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%11
زيادة في الدخل من 
العمليات التشغيلية

0.36 ريال سعودي
أرباح لكل وحدة

االستحواذ على

عقارين جديدين

لمالكي الوحدات. وستظل ركيزتنا األساسية هي مواصلة النمو “ حرصنا على تقديم المزيد من النمو في توزيعات األرباح 

والنجاح والتطوير مع تحقيق أداء إيجابي على أساس سنوي ”

رسالة من مدير 
الصندوق إلى 

مالكي الوحدات
المحترمين  إلى السادة مالكي وحدات صندوق جدوى ريت الحرمين     

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

يسر مدير صندوق جدوى ريت الحرمين أن يقدم لكم تقريره السنوي، المعد وفقًا للمتطلبات ذات العالقة. حيث 
شهد عام 2017 طرح وإدراج صندوق جدوى ريت الحرمين في السوق المالية السعودية )تداول(، الذي يهدف إلى 
تحقيق دخل دوري لمالكي وحداته من خالل االستحواذ على عقارات مدرة للدخل تقع في مدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.

وقد التزمنا بسياسة توزيع األرباح التي تبناها الصندوق منذ اإلدراج بالتوزيع على أساس نصف سنوي مع تحقيق 
نمو في التوزيعات. حيث وزع الصندوق أرباحا تبلغ 0.36 ريال سعودي للوحدة وذلك للفترة التي بدأت 16 أبريل 2017 

) تاريخ تشغيل الصندوق ( ولغاية 31 ديسمبر 2017. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها األسواق اإلقليمية 
والعالمية خالل الفترة السابقة إال أننا نفخر بتحقيق هذا اإلنجاز.

واستكماالً لهذا النجاح فقد حصل الصندوق على تسهيالت بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بقيمة 
500 مليون ريال سعودي من البنك السعودي الفرنسي، بهدف االستحواذ على عقارات جديدة بما يتماشى مع 

استراتيجية النمو. 

وبفضل اهلل تم االستحواذ على عقاريين جديدين في مكة المكرمة الذي نتج عنه زيادة في الدخل من العمليات 
التشغيلية للوحدة الواحدة. 

بلغت القيمة العادلة لألصول العقارية للصندوق 826 مليون ريال 
سعودي وذلك حسب تقارير المثمنين المستقلين في 31 ديسمبر 

2017. وبلغت صافي قيمة األصول 10.86 ريال سعودي/ وحدة.

بلغ إجمالي القروض المتحصلة 183 مليون ريال سعودي في نهاية 
عام 2017، وبلغت نسبة التمويل إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق 

21.6%.  وهي أدنى بكثير من الحد األقصى النظامي لنسبة التمويل 
التي يتعين أال تتجاوز 50% من إجمالي قيمة األصول.

كما نود أن نقدم خالص شكرنا إلى مالكي وحداتنا الكرام على 
دعمهم وثقتهم المتواصلة. متطلعين معًا نحو مزيد من النمو 

وتحقيق نتائج إيجابية مستقبال، واهلل ولي التوفيق.

جدوى لالستثمار  
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صندوق استثمار عقاري متداول مقفل 
متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

نظرة عامة 
على صندوق 
جدوى ريت 
الحرمين

القسم األول
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ملخص صندوق جدوى ريت الحرمين
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847.2
مليون ريال سعودي
اجمالي قيمة األصول

نسبة اإلشغال

%100

%21.6
نسبة القرض إلى
إجمالي قيمة األصول

13 سنة
متوسط مرجح

مدة اإليجار غير المنتهية

4 عقارات
)3 للضيافة

و 1 محل تجزئة(
عدد األصول

ملخص صندوق جدوى ريت الحرمين

صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول 

مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. ويعمل الصندوق 

وفقًا لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق 

االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. تم 

إدراج الصندوق في السوق المالية السعودية »تداول« في شهر أبريل 

2017 تحت الرمز )4332(. وتكون مدة الصندوق 99 عامًا من تاريخ إدراج 

الصندوق، قابلة للتجديد وفقًا لتقدير مدير الصندوق عقب الحصول 

على موافقة هيئة السوق المالية. ويبلغ حجم الصندوق عند الطرح 

660 مليون ريال سعودي. 

الصندوق

يدار الصندوق من قبل شركة جدوى لالستثمار، وهي شركة سعودية 

مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بصفة »شخص 

مرخص له« بموجب ترخيص رقم 37-06034 وتاريخ 2007/03/03 )الموافق 

.)1428/02/13

مدير الصندوق

الهدف الرئيس لالستثمار هو توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن 

طريق االستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل في المملكة العربية 

السعودية وتحديدا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

األهداف 

االستثمارية

يستهدف مدير الصندوق توزيع - مرتين كل عام ميالدي-  أرباح نقدية 

سنوية على المستثمرين ال تقل عن 90% من صافي ربح الصندوق 

السنوي، وذلك باستثناء األرباح الناتجة عن بيع األصول العقارية 

األساسية وغيرها من االستثمارات، والتي قد يتم إعادة استثمارها في 

أصول إضافية أو صيانة وتجديد أصول الصندوق القائمة. 

سياسة توزيع 

األرباح

يرفع مدير الصندوق التقارير لمالكي الوحدات في الموقع اإللكتروني 

لشركة جدوى لالستثمار والموقع اإللكتروني لتداول.

توافر التقرير

أصدر صندوق جدوى ريت الحرمين 66 مليون وحدة قيمة كل منها 10 

رياالت، وبلغ حجم الصندوق  660 مليون ريال سعودي.

إصدار الوحدات

تكونت محفظة األصول العقارية المبدئية من عقارين في قطاع 

الضيافة )فندق أربعة نجوم وسكن للحجاج( يقعان في مكة المكرمة، 

ويتكونان من حوالي 984 غرفة مخصصة للمعتمرين والحجاج.

ويقع فندق األربعة نجوم في مركز استراتيجي بالقرب من الحرم 

المكي الشريف، في حين يقع سكن الحجاج والمعتمرين على بعد 900 

تقريبا من منى، وخمسة كيلو مترات إلى الشرق من مكة المكرمة.

محفظة األصول 

العقارية المبدئية

أعلن الصندوق في شهر يوليو 2017 عن تفاصيل التسهيالت البنكية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المقدم من البنك السعودي 

الفرنسي. وفيما يلي تفاصيل التسهيالت: 

بلغت قيمة التمويل 500 مليون ريال سعودي.  •

تمتد مدة التمويل من 24 يوليو 2017 إلى 31 أغسطس 2022.  •

الغرض من التمويل التوسع في الصندوق من خالل االستحواذ   •

على عقارات مدرة للدخل في كل من مكة المكرمة والمدينة 

المنورة وفقا الستراتيجية الصندوق االستثمارية.

سيتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في   •

تاريخ 31-08-2022م. وخالل فترة سريان االتفاقية يتم سداد تكلفة 

التمويل فقط.

تسهيالت 

مصرفية 

استكمل الصندوق في شهر ديسمبر 2017 االستحواذ على عقارين، 

يتكونان من فندق ثالثة نجوم وبناء متعدد االستخدامات ألغراض البيع 

بالتجزئة، يقع في منطقة المسفلة، ويمكن الوصول منه إلى الحرم 

بسهولة خالل فترة زمنية وجيزة.

االستحواذات 

الجديدة

تغطي الفترة التي بدأت بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧ )تاريخ تشغيل الصندوق( ولغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ )األرباح السنوية ٠٫٥١ ريال سعودي لكل وحدة(
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إحصاءات المحفظة االستثمارية

30 يونيو 2017 31 ديسمبر 2017

2 4 عدد العقارات

ضيافة ومحالت تجزئة ضيافة ومحالت تجزئة 
وخدمات مساندة وسكن

االستخدامات

%100 %100 نسبة إشغال العقارات

1 2 عدد المستأجرين

2.858 متر مربع 3.169 متر مربع إجمالي مساحة األرض

40.475 متر مربع 43.139 متر مربع إجمالي مساحة مسطحات البناء

984 1.069 إجمالي عدد الغرف

4.682 5.022 إجمالي عدد األسرة

15 13 المتوسط المرجح لمدة اإليجار غير 
المنتهية

673.600.000 826.600.000.0 القيمة السوقية العادلة*

42.274.011 52.069.209 صافي الدخل من العقارات السنوي

%6.72 %6.7 العائد اإلجمالي للصندوق*

%5.20 %5.70 العائد الصافي للصندوق**
*  القيمة السوقية من مثمنين مستقلين ومعتمدين

**  تم حساب صافي عائد الصندوق السنوي على أساس القيمة األسمية للوحدة الواحدة وهي ١٠ رياالت 

قائمة الدخل

السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 

 29.876.715 صافي الدخل من العقارات*

 15.270.025 األرباح قبل تكلفة التمويل

 15.103.806 صافي األرباح

 23.536.920 الدخل من العمليات التشغيلية

 0.36 الدخل من العمليات التشغيلية للوحدة

%100 نسبة توزيع األرباح

 0.36 التوزيع للوحدة

* عقود اإليجار شاملة الصيانة والتأمين بالكامل من قبل المستأجر

المركز المالي

الفترة المنتهية في 
تاريخ 30 يونيو 2017

الفترة المنتهية في 
تاريخ 31 ديسمبر 2017

656.232.160 847.201.562 إجمالي األصول

1.883.424 188.597.756 المطلوبات

654.348.736 658.603.806 صافي قيمة األصول

عدد الوحدات المصدرة  66.000.000  66.000.000

10.63 10.86 صافي قيمة األصل لكل وحدة 
)ريال سعودي(

%0 %21.6 نسبة االقتراض إلى إجمالي قيمة 
األصول

إجمالي نسبة المصروفات

المصاريف المتكبدة لغاية 
ديسمبر 2017 )بالريال 

السعودي( 8 أشهر

الحد األقصى كنسبة مئوية 
من متوسط صافي قيمة 

األصول

مصاريف الصندوق السنوية

5.036.419 %1.00 أتعاب اإلدارة

282.740 رسوم التسجيل

225.806 رسوم اإلدراج

116.370 %0.025 أتعاب أمين الحفظ

98.197 %0.02 أتعاب المدير اإلداري

35.000 أتعاب المحاسب القانوني

20.000 أتعاب مجلس إدارة الصندوق

296.266 كحد أقصى %0.5 مصاريف أخرى

6.119.948 إجمالي المصروفات

%0.85 إجمالي نسبة المصروفات
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يستثمر صندوق جدوى ريت الحرمين حاليًا 
في قطاعي الضيافة والتجزئة 

وصف محفظة 
األصول العقارية

القسم الثاني
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يمتلك الصندوق ثالثة عقارات للضيافة تتضمن فندق أربعة نجوم، وفندق ثالثة 
نجوم، وسكن للحجاج والمعتمرين تقع جميعها في مكة المكرمة.  ويبلغ إجمالي 

طاقتها االستيعابية 1.069 سريرا إلقامة الحجاج والمعتمرين وخدمتهم.

يقصد المملكة العربية السعودية حوالي 10 ماليين حاج ومعتمر كل عام، مما 
يجعل من مكة المكرمة واحدة من أكثر أسواق الفنادق ربحية على مستوى 

العالم. ويتيح استهداف هذا القطاع للصندوق الحصول على الدخل والنمو أيضا.

يستثمر الصندوق في قطاع التجزئة بامتالك عقار واحد يمكن الوصول منه 
خالل فترة زمنية وجيزة إلى الحرم الشريف الذي يعتبر المقصد الرئيسي للحجاج 

والمعتمرين.

3

1
محالت البيع التجزئة

تخصيص المحفظة العقارية حسب القطاعالضيافة

تخصيص القيمة حسب العقار

محالت تجزئة

فندق
 ثروات التقوى

مبنى
صيدلية

فندق ثروات
وادي إبراهيم

فندق
ثروات ا�ندلسية

ضيافة

٪٣

٪١٦ ٪٣

٪٤٩٪٣٢

٪٩٧

رأسمال صندوق جدوى ريت الحرمين

طاقة استيعابية

1.069 سريرا

3
أصول الضيافة
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يستخدم العقار في الوقت الحالي   •
كفندق أربعة نجوم تحت مسمى 

العالمة التجارية )فندق ثروات 
األندلسية(.

يضم الفندق 294 غرفة الستضافة   •
زوار األماكن المقدسة في مكة 

المكرمة من الحجاج والمعتمرين 
على مدار العام، ويقع على مسافة 

500 متر من الحرم الشريف.

يتكون العقار من قبو وطابق أرضي،   •
وميزانين، وطابق للخدمات، و12 
طابقا متكرر إضافة إلى السطح.

يحتوي الطابق األرضي على 10 محالت   •
تجارية.

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة   •
خمس سنوات على شكل سند ألمر 

مقدمة من المستأجر.

الموقع

مكة المكرمة

مستأجر

واحد

%49
من قيمة المحفظة العقارية

أبريل 2017
تاريخ االستحواذ

405.000.000
متوسط القيمة السوقية

%100
نسبة اإلشغال

15.2 سنة
المتوسط المرجح 

لمدة اإليجار غير المنتهية

%48.5
من إجمالي قيمة
إيجارات الصندوق

سعر االستحواذ

379.000.000

العائد الصافي لالستحواذ

%6.67

فندق ثروات األندلسية
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فندق ثروات التقوى 

الموقع

مكة المكرمة

مستأجر

واحد

%32.5
من قيمة المحفظة العقارية

أبريل 2017
تاريخ االستحواذ

268.000.000
متوسط القيمة السوقية

%100
نسبة اإلشغال

15.2 سنة
المتوسط المرجح 

لمدة اإليجار غير المنتهية

سعر االستحواذ

250.000.000

العائد الصافي لالستحواذ

%6.81

يستخدم العقار في الوقت الحالي   •
لخدمة الحجاج والمعتمرين، تحت 

مسمى العالمة التجارية )فندق 
ثروات التقوى(.

يضم الفندق 690 غرفة الستضافة   •
زوار األماكن المقدسة من الحجاج 

والمعتمرين خالل موسم الحج 
وشهر رمضان المبارك، ويقع على 

بعد 900 تقريبا من منى، ويمكن أن 
يستوعب 3.506 حاجا ومعتمرا.

يتكون العقار من ثالثة طوابق   •
)بدروم(، وطابق أرضي، وميزانين، 

وطابق خدمات، وطابق مطعم، و14 
طابقا متكرر إضافة إلى السطح.

