س ـويـ ـكـ ـورب

صندوق سويكورب وابل ريت
التقرير السنوي لعام 2018
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إشعار هام
س ـويـ ـكـ ـورب

سويكورب هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب قوانين اململكة العربية السعودية ،السجل التجاري رقم  1010233360بتاريخ
1428/05/06هـ (املوافق 2007/06/11م) وبرأسمال مدفوع قدره  500مليون ريال سعودي  ،وتعمل شركة سويكورب تحت مظلة
قوانين هيئة السوق املالية السعودية بموجب الرخصة رقم 37-12161
سويكورب تقدم الخدمات املصرفية اإلستثمارية وخدمات إدارة األصول لعمالئها وللمستثمرين بموجب األنشطة املرخصة من هيئة
السوق املالية على النحو التالي:

تاريخ الرخصة

النشاط
▪

التعامل بصفة أصيل

▪

متعهد بالتغطية

▪

إدارة صناديق االستثمار

▪

تقديم املشورة

▪

الترتيب

2006/05/07

تاريخ مزاولة النشاط

2007/06/30

▪

الحفظ

2012/03/24

2013/02/05

▪

إدارة محافظ العمالء

2014/02/05

2014/09/02

سويكورب بصفتها مدير صندوق سويكورب وابل ريت "الصندوق" قامت بإعداد هذه املستند وفقا للوائح املعمول بها والصادرة عن
هيئة السوق املالية .سويكورب استخدمت واعتمدت على املعلومات املقدمة واملوفرة من أطراف وجهات خارجية ومن املصادر العامة
في إعداد هذا املستند .سويكورب لم تتحقق بشكل مستقل من دقة واكتمال هذه املعلومات وافترضت أن جميع هذه املعلومات كاملة
ودقيقة وليست مضللة.
قد ترتفع أو تنخفض قيمة وحدات وإيرادات الصندوق  ،وقد يحصل املستثمرون على مبلغ أقل من استثمارهم األصلي .فيجب على
جميع املستثمرين النظر في وضعهم الفردي واملالي والسعي إلى استشارة مستشاريهم املاليين املرخص لهم من قبل هيئة السوق املالية،
ومستشاري الضرائب ومستشاريهم القانونيين واملحاسبين قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق .تم توفير معلومات محددة ومفصلة
في مذكرة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق والتي يجب على كل مستثمر محتمل قراءتها بعناية تامة بالكامل قبل اتخاذ أي قرار
استثماري يتعلق بالصندوق.
ال تقدم سويكورب أو الشركات التابعة لها أو مديريها أو موظفيها أو عمالئها أو وكالئها أي تمثيل أو تعهد أو ضمان سواء كان ضمني أو
صريح يتعلق بدقة واكتمال أي معلومات واردة في هذه الوثيقة ،أو األداء املستقبلي للصندوق.

سويكورب ،برج اململكة الطابق  ، 49طريق امللك فهد  ،ص.ب  2076الرياض  ، 11451هاتف، )+966( 11 211 0737 :
فاكس)+966( 11 211 0733 :
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مدير الصندوق
س ـويـ ـكـ ـورب

شركة سويكورب
برج اململكة – الدور 49
طريق امللك فهد
ص .ب2076 .
الرياض 11451
اململكة العربية السعودية
هاتف)+966( 11 211 0737 :
فاكس)+966( 11 211 0733 :
www.swicorp.com
رقم السجل التجاري1010233360 :
رخصة هيئة السوق املالية12161-37 :

أمين الحفظ
شركة البالد املالية
سمارت تاور – الطابق األول
تقاطع شارع التحلية مع طريق امللك فهد

ص.ب140 .
الرياض
اململكة العربية السعودية
هاتف920003636 :
فاكس)+966( 11 290 6299 :
www.albilad-capital.com
رقم السجل التجاري1010240489 :
رخصة هيئة السوق املالية08100-37 :

املحاسب القانوني
اللحيد واليحيى محاسبون قانونيون
 2526طريق أبو بكر الصديق
حي التعاون
ص.ب85453 .
الرياض 11691
اململكة العربية السعودية
هاتف)+966( 11 269 4419 :
فاكس)+966( 11 269 3516 :
www.lyca.com.sa
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س ـويـ ـكـ ـورب

مدير األمالك
شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري
الدور األول ،املبنى اإلداري ،البوابة أ2
مركز تسوق الرياض جاليري
ص.ب640 .
الرياض 11321
اململكة العربية السعودية
هاتف)+966( 11 207 8792-93 :
فاكس)+966( 11 207 8101 :
www.akeed-sa.com
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صندوق سويكورب وابل ريت:
س ـويـ ـكـ ـورب

صندوق سويكورب وابل ريت "الصندوق" هو صندوق استثمار عقاري مقفل مطروح طرحا عاما تتداول وحداته في السوق متوافق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية تم إنشاؤه في اململكة العربية السعودية بموجب الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات الخاصة
بصناديق االستثمار العقارية املتداولة .إن الهدف االستثماري الرئيس ي للصندوق هو توفير دخل دوري سنوي ملالكي الوحدات وذلك من
خالل االستثمار في أصول عقارية مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري ومتواجدة بشكل رئيس ي في اململكة العربية
السعودية بحيث يتم توزيع ما ال يقل عن  %90من صافي أرباح الصندوق على مالكي الوحدات سنويا ،وقد يستثمر الصندوق بشكل
ثـانوي أصول الصندوق فـي مشـاريع التطـوير العقاري شريطة:
أال تقـل أصول الصـندوق املسـتثمرة فـي األصول العقاريـة املطـورة التـي تولـد دخـل دوري عـن  ٪75مـن إجمـالي أصول الصـندوق وفقا
آلخر قوائم مالية مدققة ،ووأال يسـتثمر الصـندوق أصوله في أراض ي بيضاء.
للمزيد من املعلومات عن مخاطر االستثمار في الصندوق ،الرجاء قراءة مذكرة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق.

