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عقارات الخليج ريت -صندوق ملكية 
م2021التقرير السنوي ملالكي الوحدات  لعام 

:  م 2013/11/5بتاريخ 13170-37ترخيص هيئة السوق املالية 
عمالءالومحافظاالستثمار صناديقوإدارةبالتغطيةوالتعهدأصيلبصفةللتعاملوذلك

.املاليةاألوراقأعمالفيوالحفظاملشورةتقديمو والترتيب

افقةصدرت عقارات–ُملكّيةصندوق وحداتطرحعلىاملاليةالسوق هيئةمو
 الخليج

 
 طرحا

 
أغسطس9بتاريخاملاليةالسوق شركةفيوحداتهوإدراجوتسجيلعاما

م2017

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
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...  إشعار 

بناء  املاليةوغير ةاملاليوالتقديراتاالفتراضاتبناءتم.الشركةلدىموثوقةتعتبر مصادر منبياناتعلىبناء  إعدادهتمالعرضهذا
 املاليةوغير يةاملالوالتقديراتاالفتراضاتتلكتتغير وقدالوثيقةهذهإعدادوقتفيالشركةلدىاملتاحةالتقديراتأفضلعلى

 
سلبا

 أو 
 
.الوثيقةهذهإعدادبعدمتوقعغير حدثنشوءعندإيجابا

 يكون أنالعرضبهذايقصدال •
 
و /أواملاليةالورقةأداءلتقييمعليهاالحصول املتلقييودالتياملعلوماتكافةعلىيحتوي أنأو حصريا

املزاياذلكفيبمااالستثماريةللفرصةوتقييمهالخاصةمراجعتهعلىقرارهفييعتمدأناملتلقيعلىويتوجب.االستثمارمخاطر 
طرفكلىعليتوجببلاألشكالمنشكلبأينصيحةأنهاعلىالعرضهذامحتوياتتفسير طرفألييحقوال .املحتملةواملخاطر 

لطرحالفرصةاحةبإتالشركةتقوموسوف.املحتملبقرارهصلةذاتمسائلبأيةيتعلقفيمامستشاريهإلىالرجوعالعرضلهذامتلقي
الشركةلكهاتمتإضافيةمعلوماتعلىالحصول فرصةوكذلكبالعرضمتعلقةجوانبمنأيبخصوصالشركةمسئوليعلىاألسئلة

.معقولةغير تكاليفأو مجهوددون عليهاالحصول يمكنهاأو 

 وليسريتالخليجعقاراتُملكّيةصندوق عنمختصرةمعلوماتعلىيحتوي العرضهذا•
 
تتوفر والتيواألحكامالشروطلقراءةبديال

www.mulkia:الصندوق مدير موقععلى .com.sa تداول موقععلىأو:www.tadawul.com.sa

.االستثمارخاطر ومالصندوق خصائصعلىوالتعرفبعنايةواألحكامالشروطقراءةالصندوق فياالستثمار قبلاملستثمر علىيتوجب•

التي(أخرى كريهفأو ُملكّيةحقوق وأياالختراع،وبراءاتالتجارية،والعالماتالنسخ،حقذلكفيبما)الحقوق بجميعُملكّيةتحتفظ•
أو نشر،أو خ،نسيجوز وال .(والشعاراتوالصور،والرسومات،النصوص،جميعذلكفيبما)الوثيقةهذهفياملقدمةباملعلوماتتتعلق
افقةدون شكلأو صيغةبأيمعلوماتأيتوزيع .ُملكّيةمناملسبقةالخطيةاملو

 تفسيرهاويتمالسعوديةالعربيةاململكةألنظمةمحتوياتهابكافةالوثيقةهذهتخضع•
 
فيماأو بسببلناشئةاالخالفاتجميع.لهاوفقا

 فيهللبتيرفعأنيجبالوثيقةهذهبمحتوى يتعلق
 
.يةالسعودالعربيةاململكةفيالقضائيةالجهاتقبلمنحصريا
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•

•

www.mulkia .com.sawww.tadawul.com.sa

•

•

•

صندوق ملكية عقارات 
الخليج ريت

جدول املحتويات

كلمة مدير الصندوق 

نبذة عامة عن الصندوق 

أنشطة االستثمار واألصول واألداء

عقارات الصندوق الرئيسية

التغييرات الجوهرية

ملخص اإلفصاح املالي

تقرير مجلس إدارة الصندوق 

تقرير تقييم املخاطر

املعلومات والبيانات األخرى 

القوائم املالية

معلومات التواصل
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كلمة مدير الصندوق 

املحترمينريتالخليجعقاراتملكيةصندوق وحداتمالكيالسادة

وبركاته،،،هللاورحمةعليكمالسالم

عامخاللوأعمالهالصندوق أداءعلىالضوءيلقيوالذي،م2021ديسمبر31فياملنتهيريتالخليجعقاراتملكيةلصندوق السنوي التقرير أيديكمبيننضعأنيسعدنا

2021.