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة   •
خمس سنوات على شكل سند ألمر 

مقدمة من المستأجر.

%32.7
من إجمالي قيمة
إيجارات الصندوق
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فندق ثروات وادي إبراهيم

الموقع

مكة المكرمة

مستأجر

واحد

%15.6
من قيمة المحفظة العقارية

ديسمبر 2017
تاريخ االستحواذ

129.000.000
متوسط القيمة السوقية

%100
نسبة اإلشغال

3.61 سنة
المتوسط المرجح 

لمدة اإليجار غير المنتهية

سعر االستحواذ

125.000.000

العائد الصافي لالستحواذ

%6.6

يستخدم العقار في الوقت الحالي   •
إلقامة الحجاج والمعتمرين تحت 
مسمى العالمة التجارية )فندق 

ثروات وادي إبراهيم(.

يضم الفندق 85غرفة الستضافة   •
زوار األماكن المقدسة من الحجاج 

والمعتمرين على مدار العام، ويقع 
على مسافة 500 متر من الحرم.

يتكون العقار من طابق أرضي و11   •
طابقا متكرر إضافة إلى السطح.

يحتوي الطابق األرضي على محلين   •
تجاريين.

يخضع العقار لضمان االستئجار لمدة    •
خمس سنوات على شكل سند ألمر 

مقدمة من المستأجر.

%15.8
من إجمالي قيمة
إيجارات الصندوق
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مبنى الصيدلية

الموقع

مكة المكرمة

مستأجر

واحد

%2.9
من قيمة المحفظة العقارية

ديسمبر 2017
تاريخ االستحواذ

24.000.000
متوسط القيمة السوقية

%100
نسبة اإلشغال

3.61 سنة
المتوسط المرجح 

لمدة اإليجار غير المنتهية

سعر االستحواذ

23.000.000

العائد الصافي لالستحواذ

%6.72

يحتوي العقار على محليين تجاريين   •
وسكن.

يتكون المبنى من طابق أرضي،   •
وطابقين علويين والسطح.

يخضع العقار لضمان تأجيري على   •
شكل سند ألمر مدته 3 سنوات 

ونصف.

%3
من إجمالي قيمة
إيجارات الصندوق
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مكة المكرمة والمدينة المنورة

تتضمن المحركات الرئيسية للطلب على قطاع 
الضيافة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة 
على الزيادة السكانية للمسلمين في العالم.

نظرة عامة 
على سوق 
العقار في مكة 
المكرمة

القسم الثالث
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المصدر: تقارير السوق المنشورةالمصدر: تقارير السوق المنشورة

نظرة على السوق العقاري في مكة المكرمة- قطاع الضيافة

نظرة على السوق العقاري في مكة المكرمة

لمكة المكرمة مكانه في قلب كل مسلم و   •
هي اهم المدن في العالم اإلسالمي و احد 

اهم المدن من الناحية االقتصادية للمملكة 
العربية السعودية. ويشكل قطاع الضيافة 

في مكة أحد العناصر المهمة في رؤية 
المملكة 2030.

ساهم زوار المملكة من الحجاج الذين تجاوز   •
عددهم اثنين مليون حاج، والمعتمرين الذي 
بلغ عددهم حوالي 10 ماليين معتمر في عام 

2017 بنسبة 2-3% من الناتج المحلي اإلجمالي 
للمملكة.

ينقسم قطاع الضيافة إلى شريحتين   •
رئيسيتين: فنادق رئيسية )ذات عالمات 

التجارية( ومساكن منخفضة التكلفة للحجاج 
والمعتمرين )بدون عالمة تجارية(.

تعتبر موسمية الحج والعمرة ميزة فريدة   •
لقطاع الضيافة في مكة المكرمة، حيث يتم 

إشغال معظم الفنادق ومساكن الحجاج 
بالكامل خالل هذه األوقات.

محركات الطلب

يوفر قطاع الضيافة في مكة المكرمة خدماته للحجاج والمعتمرين الذين يشكلون النسبة األكبر من 
زوار مدينة مكة. وتشمل المحركات الرئيسية للطلب على قطاع الضيافة في مكة المكرمة زيادة النمو 

السكاني بين المسلمين على مستوى العالم، وزيادة الطاقة االستيعابية للحرم المكي الشريف، وإقامة 
مشاريع عمالقة، إضافة إلى المبادرات الحكومية التي تضمنتها رؤية 2030.

وعملت حكومة المملكة العربية السعودية على تطوير البنية التحية في مكة المكرمة، مما يسهل على 
الحجاج والمعتمرين أداء مناسك الحج والعمرة.

يشهد قطاع الضيافة في مكة المكرمة تقلبات في الطلب، حيث يبقى العديد من مساكن الحجاج 
والمعتمرين مغلقا خارج مواسم الذروة.

تهدف الحكومة وفقا لبرنامج التحول الوطني   •
إلى: »زيادة عدد الحجاج من 1.5 مليون حاج إلى 

2.5 مليون حاج، وزيادة عدد المعتمرين من 
6 مليون معتمر إلى 15 مليون معتمر بحلول 
عام 2020، مما يعني تدفق الزوار إلى األماكن 

المقدسة على مدار العام.

من المتوقع أن توفر العقارات التي ال تحمل   •
عالمات تجارية عوائد مرتفعة نتيجة رواجها 

بين الحجاج، وتكاليفها التشغيلية المنخفضة، 
في حين أن الفنادق الرئيسية تشهد منافسة 

فيما بينها بالنظر لقربها من الحرم الشريف، 
وارتفاع تكاليفها.

يخضع الحرم المكي الشريف ألكبر توسعة   •
تاريخية حيث ستوفر مزيدا من المساحات 

الستيعاب األعداد المتزايدة من الحجاج 
والمعتمرين.

أعداد المسلمون في العالم
يعتبر النمو السكاني بين المسلمين المحرك الرئيسي لزيادة عدد الزوار من المعتمرين والحجاج.  وتشير 
التقديرات الحالية إلى أن عدد السكان المسلمين في العالم يبلغ حوالي 1.8 مليار نسمة، ومن المتوقع أن 

يصل هذا العدد إلى 2.8 مليار نسمة تقريبا بحلول عام 2050.

سعة الحرم المكي الشريف واألماكن المقدسة األخرى
من المتوقع، مع برنامج تطوير وتجديد البنية التحتية، أن تطرأ زيادة في الطاقة االستيعابية لكل من الحرم 

الشريف والمنطقة المركزية في مكة المكرمة.

وسيكون لزيادة الطاقة االستيعابية للحرم الشريف انعكاس مباشر على أعداد الزوار من المعتمرين 
والحجاج الذين يقصدون مكة المكرمة، ما سيعكس بدوره بصورة إيجابية على زيادة الطلب في قطاع 

الضيافة.

 كما يجري توسعة الطرق المؤدية إلى الحرم الشريف، وتحسين البنية التحتية للمناطق المرتبطة بالحرم 
مما يجعل من حركة النقل في المنطقة أكثر سهولة.

إقامة مشاريع عمالقة
من المتوقع أن يكون للمشاريع الرئيسية المقررة في مكة المكرمة تأثير جوهري على سوق العقارات 

والضيافة خالل السنوات العشر القادمة.

المبادرات الحكومية )رؤية 2030(
وفق ما نص عليه برنامج التحول الوطني: »تهدف الحكومة إلى تسهيل استضافة أعداد أكبر من الحجاج 
والمعتمرين في المدن المقدسة، مما سيزيد من الحد األساسي ألعداد الحجاج والمعتمرين محليا ودوليا 

من 8 مليون حاج ومعتمر إلى 18 مليون حاج ومعتمر و 30 مليون حاج ومعتمر سنويا وذلك بحلول عام 
2020 و2030 على التوالي«.

وستؤدي الخطط التي وضعتها الحكومة إلى تحقيق زيادة كبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين طوال 
العام، إال أنه سيظل هناك بعض القيود التي تحد من ذلك مثل السعة المحدودة لألماكن المقدسة 

والنقل والسكن.

وسوف تؤدي الزيادة في أعداد الزوار إلى خلق فرص كبيرة للمطورين والمستثمرين لتحديث العقارات 
القائمة وبناء عقارات جديدة.
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المعتمرون

أظهرت اإلحصاءات التي نشرتها الهيئة العامة لإلحصاء أن حوالي 54 مليون معتمر قاموا بزيارة مكة 
المكرمة منذ عام 2001.  ويمثل المعتمرون الذين يقومون برحالت متكررة ألداء العمرة جزءا هاما من هذا 

العدد، حيث يشغلون ما نسبته حوالي 70% من أماكن اإلقامة في مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء أيضا زيادة عدد المعتمرين بنسبة 50% خالل السنوات الخمس 
الماضية.

يعرض الرسم البياني أدناه عدد المعتمرين خالل السنوات العشر األخيرة.  فرضت الحكومة السعودية 
في شهر أكتوبر 2017 مبلغ 2000 ريال كرسوم للحصول على تأشيرة العمرة، لكن هذا الرسم ال ينطبق 

على الحجاج والمعتمرين القادمين للمملكة للمرة األولى. ومع ذلك، فإن هناك مخاوف من التأثير السلبي 
لهذه الرسوم على الزائرين الذين يقصدون مكة المكرمة بانتظام. ولم تتضح الصورة، إن كان سيتم 

التغاضي عن هذه الرسوم بالنسبة للزوار الذي تتكرر زياراتهم للمدينة خالل فترة محددة، خالل 12 شهر 
على سبيل المثال.
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المصدر: تقارير السوق المنشورةالمصدر: تقارير السوق المنشورة

الحجاج

كان موسم الحج في عام 2017 موسما ناجحا وفقا للمعلومات التي نشرتها الهيئة العامة لإلحصاء، فقد 
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين قاموا بأداء مناسك الحج ذلك العام 2.352.122 حاجا، بزيادة قدرها %24 

بالمقارنة مع عام 2016.  وبالرغم من أن هذا الرقم هو األعلى خالل الخمس سنوات الماضية، إال أنه يقل 
بنسبة 27% عن عام 1433هـ، )2012( عام الذروة الذي تجاوز فيه عدد الحجاج 3.16 مليون حاج، ما يبرز إمكانية 

النمو الهائلة في القطاع وفقا لرؤية 2030.  ويعرض الرسم البياني التالي عدد الحجاج خالل السنوات 
العشر األخيرة.
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المصدر: تقارير السوق المنشورة

فنادق راقية وفاخرة 
تقع بالقرب من الحرم 
المكي الشريف

مساعي تطوير المرافق والخدمات
تسعى الحكومة السعودية إلى تحسين وتطوير المرافق والخدمات في مكة المكرمة.  على سبيل 
المثال، بدأت الهيئة العليا في القيام بدور  أكثر نشاطا في الصيانة لمرافق الحجاج والمعتمرين في 

المدينة.

شريحة الفنادق في مكة المكرمة

يمكننا أن نقسم قطاع الضيافة إلى مجالين رئيسيين: الفنادق الرئيسية وسكن الحجاج والمعتمرين 
منخفض التكلفة.

الفنادق الرئيسية: تقع الفنادق الفاخرة والراقية ذات العالمات التجارية المحلية والعالمية عادة داخل   •
دائرة نصف قطرها 1-2 كيلو متر من الحرم.

مساكن الحجاج والمعتمرين: تتكون هذه المساكن من مباني تضم فنادق صغيرة وشققا يتم   •
تأجيرها للزوار الباحثين عن مساكن رخيصة التكلفة.  وتقع غالبية هذه المساكن خارج المنطقة 

المركزية، والعديد منها ال يعمل إال خالل مواسم الذروة. وتستضيف معظم الغرف عددا من 
الحجاج والمعتمرين، في حين أن المقياس األساسي في السوق هو حاج أو معتمر واحد لكل أربعة 

أمتار مربعة.  ويتم خالل موسم الحج فرض سعر يومي للحاج وليس للغرفة. لكن هذه الممارسة 
تنعكس خالل شهر رمضان المبارك.  ويتم تأجير كامل المباني خالل الموسم إما لمشغل محلي أو 

حمالت الحج مباشرة.

نظرة مستقبلية

تعتبر مكة المكرمة ركيزة أساسية في لرؤية 2030.  ومن المتوقع أن يحسن التوسع في المسجد المكي 
الشريف، واستكمال مشروع قطار الحرمين السريع، وزيادة عدد مشاريع التطوير متعددة االستخدامات 
التي سيتم تنفيذها من قدرة المدينة على استضافة عدد أكبر من الحجاج والمعتمرين في السنوات 

القادمة، ما يلقي بظالل إيجابية بعيدة األمد على سوق الضيافة في المدينة.
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مكة المكرمة والمدينة المنورة

يستهدف الصندوق عقارات مدرة للدخل في المملكة 
العربية السعودية، مع التركيز على المدينتين 
المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استراتيجية 
النمو

القسم الرابع
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629 مليون 
ريال سعودي
تكلفة المحفظة المبدئية

تنويع
المحفظة االستثمارية من 
خالل االستثمار في نطاق 

أوسع من العقارات التجارية 
التي تلبي المعايير 

االستثمارية للصندوق.

%100
من األرباح المحققة من 

العمليات التشغيلية

 

0.52 ريال 
سعودي
عائد أرباح لكل وحدة

االستراتيجية االستثمارية للصندوق

مقدمة

نجح الصندوق في شهر أبريل من 2017 باالستحواذ 
على عقارين للضيافة في مكة المكرمة بتكلفة 

بلغت 629 مليون ريال سعودي وقد تم تأجير 
الفندقين لشركة ثروات المشاعر للتطوير 

واالستثمار العقاري بعقود طويلة األجل. وفي نهاية 
عام 2017 وفي شهر ديسمبر بالتحديد، تمكن 

الصندوق من االستحواذ على عقارين إضافيين 
بتكلفة اجمالية بلغت 148 مليون ريال سعودي مما 

ساهمت في نمو حجم وعوائد الصندوق.

يتطلع الصندوق وبصورة رئيسية إلى االستحواذ 
وإضافة أصول عقارية جديدة لمحفظة األصول 

العقارية الحالية. وفي الوقت نفسه يعمل 
الصندوق على تنمية األرباح التشغيلية وزيادة 
العوائد اإلجمالية للمستثمرين من خالل اإلدارة 

النشطة للمحفظة الحالية واختيار األصول 
المستحوذ عليها بعناية. هذا وسوف يواصل 

 Core( الصندوق استهداف أصول عقارية أساسية
Assets( والتي تتصف بمعدالت مخاطر وعوائد 
منخفضة إلى حد ما. وتكون مؤجرة بعقود إيجار 

طويلة األجل.

