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صندوق سويكورب وابل ريت
SWICORP WABEL REIT FUND
صندوق استثماري عقاري مقفل متداول و مدرج في السوق المالية السعودية
(تداول)
متوافق مع أحكام و معايير الشريعة االسالمية
تمت موافقة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على تأسيس
هذا الصندوق وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ  10ربيع الثاني 1439هـ
(الموافق  28ديسمبر 2017م)
شهادة اعتماد شرعي رقمSCP-726-06-01-08-17 :
حجم الصندوق  1,180,000,000ريال سعودي
عدد الوحدات المطروحة للجمهور  35,400,000وحدة
مبلغ الوحدات المطروحة للجمهور  354,000,000ريال سعودي
مديــــر الصنــــدوق

تتوفر شروط وأحكام الصندوق وتقاريرة المالية على
الموقع اإللكتروني للصندوق swicorpwabelreit.com
والموقع االلكتروني لمدير الصندوق www.swicorp.com
والموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa
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الصندوق

صندوق سويكورب وابل ريت

«صندوق سويكورب وابل ريت» هو صندوق استثماري عقاري مقفل مطروح طرحاً عاماً تتداول وحداته في السوق المالية
السعودية (تداول) ،متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب الئحة
صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة.

األهداف االستثمارية للصندوق

يهدف الصندوق الى االستثمار في أصــول عقاريــة داخل المملكة العربية السعودية تحقق دخل تأجيري دوري ،وتوزيع ما ال
يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق سنوياً .وقد يستثمر الصندوق بشكل ثـانوي فـي مشـاريع التطـوير العقاري شريطة
أال تقـل أصول الصـندوق المسـتثمرة فـي األصول العقاريـة المطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن  ٪75مـن إجمـالي أصول
الصـندوق وفقاً آلخر قوائم مالية مدققة ،وأال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراضي بيضاء.

مدة الصندوق

 99سنة تبدأ من تاريخ إدراج الوحدات في السوق المالية السعودية (تداول) ،قابلة للتجديد لمدد مماثلة وفق تقدير مدير
الصندوق وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية.
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لماذا صندوق سويكورب وابل ريت؟

مقارنة بالصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودي ،يتميز صندوق
سويكورب وابل ريت ،أثناء طرحه ،بالمزايا التالــــــية:
عائد إجمالي مستهدف عالي * ()2018

%٨.٦٠

أعلى عائد صافي مستهدف * (**)2018

%٧.٧٠

رسوم إدارية منخفضة (من صافي قيمة أصول
الصندوق)

%٠.٧٥

رسوم اجمالية منخفضة (من صافي قيمة
أصول الصندوق) ***

%٠.٩

ال أتعاب لهيكلة رأس المال

%٠.٠

* حسب القيمة األسمية

** حسب دراسة الجدوى التي أجرتها شركة «فاليوسترات» يستهدف أن يرتفع العائد الصافي
للمستثمرين في عام  2020الى %٨.٣

*** الرسوم اإلجمالية شاملة رسوم إدارة الصندوق
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لماذا أصول سويكورب وابل ريت؟

•أصول شركة وابل والتي هي عبارة
عن مراكز تجارية («موالت») منشأة
حديثاً  ،بأعلى معايير الجودة  ،تقع
في مناطق استراتيجية (بعضها
محتكرة) تم اختيار مواقعها بكل
عناية لتلبية الطلب العالي المقترن
بضعف العرض في المدن الداخلية
المتسارعة النمو والغير مخدومة
تجارياً بشكل كاف ،وتتوافق مع
متطلبات المتسوق بتوفير مختلف
البضائع والمنتجات التي يتطلع إلى
توفرها في منطقته.
•تشغل هذه المراكز ب  423مستأجر
متنوع من العالمات التجارية
المحلية والدولية المعروفة بقطاع
التجزئة والمطاعم.
•جميع المراكز التجارية تتألف
من مساحة رحبة تضم مناطق
ترفيه عصرية وكذلك المطاعم
والمقاهي الراقية ليكون المركز
التجاري مقصداً للتسوق والترفيه.

