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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 
يع الدخل من خالل االستثمار بشكل أساسي يف األوراق املالية للشركات على املدى الطويل وتوز 

" 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 

  و قطاع التطوير العقاري.القطاع العقاري أ

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 "
ت التطوير العقاري املدرجة، والطروحات العامة األولية ألسهم أو األوراق املالية العقارية وشركا

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

  ة جغرافية معينة.معني أو منطق
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 اية 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.تقاريتتاح  - 
Fund Performance    أداء الصندوق
Fund performance for the last three years    الصندوق للسنوات الثالث األخيرة: أداء

 Year 2018 2017 2016  السنة
 *AUM 26,362,423  21,081,959  10,259,459  صافي قيمة األصول*

 *NAV per Unit 1.08  1.23  1.11  وحدة*صافي قيمة األصول لكل 

 *Highest Price 1.25  1.26  1.25  أعلى سعر وحدة*

 *Lowest Price 1.08  1.12  1.07  أقل سعر وحدة*

 Number of Units 24,466,746  17,144,125  9,213,957  عدد الوحدات

  Income Distribution 927,000  570,000  -  األرباح الموزعة

 Fees & Expense Ratio  %2.14  2.03%  2.53%  الرسوم والمصروفاتإجمالي نسبة 

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

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

 % Total Return 3.08  0.86-  8.97-  %عائد الصندوق 

 % Benchmark 4.34  1.97  5.26-  %عائد المـؤشـــــــر    
Annual total return for the fund last 10 years:    للعشر سنوات الماضيةللصندوق العائد اإلجمالي السنوي 
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 Year 2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  السنة

 % Return 8.97- 13.74  5.89-  7.27  11.35  0.64-  23.89  9.36-  16.21  40.13  العائــــد %

 % Benchmark 5.26- 12.56 0.57- 2.21 14.13 0.18- 26.23 9.10- 14.74 46.25  المؤشر %   

 

 
 
 
  

Actual fees and fund expenses paid by the investment fund during 

the year as a percentage of average Net Asset Value: 

 

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

   النسبة المئوية  الرسوم والمصروفات
%  

 دوالر ألف
USD ‘000 Fees and Expenses  

 Management Fee Expense  408  1.85  رسوم اإلدارة

 VAT on Management Fee 20 0.08  اإلدارة رسوم على املضافة القيمة ضريبة

 Audit Fee Expense  9  0.03  مراجعة حسابات الصندوق

 Fund Administration  18  0.07  العمليات اإلدارية

  CMA Fee  2  0.01  هيئة السوق املالية

 Tadawul Fee 0 0  تداول

 Custody Fees  13  0.05  رسوم احلفظ

 Shariah Audit Fee Expense  8  0.03  املراجعة الشرعية

 Fund Board Fee Expense  5  0.02  جملس إدارة الصندوق

 يف الصندوق حجم من ونسبتها( التعامل رسوم
 73 0.28  )العام اية

Dealing Fees (and its 
percentage of the size of the fund 
at the end of the year( 

  Total Fees and Expenses   556  2.42  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 

Dr. Abdulrauof  Banajah     independent member 

Alaaeldden Sami       independent member 

The Fund's Board of Directors held  two meetings during 2018. 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. 

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

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

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

م، وفيما يلي ملخصا ألهم القرارات 2018عقد جملس إدارة الصندوق اجتماعني خالل العام 
  :اليت مت إقرارها واملواضيع اليت متت مناقشتها من قبل جملس إدارة الصندوق
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‐ Risks related to the funds;  including:  liquidity, market, operational 

risks. 

‐ Ensuring fund’s compliance to all applicable rules and regulations. 

  .الصندوق ألهدافه وأدائه خالل العام مناقشة حتقيق -
  .املخاطر املتعلقة بالصندوق مبا يف ذلك خماطر السيولة، السوق، والتشغيل -
  .التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق املالية مع مسؤول املطابقة وااللتزام -

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 يفوزن استثماراته  الصندوقزاد  م،2018 عام خالل
 .الناشئة االقتصادات يف اتاالستثمار  وزن خفضحافظ على  حني يف ،األوروبية

Performance   داءتقرير األ

Fund Performance                     ‐8.97    % 

Benchmark Performance       ‐5.26   % 

    

  %  8.97-  أداء الصندوق
  %  5.26-  أداء املــــــــؤشــــــر

The fund underperformed the benchmark by 371 bps.   .أساس نقطة 371 بفارق املؤشر أداء عن الصندوق أداء اخنفض

Terms & Conditions Material Changes   تغيرات حدثت في شروط وأحكام الصندوق

- Updating  the  fund  offering  documents  to  include:  Information 

Memorandum,  Terms  and  Conditions,  and  Summary  of  Key 

Information  in  line  with  the  requirements  of  the  amended 

Investment Funds Regulations.  

- Appointment of Northern Trust Saudi Arabia as the fund custodian. 

- Amendment of Auditor’s annual fees. 

تعديـــل مــسـتــنـدات الـصنــدوق لــــتشمـــل املســـتنــدات الـتــالــيـــة: مــــذكرة املعلومات، الـــــشــروط  - 
مبتطــلبــات الئحة صناديق واألحــكـــام، ومــلـخـــــص املــعــلـــومـــــات الـــرئـيـســـة وذلك الــتـــزاما 

 االستــثــمــار املـــعـــدلة.
 كأمني حفظ للصندوق. نورذن ترست العربية السعوديةشركة تعيني  -
 تعديل رسوم مراجع احلسابات السنوية. -

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

No special commissions were received during the period   مل حيصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفرتة.

Fund Distributions During The Year    توزيعات الصندوق خالل العام

During  2018,  the  Fund  distributed  1.043%  in  April  and  1.04%  in 

August of Net Asset Value (at the time of distribution). 

تبلغ نسبتها من صايف قيمة أصول الصندوق وقت  أرباح م، وزع الصندوق2018خالل العام 
اية شهر ديسمرب.  %11.8و  ،يونيو شهر اية يف تقريبا %2 التوزيع   تقريبا يف 

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 السعودية11433، الرياض 10175برج النخيل، ص.ب. 

  +966114188694هاتف: 
  www.northerntrust.comاملوقع: 

Custodian’s duties and responsibilities    واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ



 

م8201التقرير السنوي   –العقاري العالمي للدخل صندوق األهلي   
 AlAhli Global Real Estate Income Fund – 2018 Annual Report 

‐ The custodian shall be held  responsible  to  the  fund manager and 
unitholders for any losses caused to the investment fund due to the 
custodian fraud, negligence, misconduct or willful default. 
‐  The  custodian  shall  be  responsible  for  taking  custody  and 
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. 

- 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. 

 أدى سواء الئحة صناديق االستثمار، ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوالً  احلفظ أمني عدي -
 الئحة صناديق االستثمار أو أحكام مبوجب ثالثا طرفا ا كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل

 الوحدات ومالكي الصندوق مدير جتاه مسؤوالً  احلفظ أمني ويُعدّ  هلم. األشخاص املرخص الئحة
 .املتعمد تقصريه أو تصرف سوء أو إمهال أو احتيال بسبب النامجة خسائر الصندوق عن
 الوحدات، وهو مالكي لصاحل ومحايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوالً  احلفظ أمني يعد -

  .أصول الصندوق حبفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات مجيع اختاذ كذلك عن مسؤول
رأيه حول ما إذا كان  يقر مدير الصندوق بأن املسؤوليات املنوطة بأمني احلفظ ال تشمل إبداء -

) 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  Investment Funds Regulations and Fund Terms 
and Conditions. 
‐ Units were valued and calculated in accordance with the provisions 
of  Investment  Funds Regulations,  Fund  Terms  and  Conditions,  and 
Information Memorandum.  
‐  There  was  no  breach  to  any  of  the  Investment  Restrictions, 

Limitations and borrowing powers applicable. 

