البيان الربع سنوي
للصندوق  -الربع الرابع 2020

القيمة السوقية

 493.02مليون ريال سعودي

عدد الوحدات

66.000.000

القيمة السوقية لكل وحدة

 7.47ريال سعودي

صافي قيمة األصول

**

 625.95مليون ريال سعودي

صافي قيمة األصول لكل
وحدة

 9.48ريال سعودي

قيمة المحفظة العقارية

 842مليون ريال سعودي

تاريخ اإلدراج

2017/4/30

فترة الصندوق

 ٩٩سنة

سياسة توزيع األرباح

بشكل نصف سنوي

رمز الصندوق في تداول

4332

رمز بلومبرغ

JADWA AB EQUITY

أتعاب اإلدارة

 %1من صافي قيمة األصول

أتعاب أمين الحفظ

 %0.025من صافي قيمة األصول

أتعاب المدير اإلداري

 %0.02من صافي قيمة األصول

مصاريف أخرى

تصل حتى  %0.5من صافي
قيمة األصول

%0.3٢

نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي

*

%27٫67

نسبة اإلقتراض إلى إجمالي األصول (كما في  31ديسمبر )2020
 -1الدخل التأجيري هو الدخل بعد تعليق عقود اإليجارات مؤقتا بسبب قيود كورونا .19
* إجمالي المصروفات ال يتضمن اإلهالك ،اإلطفاء ،الرسوم واألرباح على التمويل.
األرقام تمثل الربع المنتهي في تاريخ  ٣١ديسمبر  2020وهي غير مدققة

صافي قيمة األصول لكل وحدة (ريال للوحدة)
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توزيعات األرباح (ريال للوحدة)
٠.١٠

٠.٢٦

٠.٢٨

٠.٢٨

٠.٢٦

٠.٢٠

اﻟﻨﺼﻒ
اول

اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻨﺼﻒ
اول

اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻨﺼﻒ
اول

اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٩

* لن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح للنصف الثاني من .٢٠٢٠

توزيع المحفظة حسب األصول
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فندق
ثروات األندلسية

فندق
ثروات التقوى

عقارات
تحت التطوير

مبنى
الصيدلية

وحدات في
صندوق استثمار
عقاري خاص

توزيع المحفظة حسب الموقع

إخالء مسئولية:

ال تقدم شركة جدوى لالستثمار أو مدراؤها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات
أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية .وال تتحمل أية مسئولية قانونية ،مباشرة
أو غير مباشرة ،أو المسئولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه المادة أو اكتمالها
أو الفائدة المرجوة منها .وال يقصد بهذه المادة استخدامها أو اعتبارها استشارة أو
اختيار ألي نشاط قد يحدث مستقبال .وما لم يتم النص عليه خالف ذلك ،فإنه يتوجب
عدم نسخ المعلومات الواردة في هذه المادة كليا أو جزئيا ،بدون الموافقة الخطية
المحددة لشركة جدوى لالستثمار ،ألن محتوى هذه الوثيقة هو لغرض االطالع فقط ،وال
تعتبر الشركة نفسها مقدمة لالستشارات القانونية أو المالية أو أية استشارات أخرى من
خالل هذه الوثيقة .ولغرض الفهم الواضح للصندوق ومالءمته لكم وفقا لرغبتكم في
المخاطرة ،نوصي بطلب استشارة استثمارية متخصصة ،إن االستثمار في منتجات جدوى
رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خالل قراءتها من خالل الرجوع إلى المخاطر
الرئيسية لالستثمار في المنتج ألن بعض المنتجات معرضة لمخاطر العمالت األجنبية
والتغيرات في أسعار صرفها إضافة إلى مخاطر أخرى قد يكون لها تأثيرات سلبية على
قيمتها وسعرها .وحيث أن قيمة المنتج تخضع للتقلبات ،فإن المستثمر قد ال يستلم
كامل المبلغ الذي استثمره في األصل .ويمكن تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة
في أي وقت بدون إشعار مسبق .وال يعد األداء السابق لجدوى لالستثمار مؤشرا على
أية عوائد مستقبلية .هذا وإن جدوى لالستثمار شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة
السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
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www.jadwa.com

