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م7102التقرير السنوي لعام   –العقاري العالمي للدخل صندوق األهلي    

 
م7102لعام  التقرير السنوي – للدخل عالميصندوق األهلي العقاري ال  

 صندوقالمعلومات  (أ

 أهداف االستثمار .0
ستثمار مفتوح يهدف إىل منو رأس املال على املدى الطويل وتوزيع الدخل من خالل االستثمار بشكل صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل هو صندوق ا

" على مستوى العامل واليت متتلك وتدير REITsأساسي يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة املعروفة باسم "ريل ايستيت انفستمنت ترستس" أو "
دخل. باإلضافة إىل ذلك، حيق للصندوق االستثمار يف أسهم الشركات املدرجة حمليا وعامليا يف القطاع العقاري أو قطاع املدرجة للجمموعة من العقارات 

 التطوير العقاري.

 سياسات االستثمار وممارساته .7
شركات العقارية وشركات التطوير العقاري "، وأسهم الREITsالصندوق يف األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة "ريل أيستيت انفسمنت ترستس  يستثمر

والطروحات العامة األولية لشركات التطوير العقاري، ويف  REITsاملدرجة، والطروحات العامة األولية ألسهم أو األوراق املالية للشركات العقارية املدرجة 
 أي بلد معني أو منطقة جغرافية معينة. علىوحدات صناديق االستثمار اليت هلا أهداف مماثلة ألهداف الصندوق دون الرتكيز 

  سياسة توزيع الدخل و األرباح .3
 يقوم الصندوق بتوزيع الدخل على مالكي الوحدات مرتني سنويا وفقا لشروط وأحكام الصندوق.

 تتاح تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابل .4

 أداء الصندوق (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة لصندوقبيانات صافي قيمة أصول االجدول التالي يقارن بين  .0
 2017 2016 2015 السنة

 21,081,959 10,259,459 12,735,544 صافي قيمة األصول*
 1.23 1.11 1.18 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 1.26 1.25 1.21 أعلى سعر وحدة*
 1.12 1.07 1.09 أقل سعر وحدة*

 17,144,125 9,213,957 10,763,780 عدد الوحدات
 0.036 - - رباح الموزعةاأل

 2.03% 2.53% 2.57% إجمالي نسبة الرسوم والمصروفات
 بالدوالر األمريكي  * 

 :لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر سنوات مقارنة بالمؤشر العائد اإلجمالي للصندوق .7
 سنوات 01 سنوات 5 سنوات 3 سنة الفترة

 2.39 4.90 4.71 13.74 %عائد الصندوق 
  2.66 5.44 4.58 12.56 %ر ـــــــؤشـعائد الم
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 :الماضيةسنوات لعشر لي السنوي لالعائد اإلجما .3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
 13.74 5.89- 7.27 11.35 0.64- 23.89 9.36- 16.21 40.13 45.47- د %ــــالعائ

 12.56 0.57- 2.21 14.13 0.18- 26.23 9.10- 14.74 46.25 48.15- المؤشر %
 

 م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول الصندوق:7102 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام .4

 المئويةالنسبة  الرسوم والمصروفات
 1.81 رسوم اإلدارة

 0.04 مراجعة حسابات الصندوق
 0.03 إلداريةالعمليات ا

 0.01 هيئة السوق املالية
 0.01 تداول

 0.05 املراجعة الشرعية
 0.03 دارة الصندوقإجملس 

 0.05   أمني احلفظ
 2.03% مجموع الرسوم والمصاريف

 

 تغيرات جوهرية حدثت خالل الفترة .5
اديق االستثمار العقاري العاملية هبدف توزيع الدخل على محلة وحداته. م، بدأ الصندوق يف اتباع اسرتاتيجية خمتلفة تركز بشكل أساسي على صن7102يف عام 

مارس، بدأ الصندوق تقدمي التقييم اليومي )بدال من مرتني يف  71من  ونتيجة هلذا التغيري، غري الصندوق مؤشره املعياري. وباإلضافة إىل ذلك، ابتداء
 م.7102 مارس 01األسبوع(. وبدأ تطبيق االسرتاتيجية اجلديدة يف 

 ممارسات التصويت السنوية  .6
 . "ممارسات التصويت السنوية ملحق"يرجى مراجعة  التفاصيلقام مدير الصندوق مبمارسات التصويت السنوية. و للمزيد من 
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 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2
 ندوق بعد موافقة هيئة السوق املالية:تعيينهم من قبل مدير الص والذين ،نيصندوق من األعضاء التالييتكون جملس إدارة ال

 رئيس جملس إدارة الصندوق لعلي احممد عبداهلل 
 عضو غري مستقل حممد جعفر السقاف 

 عضو مستقل الدكتور/ عبدالرؤوف سليمان باناجه 
 عضو مستقل الدين رياض سامي  عالء

ي ملخصا ألهم القرارات اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس م، وفيما يل7102عقد جملس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 
 إدارة الصندوق:

  للعام. %07.21بينما حقق املؤشر عائدا بنسبة  %00.21أداء الصندوق خالل العام، حيث حقق أداء مبقدار مناقشة 
 لتشغيل.املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، وا 
 .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام 
 .أثر الئحة صناديق االستثمار املعدلة على الصندوق 

 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495اض ، الري22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:
 www.alahlicapital.com املوقع:

 االستثمار  مستشارينأو /مدير الصندوق من الباطن و .7

LaSalle Investment Management Securities B.V. The Netherlands 
Simon Carmiggeltstraat 12, Amsterdam , DJ 1011, Netherlands 

 أنشطة االستثمار .3
تحدة وأوروبا، اسرتاتيجية الصندوق تقوم أساسا على التحليل الصعودي مع حمفظة مركزة. وخالل العام، أبقى الصندوق على زيادة االستثمار يف اململكة امل

 وأجرى ختفيضا طفيفا يف نسبة االستثمار يف منطقة آسيا الباسيفيكي

 وقأداء الصند .4
 001وهذا يعين تفوقا على أداء املؤشر مبقدار  للعام %07.21بينما حقق املؤشر عائدا بنسبة  %00.21م، حقق الصندوق عائدا بنسبة 7102يف عام 

 نقطة أساس.

 تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق .5
 :ما يليمشلت أجرى مدير الصندوق بعض التعديالت يف شروط وأحكام الصندوق خالل الفرتة، واليت 

http://www.alahlicapital.com/
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 .تعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق األهلي العقاري العاملي للدخل" ليعكس طبيعة الصندوق بشكل أفضل 
 الصندوق. وأحكام شروط يف املصطلحات لقائمة تعاريف إضافة 
 .حتديث شروط وأحكام الصندوق لتشمل ضريبة القيمة املضافة 
 ركات العقارية املدرجة املعروفة باسم "ريتس تعديل هدف الصندوق ليستثمر بشكل أساسي يف الشREITs مع إضافة خاصية توزيع الصندوق ،"

 لألرباح الدورية مرتني يف السنة على مالكي الوحدات.
  ومماراسته لتشمل االستثمار يف صناديق االستثمار العقاري املتداول  االستثمارتعديل سياساتREIT. 
 تعديالت يف أهداف وسياسات الصندوق.إضافة خماطر إضافية للصندوق لتشمل ال 
 .إضافة ضوابط شرعية  لتشمل التعديالت يف أهداف وسياسات الصندوق 
 .ختفيض احلد األدىن للمبلغ الالزم االحتفاظ به لالستثمار يف الصندوق إىل ألف دوالر أمريكي فقط 
  يوم. 012إىل  011تغيري أساس احتساب املصاريف من 
 واالسرتداد لتكون أربعة أيام أسبوعيا من اإلثنني إىل اخلميس بدال من يومني أسبوعيا زيادة عدد أيام االشرتاك. 
 ثنني إىل اجلمعة. والتعامل بالصندوق لتكون من االتعديل أيام التقومي 
 ب ازدواج تقاضي إضافة نص يسمح باستثمار الصندوق يف أوراق مالية صادرة من مدير الصندوق أو أي من تابعيه والتنازل عن أي رسوم لتجن

 الرسوم.
 .إعادة صياغة فقرة أمني احلفظ لتسمح حبيازة األوراق املالية من أكثر من أمني حفظ 
 .زيادة اإلفصاح عن كيفية تقدمي الشكاوي إىل مدير الصندوق 
 .تعديل صياغة بعض املواد لغويا وزيادة مستوى اإلفصاح فيها 

  ارية أخرى.استثم صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .6

 لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة. .2

 أمين الحفظ (د

 اسم وعنوان أمين الحفظ .0
 شركة األهلي املالية، اململكة العربية السعودية

 11495، الرياض 22216الربج ب، طريق امللك سعود، ص.ب. 
      920000232 966+ هاتف:
 www.alahlicapital.com املوقع:

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .7
 أحكام مبوجب ثالثا طرفا هبا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل دىأ سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 

 خسائر الصندوق عن الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالا  احلفظ أمني ويُعد   هلم. األشخاص املرخص الئحة الئحة صناديق االستثمار أو
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة

 الالزمة داريةاإل اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالا  احلفظ أمني يعد 
 .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما

http://www.alahlicapital.com/
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 رأي أمين الحفظ .3
 .يؤكد أمني احلفظ أنه مت إصدار ونقل واسرتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق 
 وأحكام الصندوق. يؤكد أمني احلفظ أنه مت تقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط 
  .يؤكد أمني احلفظ أنه مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور هبا 

 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .0
 كي يب ام جي الفوزان وشركاه

  عربية السعودية،اململكة ال 21534، جدة 55078شارع األمري سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 
     9595 698 12 966+ هاتف:
  www.kpmg.com/sa املوقع:

 رأي المحاسب القانوني .7
الصندوق ومذكرة معلوماته  إن القوائم املالية املرفقة هلذا التقرير متوافقة مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط وأحكام

  للمحاسبني القانونني.فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية، ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة السعودية 

 القوائم المالية (و

 
  

http://www.kpmg.com/sa


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 )صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً (

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 مـع
 لحملة الوحدات المراجع المستقلتقریر 

 
 

  



 
 كي بي إم جي الفوزان وشركاه 

  محاسبون ومراجعون قانونیون
  مركز زھران لألعمال

 شارع األمیر سلطان
 ٥٥۰۷۸ص.ب 

 ۲۱٥۳٤جـدة 
 المملكة العربیة السعودیة

تلفون         
فاكس 
 إنترنت

 
 رقم الترخیص

+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ 
+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ 
www.kpmg.com 

 
   ھـ۷/۹/۱٤۱۲بتاریخ  ٤٦/۳۲۳/۱۱

 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة العربیة  
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 

 تعاونیة سویسریة. شركة
 

 

 تقریر المراجع المستقل
 إلي السـادة / حملة الوحدات

 صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل

  (صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً) 

  المملكة العربیة السعودیة  -جدة 

 الرأي

وق") ("الصند (صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً) لصندوق األھلي العقاري العالمي للدخللقد راجعنا القوائم المالیة 
م، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المدار من قبل شركة األھلي المالیة ("مدیر الصندوق")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 

وقوائم الدخل، التدفقات النقدیة والتغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، 
 لخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.واإلیضاحات، المكونة من م

دیسمبر  ۳۱وفي رأینا، فإن القوائم المالیة المرفقة تعرض بعدل، من جمیع الجوانب الجوھریة، المركز المالي للصندوق كما 
ي المملكة المحاسبة المتعارف علیھا فم، وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً لمعاییر ۲۰۱۷

 العربیة السعودیة الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 أساس الرأي 

لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
"مسؤولیات المراجع عن مراجعة القوائم المالیة " في تقریرنا. ونحن مستقلون عن الصندوق وفقاً تم توضیحھا في قسم 

لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما وفینا أیضاً 
ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر  بمتطلبات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك القواعد.

 أساساً لرأینا في المراجعة.

 عن القوائم المالیة والمكلفین بالحوكمة  الصندوقمدیر مسؤولیات 

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة  وفقاً عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا العادل،  المسؤول وھمدیر الصندوق إن 
ادرة األحكام المطبقة في نظام صنادیق االستثمار الصالصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، العربیة السعودیة 

ي تراھا اإلدارة عن الرقابة الداخلیة الت المسؤول ووھ، عن ھیئة السوق المالیة، أحكام وشروط الصندوق، مذكرة البیانات
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواء بسبب غش أو خطأ.

