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 إعالن شركة جدوى لإلستثمار عن وقوع حدث معين لصندوق جدوى ريت السعودية

 

 :الحدث وصف

 

شركة جدوى لالستثمار )"مدير الصندوق"( بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية )"الصندوق"(، عن توقيع الصندوق اتفاقية بيع وشراء تعلن 

افق 19/09/1443ألرض مؤجرة في مدينة جدة بتاريخ   للتفاصيل التالية:20/04/2022ه املو
ً
 م )"االتفاقية"(، وفقا

 

 يقع العقار في مدينة جدة على طريق األمير سلطان بن عبدالعزيز في حي الزهراء. (1

 ( متر مربع.161,276العقار عبارة عن أرض تجارية مساحتها اإلجمالية ) (2

ية وتكاليف االستحواذ( حيث سيتم تمويل عملية مليون ريال سعودي )غير شاملة لضريبة التصرفات العقار  500تبلغ قيمة الشراء مبلغ وقدره  (3

افقة مع الشريعة االسالمية املتوفرة للصندوق.  الشراء عن طريق التسهيالت البنكية املتو

ه 03/01/1444سنة منها ملزمة ويبدأ عقد اإليجار من تاريخ  15سنة،  30بالكامل لشركة املراكز العربية بعقد طويل املدة يبلغ   العقار مؤجر  (4

افق  مليون  35لـ 20حتى السنة  11مليون ريال سعودي ومن ثم ترتفع من السنة  30م، وتبلغ قيمة اإليجار ألول عشر سنوات 01/08/2022املو

 ترتفع قيمة اإليجار في آخر عشرة سنوات لـ
ً
 . 7.18مليون ريال سعودي، مما ينتج عنه متوسط عائد للصفقة يبلغ % 42.5ريال سعودي واخيرا

.60اإلتفاقية مشروطة بإتمام الفحص النافي للجهالة للعقار من الناحية القانونية والفنية، وتبلغ مدة هذه االتفاقية ) تكون  (5
ً
 ( يوما

 

 بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خالل النصف الثاني من عام 
ً
ال م وذلك في ح2022إن األثر املالي لهذه الصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا

 إتمام هذه الصفقة.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Thursday, 21 April 2022 

 

 
Jadwa Investment Company Announces occurrence of a specific event to  Jadwa REIT Saudi 
Fund 

 
Description of the event: 

 
Jadwa Investment Company (“Fund Manager”), in its capacity as the manager of Jadwa REIT 
Saudi Fund (the “Fund”), announces that the Fund has signed a Sale and Purchase Agreement 
for a leased land in Jeddah (the “Agreement”) on 19/09/1443H corresponding to 20/04/2022G, 
according to the following details: 
 
1) The property is located in Jeddah on Prince Sultan bin Abdulaziz Road in Al Zahra district. 
2) The new Asset is a commercial land with a total size of (161,276) sqm. 
3) The acquisition price is SAR 500 million (excluding RETT and acquisition fees) and the 

acquisition will be financed through the Shariah-compliant bank facility available to the Fund. 
4) The new asset is fully leased to Arabian centers company with a long-term lease contract of 

30 years term, out of which 15 years are binding and the start of the lease contract is 
03/01/1444H corresponding to 01/08/2022G,  The rent amount for the first ten years is SAR 30 
million, and then increases from year 11 to year 20 to SAR 35 million, and finally, the rent 
amount in the last ten years rises to SAR 42.5 million, which results in an average acquisition 
yield of 7.18%. 

5) The Agreement is subject to completing the required technical and legal due diligence, and 
the agreement has a term of (60) days to complete the acquisition. 

 
It is expected that the result of this transaction will be positive on the Fund’s financial performance 
in the second half of 2022 in the event that this transaction is completed. 

 


