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لمحة عامة عن الصندوق
صندوق سويكورب وابل ريت هو صندوق استثماري عقاري مقفل مطروح طرًحا عاًما ومتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، وهو مدرٌج في سوق األسهم السعودية »تداول« تحت المؤشر رقم 4345 

وحاصل على ترخيص هيئة السوق المالية.

دول  وفي  السعودية  العربية  المملكة  داخل  العقارية  األصول  في  االستثمار  إلى  الصندوق  يهدف 
مختارة أخرى، وتوزيع ما ال يقل عن 90% من صافي أرباحه سنوًيا على مالكي الوحدات.

 استثمر الصندوق في أربع مجمعات تجارية ُبنيت مؤخًرا وتتمّيز بارتفاع مستوى إيراداتها المحتملة )عند 
وصولها إلى نسبة األشغال القصوى(، وتقع في أفضل المواقع المنتشرة في مدن سعودية تتمّيز 

بنمو سكاني ثابت وسليم، باإلضافة إلى آفاق تنموية واعدة.

 معظم المستأجرين الحاليين لهذه المجمعات التجارية هم من تّجار التجزئة المحليين والعالميين، وتجار 
ترفيهية  ومناطق  الوطنية،  التجارية  السالسل  ومشّغلي  العالية،  الجودة  ذوي  المتخصصين  التجزئة 

حديثة، فضاًل عن باقة من المطاعم والمقاهي الفاخرة.

استفاد الصندوق من مرحلة التعافي في قطاعي تجارة التجزئة والترفيه بعد جائحة كوفيد-19، والنمو 
المتوقع في إنفاق اأُلسر في عام 2021، وخصوًصا تحّسن األداء االقتصادي وعودة أسعار النفط إلى 

مستوياٍت أفضل. 

تعرفه  لم  ارتفاًعا  السينما  إيرادات  فشهدت  الترفيه  قطاع  على  الدولة  تركيز  ازداد   ،2018 عام  منذ 
المملكة من قبل، وبات من المتوقع أن يبلغ حجمها 1.5 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 12030. في 
هذا السياق، ستضمن صاالت السينما الجديدة في المجّمعات التجارية للصندوق االستفادة من هذا 

االتجاه الجديد للسوق.

خالل عام 2020، أنجزت شركة »إيه أم سي« )AMC( أعمال بناء قاعات سينما في المجمعات التجارية 
الذي  التجاري  المجّمع  أخرى في  أنشأت سينما  ثم  الباطن،  الرياض وحفر  الصندوق في  يملكها  التي 
يملكه الصندوق في الدوادمي -  والتي تم افتتاحها في شهر أبريل من عام 2021. ومن المقّرر أيًضا 

إنشاء صالة سينما في المكان مول في تبوك. 

1 من المتوقع أن تبلغ إيرادات صاالت السينما قيمة مذهلة تساوي 1.5 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2030. )2020(
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بــيــان اإلدارة
السادة مالكي الوحدات

يسّرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للسنة المالية 2020 الذي يشمل ملّخًصا عن أداء الصندوق، 
الحكومية  والتدابير  العالمية  كوفيد-19  جائحة  خلفية  على  السنة  هذه  واجهته  التي  التحديات  وأبرز 

لمكافحتها، باإلضافة إلى استعراض آفاق النمو في الصندوق مع انحسار األزمة. 

واجه الصندوق العديد من المصاعب خالل عام 2020، حيث دفعت  جائحة كوفيد-19 بالحكومات إلى 
أبواب جميع  المحفظة االستثمارية. فُأقفلت  الثقيلة على  ألقت بظاللها  إلزامي  فرض فترات إغالق 
المجّمعات التجارية للصندوق، وُأعفي المستأجرون من سداد اإليجار عن تلك الفترة، ما أدى إلى خسارة 
اإليرادات لمدة زمنية محددة. وترافق ذلك مع انخفاض عدد المستأجرين بسبب اإلقفال النهائي لبعض 

المتاجر تحت وطأة التداعيات السلبية على أعمالها التجارية. 

ولكن على الرغم من هذه الفترة الصعبة، ال تزال آفاق الصندوق تبدو جيدة. فاعتباًرا من مارس 2021، 
نجحت المملكة بتوزيع أكثر من 4 ماليين جرعة من اللقاح على السكان، وبدأت العودة التدريجية والثابتة 
أن يشهد عام  المتوقع  السينما. ومن  التجارية وصاالت  المجّمعات  افتتاح  االعتيادية مع  الحياة  إلى 
2021 ارتفاًعا في اإلنفاق اأُلسري بنسبة 2.7 %  2، يصاحبه ارتفاع سنوي متوقع للدخل المتاح لإلنفاق 

بنسبة 6.4 %  3، مع توقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل 3.1 %  4.

افتتحت صاالت السينما أبوابها في المملكة العربية السعودية عام 2018. ومن المتوقع أن تسّجل 
ا كبيًرا بنسبة 27.6 % بين عامي 2021 و52024، حيث ُيتوقع أن تبلغ مبيعات  إيرادات تذاكر السينما نموًّ
التذاكر وحدها 48 مليون دوالر أمريكي عام 62021، ومن المقّدر أن تبلغ إيرادات صاالت السينما في 
بناء   AMC أنجزت شركة   ،2020 72030. وخالل عام  بحلول عام  أمريكي  1.5 مليارات دوالر  المملكة 
صاالت السينما الجديدة في المكان مول في الرياض وحفر الباطن، ثم صالة سينما إضافية في المكان 
أيًضا إنشاء صالة  2021. ومن المقّرر  أبريل من عام  مول في الدوادمي والتي تم افتتاحها في شهر 
ليستفيد من  الصندوق  الجديدة هذه  السينما  تبوك. وسُتمّكن صاالت  المكان مول في  سينما في 

التنامي الهائل في الطلب على السينما وعدد زّوارها.

في عام 2020، بدأ الصندوق في البحث عن مدير أمالك جديد يتمّتع بالجدارة والكفاءة العالية، وبادر 
الصندوق إلى البحث بصورة نشطة عن كوادر بشرية تملك خبرة واسعة بهدف تحسين أدائه. 

عالوًة على ذلك، نتوقع أن يستفيد الصندوق من تحّسن الظروف االقتصادية وارتفاع الثقة التجارية 
فيفتح آفاًقا جديدة للحصول على التمويل الذي كنا نسعى إليه لتعزيز محفظة الصندوق االستثمارية 

وتدعيمها بأصول جديدة، ونتوقع أيًضا أن ننتهي من إبرام هذه الصفقات التجارية في 2021. 

تقرير المستهلكين وتجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية للربع األول من عام 2021. )2020، أكتوبر(. 

المرجع نفسه.

السياق االقتصادي للمملكة العربية السعودية. )2021، مارس(

 تذاكر السينما – المملكة العربية السعودية. )2020، أغسطس(

المرجع نفسه.
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نبذة عن الصندوق 
االسم الكامل |  سويكورب وابل ريت )»الصندوق«( 

وصف الصندوق وأهدافه

شرح عمل صناديق االستثمار العقارية المتداولة

صندوق سويكورب وابل ريت هو صندوق استثماري عقاري متداول مقفل مطروح طرًحا عاًما ومتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، تأّسس في المملكة العربية السعودية وهو مدرٌج في سوق األسهم السعودية 
»تداول« تحت المؤشر رقم 4345. ويخضع الصندوق إلى الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة 

بصناديق االستثمار العقارية المتداولة على النحو الذي تحّدده هيئة السوق المالية.

السعودية وفي دول مختارة  العربية  المملكة  العقارية داخل  االستثمار في األصول  إلى  الصندوق  ويهدف 
أخرى، وتوزيع ما ال يقل عن 90 % من صافي أرباحه سنوًيا على مالكي الوحدات. كما يجوز أن يستثمر الصندوق 
في األصول العقارية قيد اإلنشاء واألوراق المالية وأصول أخرى، بشرط أن يستثمر ما ال يقّل عن 75 % من 
القيمة اإلجمالية ألصوله في أصول عقارية قادرة على توليد دخل تأجيري دوري. باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز 

أن يستثمر الصندوق في أراٍض خالية.

السعودية  األسهم  الصندوق في سوق  وحدات  إدراج  تاريخ  من  تبدأ  99 سنة  الصندوق  وتكون مدة عمل 
»تداول« وطرحها للتداول. ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترات مماثلة بناًء على تقدير مدير الصندوق وبعد 

الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

صناديق االستثمار العقارية المتداولة هي أدوات مالية ُمدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول( 
تتيح لجميع أنواع المستثمرين إمكانية االستثمار في السوق العقارية من دون أن يضطروا إلى شراء 

عقارات أو إدارتها أو تمويلها بأنفسهم. 

