
 حمائك عن الصنذوق

 اسن الصنذوق صْدٗق اىصشٝزة ىيَشارٝع اىظنْٞة 

 عولت الصنذوق اىزٝاه اىظع٘دٛ

 نوع الصنذوق صْدٗق عقارٛ طزض عاً ٍح٘افق ٍع اىشزٝعة اإلطالٍٞة 

 درجت الوخاطر ٍح٘ططة إىٚ عاىٞة

ذالخ طْ٘ات ٍِ جارٝخ إغالق االشحزاك، ٗىَددٝدز اىددْددٗق 

اىحق فٜ اىحَدٝد ىَدة طْدة إادافدٞدة إعا دعدث اىدحداشدة ٗ دعدد 

اىحد٘ه عيدٚ ٍد٘افدقدة ٕدٞد دة طد٘ق اىدَداه ٗإشدعدار ٍداىدندٜ 

 اى٘حدات

* جَث اىَ٘افدقدة  داشدَدار حجد٘ر  شدحدَدار ٍداىدندٜ ٗحددات 

 535326264ًاىدْدٗق  حَدٝد ٍدة اىدْدٗق إىٚ 

 هذة الصنذوق

 هذير الصنذوق شزمة اىصشٝزة ىألٗراق اىَاىٞة

 آهين الحفظ شزمة اىصشٝزة ىألٗراق اىَاىٞة

 التوزيعاث النمذيت لاير ىنو ٗحدة ٍِ ٗحدات اىدْدٗق :3.3>

 حجن تذاول الوحذاث  ٗحدة 464773

 تاريخ االبتذاء 5345ْٝاٝز  58

 إجوالي صافي ليوت األصول لاير 4847974855 

 ٗحدة 97.36>4:74 
 عذد وحذاث الصنذوق

 ليوت الوحذة بذايت الطرح لاير  433 

 م 9322129102ليوت الوحذة في  لاير  7.;;

  - 2211 %  التغير في سعر الوحذة 

 أهذاف الصنذوق

ٖٝدف اىدْدٗق إىٚ جَْٞة ر ص اىَاه عيٚ اىَدٙ اىَح٘طط ٍِ خاله االطحرَار  شنو رئٞظٜ فٜ عددد 

ٍِ اىَشارٝع اىظنْٞة اىعقارٝة اىدغٞزة ٗاىَح٘ططة ٗعىل ٍِ خاله االطحرَدار فدٜ اىد دزم اىدَدصددٝدة 

اىَقدٍة ٍِ عدد ٍِ اىَط٘رِٝ اىعقارِٝٞ اىذِٝ ٝعَو ٍعٌٖ ٍدٝز اىدْدٗق ٍِ خاله اإلّشاء ٗاىدحدَديدل 

اىنيٜ  ٗ اىصشئٜ فٜ اىَشارٝع اىعقارٝة اىظنْٞة  غزض إعادة  ٞعٖا، مَا ٖٝدف اىدْددٗق إىدٚ جد٘سٝدع 

ٍححدالت  ٞع مو ٍشزٗر عيٚ حدٓ، ٗعىل خاله شٖز ٍِ إّحٖاء  ٞع اىَشزٗر إىٚ ٍاىندٜ اىد٘حددات 

 ٗ َا ٝح٘افق ٍع اىشزٗط ٗاألحناً. 

 صافي ليوت األصول

 دْدظد دة   ظٖز اىحقٌٞٞ االطحزشادٛ ىي٘حدة االطحرَارٝة ىيدْددٗق اّداد داادا  

% ٍقارّة ٍع قَٞة اى٘حدة  داٝة طدزض اىددْددٗق. ٗٝدحدٌ احدحدظدا   44.9

طعز ٗحدة ىيدْدٗق ٍدِ خداله طدزض ٍدصدَد٘ر خددً٘ اىددْددٗق ٍدِ 

ٍصَ٘ر  ص٘ىٔ، ذٌ قظَة اىْاجس عيٚ عدد ٗحدات اىددْددٗق اىدقدائدَدة فدٜ 

 ًٝ٘ اىحقٌ٘ٝ. 

