
 صافي قيمة األصول

% 3بمنمةم مة        أظهر التقييم االسترشادي للوحدة االستثمارية للصندوق نممموا   

ويتم احمتمةماع سمحمر وحمدة             . مقارنة مع قيمة الوحدة بداية طرح الصندوق

للصندوق من خالل طرح مجموع خصوم الصندوق من مجموع أصوملم     

 . ثم قةمة الناتج على عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم

يتم تقويم الصندوق على أساس صافي قميمممة أصمول الصمنمدوق  ويمحمر                  

صافي قيمة األصول بأنها قيمة التثمميمن ألصمول الصمنمدوق ممن ممقميممميمن                    

مةتقلين مطروحا  منها جميع األتحاع والمرسموم المممةمتمىمقمة حمتمى تماريم                    

 . التقويم  سواء كانت مدفوعة أو مقيدة كأتحاع رسوم مةتىقة

 سعر الوحدة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي

 5302يونيو  03

 

إدارة األصول :  إعداد  

 حقائق عن الصندوق

 اسم الصندوق صندوق الجزيرة للمشاريع الةكنية الثاني

 عملة الصندوق الريال الةحودي

 نوع الصندوق صندوق عقاري طرح عام متوافق مع الشريحة اإلسالمية 

 درجة المخاطر متوسطة إلى عالية

ثالث سنوات من تاري  إغالق االشتراك  ولممديمر الصمنمدوق       

الىق في التمديد لمدة سنمة إامافميمة إعا دعمت المىماجمة وبمحمد                     

الىصول علمى مموافمقمة  ميم مة سموق المممال وإشمحمار ممالمكمي                            

 الوحدات

 مدة الصندوق

 مدير الصندوق شركة الجزيرة لألوراق المالية

 آمين الحفظ شركة الجزيرة لألوراق المالية

 التوزيعات النقدية ال يوجد

 حجم تداول الوحدات  ال يوجد

 تاريخ االبتداء 3102مارس  33

 إجمالي صافي قيمة األصول ريال 00.13201220.11

 عدد وحدات الصندوق وحدة 010221112.13

 قيمة الوحدة بداية الطرح ريال 011 

 2/6/03//5قيمة الوحدة في  ريال 013

    3 %  التغير في سعر الوحدة 

 أهداف الصندوق

يهد  الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط من خالل االستثمار بشكل رئيةي في عمدد    

من المشاريع الةكنية الحقارية الصغيرة والمتوسطة وعلك من خالل االستثممار فمي الم مرم المممجمديمة               

المقدمة من عدد من المطورين الحقاريين الذين يحمل محهم مدير الصندوق من خالل اإلنشاء والمتممملمك       

% 5الكلي أو الجزئي في المشاريع الحقارية الةكنية بغرض إعادة بيحها  كما يلتزم الصندوق بمتموعيمع      

 . بىد أدنى من متىصالت بيع المشاريع على  مالكي الوحدات وبما يتوافق مع الشروط واألحكام

 

 

 

 

ل صمو   وتشير توقحات دراسة الجدوى أو األداء التاريخي الةابق للقطاع الحقاري أن   ليس بالضرورة دليال  على األداء في المةتق مل وسمتمكمو  أ         11111-31شركة الجزيرة المالية  ي شركة مرخصة من ق ل  ي ة سوق المال بالترخيص رقم   :إخالء المسؤولية

لدى مديره أو أي بنك   وعلى المةتثمر أ  يكو  على علم بأ  قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أ  تنخم مو وتمرتم مع فمي أي وقمت  وال يمممكمن                       كوديحة الصندوق عراة لحدد من المخاطر المصاح ة لهذا النوع من االستثمار كما أ  االستثمار في الصندوق ليس 

  .مةتثمر أ  يةترد الم لغ األصلي المةتثمر وال بشأ  أية عوائدلل إعطاء أي تأكيد بأ  إستراتيجية الصندوق االستثمارية ستن ذ بنجاح أو بأ  األ دا  االستثمارية سيتم تىقيقها  وليس  ناك أي اما  يقدم

 توزيع أصول الصندوق



تم توعيع استمارات الصندوق من خالل خمةة مشاريع  أربحة منها  تقع في مدينة الريماض   و      

مشروع يقع مكة المكرمة  و يةتحرض  ذا التقرير أ م التطورات لمشاريمع صمنمدوق المجمزيمرة           

 :3105للمشاريع الةكنية الثاني خالل النصف األول للحام 
 

 المشروع األول : 

تتولى مؤسةة أبنية نجد للمقاوالت دور المطور الحقاري لمشروع الةىاع  الذي يقع فمي حمي       

  بهد  تمطمويمر وإنشماء         3م   001211نمار جنوع غرع مدينة الرياض  على أرض مةاحتها 