:م2021االقتصاد العاملي عام 

ً
 
اوذلكالتوقعاتمنأضعفكان2021لعامالعاملياالقتصادفإن"العاملياالقتصادآفاقتقرير"الدوليالنقدصندوًقلتقاريروفقا أدىالذي،أوميكرون19-كوفيدفيروسمنالجديداملتحوًرالنتشارنظر 

التيالنمومستوياتتحقيقعدمإلىأدتالعواملهذهوكل.العامليالصعيدعلىالطاقةأسعاروارتفاعاالمدادسالسلفيانقطاعاتوكذلكالبلدان،مختلففياالجتماعيةاألنشطةعلىقيودفرضإلعادة

.العامبدايةفيالعامليلالقتصادمتوقعةكانت

:م2021عامالسعودياالقتصاد

أالجديداملتحوًرانتشارأنإال،19-كوفيدبفيروساملتعلقةاإلجراءاتشدةمنالتخفيفجراءواألنشطةاالعمالمستوًىعلىتعافي2021عامفياململكةشهدت
ّ
اشتراطوتمكماالتعافي،هذاسرعةمنبط

وإعادةاملدارس،فيللدراسةالطالبكعودة2021فيمنعهاتمالتياألنشطةمنالعديدباستئنافالسماحتمفإنهاالحترازية،اإلجراءاتمنالعديدتخفيفومع.األفرادتحصينإلتماماللقاحمنثالثةجرعة

.الترفيهيةالفعاليات

ا%3.3بنسبة(السعودياالقتصاد)الثابتةباألسعارالسعودياإلجمالياملحليالناتجنموإلىاألوليةالنتائجوتشير .العاملنفساململكةالقتصادتوقعهتمالذيللنمومقاربوهو،2021عامخاللتقريب 

:املصادر

 الدوليالنقدصندوق عنصادر ،2021العاملياالقتصادآفاقتقرير.

 لإلحصاءالعامةالهيئةتقارير.
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كلمة مدير الصندوق 

:العقاري القطاع

ًالعقارًيالقطاعحققلقد
 
ًنموا

 
2021ًعامفيعاليا

 
ًكتبياملوالقطاعالسكنيالقطاعأسعارشهدتحيثالرياض،مدينةفيخصوصا

 
ًارتفاعا

 
ا.العامخاللكبيرا التيالجودةعاليةيةاملكتباملساحاتملحدوديةونظر 

هفإنالرياض،فيالسكنيةالوحداتقطاعإلىبالنسبةأما.فقطالرابعالربعفي4%بنسبةاملكتبيةاملساحاتإيجاراتارتفعتفقدالرياض،مدينةفيملحوظبشكلطلبهاارتفعالتيالعامليةالشركاتمعاييرمعتتوافق

ااملاض ي،بالعاممقارنةالرابعالربعفي6%بنسبةكذلكارتفع .فيهاوالسكانالعاملينعددلزيادةنظر 

اتعافيهجدةمدينةفيالضيافةقطاعاستمركما .والدماماملكرمةمكةمدينتيفيبالتراجعالعقارًيالقطاعاستمربينما.العامنهايةأقيمالذي1الفورموالكسباقفيها،املقامةللفعالياتنظر 
ااملكرمةمكةفيانخفضبينما3%بنسبةالدمامفيانخفض،2020بعاممقارنةجدةمدينةفي2%والرياضمدينةفي4%املكتبيةاملساحاتإيجاراتمتوسطارتفعحينفي:اإلداري القطاع اانخفاض  بنسبةحاد 

%13.

هبطحينفي.املكرمةمكةفي9%منألكثروانحدرالدمام،مدينةفيالنسبةبذاتانخفضبينما،6%بنسبةوجدةالرياضمدينتيفيعامبشكلالسكنيالقطاعفيالبيعأسعارمتوسطارتفع:السكنيالقطاع

.1%رفعهالرياضفيالطلبارتفاعأنإالالثالث،املدنفيطفيفةبنسباإليجارأسعارمتوسط

ًنزًلوكذلك،9%بنسبةجدةمدينةفيحدةأقلوبشكل،20%بنسبةاملكرمةمكةمدينةفيحادبشكلالتجزئةإيجاراتمتوسطانخفض:التجزئةقطاع
 

انزوال فيارتفعبينما،2%بنسبةالدماممدينةفيطفيف 

.العاليالطلبجراء1%الرياض

:"ريتس"املتداولةالعقاريةالصناديققطاع

ًتوفرالسعوديةفيالريتصناديقأنفيهأوضحت،"2021السعوديةالعربيةاململكةفيالريتصناديقعلىعامةنظرة"بعنوان2021سبتمبرفي"كابيتالالجزيرة"شركةنشرتهتقريرخاللمن
 