ٝحٌ جقٌ٘ٝ اىدْدٗق عيٚ  طاص صافٜ قدٞدَدة  صد٘ه اىددْددٗق، ٗٝدعدزف 

صافٜ قَٞة األص٘ه  اّٖا قَٞة اىحرَٞدِ ألصد٘ه اىددْددٗق ٍدِ ٍدقدٞدَدٞدِ 

ٍظحقيِٞ ٍطزٗحا  ٍْٖا شَٞع األجعا  ٗاىدزطدً٘ اىدَدظدحدحدقدة حدحدٚ جدارٝدخ 

 اىحقٌ٘ٝ، ط٘اء ماّث ٍدف٘عة  ٗ ٍقٞدة ماجعا  رطً٘ ٍظححقة. 

 سعر الوحذة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

9132ديمسبر  13  

 

 إعداد:  إدارة األصول 

ه صد٘، ٗجشٞز ج٘قعات دراطة اىصدٗٙ  ٗ األداء اىحارٝاٜ اىظا ق ىيقطار اىعقارٛ  ّٔ  ىٞض  اىجزٗرة دىٞال  عيٚ األداء فٜ اىَظحدقد دو ٗطدحدندُ٘   3:3:9-:6إخالء اىَظؤٗىٞة=  شزمة اىصشٝزة اىَاىٞة ٕٜ شزمة ٍزخدة ٍِ ق و ٕٞ ة ط٘ق اىَاه  اىحزخٞص رقٌ 

ىدٙ ٍدٝزٓ  ٗ  ٛ  ْل ، ٗعيٚ اىَظحرَز  ُ ٝنُ٘ عيٚ عيٌ  اُ قَٞة اى٘حدات االطحرَارٝة َٝنِ  ُ جْاد دو ٗجدزجد دع فدٜ  ٛ ٗقدث، ٗال ٝدَدندِ م٘دٝعة اىدْدٗق عزاة ىعدد ٍِ اىَااطز اىَداح ة ىٖذا اىْ٘ر ٍِ االطحرَار مَا  ُ االطحرَار فٜ اىدْدٗق ىٞض 

  َظحرَز  ُ ٝظحزد اىَ يغ األصيٜ اىَظحرَز ٗال  شاُ  ٝة ع٘ائد.ىي إعطاء  ٛ جامٞد  اُ إطحزاجٞصٞة اىدْدٗق االطحرَارٝة طحْ ذ  ْصاض  ٗ  اُ األٕداف االطحرَارٝة طٞحٌ جحقٞقٖا، ٗىٞض ْٕاك  ٛ اَاُ ٝقدً



ً ٍدِ  شدو جدحدقدٞدق >534ّ٘د إطالعنٌ عيٚ اىصٖ٘د اىَ ذٗىة خاله اىدْدددل اىدرداّدٜ ىديدعداً 

اىحاارز اىناٍو ٍِ  ص٘ه صْدٗق اىصشٝزة ىيَشارٝع اىظنْٞة، حٞدد جود٘سعدث اطدحدردَدارات 

اىدْدٗق عيٚ  ر عة ٍشارٝع طنْٞة فٜ ٍدُ اىزٝاض، ٗاىدٍاً ٗاىا ز، ٗ قد جٌ اإلّدحدٖداء ٍدِ 

جط٘ٝز شَٞع اىَشارٝع األر عة ٗاىحاارز ٍِ ذالذة ٍشارٝع ٗج٘سٝع ٍحدحدددالت اىد دٞدع عديدٚ 

حَية اى٘حدات  عد جحقٞق ار اض ٍصشٝة  حٞد  يغث اىح٘سٝعات اىْقدٝدة االشدَداىدٞدة ٍدا ٝدعداده 

% جقزٝ ا ٍِ اىقَٞة األطَٞة ىي٘حدات االطحرَارٝة. فَٞا ٝح قٚ اىدَدشدزٗر اىدزا دع، اىدذٛ ال 3>

جشاه مافة اىصٖ٘د ج ذه ىيحاارز ٍِ ماٍو ٗحدداجدٔ إلّدٖداء اىددْددٗق ٗفدٞدَدا ٝديدٜ ّد دذة عدِ 

 جط٘رات اىدْدٗق ٗ خطة اىحاارز ىيَشزٗر اىزا ع.

