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مزايا الصندوق
العوائد المستهدفة
للمستثمريين

رسوم وتكاليف الصندوق

تنوع المستاجرين

التزامات مؤكدة
من البائع

التزامات مدير الصندوق

عائد صافي مستهدف
للمستثمرين بنسبة  %٧.7في
عام 2018

رسوم اشتراك %1
(شاملة ضريبة القيمة
المضافة)

أعلى من متوسط صافي
العائد الضمني للصناديق
العقارية المتداولة في
السوق السعودية باقل من 9
ريال ،بنسبة  ،%٧.4حسب سعر
االغالق لتاريخ  22مارس 2018

رسوم إدارية +%٠.75
ضريبة القيمة المضافة
(من صافي أصول الصندوق)

نسبة اشغال عالية بمتوسط
 %96من قبل  423مستأجر
متنوع من العالمات التجارية
المميزة والمرغوبة من
المتسوقين

تحمل شركة وابل العربية
لإلستثمار كامل األثر المترتب
من ضريبة القيمة المضافة
عند شراء األصول

استثمار شركة سويكورب
بمبلغ  ٣٥.4مليون ريال
سعودي في الصندوق
مايعادل  %3من حجم
(الصندوق)

تكاليف صندوق + %٠.15
ضريبة القيمة المضافة
(من صافي أصول الصندوق)

أكثر من  ٪٥٠من قيمة
العقود طويلة األجل تتراوح
بين  20-5سنة
أكثر من  ٪50من قيمة
العقود تتضمن بند الزيادة
السنوية في قيمة اإليجار

سندات ألمر بقيمة  18مليون
ريال سعودي للسنة (لسنة
 2018ولسنة  )2019مقدمة
من البائع كضمانات للتحصيل
( %18من صافي االيجارات)
التزام البائع بفترة حظر تداول
على  %50من إجمالي وحدات
الصندوق لمدة ستة أشهر

عائد صافي مستهدف للمستثمريين
يستهدف صندوق سويكورب وابل ريت عائد صافي للمستثمرين بنسبة  %٧.7في عام  ،2018ويستهدف الصندوق أن ترتفع عوائده لتصل الى  %٨.30عام 2020

٪٧.٤
%٧.0

٪٦.٥

%٤.6

ريت ١٤

%٤.7

ريت ١٣

ريت لم يدرج بعد
ريت مدرج

%٥.3

ريت ١٢

%٥.5

ريت ١١

%٥.6

ريت ١٠

%٦.1

ريت ٩

ريت ٨

ريت ٧

متوسط العائد الصافي على القيمة السوقية*
(للمدرجين حالياً )
متوسط العائد الصافي على القيمة السوقية*
(للمدرجين حالياً ) للريت المتداول باقل من  ٩ريال

* تم حساب متوسط العائد الصافي بناء على أسعار إغالق  22مارس 2018

١

%٦.3

%٦.4

%٦.5

ريت ٦

%٧.1

%٧.2

%٧.3

%٧.7

%٦.6

ريت ٥

ريت ٤

ريت ٣

ريت ٢

ريت ١

العائد الصافي المستهدف للمستثمريين
(على القيمة األسمية)

سويكورب
وابل ريت
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أصول الصندوق
•تتألف المحفظة المبدئية للصندوق من 4
مجمعات تجارية باسم (المكان مول) تتميز
بتنوعها الجغرافي في مناطق استراتيجية في
كل من مدينة الرياض ومدينة تبوك ومحافظة
حفر الباطن ومحافظة الدوادمي.
•تصنف هذه المواقع بكونها غير مخدومة
تجاريا بشكل كاف مع وجود طلب عالي وعرض
منخفض على وجهات تجارية وترفيهية مماثلة
لعقارات الصندوق إما لقلة البديل أو لعدمه.

