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والترتيبعمالءالومحافظاالستثمارصناديقوإدارةبالتغطيةوالتعهدأصيلبصفةللتعاملوذلك

.املاليةاألوراقأعمالفيوالحفظاملشورةتقديمو

العجالن ريفييرا –ُملكّيةصندوق 

م2021التقرير السنوي لعام 

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل



2

علىبناءً املاليةيروغاملاليةوالتقديراتاالفتراضاتبناءتم.الشركةلدىموثوقةتعتبرمصادرمنبياناتعلىبناءً إعدادهتمالعرضهذا❖
ًملاليةاوغيراملاليةوالتقديراتاالفتراضاتتلكتتغيروقدالوثيقةهذهإعدادوقتفيالشركةلدىاملتاحةالتقديراتأفضل

 
ًأوسلبا

 
إيجابا

.الوثيقةهذهإعدادبعدمتوقعغيرحدثنشوءعند

ًيكوًنأنالعرضبهذايقصدال❖
 
و/أواملاليةورقةالأداءلتقييمعليهاالحصوًلاملتلقييودالتياملعلوماتكافةعلىيحتوًيأنأوحصريا

واملخاطراملزاياذلكيفبمااالستثماريةللفرصةوتقييمهالخاصةمراجعتهعلىقرارهفييعتمدأناملتلقيعلىويتوجب.االستثمارمخاطر
لهذاتلقيمطرفكلعلىيتوجببلاألشكالمنشكلبأينصيحةأنهاعلىالعرضهذامحتوياتتفسيرطرفألييحقوال.املحتملة
علىاألسئلةرحلطالفرصةبإتاحةالشركةتقوموسوف.املحتملبقرارهصلةذاتمسائلبأيةيتعلقفيمامستشاريهإلىالرجوعالعرض
يمكنهاأوالشركةتمتلكهاإضافيةمعلوماتعلىالحصوًلفرصةوكذلكبالعرضمتعلقةجوانبمنأيبخصوصالشركةمسئولي

.معقولةغيرتكاليفأومجهوددوًنعليهاالحصوًل

ًوليسريفييراالعجالنُملكّيةصندوًقعنمختصرةمعلوماتعلىيحتوًيالعرضهذا❖
 
موقععلىتتوفريوالتواألحكامالشروطلقراءةبديال

www.mulkia:الصندوًقمدير .com.saتداوًلموقععلىأو:www.tadawul.com.sa

.االستثمارطرومخاالصندوًقخصائصعلىوالتعرفبعنايةواألحكامالشروطقراءةالصندوًقفياالستثمارقبلاملستثمرعلىيتوجب❖

تتعلقالتي(أخرًىريهفكأوُملكّيةحقوًقوأياالختراع،وبراءاتالتجارية،والعالماتالنسخ،حقذلكفيبما)الحقوًقبجميعُملكّيةتحتفظ❖
أيتوزيعأو،نشرأونسخ،يجوًزوال.(والشعاراتوالصور،والرسومات،النصوص،جميعذلكفيبما)الوثيقةهذهفياملقدمةباملعلومات
.ُملكّيةمناملسبقةالخطيةاملوافقةدوًنشكلأوصيغةبأيمعلومات

ًتفسيرهاويتمالسعوديةالعربيةاململكةألنظمةمحتوياتهابكافةالوثيقةهذهتخضع❖
 
يتعلقفيماأوبسبباشئةالنالخالفاتجميع.لهاوفقا

ًفيهللبتيرفعأنيجبالوثيقةهذهبمحتوًى
 
.السعوديةالعربيةاململكةفيالقضائيةالجهاتقبلمنحصريا

...  إشعار 



...  إشعار 

علىبناءً الماليةروغيالماليةوالتقديراتاإلفتراضاتبناءتم.الشركةلدىموثوقةتعتبرمصادرمنبياناتعلىبناءً إعدادهتمالعرضهذا▪

عندإيجابا ًأوسلبا ًماليةالوغيرالماليةوالتقديراتاالفتراضاتتلكتتغيروقدالوثيقةهذةإعدادوقتفيالشركةلدىالمتاحةالتقديراتأفضل

