
  

 

  شركة الجزيرة لألسواق المالية 

 : مغلقالنوع 

 1100-01-01: تاريخ التأسيس 

  : شركة الجزيرة لألسواق الماليةمدير الصندوق 

  تنمية رأس المال: نوع األصول 

 : العقاريةالتصنيف  

 : لايرعملة الصندوق 

011011سعر التأسيس :.   

6102مارس  -التقرير الربع األول  صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية   

 19741821%                           سعر الوحدة  : 7447تغير السعر عن بداية العام :                     31,778,448صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باألستثمار في  تيييويير عيدا ميا اليمي ياريي  

 السكنية العقارية الصغيرة والمتوسية. 

  هدف الصندوق

 يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال عل  المدى المتوسط. 

تعليق ارقام     

% 60.7حقق صندوق الجزيرة للم اري  السكنية عائد تيراكيمي  نسي يتي  
 0 1107حتى نهاية الرب  األول ما العام الحال  

 
الصندوق الذي يستثمر أصولي  في  تيييويير عيدا ميا اليمي ياريي  وحقق 

؛ ميتيوسيط عيائيد ربي  سينيوي السكنية العقارية الصغيرة واليميتيوسييية. 
 %1060للصندوق بنس ة  

أما عا مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 
 % خالل السنة الماضية .60.1% مقارنة ب  30.1الى 

 وهذا يدل على انخفاض  معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 1411 الحد األدنى لالسترداد 11,111411 الحد األدنى لالشتراك

 %1011 رسوم االسترااا %1011 رسوم االشتراك

 % 1011 رسوم األااء %1011 رسوم اإلاارة

 %1011 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلاارة

 التحليل األحصائى

سنة 0 األداء سنة 3   منذ التأسيس 

 العائد السنوي

 للصندوق

7.42% 2.44% 62.09% 

االنحراف المعياري السنوي 

 للصندوق
5.43% 7.41% 03.01% 

 %3.14 %3.68 %3.70 متوسط العائد للصندوق

 توزيع القطاعات

42.00%

القطاعات

م رو  البندارية م رو  دانة الياسمي 

 نسب قطاعات الصندوق

 النسبة من صافى قيمة االصول القطاع

%30011 م روع ال ندارية  

%1011. م روع اانة الياسميا  
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 الصندوق 

 7486 شهر  

 7486 شهور 3

 7486 شهور 6

 7447 سنة 1

 7447 تغير السعر منذ بداية العام

 97412 تغير السعر منذ التأسيس

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة( عائد الصندوق

IM 3M 6M 1Y YTD YSI

6.85 ا د الصندوق 6.85 6.85 7.46 7.46 26.19
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 تذبذب السعر منذ بداية العام
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صندوق الج ير  ل م اريع الس نية

تغير السعر منذ بداية العام

 األصول والخصوم

9114ديسمبر    9116ديسمبر    

 38,832,516 50,271,139 إجمالي األصول

 01,506,167 5,427,213 إجمالي المط وبات

 68,364,475 42,616,432 صافى االصول

 2,598,836 4,287,464 صافى الدخل

 األداء

حيث يممم مذ  منا انمفم ماد فمي ا  ا   .113-31-13% في 7416مقارنة بعائد قدره  1132-31-13% في 64.7بلغت عوائد الصندوق 

 %1473قدره  

  رجة المفاطر في الصندوق عالي.

  مدير الصندوق : شركة الجزيرة لألسواق المالية                                             1137مارس  -التقرير الربع ا ول 

 شركة ارقام                                                                         صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 

 قسم صنا يق االست مار 


