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رسالة من مدير 
الصندوق إلى مالكي 

الوحدات

لصنــدوق  الســنوي  التقريــر  لكــم  نقــدم  أن  يســعدنا 
جــدوى ريــت الســعودية لعــام 2021. كمــا يطيــب لنــا ونحــن 
شــكرنا  نقــدم  أن  جديــد،  عــام  نحــو  مســيرتنا  نواصــل 
وثقتهــم  المتواصــل  دعمهــم  علــى  الوحــدات  لمالكــي 
عــام  بعــد  الماضــي.  العــام  بالصنــدوق خــال  وإيمانهــم 
فــي  الــذي شــهد حدًثــا غيــر مســبوق  االســتثنائي   2020
تاريخنــا الحديــث تمثــل فــي ظهــور أحــد أســرع الفيروســات 
انتشــاًرا فــي تاريــخ البشــرية "COVID-19" ، والــذي فــرض 
حجــرًا عالمًيــا وكان لــه أثــر ســلبي ملمــوس علــى االقتصــاد 
العالمــي. يمكــن تســمية عــام 2021 علــى أنــه عــام التعافــي 
العالمــي  التوزيــع  العــام  مــن  األول  الربــع  شــهد  حيــث 
مــن مختلــف  المعتمــدة  اللقاحــات  مــن  العديــد  وعطــاء 
هيئــات الغــذاء والــدواء، جميــع الــدول الكبــرى تتنافســت 
لتأميــن إمــدادات اللقــاح ورفــع نســبة الســكان الذيــن تــم 
المبــادرات  هــذه  اســتمرت  حدودهــا.  فــي  تطعيمهــم 
لبقيــة العــام ممــا نتــج عنهــا تحقيــق معظــم الــدول نســبة 
عاليــة مــن الســكان المحصنيــن وانخفــاض عالمــي كبيــر 
ونتيجــة   COVID-19 بـــ  اإلصابــات  عــدد  فــي  وملحــوظ 
كبيــر  بشــكل  االحترازيــة  االجــراءات  تخفيــف  ،تــم  لذلــك 
والمتمثلــة فــي الحجــر الكامــل أو الجزئــي، حظــر الســفر 
والتباعــد االجتماعــي. وكنتيجــًة لذلــك، تعافــى االقتصــاد 
مــن االنهيــار الــذي حــدث فــي مــارس 2020 وحتــى يمكــن 
االعتبــار أنــه قــد تجــاوز المســتويات المرتفعــة التــي حققهــا 
ــًدا ، يشــهد ســوق  مــا قبــل الجائحــة. وبشــكل أكثــر تحدي
العقــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية اآلن واحــدة من 
ــر الفتــرات نشــاًطا مــن حيــث عــدد وحجــم الصفقــات.  أكث
تباعــً لذلــك، يســعدنا أن نعلــن أن صنــدوق جــدوى ريــت 
الســعودية واصــل زخــم نمــوه القــوي مــن خــال عمليــات 
ــع  ــاح رب ــع أرب االســتحواذ اإلســتراتيجية، محافظــً علــى توزي

ســنوية مســتقرة.

السادة/ مالكو وحدات صندوق جدوى ريت السعودية

بـــ 16 عمليــة توزيــع أربــاح  قــام الصنــدوق منــذ تأسيســه 
ريــال   2.89 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة  ســنوية  ربــع  نقديــة 
ســعودي للوحــدة )462.32 مليــون ريــال ســعودي(. وكان 
عــام 2021 عاًمــا جيــًدا للصنــدوق، حيــث شــهد نمــًوا فــي 
حجــم النــدوق بنســبة %22 مــن 2.79 مليــار ريــال ســعودي 
عــام  فــي  ريــال ســعودي  مليــار   3.40 إلــى   2020 عــام  فــي 
2021، ليصــل عــدد عقــارات واســتثمارات يصــل إلــى عشــرة 
عقــارات واســتثمارات متنوعــة. وقــد اســتمر صنــدوق جدوى 
ريــت الســعودية خــال عــام 2021 بالتوســع فــي محفظتــه 
العقاريــة مــن خــال إتمــام أول طــرح إضافــي بقيمــة 370 
مليــون ريــال ســعودي الســتكمال االســتحواذ المعلــن عنــه 
ســابًقا علــى واحــدة مــن أبــرز الوجهــات التجاريــة فــي شــمال 
الريــاض، بوليفــارد الريــاض )"العقــار"( . تــم تأجيــر العقــار 
بلغــت  إشــغال  بنســبة  المســتأجرين  مــن  العديــد  إلــى 
ــال  ــغ 29.6 مليــون ري ــً يبل ــدر دخــًا تشــغيليً صافي 97% وي
ســعودي. وقــد عــزز هــذا االســتحواذ تنــوع القطاعــات فــي 
محفظــة الصنــدوق، كمــا أنــه يســاهم فــي تحســين أداء 
الصنــدوق وتوزيعاتــه ربــع الســنوية. عــاوة علــى ذلــك ، 
عــزز الهيــكل التمويلــي لعمليــة االســتحواذ هــذه المركــز 
المالــي للصنــدوق ممــا يمكنــه مــن االســتفادة مــن الفــرص 

المواتيــة بالســوق.
عــام 2022  فــي  الســعودية  ريــت  يســير صنــدوق جــدوى 
بوضــٍع مثالــي ونظــرة إيجابية للســوق حيث نتوقــع العودة 
الكاملــة للحيــاة الطبيعيــة وتاشــي آخــر بقايــا آثــار الجائحــة. 
مــن المؤكــد أن األشــهر االثنــي عشــر المقبلــة ســتطرح 
يتمكــن  ســوف  والتــي  مثيــرة،  وفرًصــا  جديــدة  تحديــات 
ــي القــوي مــن مواجهتهــا  الصنــدوق بفضــل مركــزه المال
االئتمانيــة  التســهيات  توفــر  ومــع  منهــا.  واالســتفادة 
للصنــدوق، يتوقــع قيامــه بضــخ المزيــد مــن رأس المــال 
وتنميــة محفظتــه العقاريــة عبــر المزيــد مــن االســتحواذات 
التــي تســتهدف حيــازة األصــول العقاريــة عاليــة الجــودة.



القسم األول

ملخص صندوق 
جدوى ريت السعودية



ملخص الصندوق

إدراج صندوق جدوى ريت السعودية

ف�اير 2018

يناير 2019

االستحواذ على عقار تعليمي

ديسم� 2018

الحصول على قرض متوافق
مع ضوابط الشريعة ا�سالمية

بمبلغ مليار (1) ريال سعودي

نوفم� 2020

استثمار 450 مليون ريال سعودي
في صندوق االستثمارات العقارية
المدار من قبل جدوى لالستثمار 

أكتوبر 2019

االستحواذ على برج مكتبي
ومبنى ضيافة وتجارة تجزئة

أكتوبر 2021

االستحواذ على مجمع
متعدد االستخدامات
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األداء المالي

