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الوحدات

ريــت  الســنوي لصنــدوق جــدوى  التقريــر  يســرنا تقديــم 
نواصــل  ونحــن  لنــا  يطيــب  كمــا   .2020 لعــام  الســعودية 
شــكرنا  لكــم  نقــدم  أن  الجديــد،  العــام  نحــو  مســيرتنا 
العــام  المتواصــل للصنــدوق خــالل هــذا  علــى دعمكــم 
جائحــة  عــام  هــو   2020 عــام  كان  فقــد  االســتثنائي. 
كورونــا )كوفيــد-19(، والــذي شــهد أحداثــً وتدابيــر غيــر 
مســبوقة. فمــع ســرعة انتشــار الفيــروس حــول العالــم، 
بــادرت الحكومــات فــي اتخــاذ تدابيــر صحيــة صارمــة، وفــي 
بعــض األحيــان لجــأت إلــى فــرض إغالقــات كاملــة لحمايــة 
كورونــا  لجائحــة  االقتصــادي  األثــر  كان  وقــد  مواطنيهــا. 
القلــق  مــن  حالــة  ســادت  حيــث  وخيمــً،  )كوفيــد-19( 
والترقــب، وتــم تفعيــل سياســات جديــدة للعمــل عــن بعد، 
وتأثــر العــرض والطلــب، وكذلــك سالســل اإلمــداد العالميــة. 
وقــد أدى ذلــك كلــه إلــى تراجــع أســواق المــال حــول العالــم 
بوتيــرة غيــر مســبوقة. وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات 
ريــت  جــدوى  صنــدوق  أن  عــن  اإلعــالن  يســرنا  العالميــة، 
الســعودية اســتمر فــي النمــو بشــكٍل مســتقر، وذلــك مــن 
خــالل عمليــات اســتحواذ اســتراتيجية، محافًظــا علــى توزيع 

أربــاح ربــع ســنوية مســتقرة.

قــام الصنــدوق منــذ تأسيســه بـــ 12 عمليــة لتوزيــع أربــاح 
ريــال   2.10 بلغــت  إجماليــة  بقيمــة  ســنوية  ربــع  نقديــة 
ســعودي للوحــدة )331.8 مليــون ريــال ســعودي(. وكان عــام 
2020 عاًمــا جيــًدا للصنــدوق، حيــث ارتفعــت قيمــة أصــول 
الصنــدوق بنســبة 29% مــن 1.84 مليــار ريــال ســعودي إلــى 
ــي  ــال ســعودي فــي 2020، وزاد العــدد اإلجمال ــار ري 2.37 ملي
إلــى  الصنــدوق  مــن  المملوكــة  واالســتثمارات  للعقــارات 

تســعة عقــارات.

ــت الســعودية خــالل عــام  وقــد اســتمر صنــدوق جــدوى ري
2020 بالتوســع فــي محفظتــه العقاريــة، وذلــك باســتثمار 

السادة/ مالكو وحدات صندوق جدوى ريت السعودية

العقاريــة"،  االســتثمارات  فــي "صنــدوق  ريــال  450 مليــون 
مــع  متوافــق  مغلــق  عقــاري  اســتثمار  صنــدوق  وهــو 
دخــل  توفيــر  إلــى  يهــدف  اإلســالمية،  الشــريعة  أحــكام 
المــدى  علــى  المــال  رأس  وتنميــة  للمســتثمرين  جــاري 
المتوســط والطويــل، والــذي يتماشــى مــع اســتراتيجية 
صنــدوق جــدوى ريــت الســعودية. ومــن المتوقــع أن يثمــر 
هــذا االســتثمار عــن تحقيــق متوســط عائــدات بنســبة %10 
ــل  ــم تموي ــة، وقــد ت علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبل
هــذا االســتثمار مــن خــالل التســهيالت االئتمانيــة المتوفــرة 
لــدى الصنــدوق. عــالوًة علــى ذلــك وخــالل الربــع األول مــن 
ــن الصنــدوق بنجــاح االســتحواذ علــى أهــم  العــام 2021، أمّ
وأبــرز وجهــة تجاريــة فــي شــمال مدينــة الريــاض، والمتمثلــة 
فــي بوليڤــارد الريــاض )"العقــار"(، الــذي تــم تأجيــره للعديــد 
مــن المســتأجرين بنســبة إشــغال بلغــت 97%، وُيــدر دخــاًل 
تشــغيليً صافيــً يبلــغ 29.3 مليــون ريــال، وســيتم تمويــل 
ــرأس المــال. هــذا االســتحواذ،  هــذا االســتحواذ عبــر زيــادة ل
تنــوع  ُيعــزز مــن  التمويلــي، ســوف  الهيــكل  إلــى جانــب 
قطاعــات الصنــدوق وكذلــك مــن توزيعــات األربــاح الربعيــة 
لمســتثمريه، مــع تعزيــز المركــز المالــي للصنــدوق ممــا 

ُيمكنــه مــن االســتفادة مــن الفــرص المواتيــة بالســوق.

2021 العــام  الســعودية  ريــت  جــدوى  صنــدوق  يســتهل 
بدالئــل مســتقبلية إيجابيــة، مــع بــدء تالشــي أثــر الجائحــة 
وتعافي األســواق العالمية، ال ســيما مع ســرعة نشــر اللقاح 
حــول العالــم. وبالتأكيــد، ســوف تأتــي األشــهر الـــ 12 المقبلــة 
بتحديــات وفــرص جديــدة والتــي ســوف يتمكــن الصنــدوق 
بفضــل مركــزه المالــي القــوي مــن االســتفادة منهــا. ومــع 
قيامــه  ُيتوقــع  للصنــدوق،  االئتمانيــة  التســهيالت  توفــر 
ــة  بضــخ المزيــد مــن رأس المــال وتنميــة محفظتــه العقاري
حيــازة  تســتهدف  التــي  االســتحواذات  مــن  المزيــد  عبــر 