.الوثيقةهذهإعدادبعدمتوقعغيرحدثنشوء

و/أوالماليةقةالورأداءلتقييمعليهاالحصولالمتلقييودالتيالمعلوماتكافةعلىيحتويأنأوحصريا ًيكونأنالعرضبهذايقصدال•

والمخاطرالمزاياكذلفيبمااالستثماريةللفرصةوتقييمهالخاصةمراجعتهعلىقرارهفييعتمدأنالمتلقيعلىويتوجب.االستثمارمخاطر

لهذاقيمتلطرفكلعلىيتوجببلاألشكالمنشكلبأينصيحةأنهاعلىالعرضهذامحتوياتتفسيرطرفألييحقوال.المحتملة

علىاألسئلةلطرحالفرصةبإتاحةالشركةتقوموسوف.المحتملبقرارهصلةذاتمسائلبأيةيتعلقفيمامستشاريهإلىالرجوعالعرض

الحصولنهايمكأوالشركةتمتلكهاإضافيةمعلوماتعلىالحصولفرصةوكذلكبالعرضمتعلقةجوانبمنأيبخصوصالشركةمسئولي

.معقولةغيرتكاليفأومجهوددونعليها

علىتتوفريوالتواألحكامالشروطلقراءةبديل ًوليسريتالخليجعقاراتُملكيّةصندوقعنمختصرةمعلوماتعلىيحتويالعرضهذا•

www.mulkia:الصندوقمديرموقع .com.saتداولموقععلىأو:www.tadawul.com.sa

.االستثمارومخاطرالصندوقخصائصعلىوالتعرفبعنايةواألحكامالشروطقراءةالصندوقفياالستثمارقبلالمستثمرعلىيتوجب•

تتعلقالتي(أخرىهفكريأوُملكيّةحقوقوأي،اإلختراعوبراءاتالتجارية،والعلماتالنسخ،حقذلكفيبما)الحقوقبجميعُملكيّةتحتفظ•

أيتوزيعأونشر،أونسخ،يجوزوال.(والشعاراتوالصور،والرسومات،النصوص،جميعذلكفيبما)الوثيقةهذهفيالمقدمةبالمعلومات

.ُملكيّةمنالمسبقةالخطيةالموافقةدونشكلأوصيغةبأيمعلومات

يتعلقفيماأوسبببالناشئةالخلفاتجميع.لهاوفقا ًتفسيرهاويتمالسعوديةالعربيةالمملكةألنظمةمحتوياتهابكافةالوثيقةهذهتخضع•

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالقضائيةالجهاتقبلمنحصريا ًفيهللبتيرفعأنيجبالوثيقةهذهبمحتوى

العجالنًريفييرا-ُملكّيةصندوقً

جدول املحتويات
نبذةًعامةًعنًالصندوًق

أهمًاألحداثًخاللًالسنة

األطرافًذويًالعالقة-مقدمةً

أصولًالصندوقًواألداء

التغييراتًالجوهرية

ملخصًاإلفصاحًاملالي

تقريرًمجلسًإدارةًالصندوًق

بيانًالعموالتًالخاصة

تقريرًتقييمًاملخاطر

القوائمًاملالية

معلوماتًالتواصل



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 4

نبذة عامة عن الصندوق 

:وأهدافهالصندوق عنعامةنبذة

وتمشرعية،الالضوابطمعمتوافقمقفلعامعقارًياستثمارصندوًقهوريفييراالعجالنُملكّيةصندوًق❖

إدراجتماملالية،ًقالسًوهيئةوتعليماتللوائحويخضعاململكةفيبهااملعموًلواللوائحاألنظمةبموجبإنشاؤه
ريال10للوحدةاسميةوبقيمةسعودي،ريال52,000,000مالبرأسم،29/08/2021بتاريخالصندوًق
.وحدة5,200,000وحداتوعددسعودي

ًاإلنشائيالتطويرفياالستثمارعبرفيهللمستثمريناستثماريةفرصةتقديمإلىالصندوًقيهدف❖ ألراض 

