
 صافً لٍمة األصول

 بٕغبت أظٙش اٌخم١١ُ االعخششادٞ ٌٍٛحذة االعخزّاس٠ت ٌٍصٕذٚق أخفاظا  

% ِماسٔت ِع ل١ّت اٌٛحذة بذا٠ت غشط اٌصنٕنذٚق3 ٠ٚنخنُ احنخنغنا   5.31 

ععش ٚحذة ٌٍصٕذٚق ِنٓ الن ي غنشط ِنضنّنٛ  الصنَٛ اٌصنٕنذٚق ِنٓ 

ِضّٛ  أصٌٛٗ، ٚالصُ أٞ حٛص٠عاث ٔمذ٠نت رنُ لغنّنت اٌنٕناحنش  نٍنٝ  نذد 

 ٚحذاث اٌصٕذٚق اٌمائّت فٟ ٠َٛ اٌخم3ُ٠ٛ 

٠خُ حم٠ُٛ اٌصٕذٚق  ٍٝ أعاط صافٟ لن١نّنت أصنٛي اٌصنٕنذٚق، ٠ٚنعنش  

صافٟ ل١ّت األصٛي بأٔٙا ل١ّت اٌخزّن١نٓ ألصنٛي اٌصنٕنذٚق ِنٓ ِنمن١نّن١نٓ 

ِغخم١ٍٓ ِطشٚحا  ِٕٙا ص١ّع األحعا  ٚاٌشعَٛ اٌّغخحمت ٚ أٞ حنٛص٠نعناث 

ٔمذ٠ت حخٝ حاس٠خ اٌخم٠ُٛ، عٛاء وأج ِنذفنٛ نت أٚ ِنمن١نذة ونأحنعنا  سعنَٛ 

 ِغخحمت3 

 سعر الوحذة االسترشادي
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 إعداد:  إدارة األصول 

 حمائك عن الصنذوق

 اسم الصنذوق صٕذٚق اٌضض٠شة ٌٍّشاس٠ع اٌغى١ٕت اٌزأٟ

 عملة الصنذوق اٌش٠اي اٌغعٛدٞ

 نوع الصنذوق صٕذٚق  ماسٞ غشط  اَ ِخٛافك ِع اٌشش٠عت اإلع ١ِت 

 درجة المخاطر ِخٛعطت إٌٝ  ا١ٌت

ر د عٕٛاث ِٓ حاس٠خ إغ ق االشخشان، ٌّٚنذ٠نش اٌصنٕنذٚق 

اٌحك فٟ اٌخّذ٠ذ ٌّذة عٕنت إظنافن١نت إرا د نج اٌنحناصنت ٚبنعنذ 

اٌحصٛي  ٍنٝ ِنٛافنمنت ٘ن١ن نت عنٛق اٌنّناي ٚإشنعناس ِناٌنىنٟ 

 اٌٛحذاث

 مذة الصنذوق

 مذٌر الصنذوق ششوت اٌضض٠شة ٌألٚساق اٌّا١ٌت

 آمٍن الحفظ ششوت اٌضض٠شة ٌألٚساق اٌّا١ٌت
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 حجم تذاول الوحذات  ال ٠ٛصذ
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 إجمالً صافً لٍمة األصول لاير .004210411

 عذد وحذات الصنذوق ٚحذة 545204110

 لٍمة الوحذة بذاٌة الطرح لاير 511 

 2/1/03//2لٍمة الوحذة فً  لاير 31..

 التغٍر فً سعر الوحذة % 5.31 - 

 أهذاف الصنذوق

٠ٙذ  اٌصٕذٚق إٌٝ ح١ّٕت سأط اٌّاي  ٍٝ اٌّذٜ اٌّخٛعػ ِٓ ال ي االعخزّاس بشىً سئ١غٟ فٟ  نذد 

ِٓ اٌّشاس٠ع اٌغى١ٕت اٌعماس٠ت اٌصغ١شة ٚاٌّخٛعطت ٚرٌه ِٓ ال ي االعخزّناس فنٟ اٌنفنشم اٌنّنضنذ٠نت 

اٌّمذِت ِٓ  ذد ِٓ اٌّطٛس٠ٓ اٌعماس١٠ٓ اٌز٠ٓ ٠عًّ ِعُٙ ِذ٠ش اٌصٕذٚق ِٓ ال ي اإلٔشاء ٚاٌنخنّنٍنه 

% 1اٌىٍٟ أٚ اٌضضئٟ فٟ اٌّشاس٠ع اٌعماس٠ت اٌغى١ٕت بغشض إ ادة ب١عٙا، وّا ٠ٍخضَ اٌصٕذٚق بنخنٛص٠نع 