ــة الجــودة.   ــة عالي األصــول العقاري



القسم األول

ملخص صندوق 
جدوى ريت السعودية



ملخص الصندوق

إدراج صندوق جدوى ريت السعودية

فبراير 2018

يناير 2019
االستحواذ على عقار تعليمي

ديسمبر 2018

الحصول على قرض متوافق
مع ضوابط الشريعة ا�سالمية

بمبلغ مليار (1) ريال سعودي

نوفمبر 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
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األداء المالي

مصاريف الصندوق السنوية
2020

13.979.947أتعاب اإلدارة
400.000رسوم التسجيل

300.000رسوم اإلدراج
320.000أتعاب أمين الحفظ
136.856أتعاب المدير اإلداري

40.000أتعاب المحاسب القانوني
20.000أتعاب مجلس اإلدارة

1.539.317مصاريف أخرى
16.736.120إجمالي المصروفات

0.77%إجمالي نسبة المصروفات

إحصاءات المحفظة االستثمارية
201820192020

588عدد العقارات

سكني، لوجستي، تجاري، القطاعات
تجارة تجزئة، تعليمي، 

ضيافة

سكني، لوجستي، تجاري، 
تجارة تجزئة، تعليمي، 

ضيافة

سكني، لوجستي، تجاري، 
تجارة تجزئة، تعليمي، 

ضيافة

387.442387.442 377.502 إجمالي مساحة األرض )متر مربع(

452.014452,014  428.200 إجمالي المساحات المبنية

100%99.4%100%نسبة إشغال المحفظة

66 3 عدد المستأجرين

المتوسط المرجح لمدة اإليجار غير 
المنتهية

 6.205.24.2

1.839.735.0001.844.170.000 1.692.800.000 القيمة السوقية العادلة 

أداء الصندوق
201820192020

1.574.808.8621.537.698.3551.576.451.066صافي قيمة األصول )التكلفة(

1.743.213.6451.765.571.6311.850.012.969صافي قيمة األصول )القيمة العادلة(

11.0311.1711.71صافي قيمة األصول بالقيمة العادلة لكل وحدة

11.0311.1711.71أعلى صافي قيمة األصول بالقيمة العادلة لكل وحدة

10.9411.0611.17أدنى صافي قيمة األصول بالقيمة العادلة لكل وحدة

158.000.000158.000.000158.000.000عدد الوحدات المصدرة

0.640.730.73التوزيعات لكل وحدة

0.77%0.92%0.90%إجمالي نسبة المصاريف

11.37%7.89%16.70%العوائد السنوية

عوائد الصندوق
العائد منذ التأسيسعائد سنة واحدة

%11.37%38.1

العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل سنة 2020
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القسم الثاني

وصف محفظة 
األصول العقارية



وصف محفظة 
األصول العقارية

توزيع المحفظة حسب األصولتوزيع المحفظة حسب القطاع

سكني

ضيافةالتجزئةتعليمي

لوجستيمكتبي

%١٣%٢٠%٤٢

%١٤%10%١

األصول التي يستهدف الصندوق االستثمار فيها

معدالت إشغال الصندوق

وقــع الصنــدوق اتفاقيــة بيــع وشــراء عقــار مجمــع بوليفــارد الريــاض 3 مــارس 2021م، حيــث يقع العقار فــي مدينة الرياض 
علــى طريــق األميــر تركــي بــن عبدالعزيــز األول فــي حــي حطيــن شــمال مدينــة الريــاض تحــت المســمى التجــاري مجمــع 

"بوليفــارد الريــاض، وهــو عبــارة عــن مجمــع تجــاري مكتبــي مقام علــى أرض مســاحتها اإلجماليــة 18.854.35متر مربع.

* 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 31 ديســمبر 2020م*

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

المنطقة الشرقية
برج اليوم

مجمع الفنار

الرياض
مجمع مارفيال

جامعة المعرفة
مستودعات السلي

المحكمة العمالية
فندق عابر الياسمين
مدارس روض الجنان

المنطقة الشرقية

الرياض

برج اليوم

%14

مجمع مارفيال

%28

مجمع الفنار

%12

فندق عابر الياسمين

%2

المحكمة العمالية 

%3

مدارس روض الجنان

%1

جامعة المعرفة

%10

مستودعات السلي

%11

وحدات في صندوق
االستثمارات العقارية

%19
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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

8٫0٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

22٤٫٣٦٥٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

1٧٫1 سنةمدة اإليجار المتبقية
10٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.
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مجمع مارفيال

مجمــع مارفيــال 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
٦0٦٫000٫000سعر االستحواذ

8٫٣٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

٦٤٥٫100٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

2٫1 سنةمدة اإليجار المتبقية
28٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

المبانــي 	 مــن  أنــواع  ثالثــة  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
221٫٦80٫000سعر االستحواذ

9٫0٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

2٥1٫000٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

2٫1 سنةمدة اإليجار المتبقية
11٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

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،  لالســتخدامات 
ــق األول ســكنا للعامليــن. كمــا أن المجمــع  الطاب

الحريــق.  إطفــاء  بنظــام  مجهــز 
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برج اليوم

الدمامالموقع
2٧٥٫000٫000سعر االستحواذ

8٫٧٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

٣0٧٫٦00٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

٤٫٦ سنةمدة اإليجار المتبقية
1٤٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

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

مســتويات. ثالثــة  مــن 

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

الخبر الموقع
2٤٣٫9٤0٫000سعر االستحواذ

8٫٣٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

2٦٤٫000٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

٣٫2 سنةمدة اإليجار المتبقية
12٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

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
2٥٫٦٥0٫000سعر االستحواذ

9٫8٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

٣1٫12٥٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

٧٫٤ سنةمدة اإليجار المتبقية
1٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

يتكــون مبنــى مــدارس روض الجنــان مــن ثالثــة 	
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 وســاللم، 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
٥9٫000٫000سعر االستحواذ

10٫2٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

٧٣٫٧10٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

0٫٥ سنةمدة اإليجار المتبقية
٣٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

 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
٣٤٫000٫000سعر االستحواذ

9٫1٪العائد الصافي لالستحواذ
1عدد المستأجرين

٣٧٫٧٧0٫000تقدير القيمة العادلة*
100٪نسبة اإلشغال

10٫٥ سنةمدة اإليجار المتبقية
2٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة

*كما في 31 ديسمبر 2020.

