
صندوق ُملكّية – العجالن ريڤييرا
)صندوق استثمار عقاري عام مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية(

Mulkia - Alajlan Riviera Fund
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استراتيجية االستثمار
يســــعى صنــدوق ملكية - العجالن ريڤييرا إلتاحة فرصة للمســتثمرين عبر االســــتثمار في مشــروع عقاري  	

)سكني(  في حي قرطبة شــــمال مدينة الرياض - المملكة العربية الســــعودية حيث يهدف الصندوق إلى 
بناء مشروع سكني راقي على الطراز الحديث متنوع المساحات واألسعار يستهدف األفراد الراغبين بتملك 

وحدات سكنية خاصة بهم.

ونظرًا ألهمية هذا النوع من المشاريع وقع مدير الصندوق مع المطور ) شركة محمد ومصعب عبداهلل العجالن 
االستثمارية )العجالن ريڤييرا( اتفاقيات اســــتثمار وتطوير وتســويق نظًرا لما تتمتع به الشركة من خبرة تمتد 

لـ 12 عامًا في تنفيذ المشــاريع السكنية المميزة وذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية.

تتلخص األهداف االســتثمارية للصندوق في االســتثمار في أراض تجارية ســكنية تقع في مدينة الرياض - حي 
قرطبة، في سبيل بنائها على شكل وحدات سكنية راقية والمتفق على تسميتها )العجالن ريڤييرا 24( وذلك 

لتحقيق عوائد رأسمالية عبر بيع األصول العقارية في نهاية الصندوق.

مميزات الصندوق

الغرض من الصندوق

72
حجم االستثمار

جودة عالية

مطور متميز

أسعار تنافسية

ارتفاع الطلب

مليون ريال 
سعودي

إحاطــــــة األرض بعـــــدد كبيــــــر 
والمشــــاريع  المرافــــق  من 

والتعليمية  الخدميــــة 
والتقنية والطبية 

18

10 سنوات

مدة الصندوق

ضمان على األعمال 
اإلنشائية

شهر
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السنة الثانيةالسنة األولى 

123456789101112131415161718اإلجراء / الشهر

                  شراء األرض

                  إعداد تصاميم التطوير

                  استخراج التراخيص

                  تعميد المقاول الرئيسي

                  تنفيذ أعمال التطوير

                  استخراج رخصة إتمام البناء

                  البدء في البيع

                  إتمام بيع العقارات

                  إنهاء الصندوق

خطة سير أعمال الصندوق: 	

�  تم بتاريخ هذا المستند إتمام إعداد تصاميم التطوير واستخراج التراخيص وكذلك تعميد المقاول الرئيسي.
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مجاالت وتفاصيل استثمار الصندوق:

القيمةالبند

8,185 م2مساحة األرض

21,100 مإجمالي مسطحات البناء

5 مبانعدد المباني السكنية

13 ڤيالعدد الڤلل

109 وحداتإجمالي عدد الوحدات السكنية

الصندوق سيستثمر في مجال التطوير العقاري االنشائي وبناء وحدات سكنية راقية وهي كالتالي: 	

نسبة االستثمارنوع االستثمار

100%تطوير عقاري - إنشائي - سكني
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تقــع أرض صنــدوق ُملكّيــة - العجالن ريڤييرا فــي مدينة الرياض في حي قرطبة على شــارع األمير ســعود بن 
هذلول بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، وجامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية، وجامعة األميرة نورة 

بنت عبد الرحمن والمقر الرئيسي إلدارة شركة سابك وأكاديمية سابك. 

باإلضافة إلى قرب المشــروع من مجمعات ومراكز التســوق والترفيه المتميزة على مســتوى مدينة الرياض. حيث 
تتميز منطقة المشــروع بوجود خدمات عامة وشــوارع داخلية فسيحة وحدائق واسعة والتي تناسب الراغبين في 

العيش في بيئة راقية عالية الخدمات وكذلك المستثمرين الراغبين في االستثمار في وحدات سكنية فاخرة..

