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 إشعار هام

 بتاريخ 1010233360 رقم التجاري  السجل ،يةعودالس العربية اململكة قوانين بموجب تأسست مقفلة مساهمة شركة هي سويكورب

وافق 06/05/1428   قوانين  مظلة  تحت  سويكورب شركة وتعمل سعودي ،  ريالمليون  500 قدره مدفوع وبرأسمالم( 11/06/2007هـ )امل

  37-12161 رقم  الرخصة بموجب  السعودية املالية السوق  هيئة

رة األصول لعمالئها وللمستثمرين بموجب األنشطة املرخصة من هيئة  داإ تماخدسويكورب تقدم الخدمات املصرفية اإلستثمارية و 

 السوق املالية على النحو التالي: 

 

 تاريخ مزاولة النشاط تاريخ الرخصة النشاط

 التعامل بصفة أصيل ▪

 متعهد بالتغطية ▪

 إدارة صناديق االستثمار ▪

 تقديم املشورة ▪

 الترتيب ▪

07/05 /2006 30/06 /2007 

 2013/ 05/02 2012/ 24/03 الحفظ ▪

 2014/ 02/09 2014/ 05/02 إدارة محافظ العمالء ▪

 

  املستندسويكورب بصفتها مدير صندوق سويكورب وابل ريت "الصندوق" قامت بإعداد هذه 
 
للوائح املعمول بها والصادرة عن هيئة   وفقا

ومن املصادر العامة في إعداد   خارجية اتجهو  فأطراالسوق املالية. سويكورب استخدمت واعتمدت على املعلومات املقدمة واملوفرة من 

وافترضت أن جميع هذه املعلومات كاملة ودقيقة املستندهذا  . سويكورب لم تتحقق بشكل مستقل من دقة واكتمال هذه املعلومات 

   وليست مضللة.

يجب على جميع  ف األصلي. همار متثاسقد ترتفع أو تنخفض قيمة وحدات وإيرادات الصندوق ، وقد يحصل املستثمرون على مبلغ أقل من 

ومستشاري  ،املاليين املرخص لهم من قبل هيئة السوق املاليةاستشارة مستشاريهم إلى  والسعي املستثمرين النظر في وضعهم الفردي واملالي

في مذكرة   لةفصوم تم توفير معلومات محددة في الصندوق. قبل اتخاذ قرار االستثمار  الضرائب ومستشاريهم القانونيين واملحاسبين

بعناية تامة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق  تهاعلى كل مستثمر محتمل قراء الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق والتي يجب 

 . بالصندوق 

كان ضمني أو صريح  ء وان سوكالئها أي تمثيل أو تعهد أو ضما عمالئها أو  موظفيها أو  مديريها أو  الشركات التابعة لها أو  ال تقدم سويكورب أو 

    يتعلق بدقة واكتمال أي معلومات واردة في هذه الوثيقة، أو األداء املستقبلي للصندوق. 

 

: ، فاكس +(966)  11  211 0737: هاتف،  11451الرياض  2076 ب.ص ، فهد امللك طريق ، ٤٩ الطابق اململكة برجسويكورب، 

0733 211  11  (966)+ 
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 مدير الصندوق 

 ربو كسوي  شركة

 49الدور  – برج اململكة

 طريق امللك فهد

   2076ص. ب. 

  11451الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   +(966) 11 211 0737: هاتف

 +( 966)  11 211  0733: فاكس

www.swicorp.com 

 1010233360رقم السجل التجاري: 

 12161-37ة: رخصة هيئة السوق املالي

 

  

 أمين الحفظ

 شركة البالد املالية

 الطابق األول  –سمارت تاور 

 تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

 140ص.ب. 

 الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   920003636: هاتف

 +( 966)  11 290  6299: فاكس

l.comaapitc-www.albilad 

 1010240489رقم السجل التجاري: 

 08100-37رخصة هيئة السوق املالية: 

 

  

 املحاسب القانوني

 قانونيون  محاسبون  واليحيى اللحيد

 طريق أبو بكر الصديق 2526

 حي التعاون 

 85453ص.ب. 

 11691الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   +(966) 11 269 4419: هاتف

 +( 966)  11 269  3516: فاكس

www.lyca.com.sa 

 

http://www.swicorp.com/
http://www.albilad-capital.com/
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 مدير األمالك

 العقاري  والتطوير  للتسويق  أكيد شركة

 ٢أ البوابة اإلداري، املبنى األول، الدور 

 جاليري  الرياض  تسوق  مركز

 640ص.ب. 

 11321الرياض 

 ديةاململكة العربية السعو 

   +(966) 11  207 8792-93: تفاه

 +( 966)  11 207  8101: فاكس

sa.com-www.akeed 

 

 

 مدير األمالك

 لالستثمار العربية وابلشركة 

 ٢أ البوابة اإلداري، املبنى األول، الدور 

 جاليري  الرياض  تسوق  مركز

 640ص.ب. 

 11321الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   +(966) 11 207 8100: تفاه

 +( 966)  11 207  8101: فاكس

www.wabelalarabia.com 

 

 

 
 

 

http://www.akeed-sa.com/
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 :صندوق سويكورب وابل ريت

  مطروح مقفل عقاري  استثمار  صندوق   هو " الصندوق " ريت وابل سويكورب  صندوق 
 
  طرحا

 
وافق السوق  في وحداته تتداول  عاما   مع مت

 السعودية األسهم سوق  في  رجومد( 3/5/147/18 /ص)  رقم ترخيص بموجب املالية السوق  هيئة من مرخص اإلسالمية الشريعة أحكام

  االستثمار  بصناديق الخاصة والتعليمات العقاري  االستثمار  صناديق  الئحة بموجب السعودية العربية اململكة في إنشاؤه تم "(.تداول )"

 .  املتداولة العقارية

  مطورة عقارية أصول  في  االستثمار  خالل من وذلك الوحدات ملالكي سنوي  دوري دخل  توفير  هو  للصندوق  الرئيس ي االستثماري  الهدف إن

  تطويرا
 
%  90 عن يقل ال  ما توزيع يتم بحيث السعودية العربية اململكة في  رئيس ي بشكل ومتواجدة ودوري يري تأج دخل لتحقيق قابلة إنشائيا

، الوحدات مالكي على الصندوق  أرباح صافي  من
 
 العقاري  التطـوير  عاري مشـ فـي الصندوق  أصول  ثـانوي  بشكل الصندوق  يستثمر  وقد سنويا

 :شريطة وغيرها املالية األوراقو 

  الصـندوق  أصول   إجمـالي مـن٪ 75 عـن دوري دخـل تولـد التـي املطـورة العقاريـة األصول   فـي   املسـتثمرة الصـندوق  أصول  تقـل أال 
 
 آلخر  وفقا

 .بيضاء أراض ي في أصوله الصـندوق  يسـتثمر  ووأال  مدققة، مالية قوائم

 مذكرة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.  اءة قر  للمزيد من املعلومات عن مخاطر االستثمار في الصندوق، الرجاء

 

 :نظرة عامة على االستثمارات العقارية للصندوق 

خالية من  ريال سعودي   مليار  1.180برأسمال أولي يقدر بحجم  2018أغسطس  6تم إدراج الصندوق في السوق املالية السعودية "تداول" في 

من   "موالت"ربعة مجمعات تجارية محفظته املبدئية والتي تتألف من أ ستحواذ على لال للصندوق  األوليتم استخدام رأس املال الديون. 

في كل من الرياض   يةتجار الجمعات امل تقع هذه  (.املؤسسين""يشار إليهم )املعنيين شركة وابل العربية لالستثمار "وابل" ومالك األرض 

 من هذه املجمعات التجاري 
 
 مكتملة ومشغلة ومدرة لدخل تأجيري بشكل دوري.ة وتبوك وحفر الباطن والدوادمي. كال

 من حجم الصندوق. تم دفع هذا املبلغ النقدي  3 مدير الصندوق  نسبةبلغت % و 30غت نسبة الطرح العام األولي للجمهور نسبة لب 
 
% نقدا

. تم دفعها كمبالغ نقدية ي(ودمليون ريال سع 389.4) % من إجمالي رأس املال األولي للصندوق 33والذي يعادل  ندوق الص من قبل مدير 

 790.6أي ) األولي% من إجمالي رأس املال 67ق لهم بما يقدر بنسبة على املحفظة املبدئية لألصول من قبل الصندو  للمؤسسين لالستحواذ

 ن بقدر نسبة كل واحد منهم من عملية االستحواذ.سيللمؤس حداتا كو مليون ريال سعودي( وتم دفعه

  31 إلى 2019 يناير  01 تاريخ من  الفترة عن الوحدات  مالكي على نقدية أرباح ن عن توزيعإلعال اب  2020 بريل أ 16خ تاري في  الصندوق  قام