أفضلعائدا

مؤشرأرباحعوائدمنأساسنقطة100منأقلالرئيسيةالعامليةالريتصناديقملؤشراتاألرباحتوزيعاتعائدأنالتقريروأشار.واملتقدمةالعامليةاألسواقفيالريتصناديقمؤشراتمعباملقارنةللمستثمرين،

.القطاعهذافيخياراتخمسأفضلضمنريتالخليجعقاراتملكيةصندوًقأنالتقريرنفسأشاروقدالسعودي،السوًقفيالعقارًياالستثمارصناديق

منبدايةالتواليعلى3.24%و2.78%بلغ"العامليريتبورزآندستاندرد"و"الناشئةاألسواقفيللريتستانليمورغانمؤشر"مثلالعامليةالريتصناديقملؤشراتاألرباحتوزيعاتعائدأنتقريرها،فيوأوضحت

.التواليعلى2.78%و3.06%عند"األوروبيللريتفوتس يمؤشر"وأوروبا"األمريكيللريتستانليمورغان"املتحدةالوالياتفيالريتصناديقمؤشراتتوزيعاتعوائدكانتفيمااملاض ي،يونيو

:املصادر

تقريرJLL"2021مراجعةفيعام"السعوديةالعربيةاململكةفيالعقاراتسوق أداء.

 اقعإعالميةومصادر ماليةشركاتتقارير .اليةاملاألسواقمتابعةفيمتخصصةومو
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كلمة مدير الصندوق 

:وأهدافهالصندوق عنعامةنبذة

اململكةفيهاباملعموًلواللوائحاألنظمةبموجبإنشاؤهوتمالشرعية،الضوابطمعمتوافقمقفلمتداوًلعقارًياستثمارصندوًقهوريتالخليجعقاراتملكيةصندوًق

وعددسعوديريال10للوحدةاسميةوبقيمةسعودي،ريال600,000,000مالبرأسم،2017/11/05بتاريخالصندوًقإدراجتماملالية،السوًقهيئةوتعليماتللوائحويخضع

.وحدة60,000,000وحدات

ًمطورةعقاراتعلىاالستحواذإلىالصندوًقيهدف
 
،تطويرا

 
فترةخاللالصندوًقأرباحصافيمنأدنىبحد90%نسبتهماوتوزيعوتأجيري،دوريدخللتحقيققابلةإنشائيا

ًواحدةمرةأدنىوبحدالصندوًقعمل
 
90ًخاللسنويا

 
.ديسمبر31فيتنتهيالتياملاليةالسنةنهايةمنيوما

من60%تمثلنقديةبحصصسعوديريالمليوًن201.5بقيمة"موًلإيليت"إيليتذاعقارعلىاالستحواذخاللمنالصندوًقأصوًلإجماليبزيادة2020عامالصندوًققام

وحداتهوعددسعودي،ريال681,086,520الزيادةبعدالصندوًقمالرأسوأصبح.العقارلبائعوحداتبإصدارالعقارقيمةمن40%تمثلعينيةوحصصالعقارقيمة

.وحدة68,108,652

توزيععنالصندوًقمديرأعلنكما.األوليالطرحسعرمن4.90%عائدبنسبةسعوديريال33,373,239مبلغ2021عامخاللاملدفوعةالنقديةالتوزيعاتإجماليبلغتوقد

.2022العاممناألوًلالربعخاللالوحداتملالكيودفعهااستحقاقهاوتم2021عاممنالرابعالربععنهللة18

ًغيرسعوديريال32,889,987للسنةالعملياتربحصافيبلغ
 
.2021لعاموالزكاةالعقاريةاالستثماراتقيمةفياالنخفاضمتضمنا

.سعوديريال674,793,974العادلةبالقيمةاألصوًلقيمةصافيبلغ
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نبذة عامة عن الصندوق 

:أهدافًالصندوًق

،ًقابلدددةًلتحقيدددقًدخدددلًدًو
 
ًإنشدددائيا

 
ريًوتدددأجيري،ًيهددددفًالصدددندوقًإلدددىًاالسدددتحواذًعلدددىًعقددداراتًمطدددورةًتطدددويرا

أدنددددىًمددددنًصددددافيًأربدددداحًالصددددندوقًخدددداللًفتددددرةًعمددددلًالصددددندوقًوبحدددددًأدنددددىًمددددرةًبحددددد90ً%نسددددبتهًوتوزيددددعًمدددداً
ًخاللً

 
ًمنًنهايةًالسنةًاملاليةًالتيًتنتهيًفي90ًواحدةًسنويا

 
:ديسمبر31يوما

ًخددددرًقددددوائمًماليددددةًمدققددددة75%اسددددتثمار ً
 
فدددديًبحدددددًأدنددددىًمددددنًالقيمددددةًاإلجماليددددةًألصددددولًالصددددندوقًوفقددددا

