
2.240 مليون ريال سعوديالقيمة السوقية

١٥٨.000.000عدد الوحدات

سعر تداول الوحدة في 
١4.١٨ ريال سعودينهاية الربع

١.7٥٨.0٥ مليون ريال سعوديصافي قيمة األصول **

2.3٨٥.76 مليون ريال سعوديإجمالي قيمة األصول

صافي قيمة األصول لكل 
١١.١3 ريال سعوديوحدة

2.276.49 مليون ريال سعوديقيمة المحفظة العقارية

20١٨/02/١١تاريخ اإلدراج

99 سنةفترة الصندوق

بشكل ربع سنويسياسة توزيع األرباح

4342رمز الصندوق في تداول

JADWAREI AB EQUITY رمز بلومبرغ

0.7٥٪ من صافي قيمة األصول أتعاب اإلدارة

0.02٥٪ من صافي قيمة األصولأتعاب أمين الحفظ

١40.962 ريال سعوديأتعاب المدير اإلداري

األرقام كما في تاريخ 30 يونيو 2021 وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة األصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في 31 ديسمبر 2020

التغيرات الجوهرية:
١- في تاريخ 6/7/2021، وافقت هيئة السوق المالية على الملحق التكميلي للشروط واألحكام 
المتعلق بزيادة إجمالي قيمة األصول بمبلغ 370 مليون ريال سعودي، وذلك لالستحواذ على 
أصل عقاري جديد مستهدف )تجاري ومكتبي( من قبل الصندوق وهو مجمع بوليفارد الرياض، 

الواقع في مدينة الرياض حي حطين.

2- في تاريخ 18/8/2021، أعلن مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على 
الملحق التكميلي المحدث للشروط واألحكام فيما يتعلق بتحديد سعر الوحدة المستهدف 
في الطرح اإلضافي ليصبح )بسعر اإلغالق قبل بدء الطرح اإلضافي ب3 أيام مخصومًا منه نسبة 
10٪( بدالً عن )بناًء على متوسط سعر إغالق تداول الوحدة للصندوق في السوق آلخر 90 يوم 

تداول قبل تاريخ صدور موافقة الهيئة على الملحق التكميلي(.

3- في تاريخ 1/9/2021، أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن إعالن إلحاقي التفاقية البيع والشراء 
اإلتفاقية  إليها في  المشار  المدد  تمديد  اإلتفاق على  تم  الذي  بوليفارد  الرياض  لعقار  الخاصة 
تاريخ  من  تبدأ  إضافية  يوًما   )60( لمدة  األصلية”(  )“المدة  اإلتفاقية  تاريخ  من  يوم   )180( والبالغة 

إنتهاء المدة األصلية.

4- في تاريخ 5/9/2021، أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق 
المنعقد باستخدام “خدمة تداوالتي”، في تاريخ 2/9/2021، وذلك على النحو التالي: )1( الموافقة 
على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 370 مليون ريال سعودي من خالل طرح وحدات 
إضافية بهدف االستحواذ على أصل عقاري إضافي وسداد المصاريف والتكاليف ذات العالقة. )2( 
الموافقة على الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق والذي تم إعداده بشكل أساسي 

ليعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وهيئة  الوحدات  مالكي  موافقة  عن  لالستثمار  جدوى  شركة  أعلنت   ،8/9/2021 تاريخ  في   -٥
السوق المالية على تغير أساسي في صندوق جدوى ريت السعودية فيما يتعلق بزيادة إجمالي 
أو  عينية  أو  نقدية  قبول مساهمات  من خالل  ريال سعودي  مليون   370 بمبلغ  األصول  قيمة 

كليهما ساري المفعول اعتباًرا من 26/09/2021.

6- في تاريخ 20/9/2021، أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن موعد بدء اإلشتراك في زيادة إجمالي 
قيمة أصول الصندوق وذلك عن طريق الطرح اإلضافي للمستثمرين اعتبارًا من 2021/9/26 وحتى 

7/10/2021 )10( أيام عمل. سيتم طرح الوحدات اإلضافية بسعر )12.978( ريال سعودي للوحدة.

