
 حمائك عن الصنذوق

 اسم الصنذوق صْذٗق اىصضٝشة ىيَشاسٝع اىغنْٞة 

 عملت الصنذوق اىشٝاه اىغع٘دٛ

 نوع الصنذوق صْذٗق عقاسٛ طشض عاً ٍح٘افق ٍع اىششٝعة اإلعالٍٞة 

 درجت المخاطر ٍح٘عطة إىٚ عاىٞة

ذالخ عْ٘ات ٍِ جاسٝخ إغالق االشحشاك، ٗىَدذٝدش اىددْدذٗق 

اىحق فٜ اىحَذٝذ ىَذة عْدة إادافدٞدة إرا دعدث اىدحداشدة ٗ دعدذ 

اىحد٘ه عيدٚ ٍد٘افدقدة ٕدٞد دة عد٘ق اىدَداه ٗإشدعداس ٍداىدندٜ 

 اى٘حذات

* جَث اىَ٘افدقدة  داشدَدار حجد٘س  شدحدَدار ٍداىدندٜ ٗحدذات 

 ً 8322128102اىدْذٗق  حَذٝذ ٍذة اىدْذٗق إىٚ 

 مذة الصنذوق

 مذير الصنذوق ششمة اىصضٝشة ىألٗساق اىَاىٞة

 آمين الحفظ ششمة اىصضٝشة ىألٗساق اىَاىٞة

 التوزيعاث النمذيت لاير ىنو ٗحذة ٍِ ٗحذات اىدْذٗق 73.39

 حجم تذاول الوحذاث  ٗحذة 204333

 تاريخ االبتذاء 8328ْٝاٝش  82

 إجمالي صافي ليمت األصول ٝاه 8342284039

 ٗحذة 2934793.30 
 عذد وحذاث الصنذوق

 ليمت الوحذة بذايت الطرح لاير 233 

 7121121/13ليمت الوحذة في  لاير 227.02

    13.71 %  التغير في سعر الوحذة 

 أهذاف الصنذوق

ٖٝذف اىدْذٗق إىٚ جَْٞة س ط اىَاه عيٚ اىَذٙ اىَح٘عط ٍِ خاله االعحرَاس  شنو سئٞغٜ فٜ عدذد 

ٍِ اىَشاسٝع اىغنْٞة اىعقاسٝة اىدغٞشة ٗاىَح٘عطة ٗرىل ٍِ خاله االعحرَداس فدٜ اىد دشم اىدَدصدذٝدة 

اىَقذٍة ٍِ عذد ٍِ اىَط٘سِٝ اىعقاسِٝٞ اىزِٝ ٝعَو ٍعٌٖ ٍذٝش اىدْذٗق ٍِ خاله اإلّشاء ٗاىدحدَديدل 

اىنيٜ  ٗ اىصضئٜ فٜ اىَشاسٝع اىعقاسٝة اىغنْٞة  غشض إعادة  ٞعٖا، مَا ٖٝذف اىدْدذٗق إىدٚ جد٘صٝدع 

ٍححدالت  ٞع مو ٍششٗر عيٚ حذٓ، ٗرىل خاله شٖش ٍِ إّحٖاء  ٞع اىَششٗر إىٚ ٍاىندٜ اىد٘حدذات 

 ٗ َا ٝح٘افق ٍع اىششٗط ٗاألحناً. 

 صافي ليمت األصول

 دْدغد دة   ظٖش اىحقٌٞٞ االعحششادٛ ىيد٘حدذة االعدحدردَداسٝدة ىديدددْدذٗق ّدَد٘ا  

% ٍقاسّة ٍع قَٞة اى٘حذة  ذاٝة طشض اىددْدذٗق. ٗٝدحدٌ احدحدغدا  27.02

ععش ٗحذة ىيدْذٗق ٍدِ خداله طدشض ٍدصدَد٘ر خددً٘ اىددْدذٗق ٍدِ 

ٍصَ٘ر  ص٘ىٔ، ذٌ قغَة اىْاجس عيٚ عذد ٗحذات اىددْدذٗق اىدقدائدَدة فدٜ 

 ًٝ٘ اىحقٌ٘ٝ. 