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

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

ا.  -   مل تتم خمالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االقرتاض املأمور 

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

مراجع احلسابات يف تقريره حسب متطلبات اهليئة  ومل يوجد ما تتطلب اإلبالغ عنه من قبل
  السعودية للمحاسبني القانونني.
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  )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 القوائم المالية 

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 مـع 

 الوحدات لحملة المستقل الحسابات مراجع تقرير
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  صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 

 قائمة المركز المالي 

 م2018 ديسمبر 31كما في 

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

 إيضاح 

 ديسمبر 31

 م8201

ديسمبر  31

 م7201

 يناير 1

 م2017

     
     الموجـودات

 55 729 508 8 نقد وما في حكمه

 10,156 20,951 25,993  9  ستثماراتإ

 61 156 486 10 أخرىمدينة  ارصده

 10,272 21,836 26,987  إجمالي الموجودات

     

     لتزاماتاإل

 15 752 625 11 أخرى دائنة أرصدة

 10,257 21,084 26,362  لحملة الوحدات  العائدة الملكية حقوق

 9,214 17,144 24,467 12 باأللف  القائمةالوحدات  عدد

     

 1.1132 1.2298 1.0775  (أمريكي دوالرللوحدة الواحدة ) – الملكية حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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العقاري العالمي للدخلصندوق األهلي   
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

  الشامل قائمة الدخل

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

  

 ديسمبر 31

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

    
 573 742  دخل من توزيعات أرباح

 من العادلة بالقيمة مدرجة استثماراتمحققة من  )خسائر( /أرباح

 567 (225)  الخسارة أو الربح خالل

 ةالعادل بالقيمة مدرجة استثماراتغير محققة من  )خسائر( /أرباح

  الخسارة أو الربح خالل من
(2,298) 1,113 

 2,253 (1,781)  اإليرادات)الخسائر( / إجمالي 

    

 (282) (408) 13 أتعاب إدارة

 -- (20)  المضافة القيمة ضريبة

 (5) (18)  مصروفات إدارية

 (7) (13)  الحفظ مصروفات

 (7) (9)  هنيةأتعاب م

 (7) (8)  أتعاب تدقيق شرعي

 (5) (5)  أعضاء مجلس إدارة الصندوقمكافأة 

 (2) (2)  أتعاب هيئة السوق المالية

 (315) (483)  إجمالي المصروفات التشغيلية

    

 1,938 (2,264)  للسنة الدخل)الخسارة( / 

 -- --  للسنة خرأل شاملال دخلال

 1,938 (2,264)  للسنة الشامل الدخل )الخسارة( / إجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

  الوحداتالعائدة لحملة  الملكية حقوقفي  التغيراتقائمة 

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 يذكر غير ذلك()مالم  دوالر أمريكيألف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )

 .القوائم الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه 

 ديسمبر 31  

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

    

 10,257 21,084  السنةالعائدة لحملة الوحدات في بداية  الملكية حقوق

    

 1,938 (2,264)  للسنة الشاملالدخل  إجمالي

    

ن المعامالت في الوحدات خالل م كيةلالم حقوقفي  النقص

 السنة

 

   

    

 11,658 12,772  من وحدات مباعة المحصل

 (2,199) (4,303)  مستردةالوحدات القيمة 

 (570) (927)  دخل  توزيع

  7,542 8,889 

 21,084 26,362  السنةالعائدة لحملة الوحدات في نهاية  الملكية حقوقصافي 
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 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 من قبل شركة األهلي المالية()مدار 

  النقدية التدفقاتقائمة 

 م2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة

 مالم يذكر غير ذلك() أمريكيدوالر ألف 

 

 إيضاح 

 ديسمبر 31

 م2018

ديسمبر  31

 م2017

    
    التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية

 1,938 (2,264)  للسنةالدخل )الخسارة( /

    تسوية لـ:

 العادلة بالقيمة مدرجةاستثمارات  محققة من غير (خسائر)/ أرباح

 الخسارة أو الربح خالل من

 
2,298 (1,113)  

  34 825 

    التشغيلية: لتزاماتالتغيرات في الموجودات واال

 (9,682) (7,340)  أو الخسارة  الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة ستثماراتإ

 (95) (330)  أخرى مدينة أرصدة

 737 (127)  أخرى دائنة أرصدة

 (8,215) (7,763)  ألنشطة التشـغيلية        افي(  المستخدم)صافي النقد 

    

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة:

 11,658 12,772  وحدات  إصدارمن  المحصل

 (2,199) 4,303)  المستردة الوحدات قيمة

 (570) (927)  دخل  توزيع

 8,889 7,542  التمويليةصافي النقد المتوفر من األنشـطة 

    

 674 (221)  في النقد وما في حكمهالزيادة  /)النقص( 

 55 729 8    السنةالنقـد وما في حكمـه في بداية 

 729 508 8 السنةالنقـد وما في حكمـه في نهاية 

 

 

 

 

 

 

 (16)إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 .الماليةالقوائم جزءاً ال يتجزأ من هذه  



 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 الصـندوق وأنشطته -1
مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  استثماري)الصندوق( هو صندوق  العقاري العالمي للدخلصندوق األهلي 

)مدير الصندوق(، شركة تابعة للبنك األهلي التجاري )البنك( لصالح حملة  الماليةتتم إدارته بواسطة شركة األهلي 
ستثمار في الصناديق الصادرة عن هيئة من لوائح اال 30وجب نص المادة الصندوق بموحدات الصندوق. تم تأسيس 

 .يةسوق المالال
 

م( 2005يونيو  28هـ )1426جمادي األول  21الصادر بتاريخ  2005-83-2رقم  يةسوق المالالوفقاً لقرار هيئة 
 :يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية

 
 تغطية متعهدأ( 

 ب( الترتيب
 اإلدارة ج(

 د( تقديم المشورة
   هـ( الحفظ

 
نورثن ترست باستثمارات الصندوق. تم تعيين نورثن ترست كمدير محفظة مستقل من قبل مدير الصندوق.  يحتفظ

 . لوكسمبرغبنك كايسيس خالل السنة، تولى نورثن ترست دور إدارة محفظة الصندوق بدالً من 
 

 تتضمن. الصندوق مدير قبل من للصندوق فرعي كمدير هولندا االستثمارات، ألدارة السيل الدولي االستثمار بيت ُعين
 التوافقب الصندوق موجودات إدارةو ومستقلة منفصلة استثمارية حسابات فتح االستثمارات ألدارة السيل مسؤوليات

 .الشريعة وتوجيهات االستثمار استراتيجيات مع
 

الصندوق الستثمار طويل األجل لرأس المال وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيسي في الشركات العقارية.  يتطلع
رية أنحاء العالم. يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العقايستثمر الصندوق أيضا في صناديق االستثمار العقارية في 

 العريقة والتي تكون في الوقت نفسه ذات سيولة عالية حيث تحول األرباح لنقدية على نحو سريع. 
 
