
 صافً لٍمة األصول

 ثٕغجخ أظٙش اٌزم١١ُ االعزششبدٞ ٌٍٛحذح االعزضّبس٠خ ٌٍصٕذٚق أخفبظب  

% ِمبسٔخ ِع ل١ّخ اٌٛحذح ثذا٠خ غشػ اٌصنٕنذٚق2 ٠ٚنزنُ احنزنغنبة  4424 

ععش ٚحذح ٌٍصٕذٚق ِنٓ الن ي غنشػ ِنغنّنٛ  الصنَٛ اٌصنٕنذٚق ِنٓ 

ِغّٛ  أصٌٛٗ، ٚالصُ أٞ رٛص٠عبد ٔمذ٠نخ صنُ لغنّنخ اٌنٕنبرنظ  نٍنٝ  نذد 

 ٚحذاد اٌصٕذٚق اٌمبئّخ فٟ ٠َٛ اٌزم2ُ٠ٛ 

٠زُ رم٠ُٛ اٌصٕذٚق  ٍٝ أعبط صبفٟ لن١نّنخ أصنٛي اٌصنٕنذٚق، ٠ٚنعنش  

صبفٟ ل١ّخ األصٛي ثأٔٙب ل١ّخ اٌزضّن١نٓ ألصنٛي اٌصنٕنذٚق ِنٓ ِنمن١نّن١نٓ 

ِغزم١ٍٓ ِطشٚحب  ِٕٙب ع١ّع األرعبة ٚاٌشعَٛ اٌّغزحمخ ٚ أٞ رنٛص٠نعنبد 

ٔمذ٠خ حزٝ ربس٠خ اٌزم٠ُٛ، عٛاء وبٔذ ِنذفنٛ نخ أٚ ِنمن١نذح ونأرنعنبة سعنَٛ 

 ِغزحمخ2 

 سعر الوحذة االسترشادي

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

 حمائك عن الصنذوق

 اسم الصنذوق صٕذٚق اٌغض٠شح ٌٍّشبس٠ع اٌغى١ٕخ اٌضبٟٔ

 عملة الصنذوق اٌش٠بي اٌغعٛدٞ

 نوع الصنذوق صٕذٚق  مبسٞ غشػ  بَ ِزٛافك ِع اٌشش٠عخ اإلع ١ِخ 

 درجة المخاطر ِزٛعطخ إٌٝ  ب١ٌخ

ص س عٕٛاد ِٓ ربس٠خ إغ ق االشزشان، ٌّٚنذ٠نش اٌصنٕنذٚق 

اٌحك فٟ اٌزّذ٠ذ ٌّذح عٕخ إظبف١خ إرا د ذ اٌحبعخ، ٚرٌه ثعنذ 

 إالطبس ١٘ئخ عٛق اٌّبي ٚإشعبس ِبٌىٟ اٌٛحذاد

 

* رّذ اٌّٛافنمنخ ثنأعنّنب  حعنٛس أعنزنّنب  ِنبٌنىنٟ ٚحنذاد 

 َ 145;1;423اٌصٕذٚق ثزّذ٠ذ ِذح اٌصٕذٚق إٌٝ 

 مذة الصنذوق

 مذٌر الصنذوق ششوخ اٌغض٠شح ٌألٚساق اٌّب١ٌخ

 آمٍن الحفظ ششوخ اٌغض٠شح ٌألٚساق اٌّب١ٌخ

 التوزٌعات النمذٌة لاير ٌىً ٚحذح ِٓ ٚحذاد اٌصٕذٚق 92:5

 حجم تذاول الوحذات  ال ٠ٛعذ

 تارٌخ االبتذاء 4236ِبسط  45

 إجمالً صافً لٍمة األصول لاير 6598622229;:

 عذد وحذات الصنذوق ٚحذح ;622;3636

 لٍمة الوحذة بذاٌة الطرح لاير 322 

 7322127102لٍمة الوحذة فً  لاير :992

 التغٍر فً سعر الوحذة % 4424 - 

 أهذاف الصنذوق

٠ٙذ  اٌصٕذٚق إٌٝ ر١ّٕخ سأط اٌّبي  ٍٝ اٌّذٜ اٌّزٛعػ ِٓ ال ي االعزضّبس ثشىً سئ١غٟ فٟ  نذد 

ِٓ اٌّشبس٠ع اٌغى١ٕخ اٌعمبس٠خ اٌصغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚرٌه ِٓ ال ي االعزضّنبس فنٟ اٌنفنشم اٌنّنغنذ٠نخ 

