
 صافي ليوة األصول

ثلْلعلجلخ  أظٖس اىزقٌٞٞ االظزسشبدٛ ىي٘حدح االظزضَبزٝخ ىليلدلْلدٗخ اّل ل لب لب  

1% ٍقبزّخ ٍع قَٞخ اى٘حدح ثداٝخ طسػ اىدْدٗخ1 ٗٝزٌ احزعبة ظلرلس 7416

ٗحدح ىيدْدٗخ ٍِ خاله طسػ ٍغلَل٘خ خدلً٘ اىدلْلدٗخ ٍلِ ٍلغلَل٘خ 

أص٘ىٔ، ٗخدٌ أٛ ر٘شٝربد ّلقلدٝلخ صلٌ قعلَلخ اىلْلبرلظ حليلٚ حلدد ٗحلداد 

 اىدْدٗخ اىقبئَخ فٜ ًٝ٘ اىزق1ٌٝ٘ 

ٝزٌ رقٌ٘ٝ اىدْدٗخ حيٚ أظبض صبفٜ قلٞلَلخ أصل٘ه اىدلْلدٗخ، ٗٝلرلس  

صبفٜ قَٞخ األص٘ه ثأّٖب قَٞخ اىزضَلٞلِ ألصل٘ه اىدلْلدٗخ ٍلِ ٍلقلٞلَلٞلِ 

ٍعزقيِٞ ٍطسٗحب  ٍْٖب عَٞع األرربة ٗاىسظً٘ اىَعزحقخ ٗ أٛ رل٘شٝلرلبد 

ّقدٝخ حزٚ ربزٝخ اىزقٌ٘ٝ، ظ٘اء مبّذ ٍلدفل٘حلخ أٗ ٍلقلٞلدح ملأرلرلبة زظلً٘ 

 ٍعزحقخ1 

 سعر الوحذة االسترشادي
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 إعداد:  إدارة األصول 

 حمائك عن الصنذوق

 اسن الصنذوق صْدٗخ اىغصٝسح ىيَشبزٝع اىعنْٞخ اىضبّٜ

 عولة الصنذوق اىسٝبه اىعر٘دٛ

 نوع الصنذوق صْدٗخ حقبزٛ طسػ حبً ٍز٘افق ٍع اىشسٝرخ اإلظالٍٞخ 

 درجة الوخاطر ٍز٘ظطخ إىٚ حبىٞخ

صالس ظْ٘اد ٍِ ربزٝخ إغالخ االشزساك، ٗىَلدٝلس اىدلْلدٗخ 

اىحق فٜ اىزَدٝد ىَدح ظْخ إ بفٞخ إذا دحذ اىحبعخ، ٗذىل ثرلد 

 إخطبز ٕٞئخ ظ٘خ اىَبه ٗإشربز ٍبىنٜ اى٘حداد

 

* رَذ اىَ٘افقلخ ثلأغليلجلٞلخ حتل٘ز أعلزلَلبخ ٍلبىلنلٜ ٗحلداد 

حيٚ رَدٝد ٍدح  >534ظجزَجس  43اىدْدٗخ اىرٛ حقد ثزبزٝخ 

 ً 263>53532اىدْدٗخ إىٚ 

 هذة الصنذوق

 هذير الصنذوق شسمخ اىغصٝسح ىألٗزاخ اىَبىٞخ

 آهين الحفظ شسمخ اىغصٝسح ىألٗزاخ اىَبىٞخ

 أجوالي التوزيعات النمذية  لاير ىنو ٗحدح ٍِ ٗحداد اىدْدٗخ :13>7

 حجن تذاول الوحذات  ال ٝ٘عد

 تاريخ االبتذاء 5347ٍبزض  56

 إجوالي صافي ليوة األصول لاير >15>;3,;76,:9 

 عذد وحذات الصنذوق ٗحدح >33,>4,47

 ليوة الوحذة بذاية الطرح لاير 433 

 م 9322129102ليوة الوحذة في  لاير :1;8

 التغير في سعر الوحذة 7416%1 - 

 أهذاف الصنذوق

ٖٝد  اىدْدٗخ إىٚ رَْٞخ زأض اىَبه حيٚ اىَدٙ اىَز٘ظط ٍِ خاله االظزضَبز ثشنو زئٞعٜ فٜ حلدد 

