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AlAhli Global Real Estate Income Fund 
 العقاري العالمي للدخل األهلي صندوق

Investment Fund Information معلومات صندوق االستثمار 
Investment Objective أهداف االستثمار 
AlAhli Global Real Estate Income Fund to achieve capital 

appreciation in the long term and distribute income through 

investing primarily in the securities of listed Real Estate Investment 

Trusts “REITs”, which own and operate income generating real 

estate properties, across the globe. In addition, the Fund has the 

right to invest in local and global equity of real estate sector or real 

estate development sector. 

صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل هو صندوق استثمار مفتوح يهدف إىل منو رأس املال 
اسي يف األوراق املالية للشركات على املدى الطويل وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل أس

" على مستوى العامل واليت متتلك وتدير جمموعة من العقارات املدرجة REITsالعقارية املدرجة "
للدخل. باإلضافة إىل ذلك، حيق للصندوق االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة حمليا وعامليا يف 

 القطاع العقاري أو قطاع التطوير العقاري.

Investment Policies سياسات االستثمار وممارساته 

The Fund invests in listed securities of Real Estate Investment Trusts 

“REITs”, listed equity of real estate companies and real estate 

development companies, initial public offerings of REITs shares or 

Units, initial public offering of real estate development companies, 

and Units of investment funds that have similar objectives to the 

Fund. 

"، وأسهم الشركات REITsيستثمر الصندوق يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة "
ات العامة األولية ألسهم أو األوراق املالية العقارية وشركات التطوير العقاري املدرجة، والطروح

والطروحات العامة األولية لشركات التطوير العقاري، ويف  REITsللشركات العقارية املدرجة 
وحدات صناديق االستثمار اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق دون الرتكيز على أي بلد 

 معني أو منطقة جغرافية معينة.

Distribution of Income & Gain Policy سياسة توزيع الدخل واألرباح 

The Fund Manager reserves the right, at its own discretion, acting in 

the best interest of the Unitholders, to fully or partially distribute 

income received from underlying investments (if any) and/or 

realized capital gain (if any) to the Unitholders twice a year within 

seven (7) Business Days from the end of June and December, each 

year, after obtaining the Fund Board approval. Unitholders eligible 

for the distribution will be the Unitholders of record at the valuation 

day before the last valuation day in June and December, each year.  

 من املستلمة الدورية األرباح من اجلزئي أو الكلي التوزيع إقرار حبق الصندوق مدير حيتفظ
 قبل من وجدت إن احملققة الرأمسالية األرباح توزيع أو/و وجودها حال الصندوق استثمارات
 سبعة خالل السنة يف مرتني األرباح تلك توزيع ويتم. الوحدات مالكي مصلحة حيقق مبا الصندوق

 األرباح استالم أحقية تكون أن على عام، كل  من وديسمرب يونيو شهر هناية من عمل أيام
 التقومي تاريخ يسبق الذي التقومي يوم تاريخ حسب الصندوق سجالت يف املسجلني للمستثمرين

 إدارة جملس موافقة على احلصول بعد وذلك عام، كل  من ديسمرب وشهر يونيو شهر يف األخري
 . الصندوق

- The fund’s reports are available upon request free of charge. - ر الصندوق عند الطلب وبدون مقابل.تتاح تقاري 
Fund Performance أداء الصندوق 
Fund performance for the last three years الصندوق للسنوات الثالث األخيرة: أداء 

 Year 2019 2018 2017 السنة
 *Net Assets value (NAV) 25,863,315 26,362,423 21,081,959 صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.26 1.08 1.23 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 * Highest NAV per Unit 1.29 1.25 1.26 أعلى سعر وحدة*

 * Lowest NAV per Unit 1.05 1.08 1.12 أقل سعر وحدة*

 Number of Units 20,504,918 24,466,746 17,144,125 عدد الوحدات

 Income Distribution per Unit 0.043 0.044 0.030 لكل وحدة األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio %2.15 %2.14 %2.03 إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات

  In US Dollars*    بالدوالر األمريكي*
Total return compared to the benchmark: العائد اإلجمالي للصندوق مقارنة بالمؤشر: 

– سنوات Years - 5 Years  5 3سنوات Year - 3 1 سنة الفترة  Period 

 % Total Return 4.82 7.82 21.10 %عائد الصندوق 

  % Benchmark 6.37 10.24 25.65 %عائد المـؤشـــــــر 
Annual total return for the fund last 10 years:  للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي: 



 

م2019التقرير السنوي   –العقاري العالمي للدخل صندوق األهلي   
 AlAhli Global Real Estate Income Fund – 2019 Annual Report 

 Year 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

 % Return 21.10 9.00- 13.74 5.89- 7.27 11.35 0.64- 23.89 9.36- 16.21 العائــــد %

  % Benchmark 25.65 5.26- 12.56 0.57- 2.21 14.13 0.18- 26.23 9.10- 14.74 المؤشر %
  
Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 

the year as a percentage of average Net Asset Value: 

 

مدار العام  مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على 
                         كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:

   النسبة المئوية الرسوم والمصروفات
% 

 دوالر ألف
USD ‘000 Fees and Expenses 

 Management Fee Expense 510 1.85 رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 27 0.09 اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense 9 0.04 مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration 17 0.06 العمليات اإلدارية

  CMA Fee 2 0.01 هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 1.3 0.00 تداول

 Custody Fees 16 0.06 رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense 6 0.02 املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense 6 0.02 جملس إدارة الصندوق

 Dealing Fees 46 0.18  التعامل رسوم

   Total Fees and Expenses  640.3 2.33 مجموع الرسوم والمصاريف
 

Material Changes تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة 
No material changes occurred during the year. الصندوق أداء على تؤثر جوهرية تغيريات أي حتدث مل 
Exercising of voting rights ممارسات التصويت السنوية 

The Fund Manager has exercised voting rights, for more details 

kindly refer to the “Exercising of voting right Annex”. 

 ملحق" مراجعة يرجى التفاصيل من للمزيد و. السنوية التصويت مبمارسات الصندوق مدير قام
 ".السنوية التصويت ممارسات

Fund Board Annual Report تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي 

The Board of Directors consists of the following members, who were 

appointed by the fund manager and approved by the Capital Market 

Authority: 

Mohammed Al-Ali                                   Chairman 

Mohammed Saqaf   non-independent member 

Asem AlHomaidi                     Independent member 

Mohammed AlOyaidi                   Independent member 

الصندوق من األعضاء التاليني، والذين تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد يتكون جملس إدارة 
 :موافقة هيئة السوق املالية

 رئيس جملس إدارة الصندوق                حممد عبداهلل العلي 
 عضو غري مستقل                حممد جعفر السقاف 

 عضو مستقل  عاصم خالد احلميضيالدكتور/ 
 عضو مستقل                 حممد عمر العييدي

The Fund's Board of Directors held two meetings during 2019. The 
following is a summary of the key decisions approved and the 
matters discussed by the Fund’s Board of Directors: 
- Fund’s objectives achievement and performance review 
- Risks related to the funds; including: liquidity, market, operational 
risks. 
- Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 
- Approving the periodic income distributions to the unitholders. 

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات 2019ل العام عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خال
 :اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوق

 دوق ألهدافه وأدائه خالل العاممناقشة حتقيق الصن -
 .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
 .بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزامالتزام الصناديق  -
 املوافقة على توزيع األرباح الدورية ملالكي الوحدات. -
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Fund Manager مدير الصندوق 

NCB Capital Company, Saudi Arabia 

Tower B, King Saud Road, P.O. Box 22216, Riyadh 11495 

Tel: +966 920000232 
Website: www.alahlicapital.com 

 األهلي املالية، اململكة العربية السعوديةشركة 
 11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 

 +966 920000232هاتف: 
 www.alahlicapital.comاملوقع: 

Sub-Manager / Investment Adviser  أو مستشارين االستثمار/مدير الصندوق من الباطن و 

       LaSalle Investment Management Securities B.V. The Netherlands 

Simon Carmiggeltstraat 12, Amsterdam , DJ 1011, The Netherlands 

Investment Activities أنشطة االستثمار 

During the year the fund had an overweight position in US, UK and 
Continental Europe while maintaining an underweight position in the 
emerging economies. 

والقارة  املتحدة واململكة املتحدة الواليات يف استثماراته وزن الصندوق زاد م،2019 عام خالل
 .الناشئة االقتصادات يف االستثمارات وزن خفض على حافظ حني يف األوروبية،

Performance داءتقرير األ 

Fund Performance                  21.10% 

Benchmark Performance     25.65% 

  

 % 21.10 أداء الصندوق
 % 25.65 أداء املــــــــؤشــــــر

 

The fund underperformed the benchmark by 455 bps. أساس نقطة 455  بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء اخنفض. 