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 اإلســالمية تتــم إدارتــه مــن قبــل جــدوى 
لالســتثمار، يتمثــل الهــدف االســتثماري لصنــدوق 
جــاري  دخــل  توفيــر  فــي  العقاريــة  االســتثمارات 
للمســتثمرين وتنميــة رأس المــال علــى المــدى 
االســتحواذ  خــالل  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 ثالثــة عقــارات مــدرة للدخــل وهــي: 
ريــف فالتــس، ســبعة  الســكني،  النخلــة  مجمــع 
مشــروع  فــي  وخدميــة  ومكتبيــة  تجاريــة  أبــراج 

فالــي" "ليســن 

يبلــغ حجــم الصنــدوق المســتهدف 10 مليــار ريــال 	
ســعودي، ويبلــغ حجــم اإلغــالق 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 

٤٥0٫000٫000قيمة االستثمار
10٪متوسط العائد الصافي المتوقع لالستثمار لخمس سنوات 

٣عدد عقارات محفظة الصندوق 
19٪النسبة من إجمالي قيمة أصول المحفظة
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القسم الثالث

تقرير المخاطر 



المخاطر الرئيسيةتفاصيل الصندوق: 

صندوق جدوى ريت السعوديةاسم الصندوق
شركة جدوى لالستثمارمدير الصندوق

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

صندوق استثمار عقاري مغلق متوافق نوع الصندوق
مع ضوابط الشريعة اإلسالمية

1,580,000,000 ريال سعوديرأس المال المصرح به
11,71 ريال سعوديصافي قيمة األصول لكل وحدة بالقيمة العادلة

)كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020(
8عدد العقارات

متوسط/معتدلمستوى المخاطر

المخاطر 
ئيســية لر ا

التقليل من المخاطرالوصف

التغيرات 
الظــروف  فــي 
يــة د قتصا ال ا

يمكــن أن تؤثــر التغيــرات فــي الظــروف 
الصنــدوق  عمــل  علــى  االقتصاديــة 
تشــمل  والتــي  المســتقبلية،  وآفاقــه 
التضخــم  المثــال،  ســبيل  علــى 
الجديــدة  الحكوميــة  واألنظمــة 
السياســية. والتوجهــات  واألحــداث 

يقــوم مديــر الصنــدوق بمراقبــة ظــروف االقتصــاد الكلــي والتغيــرات فــي 
األنظمــة بصــورة دوريــة. كمــا يقــوم باتخــاذ خطــوات اســتباقية لتخفيــف 
األثــر أو تقليلــه قــدر اإلمــكان. وقــد اســتفاد مديــر الصنــدوق مــن كافــة 
اإلجــراءات االقتصاديــة التحفيزيــة التــي وفرتهــا الحكومــة لتخفيــف األثــر 
اإلقــرار  تقديــم  تأجيــل  مثــل  اإلمــكان،  قــدر  الصنــدوق  علــى  الســلبي 
الضريبــي لضريبــة القيمــة المضافــة وتأجيل بعض مصروفــات الصندوق 

ــا )كوفيــد-19(.  للحفــاظ علــى الســيولة خــالل جائحــة كورن
المخاطر 
لتنظيميــة ا

يمكــن أن يــؤدي عــدم االلتــزام باألنظمــة 
والقواعــد واللوائــح الصــادرة عــن هيئــة 
تــداول  تعليــق  إلــى  الماليــة  الســوق 
إدراج  إلغــاء  أو  الصنــدوق  وحــدات 

الصنــدوق.

أكــد فريــق المطابقــة االلتــزام عــدم وجــود مخالفــات مــن قبــل الصنــدوق. 
وقــد قــام مديــر الصنــدوق بتعييــن موظفيــن مؤهليــن إلدارة الصنــدوق 
ومراقبــة جميــع المتطلبــات التنظيميــة مثــل االلتــزام وإدارة المخاطــر. 
ويتخــذ هــؤالء الموظفيــن المؤهليــن كافــة الخطــوات التــي مــن شــأنها 
تفــادي أي ممارســات ال تمتثــل لألنظمــة والضوابــط، وذلــك تحــت إشــراف 

مديــر الصنــدوق.
مخاطر 
ل شــغا إل ا

مخاطــر اإلشــغال هــي المخاطــر التــي 
تنتــج عــن عــدم تحقيق نســب اإلشــغال 
ربحيــة  علــى  يؤثــر  ممــا  المتوقعــة، 

الصنــدوق.

بمؤشــرات  الصنــدوق  عليهــا  اســتحوذ  التــي  العقــارات  جميــع  تتميــز 
اقتصاديــة قويــة وبالقــدرة علــى توليــد النقــد، ممــا يوفــر هوامــش أمــان 
كبيــرة لنســب اإلشــغال. ولــم يســتحوذ الصنــدوق علــى أيــة عقــارات 
جديــدة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. ويقــوم الصنــدوق 
عــادة بإبــرام عقــود إيجــار طويلــة األجــل تتــراوح بيــن 3 ســنوات و 20 ســنة، 
ممــا يخفــف أيضــا مــن مخاطــر عــدم تحقيــق نســب اإلشــغال المتوقعــة.

مخاطر 
يــر لتطو ا

تشــتمل المخاطــر المرتبطــة بمشــاريع 
التأخيــر  علــى  العقاريــة  التطويــر 
تتجــاوز  التــي  والتكاليــف  البنــاء،  فــي 
تؤثــر  قــد  والتــي  المحــددة  الميزانيــة 
الماليــة  الجــدوى  و/أو  الربحيــة  علــى 

العقــاري. للمشــروع 

ــا بأنهــا مطــورة  تتميــز جميــع العقــارات التــي يمتلكهــا الصنــدوق حالي
بالكامــل، وبالتالــي، فــإن الصنــدوق غيــر معــرض لمخاطــر التطويــر.