متر مربع  ويتمم حمالميما  المحمممل فمي ممرحملمة                      235-215  بمةاحات تتراوح بين  فلة .3  عدد

فلة كمرحلة أولى  ويةحى المطمور إلمى تموفميمر جمزء ممن تمممويمل                      02أعمال التشطي ات لحدد 

المشروع من خالل بيع م كر للواحدات  وعلك لمتمىمقميمق ممكماسمل مم مكمرة لملمممشمروع وإعمادة                           

 .استثمار متىصالت ال يع الستكمال تطوير باقي المشروع
 

  المشروع الثاني : 

خالل النصف األول تم بيع عدد من قطع أرااي مشروع مشار  الخزامى الواقع بمحمرقمة فمي       

مدينة الرياض لغرض تىقيق مكاسل رأس مالية للمشروع وإعادة استثمار متمىمصمالت الم ميمع         

للتطوير  ويهد  مشروع مشار  الخزامى إلى تطوير المجمزء األكم مر ممن أجمممالمي مةماحمة                     

 .3م ..2  بواقع ستة فلل بمةاحات 3م 51111األرض 
 

 المشروع الثالث : 

  3م   021111تم االنتهاء من إعادة تجزئة أرااي مشمروع عمرقمة بمممةماحمة إجمممالميمة تم ملمغ                           

  3م   255فملمة بمممةماحمات              32والىصول على تراخيص وتصاميم ال ناء الخاصة بإنشماء عمدد    

والذي يتوقع خالل النصف الثاني للحام الىالي ال دء في تن يذ أعمال إنشاءات المشروع الواقمحمة   

بحرق  في مدينة الرياض  على أ  يتم بيع جزء من األراامي لمتمىمقميمق ممكماسمل رأس ممالميمة                     

للمشروع وإعادة استثمار متىصالت ال يع التي تحت ر جزء من الخطة المالية لتممويمل إنشماءات      

 .للمشروع
 

 المشروع الرابع: 

-3م315فلمة بمممةماحمات           31  سو  يتم  ال دء في تن يذ عدد 3105خالل النصف الثاني للحام 

  تمتاع بتكل ة إنشاء منخ ضة وسحر بيع تنافةي  وقد  تم االنمتمهماء ممن إعمادة تمجمزئمة                3م203

أرااي المشروع والىصول على التراخيص ال لدية والتصاميم الهندسية للمشروع المواقمع فمي        

  3م   1..331312جنوع مدينة الرياض  بمخطط المزيني  بىي بدر بمةاحة إجمممالميمة تم ملمغ              

على أ  يتم بيع جزء من األرااي لتىقيق مكاسل رأس ممالميمة لملمممشمروع وإعمادة اسمتمثمممار                       

 .متىصالت ال يع التي تحت ر جزء من الخطة المالية لتمويل إنشاءات للمشروع
 

 المشروع الخامس : 

خالل النصف األول بدء الحمل في إنشاءات مشروع الريم الواقع بىي بطىاء قريش  في مدينة                 

  والذي ي حد عن الىرم المكي قرابة س حة كيلو              3م  2111مكة المكرمة بمةاحة إجمالية ت لغ         

وحدة   11ويهد  المشروع لتطوير وإنشاء بنايتين سكنيتين تىتوي كل بناية على عدد                      متر 

 .3م 012 - 3م 5.سكنية بمةاحات تتراوح بين 

 

 صور ومواقع المشاريع  تعليق مدير الصندوق  

 المشروع األول 

 المشروع الثاني

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي

 5302يونيو  03

 

إدارة األصول :  إعداد  

 المشروع الثالث

 المشروع الرابع

 المشروع الخامس

ل صمو   وتشير توقحات دراسة الجدوى أو األداء التاريخي الةابق للقطاع الحقاري أن   ليس بالضرورة دليال  على األداء في المةتق مل وسمتمكمو  أ         11111-31شركة الجزيرة المالية  ي شركة مرخصة من ق ل  ي ة سوق المال بالترخيص رقم   :إخالء المسؤولية

لدى مديره أو أي بنك   وعلى المةتثمر أ  يكو  على علم بأ  قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أ  تنخم مو وتمرتم مع فمي أي وقمت  وال يمممكمن                       كوديحة الصندوق عراة لحدد من المخاطر المصاح ة لهذا النوع من االستثمار كما أ  االستثمار في الصندوق ليس 

  .مةتثمر أ  يةترد الم لغ األصلي المةتثمر وال بشأ  أية عوائدلل إعطاء أي تأكيد بأ  إستراتيجية الصندوق االستثمارية ستن ذ بنجاح أو بأ  األ دا  االستثمارية سيتم تىقيقها  وليس  ناك أي اما  يقدم