،ًقابلةًلتحقيقًدخلًدوريًوتأجيرًي
 
ًإنشائيا

 
.عقاراتًمطورةًتطويرا

ًمددددنًالقيمددددةًاإلجماليددددةًألصددددولًالصددددندوقًوذلددددكًبحسددددبًآخددددرًقددددوائم25ً%تتجدددداوزًاالسددددتثمارًبنسددددبةًال
قًبهددددفًماليددةًمدققددةًفدديًالتطدددويرًالعقدداري،ًسددواءًمدددنًخدداللًإعددادةًتطددويرًالعقددداراتًاململوكددةًللصددندًو

فدديًالتطدددويرًرفددعًالعوائدددًالتأجيريدددةًوتحقيددقًعوائددددًرأسددماليةًعنددددًالبيددعًالجزئدديًأوًمدددنًخدداللًاالسدددتثمار
ًلرؤيةًمديرًالصندوقًوإرادتهًاملط

 
.لقةالعقاريًفيًعقاراتًغيرًمملوكةًللصندوق،ًوذلكًوفقا

عيًوالسددددكني،ًيسدددفهدفًالصددددندوقًاالسددددتثمارًفدددديًبدايددددةًإطالقددددهًفدددديًالعقدددداراتًبالقطدددداعًالتجدددداريًوالصددددنا
ًفدديًغيرهدداًمددنًالقطاعدداتًالتدديًتحقددقًعوائدددًدوريددةًتزيدد

 
دًعددنًمتوسددطًويمكددنًانًيسددتثمرًفدديًفتددراتًالحقددا
.ًًشهر12العوائدًاملحققةًللصندوقً خرً

ًًستكونًجميعًاستثماراتًالصندوقًمتوافقةًمعًالضوابطًالشرعية.
ستتركزًاستثماراتًالصندوقًفيًاململكةًالعربيةًالسعودية.
وابطًالشدرعيةًبمداًقدًيستثمرًالصندوقًفيًالصناديقًاالستثماريةًالعقاريةًاملتداولدةًاملتوافقدةًمدعًالضد

.منًالقيمةًاإلجماليةًألصولًالصندوقًوذلكًبحسبًاخرًقوائمًماليةًمدققة10%يتجاوزًالً

شركة ُملكّية لالستثمارمدير الصندوق 

عام مقفلنوع الصندوق 

سنة99عمر الصندوق 

ريال سعودي600,000,000رأس مال الصندوق عند الطرح

ريال سعودي681,086,520رأس مال الصندوق الحالي

م2017/11/5تاريخ بدء أعمال الصندوق 

مراجع الحسابات
شركة املحاسبون املتحدون 

أمين الحفظ 
املاليةشركة البالد

الهيئة الشرعية 
دار املراجعة الشرعية

دوق املقيمين العقاريين للصن

استناد للتقييم العقاري 

للتقييم العقاري فالي 

:األرباحسياسة توزيع 

وقًبحدًأدنىًمدنًصدافيًأربداحًالصدندوقًخداللًفتدرةًعمدلًالصدند90%نسبتهًيهدفًالصندوقًإلىًتوزيعًماً
ًخاللً

 
ًمنًنهايةًالسنةًاملاليةًالتيًتنتهيًفي90ًوبحدًأدنىًمرةًواحدةًسنويا

 
.ديسمبر31يوما
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ل أصو –اإلستثمار أنشطة 

الصندوق واألداء
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أصول الصندوق -أنشطة االستثمار 

:تتكون أصول الصندوق من العقارات التالية

 مستأجر11املستأجرين الحاليين عدد.

.أشهر6ًبموجبًعقدًالتسويهًاملوقعًمعًاملستاجرًفقدًتمًإنهاءًالعقدًوقامًاملستأجرًبدفعًايجارً)***(

 م2021ديسمبر  31في كما.

املوقعالنشاطالعقارم
قيمة 

االستحواذ
ة املدة املتبقي
من اإليجار

مساحة 
األرض

مساحة 
البناء

اإليجار 
* السنوي 

الوزن في 
محفظة 
الصندوق 

نسبة ملكية 
الصندوق في 

األصل

%100%309,000,00016.1757,00056,00024,720,00031.34الدمام، الفيصليةتجاري ويست أفنيو مول 1

%100%201,500,0003.509,60021,92916,000,00020.00الرياض، السليمانيةتجاري ذا إيليت2

%100%125,000,00017.1610,0007,20010,937,50013.00الرياض، الهداضيافة وفندقةمجمع فلل فيفيندا3

%100%124,470,4903.134,76114,9009,957,64013.00جدة ، الزهراءتجاري مكتبيمبنى دينار التجاري 4