 بحذ أدٔٝ ِٓ ِخحص ث ب١ع اٌّشاس٠ع  ٍٝ  ِاٌىٟ اٌٛحذاث ٚبّا ٠خٛافك ِع اٌششٚغ ٚاألحىا3َ 

 

 

 

 

ي صنٛ، ٚحش١ش حٛلعاث دساعت اٌضذٜٚ أٚ األداء اٌخاس٠خٟ اٌغابك ٌٍمطا  اٌعماسٞ أٔٗ  ١ٌظ باٌعشٚسة د١ٌ    ٍٝ األداء فٟ اٌّغخمبنً ٚعنخنىنْٛ أ .1313-3.ششوت اٌضض٠شة اٌّا١ٌت ٟ٘ ششوت ِشالصت ِٓ لبً ١٘ ت عٛق اٌّاي باٌخشال١ص سلُ   إخالء المسؤولٍة:

ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ بٕه ، ٚ ٍٝ اٌّغخزّش أْ ٠ىْٛ  ٍٝ  ٍُ بأْ ل١ّت اٌٛحذاث االعخزّاس٠ت ٠ّىٓ أْ حٕخنفنط ٚحنشحنفنع فنٟ أٞ ٚلنج، ٚال ٠نّنىنٓ وٛد٠عت اٌصٕذٚق  شظت ٌعذد ِٓ اٌّخاغش اٌّصاحبت ٌٙزا إٌٛ  ِٓ االعخزّاس وّا أْ االعخزّاس فٟ اٌصٕذٚق ١ٌظ 

  ّغخزّش أْ ٠غخشد اٌّبٍغ األصٍٟ اٌّغخزّش ٚال بشأْ أ٠ت  ٛائذ3ٌٍ إ طاء أٞ حأو١ذ بأْ إعخشاح١ض١ت اٌصٕذٚق االعخزّاس٠ت عخٕفز بٕضاط أٚ بأْ األ٘ذا  االعخزّاس٠ت ع١خُ ححم١مٙا، ١ٌٚظ ٕ٘ان أٞ ظّاْ ٠مذَ

 توزٌع أصول الصنذوق



٠غخعشض ٘زا اٌخمش٠ش حطٛساث ِشاس٠ع صٕذٚق اٌضض٠شة ٌٍّشاس٠ع اٌغى١ٕنت اٌنزنأنٟ الن ي اٌنٕنصن  األٚي 

   ،  ح١ذ حٛص ج اعخزّاساث اٌصٕذٚق  ٍٝ الّغت ِشاس٠ع:3153ٌٍعاَ 

 :)المشروع األول) مشروع السحاب 

اٌضضء االالش، ٚلذ حنُ بن١نع  ٠ٙذ  اٌّششٚ  اٌٝ ششاء لطعت اسض ٚب١ع صضء ِٕٙا ٚحط٠ٛش فًٍ عى١ٕت  ٍٝ 

% ِٓ ِغاحت اٌنّنشنشٚ  اٌنٛالنع بنحنٟ ٔنّناس صنٕنٛ  غنش  ِنذ٠نٕنت 11صضء االسض اٌغ١ش ِطٛسة بٕغبخٗ 

لطعت عى١ٕت ِٓ اٌّششٚ  ٚاعخخذاَ ِخحنصن ث اٌنبن١نع العنخنىنّناي حنطن٠ٛنش  52اٌش٠اض، ح١ذ حُ ب١ع  ذد 

ِنخنش ِنشبنع  نٍنٝ ٔصن   2.1-211  فٍت بّغاحاث حخشاٚط ب١ٓ 52  اٌّششٚ  اٌزٞ ٠ٙذ  إٌٝ إٔشاء  ذد

فنٍنت عنىنٕن١نت، ٠ٚنضنشٞ حناٌن١نا   52أسض اٌّششٚ ، ٚلذ حُ االٔخٙاء ِٓ إٔضاص وافت األ ّاي اإلٔشائ١ت ٌنعنذد 

 شظٙا ٌٍب١ع فٟ اٌغٛق بأععاس ِٕافغت، ٚلذ حُ ال ي إٌص  األٚي ٌٍعاَ اٌحاٌٟ حنٛص٠نع ِنخنحنصن ث بن١نع 

اٌٛحذاث اٌّبا ت لبً اوخّاي اٌخخاسس اٌىاًِ ِٓ اٌّششٚ  ٚرٌه سغبت فٟ اٌصش  فٟ الش  ٚلنج ِنّنىنٓ، 

  ٍٝ أْ ٠خُ صش  ِخحص ث ب١ع اٌٛحذاث اٌّخبم١ت فٛس ب١عٙا3

 