•تحقق هذه المراكز منذ نشأتها
عوائد ايجابية حيث أكثر من %٥٠
من قيمة العقود المؤجرة تعتبر
طويلة األجل تتراوح مدتها من
 ٢٠-5عامأ ،أكثر من  %٥٠من قيمة
العقود الموقعة تتمتع بخاصية
الزيادة السنوية في قيمة االيجار.
•تتمتع هذه المراكز بنسب اشغال
مرتفعة حيث تبلغ مجتمعة
مانسبته  %٩٦.٣٨كمتوسط من
المساحة اإليجارية اإلجمالية رغم
حداثة عمر المراكز.
•تبنت جميع المراكز قوانين قطاع
التجزئة في المملكة العربية
السعودية والخاصة بـ«السعودة»
و «توظيف العنصر النسائي».
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نبذة إجمالية عن الصندوق

إجمالي العقارات وعقود المنافع المراد االستحواذ عليها4 :
نسبة اإلشغال%٩٦.٣٨ :
إجمالي حجم الصندوق 1,180,000,000 :ريال سعودي
اإليجارات الصافية في  10١.9 :2018مليون ريال سعودي
مجموع مساحات البناء229,853 :م2
العائد اإلجمالي المستهدف لعام %٨.٦ :2018
العائد الصافي المستهدف لعام %٧.٧ :2018
مساهمة مدير الصندوق :اشتراك نقدي بقيمة 35,400,000
ريال سعودي
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عوائد الصندوق المستهدفة حسب القيمة األسمية
العائد االجمالي

العائد الصافي

2018

2019

2020

٪٨.٦

%٩.٠٤

%٩.٢٠

%٧.٧

%٨.١٤

%٨.٣

رسوم ومصاريف الصندوق
رسوم إدارة الصندوق
رسوم االشتراك
أتعاب مدير األمالك
ومصاريف إدارة اآلصول
العقارية
رسوم الحفظ
المصاريف األخرى

رسوم سنوية تعادل  %٠.٧٥من صافي قيمة
أصول الصندوق

 %١من إجمالي مبلغ االشتراك (شاملة ضريبة
القيمة المضافة)
 %3من إجمالي االيرادات الذي تم تحصيلها
بالفعل
رسوم سنوية تعادل  %٠.٠٢٥من صافي قيمة
أصول الصندوق

 %٠.15من صافي قيمة أصول الصندوق (%٠.٥
كحد أعلى)
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محفظة الصندوق المبدئية
ملخص األصول العقارية
اسم كل عقار

١#

٢#

٣#

٤#

المدينة

حفر الباطن

الرياض

تبوك

الدوادمي

اتمام البناء *

يونيو 2016

ديسمبر 2016

مارس 2016

أكتوبر 2015

ملكية الصندوق

ملك

ملك

ملك

عقد منفعة

قيمة الشراء (مليون ريال سعودي)

47٠.2

32٣.6

21٩.4

16٦.8

%٩٧.٤٦

٪٩٣.١٤

%٩٦.٧٢

%٩٧.٢٥

اإليجار السنوي المستهدف لعام ( 2018مليون ريال سعودي)

5٢.6

2٤.2

2١.8

2٧.0

صافي الدخل المستهدف لعام ( 2018مليون ريال سعودي)

4٢.8

1٩.9

1٧.8

2١.4

العائد االجمالي المستهدف لعام 2018

٪١١.٢٠

٪٧.٤٩

٪٩.٩٢

٪١٦.٢١

العائد الصافي المستهدف لعام 2018

٪٩.١٠

٪٦.١٦

٪٨.١٢

٪١٢.٨٢

نسب اإلشغال حتى  15نوفمبر ** 2017

* حسب شهادة إتمام البناء

** محسوبة بطريقة المتوسط المرجح بالنسبة للمساحة التأجيرية
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أصول الصندوق ٤/١
المكان مول – حفر الباطن
المكان مول

العقار

المدينة

حفر الباطن

اتمام البناء

يونيو 2016

الملكية

مملوك
47٠.2

نسب اإلشغال حتى  15نوفمبر 2017

%٩٧.٤٦

اإليجار السنوي المستهدف في * 2018

5٢.6

العائد االجمالي المستهدف لعام 2018

٪١١.٢٠

صافي الدخل المستهدف في * 2018

4٢.8

العائد الصافي المستهدف لعام 2018

٪٩.١٠

* مليون ريال سعودي

مالك اكبر العالمات التجارية حسب قيمة االيجار

تم اشغال األصل من قبل شركات محلية وعالمية معروفة في قطاع التجزئة
تساهم في اجمالي االيرادات ومنها:
%٨

