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 م�خص الطرح

 2 الرجاء االطالع على فقرة إخالء المسؤولیة في نھایة ھذا العرض االستثماري 

 املستشار القانو�ي
 

 املثمن�ن العقار��ن
  

   

*متوسط املحفظةسنوات  7.5  

الرئيسية اململكة مدن         

 سك�ي

 
 
 

 تجاري  �عليمي صنا��

 
 
 

س.مليار  ر 1.58 �حجما   

س.مليون ر 474الطرح العام      

 استثمار جدوى �� الصندوق 

س.مليون ر 89.5  

أصول عقار�ةخمسة   

 دراسة ا�جدوى 
 

 الفحص الف�ي النا�� ل�جهالة 
 

املتوسط املرجح لف��ة ان��اء إيجارات جميع أصول املحفظة املبدئية للصندوق *  

�سبة اإلشغال% 100  

ملكية حرة للعقارات% 100  

بدون (حقوق ملكية % 100
) تمو�الت بنكية  

عائد سنوي صا��% 7.30  

ر�ع سنو�ة توزيعات  

سنوي  نمو  
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 م�خص املحفظة العقار�ة
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الر�اضمدينة   
من إجما�� القيمة% 66.4  
من إجما�� اإليجارات% 66.2  

املعرفة �ليات  1 

مارفيالمجمع   2 

 3 مستودعات الس��

2 

 املنطقة الشرقية
من إجما�� القيمة 33.6%  
من إجما�� اإليجارات% 33.8  

 

اليوم برج  1 

 2 مجمع الفنار
3 

تتألف املحفظة املبدئية للصندوق من خمسة أصول عقار�ة تتوزع ب�ن مدينة الر�اض واملنطقة الشرقية. 
 

 متوازن للدخلتحقق نمو تقع العقارات �� مواقع بارزة بالقرب من محر�ات الطلب الرئيسية ال�ي من املتوقع أن . 
 

 املستأجرةوخاضعة لضمانات مصرفية وضمانات من الشر�ات مالية عالية ملستأجر�ن ذوي مالءة مؤجرة معظم األصول. 



جذابةعوائد   
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.م2017/12/31األسعار كما �� *  

  ”S&P Saudi MidSmall Cap Shariah Index“2017/12/31  مؤشر** 
  

عند الطرح السعودية يقدم أع�� عائد مقارنة بالصناديق العقار�ة املتداولة ر�تصندوق جدوى   

13.3% 

11.5% 

10.3% 

9.1% 

9.0% 
7.3% 

5.8% 

5.7% 

5.1% 

4.8% 

4.8% 

4.7% 

4.1% 
2.9% 

1.7% 

ریتاألھلي   

ریتالراجحي   

الحرمین ریتجدوى   

 من ناحية القيمة السوقية لصناديق 
ً
الر�تاألك�� حجما »تداول «عائد نقدي عا�� مقارنة �عوائد مؤشرات السوق السعودي    

السعودیة ریتجدوى   

مدرجة ر�تصناديق   

غ�� مدرجة ر�تصناديق   

 قطاع  الصناديق العقار�ة املتداولة 

7.30% 7.22% 7.00% 6.80% 6.60% 6.50% 6.43% 6.36% 
6.10% 6.10% 6.10% 

5.53% 
5.26% 5.20% 5.15% 

6.24% 
5.84% 

جدوى ر�ت 

 السعودية

متوسط العائد  14ر�ت  13ر�ت  12ر�ت  11ر�ت  10ر�ت  9ر�ت  8ر�ت  7ر�ت  6ر�ت  5ر�ت  4ر�ت  3ر�ت  2ر�ت  1ر�ت 

األو�� لصناديق 

 الر�ت

متوسط العائد 

ا�حا�� لصناديق 

 *الر�ت

7.30% 

3.35% 
2.98% 

0.92% 

صندوق جدوى ر�ت 

 السعودية

مؤشر السوق السعودي 

 "تا��ي"

مؤشر الشر�ات املتوسطة 

** 

 -مؤشر القطاع العقاري 

 تا��ي



 توزيعات نقدية ر�ع سنو�ة 
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 توزيع سنوي 

صندوق هو صندوق جدوى ر�ت السعودية 

الر�ت الوحيد الذي يوزع أر�احھ أر�عة مرات 

 
ُ
 سنو�ا

 توزيع ر�ع سنوي  توزيع نصف سنوي 

 ر�ت

أعلن عن مدرجة وغ�� مدرجة (ر�ت صناديق  8
 أر�اح مرة واحدة توزع ) طرحها

ً
سنو�ا  

أعلن عن مدرجة وغ�� مدرجة (صناديق ر�ت  6
 أر�اح مرت�ن توزع ) طرحها

ً
سنو�ا  

 ر�ت ر�ت

 ر�ت ر�ت ر�ت

 ر�ت ر�ت

 ر�ت ر�ت ر�ت

 ر�ت ر�ت ر�ت



 استثمار ذو قيمة مع توزيع �� املخاطر
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ملكية حرة% 100 �سبة اإلشغال% 100   