نظرة عامة على االستثمارات العقارية للصندوق:
تم إدراج الصندوق في السوق املالية السعودية "تداول" في  6أغسطس  2018برأسمال أولي يقدر بحجم  1.180مليار ريال سعودي
خالية من الديون .تم استخدام رأس املال األولي للصندوق لالستحواذ على محفظته املبدئية والتي تتألف من أربعة مجمعات تجارية
"موالت" من شركة وابل العربية لالستثمار "وابل" ومالك األرض املعنيين (يشار إليهم "املؤسسين") .تقع هذه املجمعات التجارية في كل
من الرياض وتبوك وحفر الباطن والدوادمي .كال من هذه املجمعات التجارية مكتملة ومشغلة ومدرة لدخل تأجيري بشكل دوري.
بلغت نسبة الطرح العام األولي للجمهور نسبة  %30وبلغت نسبة مدير الصندوق  %3نقدا من حجم الصندوق .تم دفع هذا املبلغ
النقدي من قبل مدير الصندوق والذي يعادل  %33من إجمالي رأس املال األولي للصندوق ( 389.4مليون ريال سعودي) .تم دفعها
كمبالغ نقدية للمؤسسين لالستحواذ على املحفظة املبدئية لألصول من قبل الصندوق لهم بما يقدر بنسبة  %67من إجمالي رأس املال
األولي أي ( 790.6مليون ريال سعودي) وتم دفعها كوحدات للمؤسسين بقدر نسبة كل واحد منهم من عملية االستحواذ.
قام الصندوق بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن الفترة من تاريخ  6أغسطس ( 2018تاريخ اإلدراج) إلى  31ديسمبر 2018
بمبلغ  31.86مليون ريال سعودي بما يقارب إلى  27هللة وويترجم إلى عائد  %2.7على أساس سعر العرض للوحدة البالغ  10ريال
سعودي وذلك يعادل توزيع ربح سنوي قدره .%6.7

يعمل الصندوق حاليا على الحصول على تسهيالت مصرفية من أحد البنوك في اململكة العربية السعودية لالستفادة من تأثير الرافعة
املالية وتوفير تمويل نقدي يساعد في تنمية محفظته االستثمارية العقارية مما سيساهم في زيادة استقرارية التدفقات النقدية و تعظيم
العوائد للمستثمرين.
يمتلك مدير الصندوق مجموعة من الفرص االسثمارية والتي يتم يجري االن عملية تقييمها ودراستها مع األخذ باالعتبار مدى جودة
هذه األصول املستهدفة والجدارة اإلئتمانية لألطراف املقابلة وكذلك اتفاقيات اإليجار طويلة االجل ذات املخاطر املنخفضة ويعود ذلك
بفضل التسهيالت املصرفية التي سيتم الحصول عليها باإلضافة إلى الصفقات املحتملة التي يتم تقييمها ،ومن املتوقع أن يقوم مدير
الصندوق بتنفيذ عمليات استحواذ خالل عام  2019مما بدوره سيساعد في إمكانية نمو األرباح والتوزيعات النقدية للصندوق.
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محفظة األصول العقارية:
س ـويـ ـكـ ـورب

تتألف محفظة األصول الحالية للصندوق من أربعة مجمعات تجارية والجدول أدناه يوضح اسم كل مجمع تجاري إلى جانب سعر
االستحواذ وحالة ملكية العقار:

*

وصف العقار

مليكة العقار

قيمة الشراء
(مليون ريال)

النسبة
املئوية من
اإلجمالي

1

املكان مول  -الدوادمي

عقد منفعة

166.8

%14.1

2

املكان مول – حفر الباطن

ملكية تامة

470.2

%39.8

3

املكان مول  -تبوك

ملكية تامة

219.4

%18.6

4

املكان مول  -الرياض

ملكية تامة

323.6

%27.4

1.180

%100

املجموع

يوضح الرسم البياني أدناه املوقع الجغرافي لكل أصل من األصول األربعة في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية:

حفر الباطن

تبوك
الدوادمي
الرياض

يقارن الرسم البياني أدناه بين سعر الشراء لكل أصل مع قيمة آخر تقييم تم إجراءه لكل أصل في نهاية عام 2018م بناء على متوسط
القيم املقدرة والتي تم إعدادها من قبل من قبل مقيمين مستقلين و مرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين.
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س ـويـ ـكـ ـورب
كانت القيمة السوقية اإلجمالية املقدرة ملحفظة أصول الصندوق في نهاية عام 2018م أقل بنحو  %8.8من إجمالي سعر شراء األصول.
أدناه رسم بياني يسلط الضوء على تكوين محفظة أصول الصندوق في نهاية عام 2018م بناء على القيمة السوقية املقدرة لكل أصل:

بلغت قيمة أصول عقود املنفعة  %14.1من إجمالي قيمة محفظة أصول الصندوق في نهاية عام 2018م بناء على أساس القيمة
السوقية املقدرة لألصول.
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املكان مول – الدوادمي:
س ـويـ ـكـ ـورب