موقع أرض الصندوق

24°48’05.1”N 
46°44’09.2”E 

رابط موقع األرض
اضغط على

مصرف الراجحي

قرطبة بالزا

جامع األمير سلطان بن فهد

 موقع
األرض

الدائري الشمالي - طريق الدمام

الدائري الشمالي - طريق الدمام

ن الوليد
ق خالدب

طري

ن الوليد
ق خالدب

طري

بنك الرياض

أسواق العثيم

أسواق التميمي

م2  حديقة قرطبة8.185

شركة أكوا باور

هايبر ماركت الدانوب

شركة سابك وأكاديمية سابك

البوابة االقتصادية

 شركة
مايكروسوفت

شركة بوينج

شركة الشايع الدولية

https://goo.gl/maps/4oUDCF8FrFBzDXsA6
http://
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موقع أرض الصندوق

قرطبة بالزا

هايبر ماركت الدانوب

أسواق التميمي

الدائري الشمالي - طريق الدمام

الدائري الشمالي - طريق الدمام

 موقع
األرض
م2 8.185

سابك السعودية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

مجمع الدوائر الحكومية )الشمالي(

غرناطة مول

ن الوليد
ق خالدب

طري

ن الوليد
ق خالدب

طري

ي
ول

 الد
خالد

ك 
مل

 ال
طار

ق م
ري

ط

ي
ول

 الد
خالد

ك 
مل

 ال
طار

ق م
ري

ط

أسواق العثيم

شارع األمير سعود بن هذلول

 حديقة قرطبة

بنك الرياض

البوابة االقتصادية
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يجوز للصندوق الحصول على تمويل بنكي متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية لصالح أنشطة الصندوق، 
بحيث ال تتعدى نسبة التمويل 50% من القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، 
على أن يتم اعتماد أي قرار يخص التمويل من قبل مجلس إدارة الصندوق، وســيتحمل الصندوق كافة تكاليف 
التمويل بما في ذلك أتعاب ترتيب التمويل الخاصة بمدير الصندوق والموضحة في شــروط وأحكام الصندوق. 

ويختص مجلس إدارة الصندوق باعتماد أي عقود تمويل أو تسهيالت بنكية لصالح الصندوق.

صالحيات الحصول على تمويل للصندوق 
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رسوم رقابية
مبلغ 7,500 ريال ســعودي سنويًا - ُتحتسب بشكل نصف سنوي وُتدفع قبل 

نهاية السنة المالية لصالح هيئة السوق المالية

رسوم النشر
مبلغ 5,000 ريال ســعودي - تحتســب في كل يوم تقويــم وتدفع مرة واحدة 

سنويًا لصالح السوق المالية السعودية )تداول(

32,600,000 ريال سعودي - )شــامل تكاليف البناء والتطوير( يدفع بدفعات أتعاب التطوير
دورية بناء على الدفعات المســددة للمقاولين وبعد اســتحقاق كامل مبالغ 

المقاولين.
حسب األسعار السائدة في السوق وبحد أعلى 20,000 ريال سعودي- ُتحتسب أتعاب المثمن العقاري

وُتدفع عند تقديم الخدمة
10,000 ريــال ســعودي شــهريًا - وذلك لغايــة االنتهاء من مرحلــة التطوير أتعاب المكتب الهندسي

واتمام البناء
2.5% بحــد أقصى من قيمة المبيعات - تدفع للمســوق بعــد تحصيل كامل أتعاب التسويق

قيمة بيع الوحدة العقارية المباعة

رسوم تداول الوحدات
حتــى 2% من إجمالي قيمة أي عملية تداول نقدي للمســتثمر ُتحتســب على 

البائع وتدفع لصالح مدير الصندوق عند تنفيذ أمر التداول.

سعي شراء عقارات
كحد أقصى 2.5% من قيمة شــراء العقار ُتحتسب وتدفع عند اإلفراغ لمصلحة 

الوسيط العقاري

المصروفات واألتعاب األخرى
كنســبة قصوى 1% من صافي أصول الصندوق سنويًا - ُتحتسب وتدفع عند 

الحصول على الخدمة

مجلس إدارة الصندوق

األستاذ/ محمد بن عبداهلل العجالنرئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /عمر بن عبدالكريم العثيمعضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبدالعزيز بن يوسف النعيمعضو مجلس اإلدارة المستقل

األستاذ/ خالد بن علي السحيبانيعضو مجلس اإلدارة المستقل

ملخص الصندوق
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شــركة ُملكّية لالستثمار هي شركة استثمارية ســعودية )مساهمة مقفلة(، مركزها الرئيســي في مدينة الرياض 

وتزاول أعمالها وفقًا لألنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

حصلت ُملكّية على ترخيص هيئة الســوق المالية رقم )37-13170( بتاريخ 2/1/1435 هـ الموافق 05/11/2013 م،  		

مرخصة في إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصناديق، ترتيب األوراق المالية، تقديم المشــورة الخاصة باألوراق المالية، 

حفظ األوراق المالية.