  10 البالغ للوحدة العرض سعر  أساس على% 4.3 عائد إلى وويترجم هللة 43 إلى يقارب بما سعودي ريال مليون  50.74 بمبلغ 2019 ديسمبر 

 .2020مايو  17تاريخ تدفع في  سعودي ريال

لالستفادة من  جاري البنك األهلي الت  منمليار ريال سعودي  1.4بقيمة  2019يونيو  26في تاريخ في على تسهيالت مصرفية الصندوق ل حص 

رافعة املاليةتأ مما سيساهم في زيادة استقرارية التدفقات   عقاريةرية النقدي يساعد في تنمية محفظته االستثماوتوفير تمويل  ثير ال

ى  باإلضافة إل  أصول الصندوق قاعدة  عفة مضاكامل التسهيالت استخدام ه في حال يتوقع أن  .عظيم العوائد للمستثمرين النقدية و ت

 للصندوق.  النقدية  والتوزيعاتن األرباح يحس ت املساعدة في 

ار مدى جودة هذه  يمتلك مدير الصندوق مجموعة من الفرص االسثمارية والتي يتم يجري االن عملية تقييمها ودراستها مع األخذ باالعتب

ويعود ذلك بفضل   وكذلك اتفاقيات اإليجار طويلة االجل ذات املخاطر املنخفضة ملقابلةلألطراف ا ةاإلئتمانيوالجدارة األصول املستهدفة 

صندوق  تم الحصول عليها باإلضافة إلى الصفقات املحتملة التي يتم تقييمها، ومن املتوقع أن يقوم مدير الالتسهيالت املصرفية التي 

 ألرباح والتوزيعات النقدية للصندوق. ية نمو افي إمكان مما بدوره سيساعد  2020بتنفيذ عمليات استحواذ خالل عام 

  بسبب  جديدة أصول االستحواذ على  وكذلك الحاليةالصندوق  أصول  أداء من بكل تتعلق كبيرة تحديات ه الصندوق اجيو  قد ذلك ومع

 العربية  اململكة ذلك في بما العالم أنحاء جميع في اتتصاداالق على سلبي اقتصادي ر تأثي له والذي (19-كوفيد)ر املستم كورونا جائحة

محافظة  لل النطاق واسعة تدابير  الحكومة اتخذت وقد. 2020 عامي ف  صندوق ال  أداء بشأن اليقين عدمحالة من  خلقالذي سيو  ،السعودية
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  أمور إلى باإلضافة  االجتماعي والتباعد ،السفر على املفروضة والقيود ،حظر التجول  ذلك في بما اململكة أنحاء جميع فيالجميع  سالمةى عل

   .بعة لهمالتا اإلدارة تحت ألصول  األمثل  األداء حقيقت ل األصول  ءرا ملد كبيرة تحديات خلقوالتي ت  أخرى 

 

 :عقاريةمحفظة األصول ال

سعر   بإلى جان  جاري ت  مجمعكل أدناه يوضح اسم  الجدول و ارية من أربعة مجمعات تج تتألف محفظة األصول الحالية للصندوق 

    :العقاراالستحواذ وحالة ملكية 

 مليكة العقار وصف العقار *
قيمة الشراء 

 ل(ون ريا)ملي

النسبة 

املئوية من 

 اإلجمالي

 % 14.1 166.8 ةمنفععقد  الدوادمي -املكان مول  1

 % 39.8 470.2 ملكية تامة طنحفر البا –املكان مول  2

 % 18.6 219.4 ةامملكية ت تبوك -املكان مول  3

 % 27.4 323.6 ملكية تامة الرياض -املكان مول  4

 % 100 1.180 املجموع

 

 نحاء اململكة العربية السعودية: ه املوقع الجغرافي لكل أصل من األصول األربعة في جميع أي أدناالبيانيوضح الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرياض 

وكتب  

 حفر الباطن
 

ي الدوادم   
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م بناء على متوسط  2019لكل أصل في نهاية عام تم إجراءه قيمة آخر تقييم ع لكل أصل م االستحواذسعر ياني أدناه بين يقارن الرسم الب

 . ني دم تعملا نيميللمق وديةسع ال الهيئة من مرخصين و  مستقلين مقيمين قبل منل  ن قبها مالقيم املقدرة والتي تم إعداد

 

 

 

  ى االستحواذ عل % من إجمالي سعر 6.6حو ل بنأقم 2019صول الصندوق في نهاية عام ظة أ جمالية املقدرة ملحف اإل ة السوقية كانت القيم

 األصول. 

 

 

 : املقدرة لكل أصلالسوقية  لقيمةم بناء على ا 2019 ة عامنهاي في  أصول الصندوق  تكوين محفظةأدناه رسم بياني يسلط الضوء على 

 

 

-8.7% 

-2.0% 

-4.4% 

-13.6% 
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وقية  اس القيمة الس أسم بناء على 2019نهاية عام  لصندوق فيظة أصول اي قيمة محف % من إجمال13.8 املنفعةأصول عقود بلغت قيمة 

 املقدرة لألصول. 
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 : الدوادمي –املكان مول 

 

ام 
ع

 

 مجمع تجاري  الوصف

 منطقة الرياض –وادمي لدا محافظة املوقع

 قطاع التجزئة اعالقط

 2015عام  تاريخ إتمام البناء

 2018عام  حواذتاريخ االست

ية 
فن

 ال
ت
فا
ص

وا
امل

 

 113 املحالتد عد

 2م 678,72 مساحة األرض

 2م 318,37 مساحة البناء

 2م 206,27 املساحة التأجيرية

ية 
ار
ج
لت
ت ا

فا
ص

وا
امل

 

 % 83 نسبة اإلشغال

 ود الحاليةقعال

 قودمدة الع
 ساحة التأجيريةملا

 عدد العقود

 النسبة املئوية بعاملتر املر 

 >10 6,737 30 % 2 

5-10 8,860 39 % 9 

2-5 152 1% 1 

 <2 6,858 30 % 17 

 

 2019 ديسمبر 31 من اعتباًرا ▪
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 : حفر الباطن  –املكان مول 

 

ام 
ع

 

 مجمع تجاري  الوصف

 املنطقة الشرقية –حفر الباطن  ةافظحم املوقع

 لتجزئةع اقطا القطاع

 2016عام  م البناءإتما تاريخ

 2018عام  ذتاريخ االستحوا

ية 
فن

 ال
ت
فا
ص

وا
امل

 

 179 عدد املحالت

 2م  700,612 مساحة األرض

 2م 374,98 مساحة البناء

 2م 58,462  املساحة التأجيرية

ية 
ار
ج
لت
ت ا

فا
ص

وا
امل

 

 % 68 شغالاإل  نسبة

 العقود الحالية

 مدة العقود
 ساحة التأجيريةملا

 عدد العقود

 النسبة املئوية املتر املربع

 >10 12,672 30 % 2 

5-10 17,290 41 % 14 

2-5 1,750 4% 9 

 <2 10,909 26 % 94 
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 2019 ديسمبر 31 من اعتباًرا ▪
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 : تبوك –ول م كانامل

 

ام 
ع

 

 مجمع تجاري  الوصف

 كة تبو منطق –مدينة تبوك  املوقع

 قطاع التجزئة القطاع

 2016عام  تاريخ إتمام البناء

 2018عام  واذاالستحتاريخ 

ية 
فن

 ال
ت
فا
ص

وا
امل

 

 83 عدد املحالت

 2م 596,21 مساحة األرض

 2م 198,44 مساحة البناء

 2م 735,20 املساحة التأجيرية

ية 
ار
ج
لت
ت ا

فا
ص

وا
امل

 

 % 68 نسبة اإلشغال

 العقود الحالية

 ة العقوددم
 املساحة التأجيرية

 عدد العقود

 النسبة املئوية املتر املربع

 >10 2,800   20 % 2 

5-10 5,469 39 % 9 

2-5 666 5% 5 

 <2 5,241 73 % 53 
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 2019 ديسمبر 31 من ااعتبارً  ▪
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 :الرياض – املكان مول 

 

ام 
ع

 

 مجمع تجاري  الوصف

 منطقة الرياض –مدينة الرياض  املوقع

 قطاع التجزئة القطاع

 2016عام  إتمام البناء تاريخ

 2018عام  ستحواذتاريخ اال 

و امل
ية 

فن
 ال
ت
فا
ص

ا
 

 72 عدد املحالت

 2م 293,37 مساحة األرض

 2م 963,49 مساحة البناء

 2م 104,30 املساحة التأجيرية

صف
وا
امل

ج
لت
ت ا

ا
ية 
ار

 

 % 96 الاإلشغنسبة 

 العقود الحالية

 مدة العقود
 املساحة التأجيرية

 عدد العقود

 النسبة املئوية املتر املربع

 >10 7,166 25 % 3 

5-10 16,643 58 % 19 

2-5 342 1% 2 

 <2 4,697 16 % 43 
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28°24'19.63"N     36°32'41.67"E
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 2019 ديسمبر 31 من اعتباًرا ▪
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 :دوق صناملؤجرة والغير مؤجرة لل اريةاألصول العق