المكان مول – مدينة تبوك
عقار تملك
 75مستأجر

المكان مول – محافظة حفر الباطن
عقار تملك
 171مسـتأجر

المكان مول – محافظة الدوادمي
عقد منفعة طويل األجل
 114مستأجر

المكان مول – مدينة الرياض
عقار تملك
 63مستأجر

العوائد الصافية المستهدفة للمستثمريين

تقسيم أصول الصندوق حسب سعر الشراء

عائد صافي مستهدف للمستثمرين بنسبة  %٧.7في عام  ، 2018ويستهدف الصندوق
أن ترتفع عوائده لتصل الى  %٨.1في عام  2019والى  %٨.30عام 2020
حفر الباطن
الرياض

%٨.3

تبوك

%٨.1

الدوادمي

%14
◌
◌
◌

%40

%19

◌

%27

%٧.7

مساهمة الدخل من كل أصل في إجمالي الدخل
2020

2018

2019

حفر الباطن
الرياض

قيمة اإلستحواذ

تبوك

الدوادمي

سيتم األستحواذ على األصول بخصم % 5من متوسط التقييمات السوقية العادلة
للعقار ،وسوف تتحمل شركة وابل العربية لالستثمار كامل ضريبة القيمة المضافة
الناتجة من نقل ملكية العقارات.

1,239
1,180

1,234

1,244

1,300

٢

%42

%17

◌
◌

%20

نسبة التملك والمنفعة في محفظة الصندوق

1,100

%14
األصول المملوكة

األصول بعقد منفعة

القيم بـمليون ريال سعودي

◌

1,200

خصم ٪٥

سعر الشراء

◌

%21

المتوسط

باركود

بصمة

1,000

◌
◌

%86

صندوق سويكورب وابل ريت
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مستأجرون متنوعون

أكبر  15مستأجر

•تشغل المجمعات ب  423مستأجر متنوع من
اقبال
ً
العالمات التجارية المميزة والتي تشهد
متزايداً من المتسوقين في السوق السعودي
ومناطق ترفيهية لألطفال والسوبر ماركت و
اآلزياء والمقاهي و المطاعم
•إیرادات من عدة مستأجرين حیث يمثل أكبر
مستأجر  %6.5من عوائد المجمعات األربعة.

%٦.5
%٤.0
%٣.1
%٢.6
%٢.1
%١.8
%١.7
%١.7
%١.6
%١.3
%١.2
%١.1
%١.0
%١.0
%٠.9

عقود اإليجــــار
أقل من  ٣سنوات
من  ٤-٣سنوات

أكثر من  %50من قيمة العقود تتميز بكونها طويلة
اآلجل تتراوح مدتها مابين  5و  20عاماً.

من  ٢٠-١٠سنة

◌
◌

أكثر من  ٪50من قيمة العقود تتمتع ببند الزيادة
السنوية في القيمة اإليجارية.

رغم حداثة انشاء أصول الصندوق  ،يبلغ متوسط
نسبة اإلشغال بها  %٩٦.38من المساحة الكلية
القابلة لإليجار

االشغال

%39

%21

بدون بند الزيادة في القيمة االيجارية

الشواغر

%4

%39

المتاجر األخرى

%9

%12

المأكوالت والمشروبات

%21

%10

%10

%12

%4

%9
%4
%1

المستاجرون الرئيسيون
المبيعات اإلعالنية
هايبر/سوبر ماركت
الترفيه

األكشاك

صراف بنك

%١٧

◌

بند الزيادة في القيمة االيجارية

%4 %1

٣

من  ٧-٥سنوات

◌

%٣٤

%٥١

◌
◌

%5١.5

%٢٨
%٢١

%4٨.5
%٣.62

◌
◌

%٩٦.38

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

تنوع القطاعات

قطاعات متنوعة  ،حيث  %46من القيمة اإليجارية
موزعة على قطاع المأكوالت والمشروبات
والترفيه والسوبر ماركت والمستأجرون
الرئيسيون.
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

سويكورب وابل ريت

حجم الصندوق

 1,180,000,000ريال سعودي

العوائد الصافية المستهدفة
للمستثمريين لعام 2018

 ، %٧.7توزيعات نقدية مرة واحدة سنوياً على األقل

التوافق مع أحكام الشريعة
االسالمية

متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية

التمويل

اليوجد تمويل على األصول المبدئية للصندوق

مساهمة مدير الصندوق

 ٣٥.4مليون ريال سعودي  ،أي مايعادل  %3من حجم الصندوق

أمين الحفظ

شركة البالد المالية

رسوم اإلدارة

 + %٠.75ضريبة القيمة المضافة (من صافي أصول الصندوق)