Terms & Conditions and information memorandum Material 

Changes 
 و مذكرة المعلومات تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

 Appointment of Asem Alhomaidi and Mohammed Aloyaidi as 

independent board members.  

 تعيني الدكتور عاصم احلميضي واألستاذ حممد العييدي كعضوين مستقلني جمللس إدارة الصندوق 

Investments in other Investment Funds االستثمار في صناديق استثمارية أخرى 
The fund does not invest substantially in other investment funds. استثمارية أخرى. صناديق يف كبري بشكل يستثمر لصندوق ملا 

Special Commission عموالت خاصة 
The fund benefited of soft dollar commission to access related 
research. 

 .صلة ذات حبوث على احلصول أجل من احملفظة عموالت من الصندوق استفاد

Fund Distribution During The Year توزيعات الصندوق خالل العام 

The fund distributed 0.043 per unit during the year.  ريـال عن كل وحدة خالل العام.  0.043وزع الصندوق  

Incorrect Valuation or Pricing   خطأ في التقويم والتسعير 
None ال يوجد 

Custodian أمين الحفظ 

The Northern Trust Company of Saudi Arabia  

Nakheel Tower, P.O. Box 10175, Riyadh 11433, Saudi Arabia 

Tel: 966114188694+  
Website: www.northerntrust.com 

  شركة نورذن ترست العربية السعودية
 ، اململكة العربية السعودية11433الرياض ، 10175برج النخيل، ص.ب. 

 +966114188694هاتف: 
 www.northerntrust.comاملوقع: 

Custodian’s duties and responsibilities واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ 
-The custodian shall be held responsible for compliance with 
investment funds Regulations whether he performed his duties 
directly or delegated to any third party . The custodian shall be held 
responsible to the fund manager and unitholder for any losses 
caused to the investment fund due to the custodian fraud, 
negligence, misconduct or willful default. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد -

 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالا  احلفظ أمني ويُعد   هلم. األشخاص املرخص الئحة

 املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن
- The custodian shall be responsible for taking custody and - الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 

http://www.alahlicapital.com/
http://www.alahlicapital.com/
http://www.northerntrust.com/
http://www.northerntrust.com/
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protecting the fund's assets on behalf of unitholders, and taking all 
necessary administrative measures in relation to the custody of the 
fund's assets. 

 أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول

- The Fund Manager acknowledges that the responsibilities vested in 

the custodian does not include ensuring the fund manager's 
compliance with the contents of subparagraphs (a,b,c) of paragraph 
(d-3) of annex 5 of the Investment Funds Regulations “IFR”. 

الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء رأيه حول ما إذا كان يقر مدير  -
( من امللحق 3-مدير الصندوق قد قام باألنشطة يف الفقرات الفرعية )أ،ب،ج( من الفقرة )د

 ( من الئحة صناديق االستثمار5)

Fund Manager Opinion  مدير الصندوق رأي 

- Units were Issued, transferred and redeemed in accordance with 

the provision of the IFR and fund Terms and Conditions 

مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام  -
 الصندوق.

- Units were valued and calculated in accordance with the provisions 

of IFR, Fund and fund Terms and Conditions.  

وأحكام  مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط -
 الصندوق.

- There were no breaches to any of the Investment Restrictions, 

Limitations and borrowing powers applicable to IFR. 

املعمول هبا يف الئحة   تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاضمل -
 .صناديق االستثمار

Auditor المحاسب القانوني 

KPMG Al Fozan & Partners 

Zahran Business Center, Prince Sultan Street, P.O Box 55078 

21534 Jeddah, Saudi Arabia 

Tel: +966 12 6989595   

Website: www.kpmg.com/sa   

 كي يب ام جي الفوزان وشركاه
 ، 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

 اململكة العربية السعودية،  21534جدة 
     9595 698 12 966+هاتف: 
  www.kpmg.com/saاملوقع: 

Auditor’s Opinion رأي المحاسب القانوني 
Accompanying financial statements have complied with the 
requirements of the applicable provisions of the Investment Funds 
Regulations issued by the Capital Market Authority, and the Fund’s 
Terms and Conditions and the Information Memorandum in so far as 
they affect the preparation of the financial statements and 
accordingly nothing has been reported by the auditor in their report 
which is in compliance with the SOCPA requirements. 

إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن 
الصندوق ومذكرة معلوماته فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية،  هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

بات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسا
 السعودية للمحاسبني القانونني.

  

http://www.kpmg.com/sa
http://www.kpmg.com/sa
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Annex - Exercised Voting Rights  ممارسات التصويت السنوية -ملحق 
Issuer name Date of voting  Subject of voting  Voting decision 

SEGRO Plc  18-Apr-19 Accept Financial Statements and Statutory Reports For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Approve Final Dividend For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Approve Remuneration Report For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Approve Remuneration Policy For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Gerald Corbett as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Soumen Das as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Carol Fairweather as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Christopher Fisher as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Andy Gulliford as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Martin Moore as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Phil Redding as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect David Sleath as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Doug Webb as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Elect Mary Barnard as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Elect Sue Clayton as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Reappoint PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise the Audit Committee to Fix Remuneration of 

Auditors 
For 

SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise EU Political Donations and Expenditure For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise Issue of Equity For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights 

in Connection with an Acquisition or Other Capital 
Investment 

For 

SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Authorise the Company to Call General Meeting with 

Two Weeks' Notice 
For 

SEGRO Plc  18-Apr-19 Amend Long Term Incentive Plan For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Ronald L. Havner, Jr. For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Tamara Hughes Gustavson For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Uri P. Harkham For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Leslie S. Heisz For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director B. Wayne Hughes, Jr. For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Avedick B. Poladian For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Gary E. Pruitt For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director John Reyes For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Joseph D. Russell, Jr. For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Ronald P. Spogli For 
Public Storage  24-Apr-19 Elect Director Daniel C. Staton For 
Public Storage  24-Apr-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

Public Storage  24-Apr-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For 
American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director William C. Bayless, Jr. For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director G. Steven Dawson For 



 

م2019التقرير السنوي   –العقاري العالمي للدخل صندوق األهلي   
 AlAhli Global Real Estate Income Fund – 2019 Annual Report 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director Cydney C. Donnell For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director Mary C. Egan For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director Edward Lowenthal For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director Oliver Luck For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director C. Patrick Oles, Jr. For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Elect Director John T. Rippel For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For 

American Campus 
Communities, Inc. 

 01-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 
Compensation 

For 

Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Kenneth J. Bacon For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Thomas J. DeRosa For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Karen B. DeSalvo For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Jeffrey H. Donahue For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Timothy J. Naughton For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Sharon M. Oster For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Sergio D. Rivera For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Johnese M. Spisso For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Kathryn M. Sullivan For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director R. Scott Trumbull For 
Welltower Inc.  02-May-19 Elect Director Gary Whitelaw For 
Welltower Inc.  02-May-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditor For 
Welltower Inc.  02-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Martin E. Stein, Jr. For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Joseph F. Azrack For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Bryce Blair For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director C. Ronald Blankenship For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Deirdre J. Evens For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Thomas W. Furphy For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Karin M. Klein For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Peter D. Linneman For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director David P. O'Connor For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Lisa Palmer For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director John C. Schweitzer For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Elect Director Thomas G. Wattles For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 
Compensation 

For 
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Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Amend Omnibus Stock Plan For 

Regency Centers 
Corporation 

 07-May-19 Ratify KPMG LLP as Auditors For 

Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Glyn F. Aeppel For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Larry C. Glasscock For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Karen N. Horn For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Allan Hubbard For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Reuben S. Leibowitz For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Gary M. Rodkin For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Stefan M. Selig For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Daniel C. Smith For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director J. Albert Smith, Jr. For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Elect Director Marta R. Stewart For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Approve Omnibus Stock Plan For 
Simon Property Group, Inc.  08-May-19 Report on Political Contributions For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director B. Wayne Hughes For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director David P. Singelyn For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director John 'Jack' Corrigan For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director Douglas N. Benham For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director Tamara Hughes Gustavson For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director Matthew J. Hart For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director James H. Kropp For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director Winifred 'Wendy' Webb For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director Jay Willoughby For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Elect Director Kenneth M. Woolley For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Ratify Ernst & Young, LLP as Auditors For 
American Homes 4 Rent  09-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director Joel S. Marcus For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director Steven R. Hash For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director John L. Atkins, III Against 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director James P. Cain Against 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director Maria C. Freire Against 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director Richard H. Klein For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director James H. Richardson For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Elect Director Michael A. Woronoff For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 
Compensation 

For 

Alexandria Real Estate 
Equities, Inc. 