ٝحٌ جقٌ٘ٝ اىدْذٗق عيٚ  عاط صافٜ قدٞدَدة  صد٘ه اىددْدذٗق، ٗٝدعدشف 

صافٜ قَٞة األص٘ه  اّٖا قَٞة اىحرَٞدِ ألصد٘ه اىددْدذٗق ٍدِ ٍدقدٞدَدٞدِ 

ٍغحقيِٞ ٍطشٗحا  ٍْٖا شَٞع األجعا  ٗاىدشعدً٘ اىدَدغدحدحدقدة حدحدٚ جداسٝدخ 

 اىحقٌ٘ٝ، ع٘اء ماّث ٍذف٘عة  ٗ ٍقٞذة ماجعا  سعً٘ ٍغححقة. 

 سعر الوحذة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

7132ديسمبر  13  

 

 إعداد:  إدارة األصول 

ه صد٘، ٗجشٞش ج٘قعات دساعة اىصذٗٙ  ٗ األداء اىحاسٝخٜ اىغا ق ىيقطار اىعقاسٛ  ّٔ  ىٞظ  اىجشٗسة دىٞال  عيٚ األداء فٜ اىَغحدقد دو ٗعدحدندُ٘   39399-09إخالء اىَغؤٗىٞة:  ششمة اىصضٝشة اىَاىٞة ٕٜ ششمة ٍشخدة ٍِ ق و ٕٞ ة ع٘ق اىَاه  اىحشخٞص سقٌ 

ىذٙ ٍذٝشٓ  ٗ  ٛ  ْل ، ٗعيٚ اىَغحرَش  ُ ٝنُ٘ عيٚ عيٌ  اُ قَٞة اى٘حذات االعحرَاسٝة َٝنِ  ُ جْخد دو ٗجدشجد دع فدٜ  ٛ ٗقدث، ٗال ٝدَدندِ م٘دٝعة اىدْذٗق عشاة ىعذد ٍِ اىَخاطش اىَداح ة ىٖزا اىْ٘ر ٍِ االعحرَاس مَا  ُ االعحرَاس فٜ اىدْذٗق ىٞظ 

  َغحرَش  ُ ٝغحشد اىَ يغ األصيٜ اىَغحرَش ٗال  شاُ  ٝة ع٘ائذ.ىي إعطاء  ٛ جامٞذ  اُ إعحشاجٞصٞة اىدْذٗق االعحرَاسٝة عحْ ز  ْصاض  ٗ  اُ األٕذاف االعحرَاسٝة عٞحٌ جحقٞقٖا، ٗىٞظ ْٕاك  ٛ اَاُ ٝقذً



ٍِ  شو جحقٞق اىحخاسز ٍِ  ص٘ه  8329ّ٘د إطالعنٌ عيٚ اىصٖ٘د اىَ زٗىة خاله اىْدف اىراّٜ ىيعاً 

اىصضٝشة ىيَشاسٝع اىغنْٞة اىَح قٞة، حٞد جـ٘صعث اعحرَاسات اىدْذٗق عيٚ  س عة ٍشاسٝع عنْدٞدة فدٜ 

ٍذُ اىشٝاض، ٗاىذٍاً ٗاىخ ش، ٗ جٌ جط٘ٝش ٗ ٞع ذالذة ٍشاسٝع ٗج٘صٝع ٍححدددالت اىد دٞدع عديدٚ حدَديدة 

% جدقدشٝد دا ٍدِ 73اى٘حذات  عذ جحقٞق اس اض ٍصضٝة  حٞد  يغث اىح٘صٝعات اىْقذٝة االشَاىٞة ٍا ٝعاده 

اىقَٞة األعَٞة ىي٘حذات االعحرَاسٝة.  ٍا  اىْغ ة اىٚ اىَششٗر اىشا ع، فقذ جٌ اعحنَاه  عَداه االّشداء ٗ 

ٍاصىْا ّ زه مافة اىصٖ٘د ىيحخاسز ٍِ ٕزا اىَششٗر الّٖاء اىدْذٗق ٗفَٞا ٝيٜ ّ زة عدِ اىدَدشداسٝدع قدٞدذ 

 اىحخاسز:
 