مصاريف الصندوق السنوية
2021

13.485.753أتعاب اإلدارة
400.000رسوم التسجيل

500.539 رسوم اإلدراج
320.877أتعاب أمين الحفظ
259.951أتعاب المدير اإلداري

40.000.00 أتعاب المحاسب القانوني
20.000.00 أتعاب مجلس اإلدارة

4.551.011مصاريف أخرى
19.578.131 إجمالي المصروفات

0.79%إجمالي نسبة المصروفات

نسبة ايجار كل عقار الى اجمالي إيرادات الصندوق 
201٩20202021

12.2%12.4%12.6%جامعة المعرفة 
37.1%38.6%39.3%مجمع مارفيا 

14.8%15.4%15.7%مستةدعات السلي 
15.9%19.5%19.9%برج اليوم 

5.6%5.8%5.9%مجمع الفنار 
1.9%1.9%2.0%مدارس روض الجنان 

4.5%4.6%4.7%المحكمة العمالية 
1.6%1.7%0.0%فندق عابر الياسمين

6.4%0.0%0.0%بوليفارد الرياض

إحصاءات المحفظة االستثمارية
201٩20202021

889عدد العقارات

سكني، لوجستي، القطاعات
تجاري، تجارة تجزئة، 

تعليمي، ضيافة

سكني، لوجستي، 
تجاري، تجارة تجزئة، 

تعليمي، ضيافة

سكني، لوجستي، 
تجاري، تجارة تجزئة، 

تعليمي، ضيافة

387.442387.442406.296 إجمالي مساحة األرض )متر مربع(

452.014452,014488.006 إجمالي المساحات المبنية

99.6%100%99.4%نسبة إشغال المحفظة

6650 عدد المستأجرين

5.24.24.27المتوسط المرجح لمدة اإليجار غير المنتهية

1.839.735.0001.844.170.0002.074.567.500 القيمة السوقية العادلة 

أداء الصندوق
201٩20202021

1.537.698.3551.576.451.0661.851.058.639صافي قيمة األصول )التكلفة(

1.765.571.6311.850.012.9692.093.099.769صافي قيمة األصول )القيمة العادلة(

11.1711.7111.22صافي قيمة األصول بالقيمة العادلة لكل وحدة

11.1711.7111.69أعلى صافي قيمة األصول بالقيمة العادلة لكل وحدة

11.0611.1711.13أدنى صافي قيمة األصول بالقيمة العادلة لكل وحدة

158.000.000158.000.000186.509.785عدد الوحدات المصدرة

0.730.730.78التوزيعات لكل وحدة

0.79%0.77%0.92%إجمالي نسبة المصاريف

2.48%11.37%7.89%العوائد السنوية

1.3%2.20%1.70%نسبة اإليرادات الغير محصلة من اجمالي اإليرادات

148.7%26.40%51.90%نسبة المصروفات الغير نقدية من صافي أرباح الصندوق

24.5%26.50%7.60%نسبة األصول المقترضة من اجمالي قيمة األصول

31 يوليو 2023تاريخ انكشاف القروض 

عوائد الصندوق
العائد منذ التأسيسعائد ثالث سنواتعائد سنة واحدة

%2.48%26.23%41.00

مقارنة أداء الصندوق السنوي *
مؤشر الصناديق العقارية المتداولة في مؤشر السوق السعودي الرئيسي )تاسي(صندوق جدوى ريت السعودية

السوق السعودي

%12.75%33.19%12.73

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خال سنة 2021

* يتم احتساب العائد السنوي للصندوق على أساس مكاسب راس المال من التغيير في سعر تداول الوحدة باإلضافة الى عائد توزيعات األرباح
مؤشر السوق السعودي الرئيسي )تاسي(: مؤشر سوق األسهم الذي يتتبع أداء جميع الشركات المدرجة في السوق السعودي.

مؤشر الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي: مؤشر سوق األسهم الذي يتتبع أداء جميع الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي.

201٨201٩20202021

%16.70%7.89%11.37%2.48
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القسم الثاني

وصف محفظة 
األصول العقارية



وصف محفظة 
األصول العقارية

توزيع المحفظة حسب األصولتوزيع المحفظة حسب القطاع

سكني

ضيافةالتجزئةتعليمي

لوجستيمكتبي

%٩%١٤%٤٦

%٤%١٧%١٠

معدالت إشغال الصندوق

* توزيع المحفظة حســب القطاع يشــمل االســتثمار المباشــر في األصول العقارية المدرة للدخل فقط.

* معدالت اشــغال الصندوق تشــمل االســتثمار المباشــر في األصول العقارية المدرة للدخل فقط.

كما في 3١ ديســمبر 202١م*

نسبة العقارات المؤجرة إلجمالي عقارات الصندوق المدرة للدخل %100
نسبة العقارات الغير مؤجرة إلجمالي عقارات الصندوق المدرة للدخل %0

ا�نطقة ال�قية

برج اليوم
مجمع الفنار

الرياض

مجمع مارفيال
جامعة المعرفة

مستودعات السلي
المحكمة العمالية

فندق عابر الياسمين
مدارس روض الجنان

بوليفارد الرياض

المنطقة الشرقية

الرياض

برج اليوم

%٨

بوليفارد الرياض

%١٤

مجمع مارفيال

%٢٤

مجمع الفنار

%١٠

فندق عابر الياسمين

%٢

المحكمة العمالية 

%٣

مدارس روض الجنان

%١

جامعة المعرفة

%٩

مستودعات السلي

%٩

وحدات في صندوق
االستثمارات العقارية

%٢٠

األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها

ال توجد صفقات نشطة في الوقت الحالي، لكن مدير الصندوق يقوم بمتابعة الفرص االستثمارية باستمرار
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جامعة المعرفة

جامعــة المعرفــة عبــارة عــن مبنــى جامعــي مكــون مــن أربعــة طوابــق، وقبــو مكــون مــن طابقيــن، وطابــق  	
ميزانيــن وســطح مبنــي مــن الخرســانة المســلحة. بإجمالــي مســاحة مســطحات يبلــغ حوالــي 41.830 متــرًا 

مربعً.

الدرعية، الرياضالموقع
200.000.000سعر االستحواذ

٨.0%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

227.715.000تقدير القيمة العادلة*
100%نسبة اإلشغال

16 سنةمدة اإليجار المتبقية
٩%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.
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مجمع مارفيال

مجمــع مارفيــا هــو مجمــع متعــدد االســتخدامات  	
للبيــع  متجــرا  و21  ســكنية  شــقة   594 ويضــم 
بالتجزئــة، ويشــتمل المجمــع على عدة مباني كل 
منهــا مكــون مــن خمســة طوابــق ويحتــوي علــى 
مواقــف ســفلية للســيارات. تــم إنشــاء المجمــع 

بشــكل رئيســي مــن الخرســانة المســلحة.

حي الحمراء، الرياضالموقع
606.000.000سعر االستحواذ

٨.3%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

612.500.000 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

1 سنةمدة اإليجار المتبقية
24%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

المبانــي  	 مــن  أنــواع  ثاثــة  مــن  المجمــع  يتكــون 
الســكنية )أ( و )ب( و )ج(، ويشــتمل علــى مبنــى 
اإلجماليــة  المســاحة  وتبلــغ  ومســجد.  تجــاري 

مربعــا. متــرا   154.282.52 البنــاء  لمســطحات 
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مستودعات السلي

حي السلي، الرياضالموقع
221.6٨0.000سعر االستحواذ

٩.0%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

242.100.000 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

1 سنةمدة اإليجار المتبقية
٩%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

مجمــع  	 عــن  عبــارة  هــي  الســلي  مســتودعات 
ومبانــي  مســتودعا   42 مــن  يتكــون  صناعــي 
إلــى  مكتبيــة وســكنية وبيــوت حراســة إضافــة 
الخرســانة.  مــن  مبنــي  بالمجمــع  محيــط  ســور 
المســاحة  وتبلــغ  مســفلتة.  مفتوحــة  ومنطقــة 
مربــع. متــر   143.400 البنــاء   لمســطحات  اإلجماليــة 

مــن  	 والســكن  المكاتــب  مبنــى  ويتألــف 
طابقيــن، تــم تخصيــص الطابــق األرضــي منهمــا 
يســتخدم  حيــن  فــي  المكتبيــة،  لاســتخدامات 
ــق األول ســكنا للعامليــن. كمــا أن المجمــع  الطاب

الحريــق.  إطفــاء  بنظــام  مجهــز 
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برج اليوم

الدمامالموقع
275.000.000سعر االستحواذ

٨.7%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

21٩.150.000 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

5.7 سنةمدة اإليجار المتبقية
٨%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

مــن  	 إنشــاؤه  تــم  -والــذي  اليــوم  بــرج  يتألــف 
 16 مــن  رئيســية  بصــورة  المســلحة-  الخرســانة 
مكــون  وقبــو  المكتبيــة،  لاســتخدامات  طابقــا 

مســتويات. ثاثــة  مــن 

الصافيــة  	 المســاحة  وتبلــغ  البنــاء  البــرج حديــث 
البــرج 19.861 متــرا مربعــا. القابلــة للتأجيــر فــي 
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مجمع الفنار

الخبر الموقع
243.٩40.000سعر االستحواذ

٨.3%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

264.650.000 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

2.2 سنةمدة اإليجار المتبقية
10%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

مجمــع الفنــار هــو مجمــع متعــدد االســتخدامات  	
ومكتبيــة  ســكنية  اســتخدامات  فــي  تتمثــل 
التجــاري  الفنــار  مركــز  علــى  ويحتــوي  وتجاريــة 

ســكنية. مبانــي  وســتة 

ويضــم الطابــق األرضــي بشــكل رئيســي مركــزا  	
تجاريــا. تبلــغ مســاحة مســطحاته اإلجماليــة 30.651 

متــرا مربعــا.

