Fund Fact Sheet
Q2 2020

Jadwa REIT Saudi Fund is a closed-ended Shariah compliant real estate investment-traded
fund listed in the Saudi Stock Exchange “Tadawul”. The primary investment objective of the
Fund is to provide its investors with regular income by investing in income-generating real
estate assets in Saudi Arabia, excluding the Holy Cities of Makkah and Medina and across
different real estate sectors..

Key Highlights
Rental income for the period

SAR 34,580,280

Total expenses for the period*

SAR 3,928,286

Annualized rental income to NAV per unit

7.84%

Annualized dividend yield

6.44%

Annualized expense ratio*

0.93%

Loan-to-value ratio

6.69%

* Total expenses excludes financial charges, depreciation and amortization.
The numbers represents the position as of 30 June 2020 and unaudited.
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Market Cap

SAR 1,766mn

Outstanding Units

158,000,000

Market Unit Price**

SAR 11.18

NAV***

SAR 1,765.47mn

NAV Per Unit***

SAR 11.17

Portifolio Value***

SAR 1,839.74mn

Listing Date

11/02/2018

Fund Term

99 Years

Dividend Frequency

Quarterly

Tadwaul Ticker

4342

Bloomberge Ticker

JADWAREI AB EQUITY

Management Fee

0.75% of NAV

Custodian Fee

0.025% of NAV

Administrator Fee

SAR 136,856

NAV: Net Asset Value
** Closing price taken as of 30 June 2020.
*** The NAV per unit is based on fair value of portfolio Valuations as at 31
December 2019.
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Portfolio Allocation by Asset
2%
Raud Al Jenan School
4%
Labour Court
12%
Al Marefah University
36%
Marvella Complex

2%
Aber Al Yasmin Hotel
15%
Al Fanar Complex
16%
AlYaum Tower
13%
AlSulay Industrial Facility

Portfolio Allocation by Sector
1%
Hospitality
14%
Education
42%
Residential

10%
Retail
20%
Office

13%
Logistics

Portfolio Allocation by Geography
15%
Khober
16%
Damamm

69%
Riyadh

On 21 April 2020 Jadwa Investment Company announced
that it has received a number of requests from some
tenants of Jadwa REIT Saudi Fund to temporarily reduce
due rents until the end of precautionary measures that
were implemented to contain the spread of the Coronavirus
outbreak (COVID-19) aiming to protect citizens and residents
by closing of commercial complexes until further notice in
addition to a full curfew. The Fund manager evaluates these
requests on a case-by-case basis subject to the regularity
and contractual procedures in a manner that protects the
interests of the unitholders in the short and long term.
Some of these requests have not been accepted while the
remaining requests are still under review. The total value
of requests under review represents 8% of the fund’s total
annual revenue as of the latest audited financial statements.
Contact info:
(966) 11 279 1111
P.O. BOX. 60677 Riyadh 11555
Sky Towers, King Fahd Road. Kingdom of Saudi Arabia
www.jadwa.com
Disclaimer:
Jadwa Investment or its directors, staff, or affiliates makes
no warranty, representation or undertaking whether
expressed or implied, nor does it assume any legal liability,
whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy,
completeness, or usefulness of any information that is
contained in this material. It is not the intention of this
material to be used or deemed as an advice, option or for
any action that may take place in future. Unless otherwise
stated, all information contained in this material shall not
be reproduced, in whole or in part, without the specific
written permission of Jadwa Investment. The content of
this document is for information purposes only. Jadwa
Investment does not hold itself out as providing legal,
financial or other advice via this document. Investments
in Jadwa’s products are governed by their Terms and
Conditions. Some products are exposed to foreign
currencies and changes in currency exchange rates which
may have an adverse effect on the value and price. The
product’s value is subject to fluctuations and the investor
may not receive the full amount that is originally invested.
The information provided in this document may be
changed at any time without prior notice. Past performance
is not an indicative of future returns. Jadwa Investment is
authorized and regulated by the Capital Market Authority
of Saudi Arabia.

البيان الربع سنوي للصندوق
الربع الثاني 2020

القيمة السوقية

 1.766مليون ريال سعودي

عدد الوحدات

158.000.000

القيمة السوقية لكل
وحدة**

 11.18ريال سعودي

صافي قيمة األصول

***

صنــدوق جــدوى ريــت الســعودية :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 فــي مــدن المملكــة الرئيســة مــا عــادا مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وذلــك فــي مختلــف
القطاعــات العقاريــة.

 1٫765.47مليون ريال سعودي

حقائق أساسية

صافي قيمة األصول لكل
***
وحدة

 11.17ريال سعودي

الدخل التأجيري للفترة

قيمة المحفظة العقارية

 1.839.74مليون ريال سعودي

إجمالي المصروفات للفترة

تاريخ اإلدراج

2018/02/11

نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة األصول لكل وحدة بشكل سنوي

%٧.٨٤

فترة الصندوق

 ٩٩سنة

نسبة توزيعات أرباح بشكل سنوي

%٦.٤٤

سياسة توزيع األرباح

بشكل ربع سنوي

نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي

رمز الصندوق في تداول

4342

نسبة الدين إلى إجمالي األصول

رمز بلومبرغ

JADWAREI AB EQUITY

*إجمالي المصروفات ال يتضمن اإلهالك ،اإلطفاء ،الرسوم واألرباح على القروض.
األرقام تمثل الحالة في تاريخ  ٣٠يونيو  2020وهي غير مدققة.