ويمكن تحقيق ذلك عبر االستفادة من الملكية الجماعية لعقارات ُمطّورة ومبنية قادرة على توليد 
دخل تأجيري دوري.

عالوًة على ذلك، ُتعتبر هذه الصناديق طريقة ممتازة لتعزيز نمو محفظتكم االستثمارية وإيراداتها 
وزيادة تنّوعها. 
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إدارة من الطراز العالمي

يتوّلى إدارة الصندوق فريق مؤلف من أصحاب كفاءات من المستوى العالمي. فمنذ عام 1987، عملت شركة 
سويكورب للخدمات المالية الخاصة على تقديم حلوٍل في مجال االستثمار والصيرفة واألسهم الخاصة وإدارة 

األصول، وتتمّتع بسجل ممّيز وحافل بالصفقات الرائدة في كافة أرجاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تتمّتع الشركة بمميزات عّدة على رأسها رأس مال مدفوع يبلغ 500 مليون ريال سعودي ونيلها ترخيًصا من 
وقد  2008؛  عام  المالية  للخدمات  دبي  سلطة  من  ترخيًصا  ثم   2006 عام  السعودية  المالية  السوق  هيئة 
ساعدها ذلك لتصبح اليوم أحد أبرز مزّودي الخدمات المالية في المنطقة، يعمل لديها أكثر من 50 محترًفا 
الرياض  الرئيسي في  المالية واالستثمارية من مكتبها  الحلول  أجود  الكفاءة والخبرة في تقديم  من أصحاب 

ومكاتبها األخرى المنتشرة في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

عالوًة على ذلك، تتمّتع سويكورب بخبرة كبيرة في ابتكار حلول وخدمات استثمارية فريدة من نوعها للصناديق 
العائدات  تعظيم  بغرض  العقاري  االستثمار  مشاريع  هيكلة  تعيد  قوية  مالية  استراتيجيات  ووضع  العقارية، 

الربحية بأدنى مستويات مقبولة من المخاطر.

هيئة المراجعة الشرعية
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لمحة عامة عن االستثمارات
ُأدرج الصندوق في سوق »تداول« بتاريخ 6 أغسطس 2018 برأسمال أّولي يبلغ 1180 مليون ريال سعودي، 
وبدون أي ديون. واسُتخدم رأس المال األّولي للصندوق لشراء محفظة أصوله األّولية التي تتألف من أربعة 

مجّمعات تجارية من شركة وابل العربية لالستثمار وماّلك األراضي اآلخرين.

تقع المجمعات التجارية األربعة التي يملكها الصندوق في الرياض، وتبوك، وحفر الباطن، والدوادمي. كما أن 
كل مجّمع منها مكتمل البناء وقيد التشغيل ويوّلد بالفعل دخاًل تأجيرًيا دورًيا. 

لقد ُأنشئت كافة المجمعات التجارية هذه مؤخًرا وفق أعلى المعايير المعتمدة وتقع جميعها في مدن سريعة 
النمو، ما يضمن استفادتها من األسبقية في السوق، بل وحتى أفضلية الوجهة الحصرية في الدوادمي باعتبار 
أن المجّمع التجاري هناك هو مركز التسّوق الوحيد في المدينة. كما تتمّتع معظم المراكز التجارية أيًضا بميزة 
إنشائها في مناطق تّتسم بارتفاع الطلب ومحدودية العرض، مما يساعدها على توفير مجموعة من المنتجات 

والخدمات المتنوعة لتلبية احتياجات المستهلكين الملّحة في المناطق المذكورة. 

من جانب آخر، تم تأجيل التصريح عن توزيعات أرباح عام 2020 إلى النصف الثاني من عام 2021 بالنظر إلى أن 
2021، وعلى تحصيل  النقدية في الصندوق لعام  مدير الصندوق يعمل حالًيا على تقييم احتياجات السيولة 
الذمم المدينة القائمة. وقد حّقق الصندوق عائًدا يبلغ 4.3 % في عام 2019 على أساس القيمة اإلسمية 

البالغة 10 ريال سعودي للوحدة.

إضافًة إلى ما سبق، وضع مدير الصندوق خطة متماسكة للصفقات المحتملة والتي ستساهم في توسيع 
االعتبار،  بعين  األخذ  مع  للصندوق  مالءمتها  مدى  وتقييم  حالًيا  مراجعتها  وتجري  االستثمارية.  المحفظة 
وبالدرجة األولى، جودة األصول المستهدفة، والجدارة االئتمانية للطرف المقابل، وإبرام اتفاقيات إيجار طويلة 

األمد ومتدنية المخاطر، وضمان تقييمات عقارية جاذبة، وعوامل أخرى ذات صلة.
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470.2
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323.6

70%

219.4

58%

166.8

69%

أصول الدرجة األولى

المكان مولالعــقــار
- حفر الباطن

الدوادميتبوكالرياضحفر الباطن

تمّلك حّر

*وفق شهادات البناء

ل بالوزن الترجيحي **تستند نسبة اإلشغال إلى متوسط المساحة التأجيرية اإلجمالية المعدَّ

عقد إيجارتمّلك حّرتمّلك حّر

أكتوبر 2015مارس 2016ديسمبر 2016يونيو 2016

المكان مول 
- الرياض

المكان مول 
-  تبوك

المكان مول 
- الدوادمي

المدينة

تاريخ إتمام البناء*

ملكية الصندوق

قيمة الشراء
)مليون ريال سعودي(

نسبة المساحة التأجيرية اإلجمالية 
المرتبطة بعقود إيجار تتراوح مدتها بين 

5 سنوات و20 سنة

جميعها  تتمّتع  حيث  للصندوق،  االستثمارية  المحفظة  لتؤّلف  فائقة  بعناية  التجارية  المجّمعات  اختيار  تم 
ُبنيت جميعها في  القصوى(. وقد  األشغال  نسبة  إلى  )عند وصولها  المحتملة  اإليرادات  عاٍل من  بمستوى 
مواقع ممتازة في مدن ومحافظات سعودية تّتسم بنمو سكاني ثابت وسليم، باإلضافة إلى آفاق تنموية 
واعدة. كما أن كافة المجّمعات التجارية هذه حديثة اإلنشاء، إذ ال يزيد تاريخ إتمام بناء أقدمها عن نهاية عام 

2015. وإلى جانب كونها بحالة جّيدة، اعتمدت في إنشائها أعلى المعايير الوطنية والدولية المعمول بها.

مختلف  في  تشهد  االستثمارية  المحفظة  تزال  ال  مؤخًرا،  باألسواق  عصفت  التي  الجائحة  من  الرغم  وعلى 
أجزائها تنّوًعا في المستأجرين محتفظًة بـ 349 متجًرا، وكبار تّجار التجزئة المحليين والعالميين، وغيرهم من تّجار 

التجزئة المتخصصين ذوي الجودة العالية ومشّغلي سالسل العالمات التجارية الوطنية. 

إلى  المتوسط  التجارية ِنسب إشغال مرتفعة وصلت في  المجمعات  قبل تفّشي جائحة كوفيد-19، سّجلت 
96 %. أما بعد الجائحة، فقد انخفضت هذه النسبة إلى 73.5 %، لكننا نتوقع أن تتحسن خالل عام 2021 مع 
عودة االقتصاد إلى سابق عهده. باإلضافة إلى ذلك، إن ما يزيد عن 65 % من المساحة التأجيرية اإلجمالية 
في المجمعات التجارية مرتبط بعقود إيجار متوسطة إلى طويلة األمد تتراوح مدتها بين 5 سنوات و20 سنة. 
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 حفر الباطن

الرياض

الدوادمي

تبوك

ُتظهر الخريطة التالية المواقع الجغرافية 
لألصول األربعة داخل المملكة:
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128

2

2

2

126,700

98,374

  63,397* 

62%**

>10

5-10

2-5

<2

9,000

12,312

3,748

10,143

26%

35%

11%

29%

1

8

17

102

1

أصول الصندوق

المكان مول

أبرز العالمات التجارية

حفر الباطن

عــــــــــام
ت الفنية

صفا
الموا

مجمع تجاريالوصف

مدة العقود 
)سنوات(

المساحة التأجيرية
عدد العقود

النسبة المئويةالمتر المربع

محافظة حفر الباطن - المنطقة الشرقية

قطاع التجزئة

عام 2016

عام 2018

الموقع

القطاع

تاريخ إتمام البناء

تاريخ االستحواذ

عدد المحالت

مساحة األرض

مساحة البناء

المساحة التأجيرية

نسبة اإلشغال

م

م

م

العقود الحالية

ت التجارية
صفا

الموا

حتى 31 ديسمبر 2020

*بما يشمل المساحة الُملحقة الجديدة البالغة 6,219
**نسبة اإلشغال من دون المساحة الُملحقة الجديدة.