 09-May-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For 
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CubeSmart  14-May-19 Elect Director Piero Bussani For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director Dorothy Dowling For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director John W. Fain For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director Marianne M. Keler For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director Christopher P. Marr For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director Deborah Ratner Salzberg For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director John F. Remondi For 
CubeSmart  14-May-19 Elect Director Jeffrey F. Rogatz For 
CubeSmart  14-May-19 Ratify KPMG LLP as Auditors For 
CubeSmart  14-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Accept Financial Statements and Statutory Reports For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Approve Remuneration Report For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Elect Richard Laing as Director For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Elect Alastair Hughes as Director For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Re-elect Sir Richard Jewson as Director For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Re-elect Susanne Given as Director For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Re-elect Aubrey Adams as Director For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Reappoint BDO LLP as Auditors For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Approve Dividend Policy For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Authorise Issue of Equity For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights 

in Connection with an Acquisition or Other Capital 
Investment 

For 

Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For 
Tritax Big Box REIT Plc  15-May-19 Authorise the Company to Call General Meeting with 

Two Weeks' Notice 
For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Glyn F. Aeppel For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Terry S. Brown For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Alan B. Buckelew For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Ronald L. Havner, Jr. For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Stephen P. Hills For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Richard J. Lieb For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Timothy J. Naughton For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director H. Jay Sarles For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director Susan Swanezy For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Elect Director W. Edward Walter For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditor For 

AvalonBay Communities, 
Inc. 

 16-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 
Compensation 

For 
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Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director P. Robert Bartolo For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Jay A. Brown For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Cindy Christy For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Ari Q. Fitzgerald For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Robert E. Garrison, II For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Andrea J. Goldsmith For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Lee W. Hogan For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Edward C. Hutcheson, Jr. For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director J. Landis Martin For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Robert F. McKenzie For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director Anthony J. Melone For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Elect Director W. Benjamin Moreland For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors For 

Crown Castle International 
Corp. 

 16-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 
Compensation 

For 

CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Donna M. Alvarado For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Robert J. Dennis For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Mark A. Emkes For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Damon T. Hininger For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Stacia A. Hylton For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Harley G. Lappin For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Anne L. Mariucci For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Thurgood Marshall, Jr. For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Devin I. Murphy For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director Charles L. Overby For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Elect Director John R. Prann, Jr. For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditor For 
CoreCivic, Inc.  16-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director Robert G. Stuckey For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director Paul E. Szurek For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director James A. Attwood, Jr. For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director Jean A. Bua For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director Kelly C. Chambliss For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director Michael R. Koehler For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director J. David Thompson For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Elect Director David A. Wilson For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Ratify KPMG LLP as Auditor For 
CoreSite Realty Corporation  16-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 
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Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Mark A. Emmert For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Rick R. Holley For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Sara Grootwassink Lewis For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Nicole W. Piasecki For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Marc F. Racicot For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Lawrence A. Selzer For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director D. Michael Steuert For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Devin W. Stockfish For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Kim Williams For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Elect Director Charles R. Williamson For 
Weyerhaeuser Company  17-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
Against 

Weyerhaeuser Company  17-May-19 Ratify KPMG LLP as Auditors For 
Derwent London Plc  17-May-19 Accept Financial Statements and Statutory Reports For 
Derwent London Plc  17-May-19 Approve Remuneration Report For 
Derwent London Plc  17-May-19 Approve Final Dividend For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect John Burns as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Claudia Arney as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Elect Lucinda Bell as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Richard Dakin as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Simon Fraser as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Nigel George as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Helen Gordon as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Simon Silver as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect David Silverman as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Cilla Snowball as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Paul Williams as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Re-elect Damian Wisniewski as Director For 
Derwent London Plc  17-May-19 Reappoint PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors For 
Derwent London Plc  17-May-19 Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For 
Derwent London Plc  17-May-19 Authorise Issue of Equity For 
Derwent London Plc  17-May-19 Approve Scrip Dividend Scheme For 
Derwent London Plc  17-May-19 Approve Increase in the Maximum Aggregate Fees 

Payable to Directors 
For 

Derwent London Plc  17-May-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights For 
Derwent London Plc  17-May-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights 

in Connection with an Acquisition or Other Capital 
Investment 

For 

Derwent London Plc  17-May-19 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For 
Derwent London Plc  17-May-19 Authorize the Company to Call EGM with Two Weeks 

Notice 
For 

Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Kelly A. Ayotte For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Bruce W. Duncan For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Karen E. Dykstra For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Carol B. Einiger For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Diane J. Hoskins For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Joel I. Klein For 
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Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Douglas T. Linde For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Matthew J. Lustig For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director Owen D. Thomas For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director David A. Twardock For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Elect Director William H. Walton, III For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' 

Compensation 
For 

Boston Properties, Inc.  21-May-19 Approve Remuneration of Non-Employee Directors For 
Boston Properties, Inc.  21-May-19 Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors For 
alstria office REIT-AG  22-May-19 Receive Financial Statements and Statutory Reports for 

Fiscal 2018 (Non-Voting) 
  

alstria office REIT-AG  22-May-19 Approve Allocation of Income and Dividends of EUR 
0.52 per Share 

For 

alstria office REIT-AG  22-May-19 Approve Discharge of Management Board for Fiscal 
2018 

For 

alstria office REIT-AG  22-May-19 Approve Discharge of Supervisory Board for Fiscal 
2018 

For 

alstria office REIT-AG  22-May-19 Ratify KPMG AG as Auditors for Fiscal 2019 For 
alstria office REIT-AG  22-May-19 Elect Benoit Herault to the Supervisory Board For 
alstria office REIT-AG  22-May-19 Elect Richard Mully to the Supervisory Board For 
alstria office REIT-AG  22-May-19 Approve Creation of EUR 35.5 Million Pool of Capital 

with Preemptive Rights 
For 

alstria office REIT-AG  22-May-19 Exclude Preemptive Rights up to 5 percent of Share 
Capital Against Contributions in Cash for the Capital 
Pool Proposed under Item 7.1 

For 

alstria office REIT-AG  22-May-19 Exclude Preemptive Rights up to 5 percent of Share 
Capital Against Contributions in Cash or in Kind for the 
Capital Pool Proposed under Item 7.1 

For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Accept Financial Statements and Statutory Reports For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Elect Mark Kenney as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Re-elect Phillip Burns as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Re-elect Joan Garahy as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Re-elect Tom Kavanagh as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Re-elect Declan Moylan as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Re-elect Aidan O'Hogan as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Re-elect Margaret Sweeney as Director For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Authorise the Company to Call General Meeting with 
Two Weeks' Notice 

For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Authorise Issue of Equity For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights 
in Connection with an Acquisition or Other Capital 
Investment 

For 

Irish Residential Properties  28-May-19 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For 
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REIT Plc 
Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 28-May-19 Authorise Reissuance of Treasury Shares For 

Industrial Logistics 
Properties Trust 

 03-Jun-19 Elect Director Lisa Harris Jones Withhold 

Industrial Logistics 
Properties Trust 

 03-Jun-19 Elect Director John G. Murray Withhold 

Industrial Logistics 
Properties Trust 

 03-Jun-19 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For 

Industrial Logistics 
Properties Trust 

 03-Jun-19 Adopt Plurality Voting for Contested Election of 
Directors 

For 

Irish Residential Properties 
REIT Plc 

 09-Jul-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights 
Pursuant to a Placing 

For 

Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Accept Financial Statements and Statutory Reports For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Approve Remuneration Report For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Approve Final Dividend For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Richard Cotton as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect James Gibson as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Georgina Harvey as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Steve Johnson as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Dr Anna Keay as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Adrian Lee as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Vince Niblett as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect John Trotman as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Re-elect Nicholas Vetch as Director For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Reappoint KPMG LLP as Auditors For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Authorise Issue of Equity For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Authorise Issue of Equity without Pre-emptive Rights 

in Connection with an Acquisition or Other Capital 
Investment 

For 

Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For 
Big Yellow Group Plc  19-Jul-19 Authorise the Company to Call General Meeting with 

Two Weeks' Notice For 
Link Real Estate Investment 
Trust 

 24-Jul-19 Note the Financial Statements and Statutory Reports 
(non-voting)   

Link Real Estate Investment 
Trust 

 24-Jul-19 Note the Appointment of Auditor and Fixing of Their 
Remuneration (non-voting)   

Link Real Estate Investment 
Trust 

 24-Jul-19 Elect Ed Chan Yiu Cheong as Director 
For 

Link Real Estate Investment 
Trust 

 24-Jul-19 Elect Blair Chilton Pickerell as Director 
For 

Link Real Estate Investment 
Trust 

 24-Jul-19 Elect May Siew Boi Tan as Director 
For 

Link Real Estate Investment 
Trust 

 24-Jul-19 Authorize Repurchase of Issued Units 
For 

Dexus  30-Oct-19 Approve Remuneration Report For 
Dexus  30-Oct-19 Approve Grant of Performance Rights to Darren 