. م2008 ويوني 30هيئة السوق المالية بموجب خطابها المؤرخ في الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من  تتم

 .م2007 ديسمبر 31باشر الصندوق نشاطه في 
 

( 2006ديسمبر  24هـ )الموافق  1427ذي الحجة  3بتاريخ  2006-219-1يخضع الصندوق للوائح وفقا للقرار رقم 
شعبان  16إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في لمجلس  1/61/2016بموجب القرار رقم  اكما تم تعديله

 ( التي قدمت متطلبات تفصيلية لجميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية.2016مايو  23هـ )الموافق 1437
 
 المحاسبي األساس -2

ات والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير والمعلوم اريرللمعايير الدولية للتقتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً 
األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واألحكام المعمول بها في نظام صناديق االستثمار الصادرة 

 عن هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
 

م وفقاً 2017ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  السنواتالقوائم المالية النظامية لجميع قام الصندوق بإعداد وعرض 
والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. إن هذه القوائم المالية  )سابقا( عليها المتعارف المحاسبية لمعاييرل
 1والمعيار الدولي للتقرير المالي  للتقرير الماليم هي معدة وفقاً للمعايير الدولية 2018ديسمبر 31المنتهية في  لسنةل

 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة".
 

 النقدية التدفقاتو المالي األداء المالي، المركزعلى  للتقرير الماليتم تقديم شرحاً، لكيفية تأثير التحول للمعاير الدولية 
 .51المبينة في إيضاح و للصندوق



 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 القياس أساس -3

تمرارية، سستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستخدام مبدأ اإلإعلى أساس التكلفة التاريخية بالقوائم المالية تم إعداد هذه 

المسجل  : استثمارات محتفظ بها للمتاجرة(م2017)لخسارة  أومن خالل الربح  العادلة بالقيمةستثمارات ستثناء اإلإب

  .بالقيمة العادلة

  

ير غو متداولةال لتزاماتالموجودات واال عرض تمغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يال يوجد لدى الصندوق دورة تش

ً  لتزاماتواال لموجوداتيتم عرض ا ذلك، عن عوضالي. المركز الما قائمةالمتداولة بشكل منفصل في  تيب ترل وفقا

 سيولة. ال

 

 والنشاطالعرض  عملة -4
لصندوق )"العملة التي يعمل فيها ا للبلد االقتصادية الرئيسية العملةباستخدام القوائم المالية قياس البنود المدرجة في  يتم

 .صندوقلباالعملة الوظيفية وعملة العرض الخاصة  وهي األمريكي بالدوالرالقوائم المالية الوظيفية"(. يتم عرض هذه 

 
 التغيرات في شروط وأحكام الصندوق -5

 وشروط أحكام على التعديالت بعض بإجراء الصندوق مدير قامم 2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل
. يتعلق التغيير االساسي في الشروط واألحكام بتحديث المستندات بما يتوافق مع انظمة الصندوق المحدثة الصندوق
 كمدير محفظة مستقل. ترست نورثرنوتعيين 

 
م يبلغ فيه مدير الصندوق بالتعديالت الطارئة. 2018مارس  26بتاريخ  يةالمال سوقالإرسال خطاب إلى هيئة  تم

م. دخلت هذه الشروط واألحكام حيز التنفيذ في 2018مارس  26وقد ابلغ كذلك حاملي الوحدات بخطاب بتاريخ 
 م. 2018مارس  26
 
 نورثرن بتعيين الصندوق مدير فيه يبلغم 2018 اكتوبر 22 بتاريخ المالية السوق هيئة إلى خطاب إرسال تم

 هذه دخلتم. 2018 اكتوبر 22 بتاريخ بخطاب الوحدات حاملي كذلك ابلغ وقد. مستقل محفظة كمدير ترست
 م.2018 ديسمبر 10 في التنفيذ حيز واألحكام الشروط

 
مدير الصندوق بتحديث معلومات مذكرة التفاهم وغير الفقرة المتعلقة بمجلس إدارة شركة االهلي المالية. وتم  قام

 حامليم وتم إبالغ 2018نوفمبر  27بتاريخ  يةالمال سوقالاالبالغ عن هذه التحديثات في خطاب موجه لهيئة 
 م.2018 ديسمبر 10 في التنفيذ حيز يثاتالتحد هذهم.  دخلت 2018نوفمبر  29بتاريخ  بخطاب كذلك الوحدات

 
 الهامة المحاسبية واإلفتراضات والتقديرات األحكام -6

ياسات والتي تؤثر في تطبيق الس وافتراضات وتقديراتيتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام القوائم المالية  إعدادإن 

. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه والمصروفات واإليرادات لتزاماتالمحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات واال

 لتقديراتا على بالتعديالتاالعتراف  يتمالتقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الهامة على أساس مستمر. 

ً مستقبلي  .ا

 

 األحكام( أ

 لقوائمامهم على المبالغ المدرجة في  ثرأالصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها  األحكامإن المعلومات حول 

 تحديد العملة الوظيفية. 4 إيضاحمدرجة في المالية 

 



 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة )تابع( األحكام   -6

 

 ( قياس القيمة العادلةب

 

في معاملة منظمة بين  ما التزام نقل عند دفعةأو  ماأصل  بيع عنداستالمه  يمكنالسعر الذي  يهالقيمة العادلة 

المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل 

 :تتم إمالتزام اإل

 في السوق الرئيسي لألصل أو لاللتزام، أو -

 لتزاماتاال أو للموجودات فائدة، في السوق األكثر يالسوق الرئيس وجود عدم حالةفي  -

 

يعتبر  .ةااالد لتلكالسعر المدرج في سوق نشط  باستخدام لألداة، يقيس الصندوق القيمة العادلة عندما يكون متاًحا

بتكرار وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير على أساس مستمر.  االلتزامالسوق نشًطا إذا تمت معامالت األصل أو 

 .، ألن هذا السعر معقول تقريبًا لسعر الخروجيقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر متوسط

 

، فإن الصندوق يستخدم تقنيات تقييم تعمل على زيادة استخدام المدخالت إذا لم يكن هناك سعر مقتبس في سوق نشط

الملحوظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل 

القيمة  ين مستوياتالتي يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يدرك الصندوق التحويل ب

 إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير. سنةالعادلة في نهاية 

 

 :يلي كما هي العادلة للقيمة الهرمي التسلسل مستويات إن

 

  ماثلةالم لتزاماتأو اال للموجودات: أسعار السوق )غير المعدلة( في األسواق النشطة 1المستوى. 

  مالحظتها يمكن والتي األول المستوى تحت إدراجها تم التي: المدخالت بخالف األسعار المدرجة 2المستوى 

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لتزاماتواال للموجودات

  التي ال تستند إلى بيانات سوقية غير ملحوظة. لتزاماتواال للموجودات مدخالت: 3المستوى 

 

و الخسارة أقام الصندوق بتصنيف التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 

خالل السنة، لم يكن هنالك أي تغير في القيمة العادلة الستثمارات القيمة العادلة من خالل قائمة  .1باعتباره المستوى 

في حكمه واألرصدة الدائنة األخرى،  الربح أو الخسارة. تعتبر الموجودات وااللتزامات المالية األخرى مثل النقد وما

بسبب طبيعتها قصيرة األجل والجودة االئتمانية العالية لألطراف  ،العادلةة هي تقريب معقول للقيمة القيم الدفتري

 المقابلة.