1

2. م
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المكان مول
حفر الباطن

لمحة عامة عن المدينة

أبرز محّفزات الطلب

تقع حفر الباطن في المنطقة الشرقية شمال مدينة الرياض وعلى بعد 430 كيلومتًرا منها، وتبعد 94 
كيلومتًرا عن الحدود الكويتية و74 كيلومتًرا عن الحدود العراقية

تجذب حفر الباطن عدًدا كبيًرا من المسافرين القادمين من العراق والكويت

التسّوق هو النشاط الرئيسي في المدينة، وخيارات الترفيه في المدينة محدودة

افتتاح مدن صناعية جديدة( فرَص عمٍل جديدة  )عبر  الباطن  الحكومية في حفر  ستوّلد االستثمارات 
ومزيًدا من الطلب في قطاع التجزئة

تجذب مدينة الملك خالد العسكرية القريبة من المدينة وجامعة حفر الباطن قاطني المناطق المجاورة 
للمدينة، وهما محّفزان رئيسّيان لزيادة عدد زّوار المجّمع التجاري

ُتعتبر طريًقا صحراويًا للحّجاج القادمين من الدول الخليجية المجاورة إلى مكة والمدينة المنورة

تضّم أكثر من 35 قرية وصل عدد سكانها إلى 359,000 في عام ⁷2021، أي بزيادة نسبتها 1.7 % عن 
سنوًيا في السنوات   % 2 الـ  الباطن متوّسًطا يقارب  النمو السكاني في حفر  2020، وقد سّجل  عام 

األربع الماضية

 حفر الباطن - السكان في المناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية بين 1950 و2021. )2021(. موقع »MACrotrends« اإللكتروني
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81

2

2

2

37,293

49,963

22,711

96%

>10

5-10

2-5

<2

1,303

15,026

1,728

4,247

6%

67%

8%

19%

1

21

13

46

1

المكان مول

أبرز العالمات التجارية

الريــــــاض

عــــــــــام
ت الفنية

صفا
الموا

مجمع تجاريالوصف

مدة العقود 
)سنوات(

المساحة التأجيرية
عدد العقود

النسبة المئويةالمتر المربع

مدينة الرياض - منطقة الرياض

قطاع التجزئة

عام 2016

عام 2018

الموقع

القطاع

تاريخ إتمام البناء

تاريخ االستحواذ

عدد المحالت

مساحة األرض

مساحة البناء

المساحة التأجيرية

نسبة اإلشغال

م

م

م

العقود الحالية

ت التجارية
صفا

الموا

حتى 31 ديسمبر 2020 1

SPORT 1

TARA CENTER
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المكان مول
الريــــــاض

8

لمحة عامة عن المدينة

أبرز محّفزات الطلب

في  بالسكان  اكتظاًظا  األكثر  والمدينة  المملكة  عاصمة  وهي  الوسطى  المنطقة  في  الرياض  تقع 
المملكة العربية السعودية

يقع المجمع التجاري في منطقة مأهولة في شمال الرياض بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي

المنطقة المذكورة هي أحد األحياء الناشئة في الرياض وهي تضّم بشكل رئيسي فلاًل سكنية 
وأراٍض خالية

من  يجعل  ما  الحرارة،  شديد  بمناخ  وتّتسم  عالمًيا  المعروفة  الترفيهية  المرافق  إلى  المدينة  تفتقر 
المرافق الترفيهية الداخلية الوجهَة الترفيهية األكثر رواًجا 

يبلغ عدد سكان الرياض حالًيا 7.3 ماليين نسمة8، أي بنمو يبلغ 2.17 % مقارنًة بعام 2020، وقد سّجل 
النمو السكاني في الرياض متوّسًطا يفوق الـ 2.5 % سنوًيا في السنوات األربع الماضية 

ا ألهم الشركـات والبنـوك، مـا يجـعـلـهـا الوجـهـة األولى في المملكــة للبـاحـثيــن عـن تشّكل الرياض مقرًّ
فرص العمل

الرياض - السكان في المناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية بين 1950 و2021. )2021(. موقع »MACrotrends« اإللكتروني
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62

2

2

2

21,596

44,198

19,006

71%

>10

5-10

2-5

<2

3,516

5,319

282

4,337

38%

20%

7%

7%

2

13

2

45

1

المكان مول

أبرز العالمات التجارية

 تــبــوك

عــــــــــام
ت الفنية

صفا
الموا

مجمع تجاريالوصف

مدة العقود 
)سنوات(

المساحة التأجيرية
عدد العقود

النسبة المئويةالمتر المربع

مدينة تبوك - منطقة تبوك

قطاع التجزئة

عام 2016

عام 2018

الموقع

القطاع

تاريخ إتمام البناء

تاريخ االستحواذ

عدد المحالت

مساحة األرض

مساحة البناء

المساحة التأجيرية

نسبة اإلشغال

م

م

م

العقود الحالية

ت التجارية
صفا

الموا

حتى 31 ديسمبر 2020 1
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المكان مول
 تــبــوك

9

لمحة عامة عن المدينة

أبرز محّفزات الطلب

تقع منطقة تبوك في شمال غرب المملكة، وهي قريبة من الحدود السعودية األردنية

بلغ عدد سكانها في عام 2021 نحو 667,000 نسمة، بنمّو قدره 1.52 % مقارنًة بعام 92020. وقد 
شهدت تبوك نمًوا سكانًيا بلغ في المتوسط 1.8 % سنوًيا خالل السنوات األربع الماضية 

تسعى المملكة إلى إنعاش المنطقة من خالل مدينة »نيوم« التي ُأعلن عنها مؤخًرا )الواقعة على 
ُبعد 180 كيلومتًرا تقريًبا من مدينة تبوك( والتي تمّثل أحد المشاريع الرئيسية في رؤية 2030

ا تجذب تبوك عدًدا كبيًرا من المسافرين القادمين من األردن برًّ

التسّوق هو نشاط رئيسي في تبوك نظًرا إلى أنها تفتقر إلى الخيارات الترفيهية

تفتقر تبوك إلى متاجر البقالة الكبيرة في المدينة مثل »كارفور« و»الدانوب« و»هايبر بنده«

تستقبل تبوك عدًدا كبيًرا من السّياح نظًرا إلى غناها بالمواقع التاريخية

يوّلد السّياح طلًبا عالًيا في قطاع التجزئة

ر االستثمارات فيها بـ 500 مليار دوالر الطلَب في  من المتوّقع أن تزيد مدينة »نيوم« الجديدة التي ُتقدَّ
قطاع التجزئة في منطقة تبوك

تبوك - السكان في المناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية بين 1950 و2021. )2021(. موقع »MACrotrends« اإللكتروني

تستضيف المدينة أكبر قاعدة جوية في المملكة العربية السعودية
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78

2

2

2

72,678

37,318

28,239

65%

>10

5-10

2-5

<2

6,737

24

2,889

9,865

30%

39%

1%

30%

2

2

9

65

1

المكان مول

أبرز العالمات التجارية

الدوادمي
عــــــــــام

ت الفنية
صفا

الموا

مجمع تجاريالوصف

مدة العقود 
)سنوات(

المساحة التأجيرية
عدد العقود

النسبة المئويةالمتر المربع

محافظة الدوادمي - منطقة الرياض

قطاع التجزئة

عام 2015

عام 2018

الموقع

القطاع

تاريخ إتمام البناء

تاريخ االستحواذ

عدد المحالت

مساحة األرض

مساحة البناء

المساحة التأجيرية

نسبة اإلشغال

م

م

م

العقود الحالية

ت التجارية
صفا

الموا

حتى 31 ديسمبر 2020 1
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المكان مول
الدوادمي

10

لمحة عامة عن المدينة

أبرز محّفزات الطلب

الدوادمي هي محافظة صغيرة في منطقة الرياض تقع على هضبة نجد الواقعة في وسط المملكة 
وتبعد 200 كيلومتر غرب مدينة الرياض