للدخل، ولم  مدرة جرة و ومؤ % من محفظة أصول الصندوق( مكتملة البناء ومشغلة 100م )أي 2019أصول الصندوق األربعة في عام جميع 

 أو تحت التطوير. غير مؤجر  نء كاسوا 2019صل عقاري في عام  ك الصندوق أي أ يمل
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 : 2019للصندوق في عام  األداء املالي

 :2019املعايير املالية الرئيسية للصندوق بناء على البيانات املالية املدققة وأداء الصندوق في عام  عنيقدم الجدول التالي ملحة 

 

 2018م القوائم املالية لعا  2019 القوائم املالية لعام ي(ريال السعوداألرقام بال)ل تفاصي

 1,148,796,840 1,186,668,145 إجمالي األصول في نهاية العام

 1,122,075,619 1,149,508,173 صافي قيمة األصول في نهاية العام

 118,000,000 118,000,000 صدرةملات داالوح

 9.51 9.74 العام )القيمة الدفترية( لكل وحدة في نهايةاألصول قيمة صافي 

 9.51 9.86 لة(حدة في نهاية العام )القيمة السوقية العادل و لك ألصول صافي قيمة ا

 1,180,000,000 1,180,000,000 التأسيس عندصافي قيمة األصول 

 10 10 التأسيس عند ل لكل وحدة صافي قيمة األصو 

 ,200031,860 ,300050,740 ديةنقالتوزيعات ال

 0.27 0.43 التوزيعات النقدية لكل وحدة

 70,272,488 103,884,266 خلإجمالي الد

 45,591,548 70,086,878 غير النقدية نودالبب احتسا صافي الدخل قبل 

 0.39 0.59 لكل وحدةالبنود غير النقدية احتساب  صافي الدخل قبل 

 57,924,381- 59,292,554 غير النقدية نودالبب احتسا  بعدصافي الدخل 

 0.49- 0.50 غير النقدية نودالبب احتسا  بعدصافي الدخل 

 45,591,548 51,927,952 إجمالي النقد من العمليات

 0 0 يلالتمو 

 %0.00 %0.00 نسبة التمويل من إجمالي الصندوق 

 %2.13 %3.02 4 صروفاتامل سبةن

 510,00 69.74 لى صافي قيمة أصول لكل وحدةعأ

 79.51 89.30 ول لكل وحدةأدنى صافي قيمة أص

 (األولى لعمل الصندوق  نةات السانبي)  2018ديسمبر  31حتى  2018 سطسغأ 6ريخ اإلدراج تا ذنم .1

 2019رس ما 31وتم الدفع في ، 2019مارس  11اإلعالن في تم  .2

 2020مايو  17فع في تم الدسي، و 2020 لريأب 16تم اإلعالن في  .3

 الفترة نهاية في األصول  قيمة إجمالي على مقسوًماالبنود غير النقدية  ناءستثباالزكاة  تشمل ةر للفت املصروفات نسبة .4

 منذ التأسيس .5

   2019ديسمبر  31في  .6

   2018ديسمبر  31في  .7

   2019رس ما 31في  .8
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 :وائدي العإجمال

 : يسالتأسمنذ سنوات أو  5و  سنوات 3ئد الصندوق ملدة سنة و واع لتالي إجمالي يلخص الجدول ا

 *سيسذ التأمن ت خمس سنوا ثالث سنوات سنة  يلاصفت

لصافي قيمة األصول لكل  قاوف

 % N.A N.A 2.60 % 2.42 وحدة

وفقا للقيمة السوقية لكل 

 % N.A N.A 1.40 % 3.68 وحدة

 2019ديسمبر  31تى ح 2018أغسطس  6دراج خ اإل * منذ تاري

 

 

 :العوائد السنوية

 سيس: أو منذ التأ ةسنوات املاضي( 10ر )العشدوق خالل ند الصمالي عوائ يلخص الجدول التالي إج

 عام
صافي قيمة األصول لكل ا لوفق

 وحدة
 وفقا للقيمة السوقية لكل وحدة 

2009 N.A N.A 

2010 N.A N.A 

2011 N.A N.A 

2012 N.A N.A 

2013 N.A N.A 

2014 N.A N.A 

2015 N.A N.A 

2016 N.A N.A 

2017 N.A N.A 

2018 1 -4.90 % -4.90 % 

2019 2.42 % 3.68 % 

 % 1.40- % 2.60- 2منذ التأسيس 

  2018ر ديسمب 31حتى   2018أغسطس  6اإلدراج منذ تاريخ  .1

 2019 ديسمبر 31 حتى  2018 أغسطس  6 اإلدراج تاريخ منذ .2
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 :واملصاريف املدفوعة ألطراف خارجيةالرسوم تفاصيل 

)مقارنة بعام  اة بما في ذلك الزك  2019في عام  ألطراف خارجية اهعف دوق ب يوضح الجدول التالي تفاصيل للرسوم واملصاريف التي قام الصند

2018): 

 1 2018القوائم املالية لعام    2019 لعام املالية ائمالقو )األرقام بالريال السعودي(تفاصيل 

 6,473,836 8,506,286 ندوق ة الصدار م إرسو 

 215,795 546,525 رسوم الحفظ

 12,872,568 22,331,130 مصاريف متعلقة بالعقارات

 4,269,371 0  تأسيسرسوم ال

 623,039 4,394,272 الرسوم واملصاريف األخرى 

 24,454,609 35,778,213  الكاالسته رسوم ثناءستبا املصروفات إجمالي

 20,508,715 37,734,861 رسوم االستهالك

 44,963,324 73,513,074   كاالستهال رسوم ك لذ في امب اتفرو صامل ليإجما

 ليجماإ من مئوية كنسبة االستهالك رسوم ثناءباست املصروفات إجمالي

  ل األصو 
3.02% 2.13% 

 ماليجإ من مئوية كنسبة تهالكسال ا رسوم ذلك  في بما املصاريف إجمالي

  األصول 
6.19% 3.91% 

  2019ديسمبر  31حتى  2018أغسطس  6راج اإلد تاريخنذ * م

 

 : 2019تغييرات الجوهرية في عام لا

 واملتعلقة بالصندوق:  2019 ي حدثت في عامييرات الجوهرية التغللتص ي ملخفيما يل

عن  الوحدات مالكي  على  نقدية أرباح توزيع عن  م2019مارس  11املوافق  هـ 04/07/1440يخ اإلعالن في تار قام مدير الصندوق ب ▪

 . (يوم 147)م 2018 ديسمبر  31 إلى( اإلدراج تاريخ) م2018 سسطأغ 6 من تبدأ التي لفترة ا

  ألصول  سنوية النصف التقييم تقارير ةاحإت عن م2019مارس  19املوافق  هـ 12/07/1440يخ اإلعالن في تار قام مدير الصندوق ب ▪

 .للجمهور  م2018 عام من الثاني النصف عن صندوق ال

  للسنة  صندوق ل ل السنوي  املالي التقرير إتاحة عن م2019مارس  31املوافق  هـ 24/07/1440يخ عالن في تار إل اب دوق الصن قام مدير ▪

 .ر للجمهو  م31/12/2018 في املنتهية املالية

  وق للصند املوجزة  سنوية الربع النشرة  إتاحة عن م2019مارس  31املوافق  هـ 24/07/1440يخ الن في تار عاإل ب قام مدير الصندوق  ▪

 .للجمهور  2018 مارس 31 في املنتهية ترة فلل
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 هيةاملنت للفترة  صندوق لل السنوي  التقرير إتاحة عن م 2019 مايو 08املوافق  هـ 03/09/1440يخ اإلعالن في تار قام مدير الصندوق ب ▪

 .للجمهور  م2018 ديسمبر  31 في

  مصرفية  تسهيالت على صندوق ال حصول  عن م 2019 ويوني 30املوافق  هـ 27/10/1440يخ اإلعالن في تار الصندوق بقام مدير  ▪

 . التجاري  األهلي البنك من سعودي ريال مليار 1.4 بقيمة اإلسالمية الشريعة أحكام مع متوافقة

  ألصول  سنوية النصف التقييم تقارير إتاحة عن م 2019 يوليو 09املوافق  هـ 06/11/1440 خيتار اإلعالن في لصندوق بقام مدير ا ▪

 .م2019 عام من األول  فالنص  عن وق صندال

  للفترة  صندوق ل ل سنوي  الربع البيان إتاحة عن م 2019 يوليو 10املوافق  هـ 07/11/1440يخ تار اإلعالن في قام مدير الصندوق ب ▪