 

   خطت التخارج هن هشروع الصنذوق الوتبمي: 

ىححقٞق اىحاارز اىناٍو ٍِ اىَشزٗر اىزا ع  ٗصٚ ٍصيض إدارة اىددْددٗق  ددراطدة اىد٘ادع 

اىحاىٜ ىيَشزٗر اىَح قٜ، ٗاظٖزت اىدراطة ٗش٘د فائو  اىدَدعدزٗض ٍدِ اىشدقدق اىظدندْدٞدة 

 َْطقة اىَشزٗر  ٗ جشاٝد شدة اىَْافظة ٍع اعل اىطيب  اىَْطقة، اىذٛ ٝظٖز فص٘ة طعدزٝدة 

 ِٞ االطعار اىَظحٖدفة ى ٞع ٗحدات اىَشزٗر ٗاطعار اىظ٘ق اىحاىٞة، ٗعيٞٔ، ٗافدق اىدَدصديدض 

 حا ٞو  طعار  ٞع ٗحدات اىَشزٗر ٗعزض اىَشزٗر  شنو ٍصشء ىي ٞع ٍِ خاله  ٞع مدو 

شقة عيٚ حدٓ، ىحظزٝع اىحاارز ٍِ ٗحدات اىَشزٗر اىذٛ ٝقع  َدْٝة اىداد دز ٗ ٝدحدندُ٘ ٍدِ 

شقة طنْٞة، جحزاٗض ٍظاححٖا  ٞدِ  65 ْاٝحِٞ ٍحالصقحِٞ ٍنّ٘ة ٍِ خَظة ادٗار جحح٘ٛ عيٚ 
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  اىل لاير ٗ اىَظححقة ٍِ اىقزض اىحظِ، ٗ اىََْ٘ض  833جٌ طداد اىدفعة األخٞزة   َ يغ

 .ٍيُٞ٘ لاير :ٍِ ٍدٝز اىدْدٗق ىدعٌ ٍشارٝع اىدْدٗق  قَٞة 

 

   جٌ عقد  شحَار ٍاىنٜ ٗحدات صْدٗق اىصشٝزة ىيَشارٝع اىظنْٞة >534ٝ٘ىٞ٘  > حارٝخ ً

فٜ فْدق مزاُٗ اى ٖد فٜ ٍدْٝة اىزٝاض، ٗقد جَث اىَ٘افقة  االشَار  ٍِ اىحج٘ر عيٚ 

 غزض إعطاء ٍشٝدا  ٍِ اى٘قث ىحظ٘ٝق اى٘حدات  535326264جَدٝد ٍٖية اىدْدٗق إىٚ 

اىظنْٞة اىَح قٞة ىيَشزٗر اىزا ع ٗ ىَا فٞٔ ٍِ جحقٞق ٍديحة حَية اى٘حدات. مذىل، جعدٝو 

 1شزٗط ٗاحناً اىدْدٗق ىنٜ جحجَِ قزار اىحَدٝد

 صور المشاريع تعليق مدير الصندوق  

 مشروع البندرية

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

9132ديمسبر  13  

 

 إعداد:  إدارة األصول 

ه صد٘، ٗجشٞز ج٘قعات دراطة اىصدٗٙ  ٗ األداء اىحارٝاٜ اىظا ق ىيقطار اىعقارٛ  ّٔ  ىٞض  اىجزٗرة دىٞال  عيٚ األداء فٜ اىَظحدقد دو ٗطدحدندُ٘   3:3:9-:6إخالء اىَظؤٗىٞة=  شزمة اىصشٝزة اىَاىٞة ٕٜ شزمة ٍزخدة ٍِ ق و ٕٞ ة ط٘ق اىَاه  اىحزخٞص رقٌ 

ىدٙ ٍدٝزٓ  ٗ  ٛ  ْل ، ٗعيٚ اىَظحرَز  ُ ٝنُ٘ عيٚ عيٌ  اُ قَٞة اى٘حدات االطحرَارٝة َٝنِ  ُ جْاد دو ٗجدزجد دع فدٜ  ٛ ٗقدث، ٗال ٝدَدندِ م٘دٝعة اىدْدٗق عزاة ىعدد ٍِ اىَااطز اىَداح ة ىٖذا اىْ٘ر ٍِ االطحرَار مَا  ُ االطحرَار فٜ اىدْدٗق ىٞض 

  َظحرَز  ُ ٝظحزد اىَ يغ األصيٜ اىَظحرَز ٗال  شاُ  ٝة ع٘ائد.ىي إعطاء  ٛ جامٞد  اُ إطحزاجٞصٞة اىدْدٗق االطحرَارٝة طحْ ذ  ْصاض  ٗ  اُ األٕداف االطحرَارٝة طٞحٌ جحقٞقٖا، ٗىٞض ْٕاك  ٛ اَاُ ٝقدً