أتعاب اإلدارة

 %0.75من صافي قيمة األصول

أتعاب أمين الحفظ

 %0.025من صافي قيمة األصول

أتعاب المدير اإلداري

 136،856ريال سعودي

 ٣٤٫٥٨٠٫٢٨٠ريال سعودي
 ٣٫٩٢٨٫٢٨٦ريال سعودي

*

%0.٩٣

*

%6.69

صافي قيمة األصول لكل وحدة (ريال للوحدة)
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**سعر اإلغالق كما في تاريخ  ٣٠يونيو .2020
***يستند صافي قيمة األصول لكل وحدة إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في
 31ديسمبر .2019

التغيرات الجوهرية:
فــي  21ابريــل  2020أعلنــت شــركة جــدوى لالســتثمار عــن تلقيهــا
بشــكل مؤقــت مــن بعــض مســتأجري
طلبــات لخفــض اإليجــار
ٍ
العقــارات التجاريــة الخاصــة بصنــدوق جــدوى ريــت الســعودية لحيــن
انتهــاء العمــل باإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة الحتــواء فيــروس
كورونــا المســتجد ( )COVID-19التــي تهــدف إلــى حمايــة المواطنيــن
والمقيميــن والمتمثلــة بإغــاق المجمعــات التجاريــة حتــى إشــعا ٍر آخــر
باإلضافــة إلــى حظــر التجــول الكامل .يقــوم مدير الصنــدوق بالتعامل
مــع هــذه الطلبــات ودراســة كل طلــب علــى حــدة وفــق اإلجــراءات
النظاميــة والتعاقديــة بمــا يحمــي مصالــح مالكــي الوحــدات علــى
المــدى القصيــر والبعيــد .وعليــه ،فإنــه قــد تــم رفــض بعــض الطلبــات
ولــم يتــم البــت فــي البعــض اآلخــر حتــى تاريخــه .ويمثــل إجمالــي
طلبــات خفــض اإليجــار تحــت الدراســة مــا نســبته  ٪٨مــن إجمالــي
إيــرادات الصنــدوق الســنوية بحســب آخــر قوائــم ماليــة مدققــة.
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توزيعات األرباح (ريال للوحدة)

معلومات االتصال:
)٩٦٦( 11 ٢٧٩ ١١١١
صندوق بريد  - 60677الرياض 11555
أبراج سكاي ،طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
www.jadwa.com
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توزيع المحفظة حسب األصول

إخالء مسئولية:
ال تقــدم شــركة جــدوى لالســتثمار أو مدراؤهــا أو موظفوهــا أو
شــركاتها التابعــة أيــة ضمانــات أو تعهــدات أو التزامــات صريحــة
كانــت أو ضمنيــة .وال تتحمــل أيــة مســئولية قانونيــة ،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 اختيــار ألي
نشــاط قــد يحــدث مســتقبال .ومــا لــم يتــم النــص عليــه خــاف ذلــك،
فإنــه يتوجــب عــدم نســخ المعلومــات الــواردة فــي هــذه المــادة
كليــا أو جزئيــا ،بــدون الموافقــة الخطيــة المحــددة لشــركة جــدوى
لالســتثمار ،ألن محتــوى هــذه الوثيقــة هــو لغــرض االطــاع فقــط ،وال
تعتبــر الشــركة نفســها مقدمــة لالستشــارات القانونيــة أو الماليــة
أو أيــة استشــارات أخــرى مــن خــال هــذه الوثيقــة .ولغــرض الفهــم
الواضــح للصنــدوق ومالءمتــه لكــم وفقــا لرغبتكــم فــي المخاطــرة،
نوصــي بطلــب استشــارة اســتثمارية متخصصــة ،إن االســتثمار فــي
منتجــات جــدوى رهــن بشــروطها وأحكامهــا التــي نأمــل منكــم
خــال قراءتهــا الرجــوع إلــى المخاطــر الرئيســية لالســتثمار فــي
المنتــج مــع العلــم بــأن بعــض المنتجــات معرضــة لمخاطــر العمــات
اجنبيــة والتغيــرات فــي أســعار صرفهــا إضافــة إلــى مخاطــر
أخــرى قــد يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية علــى قيمتهــا وســعرها.
وحيــث أن قيمــة المنتــج تخضــع للتقلبــات ،فــإن المســتثمر قــد ال
يســتلم كامــل المبلــغ الــذي اســتثمره فــي األصــل .ويمكــن تغييــر
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة فــي أي وقــت بــدون إشــعار
مســبق .وال يعــد اداء جــدوى لالســتثمار الســابق مؤشــرا علــى أيــة
عوائــد مســتقبلية .هــذا وإن جــدوى لالســتثمار شــركة منظمــة
ومرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
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