 .م2019 يويون 30 في املنتهية

 للفتـرة  صندوق للـ األولي املـالي ـرقريالت ةإتاحـ عن م 2019 أغسطس 20 املوافق هـ 12/1440/ 19يخ تار اإلعالن في قام مدير الصندوق ب ▪

 .للجمهور ( 30/6/2019) في املنتهيـة

 عا وذلك الصندوق  إدارة  مجلس عضوية في تغيير  نع باإلعالن الصندوق  مدير قام ▪
ً
 املوافق هـ18/01/1441 تاريخ من تبارا

 :  ءاألعضا استقالة بعد وذلك م17/09/2019

o (مستقل غير عضو) الطاسان منصور سعود 

o (مستقلغير  عضو) السلوم دمح هللاعبد 

 : يينالتال عضاءاأل  تعيين م17/09/2019 املوافق هـ18/01/1441 التاريخ نفس في وتم ▪

o ( مستقل غير عضو) شينكر دانييل 

o (مستقل غير) مغال دحما 

 . ق صندو لا كاموأح  شروط  تحديث عن م 2019 سبتمبر  26املوافق  هـ 27/01/1441يخ اإلعالن في تار الصندوق ب مديرقام  ▪

  ة للفتر  صندوق لل  سنوي  الربع  البيان إتاحة عن م 2019وبر أكت 13املوافق  هـ 14/02/1441يخ تار  ين فاإلعال الصندوق ب مديرقام  ▪

 ..م2019 سبتمبر  30 في يةنتهامل

 . صندوق ال وأحكام  شروط  تحديث عن م 2019نوفمبر  04املوافق  هـ 07/03/1441يخ اإلعالن في تار قام مدير الصندوق ب ▪

  بتسجيل  صندوق ال إدارة  مجلس قرار صدور  عن م 2019 ديسمبر 15املوافق  هـ 18/04/1441 خيتار اإلعالن في لصندوق بقام مدير ا ▪

 .الزكاة  لغرض والدخل للزكاة  العامة هيئةلا لدى الصندوق 

 

 

ملخص الجتماعات مجلس الصندوق والقرارات  –صندوق ة ال إدار  عضاء مجلسأ

 : 2019م املعتمدةفي عا

 وتم مناقشة املواضيع التالية: 2019خالل عام  تينمر دوق نصة الإدار  اجتمع أعضاء مجلس

 لالستثمار العربية وابل شركة قبل من املقدمة والتسوية الدعم اتفاقيات عن موجز ▪

 م2019 لعام املستقبلية والتوقعات م2018 عام في وق الصند أداء عن موجز ▪

  التمويل على للحصول  الرئيسية البنود مذكرة  ▪

 الحالية وحالتها  لالستحواذ املستهدفة ول األص عن جزمو  ▪
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 املجلس أعضاء قبل من عليها  واملوافقة اعتمادها املراد للقرارات وصف ▪

 2019 عام في ق و دلصنل الحالي الوضع ▪

 لالستثمار العربية وابل لشركة الحالي الوضع عن موجز ▪

 لالستثمار  بيةعر ال وابل شركة مع يدة الجد االتفاقية لهيكل وصف ▪

   الصندوق   وأحكام شروط ملذكرة  املقترحة التغييرات ▪

   التجاري  األهلي كالبن من كيالبن للتمويل الحالي الوضع وصف ▪

 وااللتزام  املطابقة مديرة  كلمة ▪

 

وافقة عليها من قب رات لقراا توي الجدول التالي على قائمة تلخصحي   :2019وق خالل عام صندل أعضاء مجلس إدارة الالتي تم امل

 جزمو  وصف رتاريخ القرا رقم القرار 

 م  2019 مارس 14 2019  - 3 رقم

   واألحكام الشروط مذكرة تعديالت على املوافقة ▪

 2018 لعام الصندوق  أصول  تقييم تقارير على املوافقة ▪

  31 في هي كما للصندوق  املدققة املالية القوائم على املوافقة ▪

 2018 ديسمبر

 البنك  من بنكي تمويل على وق الصند حصول  على املوافقة  ▪

 سعودي ريال 1.400.000.000 قدره بمبلغ التجاري  األهلي

 (ن يو مل ئةعماربوا مليار)

 من توقيعها تم التي والتسوية الدعم اتفاقيات على املوافقة ▪

 العربية لالستثمار وابل شركة قبل

 م 2018 لعام الوحدات ملالكي ةنقديال اتتوزيعال على املوافقة ▪

 األصول  وشراء لبيع الرئيسية البنود مذكرة على افقةاملو  ▪

 الصندوق  قبل من العقارية

  جديد مرافق مدير تعيين على املوافقة ▪
ً
 الحالي املدير عن بدال

مالكي  عن نيابة املستحقة الزكاة مبلغ دفعاملوافقة على  ▪

 م 2018 لعام الوحدات

 

 

 م  2019 مايو 26 2019  - 4رقم 

 نيلاد دسيال للشركة التنفيذي رئيسال تفويض على املوافقة ▪

 جميع في الصندوق  مدير عن نيابة للتوقيع شنكر

 اإلداري  راملدي"  سيكاب شركة مع تتم التي املعامالت/التعامالت

  صندوق لل" الفرعي

 م   2019 أكتوبر 22 2019  - 5 رقم

 رشينك دانييل/  السيد فيذيتنال يسالرئ تفويض على املوافقة ▪

 حسابات ،أو جديدة بنكية حسابات بفتح سويكورب لشركة

 رمدي عن نيابة التوقيع أو/و وفتح للصندوق  جديدة استثمارية

 .بالصندوق  صلة تذا رى أخ عقود أي في الصندوق 

 م   2019 أكتوبر 22 2019  - 6رقم 
 البنك  لصالح صندوق الب الخاصة العقارات رهن على ةافقملو ا ▪
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 .عقاري  كرهن للبنك  تابعة لشركات وافراغها التجاري  األهلي

ثالثة من  وإفراغ برهن الكليبي سعود عبدهللا األستاذ تفويض ▪

  صندوق ال عقارات

 ورهن إفراغ صالحية يخص فيما غيره تفويض للمفوض  يحق ▪

  عقارات ةثالثال

 

 م   2019 أكتوبر 22 2019  - 7رقم 

  العتيبي يحفا بندر يدالس تعيين ▪
ً
 حمد عبدهللا السيد عن بديال

 سعود بن عبدهللا السيد مع"(  املصدر ممثل)"  كـ السلوم

  تعينه تم الذي الكليبي
 
 السعودية املالية السوق  أمام سابقا

  صندوق ال عن النيابةب( داول ت)

 م  2019ديسمبر  12 2019  - 8رقم 
 مدير قبل مناملذكورة في القرار  القائمة تفويض على ملوافقةا ▪

 يالبنك حسابال معامالت على الصندوق  عن نيابة الصندوق 

 التجاري  األهلي البنك  مع بالصندوق  الخاص 

 

 

 )إن وجدت( :العموالت الخاصة

 .م 2019 عامأي عموالت تخص الصندوق خالل  ق علىلصندو يحصل مدير ا لم
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 :تقرير تقييم املخاطر

 صندوق سويكورب وابل ريت اسم الصندوق 

 سنة  99 مدة الصندوق 

 الصندوق  نوع
عام مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية متداول ندوق استثمار عقاري ص

 ة )تداول(دييتم تداول في السوق املالية السعو 

 2018أغسطس  6 اجاإلدر اريخ ت

 مرتفع  مستوى املخاطرة

 

وعة من  كذلك األصول العقارية في محفظتها إلى مجم يت" و ة "الر في خالل وقت التشغيل تتعرض صناديق االستثمار العقارية املتداول

 املخاطر املحتملة. 

