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 ملخص الطرح

 2 الرجاء االطالع على فقرة إخالء المسؤولية في نهاية هذا العرض االستثماري 

 املستشار القانوني
 

 املثمنين العقاريين
  

   

*متوسط املحفظةسنوات  7.5  

الرئيسية اململكة مدن         

 سكني

 
 
 

 تجاري  تعليمي صناعي

 
 
 

س.مليار  ر 1.58 لحجما   

س.مليون ر 474الطرح العام      

 استثمار جدوى في الصندوق 

س.مليون ر 89.5  

أصول عقاريةخمسة   

 دراسة الجدوى 
 

 الفحص الفني النافي للجهالة 
 

املتوسط املرجح لفترة انتهاء إيجارات جميع أصول املحفظة املبدئية للصندوق *  

نسبة اإلشغال% 100  

ملكية حرة للعقارات% 100  

بدون )حقوق ملكية % 100
( تمويالت بنكية  

عائد سنوي صافي% 7.30  

ربع سنوية توزيعات  

سنوي  نمو  

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


 ملخص املحفظة العقارية
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الرياضمدينة   
من إجمالي القيمة% 66.4  
من إجمالي اإليجارات% 66.2  

املعرفة كليات  1 

مارفيالمجمع   2 

 3 مستودعات السلي

2 

 املنطقة الشرقية
من إجمالي القيمة 33.6%  
من إجمالي اإليجارات% 33.8  

 

اليوم برج  1 

 2 مجمع الفنار
3 

 واملنطقة الشرقيةمدينة الرياض تتألف املحفظة املبدئية للصندوق من خمسة أصول عقارية تتوزع بين. 
 

 متوازن للدخلتحقق نمو تقع العقارات في مواقع بارزة بالقرب من محركات الطلب الرئيسية التي من املتوقع أن . 
 

 املستأجرةوخاضعة لضمانات مصرفية وضمانات من الشركات مالية عالية ملستأجرين ذوي مالءة مؤجرة معظم األصول. 



جذابةعوائد   

 4 الرجاء االطالع على فقرة إخالء المسؤولية في نهاية هذا العرض االستثماري 

.م2017/12/31األسعار كما في *  

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

عند الطرح السعودية يقدم أعلى عائد مقارنة بالصناديق العقارية املتداولة ريتصندوق جدوى   

13.3% 

11.5% 

10.3% 
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9.0% 
7.3% 

5.8% 

5.7% 

5.1% 

4.8% 

4.8% 

4.7% 

4.1% 
2.9% 

1.7% 

ريتاألهلي   

ريتالراجحي   

الحرمين ريتجدوى   

 من ناحية القيمة السوقية لصناديق 
ً
الريتاألكبر حجما «تداول »بعوائد مؤشرات السوق السعودي عالي مقارنة نقدي عائد    

السعودية ريتجدوى   

مدرجة ريتصناديق   

غير مدرجة ريتصناديق   

 قطاع  الصناديق العقارية 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 ريت 

 السعودية

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

األولي لصناديق 

 الريت

متوسط العائد 

الحالي لصناديق 

 *الريت

7.30% 

3.35% 
2.98% 

0.92% 

صندوق جدوى ريت 

 السعودية

مؤشر السوق السعودي 

 "تاس ي"

مؤشر الشركات املتوسطة 

** 

 -مؤشر القطاع العقاري 

 تاس ي



 توزيعات نقدية ربع سنوية 
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 توزيع سنوي 

صندوق هو صندوق جدوى ريت السعودية 

الريت الوحيد الذي يوزع أرباحه أربعة مرات 

 
 
 سنويا

 توزيع ربع سنوي  توزيع نصف سنوي 

 ريت

أعلن عن مدرجة وغير مدرجة )ريت صناديق  8
 أرباح مرة واحدة توزع ( طرحها

ً
سنويا  

أعلن عن مدرجة وغير مدرجة )صناديق ريت  6
 أرباح مرتين توزع ( طرحها

ً
سنويا  

 ريت ريت

 ريت ريت ريت

 ريت ريت

 ريت ريت ريت

 ريت ريت ريت



 استثمار ذو قيمة مع توزيع في املخاطر
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ملكية حرة% 100 نسبة اإلشغال% 100   

13.30% 

11.00% 

9.40% 

7.60% 
6.10% 

مجمع مارفيال  مجمع الفنار برج اليوم  كلية املعرفة  مستودعات السلي

 السكني

مقارنة بمتوسط التقييم ملثمنين مستقلين( الشراء)قيمة االستحواذ   

متوسط الخصم 
8.6%  

 نسب امللكية في الصندوق 

12.90% 

45.10% 

27.70% 

14.30% 

 توزيع قيمة األصول بحسب القطاع

 صناعي تجاري  سكني تعليمي

18.30% 

9.70% 

5.80% 

38.50% 

15.40% 

12.30% 

العقارتوزيع اإليجارات بحسب   

 كلية املعرفة  مستودعات السلي مجمع مارفيال مجمع الفنار السكني مجمع الفنار التجاري  برج اليوم

مستثمري الطرح 

 العام

30%  

شركة األثير*  

24.90%  

 مجموعة املهيدب

19.20%  

 صحيفة اليوم

12.70%  

 كلية املعرفة

7.60%  

جدوى لالستثمار   

5.70%  

املهيدبملجموعة % 70شركة األثير مملوكة بنسبة  *  



 سندات ألمر

 ضمان شركات

 رهن وحدات في الصندوق 

 ضمانات وتعهدات 

 سجل أداء  مدير الصندوق 

 ضمانات بنكية

 أداء مستمر ومدعوم

شركة جدوى لالستثمار ، مدير الصندوق الوحيد الذي لديه خبرة سابقة في إدارة  تعتبر
.في السوق السعودي الريت صناديق  