13.30% 

11.00% 

9.40% 

7.60% 
6.10% 

مجمع مارفيال  مجمع الفنار برج اليوم  �لية املعرفة  مستودعات الس��

 السك�ي

مقارنة بمتوسط التقييم ملثمن�ن مستقل�ن) الشراء(قيمة االستحواذ   

متوسط ا�خصم 
8.6%  

 �سب امللكية �� الصندوق 

12.90% 

45.10% 

27.70% 

14.30% 

 توزيع قيمة األصول بحسب القطاع

 صنا�� تجاري  سك�ي �علي�ي

18.30% 

9.70% 

5.80% 

38.50% 

15.40% 

12.30% 

العقارتوزيع اإليجارات بحسب   

 �لية املعرفة  مستودعات الس�� مجمع مارفيال مجمع الفنار السك�ي مجمع الفنار التجاري  برج اليوم

مستثمري الطرح 

 العام

30%  

شركة األث��*  

24.90%  

 مجموعة املهيدب

19.20%  

 �حيفة اليوم

12.70%  

 �لية املعرفة

7.60%  

جدوى لالستثمار   

5.70%  

املهيدبملجموعة % 70شركة األث�� مملوكة بنسبة  *  



 سندات ألمر

 ضمان شر�ات

 رهن وحدات �� الصندوق 

 ضمانات و�عهدات 

 �جل أداء  مدير الصندوق 

 ضمانات بنكية

 أداء مستمر ومدعوم

شركة جدوى لالستثمار ، مدير الصندوق الوحيد الذي لديھ خ��ة سابقة �� إدارة  �عت��
.�� السوق السعودي الر�ت صناديق  

1 

 تنفيذ عمليات استحواذ ع��ب بنكية وقام  ع�� �سهيالت ا�حرم�ن  ر�تصندوق جدوى  حصل
.أصول عقار�ة متعددة  

2 

تتم إدارة الصناديق العقار�ة لدى شركة جدوى من قبل فر�ق متخصص ومسؤول عن تطو�ر 
.وتنفيذ اس��اتيجية النمو العقاري للصناديق  

3 

 يتمتع فر�ق إدارة العقارات بخ��ة واسعة �� االستثمار العقاري املح�� و العال�ي �� مجال
.لتطو�ر العقاري ومجال االستحواذ ع�� أصول عقار�ة مدرة للدخلا  

4 

 مستأجر�ن ذوي مالئة مالية عالية 

 7 الرجاء االطالع على فقرة إخالء المسؤولیة في نھایة ھذا العرض االستثماري 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyfjv6ejXAhXD2aQKHWB3B88QjRwIBw&url=https://www.roro44.net/189111/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/&psig=AOvVaw2HgFQm3Bb_c6tS-6d6Wyw8&ust=1512218183907982
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS1v_-rKzYAhVECewKHWRmA1gQjRwIBw&url=http://www.saudiprojects.net/?project=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&psig=AOvVaw2eDFGKH3ZQ0CM4bUAHBfre&ust=1514538303329278
https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyfjv6ejXAhXD2aQKHWB3B88QjRwIBw&url=https://www.roro44.net/189111/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9/&psig=AOvVaw2HgFQm3Bb_c6tS-6d6Wyw8&ust=1512218183907982
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS1v_-rKzYAhVECewKHWRmA1gQjRwIBw&url=http://www.saudiprojects.net/?project=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9&psig=AOvVaw2eDFGKH3ZQ0CM4bUAHBfre&ust=1514538303329278


السعودية  ر�تصندوق جدوى   اسم الصندوق  

توزيع ر�ع سنوي   -%  7.30  العائد الصا�� 

سنة أخرى  99قابلة للتمديد ملدة  -سنة 99  مدة الصندوق  

 التوافق من أح�ام الشرعية اإلسالمية متوافق مع أح�ام الشرعية اإلسالمية 

تمو�الت بنكية%  0  /حقوق ملكية% 100:  التمو�ل املبدئي  رأس املال/  التمو�ل  

) ر�ال سعودي 1,580,000,000(وحدة  158,000,000  حجم الصندوق  

الصندوق  ٪ حصة ��5.7بما �عادل   - )ر�ال سعودي 89,447,000(وحدة   8,944,700  استثمار شركة جدوى لالستثمار �� الصندوق  