◌
◌

%٦

%٥

%٥
%٣

%65

◌
◌
◌
◌
◌

7

85

ش
ارع الملك عبد العزيز

قيمة الشراء *

%٨

خريطة الموقع

شركة الشايع
شركة دار البندر
شركة فواز الحكير
مجموعة العبدالكريم
شركة بندة للتجزئة
شركة أساطير الترفيهية
أخرى

أكبر  ١٠عالمات تجارية حسب قيمة االيجار
%5

%3
%3

%2
%2
%2

%1
%1
%1
%1
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نظرة عامة عن المدن التي تقع فيها عقارات
المحفظة المبدئية
لمحة عن حفر الباطن

حفر الباطن

األصول العقارية
حفر الباطن – المكان مول
خارجي

•تقع مدينة حفر الباطن في المنطقة الشرقية ،وتبعد حوالي  430كم شماال
من مدينة الرياض ،و 94كم من الحدود الكويتية وعلى بعد  74كم من الحدود
العراقية.
•المسلك البري لحجاج بيت الله الحرام والمدينة المنورة من دول الخليج
والدول المجاورة.
•تحاط المحافظة بأكثر من  35قرية مجاورة ويبلغ عدد سكانها  466الف نسمة
مع معدل نمو سنوي مركب للسكان يقدر ب  .%١.88من عام  2017الى .2020

محركات الطلب الرئيسية في حفر الباطن

•تستقطب مدينة حفر الباطن عدداً كبيراً من المسافرين من العراق والكويت.
•يعتبر التسوق النشاط الترفيهي الرئيسي للسكان المحليين لمحدودية خيارات
الترفيه في المحافظة.
•استثمار حكومي في مدينة حفر الباطن الصناعية مما سيساهم في خلق فرص
عمل وارتفاع في الطلب على قطاع التجزئة.
•تجذب مدينة الملك خالد العسكرية الواقعة بالقرب من المحافظة وجامعة
حفر الباطن السكان المحيطين بها  ،مما يؤدي الى نمو الطلب على المجمعات
التجارية.

داخلي

المصدر :فاليو سترات
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أصول الصندوق ٤/٢
المكان مول – الرياض
المكان مول

العقار

المدينة

الرياض

اتمام البناء

ديسمبر 2016

الملكية

مملوك
32٣.5

%٩٣.١٤

%٦.١٦
* مليون ريال سعودي

مالك اكبر العالمات التجارية حسب قيمة االيجار

تم اشغال األصل من قبل شركات محلية وعالمية معروفة في قطاع التجزئة
تساهم في اجمالي االيرادات ومنها:
◌
◌

%٤٠

◌
◌
◌

%١٧
%١٠

%٥

شركة دار البندر
شركة الشايع
شركة بنده للتجزئة
مجموعة العبدالكريم
أخرى

شارع

ا
إلما
في م س
ع
و
صل د اب

ن

ش

ارع

1٩.9

العائد الصافي المستهدف لعام 2018

%٢٨

األ

العائد االجمالي المستهدف لعام 2018

%٧.٤٩

صافي الدخل المستهدف في * 2018

مير

اإليجار السنوي المستهدف في * 2018

2٤.2

مح

نسب اإلشغال حتى  15نوفمبر 2017

مد

قيمة الشراء *

9

خريطة الموقع

أكبر  ١٠عالمات تجارية حسب قيمة االيجار
% ١٠

%٩

%٥

%٤
%٤

%2
%٢
%٢

Tara Center
Sport 1

%٢
%٢
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نظرة عامة عن المدن التي تقع فيها عقارات
المحفظة المبدئية
لمحة عن مدينة الرياض

الريــــاض

األصول العقارية
الرياض – المكان مول
خارجي

•مدينة الرياض هي عاصمة المملكة  ،وتقع في المنطقة الوسطى وأكثر مدن
المملكة سكانا.
•يبلغ عدد سكانها  ٦.4ماليين نسمة و يتوقع أن يزيد النمو السكاني بين عامي
 2020-2017بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ .%١.97
•من المتوقع إكتمال مشروع قطار الرياض في  2018مما سيساهم في تسهيل
التنقل بين أطراف المدينة .
•المركز الرئيسيي لكبرى الشركات والبنوك اإلستثمارية في المملكة مما
يجعلها الوجهة األولى للباحثين عن العمل.