%100%121,500,0000.9645,74936,5548,920,00012.00الرياض، الفيصليةتجاري صناعيمجمع التقنية التجاري الصناعي 5

%100%50,000,0008.333,06211,4675,000,0005.00الرياض، النموذجيةضيافة وفندقةالفندقية بحي النموذجيةالشقق6

%100%2,3095,3031,300,0002.00** مؤجر18,677,220الرياض، الياسمينسكني مبنى الياسمين السكني7

%100%1,995864625,0001.60ال ينطبق ***15,562,500جدة ، الشراعمطعمكنجبرجر مطعم 8

%100%1.30شاغر13,058,88916.331,500567خميس مشيط، النزهةمطعممطعم برجر كنج9

%100%7,338,23516.04552180457,5000.70جدة، أبحرمطعممطعم برجر كنج10

األصول التي يستهدف الصندوق االستحواذ عليها

مطورةعقاراتعلىاالستحواذإلىالصندوق يهدف 
 
،تطويرا

 
.وتأجيري دوريدخللتحقيققابلةاإلنشاء،قيدأو إنشائيا

.م2022/09/05علىًأنًتبداًمدةًااليجارًبعدًفترةًالسماحًبتاريخ02/01/2022ًتمًتأجيرًالعقارًبتاريخً)**(

.%25ماًنسبته 2021/12/31تبلغًنسبةًااليجاراتًالغيرًمحصلةًمنًاجماليًااليراداتًكماًهوًبتاريخً)*(
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نسبة العقارات املؤجرة والشاغرة إلجمالي األصول سعر الوحدة منذ التأسيس

أصول الصندوق واألداء-أنشطة االستثمار 

ًعلىًالبياناتًاملاليةًاملدق)*(ً .قةجميعًالبياناتًحسبًالقيمةًالعادلة،ًًواألرقامًالظاهرةًفيًهذاًالتقريرًبناء 

*معلومات عن األصول والعوائد

96%

4%

العقارات املؤجرة

العقارات الشاغرة

20172018201920202021السنة

674,793,974 663,381,574 594,678,878592,346,268594,347,185(س.ر)صافي قيمة األصول 

60,000,00060,000,00060,000,00068,108,65268,108,652(وحدة)عدد الوحدات املصدرة  

9.919.879.909.749.91(س.ر)صافي قيمة األصول للوحدة 

10.069.969.949.899.91أعلى صافي قيمة أصول للوحدة

9.919.779.709.709.78أقل صافي قيمة أصول للوحدة

 8,103,28555,993,72959,304,39370,024,40476,523,904(س.ر)العائد اإلجمالي 

نسبة العائد اإلجمالي إلجمالي قيمة
أصول الصندوق 

1.33%7.31%6.63%5.41%7.31%

%4.40%4.0%3.4%5.1%0.39ول نسبة املصروفات إلى إجمالي األص

 0.1050.6800.6800.4600.490( **س.ر)توزيع الدخل لكل وحدة  

%1.72%1.67-%0.34%0.39-%0.89-***العائد على سعر الوحدة

%0.92-التأسيسالعائد على سعر الوحدة منذ 

%0.36سنوات3العائد على سعر الوحدة 

بناءًيهاًالتوزيع،ًًوتمًاحتسابًالتوزيعاتًالتيًتمًسدادهاًملالكيًالوحداتًخاللًالعامًاملاليًبغضًالنظرًعنًالفترةًالتيًيغط)**(ً
.الفترةعلىًعددًالوحداتًالقائمةًبنهايةً

زيعاتًالعائدًمحتسبًبناءًعلىًسعرًالوحدةًبالقيمةًالعادلةًبنهايةًالفترة،ًوهذاًالرقمًالًيتضمنًالتًو*(ً*)*
ًحيثًأنهاًتخصمًمنًصافيًأصولًالصندوًق

 
.املدفوعةًسابقا

10.00

9.17 9.24

8.00 8.13

8.7 9.85

8.03

9.05

10.30

9.85

10.06
9.91 9.81 9.87 9.94 9.90

9.73 9.74

9.84

9.91

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

سعرًالوحدةًبتداولً صافيًقيمةًاألصولًلكلًوحدة

نسبة االصول املقترضة من 

اجمالي االصول 
تاريخ االستحقاقمدة االنكشاف

2027/12/28سنوات%32.756

األصول املقترضة
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عقارات الصندوق 
الرئيسية
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عقارات الصندوق الرئيسية

ويست أفنيو مول مول أفنيو ويست

ذا إيليتذا إيليت
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فيفيندامجمع فلل فيفيندامجمع فلل 

13

مجمع التقنية مجمع التقنية 

عقارات الصندوق الرئيسية
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شقق مفروشة بحي النموذجية