مخاطر 
لتحصيــل ا

تعنــي المخاطــر المتعلقــة بعــدم قــدرة 
المبالــغ  ســداد  علــى  المســتأجرين 

للصنــدوق. المســتحقة 

يقــوم مديــر الصنــدوق بعمــل تحليل/تقييــم مالــي قبــل التعامــل مــع أي 
مســتأجرين جــدد، وبالنســبة للمســتأجرين الحالييــن، يتــم رصــد المبالــغ 
الصنــدوق  مديــر  ويتولــى  بانتظــام  للصنــدوق  عليهــم  المســتحقة 

متابعــة الدفعــات المــؤداة.
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المخاطر الرئيسية

المخاطر 
ئيســية لر ا

التقليل من المخاطرالوصف

مخاطر 
يــل لتمو ا

تحــدث مخاطــر التمويــل عندمــا يتعــذر 
علــى الصنــدوق الحصــول علــى تمويــل 
توســيع  و/أو  لمواصلــة  الســوق  مــن 

عملياتــه.

حصــل الصنــدوق علــى تســهيالت بنكيــة مؤكــدة مــن البنــك الســعودي 
لــم  ريــال  مليــون  ريــال ســعودي، منهــا 427  مليــار  بقيمــة  الفرنســي 
تســتخدم بعــد، ممــا يقلــل بدرجــة كبيــرة مــن مخاطــر التمويــل التــي قــد 

يتعــرض لهــا الصنــدوق.
مخاطــر عــدم 
علــى  القــدرة 
تجديــد عقــود 

اإليجــار

علــى  القــدرة  عــدم  مخاطــر  تعنــي 
أو  الحاليــة  اإليجــار  عقــود  تجديــد 
مــن  أقــل  إيجــار  بمبالــغ  تجديدهــا 
ــر  ــذي قــد يؤث ــر ال ــة، األم اإليجــارات الحالي
للصنــدوق. اإليجــاري  الدخــل  علــى 

يبــرم الصنــدوق عقــود إيجــار تشــغيلي طويلــة األجــل مــع مســتأجري 
ــراوح مــدة هــذه العقــود بيــن  العقــارات التــي يمتلكهــا الصنــدوق، وتت
3 ســنوات و 20 ســنة. وتلــزم هــذه العقــود أن يدفــع المســتأجر مبلــغ 
ــغ اإليجــار وفقــا  ــادة مبال اإليجــار األساســي. وتنــص هــذه العقــود علــى زي
لألحــكام وااللتزامــات التعاقديــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد. وبالنظــر 
إلــى ســيناريو االقتصــاد الكلــي الحالــي بســبب الجائحــة العالميــة، يواجــه 
الصنــدوق مخاطــر أعلــى فيمــا يختــص بتجديــد عقــود اإليجــار، وذلــك 

بالمقارنــة بالســنوات الماضيــة.
مخاطر 
إهمال 
ت ا ر لعقــا ا

تعنــي هــذه المخاطــر أي حــدث ســلبي 
هيــكل  فــي  ضــرر  إلحــاق  إلــى  يــؤدي 
الصنــدوق،  يمتلكهــا  التــي  العقــارات 
يعــرض  أن  شــأنه  مــن  الــذي  األمــر 
الحصــول  عــدم  لمخاطــر  الصنــدوق 

العقــارات. هــذه  مــن  الدخــل  علــى 

ويتحمــل  المحتملــة.  األضــرار  ضــد  مؤمنــة  الصنــدوق  عقــارات  جميــع 
المســتأجر تكلفــة التأميــن علــى العقــارات طــوال مــدة اإليجــار، مما يخفف 

مــن تعــرض الصنــدوق لمخاطــر إهمــال العقــارات.

مخاطر 
التركيــز علــى 
مستأجر 

حــد ا و

تركيــز  عــن  المخاطــر  هــذه  تنشــأ 
المؤجــرة  العقاريــة  األصــول  معظــم 
علــى مســتأجر واحــد، ممــا قــد يــؤدي 
إلــى نتائــج ســلبية فــي حالــة الخــالف مــع 
المســتأجر أو تخلفــه عــن ســداد مبالــغ 

مســتقبال. المســتحقة  اإليجــار 

ــرادات التأجيــر مــن مجموعــة  يحصــل الصنــدوق علــى جــزء كبيــر مــن إي
المهيــدب. وفــي حالــة قيــام هــذا المســتأجر بإشــعار الصنــدوق بإنهــاء 
يعــرض  قــد  ذلــك  فــإن  المقبلــة،  القليلــة  الســنوات  خــالل  التعاقــد 
ويتــم  كبيــرة.  بصــورة  النقــدي  التدفــق  نقــص  لمخاطــر  الصنــدوق 
التخفيــف مــن أثــر هــذه المخاطــر مــن خــالل تنميــة المحفظــة االســتثمارية 

المســتأجرين. وتنويــع 
مخاطر 
التركيــز علــى 
قطــاع محــدد

تنشــأ هــذه المخاطــر عــن تركيــز جميــع 
واحــد،  قطــاع  علــى  العقاريــة  األصــول 
ــه تأثيــر ســلبي  األمــر الــذي قــد يكــون ل
علــى الصنــدوق فــي حالــة تعــرض هــذا 
القطــاع إلــى مشــاكل فــي المســتقبل.

لــم يســتحوذ الصنــدوق علــى أيــة عقــارات جديــدة خــالل الســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2020. وقــد قــام مديــر الصنــدوق بتعديــل شــروطه بحيث 
تتضمــن االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار المصــرح بهــا مــن قبــل هيئة 
الســوق الماليــة، والتــي تســتثمر فــي القطــاع العقــاري. وقــد اســتثمر 
الصنــدوق 450 مليــون ريــال فــي صنــدوق اســتثمار عقــاري خــاص مغلــق 

متوافــق مــع ضوابــط الشــريعة، مــن أجــل تحقيــق التنويــع. 