نظرًا لطبيعة معدالت العوائد المنخفضة في 
السوق العقاري في منطقتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة، فمن الممكن أن تؤثر على قدرة 
الصندوق في زيادة العوائد اإلجمالية على المدى 
القصير. لذلك فإن مدير الصندوق بصدد توسيع 

افاقه االستثمارية لتشمل عقارات ذات مخاطر 
أعلى وعوائد استثمارية أكبر مما سينتج عنه زيادة 

في األرباح التشغيلية والعوائد اإلجمالية لمالكي 
الوحدات.

باإلضافة لذلك ونظرًا لظروف السوق في وقتها، 
فمن الممكن للصندوق أن يقوم بتشغيل بعض 
األصول الفندقية القريبة من الحرم والتي تتصف 

بمعدالت طلب وإشغال عالية. وأيضًا سيتطلع 
الصندوق لالستحواذ على أصول عقارية تجارية 
)تشمل المدارس والمستشفيات ومحالت بيع 
التجزئة( وتكون مؤجرة لمستأجرين ذوي مالئة 

مالية عالية.

استراتيجية الصندوق االستثمارية 

االستثمار المباشر في عقارات في مدينتي   •
مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولن يتم النظر 

في أية فرص عقارية خارج هاتين المدينتين.
التركيز على أصول عقارية أساسية )ذات   •

مخاطر قليلة( مدرة للدخل.
•  استهداف قطاع الضيافة في مكة المكرمة 

بصورة رئيسية لخدمة الحجاج في موسم 
الحج، والمعتمرين الذين يقصدونها على مدار 
العام، إضافة إلى استهداف قطاع الضيافة في 

المدينة المنورة.
اتباع معايير اختيار واستحواذ مميزة   •

ودقيقة يتم دراستها بعناية ويأخذ بعين 
اإلعتبار عوامل العرض والطلب والمخاوف 

الجيوسياسية، والتقلبات الدورية في 
القطاعات العقارية المختلفة.

االستحواذ على أصول عقارية بصورة منفردة أو   •
االستحواذ على محفظة أصول عقارية تشمل 

عدة أصول، أو االستثمار في عقارات مبنية 
لغرض خاص.

اتباع استراتيجية اإلدارة النشطة لألصول   •
العقارية ، والتركيز على تأجير العقارات على 

مستأجرين ذوي مالئة مالية عالية بعقود إيجار 
شاملة )يتحمل المستأجر جميع مصاريف 
التشغيل والصيانة( تمتد لفترة طويلة. 
باإلضافة إلى امكانية التشغيل المباشر 

لبعض العقارات. 
زيادة قيمة العقارات والعوائد اإليجارية من خالل   •

تحسين صافي الدخل التشغيلي للعقارات 
عن طريق تقليل التكلفة التشغيلية بالتوازي 

مع نمو قاعدة األصول .

األهداف االستثمارية

يتطلع الصندوق إلى توزيع كامل األرباح المحققة 
من العمليات التشغيلية لمالكي الوحدات 

بشكل نصف سنوي باستثناء األرباح الناتجة 
عن بيع األصول العقارية األساسية واالستثمارات 

األخرى، والتي قد يتم إعادة استثمارها في عقارات 
جديدة أو صيانة األصول القائمة.

تتركز أهداف الصندوق االستثمارية بشكل 
أساسي على االستثمار في أصول عقارية مطورة 

ومدرة للدخل. وقد يتطرق الصندوق حسب توفر 
الفرص إلى االستثمار في عقارات غير مطورة 
بنسبة التتجاوز 25% من إجمالي قيمة أصول 

الصندوق.

أنواع األصول التي يستثمر بها الصندوق

األصول الخالية من المخالفات النظامية التي   •
تمنع االستفادة من العقار أو تشغيله.

العقارات الخالية من العيوب الهندسية   •
الرئيسية.

ينبغي أن يكون معدل العائد الداخلي   •
المتوقع من االستحواذات الجديدة أعلى  
من بمتوسط تكلفة رأس المال في وقت 

االستحواذ. 
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معايير االستحواذ

تستهدف االستثمارات 
العقارية للصندوق عائدا 
صافيا بنسبة 6% أو أكثر

قطاع الضيافة

يستهدف الصندوق االستحواذ على فنادق خمسة 
نجوم وأربعة نجوم أو فنادق غير مصنفة تقع داخل 

دائرة نصف قطرها 1.000 متر المنطقة المركزية في 
مكة المكرمة أو المدينة المنورة. أو عقارات خارج 
المنطقة المركزية لكن تتمتع بقربها من جميع 

وسائل النقل التي تساعد في تسهيل الوصول 
لهذه العقارات.  وتعتبر عقود اإليجار الطويلة هي 

المفضلة ألنها تقلل من النفقات الرئيسية على 
المدى القريب، كما أن المشغل سيكون لديه خبرة 

كبيرة بالعالمة التجارية للفندق، وسيتمكن من 
تحقيق أرباح تفوق معدالت السوق بشكل مستمر.

القطاع التجاري

يستهدف الصندوق االستثمار في المجمعات 
التجارية والمعارض والعقارات اللوجستية ، إضافة 
إلى المدارس والمستشفيات المؤجرة، مع العلم 

بأن الصندوق يتطلع للحصول على عقود إيجار 
شاملة حيث يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة 

والتشغيل. وتخضع التفاقيات تأجير ملزمة ، على 
مستأجرين ذوي مالئة مالية عالية وتعد هذه 

النقطة هي النقطة الرئيسية التي يركز عليها 
الصندوق 

استراتيجية إدارة الصندوق

يدرك الصندوق أهمية العالقة مع المستأجرين ، 
وينظر لهم بصفتهم شركاء للصندوق، حيث 

يعزز هذا الشيء من نسبة المحافظة على 
المستأجرين.  ومع نمو المحفظة االستثمارية، فإن 

إدارة األصول العقارية ستكون الجوهر األساسي 
لالستراتيجية التي يتبعها الصندوق.

استراتيجية إدارة المحفظة العقارية

يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في توفير 
الدخل لمالكي الوحدات وزيادة رأس المال من خالل 

االستثمار في محفظة عقارية تضم أصوال عقارية 
تقع بصورة رئيسية في مدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.

وسيحقق الصندوق ذلك من خالل االستحواذ 
 )Core Assets( المتواصل على أصول أساسية

وتشكل ما تزيد نسبته عن 60% من اجمالي قيمة 
أصول المحفظة االستثمارية، في الوقت الذي يتيح 
فيه الصندوق تعرضًا محدودا لعقارات ذات القيمة 

المضافة )Value Add( والعقارات ذات الفرص 
)Opportunistic( بنسبة ال تتجاوز 30% و10% على 

التوالي.  وسيتم إعادة النظر في نسب التخصيص 
هذه كل خمس سنوات.
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استراتيجية الصندوق االستثمارية 

الملكية

يستثمر الصندوق بصفة رئيسية في أصول ذات ملكية حرة، وقد يستثمر في أصول ذات حقوق منفعة 
تمتد ألكثر من 25 عامًا  ولن تزيد نسبتها عن 25% من اجمالي قيمة أصول الصندوق.

تركيز المحفظة االستثمارية

يركز الصندوق على الفرص االستثمارية العقارية في مكة المكرمة.  وال يوجد خطط حالية لالستثمار   •
في المدينة المنورة في الوقت الحالي نظرًا النخفاض العوائد مقارنة بالمخاطر. سيتم مراجعة هذا 

القرار  بشكل دوري.
قد يستثمر الصندوق ما نسبته 25% من إجمالي قيمة أصول الصندوق في أنشطة التمويل بالمرابحة   •
بالريال السعودي لدى البنوك السعودية المحلية أو في أسهم الشركات العقارية أو صناديق االستثمار 

العقاري المتداولة المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والمدرجة في سوق األسهم السعودية.

وتحرص  شركة جدوى لالستثمار  بصفتها مدير الصندوق على أن تكون جميع معامالت الصندوق 
متوافقة مع سياسة االستثمار واالستراتيجية العامة للصندوق.  كما تقوم بتقييم عوامل المخاطر 

والفرص التي ترتبط بكل عرض.

تتوافق جميع المعامالت مع األنظمة واللوائح السارية.

القيود على االستثمار

التخصيص الحالي تخصيص األصل نوع االستثمار

ُيستثمر 100% من قيمة 
األصول العقارية للصندوق 
في مدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة

ال يقل عن 100% من قيمة 
األصول العقارية للصندوق 

استثمارات عقارية في 
مدينتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة

0% من إجمالي قيمة أصول 
الصندوق في التطوير 

العقاري

25% من إجمالي قيمة أصول 
الصندوق كحد أقصى

التطوير العقاري

0% من إجمالي قيمة أصول
الصندوق مستثمرة في:

تعامالت مرابحة بالريال   -
السعودي

شركات عقارية مدرجة  -
صناديق استثمار عقاري   -

متداولة أخرى

25% من إجمالي قيمة أصول 
الصندوق كحد أقصى

تعامالت مرابحة بالريال   -
السعودي

شركات عقارية مدرجة  -
صناديق استثمار عقاري   -

متداولة أخرى

التخصيص الحالي تخصيص األصل نوع االستثمار

ُيستثمر 0% من الصندوق 
خارج المملكة العربية 

السعودية

0%  -  لن يستثمر الصندوق 
خارج المملكة العربية 

السعودية

استثمارات خارج المملكة 
العربية السعودية

ُيستثمر 0% من الصندوق 
في أراضي بيضاء

0%  - لن يستثمر الصندوق 
في أراضي بيضاء

أراضي بيضاء

نسبة االقتراض إلى إجمالي 
قيمة الصندوق حاليا %21.6

ينبغي أال يتجاوز نسبة %50 
من إجمالي قيمة أصول 

الصندوق

اإلقتراض

مراقبة السوق

يقوم مدير الصندوق بمراقبة السوق باستمرار الستكشاف الفرص االستثمارية المناسبة.  كما يتم في 
الوقت نفسه استخدام المستشارين المستقلين في تقييم سوق العقار في منطقتي مكة المكرمة 

والمدينة المنورة، مما يضمن تنوع استثمارات الصندوق في القطاعات الناشئة، واالستفادة من أي فرص 
محتملة، وتحقيق األهداف االستثمارية طويلة األجل.

استراتيجية االقتراض في الصندوق

تم الحصول على تمويل بمبلغ 500 مليون ريال سعودي متواقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بأسعار 
تنافسية من البنك السعودي الفرنسي، مما يتيح للصندوق االستحواذ على أصول جديدة بصورة أكثر 

فعالية والمحافظة على مركز مالي مرن.

يحرص الصندوق على تحديث وإبالغ مالكي الوحدات قبل القيام بأية نشاطات تتعلق باالقتراض أو زيادة 
رأس المال في المستقبل. ويتم تحقيق ذلك من خالل التعريف الواضح باستراتيجية الصندوق االستثمارية، 

واإلفصاح المالي الشفاف.

لن تتجاوز نسبة الرفع المالي 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.
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تعتبر صناديق االستثمار 
العقارية المتداولة بصفة 

رئيسية أدوات مدرة للدخل

استراتيجية التخارج والتصرف باالستثمارات

يحتفظ الصندوق باألصول ذات العوائد الجيدة 
حتى يبدأ أداؤها باالنخفاض فإنه يحرص على 

التخارج منها بصورة ال تضر الصندوق، ويتم ذلك 
عن طريق المراقبة المتواصلة للسوق الستكشاف 

فرص التخارج التي تبرر ما يلي:

إعادة التوازن ألصول الصندوق من خالل إضافة   •
أصول جديدة أكثر جاذبية.

التغيرات في أساسيات األصل.  •

النظرة السلبية على السوق العقاري   •
وقطاعاته الفرعية والتي قد تؤثر على أصول 

الصندوق.

سوف يتم إجراء تثمينين مستقلين ألي أصل 
قبل بيعه أو التصرف به، ولن يقل سعر البيع عن 

التثمين األدنى من التثمينين.

سياسة األرباح وتوزيعها

الصناديق العقارية المتداولة هي أداة استثمارية 
مدرة للدخل تتيح االستثمار في أصول عقارية 

مؤجرة وتدر دخاًل دوريًا أو محتمل لها أن تحقق 
دخل في المستقبل. ولذلك فإن هدف سياسة 

توزيع األرباح لصندوق جدوى ريت الحرمين 
هو إعطاء وضوح لمالكي الوحدات الحاليين 
والمحتملين عن الدخل المتوقع للصندوق.

وعلى ضوء ما سبق، فإن سياسة توزيع األرباح 
لصندوق جدوى ريت الحرمين هي كالتالي:

يهدف صندوق جدوى ريت الحرمين إلى توزيع 
جميع المبالغ المتاحة من الدخل من العمليات 
التشغيلية )Funds From Operation( إلى 

حاملي الوحدات بشكل نصف سنوي بعد احتساب 
التزاماته قصيرة األجل. 

سياسة توزيع األرباح قابلة للتغيير في المستقبل 
بناء على عوامل مختلفة والتي تتضمن على 

سبيل المثال ال الحصر:

أي تغييرات جوهرية في استراتيجية الصندوق.  •
أي خطة استثمارية رئيسية تتطلب من   •

الصندوق االحتفاظ بالنقد.
أي تغيير في القوانين، األنظمة والضوابط التي   •

قد تتطلب تغييرًا في سياسة توزيع األرباح.
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42.28 مليون 
ريال سعودي
الدخل التشغيلي

عوامل المخاطرة

تقع جميع عقارات الصندوق في مكة المكرمة، وذلك بسبب عدم العثور على أصول مناسبة في   •
المدينة المنورة. مما يجعل أصول الصندوق تتعرض بشكل كبير لمخاطر سوق مكة العقاري.

تمثل حصة الفنادق في الصندوق غالبية العقارات التي يمتكلها الصندوق، مما يعرض الصندوق   •
للمخاطر المصاحبة لقطاع الضيافة.

تم استئجار فندق ثروات المشاعر وفندق ثروات التقوى من قبل المستأجر نفسه، وهي شركة ثروات   •
المشاعر للتطوير واالستثمار العقاري.

