
عقارات الخليج ريت–صندوق ُملكّية 

.م ملالكي الوحدات2022بيان الربع الثاني لعام 

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
:  م 2013/11/5بتاريخ 13170-37ترخيص هيئة السوق املالية 

ووالترتيبالءالعمومحافظاالستثمارصناديقوإدارةبالتغطيةوالتعهدأصيلبصفةللتعاملوذلك
.املاليةاألوراقأعمالفيوالحفظاملشورةتقديم
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نبذة عامة عن الصندوق 

:أهداف الصندوق 

   ابلددددددة لتوقيدددددد  د ددددددل
 
 إن ددددددا يا

 
دوري يهدددددددف الصددددددندوق إعددددددر االسددددددتوواا عإددددددر عقددددددارات مطددددددورة تطددددددويرا

د بوددد أدندد  مددن صددا ا أربدداخ الصددندوق  ددصن وقدد،ة عمددل الصددندوق وبودد% 90وتدديري،ي  وتوع ددع مددا ن دد ت  
  صن 

 
 من نهاية ال نة املالية التي تنتهي  ا 90أدن  مرة واحدة سنويا

 
:دي مب،31يوما

 ئ در  دوا د ماليدة مد % 75استثمار ▪
 
قدة  دا بود أدند  مدن القيمدة اارماليدة  صدون الصدندوق ووقدا

   ابلة لتوقي  د ل دوري وتيري،ي 
 
 إن ا يا

 
.عقارات مطورة تطويرا

مدن القيمدة اارماليدة  صدون الصدندوق والد  بو دب ئ در  دوا د % 25االستثمار بن دبة ال تتاداوع ▪
دوق ماليددددة مد قددددة  ددددا التطددددوير العقدددداري  سددددواق مددددن  ددددصن إعددددادة تطددددوير العقددددارات اململو ددددة للصددددن

سدتثمار  دا بهدف روع العوا د التيري،ية وتوقي  عوا د رأسمالية عند البيع الجزئي أو من  صن اال 
 لر يددددة مدددددير الصددددندوق 

 
وإرادتدددد  التطددددوير العقدددداري  ددددا عقددددارات ويدددد، مملو ددددة للصددددندوق  والدددد  ووقددددا

.املطلقة
ناعا وال دكيي  ي تهدف الصندوق االستثمار  ا بداية إطص    ا العقارات بالقطاع التااري والصد▪

  ددددا وي،هددددا مددددن القطاعددددات التددددي توقدددد  عوا ددددد دوريددددة ت
 
زيددددد عددددن ويمكددددن ان ي ددددتثمر  ددددا وقدددد،ات الحقددددا

.  شهر12متوسط العوا د املحققة للصندوق ئ ر 
اوقة مع الضوابط ال رعية▪ . ستكون رميع استثمارات الصندوق متو
.ستق، ز استثمارات الصندوق  ا اململكة العربية ال عودية▪
اوقدددددة مدددددع ا▪ لضدددددوابط  دددددد ي دددددتثمر الصدددددندوق  دددددا الصدددددنادي  االسدددددتثمارية العقاريدددددة املتداولدددددة املتو

مددددن القيمددددة اارماليددددة  صددددون الصددددندوق والدددد  بو ددددب ا ددددر  ددددوا د % 10ال ددددرعية بمددددا ال يتادددداوع 
.مالية مد قة

شر ة ُملكّية لصستثمارمدير الصندوق 

عام مقفلنوع الصندوق 

سنة99عمر الصندوق 

ريان سعودي600,000,000رأس مان الصندوق عند الطرخ

ريان سعودي681,086,520رأس مان الصندوق الحاعا

م2017/11/5تاريخ بدق أعمان الصندوق 

مرارع الح ابات
شر ة املحاسبون املتودون 

أمين الحفظ 
املالية شر ة البصد

الهيئة ال رعية 
دار املرارعة ال رعية

املقيمين العقاريين للصندوق 

استناد للتقييد العقاري •

:سياسة توع ع ا رباخواعا للتقييد العقاري •

بودددد أدنددد  مدددن صدددا ا أربددداخ الصدددندوق  دددصن وقددد،ة عمدددل الصدددندوق % 90يهددددف الصدددندوق إعدددر توع دددع مدددا ن ددد ت  
  صن 