 
 
 
 
 
 
 



 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 
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 الهامة المحاسبية السياسات -7

 ثابت شكلبتم تطبيق هذه السياسات مبينة أدناه. و المالية القوائمالسياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه  إن

خالف ذلك. تم تحديد السياسات بشكل خاص عندما تكون هذه السياسات  يذكرما لم  المعروضة، السنواتعلى جميع 

 .م2018يناير  1قابلة للتطبيق فقط بعد أو قبل 

 

 حكمه في وما نقد 7-1

البنك واالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي يمكن تحويلها  لدىالنقد  على النقد وما في حكمه يشتمل

 حكمه في اومالنقد  يتضمنوالتي تكون عرضة لمخاطر ضئيلة للتغيرات في القيمة.  محددهبسهولة إلى مبالغ نقدية 

 .بنكيةال رصدةاأل

 

 مدينة ذمم 7-2

مبدئياً  همموأوراق الدين المصدرة مبدئياً عند نشأتها. يتم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل  المدينة الذمم إثباتيتم 

نة دائًما . يتم قياس مخصص خسارة الذمم المديالفعلية الفائدةبسعر المعاملة وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

 معاملةر المبدئيًا بسع مهمم قياس الذمم المدينة بدون مكون تمويل بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة. يت

 

 مالية أدوات 7-3

 المالية. لتزاماتالمالية على الموجودات المالية واال األدوات تشمل

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  درجةالمواالستثمارات  المالية من النقد وما في حكمه الموجودات تتكون

 المالية من ذمم دائنة أخرى. لتزامات. تتكون االأخرى مدينة ذممو

 

 )سابقا( عليها المتعارف المحاسبية المعايير بموجب المحاسبية السياسات 7-3-1

 

 المحاسبية رالمعايي بين ما ةمتوافقالمالية  لتزاماتللموجودات واال ولياالفيما يتعلق باإلثبات  المحاسبية اإلرشاداتإن 

 :. وهذا كما يلي9 ير الماليرللتق الدولي ياروالمع )سابقا( عليها المتعارف

 

 والقياس األولي اإلثباتأ( 

 

الصندوق  . يسجللألداةالتعاقدية  األحكامالمالية عندما تصبح المنشأة طرفًا في  لتزاماتبالموجودات واال االعترافيتم 

 ".التداولفي أدوات حقوق الملكية والصناديق المشتركة في "يوم  االستثمارات

ف إدراج تكاليعند اإلثبات األولي، يقيس الصندوق الموجودات المالية أو االلتزامات المالية بالقيمة العادلة. يتم 

معامالت الموجودات المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم تسجيلها كمصروف 

 في قائمة الدخل الشامل.

 

بعد االعتراف االولي، يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة ويتم إثبات أي تغير في القيمة 

 دلة في قائمة الدخل الشامل للفترة التي تنشأ فيها.العا
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 )تابع( السياسات المحاسبية بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقا( 7-3-1

 

 التصنيف( ب

 :المالية على النحو التالي موجوداتقام الصندوق بتصنيف ال ،م2017ديسمبر  31المالية المنتهية في  للسنواتبالنسبة 

 

 للمتاجرة بها محتفظ

. رلقصيو إعادة الشراء على المدى ابشكل أساسي لغرض البيع أ ،يتم شراء االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة

ً  للمتاجرة بها المحتفظ المالية األوراق قياس يتم  التغير نع ناتجة خسائر أو أرباح أي إدراج ويتم العادلة بالقيمة الحقا

 التي ينشأ فيها. السنةفي  الشامل الدخل قائمة ضمن عادلةال القيمة في

 

  9 المالي ريرللتق الدولي المعيار بموجب المحاسبية السياسات في التغيرات 7-3-2
في  عن مجلس معايير المحاسبة الدولي "األدوات المالية" الصادرة 9 تقرير المالياعتمد الصندوق المعيار الدولي لل

، والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية والتعديالت على 2018يناير  1مع تاريخ التحول في  2014يوليو 
تغيرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة سابقاً ال  .القوائم الماليةالمبالغ المعترف بها سابقاً في 

 . في القوائم المالية
 

)إيضاح  1 لتقرير الماليوالمعيار الدولي ل 9 تقرير الماليوفقًا لما تسمح به األحكام االنتقالية في المعيار الدولي لل
)أ((، اختار الصندوق عدم إعادة عرض أرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات  13
 .الحالية للسنةالمالية في تاريخ االنتقال في رصيد األرباح المبقاة االفتتاحي  لتزاماتواال

 

 المالية موجوداتال تصنيف (أ
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المالية في  موجوداتهالصندوق  يصنف
 

  متطلبات تصنيف أدوات حقوق الملكية موضحة أدناه:

 

 أدوات حقوق الملكية

األدوات التي ال  تلك يوهأدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المصدر؛ 

 .المصدر ملكية حقوقفي  متبقية حصةوجود  ذلكدليل تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع، و

 

 سارة،الخ أو الربح خاللفي حقوق الملكية بالقيمة العادلة من  االستثماراتيقوم الصندوق بعد ذلك بقياس جميع 

لة من في حقوق الملكية بالقيمة العاد االستثمارات وقياس، األولي اإلثباتعند  ،مدير الصندوق يختارباستثناء عندما 

 الشامل خلالد قائمةح والخسائر بالقيمة العادلة في االرباإثبات  يتم ،الوسم ذلك ختيار. عند ااآلخرالدخل الشامل  خالل

 صاحاإلفيتم  ال. منها التخلص، بما في ذلك عند خراآل الشامل الدخل قائمةيتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى  الو اآلخر

في القيمة  األخرىفي القيمة( بشكل منفصل عن التغيرات  االنخفاضفي القيمة )وعكس خسائر  االنخفاضعن خسائر 

 تحديدم عندما يت الشامل الدخل قائمةإثبات توزيعات األرباح عندما تمثل عائد على هذه االستثمارات في  يتمالعادلة. 

 .دفعاتحق الصندوق في استالم ال
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 )تابع( 9التغيرات في السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  7-3-2
 

 الخسارة وأ مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح استثمارات
عند  ةالخسار وااستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  تصنيف االستثمارات في هذه الفئة على أنها يتم
ارة في من قبل اإلد ةالخسار وأستثمار كاستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح اال وسماألولي. قد يتم  ثباتاإل

 أنه لىع)يشار إليه أحيانًا  متناقضأو االعتراف بشكل  اإلثباتجوهري عدم اتساق  بشكل يقلصأو  يزيدكان  ذاإحالة 
 أسس على والخسائر رباحأو االعتراف باأل لتزاماتالأو ا لموجوداتينشأ من قياس ا والذي"( محاسبي ماثل"عدم ت
أدائها على أساس  ويمالمالية أو كليهما ويتم تق لتزاماتإدارة مجموعة من الموجودات المالية أو االتم ت. أو مختلفة

ً فقوالقيمة العادلة، و  ندوقص، ويتم توفير المعلومات حول الالموثقة يةاالستثمار االستراتيجيةاو  مخاطرال إلدارة ا
 . العليا اإلدارة لموظفينداخليًا على هذا األساس 

 
 9 المالي ريرللتق الدولي المعيار  )سابقا( عليها المتعارف المحاسبية المعايير 
 الدفترية القيمة القياس فئة الدفترية القيمة القياس فئة 

     المالية الموجودات
العادلة من خالل  القيمة  استثمارات

 الخسارة وأ الربح
 (للمتاجرة بها)محتفظ 

 
20,951 

 خالل من العادلة القيمة
 والخسارة الربح

 (إلزامي)