ًتجارية شققضمنتتسكنية،وحداتإنشاءسبيلفيقرطبة،حي–الرياضمدينةفيتقعسكنيةوأراض 

.فيهثمرينللمسترأسماليةعوائدوتحقيقالسكنيةالشققبيععلىالعملسيتمثمومنراقية،سكنية



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 5

نبذة عامة عن الصندوق 

:م2021عامفياألحداثأهم

.التطويرمحلاألرضعلىاالستحواذ❖

.الصندوًقأصوًلوتسجيللحفظ(واحدشخصشركة)للعقاراتالحديثةقرطبةشركةإنشاء❖

.الصندوًقلصالحالبناءرخصةنقل❖

.الهندسيةلالستشاراتالرشيدعبدهللامكتبإلىالهندس ياالستشارًيمكتبتغيير❖

.2021ديسمبرنهايةفي%45اإلنجازنسبةبلغتحتىوتطويرهباملشروعالبدء❖

وًيذاألطرافمعالتعاقداتوأهماملستحدثاتالستعراضوذلكللصندوًقإدارةمجلساجتماعأوًلعقد❖

.العالقة



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 6

نبذة عامة عن الصندوق 

مدير الصندوق 

نوع الصندوق 

رأس مال الصندوق عند 
التأسيس

تاريخ بدء أعمال الصندوق 

تاريخ آخر تقييم

سعرة الوحدة عند الطرح

شركة ُملكّية لالستثمار

صندوق استثماري عقاري عام

ريال سعودي52,000,000

م 29/08/2021

م 2021-ديسمبر 

ريال سعودي10

مراجع الحسابات 
شركة املحاسبون املتحدون 

أمين الحفظ 
شركة نمو املالية

املطور العقاري واملسوق 
شركة محمد ومصعب عبدهللا 

العجالن االستثمارية

( 1)املقيم العقاري 
استناد للتقييم العقاري 

(2)املقيم العقاري 
فالي للتقييم العقاري 



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 7

نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشددائيا ،ًق ابلددةًيهدددفًالصددندوقًإلددىًاالسددتحواذًعلددىًعقدداراتًمطددورةًتطددويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيً% 90لتحقيددقًدخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خد  ً للًأرباحًالصندوقًخللًفترةًعملًالصدندوقًوبحددًأدندىًمدرةًواحددةًسدنويا

منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفي90ً  ً :ديسمبر31يوما

مخدرًقدوائمًما% 75استثمارً▪ ليدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

مددنًالقيمددةًاإلجماليددةًألصددولًالصددندوقًوذلددكًبحسددبً% 25االسددتثمارًبنسددبةًالًتتجدداوزً▪

آخددرًقددوائمًماليددةًمدققددةًفدديًالتطددويرًالعقدداري،ًسددواءًمددنًخددللًإعددادةًتطددويرًالعقددارات

لبيعًالجزئديًالمملوكةًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائدًرأسماليةًعندًا

ذلدكًأوًمنًخللًاالستثمارًفديًالتطدويرًالعقداريًفديًعقداراتًغيدرًمملوكدةًللصدندوق،ًو

لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة  ً بدايةًإطلقهًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفي. وفقا

ً فيًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصدناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًف تدراتًالحقدا

قددةًفدديًغيرهدداًمددنًالقطاعدداتًالتدديًتحقددقًعوائدددًدوريددةًتزيدددًعددنًمتوسددطًالعوائدددًالمحق

.  شهر12للصندوقًمخرً

.  ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

ياستنادًللتقييمًالعقار•

فاليًوشريكهًللتثمين•

والتقييمًالعقاري

أصولًالصندوقًواألداء



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 8

أصول الصندوق -أنشطة االستثمار 

:من العقارات التاليةم2021ًديسمبر31ًكماًفيًتتكون أصول الصندوق كما في 

املوقعالنشاطاملساحةالعقارم

العجالن ريفييرا 1

(الشقق)
ةقرطب-الرياضتجاري متر4776

العجالن ريفييرا 2

(الدبلوكسات)
ةقرطب-الرياضسكنيمتر3409



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 9

عقارات الصندوق الرئيسية

ذاًإيليتذاًإيليت



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 10

األصول التي يستهدف الصندوق االستحواذ عليهاسعر الوحدة منذ التأسيس

أصول الصندوق واألداء-أنشطة االستثمار 

راض يأًلاإلنشائيالتطويرفياالستثمارالىالصندوًقيهدف▪
لتحقيققابلةسكنية،وحداتإنشاءسبيلفيوسكنيةتجارية
.فيهللمستثمرينماليةرأسعوائد

