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توزيعات ا�رباح (ريال للوحدة)
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حقائق أساسية 

١٣٫٥٤٧٫١٧٥ ريال سعوديالعائد من االجار

٢٫٩٣٧٫٣٢٣ ريال سعودياجمالي المصروفات للفترة@

٧.٦٠٪نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة شكل سنوي

٦.٩٩٪توزيعات ارباح بشكل سنوي

١.٦٥٪نسبة اجمالي المصروفات بشكل سنوي@

٢١.٢٣٪نسبة الدين إلى إجمالي اصول

@إجمالي المصروفات ال يتضمن ا
هالك، الرسوم وا�رباح على القروض
ا�رقام تمثل الحالة في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وهي غير مدققة

توزيع المحفظة حسب ا�صول

٣١٪ فندق ثروات التقوى

٤٪ مبنى المطعم

١٥٪ فندق ثروات وادي ابراهيم

٣٪ مبنى الصيدلة

٤٧٪ فندق ثروات ا�ندلسية

توزيع المحفظة حسب القطاع

٧٪ التجزئة

٩٣٪ الضيافة

توزيع المحفظة حسب الموقع

٣١٪ تبعد اكثر من 
٥٠٠ م عن الحرم

٦٩٪ تبعد اقل من 
٥٠٠ م عن الحرم

٥٢٩ مليون ريال سعوديالقيمة السوقية

٦٦٫٠٠٠٫٠٠٠عدد الوحدات

القيمة السوقية لكل 
وحدة@@

٨٫٠١ ريال سعودي

٧١٣٫٦٠ مليون ريال سعوديصافي قيمة ا�صول@@@

صافي قيمة ا�صول لكل 
وحدة@@@

١٠٫٨١ ريال سعودي

٨٦٢ مليون ريال سعوديقيمة المحفظة العقارية

٢٠١٧/٤/٣٠تاريخ ا¢دراج

٩٩ سنةفترة الصندوق

بشكل نصف سنويسياسة توزيع االرباح

٤٣٣٢رمز الصندوق في تداول

 JADWA AB EQUITYرمز بلومبرغ

١٪ من صافي قيمة ا�صول أتعاب ا¢دارة

٠٫٠٢٥٪ من صافي قيمة ا�صولأتعاب أمين الحفظ

٠٫٠٢٪ من صافي قيمة ا�صولأتعاب المدير ا¢داري

مصاريف أخرى
تصل حتى ٠٫٥٪ من صافي 

قيمة ا�صول

@@سعر ا
غالق كما في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩
@@@يستند صافي قيمة ا�صول لكل وحدة الى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في 

٣٠ يونيو ٢٠١٩

معلومات االتصال:
(٩٦٦١) ١ ٢٧٩ ١١١١

صندوق بريد ٦٠٦٧٧
الرياض ١١٥٥٥

أبراج سكاي، طريق الملك فهد
المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخالء مسئولية:
ال تقــدم شــركة جــدوى لالســتثمار أو مدراؤهــا أو موظفوهــا أو شــركاتها التابعــة أيــة ضمانات 

أو تعهــدات أو التزامــات صريحــة كانــت أو ضمنيــة. وال تتحمل أية مســئولية قانونية، مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة، أو المســئولية عــن دقــة أيــة معلومــات تتضمنهــا هــذه المــادة أو اكتمالهــا 

أو الفائــدة المرجــوة منهــا. وال يقصــد بهــذه المــادة اســتخدامها أو اعتبارهــا استشــارة أو 

اختيــارا ي نشــاط قــد يحــدث مســتقبال. ومــا لــم يتــم النــص عليــه خــالف ذلــك، فإنــه يتوجــب 

ــواردة فــي هــذه المــادة كليــا أو جزئيــا، بــدون الموافقــة الخطيــة  عــدم نســخ المعلومــات ال

ــه فحــوى هــذه الوثيقــة هــو لغــرض االطــالع فقــط،  المحــددة لشــركة جــدوى لالســتثمار، �ن

وال تعتبــر الشــركة نفســها مقدمــة لالستشــارات القانونيــة أو الماليــة أو أيــة استشــارات 

أخــرى  مــن خــالل هــذه الوثيقــة. ولغــرض الفهــم الواضــح للصنــدوق ومالءمتــه لكــم وفقــا 

لرغبتكــم فــي المخاطــرة، نوصــي بطلــب استشــارة اســتثمارية متخصصــة، ن االســتثمار فــي 

منتجــات جــدوى رهــن بشــروطها وأحكامهــا التــي نأمــل منكــم خــالل قراءتهــا الرجــوع إلــى 

المخاطــر الرئيســية لالســتثمار فــي المنتــج ن بعــض المنتجــات معرضــة لمخاطــر العمــالت 

ــى مخاطــر أخــرى قــد يكــون لهــا تأثيــرات  اجنبيــة والتغيــرات فــي أســعار صرفهــا إضافــة إل

ســلبية علــى قيمتهــا وســعرها. وحيــث أن قيمــة المنتــج تخضــع للتقلبــات، فــإن المســتثمر 

قــد ال يســتلم كامــل المبلــغ الــذي اســتثمره فــي اصــل. ويمكــن تغييــر المعلومــات الــواردة 

فــي هــذه الوثيقــة فــي أي وقــت بــدون إشــعار مســبق. وال يعــد اداء الســابق لجــدوى مؤشــرا 

علــى أيــة عوائــد مســتقبلية. هــذا وإن جــدوى لالســتثمار شــركة منظمــة ومرخصــة مــن قبــل 

هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

صندوق جدوى ريت الحرمين هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة ا�سالمية 
ومدرج في السوق المالية السعودية “تداول”. ويعمل الصندوق وفًقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات 
الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويكمن الهدف الرئيسي للصندوق 
إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق االستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل متواجدة في المملكة 

العربية السعودية وبالتحديد في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات العقارية. 

البيان الربع سنوي للصندوق - الربع الثاني ٢٠١٩