اٌّمذِخ ِٓ  ذد ِٓ اٌّطٛس٠ٓ اٌعمبس١٠ٓ اٌز٠ٓ ٠عًّ ِعُٙ ِذ٠ش اٌصٕذٚق ِٓ ال ي اإلٔشبء ٚاٌنزنّنٍنه 

% 7اٌىٍٟ أٚ اٌغضئٟ فٟ اٌّشبس٠ع اٌعمبس٠خ اٌغى١ٕخ ثغشض إ بدح ث١عٙب، وّب ٠ٍزضَ اٌصٕذٚق ثنزنٛص٠نع 

 ثحذ أدٔٝ ِٓ ِزحص د ث١ع اٌّشبس٠ع  ٍٝ  ِبٌىٟ اٌٛحذاد ٚثّب ٠زٛافك ِع اٌششٚغ ٚاألحىب2َ 

 

 

 

 

ي صنٛ، ٚرش١ش رٛلعبد دساعخ اٌغذٜٚ أٚ األداء اٌزبس٠خٟ اٌغبثك ٌٍمطب  اٌعمبسٞ أٔٗ  ١ٌظ ثبٌعشٚسح د١ٌ    ٍٝ األداء فٟ اٌّغزمجنً ٚعنزنىنْٛ أ 29298-59ششوخ اٌغض٠شح اٌّب١ٌخ ٟ٘ ششوخ ِشالصخ ِٓ لجً ١٘ئخ عٛق اٌّبي ثبٌزشال١ص سلُ   إخالء المسؤولٍة:

ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ ثٕه ، ٚ ٍٝ اٌّغزضّش أْ ٠ىْٛ  ٍٝ  ٍُ ثأْ ل١ّخ اٌٛحذاد االعزضّبس٠خ ٠ّىٓ أْ رٕخنفنط ٚرنشرنفنع فنٟ أٞ ٚلنذ، ٚال ٠نّنىنٓ وٛد٠عخ اٌصٕذٚق  شظخ ٌعذد ِٓ اٌّخبغش اٌّصبحجخ ٌٙزا إٌٛ  ِٓ االعزضّبس وّب أْ االعزضّبس فٟ اٌصٕذٚق ١ٌظ 

  ّغزضّش أْ ٠غزشد اٌّجٍغ األصٍٟ اٌّغزضّش ٚال ثشأْ أ٠خ  ٛائذ2ٌٍ إ طبء أٞ رأو١ذ ثأْ إعزشار١غ١خ اٌصٕذٚق االعزضّبس٠خ عزٕفز ثٕغبػ أٚ ثأْ األ٘ذا  االعزضّبس٠خ ع١زُ رحم١مٙب، ١ٌٚظ ٕ٘بن أٞ ظّبْ ٠مذَ

 توزٌع أصول الصنذوق



٠غزعشض ٘زا اٌزمش٠ش رطٛساد ِشبس٠ع صٕذٚق اٌغض٠شح ٌٍّشبس٠نع اٌغنىنٕن١نخ اٌنضنبٔنٟ الن ي اٌنٕنصن  

   ،  ح١ش رٛص ذ اعزضّبساد اٌصٕذٚق  ٍٝ الّغخ ِشبس٠ع>4239اٌضبٟٔ ٌٍعبَ 

 :)المشروع األول) مشروع السحاب 

اٌنغنضء االالنش، ٚلنذ  ٠ٙذ  اٌّششٚ  إٌٝ ششاء لطعخ اسض ٚث١ع عضء ِٕٙب ٚرط٠ٛش فًٍ عى١ٕخ  ٍٝ  

% ِٓ ِغبحخ اٌّششٚ  اٌٛالع ثحٟ ٔنّنبس عنٕنٛة غنشة 72رُ ث١ع عضء االسض اٌغ١ش ِطٛسح ثٕغجزٗ 

لطعخ عى١ٕخ ِٓ اٌّششٚ  ٚاعزخذاَ عضء ِٓ ِنزنحنصن د اٌنجن١نع  36ِذ٠ٕخ اٌش٠بض، ح١ش رُ ث١ع  ذد 

ِنزنش  657-627  فٍخ ثّغبحبد رزشاٚػ ث١ٓ 36  العزىّبي رط٠ٛش اٌّششٚ  اٌزٞ ٠ٙذ  إٌٝ إٔشبء  ذد

فنٍنخ  36ِشثع  ٍٝ ٔص  أسض اٌّششٚ ، ٚلذ رُ االٔزٙبء ِٓ إٔغبص وبفنخ األ نّنبي اإلٔشنبئن١نخ ٌنعنذد 

