
 صافي قيمة األصول

 بنسبة أظهر التقييم االسترشادي للوحدة االستثمارية للصندوق نموًا

ويرترم احرترسرا         2  مقارنة مع قيمة الوحدة بداية طرر  الصرنردوق     %    42.3 

سعر وحدة للصندوق مر  الر ط طرر  مر رمرو  الصروو الصرنردوق مر                        

م مو  أصوله، ثم قسمة الناتج على عدد وحدات الصرنردوق الرقرافرمرة  ر             

 2 يوو التقويم

يتم تقويم الصندوق على أساس صا   قريرمرة أصروط الصرنردوق، ويرعرر                  

صا   قيمة األصوط بأنها قيمة التثمرير  ألصروط الصرنردوق مر  مرقريرمرير                     

مستقلي  مطروحًا منها جميع األتعا  والررسروو الرمرسرترىرقرة حرترى ترارير                    

 2 التقويم، سواء كانت مد وعة أو مقيدة كأتعا  رسوو مستىقة

 سعر الوحدة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي
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إدارة األصول :  إعداد  

 حقائق عن الصندوق

 اسم الصندوق صندوق ال زيرة للمشاريع السكنية الثان 

 عملة الصندوق الرياط السعودي

 نوع الصندوق صندوق عقاري طر  عاو متوا ق مع الشريعة اإلس مية 

 درجة المخاطر متوسطة إلى عالية

ث ث سنوات م  تاري  إغ ق االشتراك، ولمرديرر الصرنردوق       

الىق    التمديد لمدة سنرة إارا ريرة إعا دعرت الرىراجرة وبرعرد                     

الىصوط علرى مروا رقرة  رير رة سروق الرمراط وإشرعرار مرالركر                             

 الوحدات

 مدة الصندوق

 مدير الصندوق شركة ال زيرة لألوراق المالية

 آمين الحفظ شركة ال زيرة لألوراق المالية

 التوزيعات النقدية ال يوجد

 حجم تداول الوحدات  ال يوجد

 تاريخ االبتداء 103.مارس  4.

 إجمالي صافي قيمة األصول رياط 51032.1,.00.51

 عدد وحدات الصندوق وحدة .05031511121

 قيمة الوحدة بداية الطرح رياط 011 

 3/6/03//6قيمة الوحدة في  رياط 0142.3

    3.24 %  التغير في سعر الوحدة 

 أهداف الصندوق

يهد  الصندوق إلى تنمية رأس الماط على المدى المتوسط م  ال ط االستثمار بشكل رفيس     عردد    

م  المشاريع السكنية العقارية الصغيرة والمتوسطة وعلك م  ال ط االستثمرار  ر  الر ررم الرمر رديرة               

المقدمة م  عدد م  المطوري  العقاريي  الذي  يعمل معهم مدير الصندوق م  ال ط اإلنشاء والرترمرلرك       

% ,الكل  أو ال زف     المشاريع العقارية السكنية بغرض إعادة بيعها، كما يلتزو الصندوق برتروعيرع      

 2 بىد أدنى م  متىص ت بيع المشاريع على  مالك  الوحدات وبما يتوا ق مع الشروط واألحكاو

 

 

 

 

ط صرو ، وتشير توقعات دراسة ال دوى أو األداء التاريخ  السابق للقطا  العقاري أنه  ليس بالضرورة دليً  على األداء    المستقبرل وسرتركرو  أ         13131-43شركة ال زيرة المالية    شركة مرالصة م  قبل  ي ة سوق الماط بالتراليص رقم   :إخالء المسؤولية

لدى مديره أو أي بنك ، وعلى المستثمر أ  يكو  على علم بأ  قيمة الوحدات االستثمارية يمك  أ  تنخر رو وتررتر رع  ر  أي وقرت، وال يرمركر                        كوديعة الصندوق عراة لعدد م  المخاطر المصاحبة لهذا النو  م  االستثمار كما أ  االستثمار    الصندوق ليس 

  2مستثمر أ  يسترد المبلغ األصل  المستثمر وال بشأ  أية عوافدلل إعطاء أي تأكيد بأ  إستراتي ية الصندوق االستثمارية ستن ذ بن ا  أو بأ  األ دا  االستثمارية سيتم تىقيقها، وليس  ناك أي اما  يقدو

 توزيع أصول الصندوق



يستعرض  ذا التقرير أ م التطورات لمشاريع صندوق ال زيرة للمشاريع السكنية الرثرانر  الر ط       

 :  ، حيث توععت استثمارات الصندوق على المسة مشاريع101.النصف األوط للعاو 
 

 (:مشروع السحاب) المشروع األول 

 03   يهد  مشرو  السىا  الواقع بى  نمار جنو  غرر  مرديرنرة الرريراض، إلرى إنشراء عردد                     