المخاطر 
ئيســية لر ا

التقليل من المخاطرالوصف

أســعار  زيــادة 
الفائــدة

ــى  ــدة إل ــادة فــي أســعار الفائ تــؤدي الزي
الصافــي  الدخــل  علــى  ســلبا  التأثيــر 

للصنــدوق.

يقــوم مديــر الصنــدوق بتحليــل تعرضــه لســعر الفائــدة بانتظــام مــن 
خــالل مراقبتــه للتغيــرات التــي تطــرأ علــى هــذه األســعار. ويعتقــد مديــر 
الصنــدوق أن تأثيــر هــذه التغييــرات علــى الصنــدوق ال يعــد جوهريــا. 
عــالوة علــى ذلــك، يمتلــك الصنــدوق حــدًا ائتمانيــً متجــددًا بمعــدالت 
ربحيــة ُيعــاد تعيينهــا كل 6 أشــهر عنــد ســيبور +200 نقطــة أســاس. 
وخــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، انخفــض ســعر األســاس 
مــن 225 نقطــة إلــى 100  نقطــة أســاس، ممــا أدى إلــى خفــض تكلفــة 

االقتــراض بشــكٍل ملحــوظ.
مخاطر 
لة لســيو ا

تعنــي المخاطــر التــي تترتــب عــن عــدم 
قــدرة الصنــدوق علــى الوفــاء بالمطالب 
الماليــة قصيــرة األجــل، أو عــدم القــدرة 
علــى الوفــاء بــأي التــزام للدفــع يتعلــق 

بأيــة عقــارات قائمــة.

ُيمثــل تدفــق النقــد المتحصــل مــن تشــغيل المحفظــة العقاريــة المصدر 
الديــن،  علــى  الفائــدة  خدمــة  فــي  المســتخدمة  للســيولة  الرئيســي 
وتمويــل المصروفــات العامــة واإلداريــة. وعليــه، يضمــن مديــر الصنــدوق 
وجــود أمــوال كافيــة إلعــادة دفــع االلتزامــات فــي الوقــت المحــدد وبكلفــة 
تبلــغ  غيــر مســتخدمة  ائتمانيــة  تســهيالت  الصنــدوق  ولــدى  فعالــة. 

ــال، ممــا يقلــل جزئيــً مــن مخاطــر الســيولة. قيمتهــا 427 مليــون ري
مخاطر 
تقييم 
األصول 
يــة ر لعقا ا

العقــارات بصــورة غيــر  تقييــم  تعنــي 
صحيحــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تعــرض 
الصنــدوق لخســائر افتراضيــة واإلضــرار 

بالســمعة.

يضمــن مديــر الصنــدوق تزويــد المثمنيــن المهنييــن الخارجييــن بأحــدث 
المعلومــات المطلوبــة لتقييــم األصــول العقاريــة بهــدف تقليــل مخاطــر 
التقييــم غيــر الدقيــق. عــالوة علــى ذلــك، يتــم إجــراء التقييــم مــن قبــل 
ــر الصنــدوق  مثمنيــن اثنيــن معتمديــن مــن "تقييــم". ويســتخدم مدي

متوســط التقييميــن إلعــداد التقاريــر واتخــاذ القــرارات.
مخاطــر القــوة 

القهريــة
األخطــار الناشــئة عــن بعــض الظــروف 
الطارئــة مثــل جائحــة عالميــة أو حــرب أو 
أيــة ظــروف أخــرى وخيمــة قــد تؤثــر علــى 

اآلفــاق المســتقبلية للصنــدوق.

قــام مديــر الصنــدوق بتغييــر شــروط وأحــكام الصنــدوق بحيــث تتضمــن 
"مخاطــر القــوة القهريــة والظــروف الطارئــة"، ويتولــى مديــر الصنــدوق 
فــي  بجائحــة كوفيــد-19  المرتبطــة  القيــود  تقييــم  منتظمــة  بصفــة 
المملكــة، ومــن ثــم إخطــار المســتثمرين بأثرهــا المالــي. وقــد أدى هــذا 
النــوع مــن المخاطــر إلــى خفــض الدخــل اإليجــاري للصنــدوق بأقــل مــن %4. 

المخاطر 
البيئية، 
واالجتماعية 
ومخاطر 
كمــة لحو ا

تشــير هــذه المخاطــر إلــى ثالثــة عوامــل 
يؤخــذ بهــا عنــد قيــاس اســتدامة أي 

اســتثمار وأثــره االجتماعــي.

كجــزء مــن التحليــل المالــي التقليــدي والحيطــة الواجبــة، تؤخــذ المخاطر 
الناجمة عن المشــاكل البيئية للعقارات واألنظمة البيئية بعين االعتبار 
مــن خــالل عمليــة التثميــن التــي تتــم بمعرفــة ُمثمنيــن مســتقلين. وال 
تضمــن درايــة مديــر الصنــدوق بالمخاطــر البيئيــة واالجتماعيــة ومخاطــر 
الحوكمــة، ال تضمــن عــدم تأثــر نتائجــه الماليــة ســلبً حــال حــدوث أي مــن 

تلــك األمــور. 
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تقرير مخاطر صندوق 
جدوى ريت السعودية