عام
املواصفات الفنية

الوصف

مجمع تجاري

املوقع

محافظة الدوادمي – منطقة الرياض

القطاع

قطاع التجزئة

تاريخ إتمام البناء

عام 2015

تاريخ االستحواذ

عام 2018

عدد املحالت

113

مساحة األرض

 72.678م

2

مساحة البناء

 37.318م

2

املساحة التأجيرية

 27.348م

2

نسبة اإلشغال

%96

املواصفات التجارية

املساحة التأجيرية
عدد العقود

مدة العقود
املتر املربع

النسبة املئوية

> 10

7.234

%27

2

10-5

10.375

%39

12

5-2

592

%2

7

<2

8.656

%32

86

العفود الحالية

Location

Interior

Interior
Selected anchor
brands

8

Exterior

24°32'38.63"N 44°26'23.30"E

املكان مول – حفر الباطن:
س ـويـ ـكـ ـورب

عام
املواصفات الفنية

الوصف

مجمع تجاري

املوقع

محافظة حفر الباطن – املنطقة الشرقية

القطاع

قطاع التجزئة

تاريخ إتمام البناء

عام 2016

تاريخ االستحواذ

عام 2018

عدد املحالت

179

مساحة األرض

 126.700م

مساحة البناء

 98.374م

2

املساحة التأجيرية

 60.325م

2

نسبة اإلشغال

%95

2

املواصفات التجارية

املساحة التأجيرية
عدد العقود

مدة العقود
املتر املربع

النسبة املئوية

> 10

12.848

%22

2

10-5

20.087

%35

20

5-2

3.174

%6

18

<2

21.540

%37

123

العقود الحالية

Location

Exterior

28°21'27.87"N 45°57'42.92"E

Interior
Selected anchor
brands
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املكان مول – تبوك:
س ـويـ ـكـ ـورب

عام
املواصفات الفنية

الوصف

مجمع تجاري

املوقع

مدينة تبوك – منطقة تبوك

القطاع

قطاع التجزئة

تاريخ إتمام البناء

عام 2016

تاريخ االستحواذ

عام 2018

عدد املحالت

83

مساحة األرض

 21.596م

2

مساحة البناء

 44.198م

2

املساحة التأجيرية

 21.297م

2

نسبة اإلشغال

%93

املواصفات التجارية

املساحة التأجيرية
عدد العقود

مدة العقود
املتر املربع

النسبة املئوية

> 10

6.700

%36

3

10-5

5.607

%30

10

5-2

3.209

%17

18

<2

3.076

%17

45

العقود الحالية

Location

Exterior

28°24'19.63"N 36°32'41.67"E

Interior
Selected anchor
brands
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املكان مول – الرياض:
س ـويـ ـكـ ـورب

عام
املواصفات الفنية

الوصف

مجمع تجاري

املوقع

مدينة الرياض – منطقة الرياض

القطاع

قطاع التجزئة

تاريخ إتمام البناء

عام 2016

تاريخ االستحواذ

عام 2018

عدد املحالت

72

مساحة األرض

 37.293م

2

مساحة البناء

 49.963م

2

املساحة التأجيرية

 30.041م

2

نسبة اإلشغال

%94

املواصفات التجارية

املساحة التأجيرية
عدد العقود

مدة العقود
املتر املربع

النسبة املئوية

> 10

8.073

%30

2

10-5

9.869

%37

15

5-2

3.406

%13

18

<2

5.168

%19

28

العقود الحالية

Location

Exterior

28°24'19.63"N 36°32'41.67"E

Interior
Selected anchor
brands
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األصول العقارية املؤجرة والغير مؤجرة للصندوق:
س ـويـ ـكـ ـورب

جميع أصول الصندوق األربعة في عام 2018م (أي  %100من محفظة أصول الصندوق) مكتملة البناء ومشغلة ومؤجرة ومدرة
للدخل ،ولم يملك الصندوق أي أصل عقاري في عام  2018سواء كان غير مؤجر أو تحت التطوير.
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س ـويـ ـكـ ـورب

األداء املالي للصندوق في عام :2018
يقدم الجدول التالي ملحة عن املعايير املالية الرئيسية للصندوق بناء على البيانات املالية املدققة وأداء الصندوق في عام :2018

تفاصيل (األرقام بالريال السعودي)

القوائم املالية لعام 2018

إجمالي األصول في نهاية العام

1,148,796,840

صافي قيمة األصول في نهاية العام

1,122,075,619

الوحدات املصدرة

118,000,000

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

9.51

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

9.51

صافي قيمة األصول في التأسيس

1,180,000,000

صافي قيمة األصول لكل وحدة في التأسيس
التوزيعات النقدية

10
31,860,0002
0.27

التوزيعات النقدية لكل وحدة
إجمالي الدخل

70,272,488

صافي الدخل قبل خسارة انخفاض القيمة

25,309,165

صافي الدخل قبل خسارة انخفاض القيمة لكل وحدة
صافي الدخل قبل خسارة انخفاض القيمة

0.21
-57,924,381

صافي الدخل بعد خسارة انخفاض القيمة لكل وحدة
إجمالي النقد من العمليات

-0.49
45,817,880
0

التمويل
نسبة التمويل من إجمالي الصندوق

0.00%

نسبة املصروفات

2.13%3

أعلى صافي قيمة أصول لكل وحدة

104

أدنى صافي قيمة أصول لكل وحدة

9.515

.1

منذ تاريخ اإلدراج  6أغسطس  2018حتى  31ديسمبر  2018بيانات السنة األولى لعمل الصندوق

.2

تم اإلعالن في  11مارس  ،2019وتم الدفع في  31مارس 2019

.3

ً
مقسوما على إجمالي قيمة األصول في نهاية الفترة
إجمالي املصروفات للفترة باستثناء االستهالك وانخفاض القيمة

.4

منذ التأسيس

.5

في نهاية الفترة
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إجمالي العوائد:
يلخص الجدول التالي إجمالي عوائد الصندوق ملدة سنة و  3سنوات و  5سنوات أو منذ التأسيس:

تفاصيل

سنة

ثالث سنوات

خمس سنوات

منذ التأسيس*

وفقا لصافي قيمة األصول
لكل وحدة

N.A

N.A

N.A

%9.4 -

وفقا للقيمة السوقية لكل
وحدة

N.A

N.A

N.A

%4.14 -

* منذ تاريخ اإلدراج  6أغسطس  2018حتى  31ديسمبر 2018

العوائد السنوية:
يلخص الجدول التالي إجمالي عوائد الصندوق خالل السنوات املاضية أو منذ التأسيس:

عام

وفقا لصافي قيمة األصول لكل
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

%9.4 -

%4.14 -

منذ التأسيس *

%9.4 -

%4.14 -

* منذ تاريخ اإلدراج  6أغسطس  2018حتى  31ديسمبر 2018
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تفاصيل الرسوم واملصاريف املدفوعة ألطراف خارجية:
يوضح الجدول التالي تفاصيل للرسوم واملصاريف التي قام الصندوق بدفعها ألطراف خارجية في عام :2018

تفاصيل (األرقام بالريال السعودي)

القوائم املالية لعام * 2018

رسوم إدارة الصندوق

6,473,836

رسوم الحفظ

215,795

مصاريف متعلقة بالعقارات

13,033,695

رسوم التأسيس

4,269,371

الرسوم واملصاريف األخرى

461,911

إجمالي املصروفات باستثناء رسوم االستهالك وخسارة انخفاض القيمة

24,454,608

رسوم االستهالك

20,508,715

إجمالي املصروفات بما في ذلك رسوم االستهالك باستثناء االنخفاض في القيمة

44,963,323

خسائر انخفاض القيمة

83,233,546

إجمالي املصروفات بما في ذلك رسوم االستهالك وخسارة انخفاض القيمة

128,196,869

إجمالي املصروفات باستثناء رسوم االستهالك وخسارة انخفاض القيمة كنسبة مئوية
من إجمالي األصول

2.13%

إجمالي املصروفات بما في ذلك رسوم االستهالك واستبعاد خسارة انخفاض القيمة
كنسبة مئوية من إجمالي األصول

3.91%

إجمالي املصاريف بما في ذلك رسوم االستهالك وخسارة انخفاض القيمة كنسبة مئوية
من إجمالي األصول

11.16%

* منذ تاريخ اإلدراج  6أغسطس  2018حتى  31ديسمبر 2018

التغييرات الجوهرية في عام :2018
فيما يلي ملخص للتغييرات الجوهرية التي حدثت في عام  2018واملتعلقة بالصندوق:
▪

قام مدير الصندوق باإلعالن عن تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق وذلك اعتبارا من تاريخ 1440/02/28هـ املوافق
2018/11/06م وذلك بعد استقالة ثالثة من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم:
•

15

عبدالعزيز محمد القباني (عضو غير مستقل)
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▪

•

خالد محمد املاجد (عضو مستقل)

•

عصام عبداملجيد الطيار (عضو مستقل)

وتم في نفس التاريخ 1440/02/هـ املوافق 2018/11/06م تعيين خمسة أعضاء جدد ملجلس إدارة الصندوق وهم على النحو
التالي:
•

عبدهللا حمد السلوم (عضو غير مستقل)

•

عبد هللا سعود الكليبي (غير مستقل)

•

عبد هللا سليمان الضحيان (غير مستقل)

•

حسام محمد عبدالرؤوف (مستقل)

•

أحمد عبد العزيز بن حسن (مستقل)

أعضاء مجلس إدارة الصندوق – ملخص الجتماعات مجلس الصندوق والقرارات
املعتمدةفي عام :2018
اجتمع أعضاء مجلس إدارة الصندوق مرة واحدة خالل عام  2018وتم مناقشة املواضيع التالية:
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▪

نبذة عن أصول الصندوق

▪

نظرة عامة على األطراف الخارجية املتعاقد معها الصندوق

▪

تحليل األداء السعري لوحدات الصندوق

▪

نبذة عن أنظمة ولوائح الصناديق العقارية املتداولة "الريت" املحدثة وعن التقارير واإلفصاحات املطلوبة من قبل
الصندوق

▪

وصف لقرارات املجلس املراد املوافقة عليها

▪

تأسيس لجان الصندوق

▪

كلمة مديرة املطابقة وااللتزام

▪

نبذة عن آخر التحديات التي يواجهها الصندوق

▪

التحليل املالي للصندوق

▪

نبذة عن األصول املستهدفة التي يجري تقييمها لدراسة فرصة االستحواذ عليها

▪

نبذة عن مفاوضات التمويل التي تجري مع البنوك ملحاولة الحصول على تسهيالت مصرفية تساعد في تمويل عمليات
االستحواذ على األصول املستهدفة.

يحتوي الجدول التالي على قائمة تلخص القرارات التي تم املوافقة عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق خالل عام :2018

س ـويـ ـكـ ـورب

رقم القرار

تاريخ القرار

رقم 2018 - 1

2018/11/20

رقم 2018 - 2

2018/11/29

وصف موجز
▪

املوافقة على مذكرة شروط وأحكام الصندوق

▪

املوافقة على تفويض مدير الصندوق للتوقيع نيابة عن
الصندوق ويكون التفويض خاضع لبعض القيود

▪

املوافقة على إتفاقيات ووثائق ما قبل التأسيس

▪

املوافقة املشروطة للحصول على تسهيالت مصرفية

▪

املوافقة على املفوضين بالتوقيع

▪

تعويض مدير الصندوق عن مصاريف التأسيس

▪

املوافقة على اتفاقية إدارة األصول العقارية

▪

تعيين كل من السيد  /عبدهللا بن حمد السلوم و السيد /
عبدهللا بن سعود الكليبي كـ ("ممثلين املصدر") أمام السوق
املالية السعودية (تداول) بالنيابة عن صندوق سويكورب
وابل ريت

العموالت الخاصة( :إن وجدت)
لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت تخص الصندوق خالل عام 2018م.
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تقرير تقييم املخاطر:
اسم الصندوق

صندوق سويكورب وابل ريت

مدة الصندوق

 99سنة

نوع الصندوق

صندوق استثمار عقاري متداول عام مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة
اإلسالمية يتم تداول في السوق املالية السعودية (تداول)