 في ملالية للصندوق في حالة حدوث أي من هذه املخاطر، قد يتأثر األداء والقدرة ا
 
ملخاطر جب على جميع املستثمرين املحتملين تقييم اماديا

 تشاريهم القانونيين ومس يين املالاستشارة مستشاريهم إلى  والسعي الي ي واملالفرد النظر في وضعهماملتعلقة في االستثمار بالصندوق بعناية و 

 في الصندوق.  قبل اتخاذ قرار االستثمار 

 بعناية  املحتملة املخاطر  وإدارة لتحديد اخليةالد واألنظمة والعمليات باإلجراءات تسترشدة املخاطر إلدار يفة مهمة وظلدى مدير الصندوق 

 تواجه التي  املحتملة املخاطر  تتضمن. قدرة الصندوق على  ي التشغيلو  املالي األداء  على املخاطر  لتلك املحتمل  لبي الس ثير التأ تقليل  بهدف

 :يلي ما ، الحصر  ال  ثالامل سبيل  على ، الصندوق 

 املخاطر تخفيف قياس وصف املخاطر ملحتملة املخاطر ا

 جائحة مخاطر

 (19-)كوفيد كورونا

 يعود ك وذلفي إغالق األعمال الفيروس ب سب  ت

، حاء العالمنوحظر التجول في جميع ألالغالق 

 على الطلب في السوق  لى ضرر كبيرمما أدى إ

 إلمكانبا. الجائحة لهذه املحتمل التأثير بشأن إفصاحات بعدةب ويكو قامت س

 :أدناه املوقع ارةزي خالل من إلفصاحاتا هذه على اإلطالع

http://swicorpwabelreit.com/ar / 

مخاطر أداء 

 جمعات التجاريةامل

ة لزيادة مساحة املجمعات عرض نتيجزيادة ال

ب نتيجة للسياسة اض الطلو انخفالتجارية أ

 التسوق عبر االنترنت و تزايد أ يةشاة االنكماملالي

 من قبل املستهلكين 

مثل حركة  طر لقياس هذه املخاطرمخاشر ؤ يدرس تطوير ممدير الصندوق 

غ د والعقبات لغرض املراقبة واإلبال الحدو اعتماد د ذلك بع. وسيتم السير

 .يدعوالتص

 امللكية زر تركمخاط

  يتعرض  لصندوق ا
ً
لنوع واحد من  حاليا

 وجود حالة في. ي املجمعات التجاريةعقارات وهال

 من شكل ألي الصندوق  يتعرض  ، كامل تركيز

 تعويضها يمكن التي النظامية املخاطر أشكال

 نويعالت ريقط عن

 ملذكرة
ً
 االستثمار على الصندوق  مدير يقتصر الام الصندوق، شروط وأحك وفقا

 نحو املستقبلية االستحواذ عمليات أن  يمكن وبالتالي. معين عقاري  قطاع في

 .ضيافةال أو يالصناع أو السكني مثل أخرى  قطاعات

 مخاطر السيولة
 العقار بيع وقت في السوقية ةالقيم خسارة

 السوق  يف السيولة ضعف بسبب

 دوق الصن يلتشغ دليل في تفصيلية عمل منهجية الصندوق  مدير لدى

 ذلك إلى  باإلضافة. تصفيتها أو األصول لى عاستحواذ  حالة في كمرجع الستخدامها

 لتقييمتثمين وذلك لل تقرير كل تاريخ في لعقاراتا قيمة صتناق اختبار يتمكما  ،

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

 وسيتم تنخفض سوف  األصل مةقي إنف ، لالسترداد القابل املبلغ تتجاوز  الدفترية
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 .الشامل الدخل قائمة خالل من الخسارة تسجيل

مخاطر تمويل رأس 

 املال

٪  90 تبلغ الصندوق  مدفوعات نسبة ألن نظًرا

 إلى دائًما سيسعى الصندوق  فإن ، للوائح وفًقا

 .التوسع لغرض  املال رأس زيادة

 الحصول على صعوبة خطر يؤدي أن يمكن 

 ثم ومن ندوق الص أداء من الحد إلى لويالتم

 الشركة سمعة

أحكام تسهيالت مصرفية متوافقة مع الحصول على  في الصندوق  مدير نجح

 خططه تمويلأجل من  سعودي  ريال ليارم 1.4 بقيمةاإلسالمية  عةالشري

 .للدخل مدرة عقارية ول أص على االستحواذ خالل من التوسعية

 ئدمخاطر العا

  الصندوق  عائد نخفاض إ يكون  أن يمكن
ً
 سببا

 يساعد أن يمكن. خارجية أو داخلية لعوامل

 لتيا املخاطر نوع تفسير في العوامل تحديد

 .عام لبشك الصندوق  جههايوا

 إجراء خالل من أشهر ثالثة كل الصندوق  أداء بتقييم الصندوق  مدير يقوم

 على التأكيد هو التحليل من الغرض . الصندوق  عوائدب يتعلق فيما ةمقارن حليلت

 .عائدة للصندوق  أو نظامية مخاطر إلى يرجع الصندوق  اءأدفاض انخ كان إذا ما

 مخاطر التطوير

 باملشاريع مرتبطة تطويرية مخاطر هناك

 رتأخيال( 1) تشمل والتي ، التطوير يدق العقارية

( 2) و ، املناسب الوقت في العمل مامإت في

 على القدرة عدم( 3) و ، التكلفة تجاوزات

 و ، مستهدفة عوائدب اإليجار عقود على الحصول 

 عن خارجة عوامل عن الناتجة القاهرة القوة( 4)

 اإلنشاءات بقطاع يتعلق فيما الصندوق  سيطرة

 ونقص يةوالبيئ الجوية األحوال وءس ذلك  في بما)

 يعيق الذي األمر( السوق  في اءالبن ادمو 

 على تؤثر قد التيو وير التط مشاريع استكمال

 إلى ويؤدي ملاليةا أو/  و ةالربحي املشروع جدوى 

 عند اإليرادات توقعات تلبية على القدرة عدم

 .االنتهاء

 
ً
 استثمارات قيمة تقل ال أن جبي الصندوق، وأحكام شروط ملذكرة وفقا

  مطورة عقارات في الصندوق 
ً
  تطويرا

ً
 ودوري تأجيري  لدخ لتحقيق قابلة إنشائيا

 من سيحد وهذا. الصندوق  ألصول  اإلجمالية القيمة من%( 75) هنسبت ما عن

 مخاطر من سيقلل تاليوبال ،الغير مطورة األصول  في لالستثمار الصندوق  تعرض 

 ية.تطوير  أنشطة بأي 2019 عام خالل الصندوق  يقم لم .التطوير

 مخاطر الفائدة

 بببس التمويل تكلفة زيادة بشأناليقين  معد

 صافي على يؤثر مما الفائدة أسعار تقلبات ةزياد

 الصندوق  دخل

 مدير سيقوم ، التسهيالت املصرفية طريق عن جديدة لأص على االستحواذ عند

 على ءالضو يطتسل أجل من بانتظام الحساسية تحليل ءبإجرا الصندوق 

 تكلفة زيادة من سلًبا الصندوق  أداء فيها يتأثر أن املمكن من كان التي الحاالت

 .تالتسهيال 

 التضخممخاطر 
 ستوى امل لزيادة نتيجة الصندوق  أداء ضعف

 االقتصاد في  عارالعام لالس

 أساس علىعليهم  يجارع سعر اإل فيرت املستأجرين عقود من٪  30 من يقرب ما

 يكون  املتوسط في ولكن ،ثابتة العقودالنسبة املتبقية من ل فأن قابفي امل .سنوي 

 فإن ، وبالتالي. ياإلضاف السعر من أعلى بتةاالث للعقود املربع للمتر اإليجار سعر

 في املحتملة التضخمية املخاطر االعتبار في تأخذ الثابتة ودللعق يرالتسع آلية

 .املستقبل

 االئتمان مخاطر

 جرللمستأ

 مستوى  لزيادة نتيجة الصندوق  أداء ضعف

 االقتصاد عبر العام السعر

القوائم  إعداد لغرض  املالية قاريرالت إلعداد الدولية باملعايير الصندوق  يلتزم

 تقاريرلل الدولي للمعيار وفًقا املخصصات احتساب سيتمعليه ناء وب ، املالية

 الصندوق  مدير امق ، ذلك  على عالوة. مستحق ائتمان بلغم ألي 9)) املالية

 عن املعلومات من املزيد تقديم في الستخدامه ائتماني تصنيف نظام بتطوير

 . لحاليا املستأجر جودة
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 تسليط خالل من الخطر هذا من التخفيف في املستأجر جودة تحديد سيساعد