متر مربع على نصف أرض المشررو ،  ريرمرا يرترم بريرع                  ,34-,31  بمساحات تتراو  بي    لة

2 ال زء المتبق   م  أراا  المشرو  واستخداو متىص ت البيع الستكمراط ترطرويرر الرمرشررو            

 لة سكنيرة  وير رري حرالريرًا عررارهرا                   03وقد تم االنتهاء م  إن اع كا ة األعماط اإلنشافية لعدد 

للبيع    السوق بأسعار منا سة، كذلك تم بيع  ال زء المتبق  م  المشررو  مر  الر ط بريرع عردد               

 2قطعة سكنية 03
 

   (: مشروع مشارف الخزامى) المشروع الثاني 

تم التخارج م  نصف مشرو  مشار  الخزامى الواقرع برعررقرة  ر  مرديرنرة الرريراض برمرسراحرة                         

، حيث تم بيع عدد أربع قطع أراا  لغرض تىقيق مكاسب رأس مرالريرة لرلرمرشررو             .و 5111,

وإعادة استثمار متىص ت البيع لتطوير مشرو  مكة المكرمة، كذلك،  و ي ري حرالريرًا عررض         

 2النصف المتبق  م  اراا  المشرو  للبيع    السوق

 
 

  (: مشروع عرقة) المشروع الثالث 

 رلرة      3.تواصلت أعماط إنشاءات مشرو  عرقه    مديرنرة الرريراض الرذي برهرد  إلنشراء عردد                   

، حيث يرترم االنرترهراء حرالريرًا مر   رلرل                     .و 035111على مساحة إجمالية تبلغ  .و ,,3بمساحات 

العرض للمشرو ، ليساعد    تسويق وحدات المشرو  وإعادة استثمار متىص ت البيع المبكرر  

 2لتمويل تطوير المشرو  الت  تعتبر جزء أساسيًا م  الخطة المالية  للمشرو 
 

 

  (:مشروع بدر) المشروع الرابع 

وحدة م  وحدات مشرو  بدر الواقع بمخطط الرمرزيرنر       03يتم االنتهاء م  تن يذ اإلنشاءات لعدد 

 41جنو  مدينة الرياض، الذي يهد  إلى تطوير نصف أرض المشرو  م  ال ط إنشراء عردد       

، عرلرى أ  يرترم           .و   45.112.1.على أجمال  مساحة  تربرلرغ       .و .30  – .و ,43 لة بمساحات 

التخارج م  النصف المتبق  م  أراا  المشرو  كقطع أراا  معاد ت زفتها وإعادة استثرمرار   

 2متىص ت البيع    تمويل إنشاءات المشرو 
 

 

  (: مشروع الريم) المشروع الخامس 

تم االنتهاء م  أعماط الهيكل اإلنشاف   لمشرو  الريم الذي يهد  إلى إنشاء بنرايرترير  سركرنريرترير              

، عرلرى     .و   011  -  .و   ,.وحدة سكنية بمسراحرات ترترراو  برير               11تىتوي كل بناية على عدد 

، الواقعة بى  بطىاء قريش بمكة المكرمرة والرذي يربرعرد عر              .و 3111أرض إجمال  مساحتها 

 2الىرو المك  قرابة سبعة كيلو متر

 صور ومواقع المشاريع  تعليق مدير الصندوق  

 المشروع األول 

 المشروع الثاني

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي

 6302يونيو  03

 

إدارة األصول :  إعداد  

 المشروع الثالث

 المشروع الرابع

 المشروع الخامس

ط صرو ، وتشير توقعات دراسة ال دوى أو األداء التاريخ  السابق للقطا  العقاري أنه  ليس بالضرورة دليً  على األداء    المستقبرل وسرتركرو  أ         13131-43شركة ال زيرة المالية    شركة مرالصة م  قبل  ي ة سوق الماط بالتراليص رقم   :إخالء المسؤولية

لدى مديره أو أي بنك ، وعلى المستثمر أ  يكو  على علم بأ  قيمة الوحدات االستثمارية يمك  أ  تنخر رو وتررتر رع  ر  أي وقرت، وال يرمركر                        كوديعة الصندوق عراة لعدد م  المخاطر المصاحبة لهذا النو  م  االستثمار كما أ  االستثمار    الصندوق ليس 

  2مستثمر أ  يسترد المبلغ األصل  المستثمر وال بشأ  أية عوافدلل إعطاء أي تأكيد بأ  إستراتي ية الصندوق االستثمارية ستن ذ بن ا  أو بأ  األ دا  االستثمارية سيتم تىقيقها، وليس  ناك أي اما  يقدو