عن تقدیر قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة وعن  المسؤول وھمدیر الصندوق وعند إعداد القوائم المالیة، فإن 
اإلفصاح بحسب مقتضى الحال، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة، واستخدام أساس االستمراریة في المحاسبة، ما لم 

 أو إیقاف عملیاتھ، أو لیس ھناك خیار واقعي بخالف ذلك. الصندوقتكن ھناك نیة لتصفیة 

 ة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الصندوق.والمكلفین بالحوكم
 





 

۲ 
 

  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 (صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 

 (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    الموجودات
 ٥٥ ۷۲۹ ۷ النقد وما في حكمھ

 ۱۰,۱٥٦ ۲۰,۹٥۱ ۹ استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
 ٦۱ ۱٥٦ ۱۰ ذمم مدینة

 ۱۰,۲۷۲ ۲۱,۸۳٦  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات
 ۱٥ ۷٥۲ ۱۱ ذمم دائنة

    
 ۱۰,۲٥۷ ۲۱,۰۸٤  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۹,۲۱٤ ۱۷,۱٤٤ ۱۲ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱.۱۱۳۲ ۱.۲۲۹۸  صافي قیمة الوحدة بالدوالر األمریكي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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



 

۳ 
 

  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 (صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 
    

    إیرادات استثمار
 ۲٦۰ ٥۷۳  دخل من توزیعات أرباح

 ۷٤۸ ٥٦۷  مباعة أرباح محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة
أرباح / (خسائر) غیر محققة من قیاس استثمارات محتفظ بھا  

 للمتاجرة 
  

۱,۱۱۳ 
 

(۱,۳۲۱) 
 (۲) --  التغیر في القیمة العادلة من أدوات مالیة أخرى

 (۳۱٥) ۲,۲٥۳  (الخسارة)/ إجمالي اإلیرادات
    

   ۸ مصروفات
 ۲۰٦ ۲۸۲  أتعاب إدارة
 ٤۳ ۷  أتعاب حفظ

 ٦ ۷  أتعاب تدقیق شرعي
 ٥ ۷  أتعاب مھنیة

 ٤ ٥  مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 ۸ ٥  مصروفات إداریة

 ۲ ۲  رسوم ھیئة السوق المالیة
 ۲۷٤ ۳۱٥  إجمالي المصروفات

 (٥۸۹) ۱,۹۳۸   للسنة(الخسارة) /صافي الدخل

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٤ 
 

  األھلي العقاري العالمي للدخلصندوق 
 (صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً)

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ إیضاح 

    التدفقات النقدیة األنشطة التشغیلیة
 (٥۸۹) ۱,۹۳۸  (الخسارة) للسنة /صافي الدخل 

    تسویة لـ:
 ۱٦٦ --  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا

 ۱,۳۲۱ (۱,۱۱۳)  خسائر غیر محققة من استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة /(أرباح) 
  ۸۲٥ ۸۹۸ 

    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 ۱,۱٥٥ (۹,٦۸۲)  (الزیادة) / النقص في االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة 

 (۷) (۹٥)  الزیادة في الذمم المدینة
 -- ۷۳۷  الزیادة في الذمم الدائنة 

 ۲,۰٤٦ (۸,۲۱٥)  صافي النقد (المستخدم في) / المتوفر من األنشطة التشغیلیة
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 ٤٦٦ ۱۱,٦٥۸  متحصالت من وحدات مباعة  

 (٤) --  رسوم اشتراك مخصومة 
 (۲,٥۱۹) (۲,۱۹۹)  قیمة وحدات مستردة

 -- (٥۷۰)  توزیع دخل 
 (۲,۰٥۷) ۸,۸۸۹  ةاألنشطة التمویلی )المستخدم في( المتوفر من / صافي النقد

    
 (۱۱) ٦۷٤  (لنقص) في النقد وما في حكمھ /الزیادة

 ٦٦ ٥٥ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في بدایة 
 ٥٥ ۷۲۹ ۷ السنةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

٥ 
 

  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 العالمي سابقاً)(صندوق األھلي للعقار 

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

   (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف دوالر أمریكي 
 

 م۲۰۱٦  م۷۲۰۱ إیضاح 
     

 ۱۲,۷۳۷  ۱۰,۲٥۷  السنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة 
 (٥۸۹)  ۱,۹۳۸  (الخسارة) للسنة / صافي الدخل

الوحدات  في معامالتالفي صافي الموجودات عن (النقص) /الزیادة 
 ۱۲  السنةخالل 

   

 ٤٦٦  ۱۱,٦٥۸  المتحصالت من الوحدات المباعة
 (٤)  --  رسوم اشتراك تم خصمھا

 ٤٦۲  ۱۱,٦٥۸  صافي المتحصالت من وحدات مباعة
 ۱٦٦  -- ۸ قیمة الوحدات المعاد استثمارھا

 (۲,٥۱۹)  (۲,۱۹۹)  قیمة الوحدات المستردة
 --  (٥۷۰)  توزیع دخل

  ۸,۸۸۹  (۱,۸۹۱) 
 ۱۰,۲٥۷  ۲۱,۰۸٤  السنة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في نھایة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  دوالر أمریكي (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
الصندوق) ھو صندوق استثماري  (صندوق األھلي للعقار العالمي سابقاً)( صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل

ة مدیر الصندوق)، شركة تابعالمالیة (مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم إدارتھ بواسطة شركة األھلي 
من لوائح  ۳۰تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة  لبنك) لصالح حملة وحدات الصندوق.للبنك األھلي التجاري (ا

  .یةسوق المالالستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة اال
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲رقم  یةسوق المالالوفقاً لقرار ھیئة شركة األھلي المالیة تعتبر ھي أمین حفظ الصندوق. 
 :م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 تغطیة متعھدأ) 

 ب) الترتیب
 ج) اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
 .الشركة المعینة من مدیر الصندوق كأمین حفظیحتفظ الصندوق باستثماراتھ لدى "بنك كایسیس لوكسومبورغ" وھي 

 
ع ھولندا" كمدیر باطن للصندوق. تتنو –انفسمنت مانجمنت سكیورتیز عین مدیر الصندوق بیت االستثمار "ال سیل 

 مھامھم بین فتح حسابات استثمار مستقلة وإدارة أصول الصندوق بالتوافق مع استراتیجیات االستثمار واحكام الشریعة.  
 