رنٛص٠نع ِنزنحنصن د ثن١نع  4239عى١ٕخ، ٠ٚغشٞ حب١ٌب   شظٙب ٌٍج١ع فٟ اٌغٛق، ٚلذ رُ الن ي اٌنعنبَ 

 اٌٛحذاد اٌّجب خ لجً اوزّبي اٌزخبسط اٌىبًِ ِٓ اٌّششٚ 2 

 

   :)المشروع الثانً ) مشروع مشارف الخسامى 

٠ٙذ  اٌّششٚ  إٌٝ ششاء اسض ٌغشض رط٠ٛش٘ب فًٍ عى١ٕخ اٚ ث١عٙب لطع اساظٟ ثعذ رغضئزنٙنب2 ٚلنذ 

، حن١نش  76882َ4% ِٓ االسض اٌٛالع ثعشلخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بض ثّغبحخ اعّب١ٌخ 5:ث١ع ِب ٔغجزٗ  رُ 

رُ ث١ع  ذد عزخ لطع أساظٟ ِٓ أصً صّنبٔنٟ لنطنع اساظنٟ ٌنغنشض رنحنمن١نك ِنىنبعنت سأط ِنبٌن١نخ 

ٌٍّششٚ  ٚاعزجعبد الطخ اٌجٕبء فٟ ٘زا اٌّششٚ  ٚإ بدح اعنزنضنّنبس ِنزنحنصن د اٌنجن١نع ٌنزنطن٠ٛنش ثنمن١نخ 

اٌّشبس٠ع2 ٚ ٠غشٞ حب١ٌب   شض اٌّزجمٟ ِٓ اساظٟ اٌّششٚ  ٌٍج١ع فٟ اٌغنٛق، ٚلنذ رنُ الن ي اٌنعنبَ 

 رٛص٠ع ِزحص د ث١ع اٌٛحذاد اٌّجب خ لجً اوزّبي اٌزخبسط اٌىبًِ ِٓ اٌّششٚ 2  4239

 

  :)المشروع الثالث ) مشروع عرلة 

 ٍنٝ ِغنبحنخ إعنّنبٌن١نخ  4َ 677فٍخ ثّغبحبد  ٠46ٙذ  ِششٚ   شلٗ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بض إٌٝ إٔشبء  ذد

، ٚثغجت ِب رعشض ٌٗ اٌغٛق اٌعمبس٠خ اٌغىٕٟ ِٓ ظع  فمذ رُ االوزفبء ثإٔشبء  نذد 4َ 366222رجٍغ 

% ِٓ اعّبٌٟ أ ّبي اٌّششٚ ، ف١ّب ٠زنُ  نشض اٌنغنضء 4:ف١  اٌزٞ رغبٚصد ٔغجخ االٔغبص ف١ٙب  34

إ بدح اعزضّبس ِزنحنصن د اٌنجن١نع ٌنزنّن٠ٛنً  اٌّزجمٟ ِٓ اسض اٌّششٚ  ٌٍج١ع ٚرٌه ثعذ رغضئزٙب ثٙذ  

رط٠ٛش اٌّششٚ  اٌزٟ رعزجش عضء أعبع١ب  ِٓ اٌخطخ اٌّب١ٌخ ٌٍّششٚ ، ٚاٌزٟ ٌنُ ٠نزنّنىنٓ اٌنّنطنٛس ِنٓ 

اٌم١بَ ثٙب، ِّب أدٜ إٌٝ د ُ اٌّششٚ  ِٓ ِزحص د ث١ع اٌّشبس٠ع األالنشٜ حنشصنب  نٍنٝ اعنزنىنّنبي 

 أشبء اٌٛحذاد اٌغى١ٕخ ٌزغ١ًٙ ث١عٙب2

 

 :)المشروع الرابع ) مشروع بذر 

٠ٙذ  ِششٚ  ثذس اٌٛالع ثحٟ ثذس ثّخطػ اٌّض٠ٕٟ، عٕٛة ِذ٠ٕخ اٌش٠بض، إٌٝ ششاء اساظٟ 

 4َ 597ف١  ثّغبحبد رزشاٚػ ِغبحبرٙب ث١ٓ  36ِزش ِشثع ٚ إٔشبء  ذد  ;45648ثّغبحخ اعّب١ٌخ 

ف١ د  5 ٍٝ عضءا ِٓ االسض ٚلذ رُ االٔزٙبء ِٓ أشبء ٘زٖ اٌٛحذاد وّب رُ ث١ع  ذد  4َ 634  –

% ٚ ٠زُ  شض 72اظبفخ اٌٝ ث١ع عضء ِٓ االساظ2ٟ ٚ ١ٍٗ فمذ ثٍغ ِب رُ ث١عٗ ِٓ اٌّششٚ  ٔغجزٗ 