 إلى باإلضافة. حتفاظاال  أو لإلخالء يخضع أن جبي الذي املستأجر على الضوء

 الحد تحدد األمالك ومدير الصندوق  مدير بين الحالية فاقيةاالت إنف ، ذلك 

 يجب ، املبلغتجاوز  حالة فيو. وقت أي يف به املسموح املستحق للمبلغ األقص ى

 الحد دون  ما إلى املستحقات تقليل على الفور  على العمل مالكاأل  مدير على

 . به ملسموحا

مخاطر دوران 

 املستأجر

 أن يمكن الذي باملستأجر اظاالحتف ضعف

 سلًبا يؤثر مما ، اإليجار إيرادات في تغيًرا يسبب

 ق الصندو  أداء على

 .الصندوق  مدير مراقبة طاقن حتت املخاطر

شواغر مخاطر 

 عقودال

احة املسمخاطر الخسارة بسبب تكلفة 

 الزمن  املستأجرة الشاغرة لفترة من

 شروط من جزء وهو األمالك رومدي الصندوق  بين اإلشغال حد على االتفاق تم

 .مستمر أساس على راقبةاملب الصندوق  مدير يقوم ، عليه وبناءً  .تفاقيةاال

دخل  زترك مخاطر

اإليجار من مستأجر 

 واحد

 أو كبير واحد مستأجر على يعتمد اإليجار دخل

 كبار رينجعدة مستأ

 حالة في فيفهخوت ذلك  مراقبة لغرض  متخصصة منهجية الصندوق  مدير وضع

 .حدوثه

طر تخلف مخا

 املستأجر عن السداد

 قدرة عدم بسبب اإليجار دخل في خسارة

 الدفع على ملستأجرا

 تبرعي يوًما 90 من ألكثرفي الدفع  التأخير أن االتفاقية في  وق الصند مدير حدد

 من مجموعة العمل على إلى تلقائًيا سيؤديوهذا . ةمتأخر  أرصدة تلقائًيا

 إلى باإلضافة. القانوني التقاض ي إلجراءاتا هذه نبي من، التصحيحية اإلجراءات

 عدم حالة في لةكام أو ئيةجز  تعويضات إما له يحق ال قد مالكاأل  مدير أن حقيقة

 .املستحقات استرداد

 تخفيض مخاطر 

 االئتمانيالتصنيف 

 جراملستأ

يزيد  ، الصندوق  ملدير داخلي تقييم على بناءً 

املستأجر الذي تم تخفيض إيجاره من فرص 

 وق ددة للصنخاطر املحدامل

 حالة في وتخفيفه ذلك  مراقبة لغرض متخصصة  منهجية الصندوق  مدير وضع

 .حدوثه

 الطرف  مخاطر

 املقابل

  إدارة حتت ليست الستثمارات الصندوق  ض تعر 

 الصندوق  مدير

 وأحكام شروطمذكرة ب الصندوق  مدير يلتزم ، املخاطر هذه من تخفيفلل

 يجب املخاطر من النوع هذا ملثل للتعرض  األقص ى الحد أن تحدد التي الصندوق 

 .الصندوق  أصول  إجمالي من٪ 25 عن يزيد أال

روفات مخاطر مص

 التشغيل

 فاتو مصر لل املادية ول األص في دةالزيا ستؤثر

  أرباح صافي على النهاية في الجارية أو التشغيلية

 األداء وبالتالي ، الصندوق 

 سقفوضع  لىع األمالك ومدير الصندوق  مدير اتفق املخاطر هذه من للتخفيف

 الصندوق  مدير يكون  لنف اإلضافيةصروفات للمل بالنسبةو  ،التشغيل صروفاتمل

 
ً
 يوجد ال فانه املستقبلية حواذتاالس عملياتيخص  ماأما في  .بالسداد ملزما

 للعقار العمل فترة نفس تأمين على قادًرا سيكون  الصندوق  مدير بأن ضمان

ا املكتسب
ً
 .حديث

 االمتثال مخاطر

 على للصندوق  التنظيمي باإلطار زامااللت معد إن

 له يكون  قدة در الجهة املصحددته  الذي النحو

 ههذ بين من. صندوق ال على لفةمخت سلبية آثار

 للصندوق  املتداولة اتالوحد استبعاد ، املخاطر

 السعودية املالية في السوق  التداول  من

 ت تحكميةاإجراء إلى باإلضافة ةخصصتم امتثال ردامو  الصندوق  مدير يمتلك 

 .واألحكام بالشروط تماًما ملتزم الصندوق  أن من للتأكد

 سيقوم الصندوق  مدير أن من اليقين عدم مخاطر االستحواذ

 عوائد يخفض قد مما الصحيح الستحواذاب

 الصندوق دارة إ مجلس تزويد يتم ، املخاطر هذه وتخفيف إضافي تركيز إلضافة

 .إجراؤها تم التي بةالواج ةالعناي عن بتفاصيل
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 الوحدات مالكي 

 محاطر مدير األمالك

.  ثالث طرف  قبل من للصندوق  األصول  إدارة تتم

 يفاألمالك  مدير فشل حالة ؤديتن أن كمن املم

 في عليه املنصوص  النحو على مسؤولياته تنفيذ

 تشغيل لعملية ضروري  غير اختالل إلى االتفاقية

 أداء ضعف ، وبالتالي. للصندوق  األصول 

 .صندوق ال

 الخطر هذا مراقبة لغرض  منهجية متخصصة الصندوق  مدير وضع لقد

 اوفًق  الصندوق  ملدير يمكن ، ذلك  إلى باإلضافة. حدوثه حالة في منه والتخفيف

 بشرط وقت أي في األمالك مدير مع التعاقدية العالقة إنهاء الخاص  لتقديره

 .يوًما 90 قبل مسبقوإخطار  إشعار

 عملياتال مخاطر

 مدير على يتعين التي ة األهمية بالغ العمليات

ضمان  أجل من بانتظام بها القيام الصندوق 

 للصندوق  لسلسا األداء

 فإن وبالتالي ، املخاطر إدارة مكتب مع العمليات ةائمق صندوق ال مدير يشارك

 نتيجة. األهمية على بناءً  للمراجعة العمليات لهذه األولوية تعطي املخاطر إدارة

  :يلي ما على بناءً  التوصيات من وعةمجم عن عبارةتكون  املراجعة

 ودقتها البيانات سالمة .1

 بالتعاق تخطيط .2

 واإلنتاجية الكفاءة .3

 مخاطر نزع امللكية
 العقارات ملكية نزعب الحكومةتقوم  أن خطر

 العامة للمنفعة

 الوقت في تأثيرها تحديد يمكن وال بنتائجها التنبؤ يمكن ال خاصة مخاطرة هذه

 .الحاضر

د مخاطر عدم وجو 

 ن مفوضينموظفي
 مفوضين موظفين وجود عدم مخاطر

 التحقق يتم الذياملوظفين و  يضبتفو ي بالتخطيط املعن الصندوق  يردم يلتزم

 الداخلي املدقق قبل من بانتظام نهم

 قعااملو  زكتر  مخاطر
 في بالكامل تتركز التي العقارات تتعرض  أن يمكن

 أكبربشكل  سوق ال ملخاطر واحد موقع

متوزعة قارات الصندوق ع ألنز كر خطر التغير كبير ل الصندوق  أصول  تعرض  

   تلفة خمناطق م 4 على 

 التقاض ي مخاطر
 قانوني إجراء اتخاذ إمكانية هي التقاض ي مخاطر

 ق الصندو  ضد

 .عمل أي مسار من كجزء أيًضا وتقبلها وقعهات يصعب خاصة رةمخاط هذه

 الزكاة مخاطر

 بئوالضرا

 قواعد تغير فرصة هي والضرائب الزكاة مخاطر

 بسبب سائرخ إلى ييؤد مما والضرائب زكاةال

 متوقع هو عما الضرائب زيادة

 وبالتالي ، الرئيسية ةاالقتصادي املالية التطورات كثب عن الصندوق  مدير يتابع

 السنوية امليزانية في والضرائب بالزكاة املتعلقة السيناريوهات بخصم يقوم

 .صندوق لل

 مخاطر اإليجار

 عقد هو ربعةندوق األ أصل من أصول الص

 .تامة ملكية سولي ةمنفع

عقد املنفعة  تجديد أو تجديدعدم  فرص  

 له يكون  أن يمكن نسبًيا الثمن باهظة بشروط

 الصندوق  أداء على سلبي تأثير

 يتم ، عاما 25 مدى على استهالكها يتم التي الحر التملك  عقارات من لغيرها خالفا

 .املتبقية األرض  تأجير فترة أساس على املستأجرةالعقارات  استهالك

 تجديد عدم حالة فيو،  عاًما  17م أي بعد 2036 ديسمبر في اإليجار عقد ينتهي

 تجديد حالة فيو، بالكامل املعنيةارات العق تهالكاس سيتم األرض  إيجار عقد

 التقارير إلعداد الدولية ييرااملع على بناءً  ، الثمن باهظة بشروط اإليجار عقد

 طريق عن التشغيلي جاراإلي مةقي برسملة الصندوق  ديرم سيقوم ، املالية

 وطشر  تعكس أعلى بقيمة لباألص االعتراف  سيتم وبالتالي. الحالية قيمته حساب

  األكثر الجديدة اإليجار
ً
 .سعرا

 طرف  من اتقاملستح تحصيل على القدرة عدم االئتمان مخاطر
 عالقة ذو طرف  وهي لالستثمار لعربيةا وابل شركةل  اض إئتمانيعر تي الصندوق 

إدارة  خدماتضافة إلى تقديمها باإل  ندوق لوحدات الصي رئيس  ةمالك بكونها
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  .شركة أكيد التابعة لها  خالل من لصندوق اصول أل  الكاألم صلة ذي للطرف ذو العالقة

 بتحصيل لالستثمار العربية وابل شركة قيام إلى عيرج االئتماني التعرض  إن

وتحويله إلى االيجار ل تم تحصيوي. ق الصندو  عن نيابة حسابها في اإليجارات

 . الصندوق إلى حساب  وليسة القالحساب البنكي للصرف ذو الع

 مع الرصيد تأكيد إلى الصندوق  مدير يسعى ، املؤقتة املخاطر ذهه من للتخفيف

 بدأوقد   .املحصلة اإليجارات مبلغ لتأكيد شهري  أساس لىع الصلة ذي الطرف 

 الرابع الربع من اعتباًرا لصندوق ا إلى راإليجا عقود تحويل عملية الصندوق  مدير

2019 . 