نًيعزىًسببًانخفاضًالعائدًالسنويًعنًهدفًالصندوقًأًل)*(  
حداتًحتىًاملشروعًتطويرًإنشائيًوالًيزالًيخلقًقيمةًملالكيًالًو

.إنتهاءًوتصفيةًاملشروع

*معلومات عن األصول والعوائد

2021السنة
53,147,805(س.ر)صافي قيمة األصول 

5,200,000(وحدة)عدد الوحدات املصدرة  
10.22(س.ر)صافي قيمة األصول للوحدة 

10.22أعلى صافي قيمة أصول للوحدة
9.93أقل صافي قيمة أصول للوحدة

%0.83نسبة املصروفات إلى إجمالي األصول 
%2.2العائد على سعر الوحدة

%2.2العائد على سعر الوحدة منذ التأسيس

العائد منذ التأسيس *2021العائد 

2.2% 2.2%

10.00 9.99 9.97 9.95 9.93

10.22

9.60
9.80
10.00
10.20
10.40

االنطلق Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

تقييمًالوحدة

واألرقام,العادلةالقيمةحسبالبياناتجميع▪
ليةاملاالبياناتعلىبناءالتقريرهذافيالظاهرة
.املدققة



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 11

نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشددائيا ،ًق ابلددةًيهدددفًالصددندوقًإلددىًاالسددتحواذًعلددىًعقدداراتًمطددورةًتطددويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيً% 90لتحقيددقًدخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خد  ً للًأرباحًالصندوقًخللًفترةًعملًالصدندوقًوبحددًأدندىًمدرةًواحددةًسدنويا

منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفي90ً  ً :ديسمبر31يوما

مخدرًقدوائمًما% 75استثمارً▪ ليدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

مددنًالقيمددةًاإلجماليددةًألصددولًالصددندوقًوذلددكًبحسددبً% 25االسددتثمارًبنسددبةًالًتتجدداوزً▪

آخددرًقددوائمًماليددةًمدققددةًفدديًالتطددويرًالعقدداري،ًسددواءًمددنًخددللًإعددادةًتطددويرًالعقددارات

لبيعًالجزئديًالمملوكةًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائدًرأسماليةًعندًا

ذلدكًأوًمنًخللًاالستثمارًفديًالتطدويرًالعقداريًفديًعقداراتًغيدرًمملوكدةًللصدندوق،ًو

لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة  ً بدايةًإطلقهًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفي. وفقا

ً فيًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصدناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًف تدراتًالحقدا

قددةًفدديًغيرهدداًمددنًالقطاعدداتًالتدديًتحقددقًعوائدددًدوريددةًتزيدددًعددنًمتوسددطًالعوائدددًالمحق

.  شهر12للصندوقًمخرً

.  ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

ياستنادًللتقييمًالعقار•

فاليًوشريكهًللتثمين•

والتقييمًالعقاري

التغييراتًالجوهرية
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التغييرات الجوهرية

عبدهللامكتبىإلالهندسيةلإلستشاراتاإلختيارمكتبمنللصندوًقالهندس ياملكتبتغييرتم❖

.عليهابناءً الصندوًقوأحكامشروطوتحديثالهندسيةلإلستشاراتالرشيد
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نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشددائيا ،ًق ابلددةًيهدددفًالصددندوقًإلددىًاالسددتحواذًعلددىًعقدداراتًمطددورةًتطددويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيً% 90لتحقيددقًدخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خد  ً للًأرباحًالصندوقًخللًفترةًعملًالصدندوقًوبحددًأدندىًمدرةًواحددةًسدنويا

منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفي90ً  ً :ديسمبر31يوما

مخدرًقدوائمًما% 75استثمارً▪ ليدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

مددنًالقيمددةًاإلجماليددةًألصددولًالصددندوقًوذلددكًبحسددبً% 25االسددتثمارًبنسددبةًالًتتجدداوزً▪

آخددرًقددوائمًماليددةًمدققددةًفدديًالتطددويرًالعقدداري،ًسددواءًمددنًخددللًإعددادةًتطددويرًالعقددارات

لبيعًالجزئديًالمملوكةًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائدًرأسماليةًعندًا

ذلدكًأوًمنًخللًاالستثمارًفديًالتطدويرًالعقداريًفديًعقداراتًغيدرًمملوكدةًللصدندوق،ًو

لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة  ً بدايةًإطلقهًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفي. وفقا

ً فيًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصدناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًف تدراتًالحقدا

قددةًفدديًغيرهدداًمددنًالقطاعدداتًالتدديًتحقددقًعوائدددًدوريددةًتزيدددًعددنًمتوسددطًالعوائدددًالمحق

.  شهر12للصندوقًمخرً

.  ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

ياستنادًللتقييمًالعقار•

فاليًوشريكهًللتثمين•

والتقييمًالعقاري

ملخصًاإلفصاحًاملالي
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ملخص اإلفصاح املالي

النسبة من إجمالي .(س.ر)2021/12/31القيمة الفعلية حتى مقابل الخدمات والعموالت
األصول 

النسبة من إجمالي 
املصاريف 

%56.96%0.47 307,385اتعاب إدارة 

%2.19%0.02 11,815اتعاب حفظ

%23.44%0.20 126,500اتعاب هيكله تمويل 

اقب الحسابات  %4.26%0.04 23,000اتعاب مر

%4.05%0.03 21,850أتعاب املثمن العقاري 

%0.48%0.00 2,568رسوم رقابية

%1.11%0.01 6,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

%0.34%0.00 1,843رسوم تداول 

%7.16%0.06 38,663مصاريف أخرى 

539,625إجمالي الرسوم واملصاريف

قيمة االصول نسبة التكاليف من اجمالي

0.83%

نسبة االقتراض من 

ول القيمة اإلجمالية ألص

الصندوق 

تاريخ االستحقاقمدى انكشافها

م16.99%1.752023/09/30



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 15

نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشائيا ،ًق ابلةًلتحقيقًيهدفًالصندوقًإلىًاالستحواذًعلىًعقاراتًمطورةًتطويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيًأربدداحً% 90دخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خللً ً 90الصندوقًخللًفترةًعملًالصندوقًوبحدًأدنىًمرةًواحدةًسنوياً  يوما

:ديسمبر31منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفيً

مخدرًقدوائمًمال% 75استثمارً▪ يدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

منًالقيمةًاإلجماليةًألصولًالصندوقًوذلكًبحسبًآخر% 25االستثمارًبنسبةًالًتتجاوزً▪

ملوكدةًقوائمًماليةًمدققةًفيًالتطويرًالعقاري،ًسواءًمدنًخدللًإعدادةًتطدويرًالعقداراتًالم

جزئديًأوًمدنًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائددًرأسدماليةًعنددًالبيدعًال

فقدداً خددللًاالسددتثمارًفدديًالتطددويرًالعقدداريًفدديًعقدداراتًغيددرًمملوكددةًللصددندوق،ًوذلددكًو

طلقدهًفديًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفيًبدايدةًإ. لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة

فديًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًفتدرات  ً الحقدا

صدندوقًغيرهاًمنًالقطاعاتًالتيًتحققًعوائدًدوريةًتزيدًعنًمتوسدطًالعوائددًالمحققدةًلل

.  شهر12مخرً

. ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

استنادًللتقييمًالعقاري•

فاليًوشريكهًللتثمينً•

والتقييمًالعقاري

تقريرًمجلسًاإلدارة
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تقرير مجلس إدارة الصندوق 

:مناقشتهاتمالتياملواضيع

.الصندوًقاعمالاطالق❖

.(للعقاراتالحديثةقرطبةشركة)للصندوًقالتابعةالحفظلشركةالصندوًقصكوكافراغ❖

.الصندوًقادارةملجلسسكرتيرتعيين❖

الصندوًقواحكامشروطعلىاملوافقة❖

.املضافةالقيمةلضريبةاستردادعلىالحصوًلامكانيةبهدفاالسكانوزارةلدىمؤهلعقارًيكمطوًرالصندوًقتسجيل❖

.بالصندوًقالخاصالتطويرعقداعتماد❖

.الصندوًقالعمالالخاصالهندس ياالستشارًيعقداعتماد❖

.للصندوًق(الحفظامينالحسابات،مدقق)عقوداعتماد❖

كانأنهحيثالعالقةذوًيواألطرافالصندوًقانطالقبدايةأعمالملناقشةكانم2021/08/31فيعقدهتمالذياالجتماعأنإلىاإلشارةتجدركما)وأصولهالصندوًقأداءعلىاالطالع❖