في  ةستثمار في شركات تعمل بصفة رئیسمن خالل االأساس طویل األجل  علىرأس المال  إنماءیعمل الصندوق على 
 .العالمیة الیةسواق الماألالمدرج في  "لایر استیت انفستمنت ترست"صندوق العقارات. كما یستثمر الصندوق في  صناعة

  .حویلھا إلى نقدیسھل ت وتتمتع بسیولة نسبیا مماالتي تمتلك وتدیر ممتلكات عقاریة  أوراق مالیةویستثمر الصندوق في 
 
 السلطة التنظیمیة -۲

ـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق ألنظمة بموجب القرار رقم  م) ۲۰۰٦دیسمبر  ۲٤ھ
ھـ ۱٤۳۷شعبان  ۱٦سوق الملیة بتاریخ الصادر عن مجلس ھیئة  ۱/٦۱/۲۰۱٦تم تعدیل ھذه اللوائح بموجب القرار رقم 

 لجمیع الصنادیق في المملكة العربیة السعودیة.) والذي قدم متطلبات تفصیلیة مفصلة م۲۰۱٦مایو  ۲۳(الموافق 
 
 
 
 
 
 



  العقاري العالمي للدخلصندوق األهلي 

 سابقا ( صندوق األهلي للعقار العالمي)

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  دوالر أمريكي )ما لم يذكر غير ذلك(ألف 

 

7 

 

 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -3

، قام مدير الصندوق بإجراء بعض التعديالت على شروط وأحكام م2017ديسمبر  31لسنة المنتهية في خالل ا

ل الصندوق وتكرار التقييم وتحوالصندوق. يرتبط التغيير في الشروط واألحكام بالتغيير في االستراتيجية واألهداف 

إلى صندوق لتوزيع الدخل، وإدراج بند ضريبة القيمة المضافة. ال تؤثر التغييرات في الشروط واألحكام على هذه 

 القوائم المالية األولية فيما يتعلق بإدراج بند ضريبة القيمة المضافة.

 

م، وقام مدير الصندوق 2016ديسمبر  7الخطاب الصادر في تم إشعار هيئة السوق المالية بالتغييرات المهمة بموجب 

مارس  20م. بدأ سريان هذا التغيير اعتبارا من 2016ديسمبر  27بإخطار مالكي الوحدات من خالل خطاب بتاريخ 

ديسمبر  4م. تم إشعار هيئة السوق المالية بإضافة بند ضريبة القيمة المضافة بموجب الخطاب الصادر في 2017

م. بدأ سريان الشروط 2017ديسمبر  6وقام مدير الصندوق بإخطار مالكي الوحدات من خالل خطاب بتاريخ م، 2017

م. ويصبح هذا التغيير 2017ديسمبر  6من خالل الخطاب الصادر في  م2018يناير  1واألحكام المعدلة اعتبارا من 

 م.2018يناير  1ساريا  اعتبارا من 
 

 االشـتراك / االسترداد  -4

كل يوم عمل سعودي. يتم تحديد صافي قيمة الموجودات للصندوق  في ق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحداتالصندو

دات الموجوصافي يتم إدخالها ضمن في كل أيام التقييم )اإلثنين والخميس(. إن جميع عمليات شراء / بيع وحدات 

 وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم.يتم تحديدها بقسمة قيمة صافي أصول الصندوق على إجمالي عدد والتي 

 

 أسس اإلعداد -5

 

 المعايير المحاسبية المطبقة

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا  لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة 

أحكام  ،االستثمار الصادرة عن هيئة السوق الماليةاألحكام المطبقة في نظام صناديق ، السعودية للمحاسبين القانونيين

. يقوم الصندوق بإعداد قوائمه المالية كما في وللسنة المنتهية بتاريخ آخر تقييم ، مذكرة البياناتوشروط الصندوق

 .(15)إيضاح 

 
 أسس القياس

ارية، ومفهوم اإلستمرتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي 

 ستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة. بإستثناء اال
 

 عملة العرض والنشاط

القوائم المالية بالدوالر األمريكي وهي عملة النشاط للصندوق. تم تقريب جميع البيانات المالية المعروضة  تم عرض هذه

 ألقرب ألف صحيح. بالدوالر األمريكي

 

 إستخدام األحكام والتقديرات

ة من اإلدارة العربية السعودييتطلب إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة 

إستخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات 

تتم مراجعة التقديرات . والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات

ة بها على أساس مستمر. يتم إظهار مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات واإلفتراضات المتعلق

 المستقبلية التي تتأثر بها. 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  دوالر أمریكي (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)   -٥
 

 األحكام والتقدیرات (تابع) إستخدام
 

 تقییم الموجودات المالیة
القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 

المحتفظ ثمارات ستات المالیة للصندوق، باستثناء االبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدو
، على أساس التكلفة التاریخیة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة بھا للمتاجرة

 الصندوق أن القیم العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.
 

ة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادل
 عند إجراء تلك القیاسات:

المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات  •
 والمطلوبات المتماثلة.

على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تدخل تحت المستوى األول، المستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء  •
والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 

 (مثل المشتقة من األسعار). 
وقیة لوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سالمستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمط •

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
 

یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في تاریخ التقریر تحت المستوى األول في 
 التسلسل الھرمي.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة. 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة  -أ
اس مبدئیا تقمحتفظ بھا للمتاجرة و ستثماراتاستثمارات المتداولة أو قابلة للمتاجرة في سوق األسھم كتصنف اال

االعتبار القیمة العادلة وتقاس الحقا بالقیمة العادلة. التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات بالتكلفة. مع األخذ في 
والتي تتكون من أرباح وخسائر غیر لمحققة تندرج في قائمة الدخل. یتم ، المحتفظ بھا للمتاجرة ("االستثمارات")

 لمتوسط المرجح.تحدید األرباح والخسائر المحققة لالستثمارات المباعة على أساس ا
 

 ستثمارالمعامالت ا -ب
تتم المحاسبة عن المعامالت االستثمار كما في تاریخ المتاجرة وھو نفسھ التاریخ الذي أصبح فیھ الصندوق جزء 

 من االحكام التعاقدیة ألداة المالیة.
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  دوالر أمریكي (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 الھبوط في قیمة الموجودات المالیة -ج
تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد یتم إجراء 

قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط 
 قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحو التالي:

 
بعد خصم  ,في حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة )أ

 أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.
لتدفقات لفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة  )ب

 النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة 

 الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة طبقاً لسعر الفائدة األصلي الفعال.
 

 الغاء االثبات -د
یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من 

 الموجودات المالیة) في حالة:
 أو ؛إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل )أ
 ؛ واألصلل على التدفقات النقدیة من في حین تحویل حقوق الصندوق للحصو )ب

) لم یقوم الصندوق بتحویل أو اإلحتفاظ ب) في حین تحویل الصندوق كافة المخاطر والمنافع لألصل، أو (أج) إما (
 بكافة المخاطر والمنافع لألصل ولكن حولت السیطرة على األصل. 