التسوية  مخاطر

 العالقة ذو للطرف 

ستطع أو فشلت في لم تاألطراف ذات العالقة 

 عليها للصندوق م أو دفع  املستحقات التي تقدي

وهي شركة وابل  فإن التعرض لألطراف ذات العالقةيخ هذا التقرير ر حتى تا

 قد تم تسويته 2019ديسمبر  31العربية لالستثمار كما في 

 

 :تهسوق وتوقعانظرة عامة عن ال

 :نظرة عامة عن االقتصاد الكلي

  قيق تح  ي ف كةاململ بنجاح مدعوًما ةالنفطي غير  ات طاعقال من كبيًرا إيجابًيا أثيًرات السعودية  العربية اململكة في الكلي  االقتصاد  ظروف  شهدت

ة  االقتصاديو  يةصالحاإل  بادرات املو  امج بر ال بفضل االقتصاد في النفطية غير  اتالقطاع توسيع خالل  من املستدام االقتصادي  النمو

 .2030 اململكة رؤية تحت الحكومةقامت بها  التي املختلفة ةواالجتماعي

  النفطي  غير  طاع قال  سجل
ً
هذا النمو   عوض  فقد ،ذلك ومع. السعودية املالية وزارة  ببحس 2019 من  ول األ  فالنص  خالل٪ 2.5 بة بنس نموا

 
ً
  النفط أسعار انخفاض بسبب  النفط  لقطاع اإلجمالي املحلي الناتج  النكماش السلبي ير تأثال جزئيا

ً
  ملا  الصافي التأثير  يعني .الطلب وتراجع نسبيا

 .إكونوميكس كسفوردأل ًقاوف( 2018 في٪ 2.4+ بـ مقارنة) 2019 عام في٪ 0.1- بنسبة نمًوا يسجل نأ قعاملتو  من املحلي الناتج ليإجما أن سبق

  بشكل  اململكة  في جماليإل ا  البطالة معدل خفض  على  االقتصاد في النفطية غير  القطاعات في ي االقتصاد النشاط  مستويات  في الزيادة  ساعدت

  وإلغاء  املضافة القيمة ةضريب تطبيق تأثير  بسبب٪( 1.4-) سلبًيا الياإلجم التضخم كان 2019 عام وخالل. 2019 عام في٪ 5.8 حوالي إلى فطفي

 .البنود مختلف على الحكومية اإلعانات

  االقتصادي  اليقين  عدم حالة استمرار ظل في
ً
  عامليا

ً
  وهي  ، 2020 لعام سعودي ريال  ن يليو تر  1.02 بقيمة ميزانية عن كومةحال  تأعلن ،وإقليميا

 تنفيذ  بدعم ملتزمة تزال ال اململكة حكومة أن إال ، هامش ي بشكل متحفظة يزانيةامل أن من الرغم وعلى. 2019 عام اتتقدير  من٪ 2.7 بنسبة أقل

 .الخاص  القطاع دور   توسيع خالل من واالقتصادية االجتماعية ميةنوالت املالي االستقرار تحقيق خالل  من 2030 رؤية أهداف

 انهيار  قبل  لوحظت التي  الطفرة  إلى السوق  نتعشي  حتى الوقت ض بع األمر  يستغرق  وقد ،صعبة اململكة في العامة الكلي االقتصاد ظروف  تزال ال

  رئيسية ال تلتطورال يكون  أن املتوقع من ،الحكومة قبل نم اإلنفاق وخفض التحديات من الرغم علىو  ذلك ومع. 2014 عام النفط أسعار

 .الطويل إلى املتوسط املدى على للمملكة االقتصادي  األداء على كبير  إيجابي تأثير  الجارية

 

 :سوق العقاري ظرة عامة عن الن

  ار استمر  مع القطاعات جميع في صعبة تزال ال لكنها 2019 عام خالل طفيًفا تحسًنا اململكة أنحاء جميع في العقارات سوق  في الظروف أظهرت

  املؤشر  تحسنفقد  السعودية لعربيةا ململكةا في لإلحصاء العامة الهيئة شرتهان التي للبيانات وفًقا .اإليجارات ومتوسط اإلشغال على غوطالض

  ل بشك مدفوًعا الطفيف التحسن هذا كان .2019 عام نهاية في 80.8 إلى 2018 عام نهاية في 80.4 من طفيف بشكل اململكة في للعقارات العام
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  من  طفيف بشكل  ريةالتجا  عقاراتال  مؤشر انخفض  حين في 83.3 لىإ 82.7 من السكنية العقارات  مؤشر تحسن  حيث السكني بالقطاع يرئيس 

    .الفترة  نفس خالل 74.6 إلى 74.7

  142.9 مقابل ريال مليار 179.4 ىإل 2019 عام في العقارية للصفقات  اإلجمالية القيمة ارتفعت ،  السعودية العدل  وزارة  نشرتها لتيا للبيانات  وفًقا

 2019 عام في 321,716 إلى 2018 عام في 213,666 من العقارية مالتاملعا عدد  فعارت كما  ٪.26 بنحو زيادة  يمثل  ما وهو  2018 عام في ريال مليار

  في  سعودي ريال 557,635 إلى 2018 يف سعودي ريال 668,693 من  العقارية عامالت ملا حجم متوسط  وانخفض ، ٪50 بنحو  زيادة  يمثل  ام وهو 

 . ٪17 بنحو انخفاضا يمثل ما وهو 2019

  ميع ج في يجاراتاإل  أن  إلى يرأشار التقر د قف  ، 2019 لعام اململكة العربية السعودية  ي فيعقار ال وق سالعن  شركة جي إل إل تقريرل وفًقا

 بما الكبرى  املدن في 2019 عام نهاية في الدنيا ياتاملستو  من اقتربت قد( والفنادق واملكاتب والتجزئة السكنية أي) الرئيسية العقارية القطاعات

مدينتي   في نادقالف وإيجارات  املكاتب هو سبق ملا لوحيدا االستثناء ن أن يكون ومن املمك ،الخبر /  والدمام ومكة وجدة  الرياض ذلك في

  .2020 عام خاللللهبوط  الضغوط من  املزيد جهتوا وقد ذلك  من الش يء بعض بعيدة  تزال ال أنها يبدو والتي الخبر /امالدم

 : لكذ في بما ،  اململكة أنحاء جميع فيالسوق العقاري  وضع لتحسين اإلجراءات من عدًدا حالًيا الحكومة تتخذ

  البحر  مشروع ،القدية مشروع ،العال  روعمش ،نيوم مثل) اململكة في الضخمة العقارية املشاريع من العديد تطوير في رائد بدور  القيام ▪

 (إلخ ،األحمر

 .  ةاململك أنحاء جميع  في التكلفة ميسور  سكاناإل وتطوير  تعزيز  ▪

 . البلدية املناطق في خامال  األراض ي تنمية لتشجيع البيضاء ض يألراا على ضريبة فرض  ▪

 .  العقاري التمويل  مةقي إلى التمويل نسبة زيادة  ▪

 .  املتدينين السياح عدد لزيادة  كبرى  مبادرات ▪

 .للترفيه لعامةا ئةالهي إشراف تحت  واملنظمة لها املخطط الفعاليات نم كبير  بعدد الداخلية السياحة لترويج مبادرات ▪

  في  ي العقار  سوق ال أوضاع تحسين على الكلي االقتصاد ظروف في ملتوقعةا التحسينات مع جنب إلى جنًبا بادراتامل هذه  تساعد أن املتوقع من

 .  املستقبل في اململكة

 

 :ةجزئتنظرة عامة على قطاع ال

  دن امل معظم  في  الطلبذلك أن العرض يفوق  في بما  العوامل من وعةمجم بسبب  األخيرة  اتالسنو  في قوية معاناة  اململكة  في  التجزئة سوق  يشهد

نتج عنه  مما 2014 عام في  النفط أسعار انخفاض منذاململكة  هاواجهت التي الكلية القتصادية ا للظروف  تحدًيا يمثل مما  ، اململكة  في  سيةالرئي

  ة إلى رحيل عدد كبير من املقيمين بسبب فرض خل املنخفض، باإلضافذوي الد األسرمن  على قطاع التجزئة خاصة الصرف فاض في انخ

 أخرى. يرات التنظيمية من بين عوامللى أهاليهم واخيرا زيادة تكاليف التشغيل بسبب التغيالضرائب عليهم وع

  بب بس  مشاكل في التحصيلو  ،جاراتاإلي  توسطم في وانخفاض ،التجزئة قطاع  في شغالاإل  معدالت يف انخفاض إلى الصعبة الظروف هذه  أدت