مبنى دينار التجاري مبنى دينار التجاري 

عقارات الصندوق الرئيسية

شقق مفروشة بحي النموذجية
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التوزيع الجغرافي ألصول الصندوق 

مبنى دينار التجاري 

منًاجماليًعقارات%13ً
الصندوًق

مجمع التقنية

منًاجماليًعقارات%12ً
الصندوًق

يمبنى الياسمين السكن

منًاجماليًعقارات%2ً
الصندوًق

مول افنيو ويست

اجماليًعقاراتًمن%31ً
الصندوًق

برجر كنج خميس مشيط 

إجماليًعقاراتًمن%1ً
الصندوًق

برجر كنج حي الشراع

منًإجماليًعقارات%2ً
الصندوًق

فيفيندامجمع فلل 

منًاجماليًعقارات%13ً
الصندوًق

خميس مشيط

الدمام

الرياض

جدة

ةشقق مفروشة بحي النموذجي

اجماليًعقاراتًمن%5ً
الصندوًق

برجر كنج حي أبحر

إجماليًعقاراتًمن%1ً
الصندوًق

توزيع االستثمار باملناطق من حجم الصندوق 

%52املنطقة الوسطى

%31الشرقيةاملنطقة

%16الغربية املنطقة

%1املنطقة الجنوبية

إيليتذا 

منًاجماليًعقارات%20ً
الصندوًق
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التغييرات الجوهرية
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التغييرات الجوهرية وغير الجوهرية

بنوعاملتعلقةالبنودبتحديثوذلكم،2021/11/04املوافقهد1443/03/29بتاريخالصندوًقوأحكامشروطتحديثعنباإلعالنالصندوًقمديرقام•

وكذلكالخاصة،األغراضذاتاملنشأةشكليتخذاإلسالميةالشريعةضوابطمعمتوافقمقفلمتداوًلعقارًياستثمارصندوًقأنهعلىوهويتهالصندوًق

.الصندوًقوأحكاملشروطالخاصةاألغراضذاتللمنشأةاألساس يالنظامإرفاق

والتيالطرفينينبالقائمةالقضاياإنهاءهللابحمدوتمالغذائيةللخدماتالعليانشركةمعصلحاتفاقيةبتوقيعالصندوًقمديرقامم2021/09/08بتاريخ•

:كالتاليملخصها

25%تخفيضعملبعضوسدادهااإليجاراتمناملستحقةاملبالغجميعجدولة.

اإليجارعقدواستكمالاملتبقيةللمدة25%بنسبةاألجرةوتخفيضالشماليةأبحرعقارفياملستأجراستمرار.

ًيتم"مشيطخميسعقارإخالء
 
."لإليجارالعروضبعضاستالموتملإليجارالعقارعرضحاليا

استكمالعلىالعملا نويتمريال625,000مبلغيمثلبمامقدمةاملدفوعةاملبالغمن50%علىالصندوًقحصوًلمع"الشراععقارإخالء

."التأجيرسيتمثمومناملشروع

بإخراجالصندوًقمديروقام2020والعام2019العامعنوالدخلللزكاةالعامةالهيئةفيالصندوًقتسجيلإجراءاتاستكمالتمالتقريرفترةانفهاءبعد•

ا2020العامعنالزكاةالصندوًقوتحملالوحداتمالكيكبارأحدقبلمن2019عامزكاةدفعتمحيثاملذكورينالعامينعنالزكاة اإلعالنتمملاوفق 

اعنه .الخصوصبهذاسابق 
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ملخص اإلفصاح املالي
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ملخص اإلفصاح املالي

**النسبة  *القيمة الفعلية  مقابل الخدمات والعموالت
0.53% 245,483 رسوم حفظ
0.07% 30,000 اقب الحسابات أتعاب مر

0.07% 30,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

0.06% 29,027 الشرعية أتعاب الهيئة 

0.02% 7,500 رسوم رقابية
0.42% 191,246 رسوم تداول 
0.89% 408,000 رسوم إيداع

22.07% 10,151,360 أتعاب اإلدارة

0.36% 166,500 أتعاب املثمن العقاري 

0.44% 201,739 مصاريف التأمين

20.35% 9,361,034 مصاريف التمويل 

26.57% 12,220,502 تكاليف اإلهالك

2.03% 935,559 االنخفاض بقيمة االستثمارات العقارية 

20.34% 9,356,644 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

1.52% 698,360 2020زكاه العام 

3.10% 1,425,499 2021زكاه العام 

1.17% 536,522 مصاريف أخرى 

100% ***45,994,975 إجمالي املصاريف 
.ًبالريالًالسعودي2021/12/31حتىً)*(ً

.ًمنًإجماليًاملصاريف)**(ً

.منًصافيًأرباحًالصندوًق73.74%تبلغًنسبةًاملصروفاتًالغيرًنقديةًماًنسبتهً)***(ً
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تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس إدارة الصندوق 

:مناقشتهاتمالتياملواضيع

وأصولهالصندوًقأداءعلىاالطالع.