حيث يتم الحصول على غالبية الدخل التأجيري للصندوق البالغ 42.28 مليون ريال سعودي من هذا   
المستأجر، وفي حالة تم تقديم إشعار من قبل هذا المستأجر للصندوق خالل السنوات القادمة، فإن 

ذلك قد يعرض الصندوق إلى مخاطر نقص في التدفق النقدي. لكن نمو المحفظة االستثمارية وتنوع 
المستأجرين قلل من هذه المخاطر.

في الوقت الحالي، انخفضت معدالت الرسملة السوقية في مكة المكرمة، مما قد يؤدي إلى تعديل   •
استراتيجية الصندوق في وقت ما في المستقبل.

تشتمل المخاطر المحتملة األخرى على التغيرات في الضريبة واللوائح النظامية وهذا يتضمن فرض   •
ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي قد يتم تطبيقها على أتعاب الصندوق وتكاليف الخدمات.  

وال يتوفر في الوقت الحالي آلية السترداد صناديق الريت لهذه األموال.

تتأثر صناديق الريت بشكل كبير في التغيرات الحاصلة في معدالت الفائدة بسبب الزيادة الناتجة   •
لتكلفة التمويل، وقد تقلل بصورة ملموسة من جاذبية صندوق الريت كأداة استثمارية قابلة للنمو.

إدارة المخاطر

تتم إدارة الصندوق من فريق متمكن يمتلك سجال حافال في اإلدارة، باستكشاف الفرص االستثمارية   •
الجديدة في األسواق العقارية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يستهدف الصندوق على االستحوذ على عقارات قريبة من المناطق المركزية في كل من مكة   •
المكرمة والمدينة المنورة حيث تقع الفنادق األكثر تحقيقا للربحية.

يقدم سوق الضيافة العقاري في المملكة العربية السعودية عوائد جذابة على المدى الطويل. ومع   •
ذلك، يتطلع الصندوق إلى تنويع محفظته االستثمارية من وقت آلخر لكي تشمل األصول العقارية 
التجارية ومتعددة االستخدام والعقارات اللوجستية والمدارس ومحالت البيع بالتجزئة بهدف تلبية 

المعايير االستثمارية للصندوق.

يسعى الصندوق إلى تحسين أداء األصول لمستوى معين من المخاطر.  •

يبذل مدير الصندوق جهودا حثيثة لزيادة عوائد المستثمرين من خالل تحسين صافي الدخل   •
التشغيلي للصندوق.  وهذا يعني اإلدارة النشطة لألصول العقارية، بما يضمن أن تكون مدرة للعوائد 
دائما، والتركيز على تأجير األصول للمستأجرين ذوي مالءة مالية على المدى الطويل.  وال تحسن إقامة 

عالقات فعالة مع المستأجرين من أسعار اإليجار فقط، بل تحافظ عليهم لفترات أطول أيضا.

حصل الصندوق مؤخرا على تسهيل بنكي )تمويل( بمبلغ 500 مليون ريال سعودي من البنك   •
السعودي الفرنسي، مما يتيح للصندوق المحافظة على مركز مالي مرن، واالستحواذ على أصول 
جديدة بصورة أكثر فعالية.  ويتم تمويل سداد الدين إما من متحصالت اإليجار أو النقد.  وال تتجاوز 

نسبة التمويل50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق.

تم تعيين شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز كمستشار لضريبة القيمة المضافة للصندوق.  •

يعمل الصندوق على نحو فعال الستخدام أدوات التحوط بهدف التحوط من أي مخاطر عكسية    •
في أسعار الفائدة على سبيل المثال.

يتم تأجير أصول الصندوق للمستأجرين ذوي مالءة مالية قوية، ولديهم مخاطر قليلة للتخلف في دفع   •
اإليجارات.  فيما يتعلق بأول عقارين، تمكن الصندوق من الحصول على سند ألمر كضمان للتأجير ساري 

المفعول لمدة خمس سنوات.  أما فيما يتعلق باألصلين اللذين تم االستحواذ عليهما مؤخرا، فتمكن 
مدير الصندوق من الحصول على  سند ألمر ساري المفعول لمدة 3.5 سنوات.

%50
نسبة التمويل من 

إجمالي قيمة األصول

تعيين مستشار 
لضريبة القيمة المضافة
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تبلغ قيمة األصول تحت اإلدارة 24.6 مليار ريال سعودي 
وتعد شركة جدوى لالستثمار شركة مساهمة مقفلة 
تقدم خدمات إدارة األصول واالستشارات وتمويل 
الشركات والوساطة وخدمات الحفظ لألفراد ذوي 
المالئة المالية والمكاتب العائلية والشركات.

نبذة عن
مدير الصندوق

القسم الخامس



جدوى ريت الحرمين - التقرير السنوي ٢٠١٧جدوى ريت الحرمين - التقرير السنوي ٢٠١٧ 5253

شركة جدوى لالستثمار

عن الريت

إن صندوق جدوى ريت الحرمين صندوق استثمار عقاري مقفل متداول متوافق مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية وتتم إدارته من قبل شركة جدوى لالستثمار.  ويعمل الصندوق وفقا للوائح صناديق االستثمار 
العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية في 

المملكة العربية السعودية.

االسم والعنوان

شركة جدوى لالستثمار االسم
سكاي تورز، الطابق الرابع، طريق الملك فهد، ص ب 60677، الرياض 11555، 

المملكة العربية السعودية
العنوان

www.jadwa.com الموقع اإللكتروني

عن شركة جدوى لالستثمار

تعمل شركة جدوى لالستثمار في مجال المصرفية االستثمارية في المملكة، ويقع مقرها الرئيسي في 
مدينة الرياض، وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وشعارها خدمة العمالء والمهنية والنزاهة 

للحصول على قيمة حقيقية لعمالئنا.

التضارب الجوهري في المصالح

ال توجد اعتبارا من 31 ديسمبر 2017، معامالت تتضمن تضاربا جوهريا في المصالح بين صندوق جدوى ريت 
الحرمين وشركة جدوى لالستثمار أو مجلس إدارتها أو أية أطراف ثالثة. ولغرض التوضيح، فإن أمين الحفظ 

المعين، شركة البالد المالية مملوكة بالكامل لبنك البالد. كما أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة جدوى 
لالستثمار أحد المساهمين في إحدى الشركات التي أسست بنك البالد )نسبة ال تمثل سيطرة(.  باإلضافة 
إلى ذلك، فإن أمين الحفظ المعين هو أحد المساهمين في شركة جدوى لالستثمار بنسبة غير مسيطرة.

وليس لشركة جدوى لالستثمار أية مصلحة أو مطالبات في أصول صندوق جدوى ريت الحرمين، إال بصفتها 
مالك محتمل للوحدات.  كما أنه ليس لدائني الشركة أية مصلحة في أصول الصندوق.

تفويض أطراف ثالثة

تعتبر شركة جدوى لالستثمار بصفتها مدير الصندوق مسئولة عن تعيين أي طرف ثالث )بما في ذلك 
شركاتها التابعة( وتحديد مسئولياته.

كما أن الشركة هي المدير اإلداري للصندوق. لكن فوضت مهام إدارية معينة لشركة أبيكس فند 
سريفسز )دبي( المحدودة لتعزيز أداء صندوق الريت.

أمين الحفظ

شركة البالد المالية االسم
سمار تور، الطابق األول، تقاطع طريق الملك فهد مع شارع التحلية، ص ب 

140، المملكة العربية السعودية.
العنوان

www.albilad-capital.com الموقع اإللكتروني

إن أمين الحفظ مرخص بالكامل من قبل هيئة السوق المالية، وهو بهذه الهيكلة يحافظ على الكفاءة 
الضريبية وااللتزام النظامي، كما يقوم بتوفير أقصى قدر من الحماية القانونية للمستثمرين.  وليس 

ألمين الحفظ أية مصلحة أو مطالبات في أصول الصندوق، إال بصفته مالكا محتمال للوحدات. كما أنه ليس 
لدائني أمين الحفظ أية مصلحة في أي أصل من أصول الصندوق.

المحاسب القانوني

أالينس محاسبون قانونيون االسم
187 طريق أبي بكر الصديق، حي المرسالت، الطابق الرابع، ص ب 4304-

7535، الرياض 12462، المملكة العربية السعودية.
العنوان

يجوز لشركة جدوى لالستثمار بعد موافقة مجلس اإلدارة تغيير مراجع حسابات الصندوق من وقت آلخر.  
وسيتم إشعار مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية بمثل هذا التغيير عند إجرائه.
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المدير اإلداري

شركة جدوى لالستثمار االسم
سكاي تورز، الطابق الرابع، طريق الملك فهد، ص ب 60677، الرياض 11555، 

المملكة العربية السعودية
العنوان

www.jadwa.com الموقع اإللكتروني

تعاقدت شركة جدوى لالستثمار من الباطن مع شركة أبيكس فند سيرفسز )دبي( المحدودة لتقديم 
خدمات محاسبية معينة، والقيام بمهام المكتب الخلفي ومهام إدارية أخرى إضافة إلى حساب إجمالي قيمة 
أصول صندوق الريت.  والمدير اإلداري الفرعي مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.  وقد يتم إطالعه 

على بعض المعلومات السرية التي قد يتم نقلها إلى خارج المملكة العربية السعودية.  وتحتفظ شركة 
جدوى لالستثمار بحقها بتغيير المدير اإلداري الفرعي للصندوق.

المستشار القانوني

شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني )بالتعاون مع كليفورد تشانس 
إل إل بي(

االسم

بوابة األعمال، الطابق 15، طريق مطار الملك خالد الدولي، المملكة 
العربية السعودية.

العنوان

+966 - 11 - 481 9700 هاتف
www.ashlawksa.com الموقع اإللكتروني

سوف تتفاوض شركة جدوى لالستثمار مع مستشارها القانوني فيما يتعلق بأي مما يلي:

زيادة رأس مال الصندوق  .1
التصرف حيال التعليمات واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.  .2

الحصول على تمويل مصرفي وإجراء الفحص النافي للجهالة عند شراء أصول عقارية جديدة.  .3

المثمنون

شركة وايت كيوبس االسم
الرياض، المملكة العربية السعودية العنوان

+966 - 11 - 810 1765 هاتف
www.white-cubes.com الموقع اإللكتروني

شركة فاليوستارت االسم
الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة الملك خالد، مجمع الفيصلية، 

طريق الملك فهد، الرياض المملكة العربية السعودية
العنوان

+966 11 293 5127 هاتف
www.valustrat.com الموقع اإللكتروني

يتم إجراء تقييم لألصول العقارية للصندوق مرتين في السنة على األقل من قبل مقيمين مرخصين من 
قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

مستشار ضريبة القيمة المضافة

برايس ووترهاوس كوبرز )بي دبليو سي( االسم
برج المملكة، الطابق 21، طريق الملك فهد، الرياض 11414، المملكة العربية 

السعودية
العنوان

+966 11 211 0400 هاتف
www.pwc.com/m1 الموقع اإللكتروني

عين مدير الصندوق شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمسشتار لضريبة القيمة المضافة.
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تضارب المصالح

ال توجد اعتبارا من 31 ديسمبر 2017، معامالت تتضمن تضاربا جوهريا في المصالح بين صندوق جدوى ريت 
الحرمين وشركة جدوى لالستثمار أو مجلس إدارتها أو أية أطراف ثالثة.  ولغرض التوضيح، فإن أمين الحفظ 

المعين، شركة البالد المالية مملوكة بالكامل لبنك البالد. كما أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة جدوى 
لالستثمار واحد من المساهمين في إحدى الشركات التي أسست بنك البالد )نسبة ال تمثل سيطرة(.  

باإلضافة إلى ذلك، فإن أمين الحفظ المعين هو أحد المساهمين في شركة جدوى لالستثمار بنسبة غير 
مسيطرة.

وقد ينشأ تضارب في المصالح من وقت آلخر بين الصندوق وشركة جدوى لالستثمار أو شركاتها التابعة أو 
مدرائها أو مسئوليها أو موظفيها أو وكالئها، أو الصناديق األخرى التي تقوم على رعايتها أو إدارتها.  وفي 

حالة التضارب الجوهري في المصالح بين شركة جدوى لالستثمار والصندوق، فإن على الشركة أن تقوم 
باإلفصاح الكامل عن ذلك لمجلس إدارة الصندوق عن ذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.  

وستحاول جدوى لالستثمار حل أي تضارب في المصالح بحسن نية، وأخذ مصالح كافة المستثمرين 
واألطراف ذات العالقة بعين االعتبار.

التغيرات الجوهرية

أعلن الصندوق خالل الفترة الماضية عن التغيرات الجوهرية التالية:

الحصول على تسهيالت مصرفية من البنك لسعودي الفرنسي بقيمة 500 مليون ريال سعودي.  .1
النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو و 31 ديسمبر.  .2

توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.36 هلله وطريقة صرف األرباح.  .3
االستحواذ على عقارين إضافيين في مكة المكرمة.  .4

تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بتعيين الدكتور فهد التركي واستقالة رائد العماري.  .5

)2( تضارب المصالح فيما يتعلق بالمعامالت 
مع مدير الصندوق والشركات التابعة له

قد يدخل الصندوق في معامالت مع مدير 
الصندوق أو الشركات التابعة له أو مع غيرها 
من الكيانات األخرى التي تمتلك فيها شركة 

جدوى لالستثمار حقوقًا مباشرة أو غير مباشرة. 
م بعض الشركات  فعلى سبيل المثال، قد ُتَقدِّ
التابعة لشركة جدوى لالستثمار خدمات معينة 
للصندوق مثل الخدمات اإلدارية. وسيقوم مدير 
الصندوق باإلفصاح لمجلس إدارة الصندوق عن 

جميع المعامالت التي تتم ما بين الصندوق 
ومدير الصندوق والشركات التابعة له والكيانات 
التي تمتلك فيها شركة جدوى لالستثمار حقوقًا 

مباشرة أو غير مباشرة.

ومع ذلك فإن مدير الصندوق ومجلس إدارة 
الصندوق سوف يبذالن الجهود المعقولة 

بحسن نية ليتم إعداد شروط االتفاقيات بين 
مدير الصندوق والشركات التابعة له من جهة 
والصندوق من جهة أخرى على أساس تجاري 
مستقل وأن تتماشى مع الشروط القياسية 

للسوق.