ٍِ اىَشبزٝع اىعنْٞخ اىرقبزٝخ اىدغٞسح ٗاىَز٘ظطخ ٗذىل ٍِ خاله االظزضَلبز فلٜ اىل لسم اىلَلغلدٝلخ 

اىَقدٍخ ٍِ حدد ٍِ اىَط٘زِٝ اىرقبزِٝٞ اىرِٝ ٝرَو ٍرٌٖ ٍدٝس اىدْدٗخ ٍِ خاله اإلّشبء ٗاىلزلَليلل 

% 8اىنيٜ أٗ اىغصئٜ فٜ اىَشبزٝع اىرقبزٝخ اىعنْٞخ ثغسض إحبدح ثٞرٖب، مَب ٝيزصً اىدْدٗخ ثلزل٘شٝلع 

 ثحد أدّٚ ٍِ ٍزحدالد ثٞع اىَشبزٝع حيٚ  ٍبىنٜ اى٘حداد ٗثَب ٝز٘افق ٍع اىشسٗط ٗاألحنب1ً 

 

 

 

 
ه صل٘، ٗرشٞس ر٘قربد دزاظخ اىغدٗٙ أٗ األداء اىزبزٝ ٜ اىعبثق ىيقطبخ اىرقبزٛ أّٔ  ىٞط ثبىتسٗزح دىٞال  حيٚ األداء فٜ اىَعزقجلو ٗظلزلنلُ٘ أ 3:3:9-:6شسمخ اىغصٝسح اىَبىٞخ ٕٜ شسمخ ٍسخدخ ٍِ قجو ٕٞئخ ظ٘خ اىَبه ثبىزسخٞص زقٌ   إخالء الوسؤولية:

ىدٙ ٍدٝسٓ أٗ أٛ ثْل ، ٗحيٚ اىَعزضَس أُ ٝنُ٘ حيٚ حيٌ ثأُ قَٞخ اى٘حداد االظزضَبزٝخ َٝنِ أُ رْ ل لو ٗرلسرل لع فلٜ أٛ ٗقلذ، ٗال ٝلَلنلِ م٘دٝرخ اىدْدٗخ حس خ ىردد ٍِ اىَ بطس اىَدبحجخ ىٖرا اىْ٘خ ٍِ االظزضَبز مَب أُ االظزضَبز فٜ اىدْدٗخ ىٞط 

  َعزضَس أُ ٝعزسد اىَجيغ األصيٜ اىَعزضَس ٗال ثشأُ أٝخ ح٘ائد1ىي إحطبء أٛ رأمٞد ثأُ إظزسارٞغٞخ اىدْدٗخ االظزضَبزٝخ ظزْ ر ثْغبػ أٗ ثأُ األٕدا  االظزضَبزٝخ ظٞزٌ رحقٞقٖب، ٗىٞط ْٕبك أٛ  َبُ ٝقدً

 توزيع أصول الصنذوق



ٝعزرسض ٕرا اىزقسٝس رط٘زاد ٍشبزٝع صْدٗخ اىغصٝسح ىيَشبزٝع اىعنْلٞلخ اىلضلبّلٜ خلاله اىلْلدل  

، حٞش ر٘شحذ اظزضَبزاد اىدْدٗخ حيٚ خَعخ ٍشبزٝع ظنْٞخ، أزثرلخ ٍشلبزٝلع  >534اىضبّٜ ىيربً 

فٜ ٍدْٝخ اىسٝبض، ٗ ٍشسٗخ فٜ ٍنخ اىَنسٍخ1 ٗقد رٌ اىز بزط ٍلِ صلالصلخ ٍشلبزٝلع ثلبىلنلبٍلو ٕٗلٜ 

ٍشسٗخ ٍشبز  اى صاٍٚ ثرسقخ ٍٗشسٗخ اىعحبة ثحٜ َّبز ٍٗشسٗخ حٜ ثدز، ٗٝزجقٚ ٍشسٗحِٞ 

 ىٌ ٝزٌ اىز بزط ٌٍْٖ ثبىنبٍو َٕٗب ٍشسٗخ اىسٌٝ ثَنخ اىَنسٍخ ٍٗشسٗخ حسقخ ثبىسٝبض1

 