معلومات االتصال:
)966( 11 279 ١١١١

صندوق بريد 60677 - الرياض 11555
أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخالء مسئولية:

أيــة  التابعــة  ال تقــدم شــركة جــدوى لالســتثمار أو مدراؤهــا أو موظفوهــا أو شــركاتها 
ضمانــات أو تعهــدات أو التزامــات صريحــة كانــت أو ضمنيــة. وال تتحمــل أيــة مســئولية 
قانونيــة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو المســئولية عــن دقــة أيــة معلومــات تتضمنهــا 
هــذه المــادة أو اكتمالهــا أو الفائــدة المرجــوة منهــا. وال يقصــد بهــذه المــادة اســتخدامها 
أو اعتبارهــا استشــارة أو اختيــار ألي نشـاط قـد يحـدث مسـتقبال. ومـا لـم يتـم النـص عليـه 
خـالف ذلـك، فإنــه يتوجــب عــدم نســخ المعلومــات الــواردة فــي هــذه المــادة كليـا أو جزئيـا، 
بـدون الموافقـة الخطيـة المحـددة لشـركة جـدوى لالسـتثمار، ألن محتـوى هـذه الوثيقـة 
هـو لغـرض االطـالع فقـط، وال تعتبـر الشـركة نفسـها مقدمـة لالستشـارات القانونيـة أو 
الماليـة أو أيـة استشـارات أخـرى مـن خـالل هـذه الوثيقـة. ولغـرض الفهـم الواضـح للصنـدوق 
اسـتثمارية  استشـارة  بطلـب  نوصـي  المخاطـرة،  فـي  لرغبتكـم  وفقـا  لكـم  ومالءمتـه 
متخصصـة، إن االسـتثمار في منتجــات جــدوى رهــن بشــروطها وأحكامهــا التــي نأمــل 
منكــم خــالل قراءتهــا من خالل الرجــوع إلــى المخاطــر الرئيســية لالســتثمار فــي المنتـج 
فــي  والتغيــرات  االجنبيــة  العمـالت  لمخاطـر  معرضـة  المنتجـات  بعـض  بـأن  العلـم  مـع 
أســعار صرفهــا إضافــة إلــى مخاطــر أخــرى قــد يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية علــى قيمتهــا 
ال يسـتلم  قــد  المســتثمر  فــإن  للتقلبــات،  المنتــج تخضــع  قيمــة  أن  وســعرها. وحيــث 
الـواردة فـي هـذه  المعلومـات  الـذي اسـتثمره فـي األصـل. ويمكـن تغييـر  المبلـغ  كامـل 
الوثيقـة فـي أي وقـت بـدون إشـعار مسـبق. وال يعـد اداء جـدوى لالسـتثمار السـابق مؤشـرا 
علـى أيـة عوائــد مســتقبلية. هــذا وإن جــدوى لالســتثمار شــركة منظمــة ومرخصــة مــن 

قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.   

الشريعة  ضوابط  مع  متوافق  مقفل  متداول  عقاري  استثمار  صندوق  هو  السعودية:  ريت  جدوى  صندوق 
اإلسالمية ومدرج في السوق المالية السعودية “تداول”. ويعمل الصندوق وفًقا لالئحة صناديق االستثمار العقاري 
الهدف  ويكمن  المالية.  السوق  هيئة  عن  الصادرة  المتداولة  العقارية  االستثمار  بصناديق  الخاصة  والتعليمات 
الرئيسي للصندوق إلى توفير دخل دوري لمالكي الوحدات عن طريق االستثمار في أصول عقارية مدرة للدخل 
في مدن المملكة الرئيسة ما عادا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات العقارية. 

36.2١٥.603  ريال سعودي الدخل التأجيري للفترة *
4.٥٥١.224 ريال سعودي إجمالي المصروفات للفترة *

2.06٪نسبة الدخل التأجيري إلى صافي قيمة األصول لكل وحدة 
0.00٪نسبة توزيعات األرباح 

-إجمالي األرباح الموزعة *  
0.١9٪نسبة إجمالي المصروفات *  

2٥.2٨٪ نسبة اإلقتراض إلى إجمالي األصول )كما في 30 سبتمبر 2021(
3١ يوليو 202١فترة إتاحة القرض

3١ يوليو 2023تاريخ استحقاق القرض
٨.944.700 وحدةتفاصيل استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق

* إجمالي المصروفات ال يتضمن اإلهالك، اإلطفاء، الرسوم واألرباح على التمويل.
* الدخل التأجيري للفترة ال يتضمن توزيعات األرباح من الصناديق االستثمارية األخرى التي استثمر فيها صندوق جدوى ريت السعودية

* كما في 30 سبتمبر 2021 لم يقم الصندوق باإلعالن عن توزيعات أرباح تخص الربع الثالث من عام 2021
األرقام تمثل الحالة للربع المنتهي في تاريخ 30 سبتمبر 2021 وهي غير مدققة.

حقائق أساسية

 توزيع المحفظة حسب الموقع

٦٩% الرياض
1٦% الدمام

1٥% الخبر

* توزيع المحفظة حسب الموقع يشمل االستثمار المباشر في األصول العقارية المدرة للدخل فقط.

توزيع المحفظة حسب القطاع

1% ضيافة

1٤% تعليمي

10٪ تجزئة

20٪ مكاتب

13٪ مستودعات
٤2% سكني

* توزيع المحفظة حسب القطاع يشمل االستثمار المباشر في األصول العقارية المدرة للدخل فقط.