 فية عنْٞة عيٚ  سض عنْٞة ٍغداحدحدٖدا االشدَداىدٞدة  82: ٖٝذف إىٚ إّشاء عذد مشروع دانت الياسمين

فدٞدال ٗ جد٘صٝدع دفدعدة  89فٜ ٍخطط داّة اىٞاعَِٞ  شَاه ٍذْٝة اىشٝاض. جٌ اىحخاسز ٍِ  8ً 94372

ّقذٝة ٍِ ٍححدالت اى ٞع ق و امحَاه اىحخاسز اىناٍو ٍِ اىَششٗر ٗرىل سغ ة فٜ اىدشف فٜ اقش  

 ٗقث ٍَنِ، ىٞنُ٘  زىل اىَح قٜ ٍِ اىَششٗر فٞال ٗاحذة.

 

 شدقدة  08: ٖٝذف إىٚ إّشاء  ْاٝحِٞ ٍحالصقحِٞ ٍنّ٘ة ٍِ خَغة ادٗاس جحح٘ٛ عديدٚ مشروع البنذريت

فدٜ ٍدذٝدْدة  8ً 2779ٍحش ٍش ع، عديدٚ  سض ٍغداحدحدٖدا  808  - 292عنْٞة، جحشاٗض ٍغاححٖا  ِٞ 

اىخ ش. ٗقذ جٌ االّحٖاء ٍِ مافة  عَاه األّشاء ، ٗىغشض اىحغشٝع فٜ اىحخداسز ٍدِ اىدَدشدشٗر خداله 

اى حشة اىَااٞة فقذ ععٚ ٍط٘س اىَششٗر ششمة ساٍا اىغع٘دٝة اىٚ جغ٘ٝق اىدَدشدشٗر مد٘حدذة ٗاحدذة 

ٗ ٞع اىعقاس ماٍال عيٚ ٍشحشٛ ٗاحذ ، ّٗظشا  اىٚ اعف اىغ٘ق اىعقاسٝة ٗصع٘ ة جَ٘ٝو اىَدشدحدشٝدِ 

ىٌ ٝحَنِ ٍِ رىل. مَا جٌ اىغعٜ فٜ خطط جخاسز  ذٝية ٍرو اى حد عِ ٍغحاشش ىناٍو اىَ دْدٚ ىدصدعدو 

اىعقاس امرش شار ٞة ىيَغحرَشِٝ اىشاغ ِٞ فٜ اىعقاسات اىَذسة ىيذخو ٗ اىحاىٜ اىحخداسز ٍدِ اىدَدشدشٗر 

  شنو  عشر، اال  ّٔ ىٌ ٝحَنِ ٍِ رىل.

 

 خطت التخارج من مشروع الصنذوق المتبمي: 

ّظشا  الُ اىَحاٗالت ٗاىخطط اىغا قة  ىيحخاسز ٍِ ٍششٗر اى ْذسٝة  ىٌ جحنيو  اىْصاض ٗال عَٞا خطة  

 ٞع اىعقاس  اىناٍو م٘حذة ٗاحذة فقذ جٌ االج اق ٍع اىَط٘س عيٚ خطة  ذٝديدة جدقدجدٜ  د دٞدع اىدَدشدشٗر 

 شنو ٍصضء ٍِ خاله عشض شقق اىَششٗر ىي ٞع مو شقة عيٚ حذة. مَا جٌ عشض اىَدشدشٗر عديدٚ 

شٖات جَ٘ىٞة جغعٚ اىٚ جَ٘ٝو ٍشحشِٝ ٍححَيِٞ ٗاالعح ادة ٍِ قاعذة عَالء ٕزٓ اىصٖات. ٕدْدا ال  دذ 

ٍِ االشاسة اىٚ اُ ٕزٓ اىخطة ٝح٘قع  ُ جغحغشق ٗقث  ط٘ه ٍقاسّة  اى ٞع  اىناٍو ٗاىدزٛ ىدٌ ٝدحدحدقدق 

خاله اى حشة اىَااٞة مَا  ُ س حٞة اىَششٗر عحعحَذ عيدٚ اعدعداس  دٞدع اىشدقدق ٗاىدَدذة اىدَدغدحدغدشقدة 

العحنَاه ٕزٓ اىعَيٞة. اٍا  اىْغ ة اىٚ اىٚ اى ٞال اىَح قٞة ٍِ اَِ ٍششٗر داّة اىٞاعدَدٞدِ فغدْدغدحدَدش 

   زه مافة اىصٖ٘د ى ٞعٖا ٗاىحخاسز اىناٍو ٍِ اىَششٗر ّٗح٘قع اُ جحٌ فٜ اى حشة اىقيٞية اىقادٍة.