 
تفاظ ل أو اإلحعندما یقوم الصندوق بتحویل حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل.  ولم یقوم بتحوی

بتحویل السیطرة على األصل، یتم اإلعتراف باألصل الى حد المشاركة  خاطر والمنافع من األصل ولم یقومبكافة الم
 المستمرة في األصل. 

 
 االعتراف اإلیرادات -ه

ألرباح استثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزیعات باألرباح والخسائر المحققة من االیتم االعتراف 
 فیتم االعتراف بھا عندما یحق للصندوق استالمھا.

 
تغیرات في القیمة وق كیتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین التكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة استثمارات الصند

 ستثمارات في قائمة الدخل.العادلة لال
 
 
 
 
 
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  دوالر أمریكي (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)   -٦
 

 األجنبیة تحویل العمالت -و
یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار 

رج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تد
 الدخل.

 
  الضریبة /الزكاة -ز

تعد الزكاة / الضریبة إلتزاماً على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه اإللتزامات في ھذه 
 القوائم المالیة المرفقة.

 
 النقد وما في حكمھ -ح

 .ما في حكمھ من أرصدة بنكیةتكون النقد وقدیة یلغرض قائمة التدفقات الن
 

 صافي قیمة الموجودات للوحدة -ط
یتم احتساب صافي قیمة الموجودات للوحدة الواحدة بقسمة صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات بقائمة المركز 

 .لسنةالمالي على عدد الوحدات القائمة في نھایة ا
 

 المخصصات والمستحقات  -ي
بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو یتم االعتراف 

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

 المقاصة -ك
یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند 

إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا على أساس وجود حق نظامي ملزم 
. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على أساس الصافي الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

اح أو خسائر أو أرب ،ة العربیة السعودیةفقط عندما تسمح بذلك المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملك
 ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة

 
 النقد وما في حكمھ  -۷

 .بنكیتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 
 
 
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
 م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
  دوالر أمریكي (ما لم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

۱۱ 
 

 أتعاب إدارة ومصروفات أخرى  -۸
مات مقابل ھذه الخد ن في األسبوعإدارة بشكل یومییدار الصندوق من قبل مدیر الصندوق. یحتسب الصندوق أتعاب 

في السنة من صافي موجودات  %۱٫۸٥حسبما یحدده مدیر الصندوق، بحیث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 
 الصندوق الیومي كما ھو منصوص علیھ في أحكام وشروط الصندوق.

  
ن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة والتدقیق وأتعاب یحق لمدیر الصندوق استرداد المصروفات المنفقة نیابًة ع

الحفظ وإستشارات ومصروفات معالجة البیانات واألتعاب األخرى المماثلة. یقتصر الحد األعلى لمبلغ ھذه المصروفات 
في السنة من صافي موجودات الصندوق في  %۱٫٥الذي یستطیع مدیر الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

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

في وقت لالستثمار في الصندوق من  ٪۲وعالوة على ذلك، یحق لمدیر الصندوق الحصول على رسوم االشتراك بـ 
 قبل مالك الوحدات. یمكن التنازل عن ھذه الرسوم وفقا لتقدیر مدیر الصندوق.

 
م، خصص لمدیر الصندوق وحدات مقابل تسویة الرسوم اإلداریة وغیرھا من النفقات في كل ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى 

 یوم تقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق. ولذلك تم تسویة تلك المصروفات نقداً.
 
 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة -۹

 العملة ملخصة فیما یلي:ستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة حسب مكونات اال
 
 م۲۰۱۷  

 الدولة  العملــــــــــــة

 مــن %
القیمـــة 
 التكلفــــــــة اإلجمالیة

 القیمـــــــــة
 العادلة 

     
    ۷,٦۱۹        ۷,۷۱۳  ۳٦.۳۷ الوالیات المتحدة األمریكیة دوالر أمریكي

    ٥,۱۸۸    ٥,۰۳۰  ۲٤.۷٦  استرالیا  دوالر استرالي 
    ٤,۳۷۸    ۳,۷۹۳  ۲۰.۹۰  المملكة المتحدة جنیھ استرلیني

    ۱,٤۱۳    ۱,۲۸٥  ٦.۷٤  سنغافورة دوالر سنغافوري
    ۱,۱٦۱    ۱,۲۲۱  ٥.٥٤  نیوزلندا  دوالر نیوزلندي 

    ۷۷۳    ٦٥۲  ۳.٦۹  ایرلندا  یورو
 ٤۱۹ ۳۷۸ ۲.۰۰ ھونغ كونغ دوالر ھونغ كونغ

  ۱۰۰ ۲۰,۰۷۲ ۲۰,۹٥۱ 
 
 
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي ألف 

  

۱۲ 
 

 استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة (تابع)ـ   ۹
 

 م۲۰۱٦  

 العملــــــــــــة
 

 الدولة

 مــن %
القیمـــة 
 التكلفــــــــة اإلجمالیة

 القیمـــــــــة
 العادلة 

     
 ٥,٤٦۹ ٥,٤۹۰ ٥۳.۸٥ الوالیات المتحدة األمریكیة دوالر أمریكي

 ۱,۹۲۷ ۱,۹۳٤ ۱۸.۹۷ ھونغ كونغ دوالر ھونغ كونغ
 ۱,۱۱۳ ۱,۳۳۰ ۱۰.۹٦ المملكة المتحدة جنیھ استرلیني

 ٦۸۷ ٦۲۰ ٦.۷٦ الیابان ین یاباني
 ٥۳۰ ٥۰۸ ٥.۲۲ استرالیا  دوالر استرالي 

 ٤۳۰ ٥۰۱ ٤.۲۳ ایرلندا  یورو
  ۱۰۰ ۱۰,۳۸۳ ۱۰,۱٥٦ 

 
 مدینة الذمم  -۱۰

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 

   
 -- ۱٤٥ استثمارات مباعةمبالغ مستحقة مقابل 

 ۳٤ -- توزیعات أرباح مستحقة
 ۲۷ ۱۱ ذمم مدینة أخرى 

 ۱٦ ٥٦۱ 
 

 دائنةالذمم ال -۱۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ 
   

 -- ۲۲۱ مبالغ مستحقة إلى حملة الوحدات على حساب المستردات
 -- ۹٤ أتعاب إدارة مستحقة