تقــدم ُملكّيــة خدمــات ماليــة واســتثمارية متنوعــة ومتكاملــة مصممــة بدقــة لتوائــم األهــداف الماليــة لألفــراد   	

والمؤسســات علــى اختــالف أنواعهــا وأحجامها، كما تعمــل ُملكّية في مجــال إدارة األصول، أعمــال الترتيب وتمويل 

الشركات واالستشارات المالية واألبحاث.

االســتثمار في الصندوق خاضع لتغّير أســعار األصول واالســتثمارات والتي تتغير بالزيادة أو النقص أو خسارة المبلغ 

كاماًل. وقد تم اإلفصاح عن المخاطر الرئيسية التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق في شروط وأحكام الصندوق.

يمكنكــم الحصول على نســخة من شــروط وأحكام الصنــدوق وتقاريره المالية وذلــك بزيارة موقع شــركة 

ُملكّية لالستثمار اإللكتروني أو بالتواصل مع شركة ُملكّية لالستثمار عبر أي وسيلة من وسائل التواصل التالية:

الموقع اإللكتروني: 
CRM@mulkia.com.sa البريد اإللكتروني

الهاتف: 00966920003028

الموقع: طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع التحلية( مبنى مركز أكناز التجاري رقم 184، مكتب رقم 2،

ص.ب: 52775 الرياض 11573، المملكة العربية السعودية.

في حال الرغبة باالشتراك في الصندوق أو الحصول على معلومات إضافية، الرجاء الضغط على الرابط اآلتي:

لالشتراك في الصندوق

https://www.mulkia.com.sa/ar/
https://www.mulkia.com.sa/ar/mulkia-alajlan-riviera-fund/
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)ال تعطي هيئة الســوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المســتند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفســها 
من أي مســؤولية أو أي خســارة تنتج عما ورد في هذا المســتند أو االعتماد على أي جزء منه. ويجب على 
الراغبين في االشــتراك فــي األوراق المالية المطروحة بموجب هذا المســتند تحري مدى صحة المعلومات 
المتعلقــة بــاألوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المســتند، يجب عليهم األخذ 

بمشورة مستشار مالي مرخص له.(

تتضمن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة بيانات ســرية خاصة بشركة ُملكّية لالستثمار. وبالتالي، فإنه 
ال يجوز الكشــف عن هذه المعلومات والبيانات، بشكل جزئي أو كلي، أو استخدامها أو نسخها ألي غرض 
كان، بدون موافقة خطية من الشــركة كما أنه في حالة حصول أي طرف على هذه الوثيقة عن طريق الخطأ 

وكان غير مصرح له باالطالع على محتوياتها فيجب عليه إعادتها بشكل فوري إلدارة الشركة أو إتالفها.

المعلومات الواردة في هذا العرض تم إعدادها بناًء على بيانات من مصادر تعتبر موثوقة لدى الشــركة. 
تم بناء االفتراضات والتقديرات المالية وغير المالية بناًء على أفضل التقديرات المتاحة لدى الشــركة في 
وقت إعداد هذه الوثيقة وقد تتغير تلك االفتراضات والتقديرات المالية وغير المالية ســلبًا أو إيجابًا عند 

نشوء حدث غير متوقع بعد إعداد هذه الوثيقة. 

ال يقصــد بهــذا العــرض أن يكون حصريًا أو أن يحتوي علــى كافة المعلومات التي يــود المتلقي الحصول 
عليهــا لتقييــم أداء الشــركة أو/و مخاطر االســتثمار. ويتوجب علــى المتلقي أن يعتمد فــي قراره على 

مراجعته الخاصة وتقييمه للفرصة االستثمارية بما في ذلك المزايا والمخاطر المحتملة. 

وال يحق ألي طرف تفســير محتويات هذا العرض على أنها نصيحة بأي شــكل من األشكال بل يتوجب على 
كل طرف متلقي لهذا العرض الرجوع إلى مستشــاريه فيما يتعلق بأية مسائل ذات صلة بقراره المحتمل. 
وســوف تقوم الشــركة بإتاحة الفرصة ألي طرف ذي عالقة، أو وكيله، لطرح األســئلة على مسئولي الشركة 
بخصوص أي من جوانب متعلقة بالعرض وكذلك فرصة الحصول على معلومات إضافية تمتلكها الشركة 

أو يمكنها الحصول عليها دون مجهود أو تكاليف غير معقولة.

إخالء مسؤولية
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