في العام 2003، تم افتتاح مطار الدوادمي الداخلي الذي يقع على ُبعد 30 كيلومتًرا غرب المحافظة

تتواجد عدة كّليات تابعة لجامعة شقراء في الدوادمي

10يبلغ عدد سكان الدوادمي 61,000 نسمة

»المكان مول« هو المجّمع التجاري الوحيد في الدوادمي، وال مناِفس ُيذكر له

التسّوق هو النشاط الرئيسي في الدوادمي نظًرا إلى أنها تفتقر إلى الخيارات الترفيهية

تشهد العالمات التجارية الدولية ذات التكلفة المقبولة رواًجا في الدوادمي

ومركز  المحافظة  في  الرئيسي  الطريق  وهو  العزيز،  عبد  الملك  طريق  على  التجاري  المجّمع  يقع 
األنشطة فيها

الدوادمي  تشّكل  التي  ساجر  مدينة  مثل  المجاورة  المدن  من  المستهلكين  التجاري  المجّمع  يجذب 
بالنسبة إليها وجهة التسّوق الرئيسية

تعداد السكان والمساكن، الهيئة العامة لإلحصاء، المملكة العربية السعودية
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982,362,597

947,722,311

118,000,000 

66,166,502

33,907,311

0

3.06%

9.80

8.03

1,180,000,000 

8.03

8.03

10

36,839,227

0.31

-151,045,862

 -1.28 

0.00% 

1,186,668,145 

1,149,508,173 

118,000,000 

103,884,266 

51,927,952 

0

3.02% 

9.74

9.30

50,740,000 -

0.43 -

1,180,000,000 

9.74 

9.86 

10

69,887,563

0.59 

59,292,554 

0.50 

0.00% 

المالية  البيانات  إلى  المستِندة  بالصندوق  الخاصة  المالية  المعايير  أبرز  عن  عامة  لمحة  التالي  الجدول  يقّدم 
قة وأداء الصندوق في عام 2020، ويقارن الجدول تلك المقاييس بالعام 2019.  المدقَّ

ملّخص عن أداء الصندوق

أداء الصندوق

التفاصيل
القوائم المالية لعام 2020)األرقام بالريال السعودي( 

إجمالي األصول في نهاية العام 

التوزيعات النقدية لكل وحدة 

إجمالي الدخل 

إجمالي النقد من العمليات 

التمويل 

نسبة المصروفات

نسبة التمويل من إجمالي الصندوق

أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة 

أدنى صافي قيمة أصول لكل وحدة 

صافي الدخل قبل احتساب البنود
غير النقدية 

صافي قيمة األصول في نهاية العام 

صافي قيمة األصول لكل وحدة
في نهاية العام )القيمة الدفترية( 

صافي قيمة األصول لكل وحدة في
نهاية العام )القيمة السوقية العادلة( 

صافي الدخل قبل احتساب البنود
غير النقدية لكل وحدة 

صافي الدخل / )الخسارة( بعد احتساب
البنود غير النقدية 

صافي الدخل / )الخسارة( بعد احتساب
لبنود غير النقدية لكل وحدة 

صافي قيمة األصول لكل وحدة
عند التأسيس 

التوزيعات النقدية 

الوحدات الُمصَدرة 

صافي قيمة األصول عند التأسيس 

القوائم المالية لعام 2019 
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2018

2019

2020

- 4.90% 

-17.56%  

2.42% 

- 17.56%

-19.70%

- 4.90%

3.68%

-18.56%

-19.70%

 -19.70% 

-19.70% -18.56%

يلّخص الجدول التالي إجمالي عوائد الصندوق لمدة سنة و3 سنوات و5 سنوات أو منذ التأسيس.

يلّخص الجدول التالي إجمالي عوائد الصندوق السنوية خالل السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس.

إجمالي العوائد - سنة و3 سنوات و5 سنوات

العوائد السنوية - منذ التأسيس

وفقًا لصافي قيمة األصول لكل وحدة

وفقًا للقيمة السوقية لكل وحدة

منذ التأسيس

التفاصيل 

وفقًا لصافي قيمة األصولالسنة
لكل وحدة

وفقًا للقيمة السوقية
لكل وحدة

منذ التأسيسخمس سنوات ثالث سنوات سنة 

ال ينطبق ال ينطبق 

ال ينطبق ال ينطبق 
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يوضح الجدول التالي تفاصيل الرسوم والمصاريف التي دفعها الصندوق ألطراف خارجية في عام 2020 بما 
في ذلك الزكاة )مقارنًة بعام 2019(.

لم ُتدفع أي عموالت خاصة خالل عام 2020. 

رسوم ومصاريف الصندوق - 2020

بيان العموالت الخاصة

التفاصيل
القوائم المالية لعام 2019 القوائم المالية لعام 2020)األرقام بالريال السعودي( 

رسوم إدارة الصندوق 

رسوم الحفظ 

مصاريف متعلقة بالعقارات 

رسوم التأسيس 

الرسوم والمصاريف األخرى 

إجمالي المصروفات باستثناء
رسوم االستهالك 

رسوم االستهالك 

إجمالي المصروفات بما في ذلك
رسوم االستهالك 

إجمالي المصروفات باستثناء رسوم االستهالك 
كنسبة مئوية من إجمالي األصول

إجمالي المصروفات بما في ذلك رسوم
 االستهالك كنسبة مئوية من إجمالي األصول

7,904,363

443,582

17,791,890

0

3,894,297

33,307,262

32,551,034

65,858,296

8,506,286 

546,525 

22,331,130 

0

4,394,272 

54,090,585

37,382,100

91,472,685

3.39%

6.70%

4.56%

7.71%
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اآلفاق المتوّقعة للصندوق
تعتبر توّقعات نمو الصندوق في المستقبل واعدة. كما ذكرنا سابقا، تزداد السيطرة 
المملكة  نجحت   ،2021 مارس  من  فاعتباًرا  جيد.  نحٍو  على  كوفيد-19  جائحة  على 
التدريجية  العودة  وبدأت  السكان،  اللقاح على  جرعة من  4 ماليين  أكثر من  بتوزيع 

والثابتة إلى الحياة االعتيادية مع افتتاح المجّمعات التجارية وصاالت السينما.

ع ارتفاع  من المتوّقع أن يزداد اإلنفاق اأُلسري في عام 2021 بنسبة 2.7 %،كما ُيتوقَّ
الدخل المتاح لإلنفاق بنسبة 6.4 % سنوًيا، مما سيعود بالنفع على مختلف أصول 

الصندوق.

وتوظيف  لألمالك  جديد  مدير  جلب  بشأن  الصندوق،  تحّقق خطط  أن  المرّجح  من 
المحفظة  على  إيجابًيا  أثًرا  تحقق  أن  الصندوق،  أصول  أداء  تحسين  بإمكانه  فريق 
لتنويع ُأسس  الوقت. وسيترافق ذلك مع االستحواذ على أصول جديدة  مع مرور 
الصندوق وتدعيمها، كما نتوّقع أن ترتفع العوائد بشكل ملحوظ مع تأمين مصادر 

إيرادات الصندوق.

ويتوّقع  بعض  االقتصاديين  أن  ينمو  اقتصــاد  المملكــة  في  عــام 2021 11 بنسـبــة
بنسبة  نمًوا   يتوّقعون  إذ  تفاؤاًل  أكثر  نظرًة  آخرون  اقتصاديون  يتبّنى  بينما   ،% 3.1
3.7 % في السنة المذكورة. أما توّقعات النمو لعام 2022، فتِصل إلى 4 % 12. من 
شأن معدالت النمو المرتفعة هذه أن تهيئ الظروف المالئمة الرتفاع مستدام في 

إنفاق المستهلكين.

يتمّتع الصندوق بوضع جيد لالستفادة من النمو الحاصل في قطاع الترفيه. فبنهاية 
قد  للصندوق  تابعة  تجارية  مجمعات  ثالثة  ستكون   ،2021 عام  من  الثاني  الربع 
افتتحت صاالت سينما بعالمة تجارية جديدة. وسيترافق ذلك مع نمو متوقع في 
ُيتوقع  2021 و2024، حيث  بين عامي  سنوًيا   % 27.6 يبلغ  السينما  تذاكر  إيرادات 
المقّدر  2021، ومن  أمريكي عام  48 مليون دوالر  التذاكر وحدها  تبلغ مبيعات  أن 
عام  بحلول  أمريكي  مليار دوالر   1.5 المملكة  السينما في  إيرادات صاالت  تبلغ  أن 
142030. وال نبالغ إن تحّدثنا عن أثر ذلك في مضاعفة عدد زّوار المجمعات التجارية، 
إذ ستشّكل صاالت السينما عامل جذٍب للمستهلكين الجدد إلى المحالت والمطاعم 

داخل المجمعات.