Steinberg For 
Dexus  30-Oct-19 Elect Mark Ford as Director For 
Dexus  30-Oct-19 Elect Nicola Roxon as Director For 
Dexus  30-Oct-19 Ratify Past Issuance of Securities to Institutional and For 
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Sophisticated Investors 
Dexus  30-Oct-19 Ratify Past Issuance of Exchangeable Notes to 

Professional and Sophisticated Investors For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Elect John Mulcahy as Director For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Elect James M. Millar as Director For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Elect Jane Hewitt as Director For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Elect Peter Nash as Director For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Approve Remuneration Report For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Approve Long-Term Performance Plan For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Approve General Employee Exemption Plan For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Approve Participation of Susan Lloyd-Hurwitz in the 

Long-Term Performance Plan For 
Mirvac Group  19-Nov-19 Ratify Past Issuance of Stapled Securities to 

Institutional, Professional and Other Wholesale 
Investors For 

SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Gerald Corbett as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Soumen Das as Director For 
SEGRO Plc  18-Apr-19 Re-elect Carol Fairweather as Director For 
 



               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 القوائم المالیة
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 مـع 
 الوحدات  مالكيل المستقل الحسابات تقریر مراجع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

۳ 

 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 قائمة المركز المالي  
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 

 
 اتإیضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱۹

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۱۸

    
    الموجـودات

 ٥۰۸ ۲۰۷ ۸ نقد وما في حكمھ
 ۲٥٬۹۹۳ ۲٥٬۸۱۲  ۹ ستثمارات ا
 ٤۸٦ ٤٥۳  مدینة أخرى  ةرصدأ

 ۲٦٬۹۸۷ ۲٦٬٤۷۲  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات
 ٦۲٥ ٦۰۹  أرصدة دائنة أخرى 

 ۲٦٬۳٦۲ ۲٥٬۸٦۳  الوحدات  مالكيالملكیة العائدة لحقوق 

 ۲٤٬٤٦۷ ۲۰٬٥۰٥ ۱۰ الف (بالعدد)القائمة باآل الوحدات

 ۱٫۰۷۷٥ ۱٫۲٦۱۳  (دوالر أمریكي)لكل وحدة حقوق الملكیة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالیـة. جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم  )۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٤ 

 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

  الشامل قائمة الدخل
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاح 
    

 ۷٤۲ ۷۷۳  دخل توزیعات أرباح
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل   بیع  أرباح / (خسائر) محققة من

 ) ۲۲٥( ۱٬۹۳۲  الربح أو الخسارة 
أرباح /  (خسائر) غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من 

  خالل الربح أو الخسارة 
۳٬۲۰۹ )۲٬۲۹۸ ( 

 ) ۱٬۷۸۱( ٥٬۹۱٤  ) رة/ (الخسا الربحإجمالي 
    

 ) ٤۰۸( )٥۱۰( ۱۱ إدارةأتعاب 
 )۲۰( )۲٦(  ضریبة القیمة المضافة 

 )۱۸( )۱۷(  مصروفات إداریة 
 )۱۳( )۱۷(  الحفظ اتعاب

 )۹( )۹(  أتعاب مھنیة
 )۸( )٦(  أتعاب تدقیق شرعي

 )٥( )٦(  مكافأة مجلس إدارة الصندوق
 )۲( )۲(  ھیئة السوق المالیة رسوم

 ) ٤۸۳( )٥۹۳(  التشغیلیةإجمالي المصروفات 
    

 ) ۲٬۲٦٤( ٥٬۳۲۱  سنةالربح / (خسارة) 

 -- --  خر للسنةآلاالدخل الشامل 

 ) ۲٬۲٦٤( ٥٬۳۲۱  للسنة ةإجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.  )۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٥ 

 األھلي العقاري العالمي للدخلصندوق 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

 الوحدات  مالكيالعائدة ل حقوق الملكیةقائمة التغیرات في 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالیـة. جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم  )۱٥) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م ۲۰۱۸  م۲۰۱۹  
     

 ۲۱٬۰۸٤  ۲٦٬۳٦۲  الملكیة العائدة لمالكي الوحدات في بدایة السنةحقوق 
     

 (۲٬۲٦٤)  ٥٬۳۲۱  للسنة  ةإجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل 
     

خالل السنة المعامالت (النقص)/ الزیادة في حقوق الملكیة من   
 
  

 
 

     
 ۱۲٬۷۷۲  ٥٬٤۰۸  المتحصالت من الوحدات المباعة 

 (٤٬۳۰۳)  )۱۰٬۳۲٦(  الوحدات المستردةقیمة 
 (۹۲۷)  )۹۰۲(  توزیع دخل 

  )٥٬۸۲۰(  ۷٬٥٤۲ 
     

 ۲٦٬۳٦۲  ۲٥٬۸٦۳  العائدة لمالكي الوحدات في نھایة السنةحقوق الملكیة صافي 



 

٦ 

 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 

   التدفقات النقدیةقائمة 
 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكيألف 
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في   
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹ إیضاح 

    
    األنشـطة التشـغیلیةالتدفقات النقدیة من 

 (۲٬۲٦٤) ٥٬۳۲۱  ربح / (خسارة)  السنة
    تسویة لـ:

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل  بیع (أرباح) / خسائر محققة من
 ۲۲٥ (۱٬۹۳۲)  الربح أو الخسارة 

(أرباح) /خسائر غیر محققة من استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
 الربح أو الخسارة 

 
)۳٬۲۰۹( ۲٬۲۹۸ 

  ۱۸۰ ۲٥۹ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (۷٬٥٦٥) ٥٬۳۲۲  استثمارات
 (۳۳۰) ۳۳  أرصدة مدینة أخرى 
)۱٦(  أرصدة دائنة أخرى   (۱۲۷) 

 (۷٬۷٦۳) ٥٬٥۱۹  صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشـغیلیة        

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 ۱۲٬۷۷۲ ٥٬٤۰۸  المتحصالت من الوحدات المصدرة
 (٤٬۳۰۳) (۱۰٬۳۲٦)  وحدات المستردةمدفوعات لل
 (۹۲۷) (۹۰۲)  توزیع دخل 

 ۷٬٥٤۲ (٥٬۸۲۰)  النقد (المستخدم في ) / الناتج من األنشـطة التمویلیة صافي 
    

 (۲۲۱) (۳۰۱)  صافي النقص في النقد وما في حكمھ 

 ۷۲۹ ٥۰۸ ۸ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة   

 ٥۰۸ ۲۰۷ ۸ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 

 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیـة.  )۱٥(إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۷ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ  -۱

صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، 
 مالكي تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي المالیة (مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح 

من لوائح االستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة  ۳۰ة وحدات الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص الماد
 السوق المالیة. 

 
م) یعمل ۲۰۰٥یونیو    ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول    ۲۱الصادر بتاریخ    ۲۰۰٥-۸۳-۲وفقاً لقرار ھیئة السوق المالیة رقم  

 مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة: 
 

 ؛التعاملأ) 
 ؛ب) الترتیب
 ؛ج) اإلدارة

 و ؛د) تقدیم المشورة
 ؛ھـ) الحفظ

 
 كمدیر محفظة من قبل مدیر الصندوق. ھتم تعیینو یحتفظ نورثن ترست باستثمارات الصندوق

 
دارة االستثمارات، ھولندا كمدیر فرعي للصندوق من قبل مدیر الصندوق. تتضمن ُعین بیت االستثمار الدولي السیل إل

فتح حسابات استثماریة منفصلة ومستقلة وإدارة موجودات الصندوق بالتوافق مع استراتیجیات االستثمار ھ مسؤولیات
 الشریعة. وضوابط

 
یتطلع الصندوق الستثمار طویل األجل لرأس المال وذلك من خالل االستثمار بشكل رئیسي في الشركات العقاریة.  