تدفع مرة واحدة و�شمل ضر�بة القيمة املضافة من مبلغ االش��اك،% 2  رسوم االش��اك 

ضر�بة القيمة املضافة ) + بما ف��ا املحفظة املبدئية(العقار�ة  من قيمة االستحواذ ع�� األصول % 0.75  رسوم الصفقات 

ضر�بة القيمة املضافة + من صا�� قيمة األصول  سنو�ا% 0.75  رسوم اإلدارة 

رسوم ا�حفظ، الرسوم اإلدار�ة، أ�عاب املحاسب القانو�ي، رسوم تداول، رسوم التعامل، رسوم مدير األمالك، رسوم أعضاء مجلس 
.تخضع جميع الرسوم لضر�بة القيمة املضافة. ، والرسوم األخرى املستقل�ن إدارة الصندوق   

 رسوم أخرى 

الصندوق شروط م�خص   
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 ف��ة الطرح  2018يناير  23وح�ى  2018يناير  3ابتداًء من 

2018من  الر�ع األول   اإلدراج �� تداول  

من حجم الصندوق % 30  ا�حصة املطروحة لالكتتاب العام 

وحدة 47،400،000  الوحدات املطروحة لالكتتاب العام 

وحدة /ر�ال سعودي 10  سعر الوحدة 

ر�ال سعودي  474,000,000  حجم الطرح لالكتتاب العام  

ر�ال سعودي 500/ وحدة 50  ا�حد االد�ى لالش��اك  

ر�ال سعودي 78,842,000/ وحدة  7,884,200  ا�حد األع�� لالش��اك 

.األ�خاص الطبيعيون ممن يحملون ا�جنسية السعودية ومواط�ي مجلس التعاون ا�خلي��) أ(  
.األ�خاص الطبيعيون املقيم�ن �� اململكة العر�ية السعودية بموجب هو�ة مقيم) ب(  
املؤسسات والشر�ات وصناديق االستثمار وغ��ها من األ�خاص االعتبار��ن والكيانات القانونية القائمة �� اململكة العر�ية ) ج(

.السعودية واملستثمر�ن األجانب املؤهل�ن وا�خليجيون ذوي ال�خصية االعتبار�ة   

 املستثمر�ن املؤهل�ن 

 ا�جهات املستلمة 

 م�خص طرح الصندوق 
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:إخالء املسؤولية  
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 حمللالستثمار أو مدير��ا واملوظف�ن والشر�ات التا�عة لها ال تقدم أي ضمانات أو ادعاءات أو �عهدات �ش�ٍل صر�ح أو ضم�ي، كما أ��ا ال تتجدوى  :إخالء املسؤولية
يجب أن �عامل �افة   .ةادأية مساءلة قانونية، سواء �انت مباشرة أو غ�� مباشرة، أو مسؤولية عن دقة واكتمال أو منفعة أي من املعلومات ال�ي الواردة �� هذه امل
 ألي �خص دون موافقة خطية من جدوى لالستثمار 

ً
ليا

ُ
 أو �

ً
كما أن املعلومات املقدمة �� . املعلومات الواردة �� هذا التقر�ر �سر�ة تامة وال يجب اإلفصاح ع��ا جزئيا

من خالل هذا التقر�ر أية نصائح قانونية أو مالية أو غ��ها، حيث أن االستثمار �� أي منتج من لالستثمار ، وال تقدم جدوى .هذا التقر�ر معدة �غرض العلم فقط
وال �عد االستثمارات �� أي من املنتجات ودائع كما أ��ا غ�� مضمونة إذ أن قيمة االستثمار عرضة للتذبذب وقد . منتجات جدوى مح�وم �شروط وأح�ام ذلك املنتج

 عن األداء املستقب��. ال �ستلم املستثمر �امل املبلغ املستثمر
ً
 .جدوى لالستثمار �� شركة مرخص لها من هيئة السوق املالية السعودية. وال ُ�عد األداء السابق مؤشرا

 
إن . رهم املا��تشاقد ال يالئم االستثمار �� وحدات الصندوق جميع األ�خاص الذين يتلقون هذا اإلعالن وع�� من لديھ أي ش�وك حول االستثمار الرجوع إ�� مس

 تار�خصدرت موافقة مجلس الهيئة �� . قيمة الورقة املالية والدخل يمكن أن تتعرض النخفاض مفا�� وكب�� قد يؤدي �خسارة �ساوي مبلغ االستثمار
   م2017/12/28

 37-06034 ) رقم ترخيص املالية السوق  هيئة قبل من مرخصة شركة ( لإلستثمار جدوى 
 60677 ب .ص

 11555 الر�اض
 السعودية العر�ية اململكة
  )011( 279 1111 :هاتف
 800 435 1111 :هاتف
 com.jadwa.www :االلك��و�ي املوقع
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