 
20,951 

 
لمعيار ا مع مقارنة )سابقا( عليها المتعارف لمحاسبيةا للمعايير وفقاالمركز المالي  قائمةبين أرصدة  سويةب( الت

 9 المالي لتقريرالدولي ل
 

المالية وتحليل خصائص التدفقات النقدية الخاصة  موجوداتأجرى الصندوق تحليالً مفصالً لنماذج أعماله إلدارة ال
للحصول على معلومات أكثر تفصيالً فيما يتعلق بمتطلبات التصنيف  (أ( 2-3-7 اإليضاحبه. يرجى الرجوع إلى 
 .9 لتقرير الماليالجديدة للمعيار الدولي ل

 
 لمعاييرلمن تصنيفها السابق وفئة قياسها وفقًا  ،المالية لموجوداتبين القيم الدفترية ل سويةالجدول التالي بالتيقوم 

 المالي ريرلتقلإلى المعيار الدولي  تحولالإلى فئات القياس الجديدة الخاصة بها عند  ()سابقا عليها المتعارف لمحاسبيةا
 .المالية لتزامات. لم تكن هناك تغييرات في تصنيف وقياس االم2018يناير  1في  9

 
 المحاسبيةالمعايير   

المتعارف عليها 
 )سابقا( 

 31الدفترية  القيمة
 قياس إعادة تصنيف إعادة م2017ديسمبر 

المعيار الدولي 
 9 رير الماليللتق

 1الدفترية  القيمة
 م2018 يناير

     للمتاجرة بها محتفظ استثمارات
 -- -- (20,951) 20,951 ةللمتاجر بها محتفظ استثمارات
 بالقيمة مدرجة استثمارات

 أو الربح خالل من العادلة
 20,951 -- 20,951 -- الخسارة
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 اإلثبات لغاءإ 7-4

صالحية الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي  للموجودات اإلثبات إلغاءيتم 

( ال يقوم 2( يقوم الصندوق بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية، أو )1من الموجودات، أو عندما يتم تحويلها وإما )

اد عالصندوق بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية إلى حد كبير، ولم يحتفظ الصندوق بالسيطرة. عند استب

 .الموجودات المالية، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمبلغ المستلم في قائمة الدخل الشامل

 

 المالية لتزاماتاال 7-5

سارة. بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ التزاماتلتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه ه المالية باالتزاماتيصنف الصندوق 

  .قضاؤهان أو غاؤهلإ أوالوفاء بااللتزام المحدد في العقد  المالية عندما يتم لتزاماتالا اإلثبات بإلغاءالصندوق  يقوم

 

 المقاصة 7-6

قط عند فالصافي في قائمة المركز المالي  المبلغالمالية ويدرج  لتزاماتبين مبالغ الموجودات واال مقاصة إجراءتم ي

ساس أنية لتسويتها على  الشركةعندما يكون لدى  كذلكلتلك المبالغ المدرجة و مقاصة جراءإلوجود حق نظامي ملزم 

 في آن واحد.  لتزاماتتسديد االلو بيع الموجودات أالصافي 

 

 أخرى دائنة وذمم المستحقات 7-7

ة المطفأة باستخدام بالتكلف اً الحقمبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها  األخرى الدائنة والذممالمستحقة  المصروفات إثباتيتم 

 .الفعلي الفائدةطريقة معدل 

 

 المخصصات 7-8

 تقدير يمكن تعاقدي أو قانوني حالي التزام صندوقال لدى أن سابقة ألحداث نتيجة ظهر إذا بالمخصص االعتراف يتم

 تقديرجراء إ يمكنو االلتزام هذا لتسوية اقتصادية لمنافع خارجة تدفقات يتطلب أن المحتمل ومن موثوق بشكل مبلغه

 .المستقبلية التشغيل لخسارة المخصص إثبات يتم ال. المدفوع للمبلغ موثوق

 

  للوحدة الواحدة كيةلالم حقوق 7-9

لكل  موجوداتلل كيةلالم حقوقالصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات في كل يوم عمل سعودي. يتم احتساب 

 على عدد الوحدات المالي المركز قائمةإلى مالكي الوحدات المدرجة في  عائدةال موجوداتلل كيةلالم حقوقوحدة بقسمة 

 .السنةالقائمة في نهاية 
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  ئمةوحدات قا 7-10

صنف الصندوق االدوات المالية الصادرة كالتزامات مالية او حقوق أدوات حقوق الملكية وذلك تبعاً لمضمون الشروط 

 التعاقدية لألدوات. 
 

لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد قائمة. عند تصفية الصندوق، يمنح حملة الوحدات صافي الموجودات المتبقية. 

للشروط واألحكام. تعطي الوحدات القابلة لالسترداد المستثمرين حق المطالبة بالنقد بقيمة ويتم تصنيفها بالتساوي وفقاً 

 تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق في كل تاريخ استرداد وأيًضا في حال تصفية الصندوق.

 

ع ابلة لالسترداد تشتمل على جمييصنف الصندوق وحداته القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات الق

 الميزات التالية:
 دوقلصنا تصفية حالة في دوقلصنا ولصأ صافي نم تناسبية بحصة كللمال يسمح. 
 .الصك في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى 

  متطابقةجميع األدوات المالية في صنف األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات. 

  ال يتضمن الصك أي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر غير حقوق المالك في األسهم التناسبية

 .لصافي أصول الصندوق
  

يستند إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو 

الموجودات المعترف بها أو التغير في القيمة العادلة لصافي الموجودات المعترف الخسائر والتغير في صافي 

 .بها وغير المعترف بها للصندوق على مدى عمر األداة
 

يتم اثبات التكاليف اإلضافية العائدة مباشرة إلى استرداد أو إصدار وحدات قابلة لالسترداد مباشرة إلى حقوق الملكية 

 أو جزء من تكلفة االستحواذ. ويتم تسجيلها كخصم من المتحصالت
 

 الضرائب / الزكاة 7-11

القوائم  هذه في االلتزام لهذا مخصصإدراج أي  يتم ال بالتالي الوحدات، مالكي على املتزا هي كاةلز/ ا ئبالضرا إن

 . المالية

 

 باإليرادات االعتراف 7-12

يتم إثبات اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية إلى الصندوق ويمكن قياس اإليرادات 

قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء بصورة موثوق بها، بغض النظر عن موعد السداد. يتم 

 .الضرائب والخصومات

  

يتم االعتراف باألرباح والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. أما توزيعات األرباح 

ين يتم إثبات الزيادة أو النقص في الفرق ب استالمها.عندما يحق للصندوق  في قائمة الدخل الشامل فيتم االعتراف بها

    .الشامل التكلفة والقيمة السوقية لمحفظة استثمارات الصندوق كتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة الدخل

 

 2018يناير  1، اعتباًرا من  15 رير الماليتقلل بموجب المعيار الدولي
نموذًجا واحدا شامل للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء  15 الماليتقرير يحدد المعيار الدولي لل

، والذي يوجد حاليًا في العديد من المعايير والتفسيرات ضمن ويحل محل التوجيه الحالي للمحاسبة عن اإليرادات

لم ينتج عنه أي تغيير في السياسة  15 تقرير الماليالمعيار الدولي لل. إن تطبيق المالية اريرتقالمعايير الدولية لل

 .المحاسبية للصندوق
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 حكمه في ماو النقد -8
 النقد وما في حكمه يتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى البنك.