   :)المشروع الثانً ) مشروع مشارف الخسامى 

٠ٙذ  اٌّششٚ  اٌٝ ششاء اسض ٌغشض حط٠ٛش٘ا فًٍ عى١ٕت اٚ ب١عٙا لنطنع اساظنٟ بنعنذ حنضنضئنخنٙنا3 ٚلنذ 

، ح١ذ حُ ب١ع 1َ3..14% ِٓ االسض اٌٛالع بعشلت فٟ ِذ٠ٕت اٌش٠اض بّغاحت اصّا١ٌت 1.ب١ع ِا ٔغبخٗ  حُ 

 ذد الّظ لطع أساظٟ ٌغشض ححم١ك ِىاعب سأط ِا١ٌت ٌٍّششٚ  ٚإ نادة اعنخنزنّناس ِنخنحنصن ث اٌنبن١نع 

ٌخط٠ٛش بم١ت اٌّشاس٠ع، وزٌه ٠ضشٞ حا١ٌا   شض اٌّخبمٟ ِٓ اساظٟ اٌّششٚ  ٌنٍنبن١نع فنٟ اٌغنٛق بنأعنعناس 

ِٕافغت، ٚلذ حُ ال ي إٌص  األٚي ٌٍعاَ اٌحاٌٟ حٛص٠ع ِخحص ث ب١ع لطع االساظٟ اٌّبا ت لبً االٔنخنٙناء 

 ِٓ ب١ع واًِ االسض ٚرٌه ِٓ اصً اٌخٛص٠ع فٟ الش  ٚلج ِّى3ٓ

 

  :)المشروع الثالث ) مشروع عرلة 

 ٍٝ ِغاحنت إصنّناٌن١نت حنبنٍنغ  3َ 211فٍت بّغاحاث  ٠32ٙذ  ِششٚ   شلٗ بّذ٠ٕت اٌش٠اض إٌٝ إٔشاء  ذد

فن١ن   53، ٚبغبب ِا ٚاصٗ اٌغٛق اٌعماس٠ت ِٓ ظع  إلباي اٌّشخش٠ٓ، حُ االوخفاء بئٔشاء  ذد 3َ 524111

% ِٓ اصّاٌٟ أ ّاي اٌّششٚ  ، ف١ّا ٠خُ  شض اٌضنضء اٌنّنخنبنمنٟ ِنٓ 31اٌزٞ حضاٚصث ٔغبت االٔضاص ف١ٙا 

إ ادة اعخزّاس ِخحص ث اٌب١ع ٌخ٠ًّٛ حط٠ٛش اٌنّنشنشٚ   اٌّششٚ  واساظٟ ٌٍب١ع ٚرٌه بعذ حضضئخٙا بٙذ  

 اٌخٟ حعخبش صضء أعاع١ا  ِٓ اٌخطت اٌّا١ٌت ٌٍّششٚ 3 

 

 :)المشروع الرابع ) مشروع بذر 

ف١  بّغاحاث  52ِخش ِشبع ٚ إٔشاء  ذد  ٠3.43.0ٙذ  اٌّششٚ  إٌٝ ششاء اساظٟ بّغاحت اصّا١ٌت 

% ِٓ 23 ٍٝ صضءا ِٓ االسض ٚب١ع ِا ٠خبمٝ ِٓ االساظ3ٟ ٚلذ حُ ب١ع ِا ٔغبخٗ  3َ 253  –  3َ 31.

ف١  ،  52اساظٟ اٌّششٚ  اٌٛالع فٟ حٟ بذس بّخطػ اٌّض٠ٕٟ، صٕٛ  ِذ٠ٕت اٌش٠اض3 ٚلذ حُ إٔشاء  ذد 

ف١ّا ٠خُ  شض اٌضضء اٌّخبمٟ ِٓ اٌّششٚ  واساظٟ ٌٍب١ع بعذ حضضئخٙا، ٚلذ حُ ال ي إٌص  األٚي ٌٍعاَ 

اٌحاٌٟ حٛص٠ع ِخحص ث ب١ع اٌّششٚ  لبً اوخّاي اٌخخاسس اٌىاًِ ِٓ اٌّششٚ  ٚرٌه سغبت فٟ اٌصش  

 3فٟ الش  ٚلج ِّىٓ،  ٍٝ أْ ٠خُ صش  ِخحص ث ب١ع اٌٛحذاث اٌّخبم١ت فٛس ب١عٙا

 

  :)المشروع الخامس ) مشروع الرٌم 

٠ٙذ  ِششٚ  اٌش٠ُ اٌٛالع بحٟ بطحاء لش٠ش بّىت اٌّىشِت ٚاٌزٞ ٠بعذ  ٓ اٌحشَ اٌّىٟ لشابت عبعت و١ٍٛ 