رسوم االشتراك

 %1من قيمة االشتراك (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

رسوم التعامل

 %1من سعر كل شراء/بيع أصل عقاري  +ضريبة القيمة المضافة (باستثناء أصول المحفظة
المبدئية)  +ضريبة القيمة المضافة

أتعاب مدير األمالك

 %3من إجمالي االيرادات الذي تم تحصيلها

تكاليف ومصاريف أخرى
للصندوق

 %٠.15بحد أقصى  %٠.5سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق ،وتشمل على سبيل
المثال رسوم الحفظ ورسوم المراجع الخارجي ورسوم إدارية ورسوم التسجيل واإلدراج في
تداول ورسوم أعضاء مجلس اإلدارة المستقليين وغيرها شاملة قيمة الضريبة المضافة

فترة الطرح العام األولي

تستمر فترة الطرح لمدة خمسة عشر ( )15يوم عمل  ،تبدأ من تاريخ  2رجب 1439هـ
الموافق  19مارس  ، 2018وحتى تاريخ  22رجب  1439هـ الموافق  08أبريل 2018

حجم الصندوق
حجم الصندوق  1.180مليار
ريال سعودي ،عدد الوحدات
المطروحة للجمهور  ٣٥.4مليون
وحدة ،بقيمة  354مليون ريال
سعودي ،مايعادل  %30من حجم
الصندوق

هدف الصندوق
توفير دخل دوري سنوي
لمالكي الوحدات وذلك من خال
االستثمار في أصول عقارية
مطورة تطويرا إنشائياً و توزيع ما
ال يقل عن  % 90من صافي أرباح
الصندوق على مالكي الوحدات.

مدة الصندوق
 99سنة و قابلة للتجديد
لمدد مماثلة وفق تقدير مدير
الصندوق وبعد أخذ موافقة
هيئة السوق المالية.

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 (مديرالصندوق) ومصرف الراجحي و بنك البالد و البنك االهلي التجاري و البنك السعودي الفرنسي و شركة الجزيرة لألسواق المالية (الجهات
المستلمة)
الحد األدنى لإلشتراك من كل مستثمر هو  500ريال سعودي.
تستمر فترة الطرح لمدة خمسة عشر ( )15يوم عمل  ،تبدأ من تاريخ  2رجب 1439هـ الموافق  19مارس  ، 2018وحتى تاريخ  22رجب  1439هـ الموافق  08أبريل 2018

لمزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات حول الصندوق يمكنكم االطالع على موقع الصندوق  www.swicorpwabelreit.comالستعراض معلومات الصندوق وتحميل النسخة
الكاملة من الشروط واألحكام.
كما يمكنكم التواصل مع مدير الصندوق
ص.ب 2076
		
طريق الملك فهد
			
الطابق 49
برج المملكة
الفاكس)+966( 11 211 0733 :
الهاتف)+966( 11 211 0737 :
المملكة العربية السعودية
الرياض11451 ،
البريد االلكتروني wabelreit@swicorp.com

اشعـــــار 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 وأنها قد تخضع للزيادة أو النقص .ويُ نصح المستثمرون باستشارة مستشاريهم الماليين ومستشاري الضرائب
ومستشاريهم القانونيين والمحاسبين بشأن شراء وحدات في الصندوق واالحتفاظ بها والتصرف فيها.
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،
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.
ويجب على الراغبين في شراء وحدات الصندوق المطروحة التحري عن مدى صحة المعلومات المتعلقة بالصندوق.
تتوفر شروط وأحكام الصندوق وتقاريرة المالية على الموقع اإللكتروني للصندوق  www.swicorpwabelreit.comوالموقع االلكتروني لمدير الصندوق  www.swicorp.comوالموقع اإللكتروني للسوق المالية
السعودية (تداول) www.tadawul.com.sa
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