 . اململكةجميع أنحاء  في الكبرى  الجديدة  املجمعات التجارية تطوير إبطاء إلى أيًضا ذلك  أدى قدو .  التجزئة لتجار األعمال أحجام انخفاض

مللك عبدهللا مدينة ا افتتاح أول دور للسينما فيتم  حيث ة.لتجزئقطاع اعلى نقطة إيجابية  2018م اعودة دور السينما في عكانت كل ذلك،  ومع

في السينما مثل فوكس سينما و  العاملية الكبرى  دخلت معظم األسماء فقد  كباإلضافة إلى ذل .الراض في مدينة ادية والرياض بارك مول االقتص

AMC  يع هذه ون جمتكسمة. اململكة خالل السنوات القادحاء تح العديد من دور السينما في جميع أنللتوسع وف ط خطع في شراكات محلية م

فاع املبيعات اإلجمالية  ور السينما في ارتجميع أنحاء اململكة ومن املتوقع أن تؤدي دبرى في التجارية الكملجمعات التطورات املخطط لها في ا

 ط اإليجارات.شغال ومتوسإل ت اباإلضافة إلى زيادة في معدال 
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 :ضالريا –قطاع التجزئة 

  الرياض في التجزئة قطاع هدش
ً
  توسعا

ً
 الخير  اتشرف والفالي  و اضجهة الريوا مثل جديدة  وجهات إضافة مع 2019 العام خالل عرض ال في كبيرا

 التجزئة  مساحة ليإجما ليصل الرياض  فيقابلة لاليجار كمساحة  مربع متر  89،000 الجديدة  التطورات هذه  أضافت . ركاتومول مي و اردن وود ق و

 .  ربعم متر  مليون  2.4 حوالي إلى املدينة في

  مل وتش. 2020 عام خالل  التجزئة ةمساح من مربع متر  ألف 230 مساحة من  االنتهاء املقرر فمن  والتطوير بناءال في التقدم حالة ء علىبنا

 . مول  الفيصلية  ادوامتد قرطبة ووادي الندى شروق  حديقة التطوير قيد زة البار  املشاريع

 مع 2019 عام نهاية في٪ 83 حوالي إلى 2018 عام نهاية في٪ 85 اليحو  من املدينة أنحاء جميع في التجزئة قطاعل  اإلشغال معدالت متوسط نخفضا

ا تواجه أيًضا التي اإليجارات وسطمت
ً
  مساحات  من وض عر امل  ة بزياد ربما مدفوعة واملجتمعية اإلقليميةتجارية لاملجمعات ا في خاصة ضغوط

 . الطلب نمو وقلة التجزئة

 :تبوك –زئة قطاع التج

خاصة مع الضغوطات التي يواجهها القطاع فيما يخص معدالت اإلشغال  اململكة أنحاء جميع في الحال هو كما ًباعص تبوك في لتجزئةقطاع ا ظل

ومع  ، مجمعات أربعة ندع تغيير  دون  املدينة فياملجمعات التجارية الرئيسية  عدد  ظلوقد . إلضافة إلى مشاكل التحصيلجارات بايومتوسط اإل 

 وبالتالي  الرياض  في  للفرد عمرب  متر  0.4 من أكثر ب نةمقار  للفرد  مربع  متر  0.2 حوالي عندنخفضة نسبيا مذلك ال تزال املساحة التأجيرية في تبوك 

  طلب ال بضعف أساس ي شكلب تتعلق  تبوك يف التجزئةقطاع  في التحديات فإن
ً
 . ة أسواق التجزئةاحسمل الزائد لعرضا من بدال

 :الباطن حفر  –قطاع التجزئة 

  لقوات ا وجود  على كبير  حد إلى املدينة في التجزئة قطاع اعتمد ، نسمة 270.000 حواليالذين يقدرون ب الباطن  حفر بلدة  سكان  عدد لصغر  نظًرا

  فقد  ملكةلى الحد الجنوبي للمات املسلحة إمن جنود القو . ونظرا لذهاب نسبة كبيرة اكة هناملوجود ريةعسكال قاعدة ال في موعائالته املسلحة

 في املبيعات. إضافة إلى ذلك، يوجد
ً
مجمع تجاري جديد يوشك على االنتهاء مما سيضاعف في مساحة أسواق  شهد قطاع التجزئة انخفاضا

 ذا القطاع في املدينة.ه ن فيى املتواجديلضغوط التنافسية عليخلق املزيد من او جزئة الت

 : الدوادمي –ع التجزئة قطا

  ساعتين حوالي وتبعد نسمة 50.000 عنبما يزيد  سكانهاحيث يقدر عدد  بيانس صغيرة  مدينة الدوادميتبر تع
ً
  وجود مجمع  مع الرياض عن برا

التجزئة   لقطاع  بالنسبة صعبة  العامة لظروفا لتظحيث . 2019 عام خالل  يدة جد تطوراتدينة أي هد املولم تش. فقط واحد رئيس ي تجاري 

  املبيعات  تكثافا بسبب والتحصيل اإليجارات ومتوسط اإلشغال معدالت على اتطضغو وجود  مع اململكةء أنحا بقية ثلم 2019 عام لخال

 .نسبيا األسبوعية

 

 :توقعات السوق 

ديات  سوق بعض التح. هذا وسيواجه ال2020عام  نحاء اململكة خالل يع أكما هي في جمظروف السوق العقاري ستظل أن ر إلى يالتوقعات تش

 ي املدن الكبيرة مثل الرياض.  فومعدالت اإلشغال بسبب العرض الجديد املتوقع خالل العام وخاصة يجارات ات بما يخص متوسط اإل والضغوط

 اململكة في التجزئة قطاع على كبير  سلبي تأثير  2019 عام نهاية في( 19-كوفيد) كورونا جائحة لتفش ي كون ي أن املتوقع نم ، ذلك إلى باإلضافة

 ي ز راتاح إجراءك  2020 وأبريل  مارسشهري  خالل تقريًبا ونصف شهر ملدة  الحكومة قبل منجارية املجمعات الت قإغال  معخاصة  2020 عام خالل

وضوع الحيطة والحذر من قبل مؤثر فقد ي عمل املجمعات التجارية بفتح الحكومة محتس أن بعد حتىو  .اململكة في الجائحة انتشار لوقف

  و  دعم تقديم لاملجمعات التجارية مالكي  على غط يض  قد بدوره  ذي وال التجزئة لتجار ت بيعااملالزوار  عدد  على كبير  ي بسل بشكل  تسوقينامل

 .اإلشغال مستويات على للحفاظ للمستأجرين خصومات

 .االحترازية القيود إزالةو ة الجائحانحسار  بمجردسترجع بشكل طبيعي  لسوق ا فظرو  أنو  مؤقًتا التأثير  هذا ن يكو   أن املتوقع من ،ذلك  ومع
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  التطوير  مشاريعو  ،يالنفط  غير  القطاع  بتوسع مدفوًعا الكلي االقتصاد تحسين ل ضبف  السوق  ظروف تتحسن أنيتوقع  ى املتوسط ى املدعلو 

 الداخلية السياحة وتعزيز لتشجيع  ومبادرات  ،العمل فرص  من كبيًرا عدًدا تخلق  أن  توقع امل من  والتي حكومةل ا هاتقود  التي الرئيسية العقاري 

  .الخارج في عام كل وديون عالس  ينفقهاالتي  الدوالرات باليين من كبير  بجزء االحتفاظ بهدف

 على املنافسة يادة ز  يعني وهذا. جاه االت هذا يستمر أن املتوقع ومن ريجيتد بشكل تداول  في ملدرجةا العقارية االستثمار قيصناد عدد يتزايد

  املعامالت  وتحليل ،ملصادرا  على الحصول  على القوية والقدرة  ، الحكيم التخطيط إن . واالستثمار لالستحواذ الجودة  عالية العقارية األصول 

  ن سيكو  الدقيقة الواجبة ةيوالعنا ، بعناية
ً
 اهتمام  إيالء يجب .منها واالستفادة  ملستقبلا في تنشأ قد التي الجذابة لفرصا يدتحد في أساسًيا عامال

  املالي  الرفع  ومستوى  ،املقابلة رافطلأل  االئتمانية والجدارة  ،الجغرافي والتنوع ، القطاعي  والتنوع ، املرنة القطاعات استهداف  نحو خاص

 . مرينللمستث التوزيع ئدعا وتحسين باحاألر  تقلب  مخاطر لتقليل اسبةاملن اإليجار وهياكل ،مااملستد

ة السعودي العدل رةوزا( 3) ، السعودية لإلحصاء العامة لهيئةا( 2) ، إل لإ جيه قبل من 2019 املراجعة في عام - السعودية العربية ملكةامل في العقارات سوق 
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 :املدققةالقوائم املالية 
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