ســتة  	 مــن  الســكنية  الشــقق  مجمــع  ويتكــون 
مبانــي متشــابهة يتألــف كل مبنــى مــن ســتة 
طوابــق تضــم 162 وحــدة ســكنية. تبلــغ المســاحة 
ــرا  ــاء فيهــا 32.523 مت ــة لمســطحات البن اإلجمالي

مربعــا.
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مدارس روض الجنان

الرياضالموقع
25.650.000سعر االستحواذ

٩.٨%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

31.٨25.000 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

6.4 سنةمدة اإليجار المتبقية
1%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

يتكــون مبنــى مــدارس روض الجنــان مــن ثاثــة  	
طوابــق وســطح، وقبــو لمواقــف الســيارات. وتــم 
إنشــاؤه بشــكل رئيســي من الخرســانة المســلحة، 
واأللمنيــوم  بالزجــاج  مغطــاة  أســوارًا  ويضــم 

وواجهــة رخاميــة بشــكل جزئــي.

ــق،  	 ــم تجهيــز المبنــى بنظــام إطفــاء الحري وقــد ت
ومصاعــد وســالم، ونظــام تكييــف، وتــم إنشــاء 
مســتطيلة  أرض  علــى   1430 عــام  فــي  المبنــى 
الشــكل تبلــغ مســاحتها 3.000 متــر مربــع، وتبلــغ 
المســاحة اإلجماليــة لمســطحات البنــاء 9.700 متــرًا 

مربعــً.
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المحكمة العمالية

الرياضالموقع
5٩.000.000سعر االستحواذ

10.2%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

70.7٩7.500 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

2.5 سنةمدة اإليجار المتبقية
3%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

 تــم إنشــاء مبنــى المحكمــة العماليــة فــي العليــا  	
بصــورة رئيســية مــن الخرســانة المســلحة، وهــو 
مــن  يتألــف  وقبــو  طوابــق  ثمانيــة  مــن  مكــون 
إنشــاء  وتــم  للســيارات،  كموقــف  مســتويين 
الزجــاج  مــن  الخارجــي  والســور  المبنــى  واجهــة 

واأللمنيــوم.

وقــد تــم إنشــاء المبنــى فــي عــام 1438هـــ علــى  	
أرض مســاحتها 3.300 متــر مربــع، وتبلــغ المســاحة 

اإلجماليــة لمســطحات البنــاء 8.312 متــرا مربعــا.
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فندق عابر الياسمين

الرياضالموقع
34.000.000سعر االستحواذ

٩.1%العائد الصافي لاستحواذ
1عدد المستأجرين

40.320.000 تقدير القيمة العادلة*   
100%نسبة اإلشغال

٩.5 سنةمدة اإليجار المتبقية
2%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

بصــورة  	 الياســمين  عابــر  فنــدق  إنشــاء  تــم 
رئيســية مــن الخرســانة المســلحة، وهــو مكــون 
مــن طابقيــن وطابــق ميزانيــن، وقبــو يســتخدم 
مــن  مبنــي  الخارجــي  الجــدار  ســيارات.  كمواقــف 

زجاجيــة. بألــواح  ومغطــى  الخرســانة 

وقــد تــم إنشــاء الفنــدق فــي عــام 1438هـــ علــى  	
أرض مســاحتها 3.640 مترا مربعا، وتبلغ المســاحة 
اإلجماليــة لمســطحات البنــاء بمــا فــي ذلــك القبــو 
مســاحة  الفنــدق  ويشــغل  مربــع.  متــر   6.405
4.172 متــرا مربعــا مــن إجمالــي المســاحة القابلــة 
للتأجيــر، فــي حيــن تبلــغ المســاحة غيــر المؤجــرة 
متــرا  بالتجزئــة 2.007  البيــع  لمتاجــر  والمخصصــة 

مربعــا بمــا فــي ذلــك طابــق الميزانيــن.
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وحدات في صندوق 
االستثمارات العقارية 

صنــدوق  	 هــو  العقاريــة  االســتثمارات  صنــدوق 
أحــكام  مــع  متوافــق  مغلــق  عقــاري  اســتثمار 
الشــريعة اإلســامية تتــم إدارتــه مــن قبــل جــدوى 
لاســتثمار، يتمثــل الهــدف االســتثماري لصنــدوق 
جــاري  دخــل  توفيــر  فــي  العقاريــة  االســتثمارات 
للمســتثمرين وتنميــة رأس المــال علــى المــدى 
االســتحواذ  خــال  مــن  والطويــل  المتوســط 
ــة مــدرة للدخــل فــي المملكــة  علــى أصــول عقاري

الســعودية. العربيــة 

	  10 العقاريــة  االســتثمارات  صنــدوق  مــدة  تبلــغ 
ســنوات قابلــة للتمديــد لفترتيــن إضافيتيــن مــدة 

كل فتــرة منهمــا خمــس ســنوات.

ــة  	 تتكــون محفظــة صنــدوق االســتثمارات العقاري
األوليــة مــن ثاثــة عقــارات مــدرة للدخــل وهــي: 
ريــف فاتــس، ســبعة  الســكني،  النخلــة  مجمــع 
مشــروع  فــي  وخدميــة  ومكتبيــة  تجاريــة  أبــراج 

فالــي" "ليســن 

يبلــغ حجــم الصنــدوق المســتهدف 10 مليــار ريــال  	
ســعودي، ويبلــغ حجــم اإلغــاق األولــي لصنــدوق 

ــال. ــار ري ــة 2.8 ملي االســتثمارات العقاري

االســتثمارات  	 صنــدوق  اســتحواذات  تمويــل  تــم 
عينيــة  اشــتراكات  قبــول  طريــق  عــن  العقاريــة 
وتــم  ســعودي  ريــال  مليــار   1.5 بمبلــغ  ونقديــة 
تمويــل المتبقــي عــن طريــق قــروض بنكيــة تبلــغ 
الحصــول  تــم  ريــال ســعودي  1.3 مليــار  مايقــارب 
عليهــا مــن بنــوك محليــة لمــدة خمــس ســنوات 
علــى أن يتــم ســداد كامــل مبلــغ التمويــل فــي 

الخامســة. الســنة  نهايــة 

51٨.400.000 قيمة االستثمار   
 10%متوسط العائد الصافي المتوقع لاستثمار لخمس سنوات 

3عدد عقارات محفظة الصندوق 
 20%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة
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بوليفارد الرياض

الرياضالموقع
320.000.000 سعر االستحواذ   

7.7%العائد الصافي لاستحواذ
43عدد المستأجرين

365.510.000 تقدير القيمة العادلة*   
٩7%نسبة اإلشغال

7 سنةمدة اإليجار المتبقية
14%النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 3١ ديسمبر 202١.

مشــروع بيــع تجزئــة متعــدد االســتخدام مــا بيــن  	
تجزئــة، مطاعــم، مكاتــب وفنــدق يقــع فــي حــي 
حطيــن، مدينــة الريــاض باجمالــي مســطحات بنــاء 

ــق  ــع. يطــل مباشــرة علــى الطري 35.992 متــر مرب
ابــن عبدالعزيــز  األميــر تركــي  الرئيســي )طريــق 

األول(
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القسم الثالث

تقرير المخاطر 



المخاطر الرئيسيةتفاصيل الصندوق: 

صندوق جدوى ريت السعوديةاسم الصندوق
شركة جدوى لاستثمارمدير الصندوق

تم إدراج الصندوق في السوق المالية سوق اإلدراج
السعودية )تداول( في فبراير 2018

صندوق استثمار عقاري مغلق متوافق نوع الصندوق
مع ضوابط الشريعة اإلسامية

1,865,097,850 ريال سعوديرأس المال المصرح به
11,22 ريال سعوديصافي قيمة األصول لكل وحدة بالقيمة العادلة

)كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021(
9عدد العقارات

أقل من المتوسط / منخفضمستوى المخاطر

المخاطر 
الرئيسية

التقليل من المخاطرالوصف

التغيرات 
في الظروف 

االقتصادية

قــد تتأثــر توقعات الصنــدوق بالتغيرات 
فــي الظــروف االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، معــدالت 
التضخــم واللوائــح والقــرارات الحكومية 
واالتجاهــات  واألحــداث  الجديــدة 

السياســية.