 ۱٥ ٤۳۷ ذمم دائنة أخرى 
 ۷٥۲ ۱٥ 
 
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي ألف 

  

۱۳ 
 

 معامالت الوحدات  -۱۲
 :الوحدات معامالتفیما یلي ملخص 

 
 م۲۰۱۷ 

 وحدات 
 (باآلالف)

 م۲۰۱٦ 
 وحدات

 (باآلالف) 

 ۱۰,۷٦٤  ۹,۲۱٤ الوحدات في بدایة السنة
 ۳۹٦  ۹,۷٥۷ وحدات مباعة 

 ۱٤۳  -- وحدات معاد استثمارھا
 (۲,۰۸۹)  (۱,۸۲۷) وحدات مستردة

 (۱,٥٥۰)  ۷,۹۳۰ في الوحدات خالل السنة  )النقص( /الزیادةصافي 
    

 ۹,۲۱٤  ۱۷,۱٤٤ السنة الوحدات في نھایة
 

ن وحدات )م%٥٤.۸٦: م۲۰۱٦( %۳۸.٥٤وحدات خمسة من حملة أكبر یشكل م، ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱كما في 
 الصندوق.

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۳

ھا واألحكام الموافق علیفي سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة على أساس الشروط 
 للصندوق. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 ندوقصشریك لمدیر ال البنك األھلي التجاري

 
 عنھا من تلك المعامالت: واألرصدة الناتجةإن المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة مع الصندوق خالل الفترة 

  

  مبلغ المعامالت طبیعة المعامالت الطرف ذو العالقة
قیمة وحدات محتفظ بھا كما في 

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ م۲۰۱٦ م۲۰۱۷  
      

البنك األھلي 
 التجاري

   ۲۰٦ ۲۸۲ إدارة أتعاب
مصاریف مدفوعة 

 -- -- ٦۸ ۳۳ بالنیابة عن الصندوق

 
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي ألف 

  

۱٤ 
 

 إدارة المخاطر  -۱٤
یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 

یتعرض لھا الصندوق وللحد من اآلثار إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وفقاً للمخاطر التي 
السلبیة المحتملة على األداء المالي للصندوق. یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة المخاطر المتنوعة 

 التي یتعرض لھا الصندوق
 
  خاطر االئتمانم

 ائر مالیة للطرف اآلخر. یھدفھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خس
مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض 
األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في 

 ثل في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع.حكمھ والذي یتم
 

 خاطر السیولةم
مخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى 

لة من خالل توفیر السیولة لالزمة نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیو
للوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو اإلضرار 

 بسمعة الصندوق.
 

 مخاطر أسعار األسھم
أسعار السوق. إن استثمارات إن مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في 

الصندوق عرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن وجود شكوك فیما یتعلق األسعار المستقبلیة. إن مدیر الصندوق 
  .)۹یدیر ھذه المخاطر من خالل تنویع المحفظة االستثماریة من حیث التوزیع الجغرافي (انظر إیضاح 

 
دیسمبر)  ۳۱للتغیر في القیمة العادلة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كما في إن التأثیر على قائمة الدخل (نتیجة 

وذلك بسبب التغیر المحتمل في مؤشرات األسھم استنادا إلى تركز الصناعات، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة 
 ھو على النحو التالي:

 م٦۲۰۱ م۷۲۰۱ التغیر في أسعار السوق 
    

 ۱,۰۱٦ ± ۲,۰۹٥ ± ٪۱۰ ± صافي الموجوداتالتأثیر على 

 
 
 



  صندوق األھلي العقاري العالمي للدخل
 سابقاً) صندوق األھلي للعقار العالمي(

 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
   م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة
 دوالر أمریكي ألف 

  

۱٥ 
 

 إدارة المخاطر (تابع) -۱٤
 

 العمالت مخاطر
وھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن 

الصندوق یتم التعامل فیھا بعمالت غیر العملة إن موجودات ومطلوبات  الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة للشركة.
 الوظیفیة للصندوق. بالتالي، فإن موجودات الصندوق قد تتأثر بشكل إیجابي أو سلبي بتذبذب أسعار العمالت.

 
 إن التحلیل یتضمن احتساب تأثیر الحركة المحتملة في الدوالر األمریكي مقابل العمالت األساسیة للمحفظة اإلستثمارات

 مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، على قائمة العملیات بسبب للقیمة العادلة للموجودات ذات الحساسیة للعملة.
 

 م۲۰۱٦ م۲۰۱۷ التغیر في أسعار السوق 
    

 ٥۱ ± ٥۱۹ ± % ۱۰ ± دوالر استرالي 
 ۱۳۳ ± ٤۳۸ ± % ۱۰ ± جنیھ استرلیني

 -- ۱٤۱ ± % ۱۰ ± دوالر سنغافوري
 -- ۱۱٦ ± % ۱۰ ± نیوزلنديدوالر 
 ٥۰ ± ۷۷ ± % ۱۰ ± یورو

 ۱۹۳ ± ٤۲ ± % ۱۰ ± دوالر ھونغ كونغ
 ٦۲ ± -- % ۱۰ ± ین یاباني

 
 آخـر یوم للتقییـم    -۱٥

لیس ھناك تغیرات جوھریة م). ۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷دیسمبر  ۲۹آخر یوم لتقییم الصندوق للسنة ھو 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱خر تقییم للصندوق وتقییم ھو آالصافیة لكل وحدة ما بین في قیمة الموجودات 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٦

 .م۲۰۱۸ مارس ۲۷الموافق  ھـ۱٤۳۹رجب  ۱۰الصندوق بتاریخ  مدیرتم اعتماد ھذه القوائم المالیة من قبل 
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ممارسات التصويت السنوية - ملحق  

 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

HOSHINO RESORTS REIT INC.  26-Jan-17 
Amend Articles to Amend Permitted Investment 
Objectives - Amend Dividend Payout Policy to 
Reflect Tax Reform 

 موافق

HOSHINO RESORTS REIT INC.  26-Jan-17 Elect Executive Director Akimoto, Kenji موافق 
HOSHINO RESORTS REIT INC.  26-Jan-17 Elect Supervisory Director Shinagawa, Hiroshi موافق 
HOSHINO RESORTS REIT INC.  26-Jan-17 Elect Supervisory Director Fujikawa, Yukiko موافق 

HOSHINO RESORTS REIT INC.  26-Jan-17 
Elect Alternate Executive Director Takashi, 
Tetsuro 