تاريخ اإلدراج

 6أغسطس 2018

مستوى املخاطرة

متوسط إلى مرتفع

في خالل وقت التشغيل تتعرض صناديق االستثمار العقارية املتداولة "الريت" وكذلك األصول العقارية في محفظتها إلى مجموعة من
املخاطر املحتملة.
في حالة حدوث أي من هذه املخاطر ،قد يتأثر األداء والقدرة املالية للصندوق ماديا فيجب على جميع املستثمرين املحتملين تقييم
املخاطر املتعلقة في االستثمار بالصندوق بعناية والنظر في وضعهم الفردي واملالي والسعي إلى استشارة مستشاريهم املاليين ومستشاريهم
القانونيين قبل اتخاذ قرار االستثمار في الصندوق.
لدى مدير الصندوق وظيفة مهمة إلدارة املخاطر تسترشد باإلجراءات والعمليات واألنظمة الداخلية لتحديد وإدارة املخاطر املحتملة
بعناية بهدف تقليل التأثير السلبي املحتمل لتلك املخاطر على األداء املالي والتشغيلي على قدرة الصندوق .تتضمن املخاطر املحتملة التي
تواجه الصندوق  ،على سبيل املثال ال الحصر  ،ما يلي:

املخاطر املحتملة وصف املخاطر

مخاطر اإلشغال

مخاطر االئتمان

مخاطر مدير األمالك
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مخاطر تتعلق بخسارة املستأجرين الحاليين
والفشل في إيجاد مستأجرين جدد إلستئجار
املساحات الشاغرة مما قد يؤثر سلبا على
إيرادات اإليجار و ربحية العقار باإلضافة إلى
الصورة التشغيلية للعقارات بسبب الشواغر

مخاطر تتعلق بعدم مقدرة املستأجرين على
الوفاء بالتزاماتهم املتعلقة بالسداد تجاه
الصندوق

مخاطر تتعلق بخسارة مدير األمالك أو تدهور

قياس تخفيف املخاطر
▪

زيادة املساحة التأجيرية بموجب عقود إيجار طويلة األجل

▪

استهداف مستأجرين ذوي كفاءة وجودة عالية واستهداف العالمات
التجارية البارزة

▪

خطة تسويقية كبيرة تشمل املعارض واألحداث لزيادة الحركة والتدفق على
املجمع التجاري

▪

تحفيز مدير األمالك وتحقيق املصالح

▪

تحديد ووضع أسعار ومعدالت تأجيرية منافسة

▪

تشغيل فعال للعقارات لتقديم وتوفير تجربة جيدة للزوار واملستأجرين

▪

زيادة نسبة إيرادات اإليجار من املستأجرين ذوي الجودة العالية والجدارة
االئتمانية املمتازة

▪

تقديم حوافز مناسبة ملدير األمالك تكون في مصلحته ومصلحة الصندوق
لضمان الكفاءة في تحصيل اإليجارات

▪

تقديم حوافز للمستأجرين (بما في ذلك الخصومات وفترات اإليجار املجانية)
لضمان دفع املستحقات املاضية

▪

عقد ملزم ملدة  5سنوات مع مدير األمالك مع وجود أكثر من  4سنوات من
املدة املتبقية

أدائه بسبب فقدانه ملوظفين مهمين
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مخاطر تكاليف
التشغيل

مخاطر تتعلق بزيادة تكاليف تشغيل العقارات
والذي سيأثر بشكل سلبي على األرباح و على
ربحية العقارات

مخاطر السيولة

مخاطر تتعلق بتوافر السيولة (أي النقد وما في
حكمه) في الوقت املناسب للوفاء بالتزامات
الدفع للصندوق بما في ذلك تكاليف التشغيل و
تكاليف التمويل

مخاطر السوق

مخاطر تتعلق بالعوامل الخارجية بما في ذلك
املنافسة والعرض والطلب  ،وظروف االقتصاد
الكلي ،والتغيرات السياسية ،والنقد األجنبي،
والتجارة العاملية ،والتطورات العلمية ،إلخ.

مخاطر التركيز

مخاطر تتعلق بالتعرض ألصول أو فئة أصول
واحدة باإلضافة إلى عدد قليل من األطراف
املقابلة التي لها عواقب سلبية كبيرة في حالة
تأثر ذلك األصل أو فئة األصول أو األطراف
املقابلة بتطورات السوق

مخاطر الحصول على
تسهيالت بنكية

مخاطر تتعلق بعدم مقدرة الصندوق على
الحصول على التسهيالت املصرفية بالشروط
املثلى

مخاطر سداد
التسهيالت البنكية
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مخاطر تتعلق بدفع الفائدة واألصل على
تسهيالت التمويل بسبب نقص الدخل أو

▪

مدير أمالك الصندوق مملوك ألكبر حامل للوحدات في الصندوق مع األخذ
في االعتبار املصالح املشتركة)

▪

التنسيق الوثيق بين مدير الصندوق ومدير األمالك لضمان التشغيل
السلس للعقارات وعالج أي مشاكل في الوقت املناسب

▪

تبلغ النفقات التشغيلية  ٪17من اإليرادات ملدة  5سنوات بموجب اتفاقية
إدارة األمالك

▪

التنسيق الوثيق بين مدير الصندوق ومدير األمالك لتحسين كفاءة
العمليات وتحقيق وفورات في التكاليف

▪

وضع وتنفيذ تدابير لتحسين اإليرادات اإليجارية من العقارات لتقليل
النفقات التشغيلية كنسبة مئوية من اإليرادات اإليجارية وتحسين هوامش
الربح

