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إخالء مسئولية:
أيــة  التابعــة  أو شــركاتها  أو موظفوهــا  أو مدراؤهــا  لالســتثمار  جــدوى  تقــدم شــركة  ال 
أيــة مســئولية  ضمانــات أو تعهــدات أو التزامــات صريحــة كانــت أو ضمنيــة. وال تتحمــل 
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 
ــه  ــم يتــم النــص علي ــا ل ــارا ي نشــاط قــد يحــدث مســتقبال. وم اعتبارهــا استشــارة أو اختي
خــالف ذلــك، فإنــه يتوجــب عــدم نســخ المعلومــات الــواردة فــي هــذه المــادة كليــا أو جزئيــا، 
بــدون الموافقــة الخطيــة المحــددة لشــركة جــدوى لالســتثمار، 	نــه فحــوى هــذه الوثيقــة هــو 
لغــرض االطــالع فقــط، وال تعتبــر الشــركة نفســها مقدمــة لالستشــارات القانونيــة أو الماليــة 
أو أيــة استشــارات أخــرى  مــن خــالل هــذه الوثيقــة. ولغــرض الفهــم الواضــح للصنــدوق 
اســتثمارية  نوصــي بطلــب استشــارة  المخاطــرة،  فــي  لرغبتكــم  لكــم وفقــا  ومالءمتــه 
متخصصــة، فــي 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 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 
ــدون إشــعار  ــواردة فــي هــذه الوثيقــة فــي أي وقــت ب ــر المعلومــات ال اصــل. ويمكــن تغيي
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.
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٣٤٫٧٧٣٫٨٠٠ ريال سعودي الدخل التأجيري للفترة

٣٫٧٦٢٫٣٠٧ ريال سعوديإجمالي المصروفات للفترة@

نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة ا�صول بشكل 
سنوي

٪٧.٨٧

٦.٤٣٪نسبة توزيعات أرباح بشكل سنوي

٠.٩٢٪نسبة إجمالي المصروفات بشكل سنوي@

٦.٩٥٪نسبة الدين إلى إجمالي ا�صول

@إجمالي المصروفات ال يتضمن ا
هالك، الرسوم وا�رباح على القروض
ا�رقام تمثل الحالة في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وهي غير مدققة 

هــو صنــدوق اســتثمار عقــاري متــداول مقفــل متوافــق مــع ضوابــط  صنــدوق جــدوى ريــت الســعودية: 
الشــريعة ا×ســالمية ومــدرج فــي الســوق الماليــة الســعودية «تــداول». ويعمــل الصنــدوق وفًقــا لالئحــة صناديــق 
االســتثمار العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصناديــق االســتثمار العقاريــة المتداولــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
ــق االســتثمار  ــى توفيــر دخــل دوري لمالكــي الوحــدات عــن طري الماليــة. ويكمــن الهــدف الرئيســي للصنــدوق إل
فــي أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل فــي مــدن المملكــة الرئيســة مــا عــادا مدينتــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 

ــة.  ــك فــي مختلــف القطاعــات العقاري وذل
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توزيع المحفظة حسب القطاع

معلومات االتصال:
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صندوق بريد ٦٠٦٧٧ - الرياض ١١٥٥٥
أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية
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التغيرات الجوهرية:

جامعــة  «مبنــى  الســعودية  ريــت  جــدوى  صنــدوق  أصــول  	حــد  مؤســف  حــادث  وقــوع 
المعرفــة» يــوم الثالثــاء ١٤٤١/٤/٢٠ هـــ الموافــق ٢٠١٩/١٢/١٧م ،حيــث تعرضــت الجهــة الجنوبيــة 

مــن الســور الخارجــي لمبنــى الجامعــة وســقف المواقــف الخارجيــة إلــى انهيــار.

فــي ١٠ نوفمبــر ٢٠١٩، أكمــل الصنــدوق عمليــة شــراء عقاريــن جديديــن همــا بــرج المكاتــب 
وعقــار الضيافــة الواقــع فــي الريــاض. تــم تمويــل عمليــات االســتحواذ مــن خــالل تســهيالت 
البنــك  مــن  عليهــا  الحصــول  تــم  ا×ســالمية  الشــريعة  أحــكام  مــع  متوافقــة  ائتمانيــة 

الفرنســي الســعودي 

الريــاض بقيمــة  الصحافــة،  العليــا، حــي  يقــع علــى طــول شــارع  المكتبــي  البــرج   •
ســعودي ريــال  مليــون   ٥٩٫٠٠ إجماليــة 

موقــع فنــدق يقــع علــى طــول شــارع أنــس بــن مالــك، حــي الياســمين، الريــاض بقيمــة   •
إجماليــة قدرهــا ٣٤٫٠٠ مليــون ريــال ســعودي

برج اليوم ٪١٦
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