  ًلاير ىنو ٗحدح اظزضَبزٝخ ٍِ  541:9ً،  رٌ ر٘شٝع دفرخ ّقدٝخ ثَجيغ 5353خاله شٖس ْٝبٝس ىيرب

ٗحداد اىدْدٗخ، ٗذىل ّزٞغخ ثٞع حدد ٍِ اى٘حداد اىعنْٞلخ ىلَلشلسٗخ اىلسٝلٌ ثلَلنلخ اىلَلنلسٍلخ 

ٗحسقخ ثَدْٝخ اىسٝبض ٗ اىََي٘مخ ىدْدٗخ اىغصٝسح ىيلَلشلبزٝلع اىعلنلْلٞلخ اىلضلبّل1ٜ ٗرلقلً٘ إدازح 

اىدْدٗخ ثز٘شٝع اٝساداد ثٞع اىَشبزٝع اىزٜ ٝزٌ اىز بزط ٍْٖب ٗذىل حعت اظزلسارلٞلغلٞلخ رل لبزط 

اىدْدٗخ، حٞش ررزجس ٕرٓ اىدفرخ اىْقدٝخ اىَ٘شحخ ٕٜ اىضبىضخ ثرد أُ رٌ اىز٘شٝع األٗه ثلَلْلزلدل  

 >534لاير ىي٘حدح االظزضَبزٝخ، ٗاىز٘شٝع اىضبّٜ اىرٛ رٌ ثزلبزٝلخ ٍلبٝل٘  6;1:ث٘اقع  :534اىربً 

لاير ىي٘حدح االظزضَبزٝخ اى٘احدح، ىٞدو ثلرىلل أعلَلبىلٜ اىلزل٘شٝلرلبد اىلْلقلدٝلخ  ;17>4ث٘اقع ٍجيغ 

ٗ قد رٌ رح٘ٝو عَٞع اىلزل٘شٝلرلبد إىلٚ لاير،  :13>7اىَ٘شحخ حيٚ حَيخ ٗحداد اىدْدٗخ  ٍجيغ 

 حعبثبد حَيخ اى٘حداد ّٗأٍو فٜ حبه حدً اظزالٍنٌ اىَجيغ ٍساعرزْب ف٘زا 1 

 

  رٌ حقد أعزَبخ ٍبىنٜ ٗحداد صْدٗخ اىغصٝلسح ىليلَلشلبزٝلع اىعلنلْلٞلخ >534ظجزَجس 43ثزبزٝخ ً

اىضبّٜ فٜ فْدخ مساُٗ اى ٖد فٜ ٍدْٝخ اىسٝبض، ٗقد رَذ اىَ٘افقخ ثأغيجٞخ اىحت٘ز حليلٚ رلَلدٝلد 

ثغسض إربحخ اىز بزط ٍِ اىَشبزٝع اىَزجقٞخ ٗ ىَب فٞلٔ ٍلِ  263>53532ٍدح حَو اىدْدٗخ إىٚ 

رحقٞق ٍديحخ حَيخ اى٘حداد، ثبإل بفخ إىٚ رردٝو شسٗط ٗاحنبً اىدْدٗخ ىنٜ رزتَلِ قلساز 

 .اىزَدٝد

 

   : هشروع عرلة بالرياض 

 57ٗ إّشلبء حلدد 5ً 47,333ٖٝد  ٍشسٗخ حسقٔ ثَدْٝخ اىسٝبض إىٚ شساء قطرخ ازض ثَعبحخ 

، ٗثعجت ٍب ررس ذ ىٔ اىع٘خ اىرقبزٝخ ٍلِ  لرل  حلبً خلاله فلزلسح حلَلو 5ً 788فيخ ثَعبحبد 

اىدْدٗخ أدٙ أىٚ اّ  بض إقجبه اىَشزسِٝ اىرٛ اصس حيٚ خطخ رط٘ٝس اىَلشلسٗخ ملنلو اىلزلٜ ملبّلذ 