الخاتمة
لمخاطــر  الســعودية  ريــت  جــدوى  صنــدوق  يتعــرض 
ــر ســلبا علــى أداء  مختلفــة كمــا ورد أعــاله، ممــا قــد يؤث
الصنــدوق. وقــد تــم تخفيــف أثر هــذه المخاطــر من خالل 
ــر الصنــدوق باتخاذهــا. وعلــى  اإلجــراءات التــي قــام مدي
ضــوء تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي العالــم 
خــالل عــام 2020، قامــت الحكومــات باتخــاذ تدابيــر وقائيــة 
لمنــع انتشــار الفيــروس مثــل تعليــق الرحــالت الجويــة 
أثّــر تفشــي  الدوليــة والمحليــة لمعظــم العــام. وقــد 
فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( علــى جميــع القطاعــات 
االقتصاديــة وعلــى األخــص قطاعــي الســفر والضيافــة. 
ولذلــك، يعمــل مديــر الصنــدوق بصــورة مباشــرة مــع 
جميــع األطــراف والجهــات النظاميــة للتخفيــف مــن أيــة 
مخاطــر علــى أعمالهــم وشــركاتهم. وبســبب الجائحــة، 
طالــب بعــض المســتأجرين بخفــض اإليجــارات، ممــا أثــر 
ســلبً علــى الدخــل اإليجــاري للصنــدوق. وبالنظــر إلــى 
تدابيــر التخفيــف مــن المخاطر أعاله، نجــح الصندوق في 
ــا )كوفيــد-19( بتحديــد  خفــض تعرضــه لمخاطــر كورون
خفــض دخلــه اإليجــاري ألقــل مــن 4%. ومــع انطالق تعميم 
اللقاحــات علــى مســتوى المملكــة خــالل عــام 2021، قــد 
تعــود األمــور إلــى مجراهــا، ممــا ســوف ُيحســن الوضــع 
المالــي طويــل األجــل للصنــدوق. هــذا ويعمــل مديــر 

الصنــدوق علــى إيجاد فرص جديدة لالســتثمار والتنويع 
مــن أجــل توفيــر مصــدر دخــل ثابــت للمســتثمرين. وقــد 
قــام الصنــدوق باســتثمار 450 مليــون ريــال فــي صنــدوق 
عقــاري خــاص مغلــق متوافــق مــع ضوابــط الشــريعة 

لتحقيــق منافــع التنويــع.
علــى  التركيــز  لمخاطــر  الصنــدوق  يتعــرض  كذلــك 
مســتأجر محــدد، حيــث يحصــل علــى جــزء كبيــر مــن 
إيراداتــه مــن مجموعــة المهيــدب، التي تضم محفظتها 
نطاقــا متنوعــا من األصول العقاريــة التجارية والصناعية 
والســكنية، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن تعــرض 
التســهيالت  أن  كمــا  التركيــز.  لمخاطــر  الصنــدوق 
االئتمانيــة التــي حصــل عليها الصنــدوق بقيمة إجمالية 
تبلــغ 427 مليــون ريــال ســعودي تســاعد الصنــدوق فــي 
مــن  نــه  ُتمكّ مــرن،  مالــي  قائمــة مركــز  علــى  الحفــاظ 

االســتحواذ علــى أصــول جديــدة بســرعة وكفــاءة.
ولــم تحــدث تغيــرات كبــرى فــي أداء الصنــدوق للعــام 
فــي  للتغيــرات  ونظــرًا   .2019 بالعــام  بالمقارنــة   ،2020
االقتصــاد الكلــي بســبب جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، 
فقــد زادت مخاطــر الصنــدوق بشــكٍل عــام مــن مســتوى 

"متوســط/معتدل". إلــى  المتوســط/منخفض  دون 
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القسم الرابع

حوكمة الصندوق



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 لالســتثمار.  يعمــل الصنــدوق وفقــا للوائ اإلســالمية، تتــم إدارت
ــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي  ــق االســتثمار العقــاري المتداول العقــاري والتعليمــات الخاصــة بصنادي

المملكــة العربيــة الســعودية.

تعتبــر شــركة جــدوى لالســتثمار مــن الشــركات الرائــدة فــي إدارة االســتثمار وتقديــم خدمات المشــورة في المملكة 
العربيــة الســعودية والمنطقــة. ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي الريــاض، ولهــا ثالثة مكاتب إقليميــة. وتغطي 
خدمــات اإلدارة والمشــورة التــي تقدمهــا شــركة جــدوى لالســتثمار إلــى عمالئهــا أصــوال تزيــد قيمتهــا علــى 48.6 

مليــار ريــال ســعودي.

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

التســجيل 37-06034.

تعتير شــركة جدوى لالســتثمار 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 لالستثماراالسم

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 البالد 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 لالستثماراالسمالمدير 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  معامــالت  توجــد  ال 
الســعودية  ريــت  جــدوى  صنــدوق  بيــن  المصالــح 
وشــركة جــدوى لالســتثمار أو مجلــس إدارتهــا أو أي 
أطــراف ثالثــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020م. وللتوضيــح، 
الماليــة،  البــالد  شــركة  ــن،  المعيّ الحفــظ  أميــن  فــإن 
مملوكــة بالكامــل لبنــك البــالد. كمــا أن أحــد أعضــاء 
أحــد  هــو  لالســتثمار  جــدوى  شــركة  إدارة  مجلــس 
المســاهمين فــي إحــدى الشــركات المؤسســة لبنــك 

الســيطرة. تمثــل  ال  بنســبة  البــالد 

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

  |  4243  |  Annual Report 2020
ــوي 2020 ــر الـسـنـ الـتـقـريـ



حوكمة صندوق 
جدوى ريت السعودية

التغيرات الجوهرية

تغيرات جوهرية الحقة: 

فـــي 5 يوليـــو 2020، أعلنـــت شـــركة جـــدوى لالســتثمار  	
عـــن توقيــع عقــد إيجـــار جديــد للمعــارض التجاريـــة 
ــر الياســـمين، وبذلـــك  ــار فنـــدق عابـ التـــي تخـــص عقـ
تكـون نسـبة اإلشغال للعقـار المشـار إليـه أعاله هـي 

% 100

فـــي 28 يوليـــو 2020، إلحاقـــً إلعـــالن شـــركة جـــدوى  	
لالستثمار الصـادر فـي تاريـخ 21 أبريـل 2020 والمتضمـن 
تلقـــي طلبـــات لخفـــض اإليجــار بشـــكل مؤقـــت مـــن 
بعـض مسـتأجري العقارات التجاريـة الخاصـة بصنـدوق 
الســـلبية  لآلثــار  نتيجـــة  الســـعودية  ريـــت  جـــدوى 
لجائحـــة فيــروس كورونــــا، أعلنــــت شــــركة جــــدوى 
لالستثمار عــن األثر المالــي المتوقــع نظــًرا لإلجراءات 
كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة  االحترازيــة  والتدابيـــر 
المســـتجد علــى صنــــدوق جــــدوى ريــــت الســــعودية 
مــــن  الصنــــدوق  مديــــر  تمكــــن  أن  بعــــد  وذلــــك 
 معالجــــة غالبيـــة طلبـــات تخفيـــض اإليجار لعـــام 2020.