 موافق

HOSHINO RESORTS REIT INC.  26-Jan-17 
Elect Alternate Supervisory Director Takahashi, 
Junji 

 موافق

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 
Accept Financial Statements and Statutory 
Reports 

 موافق

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Approve Remuneration Report موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Approve Final Dividend موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Elect Jonathan Nicholls as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Brian Bickell as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Simon Quayle as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Tom Welton as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Chris Ward as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Jill Little as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Oliver Marriott as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Dermot Mathias as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Hilary Riva as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Re-elect Sally Walden as Director موافق 
SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Reappoint Ernst & Young LLP as Auditors موافق 

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 
Authorise Board to Fix Remuneration of 
Auditors 

 موافق

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 
Authorise Issue of Equity with Pre-emptive 
Rights 

 موافق

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights 

 موافق

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights in Connection with an Acquisition or 
Other Capital Investment 

 موافق

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares موافق 

SHAFTESBURY PLC  10-Feb-17 
Authorise the Company to Call General Meeting 
with Two Weeks' Notice 

 موافق
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 24-Feb-17 Approve Merger Agreement موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 24-Feb-17 Increase Authorized Common Stock موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 24-Feb-17 Approve Increase in Size of Board موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 24-Feb-17 Adjourn Meeting موافق 

CHEUNG KONG PROPERTY 
HOLDINGS LTD. 

 14-Mar-17 

Approve Connected Transaction Between the 
Company and Cheung Kong Infrastructure 
Holdings Limited Pursuant to the Consortium 
Formation Agreement 

 موافق

PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Ronald L. Havner, Jr. موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Tamara Hughes Gustavson موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Uri P. Harkham موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Leslie S. Heisz موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director B. Wayne Hughes, Jr. موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Avedick B. Poladian وافقغري م  
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Gary E. Pruitt غري موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Ronald P. Spogli غري موافق 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Elect Director Daniel C. Staton موافق 

PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 
Advisory Vote to Ratify Named Executive 
Officers' Compensation 

 موافق

PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Advisory Vote on Say on Pay Frequency سنة واحدة 
PUBLIC STORAGE  26-Apr-17 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Martin E. Stein, Jr. موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Joseph Azrack موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Raymond L. Bank موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Bryce Blair موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director C. Ronald Blankenship موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Mary Lou Fiala موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Chaim Katzman موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director Peter Linneman موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director David P. O'Connor موافق 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Elect Director John C. Schweitzer موافق 

REGENCY CENTERS  27-Apr-17 Elect Director Thomas G. Wattles موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

CORPORATION 

REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Advisory Vote on Say on Pay Frequency سنة واحدة 
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 
Advisory Vote to Ratify Named Executive 
Officers' Compensation 

 موافق
REGENCY CENTERS 
CORPORATION 

 27-Apr-17 Ratify KPMG LLP as Auditors موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director John V. Arabia موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director William J. Cahill, III موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director Randall L. Churchey موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director Kimberly K. Schaefer موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director Howard A. Silver موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director John T. Thomas موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director Thomas Trubiana موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Elect Director Wendell W. Weakley موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 
Advisory Vote to Ratify Named Executive 
Officers' Compensation 

 موافق
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Approve Omnibus Stock Plan موافق 
EDUCATION REALTY TRUST, 
INC. 

 10-May-17 Advisory Vote on Say on Pay Frequency سنة واحدة 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Glyn F. Aeppel غري موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Terry S. Brown موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Alan B. Buckelew موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Ronald L. Havner, Jr. موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Richard J. Lieb موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Timothy J. Naughton موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director Peter S. Rummell غري موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director H. Jay Sarles غري موافق 

AVALONBAY COMMUNITIES,  18-May-17 Elect Director Susan Swanezy موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

INC. 

AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Elect Director W. Edward Walter غري موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Ratify Ernst & Young LLP as Auditors موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Amend Omnibus Stock Plan موافق 
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 
Advisory Vote to Ratify Named Executive 
Officers' Compensation 

 موافق
AVALONBAY COMMUNITIES, 
INC. 

 18-May-17 Advisory Vote on Say on Pay Frequency سنة واحدة 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  11-May-17 
Authorize Issue of Equity Pursuant to the Capital 
Raising موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  11-May-17 
Authorize Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights Pursuant to the Capital Raising موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 
Accept Financial Statements and Statutory 
Reports موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Approve Remuneration Report موافق 
TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Elect Susanne Given as Director موافق 
TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Re-elect Jim Prower as Director موافق 
TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Re-elect Mark Shaw as Director موافق 
TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Re-elect Stephen Smith as Director موافق 
TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Re-elect Richard Jewson as Director موافق 
TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Reappoint BDO LLP as Auditors موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 
Authorise Board to Fix Remuneration of 
Auditors موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 
Authorise Issue of Equity with Pre-emptive 
Rights موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights in Connection with an Acquisition or 
Other Capital Investment موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares موافق 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  17-May-17 
Authorise the Company to Call General Meeting 
with Two Weeks' Notice موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Accept Financial Statements and Statutory 
Reports موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Elect Joan Garahy as Director موافق 
IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Re-elect David Ehrlich as Director موافق 
IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Re-elect Declan Moylan as Director موافق 
IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Re-elect Aidan O'Hogan as Director موافق 
IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Re-elect Thomas Schwartz as Director موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Re-elect Phillip Burns as Director موافق 
IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Re-elect Margaret Sweeney as Director موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Authorise Board to Fix Remuneration of 
Auditors موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Authorise the Company to Call General Meeting 
with Two Weeks' Notice موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Fix the Aggregate Ordinary Remuneration 
Permitted to be Paid to Non-
executive Directors    موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Authorise Issue of Equity with Pre-emptive 
Rights موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights in Connection with an 
Acquisition or Other Capital Investment موافق 

IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares موافق 
IRISH RESIDENTIAL   17-May-17 Authorise Reissuance of Treasury Shares موافق 

FIBRA PROLOGIS  26-Jun-17 
Receive Report from Administrator on Creation 
of Incentive Fee موافق 

FIBRA PROLOGIS  26-Jun-17 
Approve Issuance of Additional Real Estate Trust 
Certificates Using Incentive Fee Mentioned in 
Item 1 موافق 