اٌغضء اٌّزجمٟ ِٓ اٌّششٚ  وبساظٟ ٌٍج١ع ثعذ رغضئزٙب اظبفخ اٌٝ اٌفًٍ اٌّىزٍّخ، ٚلذ رُ ال ي اٌعبَ 

 رٛص٠ع ِزحص د ث١ع اٌٛحذاد اٌّجب خ لجً اوزّبي اٌزخبسط اٌىبًِ ِٓ اٌّششٚ 2  4239

 

  :)المشروع الخامس ) مشروع الرٌم 

٠ٙذ  ِششٚ  اٌش٠ُ اٌٛالع ثحٟ ثطحبء لش٠ش ثّىخ اٌّىشِخ ، إٌٝ إٔشبء ثٕب٠ز١ٓ عى١ٕز١ٓ رحزٛٞ وً 

،  ٍٝ أسض إعّبٌٟ ِغبحزٙب 4َ 482  -  4َ 7;ٚحذح عى١ٕخ ثّغبحبد رزشاٚػ ث١ٓ  :34إعّبٌٟ 

% ِٓ 2:ٚ ٠جعذ  ٓ اٌحشَ اٌّىٟ لشاثخ عجعخ و١ٍٛ ِزش، ٚ ثٍغذ ٔغجخ اإلٔغبص اٌى١ٍخ  4َ 6222

% ِٓ أعّبٌٟ  ذد ٚحذاد اٌّششٚ ، ٚٔظشا  35أعّبٌٟ أ ّبي اٌّششٚ  ٚلذ رُ ث١ع ِب ٔغجزٗ 

ٌعع  اٌغٛق اٌعمبسٞ ٚظع  إلجبي اٌّشزش٠ٓ اٌزٞ اصش  ٍٝ الطخ رط٠ٛش اٌّششٚ  ، فمذ رُ اعشاء 

رعذ٠ً  ٍٝ الطخ رط٠ٛشاٌّششٚ  اٌزٟ وبٔذ رعزّذ ثشىً سئ١غٟ  ٍٝ اٌج١ع اٌّجىش ٌٍٛحذاد رحذ 

ٌعّبْ اعزّشاس  اٌزٕف١ز، ٚ ١ٍٗ فمذ حصً اٌّششٚ   ٍٝ د ُ ِٓ ِزحص د ث١ع اٌّشبس٠ع األالشٜ 

 2اٌعًّ ثبٌّششٚ 

 

 

 

 

 

 

 صور ومواقع المشاريع  تعليق مدير الصندوق  

 المشروع األول 

 المشروع الثاني

 

 إعداد:  إدارة األصول 

 المشروع الثالث

 المشروع الرابع

 المشروع الخامس

ي صنٛ، ٚرش١ش رٛلعبد دساعخ اٌغذٜٚ أٚ األداء اٌزبس٠خٟ اٌغبثك ٌٍمطب  اٌعمبسٞ أٔٗ  ١ٌظ ثبٌعشٚسح د١ٌ    ٍٝ األداء فٟ اٌّغزمجنً ٚعنزنىنْٛ أ 29298-59ششوخ اٌغض٠شح اٌّب١ٌخ ٟ٘ ششوخ ِشالصخ ِٓ لجً ١٘ئخ عٛق اٌّبي ثبٌزشال١ص سلُ   إخالء المسؤولٍة:

ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ ثٕه ، ٚ ٍٝ اٌّغزضّش أْ ٠ىْٛ  ٍٝ  ٍُ ثأْ ل١ّخ اٌٛحذاد االعزضّبس٠خ ٠ّىٓ أْ رٕخنفنط ٚرنشرنفنع فنٟ أٞ ٚلنذ، ٚال ٠نّنىنٓ وٛد٠عخ اٌصٕذٚق  شظخ ٌعذد ِٓ اٌّخبغش اٌّصبحجخ ٌٙزا إٌٛ  ِٓ االعزضّبس وّب أْ االعزضّبس فٟ اٌصٕذٚق ١ٌظ 

  ّغزضّش أْ ٠غزشد اٌّجٍغ األصٍٟ اٌّغزضّش ٚال ثشأْ أ٠خ  ٛائذ2ٌٍ إ طبء أٞ رأو١ذ ثأْ إعزشار١غ١خ اٌصٕذٚق االعزضّبس٠خ عزٕفز ثٕغبػ أٚ ثأْ األ٘ذا  االعزضّبس٠خ ع١زُ رحم١مٙب، ١ٌٚظ ٕ٘بن أٞ ظّبْ ٠مذَ

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي

7132ديسمبر  13  