)1( استثمارات مشابهة تديرها شركة جدوى 
لالستثمار

في الوقت الحالي، تدير شركة جدوى لالستثمار 
حسابها الخاص، ومن المتوقع أن تستمر في إدارته، 
وكذلك تدير استثمارات ذات أهداف مماثلة بشكل 

أو بآخر ألهداف الصندوق، ومن بينها صناديق 
استثمارية أخرى التي يمكن أن تديرها أو ترعاها 

شركة جدوى لالستثمار، أو التي قد تمتلك شركة 
جدوى لالستثمار أو إحدى شركاتها التابعة فيها 

حصة من رأس المال.

باإلضافة إلى ذلك، فإنه رهنًا بالقيود المنصوص 
عليها في هذه الشروط واألحكام، فإنه يجوز 

لشركة جدوى لالستثمار والشركات التابعة لها في 
المستقبل القيام برعاية صناديق أو استثمارات 

أخرى أو القيام بدور مدير الصندوق أو مدير 
االستثمار أو الشريك العام في صناديق استثمارية 

خاصة أو استثمارات جماعية أخرى، ويجوز أن 
يستثمر واحد منها أو أكثر في مشاريع مشابهة 

لتلك الموجودة في استثمارات الصندوق، شريطة 
أال يضر هذا النشاط اآلخر بنجاح الصندوق.
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تحقيق التزام الصندوق بمراقبة 
األحكام الشرعية من خالل 
المراجعات الدورية

حوكمة
الصندوق

القسم السادس
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 إن مجلس
إدارتنا الشرعية
من الخبراء في أحكام
الشريعة اإلسالمية

حوكمة صندوق جدوى ريت الحرمين

مجلس إدارة الصندوق

يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف على أي تضارب 
للمصالح وتسويته. واعتبارًا من 31 ديسمبر 2017، 

يكون مجلس اإلدارة مكون من أعضاء معينين من 
قبل مدير الصندوق. ويكون على أعضاء مجلس 

اإلدارة واجب بذل العناية تجاه المستثمرين في 
الصندوق، وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار 

العقاري، باإلضافة إلى بذل أقصى جهد ممكن لحل 
تضارب المصالح بحسن النية، كما يرونه مناسبًا.

يتكون مجلس إدارة الصندوق من خمسة أعضاء 
يتم تعيينهم من قبل مدير الصندوق، اثنان 
منهم من المستقلين.  ويجب إشعار مالكي 

الوحدات بأي تعديل على تركيبة مجلس اإلدارة من 
خالل إعالن ذلك على الموقع اإللكتروني لكل من 

مدير الصندوق وتداول )السوق المالية السعودية(.

اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مدير الصندوق اجتماعين لمجلس اإلدارة خالل 
عام 2017.  وقد عقد االجتماع األول في شهر أبريل 

2017، وناقش أعضاء المجلس النقاط الهامة التالية:

وصف موجز ألهداف الصندوق، واألصول   .1
التي تم االستحواذ عليها، واتفاقيات التأجير 

والعائد.

االلتزام الذي يؤكد خلو الصندوق من أية   .2
مخالفات، وتحقيقه لتقدم سلس في أعماله.

اعتماد شروط وأحكام الصندوق، وإدراجه،   .3
واتفاقيات البيع والشراء، وعقود اإليجار، 

وتعيين أطراف ثالثة، والحصول على تسهيل 
اقتراض )تمويل( إضافة إلى تعيين رئيس 

لمجلس إدارة الصندوق.

وعقد ا الجتماع الثاني في شهر ديسمبر 2017، وناقش أعضاء مجلس اإلدارة النقاط الهامة التالية:

نظرة عامة على مؤشرات االقتصاد الكلي، مع التركيز على الوضع الحالي لسوق الضيافة في مكة   .1
المكرمة، واألداء السابق والتوقعات المستقبلية، ومواسم الحج والعمرة.

كيفية استخدام التمويل )التسهيالت( الذي تم الحصول عليه للمساعدة في زيادة حجم الصندوق   .2
واالستحواذ على أصول جديدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتحسين العوائد على 

المستثمرين.

االلتزام الذي يؤكد على عدم مالحظة أية أعمال مشكوك فيها على مستوى الصندوق ومستوى   .3
مالكي الوحدات.

تعميم االستحواذ على أصول جديدة: 
قبل القيام باالستحواذات، تلقى مدير الصندوق موافقة مجلس إدارة الصندوق على األصول المزمع 

االستحواذ عليها.
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تحقيق االلتزام باألحكام 
الشرعية من خالل 

المراجعات 
الدورية

وتتولى الهيئة الشرعية مهام اإلشراف على التزام أنشطة الصندوق بضوابط االستثمار الشرعية وتقديم 
االستشارات ذات الصلة. وتتكون الهيئة الشرعية من األعضاء التالية أسماؤهم:

معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل المطلق 
)رئيس الهيئة الشرعية(

يشغل معالي الشيخ الدكتور عبد اهلل المطلق 
منصب عضو هيئة كبار علماء، ومستشار 

للديوان الملكي، وعضو الهيئة الشرعية لعدد 
من المؤسسات المالية في المملكة العربية 

السعودية. وقد سبق لمعالي الشيخ الدكتور عبد 
اهلل المطلق أن عمل استاذ للفقه المقارن بجامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

الشيخ الدكتور محمد على بن إبراهيم 
القري بن عيد

)عضو الهيئة الشرعية(
يعتبر الشيخ الدكتور محمد القري خبير في مجمع 
الفقه التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، وهو أستاذ 

االقتصاد اإلسالمي المشارك بجامعة الملك عبد 
العزيز في جدة.

الشيخ بدر بن عبد العزيز العمر
)عضو الهيئة الشرعية(

يتمتع الشيخ بدر عبد العزيز العمر بخبرة 18 عاما 
في مجال الصيرفة اإلسالمية. ويشغل حاليًا منصب 

رئيس إدارة الشريعة لدى شركة جدوى لالستثمار 
بعد توليه العديد من المناصب في مصرف 

الراجحي. وسبق للشيخ بدر عبد العزيز العمر أن 
شغل منصب عضو في لجنة الصيرفة اإلسالمية 

في مؤسسة النقد العربي السعودي.

الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القايدي
)عضو الهيئة الشرعية(

يشغل الشيخ أحمد عبد الرحمن القايدي منصب 
رئيس إدارة البحوث الشرعية لدى شركة جدوى 

لالستثمار ولديه خبرة مصرفية تتجاوز 14 عاما في 
الخدمات المصرفية االستثمارية. و قد أصدر الشيخ 

أحمد عبد الرحمن القايدي العديد من األبحاث 
الشرعية، وعمل سابقا كمستشار شرعي لمصرف 

الراجحي في قسم االستثمار، وكذلك مستشار 
أحكام الشريعة لبنك الجزيرة في قسم الخزينة.

هيئة الرقابة الشرعية

قام مدير الصندوق بتعيين هيئة الرقابة الشرعية التابعة كمستشار شرعي للصندوق )»الهيئة 
الشرعية«(. وتتكون الهيئة الشرعية من أربع علماء مطلعين في مجال الشريعة اإلسالمية. وتقوم الهيئة 
الشرعية بمراقبة األعمال التجارية، والعمليات واالستثمارات والتمويل المتعلق بالصندوق لضمان االمتثال 

لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

يقوم مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق والتي تتضمن:

تحقيق التزام الصندوق بالضوابط الشرعية عن طريق المراجعة الدورية؛   -

مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بمعامالت الصندوق؛   -

متابعة عمليات الصندوق ومراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والنظر في مدى مطابقتها مع   -
الضوابط الشرعية وتوجيهات الهيئة الشرعية؛ 

الرفع للهيئة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة؛   -

إعداد ومتابعة مبالغ التطهير الالزمة واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية؛   -
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المصاريف

يكون مدير الصندوق مسئوالً عن أتعاب ونفقات الهيئة الشرعية بما فيها تلك المتعلقة بمراقبة األعمال 
والعمليات واالستثمارات والتمويل المتعلقة بالصندوق ولن يتم تحميلها على الصندوق. 

استعرضت الهيئة الشرعية هذه الشروط واألحكام وقد تمت الموافقة على هيكل الصندوق وطرح 
الوحدات خالل تأسيس الصندوق. وسيقوم الصندوق باالمتثال لمبادئ الشريعة اإلسالمية المعتمدة.

في حال كانت عائدات االستثمار أو غيرها من المبالغ التي تلقاها الصندوق ال تتوافق مع مبادئ الشريعة 
اإلسالمية، يقوم الصندوق باتخاذ الترتيبات الالزمة »لتطهير« هذه المبالغ وفقًا لإلجراءات التي تحددها 

الهيئة الشرعية من وقت آلخر. وتقوم الهيئة الشرعية بتحديد نسبة التطهير ذات الصلة. 

الضوابط الشرعية الستثمار الصندوق في األصول العقارية
تري الهيئة الشرعية أن األصل في االستثمار  في األصول العقارية مباحًا وتؤكد الهيئة على مراعاة 

الضوابط اآلتية:

أن يتم  شراء العقارات وبيعها وفق صيغة مجازة من الهيئة الشرعية   .1
أن يتم العقار محل االستثمار معلومًا علمًا نافيًا للجهالة.  .2

أن يكون الثمن معلومًا.  .3
أال يوقع مدير الصندوق أي عقود استئجار على هذا األصل العقاري إال بعد تملكه.  .4

ال يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن مؤجل، ثم إعادة تأجيره على المالك بثمن حال أقل من الثمن   .5
المؤجل، وال يجوز استئجار العقار من مالكه بثمن حال، ثم إعادة تأجيره على المالك بثمن مؤجل أكثر 

من الحال؛ سدًا لذريعة العينة االيجارية المحرمة.

إضافة إلى ذلك، 

يجوز للصندوق االستثمار مباشرة في أسهم الشركات العقارية المدرجة فقط.  .1
يمكن للصندوق شراء وحدات في صناديق عقارية أخرى متداولة في السوق المالية السعودية »تداول«   .2

فقط إذا كانت هذه الوحدات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتم اعتمادها من قبل هيئة 
الرقابة الشرعية.

تعامالت المرابحة بالريال السعودي.  .3
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يتكون مجلس إدارة الصندوق من خمسة 
أعضاء يتم تعيينهم من قبل مدير 

الصندوق، على أن يكون عضوان منهم 
من المستقلين.
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يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

ظهير الدين خالد

رئيس مجلس اإلدارة
وهو رئيس قسم إدارة األصول والرئيس التنفيذي لالستثمار في 
شركة جدوى لالستثمار. يتمتع ظهير الدين بخبرة تتجاوز 16عامًا 

في مجال االستثمارات وأسواق رأس المال. فقبل انضمامه لشركة 
جدوى عام 2008 كان قد شغل قبلها مناصب عدة كرئيس قسم 
األبحاث وتطوير المنتجات بشركة الميزان إلدارة االستثمار ورئيس 

قسم األبحاث في شركة اإلكسير لألوراق المالية. يحمل ظهير 
الدين شهادة المحلل المالي المعتمد وهو حاصل على درجة 

الماجستير في إدارة األعمال من معهد إدارة األعمال في باكستان.

غنام الغنام

عضو مجلس اإلدارة
وهو رئيس إدارة استثمارات العمالء األفراد والمؤسسات في 
شركة جدوى لالستثمار.  عمل غنام قبل التحاقه بجدوى في 

منصب مستشار أول لالستثمار للعمالء األفراد في أتش أس بي 
سي العربية السعودية.  يمتلك األستاذ غنام خبرة تتجاوز 14 عامًا 

في مجال تطوير األعمال وإدارة الثروات متبعًا منهجية رفيعة 
المستوى في جميع عمليات إدارة المبيعات والخدمات والعمليات 

التشغيلية والمخاطر.  كما شارك في تنظيم حمالت لجمع 
األموال لمختلف شركات األسهم الخاصة وإدارة األصول والمنتجات 
العقارية. واألستاذ غنام هو مسؤول تخطيط معتمد حاصل على 

بكالوريوس في إدارة األعمال جامعة توليدو.

الدكتور/ فهد التركي 

عضو مجلس اإلدارة
الدكتور فهد التركي كبير االقتصاديين ورئيس إدارة األبحاث في 

شركة جدوى لالستثمار في الرياض، كما أنه عضو في لجنتها 
التنفيذية، وهو رئيس مجلس إدارة الصناديق العامة في الشركة 
أيضا.  ومن خالل خبرته التي تمتد لحوالي 20 عاما، يقوم الدكتور/ 

التركي بإدارة قسم األبحاث االقتصادية، وينشر بانتظام أبحاثا 
حول المسائل ذات الصلة باالقتصاديات السعودية والعالمية، 

وسوق النفط العالمية. وقبل التحاقه بشركة جدوى لالستثمار 
شغل الدكتور التركي منصب كبير االقتصاديين في بنك باركليز 

في المملكة العربية السعودية.  وهو يحمل درجة البكالوريوس 
في إدارة األعمال )تخصص محاسبة( من جامعة الملك سعود، 

كما يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة 
أوريغون )يوجين، الواليات المتحدة األمريكية(.

د. وليد عداس

عضو مجلس إدارة مستقل
يعمل كقائد للعمليات من أجل تفعيل العون اإلنمائي لدى البنك 

اإلسالمي للتنمية في جدة. وعمل أيضًا رئيسا لقسم البرامج 
ومراقبة المحفظة في البنك اإلسالمي للتنمية. كما عمل مديرا 
للشئون المالية واإلدارية في منتدى الطاقة الدولي في الرياض. 
يحمل درجة الدكتوراه في علم االقتصاد من الجامعة اإلسالمية 

في ماليزيا ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة أيسكس 
بالمملكة المتحدة وحصل على البكالوريوس في االقتصاد من 

جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة. 

د. وليد النمي

عضو مجلس إدارة مستقل
وهو حاليا عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس 

مجلس إدارة الجمعية السعودية لكليات المجتمع التابعة 
للجامعة. خالل السنوات الماضية تولى الدكتور وليد العديد من 

المناصب االدارية اإلشرافية وخصوصا في مجال إدارة مشاريع تقنية 
المعلومات مثل إنشاء وإدارة مراكز البيانات الضخمة، المدارس 
الذكية، ومدير مشروع الجامعة الذكية بجامعة الملك سعود. 