.(الفترةخاللقياسهيمكنأداءأييوجدالوعليهم2021/08/29فيالصندوًقتشغلتاريخ

.الصندوًقعقاراتمستجداتعلىاالطالع❖

.وااللتزاماملطابقةمسؤولعرضعلىاالطالع❖

.الصندوًقمديرتوصياتعلىاالطالع❖

:السنةخاللاملجلسمنالصادرةالقرارات❖

.للمطوًرمقدمةدفعاتصرف❖

.للصندوًقالخاصالتمويلعقدعلىاملوافقة❖

ًالرشيدعبدهللامكتبتعيينوتم(االختيار)الهندس ياالستشارًيعقدفسخ❖
 
.عنهعوضا



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 17

نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشائيا ،ًق ابلةًلتحقيقًيهدفًالصندوقًإلىًاالستحواذًعلىًعقاراتًمطورةًتطويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيًأربدداحً% 90دخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خللً ً 90الصندوقًخللًفترةًعملًالصندوقًوبحدًأدنىًمرةًواحدةًسنوياً  يوما

:ديسمبر31منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفيً

مخدرًقدوائمًمال% 75استثمارً▪ يدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

منًالقيمةًاإلجماليةًألصولًالصندوقًوذلكًبحسبًآخر% 25االستثمارًبنسبةًالًتتجاوزً▪

ملوكدةًقوائمًماليةًمدققةًفيًالتطويرًالعقاري،ًسواءًمدنًخدللًإعدادةًتطدويرًالعقداراتًالم

جزئديًأوًمدنًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائددًرأسدماليةًعنددًالبيدعًال

فقدداً خددللًاالسددتثمارًفدديًالتطددويرًالعقدداريًفدديًعقدداراتًغيددرًمملوكددةًللصددندوق،ًوذلددكًو

طلقدهًفديًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفيًبدايدةًإ. لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة

فديًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًفتدرات  ً الحقدا

صدندوقًغيرهاًمنًالقطاعاتًالتيًتحققًعوائدًدوريةًتزيدًعنًمتوسدطًالعوائددًالمحققدةًلل

.  شهر12مخرً

. ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

استنادًللتقييمًالعقاري•

فاليًوشريكهًللتثمينً•

والتقييمًالعقاري

لًبيانًحولًالعموالتًالخاصةًالتيًحص
عليهاًمديرًالصندوقًخاللًالفترةً



إدارةًاالستثماراتًالبديلة 18

ترة بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الف

.تمويلهيكلةأتعابمقابلوذلكريال،110,000مبلغعلىالصندوًقمديرحصل❖
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نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشائيا ،ًق ابلةًلتحقيقًيهدفًالصندوقًإلىًاالستحواذًعلىًعقاراتًمطورةًتطويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيًأربدداحً% 90دخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خللً ً 90الصندوقًخللًفترةًعملًالصندوقًوبحدًأدنىًمرةًواحدةًسنوياً  يوما

:ديسمبر31منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفيً

مخدرًقدوائمًمال% 75استثمارً▪ يدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

منًالقيمةًاإلجماليةًألصولًالصندوقًوذلكًبحسبًآخر% 25االستثمارًبنسبةًالًتتجاوزً▪

ملوكدةًقوائمًماليةًمدققةًفيًالتطويرًالعقاري،ًسواءًمدنًخدللًإعدادةًتطدويرًالعقداراتًالم

جزئديًأوًمدنًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائددًرأسدماليةًعنددًالبيدعًال

فقدداً خددللًاالسددتثمارًفدديًالتطددويرًالعقدداريًفدديًعقدداراتًغيددرًمملوكددةًللصددندوق،ًوذلددكًو

طلقدهًفديًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفيًبدايدةًإ. لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة

فديًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًفتدرات  ً الحقدا

صدندوقًغيرهاًمنًالقطاعاتًالتيًتحققًعوائدًدوريةًتزيدًعنًمتوسدطًالعوائددًالمحققدةًلل