 

  استثمارات -9
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة /استثمارات محتفظ بها للمتاجرة بموجب المعايير المحاسبية 

 ما يلي: المتعارف عليها )سابقاً(

 

 محتفظ بها للمتاجرة استثماراتك ةمصنفمكونات االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة 

 حسب العملة ملخصة فيما يلي: بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها )سابقاً( 

 

 م2018 ديسمبر 31  

 الدولة  العملــــــــــــة
 مــن %

 التكلفــــــــة القيمـــة اإلجمالية
 القيمـــــــــة

 العادلة
     

 14,838 16,059 57.09 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي
 4,077 4,425 15.68 استراليا دوالر استرالي

 3,217 3,321 12.38 المتحدة المملكة  استرليني  جنية
 2,490 2,237 9.58 هونغ كونغ دوالر هونغ كونغ

 580 572 2.23 اليابان ياباني ين
 531 550 2.04 ايرلندا  يورو

 260 251 1.00 سنغافورة دوالر سنغافوري
     
  100.00 27,415 25,993 

 

 م2017 ديسمبر 31  

 الدولة  العملــــــــــــة
 مــن %

 التكلفــــــــة اإلجمالية ـةالقيمـ
 القيمـــــــــة

 العادلة
     

    7,619        7,713  36.37 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي

    5,188    5,030  24.76  استراليا  دوالر استرالي 

    4,378    3,793  20.90  المتحدةالمملكة  جنيه استرليني

    1,413    1,285  6.74  سنغافورة دوالر سنغافوري

    1,161    1,221  5.54  نيوزلندا  دوالر نيوزلندي 

    773    652  3.69  ايرلندا  يورو

 419 378 2.00 هونغ كونغ دوالر هونغ كونغ

  100 20,072 20,951 
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 )تابع( تثماراتاس    -9

 

 م2017 يناير 1  

 العملــــــــــــة

 

 الدولة

 مــن %

القيمـــة 

 التكلفــــــــة اإلجمالية

 القيمـــــــــة

 العادلة 

     

 5,469 5,490 53.85 الواليات المتحدة األمريكية دوالر أمريكي

 1,927 1,934 18.97 هونغ كونغ دوالر هونغ كونغ

 1,113 1,330 10.96 المملكة المتحدة جنيه استرليني

 687 620 6.76 اليابان ين ياباني

 530 508 5.22 استراليا  دوالر استرالي 

 430 501 4.23 ايرلندا  يورو

  100 10,383 10,156 

 
 أخرى مدينة ذمم -10

 ديسمبر 31 

 م2018

 ديسمبر  31

 م2017

 يناير 1

 م2017

    

 -- 145 316 مباعة الستثمارات مدينة ذمم

 34 -- 170 مدينة أرباح توزيعات
 27 11 -- أخرى مدينة ذمم

 486 156 61 

 
 أخرى دائنة ذمم -11

 

 ديسمبر 31 

 م2018

 ديسمبر  31

 م2017

 يناير 1

 م2017

    

 -- 94 126 مستحقة إدارة أتعاب
 -- 221 -- االسترداد حساب على الوحدات لحملة دائنة أرصدة

 15 437 499 أخرى دائنة أرصدة

 625 752 15 
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  حداتالو معامالت -12
 :يلي كما السنة خالل الوحدات في المعامالت تلخيص تم

 في المنتهية للسنة 

 ديسمبر 31 

 م8201

 وحـــــــــدات

 )باآلالف(

 ديسمبر 31 

 م 7201

 وحــــــدات

 )باآلالف(
    

 9,214  17,144 السنةالوحدات في بداية 
    

 9,757  11,055 وحدات مباعة 
    

(3,732) وحدات مستردة   (1,827)  
    

 7,930  7,323 خالل السنة في الوحدات الزيادةصافي 

 17,144  24,467 السنةالوحدات في نهاية 

 

 وحدات من( % 38.54م:2017) %43.82م، فإن أكبر خمس حملة وحدات يمثلوا 2018 ديسمبر 31في  كما

 .الصندوق

 
 عالقة ذات أطراف وأرصدة معامالت -13

 

 طرف ىعل هام تأثير ممارسة أو آخر طرف على سيطرةال على القدرة لطرف كان إذا عالقة ذات األطراف تعتبر

 .تشغيلية أو مالية قرارات التخاذ آخر

 

 طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدير الصندوق شركة األهلي المالية

 

 أخرى ومصروفات إدارية أتعاب

يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه الخدمات حسبما يحدده 

الصندوق  الملكية حقوقفي السنة من  %1.85مدير الصندوق، بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع 

 اليومي كما هو منصوص عليه في أحكام وشروط الصندوق.

 

نيابةً عن الصندوق والمتعلقة بأتعاب المراجعة وأتعاب الحفظ  تكبدةير الصندوق استرداد المصروفات المكما يحق لمد

واالستشارات ومصروفات معالجة بيانات واألتعاب األخرى المماثلة. يقتصر الحد األعلى لمبلغ هذه المصروفات 

الصندوق في أيام  الملكية حقوقالسنة من في  %1.5الذي يستطيع مدير الصندوق استرداده من الصندوق على نسبة 

 .الفعليةالتقييم المعنية. تم استرداد هذه المصروفات من قبل مدير الصندوق على أساس قيمتها 
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )تابع(  -13
 

 عالقة ذات أطراف مع معامالت

دخل الصندوق في المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية. تم تنفيذ هذه  ،خالل السنة

المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من 

 قبل مجلس إدارة الصندوق.

 

 
 المالية المخاطر إدارة  -14

 

 المالية لمخاطرعوامل ا 1-14

ومخاطر  ،ومخاطر االئتمان ،إن أنشطة الصندوق تعرضه لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق

 .السيولة ومخاطر التشغيل

 

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو 

 .مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق

 

على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  ألولالمراقبة والتحكم في المقام ايتم تحديد مخاطر 

لمخاطر ل تحملهو ،على وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة يحتوي الصندوق

 .وفلسفة إدارة المخاطر العامة وملزمة باتخاذ إجراءات إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات االستثمار

 

 مخاطر السوق 14-1-1

 

 أ( مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية

 قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبيةوهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب 
 العملة الوظيفية للصندوق هي الدوالر األمريكي. .وتنشأ من األدوات المالية المقومة بالعملة األجنبية

  
يتم تحديد الموجودات وااللتزامات المالية للصندوق بعمالت غير العملة الوظيفية. وبناًء على ذلك، قد تتأثر قيمة 

 موجودات الصندوق بشكل مالئم أو غير مالئم بسبب التقلبات في أسعار العمالت. 

 
 

 

 

 
 

 قيمة وحدات محتفظ بها  مبلغ المعامالت المعامالت طبيعة الطرف ذو العالقة

 م2017 م2018 م2017 م2018  

      

   282 408 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية
مصروفات  

مدفوعة بالنيابة 

  -- 33 75 عن الصندوق
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 )تابع( المالية المخاطر إدارة   -14
 

 المالية )تابع( لمخاطرعوامل ا 14-1
 

 مخاطر السوق )تابع( 14-1-1
 

يتضمن احتساب تأثير الحركة المحتملة في الدوالر األمريكي مقابل العمالت األساسية لمحفظة االستثمارات  إن التحليل
 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على قائمة العمليات بسبب القيمة لعادلة للموجودات ذات الحساسية للعملة

 
 

 التغير في أسعار السوق
 ديسمبر 31

 م2018
 ديسمبر 31

 م2017
 يناير 1

 م2017
     

 51 ± 519 ± 408 ± % 10 ± دوالر استرالي 
  ±111 438 ± 322 ± % 10 ± جنيه استرليني

 193 ± 42 ± 249 ± % 10 ± دوالر هونغ كونغ
 69 ± -- ± 58 ± % 10 ± ين ياباني

 ± 43 77 ± 53 ± % 10 ± يورو
 -- ± 141 ± 26 ± % 10 ± دوالر سنغافوري
 -- ± 116 ± -- ± % 10 ± دوالر نيوزلندي

 
 ب( مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية أو القيمة العادلة لألدوات تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في 
 المالية للقسيمة الثابتة بسبب التغيرات في أسعار عمولة السوق.