يتولــى مديــر الصنــدوق مســؤولية المراقبــة المنتظمــة ألوضــاع االقتصاد 
الكلــي واالتجاهــات التنظيميــة فــي األنظمــة واللوائــح. ويتخــذ مديــر 
الصنــدوق الخطــوات االســتباقية الازمــة للتخفيــف بأكبــر قــدر ممكــن 

ــار تلــك العوامــل والمخاطــر.  مــن آث

المخاطر 
القانونية 

والتنظيمية

فــي حــال عــدم امتثــال الصنــدوق ألٍي 
ــح التــي  مــن األنظمــة والقواعــد واللوائ
تضعهــا هيئــة الســوق الماليــة، يجــوز 
أو  الوحــدات  تــداول  تعليــق  للهيئــة 

الصنــدوق. إدراج  إلغــاء 

شــؤون  إلدارة  مؤهليــن  موظفيــن  بتعييــن  الصنــدوق  مديــر  قــام 
الصنــدوق ومراقبــة االمتثــال لجميــع المتطلبــات التنظيميــة، مثــل إدارة 
ــر  ــون، تحــت إشــراف مدي ــزام. ويتخــذ الموظفــون المؤهل المخاطــر وااللت
الممارســات  إلرســاء  وإجــراءات  خطــوات  مــن  يلــزم  مــا  كل  الصنــدوق، 

والتأكيــد علــى تفــادي أي ممارســات مخالفــة.
مخاطر 

انخفاض 
معدالت 
اإلشغال

معــدالت  تحقيــق  عــدم  بهــا  يقصــد 
مــن  الــذي  األمــر  المتوقعــة،  اإلشــغال 
الصنــدوق. أربــاح  علــى  التأثيــر  شــأنه 

جميــع األصــول العقاريــة المملوكــة للصنــدوق تســتند إلــى مقومــات 
اقتصاديــة قويــة وميــزات مــدرة للدخــل بمــا يتيــح لهــا تحقيــق هامــش 
مــا يشــارك  وعــادًة  اإلشــعال.  بمعــدالت  يتعلــق  فيمــا  ســامة مرتفعــً 
الصنــدوق فــي عقــود إيجــار طويلــة األجــل تتــراوح مدتهــا بيــن 3 و20 عامــً، 
ومــدة اإلخطــار 12 شــهرًا، وهــو مــا يخفــف كذلــك مــن حــدة مخاطــر عــدم 

تحقيــق معــدالت اإلشــغال المتوقعــة.
مخاطر 
التطوير

العقــاري  التطويــر  مشــاريع  تواجــه 
ــدة،  ــر عدي فــي المملكــة مخاطــر تطوي
أعمــال  انتهــاء  فــي  التأخيــر  تشــمل: 
المناســب  الوقــت  فــي  اإلنشــاءات 
وتجــاوز التكاليــف المحــددة بمــا يؤثــر 
الماليــة  الجــدوى  و/أو  األربــاح  علــى 

للمشــروع.

للصنــدوق  المملوكــة  العقاريــة  األصــول  جميــع  الحالــي،  الوقــت  فــي 
معرضــً  الصنــدوق  يكــون  ال  وبذلــك،  تامــً.  إنشــائيً  تطويــرًا  مطــورة 

التطويــر. لمخاطــر 

المخاطر 
االئتمانية

يقصــد بهــا المخاطر المرتبطــة بإخفاق 
التزامــات  المســتأجرين فــي اســتيفاء 

الســداد نحــو الصنــدوق.

مــع  االتفــاق  قبــل  االئتمــان  تقييــم   / تحليــل  الصنــدوق  مديــر  يجــري 
مديــر  يتولــى  الحالييــن،  للمســتأجرين  وبالنســبة  جــدد.  مســتأجرين 
إلــى الصنــدوق  المتأخــرة  الرقابــة المنتظمــة للمســتحقات  الصنــدوق 

ســدادها. ومتابعــة 
مخاطر 

التمويل
تنشــأ مخاطــر التمويــل فــي حــال عجــز 
الصنــدوق عــن الحصــول علــى التمويل 
توســيع   / لمتابعــة  الســوق  مــن 

عملياتــه.

حصــل الصنــدوق علــى تســهيل ائتمانــي قــدره مليــار ريــال ســعودي مــن 
البنــك الســعودي الفرنســي، مــن هــذا المبلــغ 397 مليــون ريال ســعودي 
مــا تــزال غيــر مســتخدمة، وهــو مــا يجعــل مخاطــر التمويــل فــي الحــد 

األدنــى. 
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المخاطر الرئيسية

المخاطر 
الرئيسية

التقليل من المخاطرالوصف

مخاطر عدم 
القدرة على 

تجديد عقود 
اإليجار

يواجــه الصنــدوق مخاطــر تتمثــل فــي 
تجديــد  علــى  القــدرة  عــدم  احتماليــة 
عقــود اإليجــار الحاليــة أو فــي حــال كانــت 
المتوقــع،  مــن  أقــل  اإليجاريــة  القيمــة 
وهــو مــا قــد يؤثــر علــى دخــل الصندوق 

مــن مبالــغ اإليجــار.

ــة األجــل مــع مســتأجرين  يبــرم الصنــدوق عقــود إيجــار تشــغيلي طويل
لمســاحة إيجاريــة فــي االســتثمارات العقاريــة للصنــدوق بمــدة إيجاريــة 
تتــراوح مــن 3 إلــى 20 عامــً. وتنــص عقــود اإليجــار التشــغيلي هــذه علــى 
ســداد المســتأجر لإليجــار األساســي، كمــا تتضمــن أحكامــً تنــص علــى 

ــة.  ــادة القيمــة اإليجاري زي

مخاطر إهمال 
العقارات

يقصــد بهــا أي حــدث معاكــس يــؤدي 
العقــارات  بهيــكل  الضــرر  إلحــاق  إلــى 
التــي يمتلكهــا الصنــدوق بمــا يشــكل 
مخاطــرة علــى إمكانيــة تحقيــق الدخــل 

مــن تلــك العقــارات.

جميــع االســتثمارات العقاريــة للصنــدوق مؤمن عليها مــن الصندوق، بما 
يشــمل التأميــن ضــد جميــع أضــرار الممتلــكات. ويضمــن مديــر الصنــدوق 
ضــد  التأميــن  بوليصــة  فــي  كافيــة  التأمينيــة  التغطيــة  تكــون  أن 
المســؤولية العامــة وبوليصــة التأميــن ضــد جميــع مخاطــر الممتلــكات.

مخاطر 
تركيز الطرف 

المقابل

يكــون  عندمــا  المخاطــر  هــذه  تنشــأ 
األكبــر  التركيــز  واحــد  مقابــل  لطــرف 
مــا  المؤجــرة،  العقاريــة  األصــول  علــى 
فــي  معاكســة  حالــة  إلــى  يــؤدي  قــد 
حــال واجــه ذلــك الطــرف صعوبــات فــي 

. لمســتقبل ا

جــزء رئيســي مــن دخــل الصنــدوق مــن اإليجــارات مســتمد مــن مجموعــة 
المهيــدب. وفــي حــال وجــه هــذا المســتأجر إخطــارًا إلــى الصنــدوق فــي 
فقــد  الصنــدوق،  مــع  المبرمــة  إيجــاره  عقــود  بإنهــاء  القادمــة  األعــوام 
يجعــل بذلــك الصنــدوق معرضــً لمخاطــر مرتفعــة تتعلــق بالتدفقــات 
ــة. ويتــم التخفيــف مــن حــدة هــذه المخاطــرة مــن خــال توســيع  النقدي
نطــاق المســتأجرين وتنويــع محفظــة االســتثمارات باســتثمار الصنــدوق 
فــي صناديــق أخــرى. وخــال العــام 2021، حصــل الصنــدوق علــى توزيــع 
أربــاح مــن االســتثمار فــي صنــدوق االســتثمار العقــاري، بمــا يمثــل 11% مــن 

إجمالــي إيــرادات الصنــدوق.
مخاطر 

التركيز على 
القطاع

اســتثمار  عنــد  المخاطــر  هــذه  تنشــأ 
جميــع األصــول فــي قطــاع محــدد، مــا 
فــي  معاكســة  حالــة  إلــى  يــؤدي  قــد 
حــال واجــه ذلــك القطــاع صعوبــات فــي 

المســتقبل.