 -  3َ 1.ٚحذة عى١ٕت بّغاحاث حخشاٚط ب١ٓ  1.ِخش، إٌٝ إٔشاء بٕا٠خ١ٓ عى١ٕخ١ٓ ححخٛٞ وً بٕا٠ت  ٍٝ  ذد 

، ٚ حٛاصٍج أ ّاي إٔشاءاث اٌّششٚ  ح١ذ بٍغج ٔغبت 3َ 2111،  ٍٝ أسض إصّاٌٟ ِغاحخٙا 3َ 510

% ِٓ أصّاٌٟ أ ّاي اٌّششٚ  ٚ ٔظشا  ٌعع  إلباي اٌّشخش٠ٓ ٌٍٛحذاث ححج اٌخٕف١ز، 11اإلٔضاص اٌى١ٍت 

ح١ذ أْ الطت حط٠ٛشاٌّششٚ  حعخّذ بشىً سئ١غٟ  ٍٝ اٌب١ع اٌّبىش ٌٍٛحذاث ححج اٌخٕف١ز، حُ د ُ 

 ٌعّاْ اعخىّاي اٌّششٚ 3 اٌّششٚ  ِٓ ِخحص ث ب١ع اٌّشاس٠ع األالشٜ 
 

* حمَٛ حا١ٌا صٙٛد ِذ٠ش اٌصٕذٚق ٚباٌعًّ ِع اٌّطٛس٠ٓ اٌعماس١٠ٓ ٌٍّشاس٠ع  ٍٝ حغش٠ع الطت اٌخخاسس 

ِٓ اٌّشاس٠ع اٌّخبم١ت ٚرٌه ِٓ ال ي حخف١ط أععاس اٌب١ع حّاش١ا  ِع ِا ٠شٙذٖ اٌغٛق اٌعماس٠ت ِٓ حاٌت 

ظع   اِت ٚحباغؤ بع١ٍّاث اٌب١ع ٚاالععاس اٌّخاحٗ، وزٌه ِٓ ظّٓ اٌضٙٛد اٌخٟ حبزي ٌخغ٠ٛك ٚحذاث 

 اٌّشاس٠ع، حُ اٌخٛاصً ِع ٚصاسة االعىاْ بٙذ   شض ٚحذاث اٌّششٚ   ٍٝ ِغخف١ذٞ اٌٛصاسة3
 

 ٍٝ حّذ٠ذ ِذة اٌصٕذٚق عٕت إظاف١ت بغشض إ طاء ِض٠ذا  ِٓ اٌٛلج  * ٚافك ِضٍظ إداسة اٌصٕذٚق

 ٌخغ٠ٛك اٌٛحذاث اٌغى١ٕت اٌّخبم١ت، ٚ ٌّا ف١ٗ ِٓ ححم١ك ِصٍحت حٍّت اٌٛحذاث3

 

 

 صور ومواقع المشاريع  تعليق مدير الصندوق  

 المشروع األول 

 المشروع الثاني

 

 إعداد:  إدارة األصول 

 المشروع الثالث

 المشروع الرابع

 المشروع الخامس

ي صنٛ، ٚحش١ش حٛلعاث دساعت اٌضذٜٚ أٚ األداء اٌخاس٠خٟ اٌغابك ٌٍمطا  اٌعماسٞ أٔٗ  ١ٌظ باٌعشٚسة د١ٌ    ٍٝ األداء فٟ اٌّغخمبنً ٚعنخنىنْٛ أ .1313-3.ششوت اٌضض٠شة اٌّا١ٌت ٟ٘ ششوت ِشالصت ِٓ لبً ١٘ ت عٛق اٌّاي باٌخشال١ص سلُ   إخالء المسؤولٍة:

ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ بٕه ، ٚ ٍٝ اٌّغخزّش أْ ٠ىْٛ  ٍٝ  ٍُ بأْ ل١ّت اٌٛحذاث االعخزّاس٠ت ٠ّىٓ أْ حٕخنفنط ٚحنشحنفنع فنٟ أٞ ٚلنج، ٚال ٠نّنىنٓ وٛد٠عت اٌصٕذٚق  شظت ٌعذد ِٓ اٌّخاغش اٌّصاحبت ٌٙزا إٌٛ  ِٓ االعخزّاس وّا أْ االعخزّاس فٟ اٌصٕذٚق ١ٌظ 

  ّغخزّش أْ ٠غخشد اٌّبٍغ األصٍٟ اٌّغخزّش ٚال بشأْ أ٠ت  ٛائذ3ٌٍ إ طاء أٞ حأو١ذ بأْ إعخشاح١ض١ت اٌصٕذٚق االعخزّاس٠ت عخٕفز بٕضاط أٚ بأْ األ٘ذا  االعخزّاس٠ت ع١خُ ححم١مٙا، ١ٌٚظ ٕ٘ان أٞ ظّاْ ٠مذَ

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي
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