صندوق جدوى ريت السعودية
أسئلة شائعة – Q&A

صىذوق حذوي سٍذ العػىدًت
أظئلت شائػت – Q&A
ما اسم الصندوق؟
صىذوق حذوي سٍذ العػىدًت ،وهى صىذوق اظدثماس غلاسي مخذاوٌ (سٍذ).
ما هو هدف الصندوق الاستثماري؟
إن الهذف الاظدثماسي الشئِس ي للصىذوق هى جىفير دخل دوسي للمعدثمشًٍ مً خالٌ الاظدثماس في
أصىٌ غلاسٍت ُم ِذسة للذخل مخىاحذة في حمُؼ مذن اململىت الػشبُت العػىدًت ما غذا مذًىتي مىت
املىشمت واملذًىت املىىسة.
ماهي استراثيجية الصندوق؟
ٌعدثمش الصىذوق بشيل أظاس ي في غلاسا مؼىسة جؼىٍشا إوشائُا حُث ًخيىن صىذوق حذوي سٍذ
العػىدًت مً محفظت اظدثماسٍت مىصغت بين مىؼلت الشٍاض واملىؼلت الششكُت ،والتي حغؼي
كؼاغاث غلاسٍت مخخلفت .حُث أن املحفظت املبذئُت للصىذوق جخظمً أسبػت كؼاغاث غلاسٍت
مخخلفت (العىني ،الخجاسي ،املخاصن ،الخػلُمي).
ماهي ألاصول التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها؟
مجمع مارفيل السىني (الرياض) :غباسة غً مجمؼ ججاسي وظىني ًحخىي غلى غذد مً الشلم
العىىُت ،محالث ججاسٍت  ،ومباوي خذمُت.
ولية املعرفة (الرياض) :غباسة غً مبنى حامعي مجهض ًخم حشغُله مً كبل ولُت املػشفت التي جحخىي
غلى زالر ولُاث (ولُت الؼب ،ولُت الصُذلت ،ولُت الػلىم الخؼبُلُت).
مستودع السلي (الرياض) :غباسة غً مجمىغت مً  3معخىدغاث ومياجب و صالت غشض جلؼ في
مجمؼ املهُذب للمعخىدغاث املشهضٍت في مىؼلت العلي بالشٍاض.
برج اليوم (الدمام) :غباسة غً بشج ًخألف مً وحذاث مىخبُت ميىن مً ػابم أسض ي ،وزالر ػىابم
مىاكف و  17ػابم مىخبي مىشس.

ُ
مجمع الفنار السىني و التجاري (الخبر) :مجمؼ ججاسي وظىني ًخيىن مً غذة مباوي ظىىُت،
مبيُين ججاسٍين حعخخذم همياجب ومػاسض.

ما هو حجم الصندوق؟
حجم الصىذوق املعتهذف هى ( )1,580,000,000سٍاٌ ظػىدي
ما هو سعر الوحدة الواحدة؟
ظػش الىحذة الىاحذة غىذ بذاًت الؼشح هى (  )10سٍاٌ ظػىدي.
ما هو حجم اشتراوات الجمهور؟
ظِخم ػشح 47,400,000وحذة للجمهىس بلُمت إحمالُت جبلغ 474,000,000سٍاٌ ظػىدي.
ما هو العائد املستهدف؟
ٌعتهذف غائذ ظىىي صافي ًبلغ (  ،) %7.3بىاء غلى الػلاساث املبذئُت امليىهت للصىذوق.
ما هي سياسة ثوزيعات ألارباح في الصندوق؟
ٌعتهذف مذًش الصىذوق جىصَؼ أسباح هلذًت غلى ماليي الىحذاث بما ل ًلل غً  ٪90مً صافي سبح
الصىذوق العىىٍت ،ورلً باظخثىاء ألاسباح الشأظمالُت الىاججت غً بُؼ ألاصىٌ الػلاسٍت والتي كذ
ٌػاد اظدثماسها لغاًاث الاظخحىار غلى أصىٌ إطافُت أو ججذًذ أصىٌ الصىذوق اللائمت.