العالم. یستثمر الصندوق في أسھم الشركات العقاریة والتي حول  یستثمر الصندوق أیضا في صنادیق االستثمار العقاریة  
 ة على نحو سریع. تكون في الوقت نفسھ ذات سیولة عالیة حیث تحول لنقدی

 
م.  ۲۰۰۸یونیو  ۳۰تمت الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من ھیئة السوق المالیة بموجب خطابھا المؤرخ في 

 م. ۲۰۰۷دیسمبر  ۳۱باشر الصندوق نشاطھ في 
 

  ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳بتاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۱وفقا للقرار رقم  الصادرة من ھیئة السوق المالیة یخضع الصندوق للوائح
 ھیئة السوق المالیة لمجلس إدارة  ۱/٦۱/۲۰۱٦) كما تم تعدیلھا بموجب القرار رقم م۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق 
) التي قدمت متطلبات تفصیلیة لجمیع الصنادیق داخل  م۲۰۱٦مایو  ۲۳ھـ (الموافق ۱٤۳۷شعبان  ۱٦الصادر في 

 العربیة السعودیة. المملكة
 

 األساس المحاسبي -۲

ً للمعاییر الدولیة  في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر  ةوالمعتمد للتقریر الماليتم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقا
األحكام المعمول بھا في نظام صنادیق ووالمعلومات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 

 ستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.اال
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۸ 
 

 أساس القیاس -۳

ستثناء اإلستمراریة، بإ  بدأإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومتم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة ب
 بالقیمة العادلة.  تسجلیھاوالتي یتم ، و الخسارةأمن خالل الربح مقاسة بالقیمة العادلة ستثمارات الاال
  

المتداولة وغیر   مطلوباتال یوجد لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یتم عرض الموجودات وال
 وفقاً لترتیب السیولة.   مطلوباتوالالمتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك، یتم عرض الموجودات  

 
 العرض الوظیفیة وعملة عملةال -٤

 
ستخدام العملة االقتصادیة الرئیسیة التي یعمل فیھا الصندوق ("العملة  إیتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة ب

 وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض الخاصة بالصندوق.  بالدوالر األمریكيالوظیفیة"). یتم عرض ھذه القوائم المالیة 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق  -٥
 

یوم المتعلقة بیوم التعامل ومدیر الصندوق بإجراء بعض التعدیالت على أحكام وشروط الصندوق. قام  ، خالل السنة
 .التقییم ویوم العمل

 
م یبلغ فیھ مدیر الصندوق بالتعدیالت الطارئة. وقد ابلغ ۲۰۱۹مارس    ٦تم إرسال خطاب إلى ھیئة السوق المالیة بتاریخ  

 م. ۲۰۱۹أبریل    ٤في  م. دخلت ھذه الشروط واألحكام حیز التنفیذ  ۲۰۱۹مارس    ٦الوحدات بخطاب بتاریخ    مالكيكذلك  
 

 األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الھامة  -٦
 

إن إعداد القوائم المالیة یتطلب من اإلدارة القیام بإصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبیق السیاسات 
واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.   مطلوباتللموجودات والالمحاسبیة للمبالغ المبینة  

تم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات الھامة على أساس مستمر. 
 رة.السنة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات وفي أي سنوات مستقبلیة متأث

 
في معاملة منظمة بین المشاركین ما  عند نقل التزام    دفعأو    ما  السعر الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل  يالقیمة العادلة ھ

 :لتزام تتم إما المعاملة لبیع األصل أو تحویل اإلفي السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن  
 
 أو للموجودات أو المطلوبات،في السوق الرئیسي  •
 .مطلوباتفائدة للموجودات أو الفي حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في السوق األكثر  •
 

یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرھا. یتم 
المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كاِف لتقدیم اعتبار السوق على أنھا سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو 

معلومات عن األسعار على أساس مستمر. یقوم الصندوق بقیاس األدوات المتداولة في السوق النشطة وفقاً لسعر السوق  
 ألن ھذا السعر یقارب بشكل معقول سعر البیع.

 
قییم تزید من استخدام المدخالت القابلة  في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق یستخدم أسالیب ت

للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقییم المختار یتضمن جمیع 
العوامل التي یأخذھا المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعیر العملیة.  یقوم الصندوق بإثبات التحویل بین مستویات 

 ة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر.القیم
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۹ 
 

 األحكام والتقدیرات واإلفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) -٦
 

 إن مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة ھي كما یلي:
 
 المطلوباتالنشطة للموجودات أو  المالیة : مدخالت األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق۱المستوى  •

 .المتطابقة التي یمكن للكیان الوصول إلیھا في تاریخ القیاس
والتي یمكن مالحظتھا  ۱: المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم ادراجھا تحت المستوى ۲المستوى  •

  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة. و مطلوباتللموجودات وال
 .مطلوباتللموجودات وال لقابلة للمالحظةا: مدخالت غیر ۳المستوى  •

 
  ۱عند المستوى  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارةالتي یتم قیاسھا الستثمارات بتصنیف اقام الصندوق 

القیمة العادلة من خالل السنة، لم یكن ھنالك أي تغیر في القیمة العادلة الستثمارات  وفقاً للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة.  
، توزیعات األرباح المدینةخالل قائمة الربح أو الخسارة. بالنسبة لألدوات المالیة األخرى مثل النقد ومافي حكمھ و

 . ھي تقریب معقول للقیمة العادلة قیمھم الدفتریة وھي مطلوبات مالیة قصیرة األجل واألرصدة الدائنة األخرى
 

 الھامة السیاسات المحاسبیة  -۷
 

إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة مبینة أدناه. وقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكل 
 ثابت على جمیع الفترات المعروضة، ما لم یذكر خالف ذلك.  

 
 نقد وما في حكمھ ۷-۱

األجل ذات السیولة العالیة والتي یمكن تحویلھا بسھولة یشتمل النقد وما في حكمھ؛ النقد لدى البنك واالستثمارات قصیرة  
إلى مبالغ نقدیة محدده والتي تكون عرضة لمخاطر ضئیلة للتغیرات في القیمة. یتضمن النقد وما في حكمھ على أرصدة  

 بنكیة.
 

 مدینة أرصدة ۷-۲

مبدئیاً بسعر  مھمالمدینة التجاریة بدون مكون تمویل  رصدةعند نشأتھا. یتم قیاس األاإلثبات األولي للذمم المدینة یتم 
المدینة    رصدة. یتم قیاس مخصص خسارة األالةالفعالعمولة    /وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة    المعاملة

 مھممكون تمویل  المدینة التجاریة بدون رصدة. یتم قیاس األعمردائًما بمبلغ یعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى ال
 مبدئیًا بسعر المعاملة.

 
 الموجودات والمطلوبات المالیة  ۷-۳

 
 تصنیف الموجودات المالیة

عند اإلثبات األولي تقاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة ویتم تصنیفھا بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل  
 خالل الدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة أو بالقیمة العادلة من 

 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع) ۷-۳
 

 تصنیف الموجودات المالیة (یتبع)
 

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
صنف بالقیمة العادلة من خالل الربح  تیتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال  

 أو الخسارة: 
 

یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة،  •
 و

دات المالیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل تنشأ الشروط التعاقدیة للموجو •
 المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

صنف ت الشرطین أدناه وال یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال
 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 
ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع  بھایتم االحتفاظ  •

 ، وموجودات مالیة
ات ألصل المبلغ والفائدة على أصل  تنشأ فتراتھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوع •

 المبلغ القائم.
 

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یحق لمدیر 
  الصندوق أن یختار بشكل نھائي عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا الخیار 

 على أساس كل استثمار على حدة.
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 اآلخر، یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 

 تقییم نموذج األعمال
تم االحتفاظ بالموجودات على مستوى المحفظة یجري مدیر الصندوق تقییماً للھدف من نموذج األعمال الذي من خاللھ ی

تشتمل المعلومات التي یتم أخذھا في ألن ذلك یعكس بشكل أفضل طریقة إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. 
 : االعتبارعلى

 
 السیاسات واألھداف المحددة للمحفظة وتشغیل ھذه السیاسات عملیاً؛ •
 ر بذلك لمدیر الصندوق.تقییم كیفیة أداء المحفظة ورفع تقری •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة  •

 إدارة ھذه المخاطر؛ 
فیما إذا كانت المكافآت تستند إلى القیمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات   -كیفیة مكافأة مدیري األعمال  •

 لتعاقدیة المحصلة؛ و النقدیة ا
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۱ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع) ۷-۳
 

 تصنیف الموجودات المالیة (یتبع)
 

 (یتبع) تقییم نموذج األعمال
 
المبیعات المبیعات وتوقعاتھا بشأن نشاط  لتلك    سباباألمعدل تكرار وحجم وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة، و •

المستقبلیة. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات بشأن نشاط المبیعات ال یمكن أخذھا في الحسبان بمفردھا، ولكنھا 
كجزء من التقییم الكلي لكیفیة قیام الصندوق بتحقیق األھداف المحددة إلدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقق 

 .التدفقات النقدیة
 

" أو أسوء حالة" تصوراتالمتوقعة دون األخذ باالعتبار  التصوراتل إلى مدى معقولیة یستند تقییم نموذج األعما
". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد اإلثبات األولي بطریقة تختلف عن التوقعات األصلیة للصندوق، ال یقوم ضغط"حالة  

ألعمال ولكنھ یدرج ھذه المعلومات عند الصندوق بتغییر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج ا
 تقییم الموجودات المالیة المستقبلیة الناشئة حدیثاً أو التي تم شراءھا حدیثاً.