البيان الربع سنوي 
للصندوق

الربع الثالث 202١

صافي قيمة األصول لكل وحدة )ريال للوحدة(
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توزيع المحفظة حسب األصول

2% فندق عابر الياسمين

1% مدارس روض الجنان
12% مجمع الفنار السكني والتجاري

12% برج اليوم 10% جامعة المعرفة

 22% وحدات في صندوق استثمار
عقاري خاص

11% مستودعات السلي

27% مجمع مارفيال السكني 3% المحكمة العمالية

* نسبة إشغال المحفظة في نهاية الربع %100



المصاريف خالل الربع المصاريف
الثالث

نسبة المصاريف من 
صافي قيمة األصول

الحد الألعلى 
للمصاريف

0.١9١٪ 3.363.323 أتعاب اإلدارة
0.7٥٪ من صافي قيمة 

األصول

0.02٥٪ 437.0٨٨ أتعاب ضريبة
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

 400.000 0.006٪ ١00.000 أتعاب التسجيل

 320.000 0.00٥٪ ٨0.000 أتعاب حفظ

 300.000 0.004٪ 7٥.6١6 أتعاب اإلدراج

0.00٥٪ ٨4.02٥ أتعاب مهنية
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

0.002٪ 37.٨7٨ أتعاب تأمين
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

 ١40.962 0.003٪ ٥٨.499  أتعاب إدارية 

 أتعاب تقييم 
0.002٪ 29.40٥ ممتلكات 

0.١0٪ من صافي قيمة 
األصول

0.000٪ -    أتعاب قانونية 
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

 40.000 0.00١٪ ١0.000  أتعاب تدقيق 

0.000٪ -   أتعاب مصرفية
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

 20.000 0.000٪ ٥.000 أتعاب األعضاء

0.007% ١23.9٥0 أتعاب تسويق
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

0.00٥٪ ٨٥.٥62 مصاريف أخرى
0.١0٪ من صافي قيمة 

األصول

أتعاب إصالح 
0.00١٪ ١٥.٥0٨ وصيانة

0.١0٪ من صافي قيمة 
األصول

أتعاب إدارة 
0.003٪ 4٥.370 األمالك

0.١0٪ من صافي قيمة 
األصول

0.259٪ 4.551.224 إجمالي

تفاصيل المصاريف )ريال سعودي(

البيان الربع سنوي 
للصندوق

الربع الثالث 202١

2.240 مليون ريال سعوديالقيمة السوقية

١٥٨.000.000عدد الوحدات

سعر تداول الوحدة في 
١4.١٨ ريال سعودينهاية الربع

١.7٥٨.0٥ مليون ريال سعوديصافي قيمة األصول **

2.3٨٥.76 مليون ريال سعوديإجمالي قيمة األصول

صافي قيمة األصول لكل 
١١.١3 ريال سعوديوحدة

2.276.49 مليون ريال سعوديقيمة المحفظة العقارية

20١٨/02/١١تاريخ اإلدراج
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4342رمز الصندوق في تداول

JADWAREI AB EQUITY رمز بلومبرغ

0.7٥٪ من صافي قيمة األصول أتعاب اإلدارة

0.02٥٪ من صافي قيمة األصولأتعاب أمين الحفظ

١40.962 ريال سعوديأتعاب المدير اإلداري

األرقام كما في تاريخ 30 يونيو 2021 وهي غير مدققة
**يستند صافي قيمة األصول إلى القيمة العادلة لمحفظة العقارات كما في 31 ديسمبر 2020

التغيرات الجوهرية:
١- في تاريخ 6/7/2021، وافقت هيئة السوق المالية على الملحق التكميلي للشروط واألحكام 
المتعلق بزيادة إجمالي قيمة األصول بمبلغ 370 مليون ريال سعودي، وذلك لالستحواذ على 
أصل عقاري جديد مستهدف )تجاري ومكتبي( من قبل الصندوق وهو مجمع بوليفارد الرياض، 

الواقع في مدينة الرياض حي حطين.

2- في تاريخ 18/8/2021، أعلن مدير الصندوق الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على 
الملحق التكميلي المحدث للشروط واألحكام فيما يتعلق بتحديد سعر الوحدة المستهدف 
في الطرح اإلضافي ليصبح )بسعر اإلغالق قبل بدء الطرح اإلضافي ب3 أيام مخصومًا منه نسبة 
10٪( بدالً عن )بناًء على متوسط سعر إغالق تداول الوحدة للصندوق في السوق آلخر 90 يوم 

تداول قبل تاريخ صدور موافقة الهيئة على الملحق التكميلي(.

3- في تاريخ 1/9/2021، أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن إعالن إلحاقي التفاقية البيع والشراء 
اإلتفاقية  إليها في  المشار  المدد  تمديد  اإلتفاق على  تم  الذي  بوليفارد  الرياض  لعقار  الخاصة 
تاريخ  من  تبدأ  إضافية  يوًما   )60( لمدة  األصلية”(  )“المدة  اإلتفاقية  تاريخ  من  يوم   )180( والبالغة 

إنتهاء المدة األصلية.