باإلضافة إلى اإلشراف على العديد من مشاريع تطوير البرمجيات 
الشبكية والمحمولة.  يحمل د. وليد درجة الماجستير من جامعة 

أتالنتا ودرجة الدكتوراه من جامعة أوكالهوما. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يمكن أن يقوم الصندوق من حين آلخر بالدخول في معامالت 

مع أطراف ذات عالقة وشركات تابعة لتقديم خدمات للصندوق.  
ويتعين اإلفصاح عن تلك المعامالت إلى مجلس إدارة الصندوق، 
وإتمام هذه المعامالت وفقا للشروط السائدة في السوق.  وفي 
حالة رغبة أحد األطراف ذات العالقة أو إحدى الشركات التابعة، بما 

في ذلك صندوق آخر أو أداة استثمارية جماعية تم تأسيسها 
من قبل مدير الصندوق، في الدخول في معاملة مع الصندوق 

أو مدير الصندوق، فإنه يتعين على مدير الصندوق الحصول 
على موافقة مجلس إدارة الصندوق على ذلك. وفي حالة قيام 

الصندوق بشراء أو بيع عقارات من/إلى الطرف ذي العالقة أو إحدى 
الشركات التابعة، فإن سعر الشراء المدفوع أو المتحصل عليه من 

قبل الصندوق يتعين أن يستند إلى تثمينات مستقلة.

استقال رائد العماري في شهر فبراير ٢٠١8، وتم تعيين الدكتور فهد بديال له.

ال تمثل المعلومات الواردة آنفا شرحا وملخصا كامال أو منهكا للتضارب المحتمل في المصالح فيما يتعلق باالستثمار في وحدات الصندوق. ونوصي بشدة بأن يحصل المستثمرون المحتملون 
على استشارة مستقلة من مستشاريهم المهنيين.
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صندوق
الريت

القسم السابع

القوائم المالية المراجعة
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قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2017

ريال سعوديإيضاح

الموجودات 

الموجودات غير المتداولة

5768.620.861العقارات االستثمارية

الموجودات المتداولة

711.937.966مبالغ مدفوعة مقدما وإيرادات إيجار مستحقة

66.642.735أرصدة لدى البنوك

78.580.701إجمالي الموجودات المتداولة

847.201.562إجمالي الموجودات 

المطلوبات 

المطلوبات غير المتداولة

8177.083.975قرض طويل األجل

المطلوبات المتداولة

96.013.179مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة

145.036.419اتعاب إدارة مستحقة 

10464.183التزامات مستحقة

11.513.781إجمالي المطلوبات المتداولة 

188.597.756إجمالي المطلوبات  

658.603.806صافي الموجودات

1166.000.000وحدات مصدرة

9.98قيمة الوحدة 

610.86القيمة العادلة لكل وحدة 

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



جدوى ريت الحرمين - التقرير السنوي ٢٠١٧جدوى ريت الحرمين - التقرير السنوي ٢٠١٧ 7475

قائمة الدخل الشامل 

للفترة من 16 إبريل 2017 الى 31 ديسمبر 2017

ريال سعوديإيضاح

1229.876.715إيرادات إيجار من عقارات إستثمارية

المصاريف

)9.516.296(13مصاريف عمومية وإدارية 

)5.036.419(14أتعاب إدارة

)166.219(أعباء مالية

)53.975(إطفاء تكلفة عملية اصدار قرض 

)14.772.909(

15.103.806إجمالي الدخل الشامل

قائمة التدفقات النقدية 

للفترة من 16 إبريل 2017 الى 31 ديسمبر 2017

ريال سعودي

النشاطات التشغيلية

15.103.806الدخل الشامل للفترة 

التعديالت في البنود غير النقدية والبنود األخرى:

8.379.139مصاريف استهالك العقارات االستثمارية 

53.975إطفاء رسوم معامالت 

23.536.920

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)11.937.966(مصاريف مدفوعة مقدما وإيرادات إيجار مستحقة

6.013.179مستحق ألطراف ذات عالقة 

5.036.419أتعاب إدارة مستحقة

464.183التزامات مستحقة

23.112.735صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

النشاطات االستثمارية

)477.000.000(شراء عقارات استثمارية 

)477.000.000(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات اإلستثمارية

النشاطات التمويلية

360.000.000متحصالت من وحدات مباعة

177.030.000متحصالت من قرض طويل األجل 

)6.600.000(توزيعات أرباح 

)9.900.000(أتعاب هيكلة حقوق الملكية

520.530.000صافي النقدية من النشاطات التمويلية

66.642.735الزيادة في األرصدة لدى البنوك 

-األرصدة لدى البنوك في بداية الفترة

66.642.735األرصدة لدى البنوك في نهاية الفترة

المعامالت غير النقدية

300.000.000عقارات إستثمارية )تم تعويضها لقاء بيع وحدات(

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في صافي الموجودات 

للفترة من 16 إبريل 2017 الى 31 ديسمبر  2017

إجمالي صافي الدخل التراكميالوحدات 
موجودات حاملي 

الوحدات

خالل الفترة:

إصدار الوحدات:

360.000.000-360.000.000من النقدية 

300.000.000-300.000.000من عوض غير نقدي 

660.000.000-660.000.000

)9.900.000(-)9.900.000(تكلفة أتعاب هيكلة حقوق الملكية 

15.103.80615.103.806-الدخل الشامل 

)6.600.000()6.600.000(-توزيعات األرباح )إيضاح 21(

صافي قيمة الموجودات العائدة 
لحاملي الوحدات في نهاية الفترة

650.100.0008.503.806 658.603.806

1 - عام

صندوق جدوى ريت الحرمين )»الصندوق«( هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط 
الشريعة اإلسالمية. يعمل الصندوق وفقا لالئحة صناديق اإلستثمار العقاري )»الئحة صناديق االستثمار 

العقاري«( والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة من هيئة السوق المالية. 
الصندوق مدرج في السوق المالية السعودية )»تداول«( ويتم التداول في وحداته بما يتماشي مع األنظمة 
واللوائح ذات الصلة. رأس مال الصندوق 660.000.000 ريال سعودي مقسم إلى 66.000.000 وحدة قيمة كل وحدة 
10 ريال سعودي. ومدته هي 99 سنة قابلة للتمديد حسبما يراه مدير الصندوق مناسبًا بعد موافقة هيئة 

السوق المالية.

يدار الصندوق من شركة جدوى لالستثمار وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب السجل التجاري 
رقم 1010228782، وهي شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 37-06034-. 

)»مدير الصندوق«(

شركة جدوى الخليل العقارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 
1010495553، وقد تم إقرارها واعتمادها من قبل هيئة السوق المالية السعودية كشركة ذات أغراض خاصة 

لخدمة الصندوق. وتملك الشركة كافة أصول الصندوق والتزاماته التعاقدية. لم يتم توحيد القوائم المالية 
لجدوى الخليل في هذه القوائم حيث يتم توحيدها مع الشركة األم والتي يكون فيها حاملي وحدات 

الصندوق هم المالك.

إن الهدف االستثماري األساسي للصندوق هو توفير دخل دوري لحاملي الوحدات وذلك من خالل االستثمار 
في أصول عقارية ُمِدرة للدخل متواجدة بشكٍل رئيسي في المملكة العربية السعودية، وتحديداً المدن 

المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يقوم الصندوق بشكل أساسي باإلستثمار في األصول العقارية المطورة والجاهزة لإلستخدام، إال أنه قد 
يستثمر حسب الفرص أيضا في مشاريع التطوير العقاري على أن ال تتجاوز قيمة االستثمار 25% من إجمالي 
أصول الصندوق بهدف تحقيق زيادة في قيمة الوحدة بشرط أن  ) أ ( يستثمر في األصول العقارية المطورة 

المدرة للدخل بما ال يقل عن 75 % من إجمالي أصول الصندوق، ) ب ( أال يستثمر الصندوق في األراضي 
البيضاء.

إيضاحات حول القوائم المالية )31 ديسمبر 2017(

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٢٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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2- اللوائح النظامية

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار العقاري )»الئحة صناديق االستثمار العقاري«(، والتعليمات الخاصة 
بصناديق اإلستثمار العقاري المتداول والمنشورة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 19 جمادى اآلخرة 

1427هـ )الموافق 15 يوليو 2006م( و23 محرم 1438هـ )الموافق 24 أكتوبر 2016م( على التوالي، والتي تبين 
المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق العقارية والمتداولة في المملكة العربية السعودية إتباعها.

3- أسس اإلعداد

3-1 قائمة اإللتزام 
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، والصادرة عن مجلس معايير 

المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

3-2 أساس القياس 
تعد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم 

اإلستمرارية.

3-3 إستخدام التقديرات 
في سياق النشاط المعتاد، يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء تقديرات وإفتراضات تؤثر في 
تطبيق السياسات والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف. وقد تختلف النتائج 

الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها علي أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها 
مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في الفترة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه 

التعديالت. 

3-4 عملة العرض والعملة الوظيفية  
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، والذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. 

4- السياسات المحاسبية الهامة

نورد فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة:

العقارات اإلستثمارية
تتكون العقارات اإلستثمارية من عقارات مكتلمة البناء محتفظ بها لغرض كسب إيرادات إيجارية أو إلنماء 

رأس المال أو كليهما. تقاس العقارات االستثمارية بصافي التكلفة المحسوبة على أساس التكلفة الفعلية 
زائداً تكلفة الشراء مخصومًا منها قيمة االستهالك. وتشمل القيمة المحملة كذلك على تكلفة اإلضافة أو 

االستبدال ألجزاء من العقار.

بعد اإلعتراف المبدئي، تسجل العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصًا منها مجمع االستهالك ومجمع 
االنخفاض في القيمة ويتم مراجعتها في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد أي انخفاض في قيمة 

االستثمار. تقدر األعمار االنتاجية للعقارات اإلستثمارية بالقيمة المعطاه في االيضاح رقم )5-1(.

تم إفصاح عن القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية في اإليضاح رقم 6. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة  
يتم مراجعة قيمة الموجودات بغرض تحديد أي انخفاض في القيمة، وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات 

في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة 
الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد 
لها، والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع والقيمة الحالية. في حال استعادة 

خسارة االنخفاض الحقًا، يتم زيادة القيمة الحالية للموجودات إلى القيمة التقديرية المحدثة للقيمة القابلة 
لالسترداد، على أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي تم زيادتها القيمة الدفترية التي تم تحديدها، فيما لو 

لم يكن هناك خسائر انخفاض لألصل او الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة. يحمل عكس خسارة 
االنخفاض كدخل فوراً في قائمة الدخل الشامل.

النقدية وشبه النقدية 
تتكون النقدية وشبة النقدية من النقدية واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات القابلة للتحول إلى نقد خالل 

فترة ثالثة أشهر أو أقل.
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إثبات اإليرادات 
يتم احتساب دخل اإليجار من االيجارات التشغيلية للعقارات اإلستثمارية على أساس القسط الثابت خالل 

فترة العقد. 

اتعاب اإلدارة والمصروفات األخرى
يتم تحميل أتعاب اإلدارة والمصاريف األخرى بمعدالت / مبالغ ضمن الحدود المذكورة في شروط وأحكام 

الصندوق. يتم احتساب رسوم اإلدارة وتدفع على أساس نصف سنوي.

الزكاة 
الزكاة من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية.

صافي قيمة األصول
تحسب قيمة صافي األصول للوحدة المفصح عنها في البيانات المالية بقسمة صافي أصول الصندوق 

على عدد الوحدات التي تصدر في نهاية الفترة.

األدوات المالية
يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام 

التعاقدية. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية مباشرة في 
قائمة الدخل الشامل.

توزيع األرباح
لدى الصندوق سياسة توزيع ماال يقل عن 90% من األرباح الصافية للصندوق، ال تشمل، األرباح الناتجة عن بيع 

األصول العقارية واالستثمارات األخرى.

المصاريف 
تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية تشمل التكاليف المباشرة والغير المباشرة والتي ليست جزءا من 

تكلفة المبيعات كما تنص عليها المعايير الدولية للتقرير المالي.

المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولم تطبق بعد
قرر صندوق جدوى الحرمين عدم التحول إلى المعايير الدولية الجديدة التي تم تطبيقها وليست إجبارية 

على الصندوق في سنتها التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2018/1/1.

فيما يلي نبذة عن المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتعديالت على المعايير الدولية للتقرير 
المالي والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018.

موجز المتطلبات المعيار أو التعديل أو 
التفسير

مطبق خالل الفترة

المعاير التي تأثرت بدورة التحسينات خالل الفترة 2015-2017، مواضيع التعديالت هي:
- المعيار الدولي للتقرير المالي 3 دمج األعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي 11 

الترتيبات المشتركة - حصة محتفظ بها سابقا في عملية مشتركة.
- معيار المحاسبة الدولي 12 ضرائب الدخل - آثار ضريبة الدخل على مدفوعات 

األدوات المالية المصنفة كحقوق ملكية. 
- معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف االقتراض - تكاليف االقتراض قابلة للرسملة. 

 ومع ذلك، تعتقد اإلدارة أنه لن يكون هناك أي تأثير على البيانات المالية 
للصندوق

)التطورات السنوية 
)2017-2015

المعيار الدولي 
للتقرير المالي 3، 
ومعيار المحاسبة 
الدولي 12، ومعيار 

المحاسبة الدولي 23.

1 يناير 2019

المعيار الدولي للتقارير المالية 16 يلغي االزدواجية الحالية المحاسبية لعقود اإليجار 
الذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي التي تظهر في قائمة المركز المالي وعقود 

اإليجار التشغيلية التي ال تظهر في قائمة المركز المالي. وبدال من ذلك، يوجد 
معالجة محاسبية واحدة تظهر االلتزام في قائمة المركز المالي وهي معالجة 

مماثلة للمحاسبة عن اإليجارات التمويلية الحالية.
وتبقى معالجة المؤجر محاسبيًا مماثلة للوضع الحالي - أي أن المؤجرين يواصلون 

تصنيف عقود اإليجار كتشغيلية وتمويلية. 
تعتقد اإلدارة أنه لن يكون هناك أي تأثير حيث أن صندوق جدوى الحرمين ريت ليس 

لديه أي عقود كمستأجر

معيار التقرير المالي 
الدولي رقم 16

1 يناير 2019

تصنيف وقياس اجراءات الدفع على باستخدام الحصص.
ال يوجد لدى صندوق جدوى ريت الحرمين أي عمليات دفع على أساس الحصص، 
وبالتالي لن يكون للتعديل أي تأثير على البيانات المالية لصندوق جدوى ريت 

الحرمين

تعديالت على معيار 
التقرير المالي الدولي 

رقم 2.