لكن الوضع ال يخلو من المخاطر طبًعا، منها حصول مستجّدات سلبية غير متوقعة 
في جائحة كوفيد19-، أو فرض المزيد من القيود على اإلنفاق الحكومي، أو تقّلب 
أسعار النفط، أو تداعيات التضّخم اآلخذ في االرتفاع )من المتوّقع أن يصل التضّخم 
إلى 3.7 % في 132021(، أو تبعات زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو 2020 من 

5 % إلى 15 % التي ُيتوقع أن تستمر حتى 2021-2022.  

»التوقعات االقتصادية للمملكة العربية السعودية« )SAudI ARABIA ECONOMIC OuTlOOk(. )2020، نوفمبر(. موقع »FoCus eConoMiCs« اإللكتروني

.»nordeA trAde« .)السياق االقتصادي للملكة العربية السعودية. )2021، مارس 

المرجع نفسه.

.About Her .)2020( .2030 من المتوقع أن تبلغ إيرادات صاالت السينما قيمة مذهلة تساوي 1.5 مليارات دوالر أمريكي بحلول عام 

11

12

13

14
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في 13 يناير 2020 )الموافق 18/05/1441هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة البيان ربع السنوي للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2019 للجمهور.

في 25 فبراير 2020 )الموافق 01/07/1441هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوية ألصول 
الصندوق عن النصف الثاني من عام 2019 للجمهور.

في 17 مارس 2020 )الموافق 22/07/1441هـ(، أعلن الصندوق عن تطّور بالغ األهمية بالنسبة إلى »صندوق 
الصادرة عن  الوقائية  بالتعليمات  التجارية عماًل  للمجّمعات  المؤقت  سويكورب وابل ريت« أال وهو اإلغالق 

الحكومة الحتواء انتشار فيروس كوفيد - 19.

في 31 مارس 2020 )الموافق 07/08/1441هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة التقرير المالي السنوي لـ»صندوق 
سويكورب وابل ريت« عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 للجمهور.

لـ»صندوق  السنوي  ربع  البيان  إتاحة  عن  الصندوق  أعلن  21/08/1441هـ(،  )الموافق   2020 أبريل   14 في 
سويكورب وابل ريت« عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2020 للجمهور.

في 16 أبريل 2020 )الموافق 23/08/1441هـ(، أعلن الصندوق عن التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات في 
»صندوق سويكورب وابل ريت«.

في 29 أبريل 2020 )الموافق 06/09/1441هـ(، أعلن الصندوق عن آخر التطورات فيما يخّص الفتح الجزئي 
للمجّمعات التجارية التابعة له.

التوزيعات  السابق عن  باإلعالن  ُملحًقا  بياًنا  الصندوق  أصدر  12/10/1441هـ(،  )الموافق   2020 يونيو   4 في 
النقدية لمالكي الوحدات في »صندوق سويكورب وابل ريت«.

في 14 أبريل 2020 )الموافق 21/08/1441هـ(، أعلن الصندوق عن تطّور بالغ األهمية بالنسبة إلى »صندوق 
سويكورب وابل ريت« أال وهو اتخاذ مجلس اإلدارة قراًرا بدعم بعض المستأجرين »المؤهلين« للحصول على 

المساعدة من بين األكثر تضّرًرا من توقف األعمال في هذه الفترة العصيبة.

ملّخص عن أداء الصندوق

التسلسل الزمني للصندوق



22

المؤقت  اإلغالق  بشأن  التطورات  آخر  عن  الصندوق  أعلن  12/10/1441هـ(،  )الموافق   2020 يونيو   4 في 
للمجّمعات التجارية )التي سبق أن ُأعيد فتحها تدريجًيا(.

في 5 يوليو 2020 )الموافق 14/11/1441هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة التقرير السنوي للصندوق عن الفترة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

في 13 يوليو 2020 )الموافق 22/11/1441هـ(، تم اإلعالن عن االستقالة التالية من مجلس إدارة الصندوق:

في 14 يوليو 2020 )الموافق 23/11/1441هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة البيان ربع السنوي للصندوق عن 
الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

في 14 يوليو 2020 )الموافق 23/11/1441هـ(، أعلن الصندوق عن تحديث شروط وأحكام الصندوق.

في 20 يوليو 2020 )الموافق 29/11/1441هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة تقارير التقييم نصف السنوية ألصول 
الصندوق عن النصف األول من عام 2020 للجمهور.

في 16 أغسطس 2020 )الموافق 26/12/1441هـ(، أعلن الصندوق عن حدث مهّم بالنسبة إلى »صندوق 
سويكورب وابل ريت« أال وهو افتتاح صالة سينما في »المكان مول« في حفر الباطن.

في 24 أغسطس 2020 )الموافق 05/02/1442هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة التقرير المالي األّولي لـ»صندوق 
سويكورب وابل ريت« عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020.

في 26 أغسطس 2020 )الموافق 07/02/1442هـ(، أعلن الصندوق عن حدث مهّم بالنسبة إلى »صندوق 
سويكورب وابل ريت« أال وهو افتتاح صالة سينما في »المكان مول« في الرياض.

في 14 أكتوبر 2020 )الموافق 27/02/1442هـ(، أعلن الصندوق عن إتاحة البيان ربع السنوي للصندوق عن 
الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

إدارة  جديَدين في مجلس  تعيين عضَوين  عن  اإلعالن  تم  22/11/1441هـ(،  )الموافق   2020 يوليو   13 في 
الصندوق، وهما:

السيد عبدالله سعود الكليبي )عضو غير مستقل(

السيد كوك هان سيم )عضو غير مستقل(
السيد ماجد كريم )عضو مستقل(
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مدير الصندوق

المستشار القانوني

تركستاني والعباد

المقيم العقاري

مدير األمالك
شركة وابل العربية 

المستشار الشرعيلالستثمار

هيئة المراجعة 
الشرعية

أمين الحفظ
المحاسب القانوني 
ومستشار الضرائب

مقّدمو الخدمات
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03/06/2020

17/08/2020

17/08/2020

18/08/2020

اجتمع مجلس إدارة الصندوق )»المجلس«( مّرَتين خالل عام 2020 وناقش المواضيع اآلتية:

لمحة عن مستهدفات االستحواذأبرز نقاط التقرير المالي الخاص بالصندوق وأداؤه 

التمويل بالدين للصندوق

ميثاق حوكمة الشركة

تعديل الشروط واألحكام واجتماع مالكي الوحدات

تعديل الشروط واألحكام واجتماع مالكي الوحدات

استراتيجية االستثمار

يتضّمن الجدول أدناه قائمة ملّخصة بالقرارات المعتَمدة من ِقبل مجلس إدارة الصندوق خالل عام 2020:

إدارة  انتقال  وحالة  »وابل«  شركة  مع  العالقة 
المشاريع

مجلس إدارة الصندوق - ملّخص عن االجتماعات المعقودة
والقرارات المعتمدة خالل عام 2020

تقرير مجلس إدارة الصندوق

وصف موجزتاريخ القراررقم القرار

رقم 2020-09

رقم 2020-10

رقم 2020-11

رقم 2020-12

• تعيين السيد حماد مغال ليحّل مكان السيد عبدالله سعود الكليبي في منصب »ممّثل 
المصدرين«

• الموافقة والمصادقة على التقرير المالي األّولي للصندوق عن الفترة المنتهية في 30 
يونيو 2020.

• الموافقة على ميثاق المجلس.

• تفويض مدير الصندوق بإعداد النسخة النهائية من األحكام الجديدة للتمويل مع البنك 
األهلي السعودي أو أي جهة مقرضة أخرى.