.  شهر12مخرً

. ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

استنادًللتقييمًالعقاري•

فاليًوشريكهًللتثمينً•

والتقييمًالعقاري

رتقريرًتقييمًاملخاط
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تقييم املخاطر

الصندوًقلهاتعرضيقدالتياملحتملةاملخاطررصدويتمسنوية،ربعبصفةالصندوًقوأحكامشروطفياملوضحةاملخاطربتحليلالصندوًقمديريقوم
:منهامعاييرعدةاتباعويتم،املخاطرلتقييمسجلإعدادخاللمنوذلك
.للمهامالخطرمناطقتحديد✓
.حدوثهاحالاملخاطرأثرتحديد✓
.التأثيرحدةمستوًىتحديد✓
.الحدوثاحتمالية✓
.املخاطرأثرمنللتخفيفالصندوًقمديرقبلمناملتبعةاالستراتيجية/الطريقة✓

:أدناه"املخاطرمستوًىتقييمجدوًل"حسبالحدوثواحتماليةالتأثيرحدةمستوًىعلىبناءويكوًن:املخاطرتقييمآلية

مستوى درجة التأثير

 
 
 مرتفعمتوسطمنخفضمنخفض جدا

 
مرتفع جدا

ث
دو
لح
ة ا
لي
ما
حت
ا

مؤكد الحدوث
مرتفعمرتفعمرتفعمتوسطمتوسط

>70%

مرجح حدوثه
مرتفعمرتفعمرتفعمتوسطمنخفض

40%-70%

من املحتمل حدوثه
مرتفعمرتفعمتوسطمتوسطمنخفض

20%-40%

بعيد االحتمال 
متوسطمتوسطمتوسطمنخفضمنخفض

5%-20%

نادر حدوثه
متوسطمنخفضمنخفضمنخفضمنخفض

<5%
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تقييم املخاطر

«فيًمذكرةًشروطًوأحكامًالصندوًقكماًهيًمذكورة»املخاطرًاملحتملةً

مخاطرًتحديدًاملسؤوليةًوالتعويض16ًمخاطرًطبيعةًاالستثمار.1

مخاطرًالبياناتًاملستقبليةً.17مخاطرًالسيولةًوتداولًالوحداتً.2

مخاطرًالتركيزًعلىًالقطاعًالعقاريً.18مخاطرًسيولةًاألصولًاألساسيةً.3

مخاطرًالتركيزًعلىًاملوقعًًالجغرافيً.19مخاطرًبعدمًوجودًضمانًبتحقيقًعوائدًعلىًاالستثمارً.4

أوًضريبةًالتصرفاتً،VATمخاطرًتطبيقًضريبةًالقيمةًاملضافةً.20مخاطرًتغيرًظروفًالسوًق.5
العقارية،ًوزيادتهما

مخاطرًالقوةًالقاهرةً.21مخاطرًاالعتمادًعلىًموظفيينًرئيسيينً.6

مخاطرًمنًأستثمارًالسيولةًالنقدية.22املخاطرًالقانونيةًوًالتنظيميةًوالضريبيةًً.7

مخاطرًاإلجراءاتًالتيًيتخذهاًاملنافسونً.23مخاطرًتضاربًاملصالحً.8

مخاطرًتخلفًالطرفًاالخرًعنًااللتزام،ًواملخاطرًاالئتمانيةً.24مخاطرًالتقلباتًالسياسيةًواملخاطرًاالقصاديةً.9

مخاطرًالخسائرًغيرًاملؤمنة.25مخاطرًتطبيقًالزكاةًوالرسومً.10

مخاطرًتقييمًالعقارات.26مخاطرًاالستثماراتًالعقاريةً.11

مخاطرًنزعًامللكيةً.27مخاطرًالتطويرًالعقاريً.12

مخاطرًعدمًالقدرةًعلىًالتخارجًمنًاستثماراتًالصندوقًبشروط.28مخاطرًالزيادةًفيًتكاليفًالبناءً.13
جيدة

مخاطرًالتمويلً.29مخاطرًاملوافقاتًالحكوميةًوالبلديةً.14

مخاطرًالتقاض يًمنًالغيرً.15
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نبذة عامة عن الصندوق