نجــح الصنــدوق فــي تنويــع أصولــه العقاريــة، حيث يســتثمر فــي العقارات 
المكتبيــة والســكنية والتجاريــة وعقارات الضيافة. كمــا يعمل الصندوق 

باســتمرار علــى استكشــاف الخيارات المتنوعة بغــرض التنويع.

مخاطر نسب 
الفائدة

تنشــأ هــذه المخاطــر بســبب الزيــادة 
الــذي يؤثــر  فــي نســبة الفائــدة، األمــر 

الصنــدوق. دخــل  صافــي  علــى 

 يقــوم مديــر الصنــدوق بشــكل منتظــم بعمــل تحليــل لمخاطــر نســب 
هــذه  أن  ويــرى  الفائــدة،  معــدالت  اتجاهــات  رصــد  خــال  مــن  الفائــدة 
التغييــرات ليــس لهــا تأثيــر كبيــر علــى الصنــدوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ل كل 6 شــهور  فلــدى الصنــدوق خــط ائتمــان متجــدد بمعــدالت أرباح تعدَّ

ــدة بيــن البنــوك الســعودية )ســايبور( يبلــغ +%2.  بمعــدل فائ

المخاطر 
الرئيسية

التقليل من المخاطرالوصف

مخاطر 
السيولة 

النقدية

يقصــد بهــا عــدم قــدرة الصنــدوق على 
توفيــر متطلباتــه الماليــة قصيــرة األجل 
مــن النقــد أو عجــزه عــن اســتيفاء أي 

التزامــات ســداد عــن عقــار قائــم.

األصــول  مــن تشــغيل مجموعــة  الناتجــة  النقديــة  التدفقــات  تشــكل 
ــدة  ــة المصــدر الرئيســي للســيولة والتــي تســتخدم لخدمــة فائ العقاري
مديــر  يتحقــق  ولــذا،  واإلداريــة.  العامــة  المصروفــات  وتمويــل  الديــن 
الصنــدوق مــن وجــود أمــوال تكفــي لســداد االلتزامــات فــي حينــه وعلــى 
نحــو فعــال مــن حيــث التكلفــة. ولــدى الصنــدوق تســهيل ائتمانــي 
بنكــي غيــر مســتخدم يبلــغ 397 مليــون ريــال ســعودي، وهــو مــا يخفــف 

جزئيــً مــن مخاطــر الســيولة النقديــة. 
مخاطر 
تقويم 
األصول

للعقــارات  الخاطــئ  التثميــن  يــؤدي 
لخســائر افتراضيــة وأخرى في الســمعة 

التجاريــة.

يضمــن مديــر الصنــدوق إن يتــم إبــاغ المثمنيــن المهنييــن المســتقلين 
بصــورة واضحــة بأحــدث المعلومــات التــي يطلبونهــا مــن أجــل إجــراء 
تثميــن للعقــارات بغــرض الحــد مــن مخاطــر التثميــن الخاطــئ. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، تتــم التثمينــات علــى يــد اثنيــن مــن المثمنيــن المســتقلين 
المعتمديــن مــن الهيئــة الســعودية للمقّيميــن المعتمديــن )تقييــم(. 
ــر  ــر الصنــدوق متوســط تثمينيــن ألغــراض إعــداد التقاري يســتخدم مدي

واتخــاذ القــرارات.
المخاطر 
البيئية 

واالجتماعية 
ومخاطر 
الحوكمة

العوامــل  المخاطــر  بهــذه  يقصــد 
الثاثــة التــي تؤخــذ بعيــن االعتبــار عنــد 
قيــاس أثــر االســتدامة واألثــر المجتمعي 

لاســتثمار.

كجــزء مــن التحليــل المالــي التقليــدي وإجــراءات العنايــة الواجبــة، توضــع 
فــي الحســبان المخاطــر الناشــئة بســبب المشــكات البيئيــة للعقــارات 
ــح البيئيــة مــن أجــل عمليــات التثميــن التــي يجريهــا المثمنــون  واللوائ

المســتقلون.
كمــا أن زيــادة وعــي مديــر الصنــدوق بالمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة 
ومخاطــر الحوكمــة ال تضمــن أال تتأثــر نتائجــه الماليــة تأثــرًا ســلبيً بوقــوع 

أي مــن تلــك األحــداث.
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تقرير مخاطر صندوق 
جدوى ريت السعودية

الخاتمة
لمخاطــر  معــرَّض  الســعودية  ريــت  جــدوى  صنــدوق 
ــر علــى أداء  متنوعــة بحســب المبيــن أعــاه، مــا قــد يؤث
ــر الصنــدوق فــي التخفيــف  الصنــدوق. ولقــد نجــح مدي
مــن حــدة تلــك المخاطــر إلــى حــٍد مــا بفضــل اإلجــراءات 
الصنــدوق  فــإن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اتخذهــا.  التــي 
البحــث عــن فــرص االســتثمار والتنويــع  مســتمر فــي 

ثابــت ومســتمر للمســتثمرين.   لتأميــن دخــل 
والصنــدوق معــرض لمخاطــر تركيــز الطــرف المقابــل 
مــن  الصنــدوق  دخــل  مــن  رئيســيً  جــزءًا  ألن  نظــرًا 
اإليجــارات مســتمد مــن مجموعــة المهيــدب. ورغــم ذلــك، 
فــإن االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار العقــاري قــد أدى 

إلــى تنويــع الدخــل.

والصنــدوق حريــص علــى التنويــع فــي أصولــه، والتــي 
تضــم األصــول التجاريــة والصناعيــة والســكنية، ما يقلل 
مــن مخاطــر التركيــز علــى القطــاع بالنســبة للصنــدوق. 
وفــي العــام 2021، نجــح الصنــدوق فــي شــراء عقــار آخــر 
عــن طريــق زيــادة رأســمال الصنــدوق. كمــا أن وجــود 
تســهيل ائتمانــي غيــر مســتخدم يبلــغ 397 مليــون 
ريــال ســعودي مــن شــأنه أن يســاعد الصنــدوق علــى 
االحتفــاظ بميزانيــة مرنــة تتيــح لــه شــراء أصــول جديــدة 
علــى نحــو ســريع وفعــال.  ولقــد شــهد أداء الصنــدوق 
تحســنً فــي العــام 2021 مقارنــًة بالعــام 2020. كمــا تحســن 
مســتوى مخاطــر الصنــدوق بشــكل عام، من "متوســط 

/ معتــدل" إلــى "أقــل مــن المتوســط / منخفــض".
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حوكمة صندوق 
جدوى ريت السعودية

تفويض الصالحيات ألطراف ثالثةنبذة عن الصندوق

نبذة عن شركة جدوى لالستثمار

صنــدوق جــدوى ريــت الســعودية هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري مقفــل متــداول متوافــق مــع أحــكام الشــريعة 
ــق االســتثمار  ــح صنادي ــه مــن قبــل شــركة جــدوى لاســتثمار.  يعمــل الصنــدوق وفقــا للوائ اإلســامية، تتــم إدارت
ــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي  ــق االســتثمار العقــاري المتداول العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصنادي

المملكــة العربيــة الســعودية.