• الموافقة على التعديالت على الشروط واألحكام، بما يشمل التغييرات الجذرية اآلتية:

• الموافقة على عملية االختيار )بما في ذلك الخطوة التنظيمية المتمّثلة بتقديم 
الملف إلى هيئة السوق المالية( لتعيين مدير أمالك )و/أو مدير إيجارات( جديد ليحّل 

مكان المدير العقاري الحالي

- رفع سقف رسوم إدارة العقارات من 3.0 % إلى 10.0 % )سواء كانت الرسوم 
الجديدة ثابتة أو عبارة عن نسبة مئوية من اإليرادات(

- فرض رسم على الوساطة العقارية يصل إلى 2.5 % من سعر الشراء

- فرض رسم إيجار أو رسم استشاري على اإليجارات كنسبة مئوية من إيرادات 
اإليجار المحّققة في السنة األولى أو على مدى مدة العقد. ويكون الرسم 

االستشاري على اإليجارات رسًما مؤقًتا لمدة أقصاها 6 أشهر إلى حين تعيين مدير 
أمالك )و/أو مدير إيجارات( جديد 

- الحرص على تحديد النفقات التشغيلية بالشكل المناسب وإلغاء سقف اإليرادات 
%البالغ  17.0

• الموافقة على استراتيجية االستحواذ واالستثمار وتوكيل لجنة االستثمارات ومدير 
الصندوق بالتفاوض في شأنها، وبذل العناية الواجبة، وإنجاز المعامالت الخاضعة لقيود 

ميثاق المجلس.
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صندوق سويكورب وابل ريتاسم الصندوق
99 سنة

صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل، ُمدرج في السوق المالية السعودية »تداول«

06 أغسطس 2018
مرتفع

مدة الصندوق
نوع الصندوق
تاريخ اإلدراج

مستوى المخاطرة

تقرير تقييم المخاطر 

إلى  العقارية في محفظتها  األصول  المتداولة وكذلك  العقارية  االستثمار  تتعّرض صناديق  التشغيل،  في خالل وقت 
أي من هذه  تحقق  حال  بشكٍل فعلي في  المالية  الصندوق وقدرته  أداء  يتأثر  المحتملة. وقد  المخاطر  مجموعٍة من 
إلى  باالستناد  بعناية  بالصندوق  المرتبطة  المخاطر  تقييم  المحتملين  المستثمرين  كافة  على  يتعّين  لذلك،  المخاطر. 
قرار  اتخاذ  قبل  أطراٍف متخصصة  والقانونية من  االستثمارية  المشورة  المحّددة وطلب  الفردية  وأوضاعهم  أهدافهم 

االستثمار في وحدات الصندوق.
تحديد  أجل  الداخلية من  والُنظم  والعمليات  باإلجراءات  المخاطر تسترشد  الصندوق وظيفًة مهمة إلدارة  يتوّلى مدير 
والتشغيلي  المالي  األداء  على  المخاطر  لتلك  المحتمل  السلبي  األثر  تقليل  بهدف  وإدارتها  بعناية  المحتملة  المخاطر 

للصندوق وقدرته. تشمل المخاطر المحتملة التي تواجه الصندوق، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

التدابير التخفيفيةالوصفالمخاطر المحتملة

مخاطر
أداء المجمعات 

التجارية

العرض المفرط نتيجة زيادة 
مساحة المجمعات التجارية أو 
تراُجع الطلب نتيجة السياسة 
المالية االنكماشية والتوجه 
المتنامي للمستهلكين نحو 

التسوق عبر اإلنترنت.

يعمل الصندوق حالًيا في مجال 
واحد من العقارات فحسب، وهو 

المجمعات التجارية. ويتعّرض 
الصندوق نظًرا لهذا التركيز 

الكامل إلى كافة أشكال المخاطر 
النظامية التي ال يمكن الحّد منها 

إال من خالل التنويع. 

خسارة القيمة السوقية في 
وقت بيع العقار بسبب ضعف 

السيولة في السوق.

مخاطر ترّكز 
الملكية

مخاطر
السيولة

ُجّهزت المجمعات التجارية بأجهزة لرصد حركة الداخلين إليها 
لتمكين مدير الصندوق من احتساب عدد الزوار.

وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، ال تقتصر االستثمارات 
العقارية التي يقوم بها مدير الصندوق على قطاع 

عقاري معّين، ويمكن بالتالي توجيه عمليات االستحواذ 
المستقبلية نحو قطاعات أخرى مثل القطاع السكني، أو 

الصناعي، أو الضيافة، أو التعليم، أو الشؤون اللوجستية، أو 
المكاتب.

لدى مدير الصندوق منهجية عمل تفصيلية في دليل 
تشغيل الصندوق الستخدامها كمرجع في حالة االستحواذ 

على األصول أو تصفيتها. باإلضافة إلى ذلك، يتم اختبار 
تناقص قيمة العقارات في تاريخ كل تقرير للتثمين، وذلك 

لتقييم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لألصل. عندما 
يكون هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية تتجاوز المبلغ 

القابل لالسترداد، فإن قيمة األصل سوف تنخفض وسيتم 
تسجيل الخسارة من خالل قائمة الدخل الشامل.  
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التدابير التخفيفيةالوصفالمخاطر المحتملة

مخاطر تمويل
رأس المال

مخاطر الفائدة

مخاطر التضخم

مخاطر االئتمان 
للمستأجر

مخاطر التطوير 
العقاري

نظًرا إلى أن نسبة مدفوعات 
الصندوق تبلغ %90 وفقًا للوائح، 

فإن الصندوق سيسعى دائمًا 
إلى زيادة رأس المال لغرض 
التوسع؛ يمكن أن يؤثر عدم 
توسيع رأس المال على أداء 

الصندوق وسمعته.  

عدم اليقين بشأن زيادة تكلفة 
التمويل بسبب التقلبات 

المتزايدة في أسعار الفائدة، مما 
يؤثر على صافي دخل الصندوق

ضعف أداء الصندوق نتيجًة لزيادة 
المستوى العام لألسعار في 

االقتصاد

ضعف أداء الصندوق نتيجة عدم 
تسديد المستأجرين بدالت اإليجار 

عند استحقاقها

هناك مخاطر تطويرية مرتبطة 
بالمشاريع العقارية قيد التطوير، 

وتشمل هذه المخاطر 
)1( التأخير في إتمام العمل في 

الوقت المناسب،
و)2( تجاوزات التكلفة،

و)3( عدم القدرة على الحصول 
على عقود اإليجار بالعوائد 

المستهدفة، و)4( القوة القاهرة 
الناتجة عن عوامل خارجة عن 

سيطرة الصندوق في ما يتعلق 
بقطاع اإلنشاءات )بما في ذلك 

سوء األحوال الجوية والبيئية 
ونقص مواد البناء في السوق( 

األمر الذي يعيق استكمال 
مشاريع التطوير، ما قد يؤثر على 

ربحية المشروع و/أو الجدوى 
المالية ويؤدي إلى عدم القدرة 

على تلبية توقعات اإليرادات عند 
اإلنجاز

ل يملك الصندوق أي اتفاق تمويل حتى تاريخه، إّل أنه 
يمكن تأمين الصيغة التمويلية الالزمة فور تحديد األصل 

المناسب لالستحواذ. 

ال تنطبق هذه المخاطر في الوقت الراهن نظًرا لغياب 
التمويل بالدين، إال أّنها ستبرز من جديد عند اللجوء إلى 

التمويل بالدين. 

يرتفع سعر اإليجار في عدد من عقود اإليجار على أساس 
سنوي. أما النسبة المتبقية من العقود، فهي ثابتة. ولكن 
في المتوسط، يكون سعر اإليجار للمتر المربع في العقود 

الثابتة أعلى من السعر اإلضافي.  

يلتزم الصندوق بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
لغرض إعداد القوائم المالية. وبناًء عليه، سيتم احتساب 

المخصصات وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
)9( ألي مبلغ ائتماني مستحق. 

وفًقا لمذكرة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق، يجب 
أال تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة 

تطويًرا إنشائًيا قابلة لتحقيق دخل دوري عن نسبة
75 % من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق. ومن شأن 

ذلك أن يحّد من استثمار الصندوق في األصول غير 
رة، وبالتالي سيقّلل من مخاطر التطوير. باإلضافة  المطوَّ

إلى ذلك، ينصّب تركيز مدير الصندوق على األصول 
رة.  المطوَّ

مخاطر العوائد

يمكن أن تكون عوائد الصندوق 
المتدهورة بسبب عامل داخلي 
أو خارجي. تحديد هذه العوامل 
يمكن أن يساعد في شرح نوع 

المخاطر التي قد يتعرض لها 
الصندوق بشكل عام.