 
 من نهاية ال نة املالية التي تنتهي  ا 90وبود أدن  مرة واحدة سنويا

 
.دي مب،31يوما
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معلومات أساسية عن الصندوق 

ريان سعودي681,086,520حجد الصندوق 

ريان سعودي10القيمة االسمية للوحدة

2017س تمب، 11تاريخ إن اق الصندوق 

2017نوومب، 5تاريخ اادراج

سنة 99مدة الصندوق 

 %1رسوم اادارة
 
(من إرماعا  يمة أصون الصندوق بعد  صد مصاريف الصندوق ) سنويا

 من  يمة أصون الصندوق % 0.04 ود أ ص ى رسوم الحفظ
 
سنويا

متوسط إعر مرتفع املخاطرم توى املخاطرة

من صا ا أرباخ الصندوق ال نوية% 90توع ع أرباخ نقدية  عإر مالكي الوحدات بما ال تقل ن  ت  عن سياسة توع ع ا رباخ

مرة واحدة كل ستة أشهر عإر ا  لعدد مرات التقويد

معتمد من الهيئة ال رعيةاعتماد الهيئة ال رعية
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2022يونيو30بيانات الربع  ما  ا 

.مد قةعإر البيانات االولية الغي، م   وبناق 30/06/2022رميع ا ر ام  ا التقرير بناق  عإر ارماعا  يمة ا صون بالقيمة العادلة  ما بتاريخ •

9.10.(  س.ر( )تداون )سعر الوحدة بنهاية الربع 

%2.56(م2022للربع الثاني)ن بة الد ل التيري،ي عإر سعر الوحدة 

%2.69(ن  ا  يمة االصو شاملة ااهصك وأتعاب إدارة الصندوق واالنخفاض)ن بة املصرووات وا تعاب اارمالية 

%46.35ن بة اال ق،اض من القيمة اارمالية  صون الصندوق 

5.50(سنة)مدة انك اف القرض 

2027/12/28تاريخ استوقاق القرض 

%0.27ن بة تكاليف الصندوق إعر القيمة اارمالية  صون الصندوق 

9.35.(س.ر)سعر الوحدة االسق،شادي 

1,245,691,371إرماعا  يمة أصون الصندوق 

636,631,791.(س.ر)صا ا  يمة أصون وحدات الصندوق  
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بيان ا رباخ املوععة

.س.التوع عات للوحدة راملبالغ املوععةعدد الوحدات القا مة بالصندوق بيان با رباخ املوععة 

201760,000,0006,300,0000.105عام 

201860,000,00040,800,0000.68عام 

201960,000,00040,800,0000.68عام 

202060,000,0007,200,0000.12يناير ووب،اير 

202068,108,6526,810,865.200.10إعر يونيو 2020مارس

202068,108,6526,810,865.200.10الربع الثالث من عام 

202068,108,6526,810,865.200.10الربع الرابع من عام 

202168,108,6528,854,124.760.13الربع ا ون من عام 

202168,108,6528,854,124.760.13الربع الثاني من عام 

202168,108,6528,854,125.760.13الربع الثالث من عام 

202168,108,65212,259,557.360.18الربع الرابع من عام 

68,108,6528,854,125.760.13*2022الربع االون عن عام 

%1.39من صا ا ا صون الربع املعيي ن بة التوع عات  ا

م 2022/05/12هـ  املوافق 1443/10/11حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ : أحقية التوع عات)*( 

(.م2022/05/10هـ املوافق 1443/10/09نهاية تداول يوم الثالثاء بتاريخ )



إدارة االستثمارات البديلة 6

أن طة وعقارات الصندوق 

أسماق ون ب العقارات  ا املحفظةتوع ع ا ن طة  ا املحفظة
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ن ب إشغان عقارات الصندوق 