 45ررزَد ثشنو زئٞعٜ حيٚ اىجٞع اىَجنس ىي٘حداد رحذ اىزْ ٞر، ىرىل فلقلد رلٌ االملزل لبء ثلدّشلبء حلدد 

% ٍِ أعَبىٜ  ٗحداد اىلَلشلسٗخ، 98رٌ اىز بزط ثَب ّعجزٔ  >534ٗ حزٚ اىْد  اىضبّٜ ىيربً فٞال، 

 1 ٍرسٗ ٔ ىيجٞعازا ٜ  7حدد فيو ظنْٞخ ٍنزَيخ اىجْبء ٗ  8ٗ ٝزجقٚ حبىٞب  حدد 
 

 

   :هشروع الرين بوكة الوكرهة 

ٖٝد  ٍشسٗخ اىسٌٝ اى٘اقع ثحٜ ثطحبء قسٝش ثَنخ اىَنسٍخ ، إىٚ إّشبء ثْبٝزِٞ ظنْٞزِٞ رحز٘ٛ ملو 

، حيٚ أزض إعلَلبىلٜ ٍعلبحلزلٖلب 5ً 593 - 5ً 8>ٗحدح ظنْٞخ ثَعبحبد رزساٗػ ثِٞ  ;45إعَبىٜ 

% ىيجْبٝلخ 433ٗ ٝجرد حِ اىحسً اىَنٜ قساثخ ظجرخ مٞي٘ ٍزس، ٗ ثيغذ ّعجخ اإلّغبش اىنيٞخ  5ً 7333

، حٞش رٌ اىزل لبزط ٍلِ 4، ٗاإلّزٖبء ٍِ  فسش اى٘حداد ٗاىدن٘ك ٗاىجدء ثبىجٞع فٜ اىجْبٝخ زقٌ 4زقٌ 

حلٞلش  5، فَٞب رعزَس أحَبه اىزشطٞت ىيلجلْلبٝلخ زقلٌ 4% ٍِ اعَبىٜ ٗحداد اىجْبٝخ زقٌ 3:ٍب ّعجزٔ 

 1% ٍِ اعَبىٜ احَبه اىجْبء5:ٍب ّعجزٔ  5ثيغذ ّعجخ االّغبش ىيجْبٝخ زقٌ 

 

 

 

 صور المشاريع  تعليق مدير الصندوق  

 

 إعداد:  إدارة األصول 

 مشروع عرقة 

ه صل٘، ٗرشٞس ر٘قربد دزاظخ اىغدٗٙ أٗ األداء اىزبزٝ ٜ اىعبثق ىيقطبخ اىرقبزٛ أّٔ  ىٞط ثبىتسٗزح دىٞال  حيٚ األداء فٜ اىَعزقجلو ٗظلزلنلُ٘ أ 3:3:9-:6شسمخ اىغصٝسح اىَبىٞخ ٕٜ شسمخ ٍسخدخ ٍِ قجو ٕٞئخ ظ٘خ اىَبه ثبىزسخٞص زقٌ   إخالء الوسؤولية:

ىدٙ ٍدٝسٓ أٗ أٛ ثْل ، ٗحيٚ اىَعزضَس أُ ٝنُ٘ حيٚ حيٌ ثأُ قَٞخ اى٘حداد االظزضَبزٝخ َٝنِ أُ رْ ل لو ٗرلسرل لع فلٜ أٛ ٗقلذ، ٗال ٝلَلنلِ م٘دٝرخ اىدْدٗخ حس خ ىردد ٍِ اىَ بطس اىَدبحجخ ىٖرا اىْ٘خ ٍِ االظزضَبز مَب أُ االظزضَبز فٜ اىدْدٗخ ىٞط 

  َعزضَس أُ ٝعزسد اىَجيغ األصيٜ اىَعزضَس ٗال ثشأُ أٝخ ح٘ائد1ىي إحطبء أٛ رأمٞد ثأُ إظزسارٞغٞخ اىدْدٗخ االظزضَبزٝخ ظزْ ر ثْغبػ أٗ ثأُ األٕدا  االظزضَبزٝخ ظٞزٌ رحقٞقٖب، ٗىٞط ْٕبك أٛ  َبُ ٝقدً

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي

9132ديمسبر  13  

 مشروع الريم