 
 دة.أسعار الفائ جميع موجودات والتزامات الصندوق غير محملة بفائدة وبالتالي فأن الصندوق غير معرض لمخاطر

 
 مخاطر األسعار( ج

نتيجة لتغير أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل مرتبطة  مالية أداةتتمثل في مخاطر تذبذب قيمة 
تنشأ مخاطر السعر بشكل  باألداة أو الجهة المصدرة لألداة أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.

حركة  ربقأساسي من عدم اليقين بشأن أسعار األدوات المالية المستقبلية التي يمتلكها الصندوق. يراقب الصندوق عن 
 .هماألسلدى الصندوق استثمارات في  ،المركز المالي قائمةأسعار استثماراته في األدوات المالية. وفقاً لتاريخ 

 

)نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات( بسبب تغير محتمل معقول في قيمة  الملكية حقوقإن التأثير على قيمة 
 :يلي هي كماجميع المتغيرات األخرى المحتفظ بها  بقاءمع  ،لصندوق االستثمار الملكية حقوق

 
 م2017 يناير 1 م2017 ديسمبر 31 م2018 ديسمبر 31 
       

 1,016 %10± 2,095 %10± 2,599 %10± الملكية حقوق على التأثير
 

 االئتمان مخاطر 14-1-2
للطرف اآلخر. هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية 

يهدف مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقييم المستمر للكفاءة المالية 
، يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القيمة الدفترية للنقد لبعض األطراف. في تاريخ قائمة المركز المالي

في النقد لدى البنوك المودع لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع والذمم المدينة  وما في حكمه والذي يتمثل
 األخرى.
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 )تابع( المالية المخاطر إدارة  -14

 

 المالية )تابع( لمخاطرعوامل ا 1-14

 
 السيولة مخاطر 14-1-3

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل 

ً  مالئمةعند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط تكون غير   .جوهريا

 

شروط وأحكام الصندوق على االكتتاب في الوحدات واستردادها في كل يوم تعامل )من االثنين إلى الخميس تنص 

شريطة أن تكون أيام العمل في المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة( ومن ثم، فإنها تتعرض لمخاطر السيولة 

دير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد الخاصة باسترداد أموال حملة األسهم في هذه األيام. يقوم م

من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها، إما من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار 

 أو عن طريق أخذ قروض تسهيالت قصيرة األجل محصلة من مدير الصندوق.

 

خالل االستثمار في األوراق المالية التي يتوقع أن تكون قادرة على تصفيتها خالل  يدير الصندوق مخاطر السيولة من

 فترة زمنية قصيرة.

 
 مخاطر التشغيل 14-1-4

هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة  التشغيلمخاطر  إن

بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليًا أو خارجيًا لدى مقدم خدمة الصندوق 

ات عن المتطلب متمثلةالوالسوق المخاطر مثل تلك ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان والسيولة والعمالت 

 .القانونية والتنظيمية

 

يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار 

 .الوحدات بسمعته في تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في توليد عوائد لحاملي تالحقالتي 

 

إن المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية تقع على عاتق قسم إدارة المخاطر. يتم دعم 

هذه المسئولية عن طريق تطوير المعيار العام إلدارة المخاطر التشغيلية، والذي يشمل الضوابط والعمليات لدى مقدمي 

 :ع مقدمي الخدمة، في المجاالت التاليةالخدمة وإنشاء مستويات الخدمة م

 

 توثيق الضوابط واإلجراءات -

 متطلبات ل -

 الفصل المالئم بين الواجبات بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ •

 التوفيق ورصد المعامالت؛ و •

 التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، •

 لمعالجة المخاطر المحددة؛كفاية الضوابط واإلجراءات  -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛ -

 تطوير خطط الطوارئ؛ -

 التدريب والتطوير المهني؛ -

 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و -

 تخفيف المخاطر. -
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 األولى للمرة المالية اريرتقلل الدولية المعايير تبني -15
ً للمع فإن، 2كما هو موضح في ايضاح   ليةالما اريرللتق الدوليةير ايهذه أول قوائم مالية للصندوق يتم إعدادها وفقا

 .في المملكة العربية السعودية ةالمعتمد
 

تم  ،المالية القوائم. عند إعداد هذه المالية القوائمفي إعداد هذه  7تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في إيضاح 
، وهو )تاريخ تحويل الصندوق إلى المعايير الدولية م2017يناير  1للصندوق في  ةالمركز المالي االفتتاحي قائمةإعداد 

 (.للتقرير المالي
 

ديل المبالغ بتع الصندوق ، وبموجب هذه المعايير، قامللتقرير الماليعند إعدادها للقوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية 
التالية  . تتناول اإليضاحات)سابقا( عليها المتعارف المحاسبية لمعاييرالمدرجة سابقًا في القوائم المالية المعدة وفقًا ل

على  اليللتقرير المإلى المعايير الدولية  )سابقا( عليها المتعارف المحاسبية المعاييرشرًحا لمدى تأثير التحول من 
 المركز المالي للشركة وأدائها المالي.

 
  ( االعفاءات المطبقةأ

 تآلمنشل" يتيح بعض اإلعفاءات األولىللمرة  المالي للتقرير دوليةالمعايير ال تبني" 1 لتقرير الماليلالمعيار الدولي  إن
لتقرير لمن التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية  األولى للمرة الدولية المعايير تبنت التي

 .المالي
 

 :الصندوق اإلعفاء التالي طبق
 

 مالية أدوات
 لمنشآتل" يتيح بعض اإلعفاءات مرة ألول المالي للتقرير الدولية المعايير تطبيق" 1تقرير المالي للالمعيار الدولي  إن

لتقرير لمن التطبيق بأثر رجعي لمتطلبات معينة بموجب المعايير الدولية  األولى للمرة الدولية المعايير تبنت التي
السابقة، اختار الصندوق اإلعفاء من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  سنةوحيث أنه بالنسبة لمعلومات ال .المالي

عارف السعودية المت للمعاييربأثر رجعي؛ لذلك، تم تقديم المعلومات المقارنة وفقًا  15ر الدولي للتقرير المالي اوالمعي 9
 .1وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  عليها )سابقا(

 
تاريخ ب م2014كما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولي في يوليو  9المالي  ريرلتقلالصندوق المعيار الدولي  طبق

 .م، والذي نتج عنه تسويات للمبالغ المعترف بها سابقا في القوائم المالية2018 يناير 1 فيانتقال 
 

أرقام  عرض، اختار الصندوق عدم إعادة 9لتقرير المالي ل الدولي يارللمع االنتقالية لألحكام وفقاً هو مسموح  كما
 الرصيدفي  التحولالمالية في تاريخ  وااللتزاماتالمقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات المالية 