ااشغانن بالن اطالعقارم

الجادة مامع1
%69.63تااري 

عقد ت غيإاوندقا 

%100تااري مون أونيو و  ت2

%100تااري اا إيليت3

%100ضياوة ووند ةويفيندامامع ولل 4

%100تااري مكتبيمبيى دينار التااري 5

%100تااري صناعامامع التقنية 6

%100ضياوة ووند ةالنمواريةمبيى شق  وند ية  حا7

%100سكيي مبيى الياسمين ال كيي8

معروض للتيري،مطعدم روع حا ال راع9

معروض للتيري،مطعدر  ميس م يطعقا10

%100مطعدحا أبورمطعد 11



إدارة االستثمارات البديلة 8

أداق سعر الوحدة 
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املصرووات وا تعاب اارمالية للربع املعيي

القيمة املصروف 
الندددددد بة املئدددددددددددددوية

من إرماعا ا صون 

%4,631,7830.37(املمول البنكمعاملوقعةالتمويلواتفاقيةالسائدةالسوق ظروفحسب)التمويلوتكاليفرسوم

%3,117,7810.25(املصاريفخصمبعداألصول إجماليمن%1)اإلدارةأتعاب

 %0.04أقص ىكحدالحفظأتعاب
 
%74,9460.01الصندوق أصول قيمةمنسنويا

%349,7960,03(األصول إجماليمن%0.25أقص ىبحد)أخرى رسوم

%0.33 4,117,948االهالكمخصص

%1.71 21,259,950العقاريةاالستثماراتقيمةفياالنخفاضمخصص

مخصصاتو التمويلمصاريفشاملة)املعييالربع صناملحملةوا تعاباملصروواتإرماعا
(االصون  يمة اواالنخفاضاالهصك

*33,552,2032.69%

:  ا عإر لجميع املصرووات بناق  عإر شروط وأحكام الصندوق الحد 

تثناء أي من قيمة أصول الصندوق غير شاملة  للتمويل واإلهالك واالنخفاض في قيمة األصول العقارية وذلك باس% 1.25من املتوقع أال تتجاوز نسبة التكاليف السنوية 
.رسوم غير متكررة أو غير محدد من الجهة املستحقة مثل التقييم العقاري 

.املعنيمن اجمالي املصروفات واالتعاب املحملة خالل الربع % 75.64تبلغ نسبة املصروفات الغير نقدية مانسبتة )*( 
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تؤثر  ا عمل الصندوق التغي،ات ا ساسية ووي، ا ساسية التي

2022ابريل 06

م ، وذلك 2020/04/05اتفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية مع مصرف الراجحي بتاريخ إعالن توقيع 
وتم ذلك عن طريق . مليون ريال سعودي100وذلك لجزء من التمويل يبلغ ( سايبور )لتثبيت السعر املرجعي لتكلفة التمويل 

 حتى تاريخ سداد التمويل% 3.71تثبيت هامش سايبور لهذا الجزء من التمويل بسعر 
 
بور وتجدر اإلشارة إلى أن هامش ساي. سنويا

 
 
 بأن باقي مبلغ التمويل القائم على الصندوق ال يزال خاضع لهامش متغير% 2.43يبلغ حاليا

 
، علما

 
.تقريبا

2022ابريل 06
صرف الراجحي التوقيع الصحيح التفاقية تحوط متوافقة مع ضوابط الشريعة االسالمية مع ماعالن تصحيحي بشأن تاريخ 

.م2022/04/05بتاريخ وهو 

2022ابريل 28
/ اب من السادةعن تلقيها خط"( الصندوق )"شركة ملكية لالستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت إعالن 

ها باالستمرار في شركة عقارات الخليج بصفتها املستأجر الرئيس ي لعقار وست أفنيو اململوك للصندوق وذلك بشأن عدم رغبت
.م2022/11/01عقد اإليجار املوقع معها، وذلك ابتداء من نهاية املدة اإللزامية للعقد والتي تنتهي بتاريخ 