ما هي عدد مرات ثوزيع ألارباح النلدية في ول عام؟
جخىصع ألاسباح غلى ماليي الىحذاث أسبؼ مشاث في ول غام مُالدي
ما مدى خطورة الصندوق؟
ٌػخبر الصىذوق مخىظؽ إلى مشجفؼ الخؼىسة.
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هل ول علا ات الصندوق َ
مدرة للدخل؟
ر
َ
وػم ،ول الػلاساث مذسة للذخل ظىاء مً خالٌ غلىد إًجاس أو غلىد إداسة أمالن.
ما هو الفرق بين علد إلايجار وعلد إلادارة؟
غلذ إلاًجاس ًيىن مؼ ػشف (معخأحش) ًلىم باظخخذام الػلاس ملصلحخه ملابل دفػاث إًجاسٍه
محذدة معبلا .أما غلذ إداسة ألامالن فُيىن مؼ ػشف (مذًش أمالن) ًلىم بئداسة الػلاس هُابت غً
مالىه (الصىذوق) .وباليعبت لصىذوق حذوي سٍذ العػىدًت ،كذم مذًش ألامالن طماهاث للصىذوق
جحفظ للصىذوق معخىي مػين مً الذخل خالٌ فترة إلاداسة.
هل صندوق جدوى ريت السعودية مطابم للمعايير الشرعية؟
وػم ،وكذ أصذسث الهُئت الششغُت بششهت حذوي لالظدثماس اللشاس باملىافلت غلى أحيام وششوغ
الصىذوق .وجخألف الهُئت الششغُت مً أسبؼ غلماء مؼلػين في مجاٌ الششَػت إلاظالمُت وهم )1
مػالي الشُخ الذهخىس /غبذ هللا املؼلم (سئِغ الهُئت الششغُت) )2 ،الشُخ الذهخىس  /محمذ غلي بً
إبشاهُم اللشي )3 ،الشُخ  /بذس بً غبذ الػضٍض الػمش  ،والشُخ الذهخىس  /أحمذ بً غبذالشحمً
اللاًذي.
هم هي مدة الصندوق؟
مذة الصىذوق  99غاما ،كابلت للخجذًذ.
ماهي نسبة رسوم إلادارة؟
ق
ٌ
اليعبت املفشوطت هي (  )%0.75ظىىٍا مً صافي كُمت أصى الصىذو .
هل ثوجد رسوم اشتران؟
وػم )%2 ( ،مً إحمالي كُمت الاشتراواث الىلذًت.

ما هو الحد ألادنى للشتران في الصندوق؟
الحذ ألادوى لالشتران هى ( )500سٍاٌ ظػىدي أي ما ٌػادٌ ( )50وحذة ،باإلطافت إلى سظىم الاشتران
كُمتها  %2مً مبلغ الاشتران.
هيف يمىن الاشتران في الصندوق؟
ًمىً للمعدثمش الاشتران غً ػشٍم ششهت حذوي لالظدثماس ( ظىاء اللىىاث الالىتروهُت أو غً
ػشٍم ملش الششهت)
أو غً ػشٍم الجهاث املعخلمت ( البىً العػىدي الفشوس ي ،مصشف الشاححي ،البىً ألاهلي الخجاسي ،
بىً الشٍاض) ورلً غً ػشٍم الفشوع ،اللىىاث ألالىتروهُت ،الهاجف املصشفي ،وأحهضة الصشاف.
ماهي النماذج املطلوب من العميل التوكيع عليها عند بدء الاشتران؟
ق
همىرج الاشتران ،والزي ًخظمً جأهُذ كشاءة ششوغ وأحيام الصىذو .