▪

الحفاظ على نسبة من النقد لتغطية تكاليف رأس املال العامل

▪

اإلستخدام اآلمن للتمويل

▪

زيادة نسبة اإليرادات التأجيرية من املستأجرين ذوي الجدارة االئتمانية
عالية الجودة

▪

التعاقد طويل األجل مع أطراف ذات مالءة مالية قوية

▪

التنسيق الوثيق مع مدير األمالك وتوفير الحوافز املناسبة لجمع التحصيالت
في الوقت املناسب

▪

مراقبة وتحليل ظروف االقتصاد الكلي وتطورات السوق بما في ذلك النمو
السكاني وحركة أسعار الفائدة والتضخم والعمالت األجنبية وتطورات في
سوق العقار والضرائب واملنافسة وما إلى ذلك

▪

تخطيط وعمل التدابير املناسبة للتخفيف من مخاطر السوق عن طريق
استهداف األصول ذات الجودة العالية ،وتحديد الوضع املثالي لألصول
الحالية ،وعمليات التشغيل الفعالة ،وبناء عالقات تجارية استراتيجية
طويلة األجل ،ونشر هياكل التأجير املناسبة لتقليل تقلب األرباح إلى الحد
األدنى

▪

التنويع الجغرافي والقطاعي

▪

تكوين عالقات تجارية إستراتيجية قوية وطويلة األجل مع األطراف املقابلة
الرئيسية بما في ذلك املستأجرين الرئيسيين ومدير األمالك

▪

التعامل مع كيانات متعددة في مختلف الخدمات وكذلك العقود

▪

إدارة فعالة للعقارات الحالية لتحسين قيمتها الضمنية

▪

مناقشات مع أكثر من ممول لضمان الحصول على تسهيالت بأفضل
الشروط

▪

عرض واضح ومنظم للمعلومات املتعلقة باألصول الحالية لزيادة األمان
والضمان لدى املمولين

▪

أحكام مناسبة لضمان أن املمولين يكون لهم رأي في اختيار جودة األصول
التي سيتم االستحواذ عليها

▪

اإلستخدام اآلمن للتمويل

▪

التحوط ضد تحركات أسعار معدالت الفائدة

التحصيل
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مخاطر إستخدام
التسهيالت البنكية

مخاطر تتعلق بقدرة مدير الصندوق على إيجاد
أصول مناسبة القتناءها من قبل صناديق
االستثمار العقاري لنشر األموال املتاحة من
التسهيالت

املخاطر القانونية

مخاطر تتعلق بالدعاوى القضائية املحتملة التي
تنش ى عن منازعات مع الترتيبات التعاقدية التي
يبرمها الصندوق مع األطراف األخرى

املخاطر التنظيمية

مخاطر تتعلق بالوفاء بااللتزامات التنظيمية من
قبل مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق

مخاطر األضرار
الهيكلية

مخاطر تتعلق بالعقارات التي تعاني من أضرار
في هيكلها بسبب الكوارث الطبيعية أو الحوادث
(مثل الحرائق واإلرهاب وما إلى ذلك) والتي قد
تؤثر سلبا على أرباح وصورة العقارات مما
يسبب في خسائر على الصندوق

مخاطر التقييم

مخاطر تتعلق بتقييم العقارات التي تقل عن
املعايير التنظيمية املطلوبة
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▪

التعاقد طويل األجل مع أطراف ذات مالءة مالية قوية

▪

بذل العناية الواجبة لتحديد الجدارة االئتمانية لألطراف املقابلة لترتيبات
اإليجار الرئيسية

▪

تحليل دقيق للعوائد املستهدفة لضمان تراكم األرباح للصندوق

▪

التفاوض لفترة سحب أطول نسبيا

▪

التفاوض على عمليات السحب املتعددة

▪

بناء عالقات تواصل قوية مع وكالء الوساطة للحصول على صفقات جذابة

▪

استهداف مجموعة واسعة من القطاعات واملناطق الجغرافية

▪

تحليل دقيق وشامل في هيكل الترتيبات التعاقدية

▪

اختيار مستشارين قانونيين مؤهلين بشكل مناسب في صياغة العقود
القانونية لحماية مصالح الصندوق

▪

إرشادات واضحة وضوابط وعمليات داخلية للتأكد من أن موظفي مدير
الصندوق املشاركين في إدارة الصندوق على دراية بالتزامات مدير الصندوق
بموجب العقود املختلفة وأن جميع اإلجراءات متوافقة مع أحكام تلك
االتفاقيات

▪

بذل العناية الواجبة على األطراف املقابلة قبل الدخول في عقود رئيسية
معهم

▪

توظيف أشخاص مؤهلين بشكل مناسب من قبل مدير الصندوق إلدارة
الصندوق

▪

التدريب بشكل مستمر لضمان أن تكون االلتزمات التنظيمية مفهومة
وواضحة ويمكن الوفاء بها

▪

أن تكون عمليات وإجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية متينة مما يضمن أن
تقوم إدارة االلتزام بالوفاء بجميع االلتزامات التنظيمية بشكل مناسب وفي
الوقت املناسب

▪

تطوير التدقيق املطلوب من قبل إدارة االلتزام واإلفصاح والكشف عن
التقويمات والرسوم البيانية والتذكير في الوقت املناسب لها

▪

بذل العناية الفنية الواجبة لكل عقار قبل االستحواذ عليه للتأكيد من
ضمان السالمة الهيكلية للمباني

▪

املحافظة على وثائق التأمين لحماية الصندوق من األضرار الهيكلية املتعلقة
بالعقارات

▪

نشر تدابير السالمة واألمن املناسبة لتقليل مخاطر الخسائر في حالة حدوث
أي حوادث أو كوارث

▪

استخدام مقيمين مستقلين وذوي خبرة و مرخصين من الهيئة السعودية
للمقيمين املعتمدين "تقييم"

▪

استخدام عدة تقييمات( :تقييمان على األقل لكل عقار)

▪

التواصل بشكل دوري باملعلومات املحدثة وتزويدها للمقييمين العقاريين
لتقييم العقارات بالقيمة العادلة