أهدافًالصندوق

إنشائيا ،ًق ابلةًلتحقيقًيهدفًالصندوقًإلىًاالستحواذًعلىًعقاراتًمطورةًتطويراً 

بحدددًأدنددىًمددنًصددافيًأربدداحً% 90دخددلًدوريًوتددأجيري،ًوتوزيددعًمدداًنسددبتهً

خللً ً 90الصندوقًخللًفترةًعملًالصندوقًوبحدًأدنىًمرةًواحدةًسنوياً  يوما

:ديسمبر31منًنهايةًالسنةًالماليةًالتيًتنتهيًفيً

مخدرًقدوائمًمال% 75استثمارً▪ يدةًبحددًأدندىًمدنًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوفقداً 

إنشائيا ،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيري .مدققةًفيًعقاراتًمطورةًتطويراً 

منًالقيمةًاإلجماليةًألصولًالصندوقًوذلكًبحسبًآخر% 25االستثمارًبنسبةًالًتتجاوزً▪

ملوكدةًقوائمًماليةًمدققةًفيًالتطويرًالعقاري،ًسواءًمدنًخدللًإعدادةًتطدويرًالعقداراتًالم

جزئديًأوًمدنًللصندوقًبهدفًرفعًالعوائدًالتأجيريةًوتحقيقًعوائددًرأسدماليةًعنددًالبيدعًال

فقدداً خددللًاالسددتثمارًفدديًالتطددويرًالعقدداريًفدديًعقدداراتًغيددرًمملوكددةًللصددندوق،ًوذلددكًو

طلقدهًفديًيستهدفًالصندوقًاالستثمارًفيًبدايدةًإ. لرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًالمطلقة

فديًالعقاراتًبالقطاعًالتجاريًوالصناعيًوالسدكني،ًويمكدنًانًيسدتثمرًفديًفتدرات  ً الحقدا

صدندوقًغيرهاًمنًالقطاعاتًالتيًتحققًعوائدًدوريةًتزيدًعنًمتوسدطًالعوائددًالمحققدةًلل

.  شهر12مخرً

. ستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية▪

.ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية▪

ةًمدعًالضدوابطًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصدناديقًاالسدتثماريةًالعقاريدةًالمتداولدةًالمتوافقد▪

منًالقيمدةًاإلجماليدةًألصدولًالصدندوقًوذلدكًبحسدبًاخدرً% 10الشرعيةًبماًالًيتجاوزً

.قوائمًماليةًمدققة

شركةًُملكيّةًللستثمارمديرًالصندوق

عامًمقفلنوعًالصندوق

سنة99عمرًالصندوق

مليونًلايرًسعودي600رأسًمالًالصندوق

م2017/11/5تاريخًبدءًأعمالًالصندوق

مراجعًالحسابات

شركةًالمحاسبونًالمتحدونً

أمينًالحفظً

الماليةشركةًالبلد

الهيئةًالشرعيةً

دارًالمراجعةًالشرعية

العقاريينالمقيمين

استنادًللتقييمًالعقاري•

فاليًوشريكهًللتثمينً•

والتقييمًالعقاري

القوائمًاملالية
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القوائم املالية

 ملعايير املراجعة الدولية املعتمدة
 
القوائم املالية أعدت وفقا

.في اململكة العربية السعودية

.م 2021-12-31مرفق القوائم املدققة لغاية 
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مالحظاتكمأواراتكماستفسعلىللرداإلستعدادأتمعلىموظفوناسيكون وبالتأكيدوقتأيفيلالستثمارُملكّيةمعالتواصليمكنكم

.أفضللخدمة

اململكة العربية السعودية

(  حليةشارع الت)مدينة الرياض، طريق األمير محمد بن عبد العزيز 

الدور –3مكتب رقم –184مبنى رقم –مركز أكناز  التجاري –

األول، 

11573الرمز البريدي 52775. ب.ص

8001199992
+966( 11)2799293: فاكس

بريد إليكتروني

info@mulkia.com.sa

www.mulkia.com.sa

نبقى على تواصل

بريد إليكتروني تحويلة اإلدارة

crm@mulkia.com.sa 610 خدمات العمالءمركز

complaints@mulkia.com.sa 511 الشكاوي واملالحظات



 لكم
ً
شكرا