 
إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة، یتم 

بح أو الخسارة ألنھا ال یتم االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الر
 االحتفاظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة ولبیع موجودات مالیة.

 
 والعمولةتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط مدفوعات ألصل المبلغ 

 األصلي" على أنھ القیمة العادلة للموجودات المالیة عند اإلثبات األولي. تعرفلغرض ھذا التقییم، یعّرف "المبلغ 
" على أنھا مبلغ مقابل القیمة الزمنیة للنقود ومقابل المخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي  الفائدة أو "العمولة

تكالیف (مخاطر السیولة والتكالیف القائم خالل فترة زمنیة معینة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسیة األخرى وال
 اإلداریة) باإلضافة إلى ھامش الربح. 

 
، یأخذ الصندوق باالعتبار والعمولةعند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي 

تتضمن شرط تعاقدي قد یؤدي إلى تغیر الشروط التعاقدیة لألداة. وھذا یشمل تقییم فیما إذا كانت الموجودات المالیة 
توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة وإذا كان كذلك فلن تستوفي ھذا الشرط. وعند إجراء ھذا التقییم، یأخذ الصندوق 

 باالعتبار ما یلي: 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة.  -
 خصائص الرافعة المالیة.   -
 والتمدید؛  دفع المسبقشروط ال -
على سبیل المثال: ترتیبات الشروط التي تحد من مطالبة الصندوق بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة ( -

 دون حق الرجوع)؛ و الموجودات 
 /إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة (على سبیل المثال:الخصائص التي تعدل اعتبارات القیمة الزمنیة للنقود  -

 .)العمولة
 

 إعادة التصنیف 
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد إثباتھا األولي، إال في الفترة التي یقوم فیھا الصندوق بتغییر نموذج أعمالھ  

 الموجودات المالیة. إلدارة 
 
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۲ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)  ۷-۳
 

 تصنیف المطلوبات المالیة
صنف على أنھا مطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من تمالیة بالتكلفة المطفأة ما لم الیقوم الصندوق بتصنیف مطلوباتھ 

 خالل الربح أو الخسارة. 
   

 اإلثبات والقیاس األولي
یتم اإلثبات األولي للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ التداول، وھو التاریخ الذي 
یصبح فیھ الصندوق طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة. یتم إثبات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة األخرى في  

ي نشأت فیھ. یتم القیاس األولي لألصل المالي أو االلتزام المالي بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة العائدة التاریخ الذ
 مباشرة إلى اقتناءه أو إصداره، بالنسبة للبند غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 
 القیاس الالحق

ن خالل الربح أو الخسارة یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة. یتم إثبات صافي األرباح الموجودات المالیة بالقیمة العادلة م
أو الخسائر بما في ذلك أرباح وخسائر الصرف األجنبي في الربح أو الخسارة ضمن "أرباح/(خسائر) من استثمارات، 

 بالصافي" في قائمة الدخل الشامل.  
 

ً الموجودات المالیة     العمولة   /باستخدام طریقة الفائدة   بالتكلفة المطفأةوالمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة یتم قیاسھا الحقا
الفعلیة واالعتراف بھا في قائمة الدخل الشامل. یتم أیضاً إثبات أي ربح أو خسارة تم التوقف عن إثباتھا ضمن قائمة 

المالیة أو المطلوبات المالیة ھي المبلغ الذي من خاللھ یتم قیاس الدخل الشامل. إن "التكلفة المطفأة" للموجودات 
ً الفائدة ً مدفوعات أصل المبلغ، زائداً أو ناقصا  / الموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة عند اإلثبات األولي ناقصا

ومبلغ االستحقاق، ویتم تعدیلھ، الفعلیة ألي فرق بین المبلغ األولي  العمولة/المتراكمة باستخدام طریقة الفائدة العمولة
 .بالنسبة للموجودات المالیة، ألي مخصص خسائر

 
 التوقف عن اإلثبات

یتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل، أو عند قیامھ  
خالل المعاملة التي یتم بموجبھا تحویل جمیع مخاطر بتحویل الحقوق للحصول على التدفقات النقدیة التعاقدیة من 

ومنافع ملكیة األصل المالي بشكل جوھري، أو التي بموجبھا ال یقوم الصندوق بتحویل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر 
 ومنافع الملكیة بشكل جوھري وال یقوم بإبقاء السیطرة على األصل المالي. 

 
فإن الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات (أو القیمة الدفتریة الموزعة على    عند التوقف عن إثبات الموجودات المالیة،

المستلم (ویشتمل أي موجودات جدیدة تم الحصول علیھا ناقصاً  لمقابلجزء من األصل الذي تم التوقف عن إثباتھ) وا
حصة في ھذه الموجودات المالیة ویتم إثبات أي أي مطلوبات جدیدة مفترضة)، یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل. 

 المحولة التي قام الصندوق بإنشائھا أو االحتفاظ بھا كأصل أو التزام منفصل.
 

یقوم الصندوق بإبرام معامالت والتي بموجبھا یقوم بتحویل الموجودات التي تم إثباتھا في قائمة المركز المالي الخاص  
ع الموجودات المحولة أو جزء منھا. إذا تم االحتفاظ بكافة أو معظم بھ، ولكنھ یحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومناف

المخاطر والمزایا حینئذ ال یتم إثبات الموجودات المحولة. یقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند یتم 
 التعاقدیة أو الغاؤھا أو انتھاؤھا. المطلوباتالوفاء ب

  



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۳ 
 

 الھامة (یتبع) السیاسات المحاسبیة  -۷
 

 الموجودات والمطلوبات المالیة (یتبع)  ۷-۳
 

 المقاصة 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي؛ عندما وفقط عند وجود حق  

الموجودات مع قانوني ملزم للصندوق بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما یكون لدى الصندوق النیة لتسویة 
 المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. 

 
والخسائر من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل   الربحیتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس صافي 

 الربح أو الخسارة وكذلك أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة.
 

 مخصصات ٤-۷
 

ومن المحتمل   نتیجة ألحداث سابقة  الصندوق التزام حالي قانوني أو تعاقدي  عندما یكون على یتم االعتراف بالمخصص  
أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام ویكون باإلمكان تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. ال 

 یتم االعتراف بالمخصص بخسائر التشغیل المستقبلیة.
 

 حقوق الملكیة لكل وحدة  ٥-۷
 

یتم احتساب حقوق الملكیة لكل وحدة بقسمة  الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل یوم عمل سعودي.
 حقوق الملكیة العائدة لمالكي الوحدات المدرجة في قائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة السنة.

 
 توزیعات لمالكي الوحدات  ٦-۷

 
الملكیة) العائدة لمالكي یتم احتساب التوزیعات لمالكي الوحدات على أنھا خصم من صافي الموجودات (حقوق 

 .الوحدات
 

 وحدات مصدرة  ۷-۷
 
ً للشروط  یصنف الصندوق األدوات المالیة المصدرة ضمن المطلوبات المالیة أو أدوات حقوق الملكیة، وذلك وفقا

 التعاقدیة لألدوات. 
 

ھذه الوحدات مالكیھا بصافي الموجودات    تمنحلدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة. عند تصفیة الصندوق،  
المتبقیة. ویتم تصنیفھا بالتساوي من جمیع النواحي ولھا شروط وظروف متطابقة. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد  

ب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل  المستثمرین حق المطالبة باالسترداد نقداً بقیمة تتناس
 تاریخ استرداد وأیًضا في حال تصفیة الصندوق. 

 
 یتم تصنیف الوحدات المستردة على أنھا حقوق ملكیة عند استیفائھا لكافة الشروط التالیة: 

 تمنح المالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حال تصفیة الصندوق؛ •
 تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى؛ •
 جمیع األدوات المالیة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة؛ •
 ال تشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنیف على أنھا التزاماً؛ و  •

 
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱٤ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  -۷
 

  (یتبع) وحدات مصدرة ۷-۷
 

إن إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرھا تستند بشكل جوھري على الربح أو الخسارة،   •
أو التغیر في صافي الموجودات المثبتة أو التغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغیر 

 المثبتة على مدى عمر األداة. 
 
یتم إثبات التكالیف اإلضافیة التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكیة 

 مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء.
 

 / الزكاة ائبالضر ۷-۸
 

السعودیة، فإن الصندوق ُمعفى من دفع أي  بموجب النظام الحالي للزكاة وضریبة الدخل المطبق في المملكة العربیة 
زكاة وضریبة دخل. تُعد الزكاة وضریبة الدخل التزاماً على مالكي الوحدات وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في  

 القوائم المالیة. 
 

 یتم إثبات ضریبة القیمة المضافة المطبقة على األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل. 
 