اإليجاراتتخفيضاملستأجرينبعضوطلباتالصندوًقعلىاالحترازيةاإلجراءاتتبعاتتأثير.

التحصيلومخاطرالصندوًقإيجاراتعلىاالطالع.

الهيئةموافقةعلىالحصوًلدوًنالسحيبانيخالد/األستاذالعضوتعيينبسببالصندوًقمديرعليهاحصلالتياملخالفةعلىاإلدارةمجلساطالع.

الصندوًقبأعمالالعالقةذاتالقانونيةالقضاياعلىاالطالع.

املخاطرتحليلتقريرعلىاالطالع.

الصندوًقعقاراتمستجداتعلىاالطالع.

التقريرفترةخاللواألحكامالشروطتعديل.

الصندوًقإدارةمجلسعلىوعرضهاعليهااملستلمةاإليجاراتوعروضالشاغرةالعقاراتاستعراضوتمالصندوًقمديرتوصياتعلىاالطالع.

حيالهاتموماالسابقةاالجتماعاتفياملجلسوتوصياتقراراتعلىاالطالع.

سابقاجتماعفياملجلستوجيهعلىبناءً الصندوًقمديرقبلمنمباشرةاملعتمدةاملصروفاتبعضاعتماد.

(العقارييناملقيمينالقضايا،الحفظ،أمين)للصندوًقالجوهريةالخدماتبتقديماملعنيةاألطرافتقاريراستعراض.

:السنةخاللاملجلسمنالصادرةوالتوصياتالقراراتأهم

الغذائيةللموادالعليانشركةمعالصلحالتفاقيةاملجلساعتماد.

الصندوًقعقاراتمنعددتأجيراملجلساعتماد.

الخاصةاألغراضذاتاملنشأةشكلليتخذالصندوًقتحويلاملجلساعتماد.
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تقرير تقييم املخاطر
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تقييم املخاطر

لهايتعرضقدالتياملحتملةاملخاطر رصدويتمسنوية،ربعبصفةالصندوق وأحكامشروطفياملوضحةاملخاطر بتحليلالصندوق مدير يقوم
:منهامعايير عدةاتباعويتم،املخاطر لتقييمسجلإعدادخاللمنوذلكالصندوق 

للمهامالخطرمناطقتحديد.
حدوثهاحالاملخاطرأثرتحديد.
التأثيرحدةمستوًىتحديد.
الحدوثاحتمالية.
املخاطرأثرمنللتخفيفالصندوًقمديرقبلمناملتبعةاالستراتيجية/الطريقة.

:أدناه"املخاطرمستوى تقييمجدول "حسبالحدوثواحتماليةالتأثير حدةمستوى علىبناءويكون :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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«في مذكرة شروط وأحكام الصندوق كما هي مذكورة» املخاطر املحتملة 

تحقيق عائدعدم.17عدم وجود تاريخ تشغيلي .1

من تقويم االستثماراتعدم تمكين املستثمر .18العامة واالستثمارات العقاريةاالستثمارات.2

افياتركز .19في تحديد العقارات املالئمة أو االستحواذالتأخر .3 االستثمارات جغر

فقدان املوظفين .20ذات الجودة العاليةشح عرض العقارات.4

املستأجرين بالتزاماتهمعدم وفاء.21التأثر بالتغيرات االقتصادية والتشريعية.5

عدم وجود ضمانات في عمليات بيع العقار.22عدم إشغال العقار لفترات طويلة.6

عدم سيولة االستثمارات العقارية.23أو اإلضافات الجوهرية على العقارتكاليف اإلصالح.7

التكاليف التشغيليةارتفاع.24بيع العقار بخسارة رأسمالية.8

وجود شروط تعاقدية تقييدية .25على العقارالتأمين.9

التنافسية الشرائية.26من أعمال اإلنشاء والتطوير التأخير في االنتهاء.10

والتشريعات الحكوميةتكاليف االمتثال للقوانين.27التنافس في املعروض .11

على التمويلارتفاع نسبة املرابحات.28املتعلقة بالتمويل املخاطر .12

االستثمار في صناديق أخرى .29على حصص مشاعة في أصل عقاري االستحواذ.13

معايير الهيئة الشرعية.30األراض ي البيضاء فرض رسوم على.14

االستثمار في املرابحات.31تضارب املصالح .15

التوزيعات من أنشطة غير تشغيلية.32االعتماد على التصنيف االئتماني .16

تقييم املخاطر
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املعلومات والبيانات 
األخرى 
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املعلومات والبيانات األخرى 