.س يالر يشر ة ملكية لصستثمار مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن تغيي، عنوان مقر ال ر ة إعصن 2022يونيو  27

2022يونيو  29
اوقة مإعصن  الس إدارة شر ة ملكية لصستثمار بصفتها مدير صندوق ملكية عقارات الخليج ريت أن  وبناق  عإر مو

.الصندوق عإر تغيي، املحاسب القانوني للصندوق  وإن  سيتد ارراق تغيي، وي، أساس ي
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إستفساراتكمعلىللرداإلستعدادأتمعلىموظفوناسيكون وبالتأكيدوقتأيفيلالستثمارُملكّيةمعالتواصليمكنكم

...أفضللخدمةمالحظاتكمأو

اململكة العربية ال عودية

–وي مدينة الرياض  طري  ا مي، عبد العزيز بن م اعد بن رل

الدور ا ون  –8565مبيى ر د –مامع اا ايليت مون 

12234الرمز الب،يدي 52775. ب.ص

8001199992
+966( 11)2799293: وا س

بريد إليكق،وني

info@mulkia.com.sa

www.mulkia.com.sa

اململكة العربية ال عودية

–وي مدينة الرياض  طري  ا مي، عبد العزيز بن م اعد بن رل

الدور ا ون  –8565مبيى ر د –مامع اا ايليت مون 

12234الرمز الب،يدي 52775. ب.ص

8001199992
+966( 11)2799293: وا س

بريد إليكق،وني

info@mulkia.com.sa

www.mulkia.com.sa

نبق  عإر تواصل

بريد إليكق،وني توويلة اادارة

crm@mulkia.com.sa 610  دمات العمصقمر ز 

complaints@mulkia.com.sa 511 ال كاوى واملصحظات
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...  إ صق م ؤولية

املاليةقديراتوالتاالوق،اضاتبناقتد.ال ر ةلدىموثو ةتعتب، مصادر منبياناتعإربناق  إعدادهتدالبيانهذا▪
االوق،اضات تلتتغي، و دالوثيقةهذهإعدادو ت اال ر ةلدىاملتاحةالتقديراتأوضلعإربناق  املاليةووي، 

 املاليةووي، املاليةوالتقديرات
 
 أو سلبا

 
.الوثيقةهذهإعدادبعدمتو عوي، حدثن وقعندإياابا

 يكون أنالعرضبهذايقصدال ▪
 
أداقلتقييدهاعليالحصون املتلقييودالتياملعلوماتكاوةعإريوتوي أنأو حصريا

للفرصةقييم وتالخاصةمرارعت عإر راره ايعتمدأناملتلقيعإرويتورب.االستثمارمخاطر و /أواملاليةالور ة
بيينصيوةأنهاعإرالعرضهذاموتوياتتف ي، طرف ييو وال .املحتملةواملخاطر املزاياال  ابمااالستثمارية

اات ا لمبييةيتعل ويمام ت اري إعرالرروعالعرضلهذامتلقيطرفكلعإريتورببلا شكانمنشكل
منأيبخصوصال ر ةم ئوعاعإرا سئلةلطرخالفرصةبإتاحةال ر ةتقوموسوف.املحتملبقرارهصلة

دون عليهان الحصو يمكنهاأو ال ر ةتمتلكهاإضاويةمعلوماتعإرالحصون ورصةو ذل بالعرضمتعلقةروانب
.معقولةوي، تكاليفأو ماهود

أو ُملكّيةوق حقوأياال ق،اع وبراقاتالتاارية والعصماتالنسخ ح ال  ابما)الحقوق باميعُملكّيةتوتفظ▪
والصور  والرسوماتالنصوص رميعال  ابما)الوثيقةهذه ااملقدمةباملعلوماتتتعل التي(أ رى وكري 

اوقةدون شكلأو صيغةبييمعلوماتأيتوع عأو ن ر أو نسخ ياوع وال .(وال عارات منةامل بقالخطيةاملو
.ُملكّية