محركات الطلب الرئيسية في مدينة الرياض

•يقع المجمع في شمال الرياض في منطقة مكتظة بالسكان بالقرب من
العديد من المراكز المهمة مثل مركز الملك عبدالله المالي وبرج رفال.
واقباال وتحتوي احيائها على العديد من
•تشهد منطقة المجمع نمواً
ً
المجمعات السكنية المغلقة واراضي شاغرة
•أصبحت األماكن المغلقة وجهة المتنزهين األولى لقلة وجود مناطق ترفيهية
متنوعة في مدينة الرياض ولحرارة الجو بصفة عامة.

داخلي

المصدر :فاليو سترات
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أصول الصندوق ٤/٣
المكان مول – تبوك
المكان مول

العقار

المدينة

تبوك

اتمام البناء

مارس 2016

الملكية

مملوك

قيمة الشراء *

21٩.4

نسب اإلشغال حتى  15نوفمبر 2017

اإليجار السنوي المستهدف في * 2018
العائد االجمالي المستهدف لعام 2018

%٩.٩٢

صافي الدخل المستهدف في * 2018

%٨.١٢
* مليون ريال سعودي

مالك اكبر العالمات التجارية حسب قيمة االيجار

تم اشغال األصل من قبل شركات محلية وعالمية معروفة في قطاع التجزئة
تساهم في اجمالي االيرادات ومنها:
◌

◌
◌
◌

٪١٠
٪٣
٪٢

11

◌

٪٥٣

لد

شار

ع ال

خا

م
كف

هد

1٧.8

العائد الصافي المستهدف لعام 2018

٪١٦

طري

ك

مل

ق ال

%٩٦.٧٢
2١.7

٪١٦

خريطة الموقع

◌

شركة الشايع
شركة بندة للتجزئة
مجموعة العبدالكريم
شركة أساطير الترفيهية
شركة كمال جمجوم
أخرى

أكبر  ١٠عالمات تجارية حسب قيمة االيجار
% 15

%6

%3

%2

%2
%2
%٢
%٢
%٢

%1
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نظرة عامة عن المدن التي تقع فيها عقارات
المحفظة المبدئية
لمحة عن مدينة تبوك

تبــــــــــوك

األصول العقارية
تبوك – المكان مول
خارجي

•تقع مدينة تبوك في شمال غرب المملكة في منطقة تبوك بالقرب من
الحدود األردنية السعودية.
•يوجد بها أكبر قاعدة للقوات الجوية في المملكة.
•يبلغ عدد السكان في عام  2017بـ  777الف نسمة ،ويبلغ النمو السكاني بين
عامي  2020-2017بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ .%١.81
•تتوجه المملكة إلى إحياء المنطقة بعد اإلعالن عن انشاء مدينة نيوم (والتي
تبعد  180كم عن مدينة تبوك) والذي يعد من أهم مشاريع رؤية .2030

محركات الطلب الرئيسية في تبوك

•تجذب مدينة تبوك عددا كبيرا من المسافرين إلى األردن عن طريق البر .
•يعتبر التسوق النشاط الترفيهي الرئيسي للسكان المحليين لقلة وجهات
الترفيه فيها.
•مازالت المدينة تفتقر الى محالت التجزئة الكبيرة مثل كارفور والدانوب وهايبر
بندة.
•تعد مدينة تبوك من المدن الجاذبة للسياح العتدال جوها وجمال طبيعتها
ووجود العديد من المناطق السياحية والتاريخية مما يزيد من الطلب على
التجزئة فيها.
•اإلعالن عن مشروع نيوم بدعم مالي حوالي  500مليار دوالر سينعش المنطقة
ويزيد من الكثافة السكانية وبالتالي سيرتفع الطلب على قطاع التجزئة.