▪

مراجعة عمل املقييمن العقارين من قبل مدير الصندوق والتأكد من أن
جميع البيانات صحيحة ومعروضة بدقة ،وأنه ال يوجد أي أخطاء في األرقام
والحسابات وأن التحليل يستند على افتراضات سليمة
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نظرة عامة عن السوق وتوقعاته:
نظرة عامة عن االقتصاد الكلي:
تحسنت الظروف االقتصادية في اململكة العربية السعودية بشكل كبير في عام  2018وذلك بفضل إيرادات النفط والنشاط
االقتصادي الكبير املدعوم من مختلف برامج ومبادرات اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التي تقودها الحوكمة في ظل سعيها
لتحقيق رؤية اململكة  ،2030من املتوقع أن يسجل إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي نموا يزيد عن  ٪2لعام  2018مقارنة بانكماش بلغ
حوالي  ٪0.9في عام  2017مما يشير إلى انتعاش قوي في النشاط االقتصادي .ومع ذلك ،فظروف االقتصاد الكلي في اململكة تظل
صعبة وقد يستغرق السوق بعض الوقت حتى ينتعش خاصة بعد انهيار أسعار النفط في عام .2014
ظل معدل التضخم مستقرا نسبيا حول مستوى  ٪3خالل عام  2018على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة املضافة وخفض الدعم
مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود خالل العام .في املقابل ال تزال البطالة بين السعوديين مرتفعة نسبيا ولكن تم تحقيق زيادة
كبيرة في معدل السعودة في القطاع الخاص .يتضح تأثير هذه الجهود بشكل خاص في الزيادة الكبيرة في توظيف املوظفات السعوديات
في قطاع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء اململكة والذي يعد مصدرا رئيسيا للتوظيف.

شمل عام  2018العديد من التغييرات االجتماعية واالقتصادية املهمة في اململكة حيث تم افتتاح أول دور للسينما بعد عدة قرون
وكذلك تم السماح بقيادة املرأة باإلضافة إلى اإلعالن عن عدد من املشاريع التطويرية الضخمة.

نظرة عامة عن السوق العقاري:
ال تزال ظروف السوق العقاري في جميع أنحاء اململكة تواجه بعض التحديات في جميع القطاعات خصوصا مع استمرار الضغط على
معدل اإلشغال ومتوسط اإليجارات .وفقا للبيانات التي نشرتها الهيئة العامة لإلحصاء في اململكة العربية السعودية  ،انخفض مؤشر
العقار العام للمملكة من  84.6في نهاية عام  2017إلى  80.4في نهاية عام  .2018وانخفض مؤشر العقارات السكنية من  88.0إلى 82.7
بينما انخفض مؤشر العقارات التجارية من  77.1إلى  74.7خالل نفس الفترة.
وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة العدل في اململكة العربية السعودية  ،انخفضت القيمة اإلجمالية للصفقات العقارية في عام  2018إلى
 142.8مليار ريال سعودي مقارنة بـ  224.3مليار ريال سعودي في عام  ،2017أي بانخفاض قدره حوالي  .٪36كما انخفض عدد
الصفقات العقارية من  232.825في عام  2017إلى  212.530في عام  2018أي بانخفاض قدره حوالي  .٪8.7وانخفض متوسط حجم
الصفقات العقارية من  963.528ريال سعودي في عام  2017إلى  671.781ريال سعودي في عام  2018أي بانخفاض قدره حوالي .٪30
وفقا للتقرير الذي تم نشره من قبل شركة جي ال ال " "JLLفي تقرير سوق العقارات في اململكة العربية السعودية لعام  2018أشارت
إلى أن اإليجارات السكنية قد تقترب من مستويات القاع في نهاية عام  .2018في املقابل فإن اإليجارات التجارية تبدو نوعا ما بعيدة عن
ذلك ولكن قد تواجه املزيد من الهبوط.
تتخذ الحكومة حاليا عددا من التدابير لتحسين ظروف السوق العقاري في جميع أنحاء اململكة بما في ذلك:
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▪

أخذ دور كبير في تطوير العديد من املشاريع العقارية الضخمة في اململكة مثل (مشروع نيوم ومشروع العال ومشروع
القدية)

▪

العمل على تعزيز وتطوير مشاريع اإلسكان امليسرة التكلفة في جميع أنحاء اململكة

▪

إقرار رسوم األراض ي البيضاء لتشجيع تطوير األراض ي الخام

▪

زيادة نسبة القروض إلى قيمة األصول العقارية
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▪

العمل على مبادرات رئيسية لزيادة عدد السياح القادمين للسياحة الدينية

▪

العمل على مبادرات لتشجيع السياحة الداخلية مع ترتيب عدد من األحداث والفعاليات واألنشطة الترفيهية التي تنظم من
قبل الهيئة العامة للترفيه

يتوقع من هذه املبادرات بجانب تحسن ظروف االقتصاد الكلي في تحسين وضع السوق العقاري في اململكة.