تبعـًــا لذلـــك، يتوقـــع مديـــر الصنـــدوق أن تنخفـــض 
إيجـــارات الصنـــدوق فـــي حـــدود 4 % مـــن إجمالـــي 
ـًـا  ــادل تقريبـ ــا يعـ ــنوية أي مـ ــدوق السـ ــارات الصنـ إيجـ

خمســـة مالييــن ريـــال ســـعودي لعــــام 2020.

فــي تاريــخ 21 ابريــل 2020م، أعلــن الصنــدوق عــن تلقيه  	
طلبــات لخفــض اإليجــار بشــكٍل مؤقــت مــن بعــض 
ــة لحيــن انتهــاء العمــل  مســتأجري العقــارات التجاري
فيــروس  الحتــواء  االحترازيــة  والتدابيــر  باإلجــراءات 
كورونــا المســتجد )COVID-19( التــي تهــدف إلــى 
حمايــة المواطنيــن والمقيميــن والمتمثلــة بإغــالق 
المجمعــات التجاريــة حتــى إشــعاٍر آخــر باإلضافــة إلــى 
طلبــات  إجمالــي  ويمثــل  الكامــل.  التجــول  حظــر 
مــن  نســبته %8  مــا  الدراســة  تحــت  اإليجــار  خفــض 
إيــرادات الصنــدوق الســنوية بحســب آخــر  إجمالــي 

قوائــم ماليــة مدققــة

شــــركة  	 أعلنــــت  2020م   اغســطس   12 تاريــــخ  فــــي 
جــدوى لالستثمار عــن تغييــرات مهمــة فــي شـروط 
وأحـــكام صنـــدوق جـــدوى ريـــت الســـعودية علـــى أن 
يكـــون ســـريان التغييـر بتاريـــخ 1442/01/19 هـ الموافق 
2020/09/07م وتفاصيـــل التغييـــرات المهمـــة شـــملت 
علـــى تعديـــالت فــــي قائمــــة المصطلحــــات، تعديــــل 
سياســــات اســــتثمارات الصنــــدوق، تعديــــل مخاطــــر 
االستثمار فــي الصنــدوق، تعديــل بنــد الحــد األعلى 
لالشتراك، تعديــــل بنــــد القوائــــم الماليـــة وبنـــد رفـــع 
التقاريـــر لمالكـــي الوحـــدات باإلضافــة الـــى تعديـــل 
بنـــد معلومـــات أخـــرى وتعديـل بنـد شـــروط وأحـكام 
الخاصـــة  التعليمـــات  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  الصنـــدوق 

ــة. ــة المتداولــ بصناديـــق االســتثمار العقاريــ

فــــي تاريــــخ 30 نوفمبر 2020م  أعلنــــت شــــركة جــــدوى  	
ريــــت  جــــدوى  اســــتثمار صنــــدوق  عــــن  لالســتثمار 
الســعودية مبلــغ وقــدره 450 مليــون ريــال ســعودي 
فــي صنــدوق اســتثمار عقــاري  خـاص مغلـق متوافـق 
ــل  ــدار مـــن قبـ ــرعية، مـ ــع األحــكام والضوابـــط الشـ مـ
الصنـــدوق  ألن  ونظـــًرا  لالســتثمار.  جـــدوى  شـــركة 
الخـاص مـدار مـن قبـل مديـر الصنـدوق، ومـن منطلـق 
الحــــرص علــــى اتبــــاع معاييــر الحوكمــــة للتأكــد مــن 
تحقيــــق الشــــفافية وحمايــــة مصالــــح المسـتثمرين، 
ولتجنـب تضـارب المصالـح، امتنـع األعضاء الممثليـن 
لمديـــر الصنــدوق فــي مجلــــس إدارة الصنــــدوق عــــن 
التصويــت علــى توصيــة مديــر الصنــدوق باالستثمار 

فــــي الصنــــدوق الخــاص.

فــي تاريــخ 22 مــارس 2021م  تــم اإلعــالن عــن تفاصيــل  	
صنــدوق  وهــي:  األعلــى  فــي  المذكــور  الصنــدوق 
االســتثمارات العقاريــة وهــو صنــدوق اســتثمار عقــاري 
مغلــق متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية تتــم 
إدارتــه مــن قبــل مديــر الصنــدوق، يتمثــل الهــدف 
فــي  العقاريــة  االســتثمارات  لصنــدوق  االســتثماري 
رأس  وتنميــة  للمســتثمرين  جــاري  دخــل  توفيــر 
المــال علــى المــدى المتوســط والطويــل مــن خــالل 
االســتحواذ علــى أصــول عقاريــة مــدرة للدخــل فــي 

الســعودية العربيــة  المملكــة 

فــي تاريــخ 3 مــارس 2021م  تــم اإلعــالن عــن موافقــة  	
فــي  مقتــرح  تغييــر  عــن  الصنــدوق،  إدارة  مجلــس 
إجمالــي قيمــة أصــول الصنــدوق، والتــي ينــوي مديــر 
الماليــة  الســوق  لهيئــة  بهــا  التقــدم  الصنــدوق 
وشــركة الســوق الماليــة "تــداول" للموافقــة، وذلــك 
أصــل عقــاري جديــد مســتهدف  باالســتحواذ علــى 