نسبة توزيعات األرباح بشكل سنوي
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أبراج سكاي ،طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة األصول لكل وحدة بشكل سنوي
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إجمالي المصروفات للفترة

*
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معلومات االتصال:

 416٫013ريال سعودي

اﻟﺮﺑﻊ ا ول

 -٢في تاريخ 2020/١١/٣٠م أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن استثمار صندوق جدوى ريت
الحرمين مبلغ وقدره  ٥٠مليون ريال سعودي في صندوق استثمار عقاري خاص مغلق
متوافق مع األحكام والضوابط الشرعيةُ ،مدار من قِ بل شركة جدوى لالستثمار .ونظرًا
ألن الصندوق الخاص ُمدار من قِ بل مدير الصندوق ،ومن منطلق الحرص على اتباع
معايير الحوكمة للتأكد من تحقيق الشفافية وحماية مصالح المستثمرين ،ولتجنب
تضارب المصالح ،امتنع األعضاء الممثلين لمدير الصندوق في مجلس إدارة الصندوق
عن التصويت على توصية مدير الصندوق باالستثمار في الصندوق الخاص.
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اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

 -١في تاريخ 2020/10/20م أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن تغييرات أساسية في
بناء على موافقة مالكي الوحدات في
شروط وأحكام صندوق جدوى ريت الحرمين
ً
االجتماع األول والذي تم عقده بتاريخ  ٢٨صفر ١٤٤٢هـ الموافق  ١٥أكتوبر ٢٠٢٠م .على
أن يكون تاريخ سريان التغيير ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م .وتفاصيل التغييرات
األساسية تشمل الموافقة على تعديل نسبة تركز االستثمارات العقارية للصندوق
في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكون بنسبة  ٪٦٠على األقل من إجمالي أصول
الصندوق .بدال من كونها ال تقل عن  ٪١٠٠من إجمالي قيمة أصول الصندوق حاليًا،
الموافقة على توسيع النطاق الجغرافي الستثمارات الصندوق إضافة إلى مكة
المكرمة والمدينة المنورة لتشمل بقية مدن المملكة العربية السعودية وبنسبة ال
تزيد عن  ٪٤٠بحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق ،الموافقة على إتاحة خيار
االستثمار في أصول عقارية خارج المملكة العربية السعودية وبما ال يزيد عن  %25من
إجمالي أصول الصندوق ،الموافقة على تحديث استثمارات الصندوق األخرى مع بقاء
نسبة التخصيص كما هي بما ال يزيد عن  %25من إجمالي أصول الصندوق وإضافة
اتفاقيات إعادة الشراء وحقوق المنفعة ،النقد وما في حكمة وصناديق أسواق النقد
ووحدات في صناديق استثمارية وصناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في القطاع
العقاري المطروحة طرحا عاما أو خاصًا سواء كانت هذه الصناديق مداره من قبل
مدير الصندوق أو أي شخص آخر على أن تكون جميع هذه االستثمارات متوافقة مع
الضوابط والمعاير الشرعية ومرخصة من قبل الهيئة.

الدخل التأجيري للفترة
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التغيرات الجوهرية:

حقائق أساسية
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األرقام كما في  31ديسمبر  2020وهي غير مدققة
** يستند صافي قيمة األصول الى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في  30يونيو 2020

صنــدوق جــدوى ريــت الحرميــن هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول مقفــل متوافــق مــع ضوابــط الشــريعة
اإلســامية ومــدرج فــي الســوق الماليــة الســعودية “تــداول” .ويعمــل الصنــدوق وفقً ــا لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري
والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة .ويكمــن الهــدف
الرئيســي للصنــدوق إلــى توفيــر دخــل دوري لمالكــي الوحــدات عــن طريــق االســتثمار فــي أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل
متواجــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتتركــز بنســبة أعلــى فــي مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة عــن
باقــي مــدن المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي مختلــف القطاعــات العقاريــة.
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تبعد أكثر من  500م عن الحرم

تبعد اقل من  500م عن الحرم
* توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل االستثمار المباشر في األصول العقارية المدرة للدخل فقط.

توزيع المحفظة حسب القطاع
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الضيافة

عقارات تحت التطوير

التجزئة

* توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل االستثمار المباشر في األصول العقارية المدرة للدخل فقط.