متى سيبدأ طرح الصندوق؟
جبذأ فترة الؼشح مً جاسٍخ ً 3ىاًش 2018وجمخذ حتى ً 23ىاًش .2018
ملضٍذ مً املػلىماث غً الاظدثماس في الصىذوق ًشجى كشاءة الششوغ وألاحيام الخاصت بالصىذوق في
املىكؼ الالىترووي لششهت حذوي لالظدثماس www.jadwa.com
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إخالء معؤولُت
ًجب غلى املعدثمشًٍ املحخملين كشاءة ششوغ وأحيام الصىذوق واملت كبل ششاء الىحذاث حُث ًىؼىي الاظدثماس في الصىذوق غلى بػع املخاػش ،وكذ ل ًىاظب حمُؼ املعدثمشًًٍ .جب غلى املعدثمشًٍ أن ًيىن
لذيهم الاظخػذاد لخحمل املخاػش املشجبؼت بالظدثماس في الصىذوق ،والىاسد وصفها في الفلشة (ص) مً الششوغ وألاحيام .وفي حاٌ حػزس فهم محخىٍاث الششوغ وألاحيام ،فُجب غلى املعدثمشًٍ الحصىٌ غلى مشىسة
معدشاس مالي مشخص له .ششهت حذوي لالظدثماس هي ششهت معاهمت ظػىدًت ملفلت بشأط ماٌ  852,735,000سٍاٌ ظػىدي مذفىع باليامل ،مشخصت مً كبل هُئت العىق املالُت جشخُص سكم  06034-37لخلذًم
خذماث إلاداسة ،الحفظ ،الترجِب ،املشىسة ،الخػهذ بالخغؼُت والخػامل بصفت أصُل ووهُل في ألاوساق املالُت .ششهت حذوي لالظدثماس ،ط.ث ،1010228782 .إلاداسة الػامت :هاجف  +996 11 279-1111فاهغ +966
11 279-1571ص ب  ، 60677الشٍاض  ، 11555اململىت الػشبُت العػىدًت .إن كُمت الاظدثماس في صىذوق الاظدثماس مخغيرة وكذ جخظؼ للضٍادة أو الىلص .إن كُمت الىسكت املالُت ًمىً أن جخػشض لهخفاض مفاجئ
وهبير كذ ًؤدي لخعاسة حعاوي املبلغ املعدثمش ،وخعاسة املعدثمش كذ ل جلخصش غلى وامل املبلغ الزي اظدثمشه أو أودغه أصال ،وأهه كذ ًظؼش إلى دفؼ املضٍذ .إن دخل الىسكت املالُت ًمىً أن ًخغير وأهه ًمىً اظخخذام
حضء مً سأط املاٌ املعدثمش لذفؼ رلً الذخل .إن ألاظػاس أو اللُمت أو الذخل ًمىً أن جىخفع ،وكذ ٌعترد املعدثمش مبلغا أكل مً املبلغ الزي اظدثمشه .إهه كذ ًصػب غلى املعدثمش بُؼ الىسكت املالُت أو جحىٍلها إلى
هلذ والحصىٌ غلى مػلىماث مىزىق بها حىٌ كُمت الىسكت املالُت ،أو مذي املخاػش التي جيىن مػشطت لها .إن الخغير في أظػاس الػمالث ًمىً أن ًىدي إلى جأزير ظلبي غلى كُمت أو ظػش أو دخل الىسكت املالُت .
سظىم/مصاسٍف الخذمت وألاداء كذ جىؼبم غلى الصىذوق .إن هزا الصىذوق كذ ل ًيىن مالئما لجمُؼ ألاشخاص الزًً ًخللىن إلاغالن ،وإرا واهذ لذًً شيىن فػلًُ الشحىع إلى معدشاسن الاظدثماسي .ششهت
حذوي لالظدثماس جمخلً أو ًمىً أن جمخلً مشهضا اظدثماسٍا ،أو حصت في ألاوساق املالُت املػىُت ،أو في أوساق مالُت راث غالكت أو /و كذمذ خاٌ إلازني غششا شهشا العابلت مشىسة مهمت أو خذماث أغماٌ أوساق مالُت
ملصذس ألاوساق املالُت املػىُت أو أوساق مالُت راث غالكت.