 

   فٜ فْذق   8329 مح٘ ش  23جٌ عقذ  شحَار ٍاىنٜ ٗحذات صْذٗق اىصضٝشة ىيَشاسٝع اىغنْٞة  حاسٝخ

 مشاُٗ اى ٖذ فٜ ٍذْٝة اىشٝاض، ٗقذ جَث اىَ٘افقة  االشَار  ٍِ اىحج٘س عيٚ اىحاىٜ: 

اىقشاس األٗه: جعِٞٞ اىَْٖذط1 فٖذ ٍحَذ اىصاس هللا عج٘ ٍصيظ اداسة ٍغحقو  ذال ٍِ اىذمح٘س1 ٍغداعدذ 

  ِ ع ذهللا اىغذحاُ سحَة هللا.

ٗرىل الجاحة جْ ٞز اىدخدطدة اىد دذٝديدة  8322128102اىقشاس اىراّٜ: اىَ٘افقة عيٚ جَذٝذ ٍذة اىدْذٗق اىٚ 

 عيٚ اُ ٝحٌ جضٗٝذ حَية اى٘حذات دٗسٝا  اىَغحصذات ح٘ه  عَاه اىحخاسز.

اىقشاس اىراىد: فٜ حاه عذً اىحَنِ ٍِ اىحخاسز ٍِ شَٞع االص٘ه خاله ٕزٓ اى حشة ٝدحدٌ عدقدذ اشدحدَدار 

 ىَاىنٜ اى٘حذات ٗاجخار اىقشاسات اىَْاع ة. 

 اىقشاس اىشا ع : جعذٝو ششٗط ٗاحناً اىدْذٗق ىنٜ جحْجَِ اىقشاس االٗه ٗاىقشاس اىراّٜ.

 صور المشاريع تعليق مدير الصندوق  

 مشروع البندرية

الجزيرة للمشاريع السكنيةالتقرير 
 نصف  السنوي
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 إعداد:  إدارة األصول 

 مشروع دانة الياسمين

ه صد٘، ٗجشٞش ج٘قعات دساعة اىصذٗٙ  ٗ األداء اىحاسٝخٜ اىغا ق ىيقطار اىعقاسٛ  ّٔ  ىٞظ  اىجشٗسة دىٞال  عيٚ األداء فٜ اىَغحدقد دو ٗعدحدندُ٘   39399-09إخالء اىَغؤٗىٞة:  ششمة اىصضٝشة اىَاىٞة ٕٜ ششمة ٍشخدة ٍِ ق و ٕٞ ة ع٘ق اىَاه  اىحشخٞص سقٌ 

ىذٙ ٍذٝشٓ  ٗ  ٛ  ْل ، ٗعيٚ اىَغحرَش  ُ ٝنُ٘ عيٚ عيٌ  اُ قَٞة اى٘حذات االعحرَاسٝة َٝنِ  ُ جْخد دو ٗجدشجد دع فدٜ  ٛ ٗقدث، ٗال ٝدَدندِ م٘دٝعة اىدْذٗق عشاة ىعذد ٍِ اىَخاطش اىَداح ة ىٖزا اىْ٘ر ٍِ االعحرَاس مَا  ُ االعحرَاس فٜ اىدْذٗق ىٞظ 

  َغحرَش  ُ ٝغحشد اىَ يغ األصيٜ اىَغحرَش ٗال  شاُ  ٝة ع٘ائذ.ىي إعطاء  ٛ جامٞذ  اُ إعحشاجٞصٞة اىدْذٗق االعحرَاسٝة عحْ ز  ْصاض  ٗ  اُ األٕذاف االعحرَاسٝة عٞحٌ جحقٞقٖا، ٗىٞظ ْٕاك  ٛ اَاُ ٝقذً