1 يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 15يوفر إطار بديل لطريقة إثبات اإليرادات 
الحالي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 18. يجب على المؤسسات التي 

تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 وضع خمس خطوات لتحديد متى يتم 
اإلعتراف باإليرادات ومبلغ اإليراد. يجب تحديد اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة 

بتحويل ملكية السلع أو الخدمات إلى العميل بالمبلغ الذي تتوقع المؤسسة أن 
يكون مستحقا له. يقوم صندوق جدوى ريت الحرمين حاليا بتقييم كيفية تأثير 

الشكل الجديد إلثبات العقود المدرة لإليراد.

معيار التقرير المالي 
الدولي رقم 15

1 يناير 2018
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موجز المتطلبات المعيار أو التعديل أو 
التفسير

مطبق خالل الفترة

توضح التعديالت عندما تقوم المنشأة بتحويل الممتلكات، بما في ذلك 
الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير من أو إلى الممتلكات اإلستثمارية.

وجود فقط نية لدى اإلدارة في تغيير استخدام العقار ال يقدم دليال على وجود تغيير 
في االستخدام.

تعتقد إدارة الصندوق بأن ذلك لن يؤثر على القوائم المالية للصندوق

تعديل معيار 
المحاسبة الدولي 

رقم 40

1 يناير 2018

يوضح التفسير تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيتم استخدامه عند اإلعتراف 
المبدئي باألصل أو المصروف أو اإليراد) أو جزء منه( و إلغاء إثبات الموجودات غير 

النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتعلقة بالمدفوعات المقدمة.
تعتقد إدارة الصندوق بأن ذلك لن يؤثر على القوائم المالية للصندوق

التفسير 22 1 يناير 2018

معيار المحاسبة الدولي 28: االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع 
المشتركة - توضيح قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح أو 

الخسائر خيار يحدد عند كل استثمار على حده.
المعيار ال ينطبق على صندوق جدوى ريت الحرمين كما في نهاية الفترة وتعتقد 

إدارة الصندوق انه سيستمر ال ينطبق خالل عام 2018.

تعديالت على معيار 
المحاسبة الدولي 

رقم 28

1 يناير 2018

توضح التعديالت أن الشركة التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 
األدوات المالية على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو المشاريع المشتركة 

والتي ال يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية فيها، ولكنها تشكل من الناحية 
الجوهرية، جزءا من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة 

)المنافع طويلة األجل(.
المعيار ال ينطبق على صندوق جدوى ريت الحرمين كما في نهاية الفترة وتعتقد 

إدارة الصندوق انه سيستمر ال ينطبق خالل عام 2018.

تعديالت على معيار 
المحاسبة الدولي 

رقم 28

1 يناير 2019

وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة 
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، شريطة أن تكون 

التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط دفعات لسداد أصل الدين والفوائد على 
أصل الدين القائم فقط ويكون االحتفاظ باألداة المالية في إطار نموذج األعمال 

المناسب لذلك التصنيف. توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 9 أن األصل المالي يجتاز التصنيف بغض النظر عن الحدث أو الظروف التي 

تؤدي إلى التسوية المبكرة للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي يدفع أو يحصل 
على تعويض معقول عند اإلنهاء المبكر للعقد.

تعديالت على المعيار 
الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 9

1 يناير 2019

5 - العقارات اإلستثمارية 

فيما يلي ملخصًا بمكونات االستثمارات العقارات:

صافي القيمة الدفتريةمجمع اإلهالك التكلفة وصف 

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

463.491.500-463.491.500األراضي )إيضاح 2-5(

152.000.0004.900.174147.099.826فندق ثراوات األندلسية )إيضاح 2-5(

158.000.0003.475.053154.524.947فندق ثراوات التقوى )إيضاح 2-5(

3.408.5003.2733.405.227فندق إبراهيم الخليل )إيضاح 2-5(

100.00063999.361مبنى الصيدلية )إيضاح 2-5(

777.000.0008.379.139768.620.861

األعمار اإلنتاجية  1-5
ان األعمار اإلنتاجية المقدرة للعقارات اإلستثمارية والتي تمت عن طريق مقيم مستقل تتراوح ما بين   

22 إلى 32 سنة.

تتكون األراضي من ثالثة أراضي مقام عليها فنادق وأرض عليها مبنى مستهلك بالكامل. يتم   2-5
االحتفاظ باألراضي مع الفنادق تحت حيازة شركة البالد لالستثمار. )»أمين الحفظ«(

استحوذ الصندوق على عقارات في مكة المكرمة في في مناطق مختلفة بمساحة إجمالية قدرها   
3.169.21 متر مربع من األراضي. وقد تم دفع جزء من هذه الممتلكات نقداً والجزء اآلخر تم من خالل 

إصدار 30.000.000 وحدة من الصندوق.
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فندق ثراوات األندلسية: 
هذا العقار عبارة عن فندق مكتمل بناؤه ومشغل بالكامل ويقع في منطقة المسفلة حيث يبعد نصف 

كيلو متر عن الحرم المكي، مستفيد من اإلطاللة المباشرة على طريق ابراهيم الخليل.

فندق ثراوات التقوى:
هذا العقار عبارة عن مشروع إقامة للحج مشيد بالكامل يقع في حي الششة مع إطاللة مباشرة على 

تقاطع طريق الحج وطريق الملك فهد.

فندق إبراهيم الخليل:
هذا العقار عبارة عن برج ضيافة مشيد بالكامل يقع في حي المسفلة، مع إطاللة مباشرة على طريق 

إبراهيم الخليل، ويبعد 350 متر عن المسجد الحرام.

مبنى الصيدلة:
تم شراء العقار كعقار تجاري. ويقع في حي المسفلة، مع إطاللة مباشرة على طريق مسيال، وعلى بعد 500 

متر من المسجد الحرام. العقار مؤجر بالكامل.

تم رهن هذه العقارات االستثمارية لدى البنك من أجل ضمان الحصول على قرض تسهيالت عن طريق   3-5
الشركة ذات الغرض الخاص لصالح الصندوق. وفقا التفاقية التسهيالت الموقعة من قبل الشركة ذات 

الغرض الخاص مع البنك، يتم تحويل صك ملكية العقارات االستثمارية إلى شركة ذات غرض خاص 
جديدة مملوكة من البنك. ولم يقم البنك بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص لنقل صكوك ملكية 

العقارات بعد كما في نهية الفترة.

يتم تسجيل سندات الملكية لالستثمارات العقارية في اسم الشركة ذات الغرض الخاص.  4-5

يتم اإلفصاح عن إيرادات اإليجار من هذه العقارات في اإليضاح رقم 12.  5-5

6 - األثر على صافي قيمة الموجودات في حالة تقويم العقارات اإلستثمارية بالقيمة العادلة 

طبقًا للمادة 21 من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية 
السعودية، يقوم مدير الصندوق بتقييم موجودات الصندوق بناًء على عمليتي تقييم يتم إعدادها من 
قبل خبراء تثمين مستقلون. وعلى الرغم من ذلك، فطبقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة 

العربية السعودية، تم تقييد العقارات اإلستثمارية بالتكلفة في هذه القوائم المالية. وبناًء علي ذلك، 
وبغرض عرض المعلومات فقد تم عرض القيمة العادلة أدناه ولم يتم المحاسبة عنها في دفاتر الصندوق.

تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل إثنين من المقيمين وهم شركة فاليو سترات و 
شركة وايت كيوبس. كما في 31 ديسمبر 2017، كان تقييم العقارات اإلستثمارية كما يلي:

المتوسطالمقيم الثاني المقيم األول 

42300.000.000410.000.000405.000.000فندق ثراوات األندلسية 

270.000.000267.200.000268.600.000فندق ثراوات التقوى

133.000.000125.000.000129.000.000فندق إبراهيم الخليل 

25.000.00023.000.00024.000.000مبنى الصيدلية 

828.000.000825.200.000826.600.000

استخدمت اإلدارة متوسط التقييمين ألغراض اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية.

بناء على تقديرات اإلدارة وتقيم المقيمين، لم يظهر أي مؤشرات على إنخفاض القيمة للعقارات كما قي 
نهاية الفترة. تم تقييم العقارات اإلستثمارية مع األخذ بعين االعتبار عدد من العوامل، من بينها المنطقة 

ونوع العقار. فيما يلي تحليل للقيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية مقابل التكلفة:
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فيما يلي تحلياًل باألرباح غير المحققة عن العقارات بناء على عمليات التقييم )القيمة   )1
العادلة(:

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

826.600.000القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية 
768.620.861يطرح: تكلفه العقارات اإلستثمارية )إيضاح 5(

57.979.139أرباح غير محققة مبنيه على أساس تقييم القيمة العادلة
66.000.000الوحدات المصدرة

0.88حصة الوحدة في األرباح غير المحققة المبنية على أساس تقيم القيمة العادلة 

فيما يلي تحلياًل لصافي قيمة الموجودات باستخدام القيمة العادلة للعقارات:   )2

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

658.603.806صافي قيمة الموجودات بالتكلفة، الظاهره في هذه القوائم المالية 
57.979.139األرباح غير المحققة المبنية على أساس تقييم العقارات )إيضاح 1-6(

716.582.945صافي الموجودات بالقيمة العادلة

فيما يلي تحلياًل بصافي القيمة للموجودات باستخدام القيمة العادلة للعقارات:   )3

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

9.98صافي قيمة الموجودات للوحدة، كما ظهرت في هذه القوائم المالية 
األثر على صافي قيمة الموجودات للوحده بسبب األرباح غير المحققة المبنية على 

عمليات تقييم العقارات )إيضاح 1-6(
  0.88

10.86صافي الموجودات للوحدة بالقيمة العادلة

7 - إيرادات إيجار مستحقة ومصاريف مدفوعة مقدما

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

11.902.139إيرادات إيجار مستحقة )إيضاح1-7( 
35.827تأمين مدفوع مقدما

11.937.966إيرادات إيجار مستحقة ومصاريف مدفوعة مقدما

ويمثل هذا المبلغ إيرادات اإليجار المستحقة على عقود اإليجار التشغيلي. وفيما يلي تحليل أعمار   1-7
الذمم المدينة:

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

187.853أقل من 30 يوم
-بين 31يوم إلى 60 يوم  
10.565.827بين 61يوم إلى 90 يوم  
1.148.459بين 91يوم إلى 120 يوم  

-أكثر من 120 يوم 
11.902.139

لم يتم احتساب أي مخصص على الذمم المدينة أعاله، حيث يتوقع الصندوق أن يتم تحصيل الذمم 
المدينة بالكامل. ليس من إجراءات الصندوق الحصول على ضمانات على الذمم المدينة وبالتالي فهي 

غير مضمونة.
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8 - قرض طويل األجل 

31 ديسمبر 2017

ريال سعودي 

183.000.000قرض طويل األجل )إيضاح 1-8(

ناقص:

5.970.000تكلفة العملية )إيضاح 2-8(

)53.975(إطفاء تكلفة العملية

5.916.025

177.083.975قرض طويل األجل 

بتاريخ 20 يوليو 2017، قام البنك السعودي الفرنسي )البنك( بمنح تسهيل تورق إسالمي )»التسهيل«(   1-8
بمبلغ 500،000،000 ريال سعودي لغرض تمويل االستثمارات العقارية للصندوق. قامت الشركة ذات الغرض 

الخاص بترتيبات مع الصندوق العتماد كل المبالغ المستلمة من التسهيل إلى الصندوق بنفس 
الشروط واألحكام الخاصة بالتسهيل.

متاح التسهيل، ومن ثم القرض، حتى 20 يوليو 2020، ويستحق السداد بالكامل في 31 أغسطس 2022.  

يحمل القرض معدل فائدة بمعدل اإلقراض الداخلي بين البنوك )»السيبور«( كما أعلن عنه البنك   
زائد 2% سنويا، ويدفع على أساس نصف سنوي. كما في 31 ديسمبر 2017، تم سحب 183.000.000 ريال 

سعودي من التسهيالت المتاحة.

تم رسملة تكلفة العملية المتعلقة بالقرض في القيمة الدفترية للقرض ويتم إطفاؤها على مدى   2-8
فترة القرض.

إن التسهيالت مضمونة برهن على جميع الحقوق والمنافع الحالية والمستقبلية على العقارات   3-8
االستثمارية الحالية للصندوق )يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 9 لمزيد من التفاصيل(.

9- المستحق ألطراف ذات العالقة

31 ديسمبر 2017

ريال سعودي 

مبالغ مستحقة لشركة جدوى الخليل العقارية: 

3.750.000- أتعاب ترتيب القرض )إيضاح 1-9(

2.220.000- أتعاب هيكلة القرض )إيضاح 2-9(

مبالغ مستحقة لشركة جدوى لالستثمار: 

23.710- النفقات القانونية للشركة ذات الغرض الخاص 

مبالغ مستحقة لحاملي الوحدات: 

19.469- أرباح غير مدفوعة

6.013.179

تتعلق هذه المبالغ بأتعاب الترتيب المدفوعة عند التوقيع على ترتيب الحصول على القرض. يتم   1-9
االعتراف برسوم الترتيب في القيمة الدفترية للقرض كتكلفة معاملة ويتم إطفاؤها على أساس 

القسط الثابت على مدى الفترة التي يكون فيها القرض قائمًا.

يقوم مدير الصندوق بتحميل 1.5% كأتعاب الحصول على قرض ويتم تحميلها على كل مبلغ يتم   2-9
سحبه من قبل الصندوق. يتم احتساب اتعاب الحصول على قرض بناًء على قيمة المبلغ المستقل 

من إجمالي المسحوبات من قرض التسهيل. يتم اإلعتراف بضمن قيمة القرض كتكلفة عملية ويتم 
إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على إجمالي الفترة التي يكون فيها القرض قائم.
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10- اإللتزامات المستحقة

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

166.219تكاليف التمويل المستحقة
140.000أتعاب تقييم العقارات

82.466رسوم الحفظ )إيضاح 1-10(
31.409اتعاب المدير االداري )إيضاح 2-14(

17.500أتعاب التدقيق   
16.589األتعاب القانونية والمهنية

10.000اتعاب إشراف مجلس اإلدارة )إيضاح 15(
464.183اإللتزامات المستحقة

يتقاضى أمين الحفظ من الصندوق رسم حفظ سنوي يساوي 0.025% من صافي قيمة الموجودات،   1-10
وتدفع بشكل نصف سنوي.