تعتبــر شــركة جــدوى لاســتثمار مــن الشــركات الرائــدة فــي إدارة االســتثمار وتقديــم خدمات المشــورة في المملكة 
العربيــة الســعودية والمنطقــة. ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي الريــاض، ولهــا ثاثة مكاتب إقليميــة. وتغطي 
خدمــات اإلدارة والمشــورة التــي تقدمهــا شــركة جــدوى لاســتثمار إلــى عمائهــا أصــوال تزيــد قيمتهــا علــى 59.2 

مليــار ريــال ســعودي.

ويضــم عمــاء الشــركة جهــات حكوميــة ومســتثمرين مــن المؤسســات المحليــة والدوليــة، وشــركات عائليــة رائدة 
وأفــراد ذوي مــاءة ماليــة عاليــة. وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة كمؤسســة ســوق ماليــة، رقــم 

التســجيل 37-06034.

تعتير شــركة جدوى لاســتثمار بصفتها مدير الصندوق مســؤولة عن تعيين أي طرف ثالث وتحديد مســؤولياته، 
بمــا في ذلك شــركاتها التابعة.

كمــا أن الشــركة هــي المديــر اإلداري للصنــدوق، لكنهــا فوضــت بعــض المهــام اإلداريــة لشــركة أبكــس فنــد 
سيرفســز )دبــي( لتعزيــز أداء الصنــدوق.

شركة جدوى لاستثماراالسم

سكاي تورز، الطابق الرابع، طريق الملك فهد، ص ب 60677 الرياض 11555 ، المملكة العربية السعوديةالعنوان

الموقع 
اإللكتروني

www.jadwa.com
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حوكمة صندوق 
جدوى ريت السعودية

شركة الباد الماليةاالسمأمين الحفظ

سمارت تور، الطابق األول، تقاطع طريق الملك فهد مع شارع العنوان
التحلية، ص ب 140، المملكة العربية السعودية

www.albilad-capital.comالموقع اإللكتروني
6245 290 11 966+ الهاتف

المحاسب 
القانوني

اللحيد واليحيى محاسبون قانونيوناالسم

6733 طريق أبي بكر الصديق، حي التعاون، ص ب 85453، العنوان
الرياض 11691، المملكة العربية السعودية

3516 269 11 966+  الهاتف

شركة جدوى لاستثماراالسمالمدير اإلداري

سكاي تورز، الطابق الرابع، طريق الملك فهد، ص ب 60677 العنوان
الرياض 11555، المملكة العربية السعودية

www.jadwa.comالموقع اإللكتروني
1111 279 11 966+  الهاتف

المستشار 
القانوني

شركة أبو حيمد وآل الشيخ الحقباني )بالتعاون مع كليفورد االسم
تشانس إل إل بي(.

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

9700 481 11 966+الهاتف

www.ashlawksa.comالموقع اإللكتروني

شركة وايت كيوبساالسمالمثمنون

الرياض، المملكة العربية السعوديةالعنوان

1765 810 11 966+الهاتف

www.white-cubes.comالموقع اإللكتروني

شركة فاليوستراتاالسم

الطابق السادس، البرج الجنوبي، مؤسسة الملك خالد، العنوان
مجمع الفيصلية، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية 

السعودية.

5127 293 11 966+الهاتف

www.valustrat.comالموقع اإللكتروني

مستشار ضريبة 
القيمة المضافة

برايس ووترهاوس كوبرز )بي دبليو سي(االسم

برج المملكة، الطابق 21 طريق الملك فهد، الرياض 11414 ، العنوان
المملكة العربية

0400 211 11 966+الهاتف

www.pwc.com/m1الموقع اإللكتروني
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حوكمة صندوق 
جدوى ريت السعودية

تضارب المصالح

فــي  جوهريــا  تضاربــا  تتضمــن  معامــات  توجــد  ال 
الســعودية  ريــت  جــدوى  صنــدوق  بيــن  المصالــح 
وشــركة جــدوى لاســتثمار أو مجلــس إدارتهــا أو أي 
أطــراف ثالثــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م. وللتوضيــح، 
الماليــة،  البــاد  شــركة  المعّيــن،  الحفــظ  أميــن  فــإن 
مملوكــة بالكامــل لبنــك البــاد. كمــا أن أحــد أعضــاء 
أحــد  هــو  لاســتثمار  جــدوى  شــركة  إدارة  مجلــس 
المســاهمين فــي إحــدى الشــركات المؤسســة لبنــك 

الســيطرة. تمثــل  ال  بنســبة  البــاد 

هــذا  ينشــأ  أو  المصالــح  فــي  تضــارب  يوجــد  وقــد 
وشــركة  الصنــدوق  بيــن  آلخــر  وقــت  مــن  التضــارب 
جــدوى لاســتثمار أو الشــركات التابعــة أو الزميلــة لهــا 
وموظفيهــا  ومســؤوليها  إدارتهــا  مجلــس  وأعضــاء 
ووكائهــا وغيــره مــن الصناديــق األخــرى التــي ترعاهــا 
ــة وجــود تضــارب جوهــري فــي  ــا فــي حال أو تديرهــا. أم
الصنــدوق،  مــع  لاســتثمار  جــدوى  لشــركة  المصالــح 
ذلــك  عــن  الكامــل  باإلفصــاح  الشــركة  فســتقوم 
ممكــن.  وقــت  أقــرب  فــي  الصنــدوق  إدارة  لمجلــس 
المصالــح  فــي  تضــارب  أي  حــل  الشــركة  وســتحاول 
مــن خــال ممارســة حكمهــا بحســن النيــة مــع مراعــاة 
مصالــح جميــع المســتثمرين واألطــراف المتأثــرة ككل.
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حوكمة صندوق 
جدوى ريت السعودية

التغيرات الجوهرية

تاريــخ 1/1/1443 هـــ الموافــق 07/10/2021 م )عشــرة )10( 
أيــام عمــل(، وســيتم طــرح الوحــدات اإلضافيــة بمبلــغ 

ــال ســعودي للوحــدة. )12.978( ري

فــي 28 أكتوبــر 2021، أعلنــت شــركة جــدوى لاســتثمار  	
عــن االنتهــاء مــن االســتحواذ علــى الريــاض بوليفــارد، 
فــي  يقــع  رئيســي  ومكتبــي  تجــاري  مجمــع  وهــو 
مــن  االنتهــاء  بعــد  حطيــن،  بحــي  الريــاض  مدينــة 
عمليــة التخصيــص المتعلقــة بزيــادة إجمالــي قيمــة 

أصــول الصنــدوق.

نوفمبــر  	  1 فــي  لاســتثمار  جــدوى  شــركة  أعلنــت 
2021 عــن إنهــاء اتفاقيــة اإليجــار الحاليــة )"االتفاقيــة 
الســابقة"( لبــرج اليــوم الواقــع علــى طريــق الملــك 
فهــد بالدمــام، وتوقيــع اتفاقيــة جديــدة للبــرج بتاريــخ 

م.  2021/10/31 حتــى  هـــ   25/03/1443

في 6 يوليو 2021 أعلنت شــركة جدوى لاســتثمار عن  	
حصولهــا علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة بتاريخ 
الملحــق  الموافــق 06/06/2021 م علــى  26/11/1442 هـــ 
بزيــادة  المتعلقــة  واألحــكام  للشــروط  التكميلــي 
القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق بمقــدار بقيمــة 
ثاثمائــة وســبعون مليــون )370.000.000( ريــال ســعودي، 
عقــاري مســتهدف  أصــل  علــى  االســتحواذ  بهــدف 
جديــد )تجــاري ومكاتــب( مــن قبــل الصنــدوق وهــو 
الواقــع  )تجــاري ومكاتــب(  بوليفــارد  الريــاض  مجمــع 
فــي مدينــة الريــاض حــي حطيــن مــع باإلشــارة إلــى 
إعــان مديــر الصنــدوق بتاريــخ 20/07/1442 هـــ الموافــق 