يقوم مدير الصندوق بتقييم أداء الصندوق بشكل نصف 
سنوي من خالل إجراء تحليل للمقارنة  بعوائد صندوق آخر. 
الغرض من التحليل هو التأّكد ما إذا كانت عوائد الصندوق 

تتدهور بسبب مخاطر نظامية أو مخاطر خاصة.
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مخاطر شواغر 
العقود

مخاطر التحصيل 
والمستحقات 

مخاطر تخّلف 
المستأجر عن 

السداد

مخاطر الطرف 
المقابل

مخاطر
االستحواذ

مخاطر مصروفات 
التشغيل

مخاطر االمتثال 
للوائح التنظيمية

مخاطر الخسارة بسبب تكلفة 
المساحة المستأجرة الشاغرة 

لفترة طويلة

عدم القدرة على تحويل 
المستحقات إلى نقد بسبب 

ضعف التحصيل 

خسارة في دخل اإليجار بسبب 
عدم قدرة المستأجر على الدفع

تعّرض الصندوق الستثمارات 
ليست تحت إدارة مدير الصندوق

عدم اليقين من أن مدير األصول 
سيقوم باالستحواذ الصحيح، 

ما قد يخفض عوائد مالكي 
الوحدات

ستؤثر الزيادة في األصول 
المادية للمصروفات التشغيلية 

أو الجارية في النهاية على صافي 
أرباح الصندوق، وبالتالي على 

األداء

إن عدم االلتزام باإلطار 
التنظيمي للصندوق على النحو 

الذي حّددته الجهة المصدرة 
قد يكون له آثار سلبية مختلفة 
على الصندوق، ومن بين هذه 

المخاطر استبعاد الوحدات 
المتداولة للصندوق من التداول 

في السوق المالية السعودية 

تم االتفاق على حّد اإلشغال بين الصندوق ومدير 
األمالك، وهو جزء من شروط االتفاقية. وبناًء عليه، يقوم 

مدير الصندوق بمراقبة حّد اإلشغال هذا بشكٍل مستمر 
للحرص على االلتزام به. فضاًل عن ذلك، في حال عدم 

االلتزام بحّد اإلشغال، يجوز لمدير الصندوق استخدام حقه 
في الخصم من مؤشرات األداء الرئيسية.

تم االتفاق على حدٍّ للتحصيل والمستحقات مع مدير 
األمالك. وفي حال التخّلف عن االلتزام بهذا الحّد، يجوز 

لمدير الصندوق أن يطّبق الخصومات ذات الصلة بمؤشرات 
األداء الرئيسية الواردة في اتفاقية إدارة األمالك إلى حين 

تحقيق المستويات المنشودة في المؤشرات المذكورة. 

يطّبق مدير الصندوق اإلجراءات الوقائية التالية للتخفيف 
من هذا الخطر:

1 - تحديد مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالتحصيل 
والمستحقات، 

2 - إجراء مراجعة دورية لسياسة التخّلف عن سداد 
اإليجارات.

للتخفيف من هذه المخاطر، يلتزم مدير الصندوق بمذكرة 
شروط وأحكام الصندوق التي تنص على أّل يزيد الحّد 

األقصى للتعّرض لمثل هذا النوع من المخاطر عن
 25 % من إجمالي أصول الصندوق.

لضمان تركيز إضافي وتخفيف هذه المخاطر، وافق 
الصندوق ممّثًل بمجلس إدارته على إنشاء لجنة استثمارات 
تشرف عن كثب على عمليات االستحواذ على األصول في 

الصندوق والتصّرف بها.

ُيعّد مدير الصندوق خطة أعمال سنوية قبل بداية السنة. 
وتشّكل خطة األعمال هذه المقياس المعياري لمراقبة 

هذه المخاطر والسيطرة عليها. 

يمتلك مدير الصندوق موارد مخصصة لالمتثال باإلضافة 
إلى إجراءات تحكمية للتأكد من أن الصندوق ملتزم تماًما 

بالشروط واألحكام.
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مخاطر
نزع الملكية

مخاطر ترّكز 
المواقع

مخاطر التقاضي

مخاطر الزكاة 
والضرائب

مخاطر أداء
مدير األمالك

مخاطر حق
المنفعة

مخاطر
حسومات

اإليجار

الخطر المتمّثل في أن تقوم 
الحكومة بنزع ملكية العقارات 

الخاصة للمنفعة العامة

يمكن أن تتعّرض العقارات التي 
تترّكز بالكامل في موقع واحد 

لمخاطر السوق بشكل أكبر

مخاطر التقاضي هي إمكانية 
اتخاذ إجراء قانوني ضد الصندوق

مخاطر الزكاة والضرائب هي 
احتمال تغّير قواعد الزكاة 

والضرائب، مما يؤدي إلى خسائر 
بسبب زيادة الضرائب عما هو 

متوقع

يتولى طرٌف ثالث إدارة األصل 
المادي الذي يملكه الصندوق. 
ومن شأن تخّلف مدير األمالك 

عن أداء مهامه على النحو الذي 
تنّص عليه االتفاقية أن يتسّبب 

ر للعمليات  بتعطيل غير مبرَّ
التشغيلية لألصل المادي 

المملوك للصندوق، ويضعف 
بالتالي أداء هذا األخير.

أصل واحد من أصول الصندوق 
األربعة هو عقد منفعة وليس 

ملكية تامة. 
 وإن احتمال عدم تجديد عقد 

المنفعة أو تجديده بشروط 
باهظة الثمن نسبًيا يمكن أن 
يكون له تأثير سلبي على أداء 

الصندوق.

حسومات اإليجار هي أداة 
استراتيجية تستخدم لإلبقاء 

على المستأجرين بهدف تحسين 
نسبة اإلشغال ورفع مستوى 

أداء الصندوق. لكّن اإلفراط 
بحسومات اإليجار قد يترك 

تداعيات سلبية على األداء أيًضا.  

هذه مخاطر خاصة ال يمكن التنبؤ بنتائجها وال يمكن تحديد 
تأثيرها في الوقت الحاضر.

ال تتعّرض أصول الصندوق لمخاطر كبيرة ألن عقارات 
الصندوق موّزعة على 4 مناطق مختلفة.

هذه مخاطر خاصة يصعب احتسابها، إال أنها متوقعة 
ومقبولة كجزء من مسار أي عمل.

يتابع مدير الصندوق عن كثب التطورات المالية االقتصادية 
الرئيسية، وبالتالي يقوم بخصم السيناريوهات المتعلقة 

بالزكاة والضرائب في الميزانية السنوية للصندوق. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه لم يتم خصم أي مخاطر مرتبطة بالزكاة 

والضرائب من الميزانية في عام 2021.

اتفق مدير الصندوق مع مدير األمالك على مجموعة من 
مؤشرات األداء الرئيسية. وإذا لم تتحقق تلك المؤشرات، 

يجوز لمدير الصندوق أن يقوم بما يلي: 
1 - تطبيق خصومات ذات الصلة بمؤشرات األداء الرئيسية، 

2 - االمتناع عن قبول أداء خدمات الحقة يحاول تنفيذها 
مدير األمالك،

3 - إلزام مدير األمالك باتخاذ الترتيبات الضرورية الستقدام 
مزّود خدمٍة بديل عنه،

4 - مساءلة مدير األمالك عن أي خسائر أو تكاليف إضافية 
جرى تكّبدها،  

5 - فسخ االتفاقية واسترداد كافة المبالغ التي دفعها 
مدير الصندوق سابًقا لمدير األمالك. 

خالفًا لغيرها من عقارات التمّلك الحر التي يتم استهالكها 
على مدى 25 عامًا، يتم استهالك العقارات المستأجرة 

على أساس فترة تأجير األرض المتبقية. وينتهي عقد 
اإليجار في ديسمبر 2036، أي بعد 15 عاًما. وفي حال 

عدم تجديده، يتّم تأمين مخّصص مقابل أي عقاٍر وقعت 
خسارته بسبب عدم التجديد. أما في حال تجديد عقد 

اإليجار بشروط باهظة الثمن، يقوم مدير الصندوق برسملة 
قيمة اإليجار التشغيلي عن طريق احتساب قيمته الحالية، 

وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. بالتالي 
سيتم االعتراف باألصل بقيمة أعلى تعكس شروط اإليجار 

الجديدة األعلى سعًرا.

يطّبق مدير الصندوق اإلجراءات التالية للتخفيف من هذه 
المخاطر:

1 - تحليل األثر، 
2 - تقييم الجدارة االئتمانية للمستأجر، 

3 - ال ُتمنح أي حسومات إيجار إال إذا تم سداد جميع 
المستحقات السابقة بالكامل.
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المخاطر 
التشغيلية 

ُيشير غياب الرقابة الداخلية إلى أي من الحاالت التالية على 
سبيل المثال ال الحصر:

1 - غياب سياسة أو إجراءات محّددة لمختلف آليات التمويل 
والتشغيل والتأجير.