4- في تاريخ 5/9/2021، أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن نتائج اجتماع مالكي وحدات الصندوق 
المنعقد باستخدام “خدمة تداوالتي”، في تاريخ 2/9/2021، وذلك على النحو التالي: )1( الموافقة 
على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 370 مليون ريال سعودي من خالل طرح وحدات 
إضافية بهدف االستحواذ على أصل عقاري إضافي وسداد المصاريف والتكاليف ذات العالقة. )2( 
الموافقة على الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق والذي تم إعداده بشكل أساسي 

ليعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وهيئة  الوحدات  مالكي  موافقة  عن  لالستثمار  جدوى  شركة  أعلنت   ،8/9/2021 تاريخ  في   -٥
السوق المالية على تغير أساسي في صندوق جدوى ريت السعودية فيما يتعلق بزيادة إجمالي 
أو  عينية  أو  نقدية  قبول مساهمات  من خالل  ريال سعودي  مليون   370 بمبلغ  األصول  قيمة 

كليهما ساري المفعول اعتباًرا من 26/09/2021.

6- في تاريخ 20/9/2021، أعلنت شركة جدوى لالستثمار عن موعد بدء اإلشتراك في زيادة إجمالي 
قيمة أصول الصندوق وذلك عن طريق الطرح اإلضافي للمستثمرين اعتبارًا من 2021/9/26 وحتى 

7/10/2021 )10( أيام عمل. سيتم طرح الوحدات اإلضافية بسعر )12.978( ريال سعودي للوحدة.

معلومات االتصال:
)966( 11 279 ١١١١

صندوق بريد 60677 - الرياض 11555
أبراج سكاي، طريق الملك فهد المملكة العربية السعودية

www.jadwa.com

إخالء مسئولية:

أيــة  التابعــة  ال تقــدم شــركة جــدوى لالســتثمار أو مدراؤهــا أو موظفوهــا أو شــركاتها 
ضمانــات أو تعهــدات أو التزامــات صريحــة كانــت أو ضمنيــة. وال تتحمــل أيــة مســئولية 
قانونيــة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو المســئولية عــن دقــة أيــة معلومــات تتضمنهــا 
هــذه المــادة أو اكتمالهــا أو الفائــدة المرجــوة منهــا. وال يقصــد بهــذه المــادة اســتخدامها 
أو اعتبارهــا استشــارة أو اختيــار ألي نشـاط قـد يحـدث مسـتقبال. ومـا لـم يتـم النـص عليـه 
خـالف ذلـك، فإنــه يتوجــب عــدم نســخ المعلومــات الــواردة فــي هــذه المــادة كليـا أو جزئيـا، 
بـدون الموافقـة الخطيـة المحـددة لشـركة جـدوى لالسـتثمار، ألن محتـوى هـذه الوثيقـة 
هـو لغـرض االطـالع فقـط، وال تعتبـر الشـركة نفسـها مقدمـة لالستشـارات القانونيـة أو 
الماليـة أو أيـة استشـارات أخـرى مـن خـالل هـذه الوثيقـة. ولغـرض الفهـم الواضـح للصنـدوق 
اسـتثمارية  استشـارة  بطلـب  نوصـي  المخاطـرة،  فـي  لرغبتكـم  وفقـا  لكـم  ومالءمتـه 
متخصصـة، إن االسـتثمار في منتجــات جــدوى رهــن بشــروطها وأحكامهــا التــي نأمــل 
منكــم خــالل قراءتهــا من خالل الرجــوع إلــى المخاطــر الرئيســية لالســتثمار فــي المنتـج 
فــي  والتغيــرات  االجنبيــة  العمـالت  لمخاطـر  معرضـة  المنتجـات  بعـض  بـأن  العلـم  مـع 
أســعار صرفهــا إضافــة إلــى مخاطــر أخــرى قــد يكــون لهــا تأثيــرات ســلبية علــى قيمتهــا 
ال يسـتلم  قــد  المســتثمر  فــإن  للتقلبــات،  المنتــج تخضــع  قيمــة  أن  وســعرها. وحيــث 
الـواردة فـي هـذه  المعلومـات  الـذي اسـتثمره فـي األصـل. ويمكـن تغييـر  المبلـغ  كامـل 
الوثيقـة فـي أي وقـت بـدون إشـعار مسـبق. وال يعـد اداء جـدوى لالسـتثمار السـابق مؤشـرا 
علـى أيـة عوائــد مســتقبلية. هــذا وإن جــدوى لالســتثمار شــركة منظمــة ومرخصــة مــن 

قبــل هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.   