FIBRA PROLOGIS  26-Jun-17 
Authorize Trustee and/or Common 
Representative to Carry out all Necessary 
Actions to Formalize Adopted Resolutions موافق 

FIBRA PROLOGIS  26-Jun-17 
Authorize Board to Ratify and Execute Approved 
Resolutions موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 
Accept Financial Statements and Statutory 
Reports موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Approve Remuneration Policy موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Approve Remuneration Report موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Approve Final Dividend موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Daniel Kitchen as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Jamie Hopkins as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Graham Clemett as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Dr Maria Moloney as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Chris Girling as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Damon Russell as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Re-elect Stephen Hubbard as Director موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Appoint KPMG LLP as Auditors موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 
Authorise Board to Fix Remuneration of 
Auditors موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 
Authorise Issue of Equity with Pre-emptive 
Rights موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights in Connection with an 
Acquisition or Other Capital Investment موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares موافق 
WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 Approve Long Term Incentive Plan موافق 

WORKSPACE GROUP PLC  14-Jul-17 
Authorise the Company to Call General Meeting 
with Two Weeks' Notice موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 
Accept Financial Statements and Statutory 
Reports موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Approve Remuneration Report موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Approve Final Dividend موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect Tim Clark as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect Richard Cotton as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect James Gibson as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect Georgina Harvey as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect Steve Johnson as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect Adrian Lee as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Elect Vince Niblett as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect John Trotman as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Re-elect Nicholas Vetch as Director موافق 
BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Appoint KPMG LLP as Auditors موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 
Authorise Board to Fix Remuneration of 
Auditors موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 
Authorise Issue of Equity with Pre-emptive 
Rights موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights in Connection with an Acquisition or 
Other Capital Investment موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares موافق 

BIG YELLOW GROUP PLC  20-Jul-17 
Authorise the Company to Call General Meeting 
with Two Weeks' Notice موافق 

FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

 26-Jul-17 
Approve Acquisition of Seven Properties in 
Australia موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Accept Financial Statements and Statutory 
Reports موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Approve Final Dividend موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Approve Remuneration Report موافق 
HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Re-elect Daniel Kitchen as Director موافق 
HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Re-elect Kevin Nowlan as Director موافق 
HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Re-elect Thomas Edwards-Moss as Director موافق 
HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Re-elect Colm Barrington as Director موافق 
HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Re-elect Stewart Harrington as Director موافق 
HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Re-elect Terence O'Rourke as Director موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Authorise Board to Fix Remuneration of 
Auditors موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Ratify Deloitte as Auditors موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Authorise Issue of Equity with Pre-emptive 
Rights موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Authorise the Company to Call General Meeting 
with Two Weeks' Notice موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Authorise Issue of Equity without Pre-emptive 
Rights in Connection with an Acquisition or 
Other Capital Investment موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 Authorise Market Purchase of Ordinary Shares موافق 

HIBERNIA REIT PLC  25-Jul-17 
Authorise the Company to Determine the Price 
Range at which Treasury Shares may be Re-
issued Off-Market موافق 

LINK REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

 26-Jul-17 Elect May Siew Boi Tan as Director موافق 
LINK REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

 26-Jul-17 Elect Nancy Tse Sau Ling as Director موافق 
LINK REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

 26-Jul-17 Elect Elaine Carole Young as Director موافق 
LINK REAL ESTATE 
INVESTMENT TRUST 

 26-Jul-17 Authorize Repurchase of Issued Units موافق 
GOODMAN PROPERTY TRUST  02-Aug-18 Elect Susan Patterson as Director موافق 
STOCKLAND  25-Oct-17 Elect Andrew Stevens as Director موافق 
STOCKLAND  25-Oct-17 Elect Tom Pockett as Director موافق 
STOCKLAND  25-Oct-17 Approve Remuneration Report موافق 

STOCKLAND  25-Oct-17 
Approve Grant of Performance Rights to Mark 
Steinert موافق 

JAPAN LOGISTICS FUND INC.  26-Oct-17 Elect Executive Director Tanahashi, Keita موافق 
JAPAN LOGISTICS FUND INC.  26-Oct-17 Elect Alternate Executive Director Shoji, Koki موافق 

JAPAN LOGISTICS FUND INC.  26-Oct-17 
Elect Alternate Executive Director Ogaku, 
Yasushi موافق 

JAPAN LOGISTICS FUND INC.  26-Oct-17 Elect Supervisory Director Suto, Takachiyo موافق 
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 قرار التصويت ضوع التصويتمو  تاريخ الجمعية العمومية المصدر

JAPAN LOGISTICS FUND INC.  26-Oct-17 Elect Supervisory Director Araki, Toshima موافق 
JAPAN LOGISTICS FUND INC.  26-Oct-17 Elect Supervisory Director Azuma, Tetsuya موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 
Appoint KPMG as Auditors of Goodman Logistics 
(HK) Limited and Authorize the Board to Fix 
Their Remuneration موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 Elect Ian Ferrier as Director of Goodman Limited غري موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 
Elect Ian Ferrier as Director of Goodman 
Logistics (HK) Limited غري موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 
Elect Stephen Johns as Director of Goodman 
Limited موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 Approve Remuneration Report موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 
Approve Issuance of Performance Rights to 
Gregory Goodman موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 
Approve Issuance of Performance Rights to 
Danny Peeters موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 
Approve Issuance of Performance Rights to 
Anthony Rozic موافق 

GOODMAN GROUP  16-Nov-17 Adopt New Articles of Association موافق 
GOODMAN GROUP  16-Nov-17 Approve the Conditional Spill Resolution غري موافق 
MIRVAC GROUP  16-Nov-17 Elect Christine Bartlett as Director موافق 
MIRVAC GROUP  16-Nov-17 Elect Peter Hawkins as Director موافق 
MIRVAC GROUP  16-Nov-17 Approve the Remuneration Report موافق 

MIRVAC GROUP  16-Nov-17 
Approve Grant of Performance Rights to Susan 
Lloyd-Hurwitz موافق 

VICINITY CENTRES  16-Nov-17 Approve Remuneration Report موافق 
VICINITY CENTRES  16-Nov-17 Elect Peter Kahan as Director موافق 
VICINITY CENTRES  16-Nov-17 Elect Karen Penrose as Director موافق 

VICINITY CENTRES  16-Nov-17 
Approve the Grant of Performance Rights to 
Grant Kelley موافق 
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