داخلي

المصدر :فاليو سترات
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أصول الصندوق ٤/٤
المكان مول – الدوادمي
المكان مول

العقار

المدينة

الدوادمي

اتمام البناء

أكتوبر 2015

الملكية

عقد منفعة

قيمة الشراء *

16٦.8

نسب اإلشغال حتى  15نوفمبر 2017

اإليجار السنوي المستهدف في * 2018
العائد االجمالي المستهدف لعام 2018

%١٦.٢١

صافي الدخل المستهدف في * 2018

%١٢.٨٢
* مليون ريال سعودي

مالك اكبر العالمات التجارية حسب قيمة االيجار

تم اشغال األصل من قبل شركات محلية وعالمية معروفة في قطاع التجزئة
تساهم في اجمالي االيرادات ومنها:
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العائد الصافي المستهدف لعام 2018
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خريطة الموقع
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شركة دار البندر
شركة بنده للتجزئة
شركة الشايع
شركة ناين سكوير
مجموعة العبدالكريم
أخرى

أكبر  ١٠عالمات تجارية حسب قيمة االيجار
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نظرة عامة عن المدن التي تقع فيها عقارات
المحفظة المبدئية
الدوادمـــــي

لمحة عن مدينة الداودمي

األصول العقارية
الدوادمي – المكان مول
خارجي

•الدوادمي هي محافظة من محافظات مدينة الرياض تقع في نجد في
المنطقة الوسطى وتبعد  200كم من غرب مدينة الرياض.
•يبلغ عدد سكان المحافظة حوالي  260ألف نسمة ،ويبلغ النمو السكاني بين
عامي  2020-2017بنسبة نمو سنوي مركب تبلغ .%١.89
•في عام  2003تم افتتاح مطار الملك سلمان المحلي ويبعد حوالي  30كلم
غرب الدوادمي.
• يوجد بمحافظة الدوادمي العديد من الكليات التابعة لجامعة شقراء.

محركات الطلب الرئيسية في الداودمي

•يحتكر المكان مول سوق التجزئة في مدينة الداودمي حيث تفتقر المدينة الى
المجمعات التجارية واألسواق.
•يعتبر التسوق النشاط الترفيهي الرئيسي للسكان المحليين لقلة وجهات
الترفيه فيها.
•العالمات التجارية العالمية ذات األسعار المعقولة لها شعبية كبيرة بين
المجتمع.
•يقع المجمع في المنطقة المركزية للمحافظة على طريق الملك عبدالعزيز.
•يستقطب المجمع متسوقين من العديد من المدن القريبة مثل مدينة ساجر
حيث تعد المحافظة مركزها الرئيسي للتسوق.
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االشتراك في الصندوق

االشتراك في الصندوق

تقبل االشتراكات من قبل األفراد السعوديين وتابعيهم ومواطني دول مجلس
التعاون الخليجي والمقيمين إقامة نظامية وتابعيهم والشركات وصناديق
االستثمار وغيرها من الكيانات واألشخاص االعتبارية المخولة باالشتراك ،وذلك
من خالل شركة سويكورب (مدير الصندوق) أو مصرف الراجحي أو بنك البالد
أو البنك االهلي التجاري أو البنك السعودي الفرنسي أو شركة الجزيرة لألوراق
المالية (الجهات المستلمة).
الحد األدنى لإلشتراك من كل مستثمر هو  500ريال سعودي.
تستمر فترة الطرح لمدة خمسة عشر ( )15يوم عمل  ،تبدأ من تاريخ
1439/٠٧/٠٢هـ الموافق 2018/03/١٩م حتى تاريخ 1439/07/٢٢هـ الموافق 2018/٠٤/٠٨م

لمزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات حول الصندوق يمكنكم االطالع على موقع الصندوق
 swicorpwabelreit.comالستعراض معلومات الصندوق وتحميل النسخة الكاملة من الشروط
واألحكام.