 رباحدخل توزیعات أ ۷-۹
 
یتم إثبات دخل توزیعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاریخ الذي ینشأ فیھ الحق في استالم الدفعات. بالنسبة 
لألوراق المالیة المدرجة عادة ما یكون ھذا ھو تاریخ توزیعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالیة غیر المدرجة  

التاریخ الذي یوافق فیھ المساھمون على دفع توزیعات األرباح. یتم إثبات دخل توزیعات األرباح عادة ما یكون ھذا ھو  
 من األوراق المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل. 

 
 مصروفات أتعاب اإلدارة ۷-۱۰

 
 الدخل الشامل عند تنفیذ الخدمات ذات الصلة.  یتم إثبات مصروفات أتعاب اإلدارة في قائمة

 
 الدائنة األخرى  رصدةالمصروفات المستحقة واأل ۷-۱۱

 
یتم اإلثبات األولي للمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقیمة العادلة والحقًا یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة 

 باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.
  



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱٥ 
 

 المحاسبیة الھامة (یتبع) السیاسات  -۷
 

المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة وتفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي والتعدیالت علیھا،  ۷-۱۲
 المطبقة بواسطة الصندوق

 
معاییر المحاسبة التعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس  التفسیرات وإن المعاییر الجدیدة و

 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك:۲۰۱۹ینایر  ۱الدولیة ساریة المفعول اعتباراً من 
 

 البیان التعدیالت التفسیرات ور/عاییالم
 عقود اإلیجار ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 

المالي  تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر 
 عالجات ضریبة الدخل یقن من معدم الت ۲۳

المنافع طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشاریع  ۲۸معیار المحاسبة الدولي 
 المشتركة

 اتتسویالأو  تقلیصالتعدیالت الخطة أو  ۱۹معیار المحاسبة الدولي 
ومعیار  ۱۱و   ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۳و  ۱۲الدولي  المحاسبة 
التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 م. ۲۰۱۷ –م ۲۰۱٥دورة 

مع تعدیالت متعلقة بخصائص المدفوعات المقدمة  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي 
 التعویضات السلبیة وتعدیل المطلوبات المالیة

 
الواجب تطبیقھا على الصندوق لم یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات 

 المالیة. 
 

 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد ۷-۱۳
 

فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة للصندوق. ویعتزم 
 المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.الصندوق تطبیق ھذه 

 

 
 المعاییر/التفسیرات و التعدیالت

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً 
من الفترات التي تبدأ في 

 أو بعد التاریخ التالي
 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ النشاط التجاريتعریف  ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي 

  ۱المحاسبة الدولي تعدیالت على معیار 
 ۸ومعیار المحاسبة الدولي 

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱ تعریف األھمیة

قضایا ما قبل االستبدال في سیاق  ۹و   ۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
عملیات تصحیح معدل الفائدة 

 المعروض بین البنوك

 م ۲۰۲۰ینایر  ۱

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ المطلوباتتصنیف  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 إن المعاییر المعدلة والتفسیرات الواردة أعاله ال یُتوقع أن یكون لھا تأثیراً ھاماً على القوائم المالیة للصندوق.

 
 النقد وما في حكمھ  -۸
 

  .ائتماني جید تصنیفیتمثل في األرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى بنك محلي ذو 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱٦ 
 

 استثمارات  -۹
 

 أو الخسارةمقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح  استثمارات
 

 فیما یلي:  عملةحسب ال أو الخسارةمكونات االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح 
 
 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱  

 الدولة  العملــــــــــــة 

 % مــن 
 القیمـــة اإلجمالیة

 التكلفــــــــة  (القیم العادلة)
 القیمـــــــــة 

 العادلة
     

 ۱٥٬۱۱۳ ۱٤٬٥۸۷ ٥۸٫٥٥ الوالیات المتحدة األمریكیة دوالر أمریكي
 ۳٬۲۸۰ ۲٬٤۸٤ ۱۲٫۷۱ المملكة المتحدة جنیة استرلیني  
 ۲٬۸٤۱ ۲٬٦۲٦ ۱۱٫۰۱ استرالیا دوالر استرالي

 ۱٬۸۳٦ ۱٬۸۷۰ ۷٫۱۱ الیابان ین یاباني
 ۱٬۸۲۸ ۱٬٦٥٤ ۷٫۰۸ ھونغ كونغ دوالر ھونغ كونغ

 ۹۱٤ ۸۰۸ ۳٫٥٤ المانیا ، ایرلندا  یورو
     
  ۱۰۰ ۲٤٬۰۲۹ ۲٥٬۸۱۲ 

 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  

 الدولة   العملــــــــــــة 

 % مــن
 القیمـــة اإلجمالیة

 التكلفــــــــة  (القیم العادلة) 
 القیمـــــــــة 

 العادلة 
     

 ۱٤٬۸۳۸ ۱٦٬۰٥۹ ٥۷٫۰۹ الوالیات المتحدة األمریكیة دوالر أمریكي
 ٤٬۰۷۷ ٤٬٤۲٥ ۱٥٫٦۸ استرالیا ستراليأدوالر 

 ۳٬۲۱۷ ۳٬۳۲۱ ۱۲٫۳۸ المملكة المتحدة جنیة استرلیني  
 ۲٬٤۹۰ ۲٬۲۳۷ ۹٫٥۸ ھونغ كونغ دوالر ھونغ كونغ

 ٥۸۰ ٥۷۲ ۲٫۲۳ الیابان ین یاباني
 ٥۳۱ ٥٥۰ ۲٫۰٤ ایرلندا  یورو

 ۲٦۰ ۲٥۱ ۱٫۰۰ سنغافورة دوالر سنغافوري
     
  ۱۰۰٫۰۰ ۲۷٬٤۱٥ ۲٥٬۹۹۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۷ 
 

 عامالت الوحداتم  -۱۰
 

 تتكون مما یلي: السنةمعامالت الوحدات خالل 
 دیسمبر ۳۱ للسنة المنتھیة في 
 م۲۰۱۹ 

 وحـــــــــدات 
 (باآلالف)

 م ۲۰۱۸ 
 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ۱۷٬۱٤٤  ۲٤٬٤٦۷ الوحدات في بدایة السنة

    
 ۱۱٬۰٥٥  ٤٬۳۳۷ مباعة  الوحدات ال
    
 ) ۳٬۷۳۲(  (۸٬۲۹۹) مستردةالوحدات ال
    

 ۷٬۳۲۳  (۳٬۹٦۲) الزیادة في الوحدات خالل السنة (النقص) / صافي
 ۲٤٬٤٦۷  ۲۰٬٥۰٥ نھایة السنةالوحدات في 

 
من  ) ٪٤۳٫۸۲م: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱( ٪ ٤۹٫۳ا وحدات یمثلو مالكي، فإن أكبر خمس م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

 وحدات الصندوق.
 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  -۱۱

خر  اآلطرف ال ىتعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان لطرف القدرة للسیطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثیر ھام عل
 تشغیلیة.المالیة أو القرارات الاتخاذ عند 

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة 
 

 خرىاألصروفات المدارة واإلأتعاب 
یدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل یومي مقابل ھذه الخدمات حسبما یحدده 

الصندوق الیومي  حقوق الملكیةفي السنة من  ٪۱٫۸٥مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

 
یر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب كما یحق لمد

الحفظ واالستشارات ومصروفات معالجة بیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 
الصندوق في أیام التقییم   الموجوداتفي السنة من    ٪۱٫٥الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة  

 تم استرداد ھذه المصروفات من قبل مدیر الصندوق على أساس قیمتھا الفعلیة.المعنیة. 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 
مع   المعامالت التي تم االفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة، بخالف، خالل السنة، دخل الصندوق في المعامالت التالیة

األطراف ذات العالقة في سیاق األعمال االعتیادیة. تم تنفیذ ھذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق 
 المعتمدة. تتم الموافقة على جمیع معامالت األطراف ذات الصلة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۸ 
 

 یتبع) (معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  -۱۱
 

 (یتبع)  معامالت مع أطراف ذات عالقة
  

 
 المالیةإدارة المخاطر  -۱۲

 
 عوامل المخاطر المالیة ۱۲-۱

 
مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر   تتضمن  إن أنشطة الصندوق تعرضھ لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة

  .السیولة ومخاطر التشغیل
 

الصندوق وھو یتحمل مدیر الصندوق مسؤولیة تحدید ومراقبة المخاطر. یشرف مجلس إدارة الصندوق على مدیر 
 .مسؤول في النھایة عن اإلدارة العامة للصندوق

 
یتم تحدید مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

اطر ستراتیجیات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخط واألحكام الخاصة بھ التي تحدد إیحتوي الصندوق على وثیقة الشرو
 .وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات االستثمار

 
 مخاطر السوق  ۱۲-۱-۱

 
"مخاطر السوق" ھي مخاطر التأثیر المحتمل للتغیرات في أسعار السوق مثل أسعار العمولة وأسعار صرف العمالت 

 أدواتھ المالیة.  القیمة العادلةعلى إیرادات الصندوق أو التي لھا تأثیر األجنبیة وأسعار األسھم وھامش االئتمان الزائد، 
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبیة )أ
 

العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف  مخاطر  
 إن الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.   .العمالت األجنبیة وتنشأ من األدوات المالیة المقومة بالعملة األجنبیة

 
ة للصندوق بعمالت غیر العملة المستخدمة. وبناًء على ذلك، قد تتأثر قیمة المالی مطلوباتیتم تحدید الموجودات وال

 بسبب التقلبات في أسعار العمالت.  مالئمغیر أو  مالئمالصندوق بشكل  موجودات
 
 

االستثمارات إن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر الحركة المحتملة في الدوالر األمریكي مقابل العمالت األساسیة للمحفظة  
 مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، على قائمة العملیات بسبب للقیمة العادلة للموجودات ذات الحساسیة للعملة. 