.م2021ديسمبر31فيكماالصندوق وحداتمن3%نسبتهماالصندوق مدير يمتلك•

.أخرى استثمار صناديقفيالصندوق يستثمر ال •

.التقريرفترةخاللخاصةعموالتاليوجد:الخاصةالعموالت•

:التاليالجدول فيموضحة2021عامتخصالتيالتوزيعاتإلىباإلضافةالتقرير فترةخاللتمتالتيالتوزيعات•

 %1هيالصندوق علىاملحتسبةاإلدارةرسومنسبة•
 
.أشهرستةكلوتدفعتحتسب–املصروفاتخصمبعدالصندوق أصول قيمةإجماليمنسنويا

.عنهاالتنازل أو األتعابأو املصروفاتعلىحسمأيتقديمالصندوق مدير ينوي ال •

(ينطبقال ):للصندوق االسترشادياملؤشر •

ر نسبة التوزيع إلى السع
%األولي للوحدة 

التوزيع  مبلغ  تاريخ التوزيع  *  للسهم الربح املوزع  البيان 

1% 6,810,865.20 08/02/2021 0.1 2020الربع الرابع 

1.3% 8,854,124.76 29/04/2021 0.13 2021الربع األول 
1.3% 8,854,124.76 05/08/2021 0.13 2021الربع الثاني
1.3% 8,854,124.76 24/10/2021 0.13 2021الربع الثالث 

1.80% 12,259,557.36 03/02/2021 0.18 2021الربع الرابع 

.مبالغ التوزيع بالريال السعودي)*( 



إدارة االستثمارات البديلة 27

التفاصيلالتاريخ

.ريتالخليجعقاراتملكيةصندوق وأحكامشروطتحديثعنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/11/04

2021/10/27
شكلتخذيمغلقمتداول عقاري استثمار صندوق إلىريتالخليجعقاراتملكيةصندوق تحويلإجراءاتاكتمالعنلالستثمارملكيةشركةإعالن

.الخاصةاألغراضذاتاملنشأة

.ريتالخليجعقاراتملكيةصندوق وحداتمالكيعلىنقديةأرباحتوزيعبخصوصلالستثمار ملكيةشركةمنإلحاقيإعالن2021/10/21

.ريتالخليجعقاراتملكيةصندوق وحداتمالكيعلىأرباحتوزيععنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/10/10

.للجمهور 2021يونيو30فياملنتهيةالفترةعنللصندوق 2021لعاماألوليةاملاليةالتقارير إتاحةعنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/08/16

2021/07/15
.للجمهور م2021عاممناألول النصفعنريتالخليجعقاراتملكيةلصندوق سنوي النصفالتقييمتقارير إتاحةعنلالستثمار ملكيةشركةإعالن

.ريتالخليجعقاراتملكيةصندوق وحداتمالكيعلىأرباحتوزيععنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/07/13

.الوحداتمالكيعلىأرباحتوزيععنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/04/13

.2021مارس31فياملنتهيةللفترةسنوي الربعالبيانإتاحةعنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/04/06

.اإلنجليزيةباللغةالصندوق وأحكامشروطترجمةنشر عنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/04/01

املعلومات والبيانات األخرى 



إدارة االستثمارات البديلة 28

التفاصيلالتاريخ

.م2020لعامريتالخليجعقاراتملكيةلصندوق السنوي التقرير إتاحةعنلالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/03/21

.ريتالخليجعقاراتملكيةلصندوق السنوي املاليالتقرير إتاحةعنلالستثمار ُملكّيةشركةإعالن2021/03/10

2021/01/18
وحتىم2020/10/01منالفترةعنريتالخليجعقاراتُملكّيةصندوق وحداتمالكيعلىنقديةأرباحتوزيععنلالستثمار ُملكّيةشركةإعالن

م2020/12/31

مستأجر ملطالبةةالنظامياإلجراءاتباتخاذالصندوق مدير مباشرةعنريتالخليجعقاراتملكيةصندوق مدير بصفتهالالستثمار ملكيةشركةإعالن2021/01/14
الصندوق،لصالحاملستحقةاإليجاريةاملستحقاتبسداداملحدودةالعقاريةصباشركة/السادةبجدةالتجاري دينار مبنىعقار 

املعلومات والبيانات األخرى 



إدارة االستثمارات البديلة 29

%

%

%







%

•

•

القوائم املالية
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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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أتمعلىموظفوناسيكون وبالتأكيدوقتأيفيلالستثمارُملكّيةمعالتواصليمكنكم

...أفضللخدمةمالحظاتكمأو إستفساراتكمعلىللرداإلستعداد

اململكة العربية السعودية

شارع )مدينة الرياض، طريق األمير محمد بن عبد العزيز 

3مكتب رقم –184مبنى رقم –مركز أكناز  التجاري –( التحلية

الدور 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
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