)تجــاري ومكتبــي( مــن قبــل الصنــدوق

فــي تاريــخ 4 مــارس 2021م  تــم اإلعــالن عــن توقيــع  	
الصنــدوق اتفاقيــة بيــع وشــراء عقــار مجمــع بوليفــارد 
الريــاض، وفقــً للتفاصيــل التاليــة: تبلــغ قيمــة الشــراء 
مبلغ وقدره 320 مليون ريال ســعودي ســيتم تمويل 
عمليــة الشــراء عــن طريــق زيــادة إجمالي قيمــة أصول 
الصنــدوق التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل 
مجلــس إدارة الصنــدوق والتــي تبلــغ 370 مليــون ريال 
ــك مــن خــالل قبــول مســاهمة عينيــة  ســعودي، وذل
ــغ 120 مليــون  ــد بمبل ــع األصــل العقــاري الجدي مــن بائ
ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى إصــدار وحــدات نقديــة 
ريــال  مليــون   250 بقيمــة  الصنــدوق  فــي  إضافيــة 
ســعودي حيــث ســيتم تمويــل شــراء العقــار وضريبــة 
التصرفــات العقاريــة الخاصــة بــه وتكاليــف االســتحواذ 

باإلضافــة إلــى تعزيــز المركــز المالــي للصنــدوق.
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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 2020م 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 خــالل اإلعــالن عــن ذلــك 

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

عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعين خالل عام 2020م

وقــد تــم عقــد االجتمــاع األول فــي شــهر يونيو 
2020م، وتمت مناقشــة النقــاط التالية: 

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

مــن عــام 2020

مــن  	 األول  النصــف  الصنــدوق خــالل  وضــع وأداء 
2020 عــام 

مــن  	 لالســتفادة  الصنــدوق  مديــر  خطــط 
التســهيالت البنكيــة المتبقيــة لتحقيــق خطــط 
التــي  والعقــارات  والفــرص  الصنــدوق،  نمــو 
الفتــرة خــالل  الصنــدوق  مديــر  يســتهدفها 

التزام الصندوق بجميع القواعد واللوائح 	

ــهر  ــي ش ــد ف ــد عق ــي فق ــاع الثان ــا االجتم أم
النقــاط  مناقشــة  وتمــت  2020م،  ديســمبر 

التاليــة:

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

2020 عــام  مــن  الثانــي 

وضــع وأداء الصنــدوق خــالل النصــف الثانــي مــن  	
عــام 2020

بهــا  	 قــام  التــي  األخيــرة  االســتحواذ  عمليــات 
عائداتــه علــى  اإليجابــي  وتأثيرهــا  الصنــدوق 

مــن  	 لالســتفادة  الصنــدوق  مديــر  خطــط 
التســهيالت البنكيــة المتبقيــة لتحقيــق خطــط 
التــي  والعقــارات  والفــرص  الصنــدوق،  نمــو 
الفتــرة خــالل  الصنــدوق  مديــر  يســتهدفها 

التزام الصندوق بجميع القواعد واللوائح 	
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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(

الدكتور وليد النمي
)عضو مستقل(

فــي  االقتصادييــن  كبيــرة  الشــريف  نــوف  الدكتــورة 
إدارة البحــوث فــي شــركة جــدوى لالســتثمار.  وعملــت 
قبــل التحاقهــا فــي الشــركة محاضــرة فــي االقتصــاد، 
وإدارة األعمــال واالقتصــاد الجزئــي واالقتصــاد الكلــي 
والمصرفيــة النقديــة فــي جامعــة األميــر ســلطان خــالل 
الفتــرة مــن 2009 إلــى 2011. كمــا عملــت فــي بنــك الريــاض 
 ،2008 نوفمبــر  إلــى   2007 ديســمبر  مــن  الفتــرة  خــالل 
وتمــت ترقيتهــا خــالل 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 لالســتثمار، 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.

العمــالء  اســتثمارات  إدارة  رئيــس  هــو  الغنــام  غنــام 
األفــراد والمؤسســات فــي شــركة جــدوى لالســتثمار. 
مستشــار  منصــب  بالشــركة  التحاقــه  قبــل  وتولــى 
اســتثمار أول للعمــالء 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.  اإلســالمي  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 

اإلســالمية فــي ماليزيــا.

فــي  عضــو  منصــب  حاليــا  وليــد  الدكتــور  يشــغل 
هيئــة التدريســية فــي جامعــة الملــك ســعود، ورئيــس 
مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية لكليــات المجتمــع. 
خــالل الســنوات الماضيــة، تولــى الدكتــور وليــد العديــد 
مــن المناصــب اإلداريــة واإلشــرافية خصوصــا فــي إدارة 
مشــاريع تقنيــة المعلومــات، مثــل إنشــاء وإدارة مراكــز 
البيانــات الضخمــة والمــدارس الذكيــة، ويحمــل درجــة 
الماجســتير مــن جامعــة أتالنتــا، ودرجــة الدكتــورة مــن 

جامعــة أوكالهومــا.

يتألف مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماؤهم:
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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 اإلســالمية. 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 اإلســالمية.

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

تحقيق التزام الصندوق بالرقابة الشرعية من خالل أعمال المراجعة الدورية. 	

مراجعة االتفاقيات والعقود المتعلقة بمعامالت 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 اإلســالمية، كمــا أنــه عضــو فــي هيئــة الرقابــة 
الشــرعية لعــدد مــن المؤسســات الماليــة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية.

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

العربــي الســعودي.

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

لمنظمــة المؤتمــر اإلســالمي.

ــدي منصــب  يشــغل الشــيخ أحمــد عبــد الرحمــن القاي
جــدوى  شــركة  فــي  الشــرعية  البحــوث  إدارة  رئيــس 
لالســتثمار، 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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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 متحصــالت االســتثمار أو غيرهــا مــن المبالــغ التــي تلقاها الصنــدوق ال تتوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلســالمية، فســيقوم الصنــدوق باتخــاذ الترتيبــات الالزمــة "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 اإلســالمية ومجــازة مــن قبــل 

هيئــة الرقابــة الشــرعية.

تكــون معامالت 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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للصندوق
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