كما يمكنكم التواصل مع مدير الصندوق

برج المملكة الطابق 49
طريق الملك فهد
ص.ب2076 .
الرياض 11451
المملكة العربية السعودية
الهاتف)+966( 11 211 0737 :
الفاكس)+966( 11 211 0733 :
البريد االلكتروني wabelreit@swicorp.com
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دليل الصندوق

مدير الصندوق

المحاسب القانوني

المستشار القانوني

أمين الحفظ

المستشار الشرعي

المقيمين العقاريين

دراسة الجدوى

المستشار الفني

مدير إدارة األمالك

المستشار الضريبي

الجهة المستلمة لطلبات االشتراك
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إشعار هام
•تم إعداد هذا المستند من قبل شركة سويكورب ،وهي شركة مساهمة مختلطة ،بموجب
السجل التجاري رقم  1010233360وتاريخ  6جمادى األولى 1428هـ (الموافق  23مايو 2007م)
وترخيص الهيئة العامة لالستثمار رقم  10030104289ومرخصة كـ»شخص مرخص له» بموجب
ترخيص هيئة السوق المالية رقم  ،12161 - 37وفقاً لالئحة صناديق االستثمار العقاري
الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  ٢٠٠٦ - ١٩٣ - ١وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩هـ
(الموافق 2006/7/15م) والتعليمات الخاصة بصناديق االستثمار العقارية المتداولة الصادرة
عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2016 – 130 – 6وتاريخ 1438/1/23هـ
(الموافق2016/10/24م).
•ينبغي استخدام هذا المستند كمكمل وليس كبديل لشروط وأحكام الصندوق  ،وعلى كل
مستثمر محتمل قراءة الشروط واألحكام بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري يتعلق
بالصندوق .وال يجوز أن يتعامل المستثمرون المحتملون مع محتويات هذا المستند أو
الشروط واألحكام على أنها استشارة استثمارية ،بل يجب على جميع المستثمرين التحري
بأنفسهم ،والتحقق من فرصة االستثمار في الصندوق ،وذلك فيما يتعلق بالمزايا والمخاطر
التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق ،والعلم بإن قيمة االستثمار في الصندوق متغيرة
وينصح المستثمرون باستشارة مستشاريهم الماليين
وأنها قد تخضع للزيادة أو النقصُ .
ومستشاري الضرائب ومستشاريهم القانونيين والمحاسبين بشأن شراء وحدات في الصندوق
واالحتفاظ بها والتصرف فيها.
•جميع الرسوم والمصاريف المذكورة في هذه المستند ال تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي
ضريبة أخرى ما لم يتم ذكر غير ذلك في المستند .مقدار الضرائب المفروضة أو االعفاء منها
قابلة للتغيير مستقبال.
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•يصنف مستوى المخاطر في الصندوق بمتوسط إلى مرتفع ،لذا فقد ال يكون الصندوق
مناسباً للمستثمرين الذين يرغبون في االستثمار قليل المخاطر ،إذ أن أسعار وحدات الصندوق
أو العوائد النقدية يمكن أن تهبط بسبب المخاطر التي قد يتعرض لها الصندوق .وبالتالي ،قد
ال يسترد المستثمر المبلغ األصلي الذي تم استثماره .لذا ننصح المستثمر باستشارة مستشار
مالي مستقل مرخص من هيئة السوق المالية قبل اتخاذ قرار االستثمار .ويجب أن يكون
المستثمرون المحتملون على علم بأن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر متوسطة
إلى عالية وال يصلح إال للمستثمرين الملمين بالمخاطر التي ينطوي عليها ويفهمون هذه
المخاطر ،والقادرين على تحمل خسارة رؤوس أموالهم المستثمرة جزئيا أو كليا (للمزيد من
المعلومات عن مخاطر االستثمار في الصندوق ،الرجاء الرجوع إلى المادة « »7من الشروط
واألحكام).
•يتحمل مدير الصندوق مسؤولية المعلومات الواردة في هذا المستند ،والتي يؤكد مدير
الصندوق حسب علمه (بعد أن بذل القدر المعقول من العناية المهنية للتأكد من ذلك) أنها
ال تتضمن أي إفادة غير صحيحة أو مضللة وال تغفل أية أمور يشترط نظام السوق المالية
أو اللوائح التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية تضمينها فيه .وال تتحمل هيئة
السوق المالية أي مسؤولية عن محتويات هذه الشروط واألحكام ،وال تعطي أي تأكيدات
تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة
تنتج عما ورد في هذه الوثيقة أو عن االعتماد على أي جزء منها ،ويجب على الراغبين في
شراء وحدات الصندوق المطروحة التحري عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بالصندوق.
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