11 - معامالت الوحدات  

يتم تلخيص المعامالت في وحدات الصندوق لهذه الفترة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2017

36.000.000الوحدات الصادرة مقابل عوض نقدي خالل الفترة )إيضاح 2-11(

30.000.000الوحدات الصادرة مقابل عوض غير نقدي خالل الفترة )إيضاح 2-11(

66.000.000الوحدات في نهاية الفترة 

خالل الفترة، أصدر الصندوق 36.000.000 وحدة بمبلغ 360.000.000 ريال سعودي للعامة. بلغت أتعاب هيكلة   1-11
رأس المال )تكلفة العملية( المترتبة على إصدار الوحدات 9.900.000 ريال سعودي.

خالل الفترة، أصدر الصندوق 30،000،000 وحدة لشراء استثمارات عقارية.  2-11
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12 - إيرادات ايجار االستثمارات العقارية 

31 ديسمبر 2017

ريال سعودي 

29.876.715إيرادات ايجار )إيضاح 1-12(

29.876.715

يدخل الصندوق مع المستأجرين بعقود ايجار تشغيلية طويلة األجل الستثماراتها العقارية. وغالبًا   1-12
تتراوح فترة هذه العقود بين ثالث و16 سنة. عقود اإليجار بشكل عام تشمل القيمة األساسية لإليجار 
ومخصص الزيادة في القيمة التعاقدية على مدى فترة اإليجار. تقع مسؤولية إصالحات وصيانة العقار 

وتأمينه طول فترة عقد اإليجار على المستأجر.

12-2 الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء هي كما يلي:

31 ديسمبر 2017
ريال سعودي 

51.705.000في مدة ال تتجاوز سنة واحدة
277.754.391أكثر من 1 سنة وأال تتجاوز 5 سنين 

5376.055.137 سنوات وما بعدهما 
705.514.528

13 - المصاريف العمومية واإلدارية 

31 ديسمبر 2017

ريال سعودي 

8.379.139استهالك 

282.740اتعاب تسجيل

225.806اتعاب اإلدراج

170.000أتعاب تقييم العقارات 

116.370اتعاب الحفظ

98.197أتعاب المدير االداري 

85.922أقسط التأمين

53.628اتعاب تسجيل تداول

35.000اتعاب تدقيق الحسابات

20.000أتعاب اشراف مجلس اإلدارة

9.150أتعاب معالجة القروض

40.344أخرى 

9.516.296المصاريف العمومية واإلدارية
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14 - المعامالت مع الجهات ذات العالقة

إن المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة التي أبرمها الصندوق خالل الفترة واألرصدة الناتجة عن هذه 
المعامالت هي كما يلي:

الرصيدمبلغ المعاملة طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة

-9.900.000أتعاب هيكلة رأس المال )إيضاح11-1(جدوى لإلستثمار

5.036.4195.036.419أتعاب اإلدارة )إيضاح 1-14(

2.220.0002.220.000أتعاب هيكلة القرض )إيضاح 2-9(

98.19731.409أتعاب المدير االداري )إيضاح 2-14(

23.71023.710أتعاب قانونية للشركة ذات الغرض الخاص

اتعاب ادارة  1-14
وفي إطار إدارة أصول الصندوق، يقوم مدير الصندوق وفقا لشروط وأحكام الصندوق بتحصيل   

أتعاب إدارية تعادل 1% من صافي قيمة أصول الصندوق المحسوبة والمستحقة الدفع كل ستة أشهر 
من المتأخرات.

14-2 أتعاب المدير اإلداري  
يقوم المدير اإلداري وفقا لشروط وأحكام صندوق االستثمار العقاري بتحصيل رسوم إدارية من   

الصندوق بقيمة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق التي تستحق على أساس نصف سنوي.

15 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

خالل هذه الفترة، يتم إدراج المصاريف المتعلقة بالمديرين المستقلين في المصاريف العمومية واإلدارية 
بيانها كما يلي:

31 ديسمبر 2017

ريال سعودي 

20.000أتعاب إشراف مجلس االدارة

16 - األدوات المالية حسب الفئة

الموجودات المالية حسب قائمة المركز المالي:  1-16

قروض وأرصدة مدينة 

11.902.139إيرادات ايجار مستحقة 

66.642.735أرصدة لدى البنك 

78.544.874

16-2 المطلوبات المالية حسب قائمة المركز المالي:

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

177.083.975قرض طويل األجل 

6.013.179مبالغ مستحق ألطراف ذات عالقة

5.036.419أتعاب إدارة مستحقة

464.183التزامات مستحقة

188.597.756
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17 - إدارة المخاطر المالية 

إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق ومخاطر االئتمان 
ومخاطر السيولة. ويركز البرنامج العام إلدارة المخاطر التابع للصندوق على عدم إمكانية التنبؤ باألسواق 

المالية ويسعى إلى التقليل من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي للصندوق.

مخاطر السوق 
يتعرض الصندوق للظروف العامة في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية، والتي تتأثر بمجموعة 

من العوامل، على سبيل المثال وليس الحصر، النمو االقتصادي الكلي الشامل ومعدالت الفائدة والعرض 
والطلب على األراضي وتوفر التمويل واتجاهات المستثمرين والسيولة والقوانين والمتطلبات التنظيمية. 

يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر أسعار السوق وذلك بمراقبة التغيرات والتقلبات في البيئة 
االقتصادية ويرى أن ليس لها أثر جوهري على الصندوق.

مخاطر أسعار الفائدة 
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألدوات المالية 
بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. لدى الصندوق مخاطر أسعار فائدة ناتجة عن القرض طويل 

االجل وهذا يعتمد على سعر السيبور والذي يعرض الصندوق لمخاطر التدفقات النقدية ألسعار الفائدة.

يقوم الصندوق بتحليل أثر تذبذب أسعار الفائدة بشكل دوري بمراقبة مؤشرات أسعار الفائدة ويرى أن 
ليس لها أثر جوهري على الصندوق.

كما في 31 ديسمبر 2017، فيما لو كان سعر فائدة التمويل اعلى ب 1% أو أقل مع ثبات جميع الظروف االخرى، 
لكان األثر على الدخل الشامل للفترة بالزيادة/ أو النقص 45.000 ريال سعودي ناتجة عن أثر اسعار الفائدة 

على القرض طويل األجل.

إن تعرض الصندوق لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداته ومطلوباته المالية كما في تاريخ قائمة المركز 
المالي يتم تحليلها في الجدول التالي وتصنيفها حسب تواريخ استحقاقها:

المستحق في في 31 ديسمبر 2017
أقل من سنة

المستحق في 
أكثر من سنة 

اإلجمالي 

ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

األصول

11.902.139-11.902.139إيرادات ايجار مستحقة 

66.642.735-66.642.735أرصدة لدى البنك

78.544.874-78.544.874إجمالي األصول 

الخصوم ذات المعدالت المتغيرة

177.083.975177.083.975-قرض طويل األجل

المطلوبات

6.013.179-6.013.179مبلغ مستحق ألطراف ذات عالقة

5.036.419-5.036.419اتعاب اإلدارة المستحقة

464.183-464.183التزامات مستحقة  

11.513.781177.083.975188.597.756إجمالي المطلوبات 



جدوى ريت الحرمين - التقرير السنوي ٢٠١٧جدوى ريت الحرمين - التقرير السنوي ٢٠١٧ 9899

مخاطر اإلئتمان 
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

مالية. يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك والدفعات المقدمة إلى المطور. يقوم 
مدير الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها والتعامل مع أطراف ذات سمعة جيدة فقط 

ولديه حسابات بنكية مع بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد.

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات 
المتعلقة بالتزاماته المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ 

يعادل قيمته العادلة. يقوم مدير الصندوق باستمرار مراقبة السيولة والتأكد من توفرها لسداد أي 
إلتزامات مستقبلية.

مخاطر العمالت 
تمثل مخاطر العمالت التقلبات التي تطرأ على قيمة أداه مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف 

األجنبي. يعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية للصندوق. وحيث أن موجودات ومطلوبات الصندوق 
مسجلة بالريال السعودي، فان الصندوق ال يتعرض لمخاطر عمالت هامة. 

مخاطر الملكية
مخاطر الملكية هي المخاطر المتعلقة بالعقارات اإلستثمارية للصندوق. قامت إدارة الصندوق بتحديد 

المخاطر التالية المتعلقة بالعقارات االستثمارية:

قد يصبح المستأجر معسرا مما يتسبب في خسارة كبيرة في إيرادات اإليجار وانخفاض في قيمة   -
الممتلكات المرتبطة به. وللحد من هذه المخاطر، يستعرض الصندوق الوضع المالي لجميع 

المستأجرين المحتملين ويقرر المستوى المناسب من الضمان المطلوب عن طريق السندات ألمر.

مخاطر التركز حيث أن جميع العقارات االستثمارية للصندوق تقع بالقرب من المسجد الحرام في مكة   -
المكرمة. ويؤدي ذلك إلى تغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها مما يؤثر تأثيرا مماثال 
على جميع ممتلكات الصندوق في نفس الوقت. تقوم إدارة الصندوق بانتظام بتقييم التغيرات في 
مؤشرات السوق وتنويع استثماراتها في مختلف المناطق داخل الموقع الكلي، حيث أن هذا الموقع 

هو موقع متميز مع ارتفاع مستوى الطلب على وحدات الضيافة.

18 - القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب 
معاملة نظامية في السوق الرئيسي والتي تتم بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. وحيث أن 
القوائم المالية المرفقة يتم إعدادها وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فإن الفروقات قد تنشأ بين القيمة 

الدفترية والقيمة العادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للصندوق، بخالف 
االستثمارات العقارية، ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس او االفصاح عن قيمتها العادلة في هذي 
القوائم المالية ضمن مستويات تسلسل القيمة العادلة الموضحة على النحو التالي، استنادا إلى أقل 

مستوى من مدخالتها الهامة التي لها أثر جوهري لقياس القيمة العادلة ككل:

األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة )بدون تعديل( لنفس الموجودات  • المستوى األول: 
والمطلوبات.

طرق تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة  • المستوى الثاني: 
ملحوظا بشكل مباشر أو غير مباشر. و

طرق تقيم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير  • المستوى الثالث: 
ملحوظة.

يوضح الجدول التالي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية المفصح عنها: 

كما في 31 ديسمبر 2017

المستوى 1الموجودات المالية
ريال سعودي

المستوى 2
ريال سعودي

المستوى 3
ريال سعودي

اإلجمالي
ريال سعودي

عقارات استثمارية )إيضاح 6(

405.000.000-405.000.000-فندق ثروات األندلسية

268.600.000-268.600.000-فندق ثروة التقوى

129.000.000-129.000.000-فندق إبراهيم الخليل 

24.000.000-24.000.000-مبنى الصيدلية

-826.600.000-826.600.000
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طريقة التقييم
عندما ال يمكن أن تستمد القيمة العادلة للبنود المفصح عنها في هذه القوائم المالية من األسواق 

النشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام أساليب تقييم متنوعة تتضمن استخدام نماذج التقييم. 
تؤخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة متى ما كان ذلك ممكنا، وإن تعذر ذلك، فيتم 
استخدام التقديرات للوصول إلى القيمة العادلة. تتضمن التقديرات اعتبارات السيولة ومدخالت النموذج 

مثل مخاطر االئتمان، واالرتباط والتقلب.

إن التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة للبنود المفصح عنها في 
هذه القوائم المالية والمستوى الذي يتم فيها اإلفصاح عن البنود في التسلسل الهرمي لطرق احتساب 

القيمة العادلة.

استثمارات عقارية
تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل شركتي فاليو سترات و وايت كيوبس كما هو مبين في اإليضاح 

رقم 6. وهم مقيمون مستقلون معتمدون لديهم مؤهالت مهنية ذات صلة باإلضافة إلى خبرتها السابقة 
بالموقع وفئة هذه االستثمارات.

وقد تم تطبيق اساليب التقييم وفقا لمعايير التقييم الصادرة من المعهد الملكي للمقيمين 
المعتمدين، باإلضافة إلى معايير التقييم الدولية الصادرة حديثا من قبل مجلس المقيمين الدوليين 

والتي تم تطبيقها من قبل الهيئة السعودية للمقيميين القانونيين )تقييم(. تشتمل هذه االساليب 
على طريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة رسملة الدخل. 

19 - قطاع التشغيل 

الصندوق يعمل في قطاع تشغيلي واحد. جميع أنشطة الصندوق مترابطة، وكل نشاط يعتمد على 
االخر. وبناء على ذلك، تستند جميع القرارات التشغيلية الهامة إلى تحليل الصندوق كقطاع واحد.

20 - آخر يوم تقييم 

كان آخر يوم تقييم في الفترة 31 ديسمبر 2017.

21 - توزيع أرباح 

21-1  في 20 أغسطس 2017، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح على مالكي الوحدات للفترة من 
16 أبريل 2017 إلى 30 يونيو 2017 بمبلغ 6.600.000 ريال سعودي وفقا للشروط واألحكام األولية للصندوق 

والتي نصت على 90% من صافي أرباح الصندوق.

21-2 في 2 يناير 2018، وافق مجلس إدارة الصندوق على توزيع أرباح على حاملي الوحدات للفترة من 1 يوليو 
2017 إلى 31 ديسمبر 2017 بمبلغ 17.160.000 ريال سعودي وفقا للشروط واألحكام األولية للصندوق والتي 

نصت على 90% من صافي أرباح الصندوق.

22 - االلتزامات واالرتباطات المحتملة 

ال توجد أي إلتزامات حالية أو ارتباطات محتملة كما في نهاية الفترة.

23 - إعتماد القوائم المالية 

تم إعتماد القوائم المالية للصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 9 جمادى الثاني 1439ه )الموافق 
25فبراير 2018(.



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 اختيارا �ي 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، �نه فحوى 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، �ن 

االستثمار في منتجات جدوى رهن بشروطها وأحكامها التي نأمل منكم خالل قراءتها الرجوع إلى المخاطر الرئيسية لالستثمار في المنتج �ن بعض المنتجات معرضة لمخاطر العمالت ا�جنبية 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 ا�صل.  ويمكن 

تغيير المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في أي وقت بدون إشعار مسبق.  وال يعد ا�داء السابق لجدوى 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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