2 - العجز عن إدارة اإليجارات والعالقات مع المستأجرين.

3 - عدم استيفاء التزامات اإلدارة المالية وفق شروط 
االتفاقية. 

4 - عدم أداء المهام المرتبطة بإدارة األزمات. 

5 - عدم إجراء مسوحات فّنية للمباني أو عمليات تفتيٍش 
للمجّمعات التجارية، باإلضافة إلى أداء التزامات أخرى 

مرتبطة بإدارة المنشأة بحسب ما نصت عليه االتفاقية.

6 - غياب الموارد البشرية المؤّهلة من أصحاب الكفاءات 
والصالحيات الالزمة. 

7 - عدم حفظ سجالت محّدثة وُنسخ احتياطية من النظام 
المتكامل لتخطيط موارد المؤسسة.

8 - غياب التقارير الدورية ولوحات المتابعة. 

9 - االفتقار إلى استراتيجية تأجير وسياسة تسعير. 
 

10 - االفتقار إلى خطط تتعلق بالميزانية واألعمال 
والتسويق والتشغيل والمشاريع.

  
11 - غياب الضوابط على اإلمدادات التي يوّفرها مدير 

الصندوق.

12 - عدم الحصول على التراخيص والتصاريح التنظيمية 
المطلوبة.

13 - عدم االمتثال لالشتراطات التي تضعها الهيئات 
الحكومية في مجاالت السالمة والبيئة والبناء ومكان 

العمل والتخطيط.

14 - عدم وجود ضوابط رقابية على مقّدمي الخدمات من 
األطراف الثالثة الذين يعّينهم مدير الصندوق كالمقاولين 

الفرعيين مثاًل.
 

15 - خسارة اإليرادات التأجيرية بسبب تخّلف مدير األمالك 
عن أداء التزاماته.

 
-16 انتهاك السّرية.

17 - أي أنشطة غير مصّرح بها ينفّذها مدير األمالك. 

تشّكل الضوابط الرقابية 
الداخلية جزًءا من التزامات مدير 

األمالك، وتخضع إلجراءات الحّد 
من المخاطر نفسها المطّبقة 

لمخاطر أداء مدير األمالك.
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إشعار هام وإخالء المسؤولية

أعّدت شركة سويكورب هذه الوثيقة، وهي شرّكٌة مقّرها المملكة العربية السعودية، سجل تجاري رقم
1010233360 بتاريخ 1428/5/6 ه الموافق 2007/5/23، وحائزة على الترخيص رقم 10030104289 
من وزارة االستثمار، وُتعتبر شخًصا مرّخًصا بموجب الترخيص رقم 12161 – 37 الصادر عن هيئة السوق 
المالية وفق لوائح صناديق االستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1-193-2006 
بتاريخ 1427/6/19 ه الموافق 2006/7/15، وتعليمات صناديق االستثمار العقاري المتداولة الصادرة 

عن هيئة السوق المالية بالقرار رقم  2016-130-6بتاريخ 1438/1/23 ه الموافق 2016/10/24.

بإعداد هذه  )«الصندوق»(،  ريت  وقد قامت شركة سويكورب، بصفتها مدير صندوق سويكورب وابل 
الوثيقة بما يتوافق مع جميع اللوائح السارية الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما استخدمت معلومات 
ثالثة ومصادر مفتوحة واعتمدت عليها في إعداد هذه  حصلت عليها من مقّدمي خدمات من أطراف 
الوثيقة. غير أن سويكورب لم تتحّقق بشكل مستقل من دّقة تلك المعلومات ومدى اكتمالها، وافترضت 

أن جميعها كاملة ودقيقة وغير مضّللة.

إلى ذلك، يجوز أن ترتفع قيمة وحدات الصندوق ودخله أو تنخفض، ويجوز أيًضا أن يتلّقى المستثمرون 
مبالغ أقل من استثمارهم األصلي. لذا يتعّين على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي ويطلب المشورة 
االستثمارية والقانونية من جهة استشارية متخصصة قبل االستثمار بالصندوق. وقد تم إدراج المعلومات 
التفصيلية والمحّددة المتعلقة بالصندوق في أحكام الصندوق وشروطه التي يجب قراءتها وفهمها قبل 

االستثمار فيه.

ال يجوز لشركة سويكورب أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها أو المسؤولين فيها أو موظفيها أو 
مندوبيها أن يقّدم إفادات، أو تعّهدات، أو ضمانات صريحة أو ضمنية حول )1( دقة أي معلومات واردة 

في هذه الوثيقة أو اكتمالها، أو )2( األداء المستقبلي للصندوق.

عالوًة على ما سبق، ينبغي استخدام هذه الوثيقة كوثيقة تكميلية، وليس كبديٍل عن شروط الصندوق 
يتعلق  قرار  أي  يتخذ  أن  قبل  واألحكام  الشروط  يقرأ  أن  المحتَمل  المستثمر  على  ويتعّين  وأحكامه. 
باالستثمار في الصندوق. وال يجوز أن يتعامل المستثمر المحتَمل مع محتويات هذه الوثيقة أو الشروط 
يتقّصوا  أن  المستثمرين  جميع  على  يتعّين  بل  االستثمارية.  المشورة  مقام  تقوم  أنها  على  واألحكام 
ويتحّروا بأنفسهم عن الفرصة االستثمارية وجدواها في ما يتعلق بمزايا االستثمار بالصندوق ومخاطره. 
والقانونيين ومحاسبيهم بشأن شراء  الماليين  رأي مستشاريهم  إلى  بالعودة  أيًضا  المستثمرون  وُينَصح 

وحدات مملوكة للصندوق واالحتفاظ والتصّرف بها.

تجدر اإلشارة إلى أن جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه الوثيقة ال تشمل الضريبة على القيمة 
المضافة، إاّل إذا ورد في الوثيقة خالف ذلك. وتخضع نسبة الضرائب السارية أو اإلعفاءات الضريبية ذات 

الصلة إلى التغييرات التي قد تطرأ في المستقبل.

لذا  المرتفعة،  إلى  بالمتوسطة  الصندوق  في  باالستثمار  المرتبطة  المخاطر  ف  تصنَّ آخر،  جانب  ومن 
يقبلون سوى  أو ال  المخاطر  تجّنب  إلى  الذين يسعون  للمستثمرين  مناسًبا  الصندوق  ُيعتبر هذا  قد ال 
بمستوى متدٍن من المخاطر، إذ إن أسعار وحدات الصندوق أو توزيعات األرباح قد تنخفض بسبب مخاطر 
معّينة مرتبطة باالستثمار بالصندوق. بالتالي، ال يقّدم الصندوق أي ضمانات بأال يفضي هذا االستثمار 
السوق  هيئة  من  ترخيًصا  يحمل  مستقل  مالي  مستشار  إلى  باللجوء  المستثمرون  وُينصح  خسارة.  إلى 
المالية للحصول على مشورته قبل اتخاذ أي قراٍر يتعلق بوحدات الصندوق. وبناًء على ذلك، ال يناسب 
شراء الوحدات إاّل المستثمرين الذين يستطيعون تحّمل المخاطر المراِفقة لهذا النوع من االستثمارات. 
ولالطالع على المزيد من المعلومات حول المخاطر المرتبطة باالستثمار بالصندوق، ُيرجى مراجعة البند 

7 من شروط الصندوق وأحكامه.

إن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة صحيحة ودقيقة من كافة النواحي المادية وغير مضّللة، بحسب 
علم مدير الصندوق ومعرفته. وقد اّتخذ مدير الصندوق جميع تدابير العناية الواجبة المعقولة عند إعداد 
هذه  محتويات  حيال  مسؤولية  أي  المالية  السوق  هيئة  تتحمل  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة  الوثيقة.  هذه 
الوثيقة وال تقّدم أي ضمانات حول دّقتها أو اكتمالها، وُتعرب صراحًة عن إخالء ذّمتها من أي مسؤولية 
قانونية متعلقة بالخسارة التي قد تقع من جراء االعتماد على أي جزٍء من هذه الوثيقة. ويتحمل كل متلقٍّ 

لهذه الوثيقة مسؤولية إجراء تقييمه الخاص والمستقّل للمعلومات الواردة فيها.