م.  04/03/2021

لاســتثمار  	 جــدوى  أعلنــت شــركة  فــي 8 ســبتمبر 
الســوق  وهيئــة  الوحــدات  مالكــي  موافقــة  عــن 
الماليــة علــى إجــراء تغييــر جوهــري يتمثــل فــي زيــادة 
القيمــة اإلجماليــة ألصــول الصنــدوق بقيمــة ثاثمائــة 
وســبعون مليــون )370.000.000( ريــال ســعودي، وذلــك 
بقبــول نقــدي أو بقبــول - االشــتراكات العينيــة أو 
كليهمــا، يســري هــذا التغييــر اعتبــاًرا مــن 19/02/1442 

هـــ الموافــق 2021/09/26 م

أعلنــت شــركة جــدوى لاســتثمار في 20 ســبتمبر 2021  	
عــن تاريــخ بــدء االكتتــاب فــي زيــادة القيمــة اإلجماليــة 
ألصــول الصنــدوق مــن خــال طــرح إضافــي يبــدأ مــن 
وحتــى  م  الموافــق 2021/09/26  هـــ  تاريــخ 19/2/1443 
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حوكمة صندوق 
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اجتماعات مجلس إدارة الصندوقمجلس إدارة الصندوق

يتولــى مجلــس إدارة الصنــدوق مســؤولية اإلشــراف علــى حــل تضــارب المصالــح. كمــا يتألــف مجلــس إدارة 
ــر الصنــدوق. ــارا مــن 31 ديســمبر 2021م مــن أعضــاء معينيــن مــن قبــل مدي الصنــدوق اعتب

ــك بموجــب  ــذل أفضــل الممارســات تجــاه المســتثمرين وذل يتوجــب علــى أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق ب
ــح بحســن نيــة  ــق االســتثمار العقــاري، كمــا ســيبذلون قصــارى جهودهــم لحــل تضــارب المصال الئحــة صنادي

كمــا يرونــه مناســبً.

ــان منهــم مســتقلين.  ــر الصنــدوق، اثن يتكــون مجلــس إدارة الصنــدوق مــن خمســة أعضــاء يعينهــم مدي
ويجــب إشــعار مالكــي الوحــدات بــأي تعديــل علــى هيــكل مجلــس إدارة الصنــدوق مــن خــال اإلعــان عــن ذلــك 

علــى الموقــع اإللكترونــي لــكل مــن مديــر الصنــدوق وتــداول )الســوق الماليــة الســعودية(.

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خال عام 2021م

شــهر  فــي  األول  االجتمــاع  عقــد  تــم  وقــد 
يونيــو2021 م، وتمــت مناقشــة النقــاط التالية:

فــي  	 العقــاري  للقطــاع  العــام  األداء  عــن  نبــذة 
المملكــة العربيــة الســعودية خــال النصــف األول 

مــن عــام 2021

مــن  	 األول  النصــف  الصنــدوق خــال  وضــع وأداء 
2021 عــام 

االستحواذ على عقار بوليفارد الرياض 	

القرارات المصدرة من مجلس إدارة الصندوق خالل عام 2021:
المو افقة على رفع رأس مال الصندوق لاستحواذ على عقار جديد )بوليفارد الرياض( 	

المو افقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق. 	

قرار اعتماد القوائم المالية السنوية لصندوق جدوى ريت السعودية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31  	
ديسمبر 2020.

قرار اعتماد القوائم المالية النصف سنوية لصندوق جدوى ريت السعودية للفترة المنتهية بتاريخ 30  	
يونيو 2021.

الموافقة على تعيين شركة جود للصيانة والتشغيل، لغرض تقديم خدمات إدارة وصيانة ممتلكات  	
وأصول الصندوق العقارية.

الموافقة على تعيي ن شركة خالد نصار وشركاؤه - للمحاماة واالستشارات القانونية لتقديم ما يلزم  	
من خدمات قانونية للصندوق.

ــهر  ــي ش ــد ف ــد عق ــي فق ــاع الثان ــا االجتم أم
النقــاط  مناقشــة  وتمــت  2021م،  ديســمبر 

التاليــة:

فــي  	 العقــاري  للقطــاع  العــام  األداء  عــن  نبــذة 
النصــف  خــال  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

2021 عــام  مــن  الثانــي 

وضــع وأداء الصنــدوق خــال النصــف الثانــي مــن  	
عــام 2021

واســتكمال  	 االضافــي  الطــرح  عمليــة  اكمــال 
الريــاض بوليفــارد  عقــار  علــى  االســتحواذ 

  |  4849  |  Annual Report 2021
ــوي 2021 ــر الـسـنـ الـتـقـريـ
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الدكتورة نوف الشريف
)عضو مجلس إدارة(

أسد خان
)عضو مجلس إدارة(

غنام الغنام
)رئيس مجلس إدارة الصندوق(

الدكتور وليد عداس
)عضو مستقل(

فــي  االقتصادييــن  كبيــرة  الشــريف  نــوف  الدكتــورة 
إدارة البحــوث فــي شــركة جــدوى لاســتثمار.  وعملــت 
قبــل التحاقهــا فــي الشــركة محاضــرة فــي االقتصــاد، 
وإدارة األعمــال واالقتصــاد الجزئــي واالقتصــاد الكلــي 
والمصرفيــة النقديــة فــي جامعــة األميــر ســلطان خــال 
الفتــرة مــن 2009 إلــى 2011. كمــا عملــت فــي بنــك الريــاض 
 ،2008 نوفمبــر  إلــى   2007 ديســمبر  مــن  الفتــرة  خــال 
وتمــت ترقيتهــا خــال تلــك الفتــرة مــن محلــل تخطيــط 
أول إلــى رئيــس المحلليــن االقتصادييــن فــي البنــك.  
وهــي تحمــل شــهادة الدكتــوراة فــي االقتصــاد مــن 
جامعــة سســكس، فالمــر، المملكــة المتحــدة، إضافــة 
وشــهادة  الماجســتير  شــهادة  علــى  حصولهــا  إلــى 
البكالوريــوس مــن كليــة إدارة األعمــال، جامعــة الملــك 

ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية.

البحــوث  إدارة  رئيــس  منصــب  خــان  أســد  يشــغل 
االقتصاديــة فــي شــركة جــدوى لاســتثمار، بمــا في ذلك 
التطــورات المتعلقــة باالقتصــاد والطاقــة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية والشــرق األوســط.  قبــل التحاقــه 
ــو  بالعمــل فــي الشــركة، عمــل أســد فــي بنــك طوكي
ــه، فــي لنــدن، حيــث شــغل  ــو إف جي ميتسوبيشــي، ي
منصــب المديــر المشــارك لفريــق أبحــاث النفــط والغــاز 
لمنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط وإفريقيــا، وهو يحمل 
درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم، تخصــص اقتصــاد، 
ــة الدراســات الشــرقية واإلفريقيــة )جامعــة لنــدن(،  كلي
ويمتلــك خبــرة كبيــرة في قطاعــات األبحــاث االقتصادية 
التجزئــة  تجــارة  واســتثمارات  االســتثمار،  ومصرفيــة 
والعقــارات، كمــا عمــل فــي قطــاع الخدمــات المدنيــة في 

المملكــة المتحــدة.

العمــاء  اســتثمارات  إدارة  رئيــس  هــو  الغنــام  غنــام 
األفــراد والمؤسســات فــي شــركة جــدوى لاســتثمار. 
مستشــار  منصــب  بالشــركة  التحاقــه  قبــل  وتولــى 
اســتثمار أول للعمــاء األفــراد فــي إتــش إس بــي ســي 
الســعودية، وهــو يمتلــك خبــرة تتجــاوز 14 عامــا فــي 
مجــال تطويــر األعمــال وإدارة الثــروات. كمــا أنــه مســؤول 
ــي معتمــد، ويحمــل درجــة البكالوريــوس  تخطيــط مال

فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة توليــدو.

يشــغل الدكتــور وليــد منصــب رئيــس قســم البرامــج 
للتنميــة.  اإلســامي  البنــك  فــي  المحفظــة  ومراقبــة 
الماليــة  الشــئون  مديــر  منصــب  ذلــك  قبــل  وتولــى 
واإلداريــة فــي منتــدى الطاقــة الدولــي في الريــاض.  وهو 
يحمــل درجــة الدكتــوراة فــي االقتصــاد مــن الجامعــة 

اإلســامية فــي ماليزيــا.

يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:

نادر العمري
)عضو مستقل(

الشــريك التنفيــذي والمؤســس لمجموعــة الجــادة األولــى 
للتطويــر واالســتثمار العقــاري، ويشــغل دور مستشــار 
مالــي لعــدد مــن الجهــات العامــة والخاصــة. حاصــل علــى 
بكالوريويــس تجــارة فــي تخصــص االقتصــاد مــن جامعــة 
ســانت مــاري فــي كنــدا، باإلضافــة الــى درجــة الماجســتير 
فــي االقتصــاد مــن جامعــة واترلــوو فــي كنــدا. حصــل 
الســيد/نادر علــى شــهادات فــي إدارة العقــارات و التمويل 
والتصميــم و القيــادة مــن كليــة هارفــارد للعمــال فــي 
الواليــات المتحــدة، و حاصــل أيضــا علــى شــهادة مهنيــة 

فــي التمويــل العقــاري واالســتثمار مــن جامعــة
نيويورك في الواليات المتحدة
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد اهلل المطلق

الشيخ بدر عبد 
العزيز العمر

الشيخ الدكتور محمد علي بن 
إبراهيم القري بن عيد

الشيخ أحمد عبد 
الرحمن القايدي

قــام مديــر الصنــدوق بتعييــن هيئــة الرقابــة الشــرعية لممارســة عملهــا كمستشــار شــرعي للصنــدوق )"هيئــة 
ــرة فــي مجــال الشــريعة اإلســامية. تقــوم  ــة مــن أربعــة علمــاء ذوي خب ــة الشــرعية"(. وتتكــون هــذه الهيئ الرقاب
الهيئــة بمراقبــة األعمــال التجاريــة والعمليــات واالســتثمارات والتمويــل المتعلقــة بالصنــدوق لضمــان االلتــزام 

بأحــكام الشــريعة اإلســامية.

ويقوم مدير الصندوق بمهام الرقابة الشرعية على استثمارات الصندوق والتي تشمل:

تحقيق التزام الصندوق بالرقابة الشرعية من خال أعمال المراجعة الدورية. 	

مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بمعامات الصندوق. 	

متابعــة عمليــات الصنــدوق ومراجعــة نشــاطاته مــن حيــث شــرعيتها والنظــر فــي مطابقتهــا للضوابــط  	
الشــرعية وتوجيهــات هيئــة الرقابــة الشــرعية.

رفع أي مسألة إلى هيئة الرقابة الشرعية في حال وجود أي مخالفات شرعية محتملة. 	

إعداد ومتابعة مبالغ التطهير واعتمادها من قبل هيئة الرقابة الشرعية. 	

وتتولــى هيئــة الرقابــة الشــرعية اإلشــراف علــى التــزام نشــاطات الصنــدوق بضوابــط االســتثمار الشــرعية وتقديــم 
االستشــارات ذات الصلــة.

معالــي الشــيخ الدكتــور عبــد اهلل المطلــق أحــد أعضــاء 
هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة، وهــو مستشــار فــي 
الديــوان الملكــي وســبق لــه أن شــغل منصــب رئيــس 
قســم الفقــه المقــارن فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن 
ســعود اإلســامية، كمــا أنــه عضــو فــي هيئــة الرقابــة 
الشــرعية لعــدد مــن المؤسســات الماليــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

يمتلــك الشــيخ بــدر عبــد العزيــز العمــر ثمانيــة عشــر 
ــة اإلســامية. ويشــغل  ــرة فــي المصرفي ــا مــن الخب عام
حاليــا منصــب رئيــس إدارة الشــريعة فــي شــركة جــدوى 
لاســتثمار، وســبق لــه أن تولــى العديــد مــن المناصــب 
فــي مصــرف الراجحــي، كمــا ســبق لــه أن كان عضــوا 
ــة اإلســامية فــي مؤسســة النقــد  ــة المصرفي فــي لجن

العربــي الســعودي.

الشــيخ الدكتــور محمــد علــي القــري بــن عيد هو أســتاذ 
االقتصــاد اإلســامي فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز في 
جــدة، كمــا أنــه أحــد الخبــراء فــي مجمــع الفقــه التابــع 

لمنظمــة المؤتمــر اإلســامي.

ــدي منصــب  يشــغل الشــيخ أحمــد عبــد الرحمــن القاي
جــدوى  شــركة  فــي  الشــرعية  البحــوث  إدارة  رئيــس 
لاســتثمار، ولديــه خبــرة مصرفيــة تتجــاوز أربعــة عشــر 
وأصــدر  االســتثمارية،  المصرفيــة  الخدمــات  فــي  عامــا 
أن عمــل  لــه  الشــرعية، وســبق  األبحــاث  مــن  العديــد 
قســم  فــي  الراجحــي  لمصــرف  شــرعيا  مستشــارا 
بنــك  لــدى  الشــريعة  االســتثمار، ومستشــارا ألحــكام 

الجزيــرة فــي قســم الخزينــة.

هيئة الرقابة الشرعية
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حوكمة صندوق 
جدوى ريت السعودية

ــة  ــة الشــرعية، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بمراقب ــة الرقاب ــف هيئ ــر الصنــدوق أتعــاب ونفقــات مصاري يتحمــل مدي
األعمــال والعمليــات واالســتثمارات والتمويــل المتعلقــة بالصنــدوق. ولــن يتــم تحميــل هــذه األتعــاب والنفقات على 

الصنــدوق.

وقــد اســتعرضت هيئــة الرقابــة الشــرعية هــذه الشــروط واألحــكام، وتمــت الموافقــة علــى هيكل الصنــدوق وطرح 
الوحــدات عنــد تأســيس الصندوق. وســيلتزم الصنــدوق بالضوابط الشــرعية المعتمدة.

وفــي حالــة كانــت متحصــات االســتثمار أو غيرهــا مــن المبالــغ التــي تلقاها الصنــدوق ال تتوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلســامية، فســيقوم الصنــدوق باتخــاذ الترتيبــات الازمــة "لتطهيــر" هــذه المبالــغ وفقــا لإلجــراءات التــي تحددهــا 

هيئــة الرقابــة الشــرعية مــن وقــت آلخــر. وعلــى الهيئــة تحديــد نســبة أو مبالــغ التطهيــر ذات الصلــة.

الضوابط الشــرعية الســتثمار الصندوق في األصول العقارية

تعتقــد هيئــة الرقابــة الشــرعية أن األصــل فــي االســتثمار فــي األصــول العقاريــة مبــاح، وهــي تؤكــد علــى 
الضوابــط التاليــة:

أن يتــم بيــع العقــارات وشــرائها وفــق لصيغة مجازة من هيئة الرقابة الشــرعية.. 1

أن يكــون العقــار محــل االســتثمار معلوما علمــا نافيا للجهالة.. 2

أن يكــون الثمن معلوما.. 3

ال يوقــع مديــر الصنــدوق أي عقــود اســتئجار على األصل العقــاري إال بعد تملكه.. 4

ال يجــوز اســتئجار العقــار مــن مالكــه بثمــن مؤجــل، ثــم إعــادة تأجيــره علــى المالــك بثمــن حــال أقــل مــن . 5
الثمــن المؤجــل، وال يجــوز اســتئجار العقــار مــن مالكــه بثمــن حــال، ثــم إعــادة تأجيــره علــى المالــك بثمــن 

أكثــر مــن الحــال.

باإلضافة الى ذلك:

يجوز للصندوق االســتثمار مباشــرة في أســهم الشــركات العقارية المدرجة فقط.. 1

ــة فــي الســوق الماليــة الســعودية . 2 يمكــن للصنــدوق شــراء وحــدات فــي صناديــق عقاريــة أخــرى متداول
"تــداول" فقــط إذا كانــت هــذه الوحــدات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية ومجــازة مــن قبــل 

هيئــة الرقابــة الشــرعية.

تكــون معامات المرابحة بالريال الســعودي. 3
ال تمثل المعلومات آنفة الذكر شرحا وملخصا كامال أو شامال 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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القسم الخامس

القوائم المالية 
للصندوق







































































reit.jadwa.com