 
 
 
 

 مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
 م ۲۰۱۸ م۲۰۱۹  
    

 ٤۰۸ ٥۱۰ أتعاب إدارة شركة األھلي المالیة 
 ۷٥ ۸۳ مصروفات مدفوعة بالنیابة عن الصندوق 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۱۹ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) -۱۲
 

 (یتبع) عوامل المخاطر المالیة ۲-۱
 

 مخاطر السوق (یتبع) ۱۲-۱-۱
 
 (یتبع) مخاطر صرف العمالت األجنبیة )أ
 
 

 التغیر في أسعار السوق
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱۹
دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۱۸
    

 ۳۲۲± ۳۲۸ ± % ۱۰ ± جنیھ استرلیني
 ٤۰۸ ± ۲۸٤ ± % ۱۰ ± دوالر أسترالي

  ٥۸ ± ۱۸٤ ± % ۱۰ ± ین یاباني
 ۲٤۹± ۱۸۳ ± % ۱۰ ± دوالر ھونغ كونغ

 ٥۳ ± ۹۱ ± % ۱۰ ± یورو
 ۲٦ ± -- ± % ۱۰ ± دوالر سنغافوري

 
 سعر) مخاطر الب
 

في مخاطر تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة لتغیر أسعار السوق، سواء كانت تلك التغیرات نتیجة  سعرمخاطر ال تتمثل
لعوامل مرتبطة باألداة أو الجھة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق. تنشأ مخاطر 

تقبلیة التي یمتلكھا الصندوق. یراقب الصندوق السعر بشكل أساسي من عدم الیقین بشأن أسعار األدوات المالیة المس
عن قرب حركة أسعار استثماراتھ في األدوات المالیة. وفقاً لتاریخ قائمة المركز المالي، لدى الصندوق استثمارات في 

 األسھم.
 

تمال أن یغیر (نتیجة للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات) بسبب تغیر منطقي من االح حقوق الملكیةإن التأثیر على 
 للصندوق المستثمر بھ، مع بقاء جمیع المتغیرات ثابتة ھي كما یلي: الملكیةفي 

 
 م ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ 

     
 ۲٬٥۹۹ ± ٪۱۰± ۲٬٥۸۱ ± ٪۱۰± التأثیر على حقوق الملكیة

 
 مخاطر االئتمان  ۱۲-۱-۲

 
المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر   مخاطر االئتمان

لخسارة مالیة. یسعى مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات االئتمانیة ووضع حدود 
ئتمانیة لھذه األطراف. كما في تاریخ قائمة المركز  للمعامالت مع األطراف األخرى المحددة والتقییم المستمر للقدرة اال

المالي، فإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للصندوق یتمثل في القیمة الدفتریة للنقد وما في حكمھ والذي یمثل 
ة االئتمان جید وأرصدة مدینة أخرى. ال یوجد أي تأثیر لخسارالنقد لدى البنك المودع لدى بنك محلي ذو تصنیف ائتماني  

 .في ھذه الموجودات المالیة  المتوقعة
  



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۲۰ 
 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع) -۱۲
 

 عوامل المخاطر المالیة (یتبع) ۱۲-۱
 

 مخاطر السیولة ۱۲-۱-۳
 

مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على تولید موارد نقدیة كافیة لتسویة التزاماتھ بالكامل 
 استحقاقھا أو القیام بذلك فقط بشروط تكون غیر مالئمة جوھریاً.عند 

 
 عمل في المملكة العربیة السعودیة والوالیات المتحدة األمریكیةالصندوق مفتوح لالشتراك واالسترداد في كل یوم 

یقوم الوحدات في ھذه األیام.  مالكيولذلك یتعرض الصندوق لمخاطر السیولة عند مواجھة استرداد الوحدات من قبل 
مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة من خالل التأكد من توفر أموال كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا، إما 

تسھیالت ستثمار أو عن طریق أخذ قروض قصیرة األجل من تصفیة محفظة االاالشتراكات الجدیدة أو بمن خالل 
 مدیر الصندوق. حصل علیھا 

 
الخاصة بھ عن طریق االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالیة التي من المتوقع أن یدیر الصندوق مخاطر السیولة 
 تتم تصفیتھا خالل مدة قصیرة.

 
 مخاطر التشغیل ٤-۱۲-۱

 
مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة إن مخاطر التشغیل ھي  

بالعملیات والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخلیًا أو خارجیًا لدى مقدم خدمة الصندوق 
وق المخاطر مثل تلك الناشئة عن المتطلبات ومن العوامل الخارجیة األخرى غیر االئتمان والسیولة والعمالت والس

 .القانونیة والتنظیمیة
 

یتمثل ھدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل تحقیق التوازن بین الحد من الخسائر المالیة واألضرار التي  
 .الوحدات مالكيلحقت بسمعتھ في تحقیق ھدفھ االستثماري المتمثل في تولید عوائد ل

 
ولیة الرئیسیة عن تطویر وتنفیذ الرقابة على المخاطر التشغیلیة تقع على عاتق قسم إدارة المخاطر. یتم دعم إن المسؤ

ھذه المسئولیة عن طریق تطویر المعیار العام إلدارة المخاطر التشغیلیة، والذي یشمل الضوابط والعملیات لدى مقدمي 
 :المجاالت التالیةالخدمة وإنشاء مستویات الخدمة مع مقدمي الخدمة، في 

 
 واإلجراءات رقابةتوثیق ال -
 ـمتطلبات ل -
 الفصل المالئم بین الواجبات بین مختلف الوظائف واألدوار والمسؤولیات؛ •
 المعامالت؛ و مراقبةتسویة و •
 التقییم الدوري للمخاطر التشغیلیة التي تواجھھا، •
 المحددة؛ كفایة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر  -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والمتطلبات القانونیة األخرى؛ -
 تطویر خطط الطوارئ؛ -
 التدریب والتطویر المھني؛ -
 المعاییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ و -
 المخاطر. تخفیض -

 
 



 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل  
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)  

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  
 (مالم یذكر غیر ذلك) دوالر أمریكي ألف 

 

۲۱ 
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر  -۱۳
 

م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك  ۲۰۲۰) في أوائل عام ۱۹-(كوفیدتم تأكید وجود فیروس كورونا المستجد 
المملكة العربیة السعودیة، مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي. كان لھذا الحدث تأثیر على أسواق المال  

في األشھر المقبلة، مع تداعیات في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة، وقد یستمر ھذا التأثیر 
محتملة على األرباح والتدفقات النقدیة للصندوق. أعلنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من خالل جھاتھا الرقابیة عن  
عدة مبادرات لتقدیم المساعدة والدعم الالزم لالقتصاد. یعتبر مدیر الصندوق أن تفشي ھذا الفیروس یُعد حدثاً الحقاً 

قائمة المركز المالي وال یستدعي التعدیل. نظًرا ألن الوضع غیر مستقر وسریع التطور، فإننا ال نعتبر أنھ من لتاریخ 
الممكن تقدیم تقدیر كمي للتأثیر المحتمل لتفشي ھذا الفیروس على الصندوق. سیتم األخذ في االعتبار ھذا التأثیر في  

 م.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للصندوق للسنة التي تنتھي في 
 

 آخر یوم للتقییم   -۱٤
 

 .م)۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱م:  ۲۰۱۸م ( ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱آخر یوم تقییم لغرض إعداد ھذه القوائم المالیة كان 
 

 اعتماد القوائم المالیة  -۱٥
 

 م. ۲۰۲۰مارس   ۳۰ھـ الموافق ۱٤٤۱ شعبان ٦تم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل مدیر الصندوق بتاریخ 
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