1 

 تنفيذ عمليات استحواذ علىب بنكية وقام  على تسهيالت الحرمين  ريتصندوق جدوى  حصل
.أصول عقارية متعددة  

2 

تطوير ومسؤول عن تتم إدارة الصناديق العقارية لدى شركة جدوى من قبل فريق متخصص 
.وتنفيذ استراتيجية النمو العقاري للصناديق  

3 

 يتمتع فريق إدارة العقارات بخبرة واسعة في االستثمار العقاري املحلي و العالمي في مجال
.لتطوير العقاري ومجال االستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخلا  

4 

 مستأجرين ذوي مالئة مالية عالية 
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السعودية  ريتصندوق جدوى   اسم الصندوق  

توزيع ربع سنوي   -%  7.30  العائد الصافي 

سنة أخرى  99قابلة للتمديد ملدة  -سنة 99  مدة الصندوق  

 التوافق من أحكام الشرعية اإلسالمية متوافق مع أحكام الشرعية اإلسالمية 

تمويالت بنكية%  0  /حقوق ملكية% 100:  التمويل املبدئي  رأس املال/  التمويل  

( ريال سعودي 1,580,000,000)وحدة  158,000,000  حجم الصندوق  

الصندوق  ٪ حصة في5.7بما يعادل   - (ريال سعودي 89,447,000)وحدة   8,944,700  استثمار شركة جدوى لالستثمار في الصندوق  

تدفع مرة واحدة وتشمل ضريبة القيمة املضافة من مبلغ االشتراك،% 2  رسوم االشتراك 

ضريبة القيمة املضافة ( + بما فيها املحفظة املبدئية)العقارية  من قيمة االستحواذ على األصول % 0.75  رسوم الصفقات 

ضريبة القيمة املضافة + من صافي قيمة األصول  سنويا% 0.75  رسوم اإلدارة 

رسوم الحفظ، الرسوم اإلدارية، أتعاب املحاسب القانوني، رسوم تداول، رسوم التعامل، رسوم مدير األمالك، رسوم أعضاء مجلس 
.تخضع جميع الرسوم لضريبة القيمة املضافة. ، والرسوم األخرى املستقلين إدارة الصندوق   

 رسوم أخرى 

الصندوق شروط ملخص   
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 فترة الطرح  2018يناير  23وحتى  2018يناير  3ابتداًء من 

2018من  الربع األول   اإلدراج في تداول  

من حجم الصندوق % 30  الحصة املطروحة لالكتتاب العام 

وحدة 47،400،000  الوحدات املطروحة لالكتتاب العام 

وحدة /ريال سعودي 10  سعر الوحدة 

ريال سعودي  474,000,000  حجم الطرح لالكتتاب العام  

ريال سعودي 500/ وحدة 50  الحد االدنى لالشتراك  

ريال سعودي 78,842,000/ وحدة  7,884,200  الحد األعلى لالشتراك 

.األشخاص الطبيعيون ممن يحملون الجنسية السعودية ومواطني مجلس التعاون الخليجي( أ)  
.األشخاص الطبيعيون املقيمين في اململكة العربية السعودية بموجب هوية مقيم( ب)  
املؤسسات والشركات وصناديق االستثمار وغيرها من األشخاص االعتباريين والكيانات القانونية القائمة في اململكة العربية ( ج)

.السعودية واملستثمرين األجانب املؤهلين والخليجيون ذوي الشخصية االعتبارية   

 املستثمرين املؤهلين 

 الجهات املستلمة 

 ملخص طرح الصندوق 
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:إخالء املسؤولية  
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 حمللالستثمار أو مديريها واملوظفين والشركات التابعة لها ال تقدم أي ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات بشكٍل صريح أو ضمني، كما أنها ال تتجدوى  :إخالء املسؤولية
يجب أن تعامل كافة   .ةادأية مساءلة قانونية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو مسؤولية عن دقة واكتمال أو منفعة أي من املعلومات التي الواردة في هذه امل
 ألي شخص دون موافقة خطية من جدوى لالستثمار 

ً
ليا

 
 أو ك

ً
كما أن املعلومات املقدمة في . املعلومات الواردة في هذا التقرير بسرية تامة وال يجب اإلفصاح عنها جزئيا

من خالل هذا التقرير أية نصائح قانونية أو مالية أو غيرها، حيث أن االستثمار في أي منتج من لالستثمار ، وال تقدم جدوى .هذا التقرير معدة بغرض العلم فقط
وال تعد االستثمارات في أي من املنتجات ودائع كما أنها غير مضمونة إذ أن قيمة االستثمار عرضة للتذبذب وقد . منتجات جدوى محكوم بشروط وأحكام ذلك املنتج

 عن األداء املستقبلي. ال يستلم املستثمر كامل املبلغ املستثمر
ً
عد األداء السابق مؤشرا  .جدوى لالستثمار هي شركة مرخص لها من هيئة السوق املالية السعودية. وال ي 

  
 لإلستثمار جدوى 

 60677 ب .ص
 11555 الرياض
 السعودية العربية اململكة
  (011) 279 1111 :هاتف
 800 435 1111 :هاتف
 com.jadwa.www :االلكتروني املوقع
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