نظرة عامة على قطاع التجزئة:
يشهد سوق التجزئة في اململكة معاناة قوية في السنوات األخيرة بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك أن العرض يفوق الطلب في
معظم املدن الرئيسية في اململكة  ،مما يمثل تحديا للظروف االقتصادية الكلية التي واجهتها منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014
مما نتج عنه انخفاض في الصرف على قطاع التجزئة خاصة من األسر ذوي الدخل املنخفض ،باإلضافة إلى رحيل عدد كبير من
املقيمين بسبب فرض الضرائب عليهم وعلى أهاليهم واخيرا زيادة تكاليف التشغيل بسبب التغييرات التنظيمية من بين عوامل أخرى.
أدت هذه الظروف الصعبة إلى انخفاض في معدالت اإلشغال في قطاع التجزئة ،وانخفاض في متوسط اإليجارات ،ومشاكل في
التحصيل بسبب انخفاض أحجام األعمال لتجار التجزئة .وقد أدى ذلك أيضا إلى إبطاء تطوير املجمعات التجارية الجديدة الكبرى في
اململكة.
ومع كل ذلك ،إال أن عودة دور السينما في عام  2018كانت نقطة إيجابية في قطاع التجزئة .مع افتتاح أول دور للسينما في مدينة امللك
عبدهللا االقتصادية والرياض بارك مول ،دخلت معظم األسماء العاملية الكبرى في السينما مثل فوكس سينما و  AMCفي شراكات
محلية مع خطط للتوسع وفتح العديد من دور السينما في جميع أنحاء اململكة خالل السنوات القادمة .ستكون جميع هذه التطورات
املخطط لها في املجمعات التجارية الكبرى في جميع أنحاء اململكة ومن املتوقع أن تؤدي دور السينما في ارتفاع املبيعات اإلجمالية
باإلضافة إلى زيادة في معدالت اإلشغال ومتوسط اإليجارات.

قطاع التجزئة – الرياض:
ظل قطاع التجزئة في الرياض ضعيفا نسبيا خالل عام  ،2018حيث كان الرياض بارك هو اإلضافة الوحيدة البارزة للمجمعات
التجارية الحالية .انخفض متوسط معدالت اإلشغال لقطاع التجزئة في جميع أنحاء املدينة من حوالي  ٪ 90في نهاية عام  2017إلى
حوالي  ٪ 85في نهاية عام  2018باإلضافة إلى أن متوسط اإليجارات تواجه نزول نوعا ما.

قطاع التجزئة – تبوك:
ظل قطاع التجزئة في تبوك يمثل تحديا كما هو الحال في جميع أنحاء اململكة خاصة مع الضغوطات التي يواجهها القطاع فيما يخص
معدالت اإلشغال ومتوسط اإليجارات باإلضافة إلى مشاكل التحصيل .وقد ارتفع عدد املجمعات التجارية الرئيسية في املدينة من ثالثة
إلى أربعة ويعود الفضل إلى افتتاح تبوك بارك خالل عام  ،2018ومع ذلك ال تزال املساحة التأجيرية في تبوك منخفضة نسبيا عند
حوالي  0.2متر مربع للفرد مقارنة بأكثر من  0.4متر مربع للفرد في الرياض .ولم يشكل افتتاح مجمع جديد أي تحديات تنافسية إضافية
لقطاع التجزئة.

قطاع التجزئة – حفر الباطن:
نظرا لصغر عدد سكان بلدة حفر الباطن الذين يقدرون بحوالي  270.000نسمة ،اعتمد قطاع التجزئة في املدينة إلى حد كبير على
وجود القوات املسلحة وعائالتهم في القاعدة العسكرية املوجودة هناك .ونظرا لذهاب نسبة كبيرة من جنود القوات املسلحة إلى الحد
الجنوبي للمملكة فقد شهد قطاع التجزئة انخفاضا في املبيعات .إضافة إلى ذلك ،يوجد مجمع تجاري جديد يوشك على االنتهاء مما
سيضاعف في مساحة أسواق التجزئة ويخلق املزيد من الضغوط التنافسية على املتواجدين في هذا القطاع في املدينة.
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قطاع التجزئة – الدوادمي:
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تعتبر الدوادمي مدينة صغيرة نسبيا حيث يقدر عدد سكانها بما يزيد عن  50.000نسمة وتبعد حوالي ساعتين برا عن الرياض مع وجود
مجمع تجاري رئيس ي واحد فقط .ولم تشهد املدينة أي تطورات جديدة خالل عام  .2018حيث ظلت الظروف العامة صعبة بالنسبة
لقطاع التجزئة خالل عام  2018مثل بقية اململكة مع وجود ضغوطات على معدالت اإلشغال ومتوسط اإليجارات والتحصيل بسبب
كثافات املبيعات األسبوعية نسبيا.

توقعات السوق:
التوقعات تشير إلى أن ظروف السوق العقاري ستظل كما هي في جميع أنحاء اململكة خالل عام  .2019هذا وسيواجه السوق بعض
التحديات والضغوطات بما يخص متوسط اإليجارات ومعدالت اإلشغال بسبب العرض الجديد املتوقع خالل العام وخاصة في املدن
الكبيرة مثل الرياض .وعلى املدى املتوسط يتوقع أن تتحسن ظروف السوق بفضل تحسن االقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط
ومشاريع التطوير العقاري التي تقودها الحكومة والتي من املتوقع أن تساعد في خلق العديد من فرص العمل .باإلضافة إلى مبادرات
تشجيع السياحة الداخلية وذلك بهدف الحفاظ على جزء كبير مما املبالغ املالية التي تنفق خارج اململكة من قبل املواطنين في كل عام.
ارتفع عدد صناديق االستثمار العقارية املتداولة في السوق املالية السعودية (تداول) بشكل تدريجي ومن املتوقع أن تستمر بالزيادة.
وهذا يعني زيادة في املنافسة على االستحواذ على األصول العقارية ذات الجودة العالية .وسيكون بذل العناية الواجبة مفتاح لتحديد
الفرص الجذابة واملناسبة لالستفادة منها مع زيادة االهتمام الخاص الستهداف القطاعات املرنة ،وزيادة التنوع القطاعي والجغرافي،
والزيادة في الجدارة املالية لألطراف املقابلة ولتقليل مخاطر تقلب األرباح وتحسين وزيادة العائد على املستثمرين.
سوق العقارات في اململكة العربية السعودية  -عام في املراجعة  2018من قبل جيه إل إل  )2( ،الهيئة العامة لإلحصاء السعودية  )3( ،وزارة العدل السعودية

23

س ـويـ ـكـ ـورب

القوائم املالية املدققة:
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