 ذلك،الحالية. وبناًء على  سنة( واحتياطيات أخرى للم2018 ريناي 1) الوحدات لحملة العائدة الملكية حقوقل االفتتاحي
ً المقارنة تعكس المتطلبات  سنواتفي  المعروضة بياناتفإن ال . وبالتالي (السعودية المتعارف عليها )سابقا معاييرلل وفقا

 31للسنة المنتهية في  9المقدمة بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  بياناتفهي غير قابلة للمقارنة مع ال
 للتقرير الدولي ياربالنسبة اإليضاحات، فإن التعديالت الناتجة عن اإلفصاح عن المع ذلك،. وبناًء على 2018 ديسمبر
ً  7 المالي  .الحالية سنةتم تطبيقها فقط على ال أيضا

 
على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاريخ االنتقال إلى المعيار الدولي للتقرير  تم إجراء التقييم التالي

 :9المالي 
 
 تحديد نموذج العمل الذي يتم بموجبه االحتفاظ بموجودات مالية ؛ •
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. المدرجة المالية الموجودات التسميات السابقة لبعضوالغاء  تعيين •

 



 صندوق األهلي العقاري العالمي للدخل
 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 
  إيضاحات حول القوائم المالية

 م2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 )مالم يذكر غير ذلك( دوالر أمريكيألف 

 

20 

 

 )تابع( المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولىتبني  -15

 

 تقديرات

ً  التواريخ نفس في التقديرات مع تتوافقم 2017 ديسمبر 31وم 2017 يناير 1 في كما التقديرات إن  للمعايير وفقا

 السعودية المتعارف عليها )سابقا(.
 

 للتقرير الماليإلى المعايير الدولية  التحولآثار 

الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى  )سابقا( عليها المتعارف المحاسبية المعاييرمن  تحولالإن 

ائمة الدخل الشامل، وقجوهري على قائمة المركز المالي للصندوق،  ثرأليس له أي  ةرير المالياتقالمعايير الدولية لل

  والتدفقات النقدية. إلى مالكي الوحدات العائدةالملكية  حقوقالتغيرات في 

 

 المعايير الصادرة والتي لم يتم تطبيقها  -16

م مع إمكانية 2019يناير  1 بعد ابتدأً  الفتراتفيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة على 

 . الماليةالقوائم بالتطبيق المبكر لها عند إعداد هذه  صندوقال يقومالمبكر ومع ذلك لم  أوالتطبيق الحقا 

 

 عقود االيجار 16المعيار الدولي للتقرير المالي  -

 م(2017 –م 2015)دورة  لمالیةا يررللتقا لیةولدا للمعايیر لسنويةالتحسينات ا -

 - لدخلا ضريبة تمعالجا لحو لتأكدا معد حالة-23 لماليا للتقرير لیةولدا لمعايیرا اتتفسیر لجنة تفسیر -

 .يوضح المحاسبة عن معالجات ضريبة الدخل التي لم يتم قبولها من قبل السلطات الضريبية بعد

  .(9 لماليا للتقرير ليولدا رلمعیاا على تتعديال) لسالبا لتعويضا مع مقدماً تلمدفوعاخصائص ا -

 ليولدا لمحاسبةا رمعیا على تتعديال) لمشتركةا يعرلمشاوا لزمیلةا تلشركاا في ألجلا ويلةط لحصصا -

28).  

 .(19 ليولدا لمحاسبةا رمعیا على تتعديال) لتسويةأو ا رالختصاأو ا لخططا تتعديال -

 .للتقرير الماليتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية  -

  عقود التأمين– 17المالي  قريرالمعيار الدولي للت -

         

 يكون للمعايير الواردة أعاله أي تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق في فترة التطبيق األولي.ال يتوقع أن 

                                                                                                                                                                       

 آخر يوم للتقييم  -17

 .(م2017 ديسمبر 29م: 2017) م2018ديسمبر  31 هوآخر يوم لتقييم الصندوق 

 

 القوائم المالية اعتماد  -18

 .م2019 مارس 14 الموافق هـ1440 رجب 7من قبل مدير الصندوق بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

As at 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

  31 December 

2018 

31 December 

2017 

1 January 

2017 

  Notes    

ASSETS 

Cash and cash equivalents 8 508 729 55 

     Investments  9 25,993 20,951 10,156 

Other receivables  
10 

486 156 61 

     
Total assets  

26,987 21,836 10,272 

   
  LIABILITY     

     
Other payables 11 625 752 15 

     

Equity attributable to Unitholders  26,362 21,084 10,257 

     

Units in issue in thousands (number) 12 24,467 17,144 9,214 

     

Equity per unit (USD)  1.0775 1.2298 1.1132 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these  financial statements 
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STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

 
Note 

31 December  
2018 

31 December  
2017 

    
Dividend income   742 573 
    
Realised (loss) / gain on sale FVTPL investments   (225) 567 
    
Unrealised (loss) / gain on FVTPL investments   (2,298) 1,113 

    
Total (loss) / income  (1,781) 2,253 

    
Management fees 13 (408) (282) 
    
Value added tax  (20) -- 
    
Administrative expenses  (18) (5) 
    
Custody fees  (13) (7) 
    
Professional fees  (9) (7) 
    
Shariah audit fees  (8) (7) 
    
Fund Board remuneration  (5) (5) 
    
CMA fees  (2) (2) 

    
Total operating expenses  (483) (315) 

    
(Loss) / profit for the year   (2,264) 1,938 

    
Other comprehensive income for the year  -- -- 
    
Total comprehensive (loss) / income for the year   (2,264) 1,938 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these  financial statements
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31 December  

2018 

 

31 December  
2017 

       

Equity attributable to Unitholders at the beginning of the 

year  

21,084  10,257 

    

Total comprehensive (loss) / income for the year (2,264)  1,938 

    

Increase in equity from unit transactions during the year    

    

Proceeds from units sold  12,772  11,658 

    

Value of units redeemed (4,303)  (2,199) 

Income distribution 

   

(927)  (570) 

    

    7,542  8,889 

     

Equity attributable to Unitholders at the end of the year 26,362  21,084 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral 

 part of these financial statements
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STATEMENT OF CASH FLOWS  
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Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 
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Note 

31 December 

2018 

31 December 

2017 

Cash flow from operating activities 

(Loss) / profit for the year  (2,264) 1,938 

Adjustment for:    

Unrealised loss / (gain) on FVTPL investments  2,298 (1,113) 

  
34 825 

Changes in operating assets and liabilities:    

FVTPL investments  (7,340) (9,682) 

Other receivables  (330) (95) 

Other payables  (127) 737 

    

Net cash used in operating activities  (7,763) (8,215) 

    

Cash flow from financing activities    

Proceeds from issuance of units  12,772 11,658 

Payments on redemptions of the units  (4,303) (2,199) 

Income distribution  (927) (570) 

    

Net cash generated from financing activities  7,542 8,889 

    

(Decrease) / increase in cash and cash equivalents   (221) 674 

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 8 729 55 

    

Cash and cash equivalents at the end of the year 8 508 729 

    

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

The accompanying notes 1 to 18 form integral part 

of these financial statements
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1 THE FUND AND ITS ACTIVITIES 

 

AlAhli Global Real Estate Income Fund (the “Fund”) is a Shariah compliant, open-ended investment fund, 

managed by NCB Capital Company (the “Fund Manager”), a subsidiary of The National Commercial 

Bank (the "Bank"), for the benefit of the Fund's Unitholders. The Fund is established under article 30 of 

the Investment Fund Regulations (the Regulations) issued by the Capital Market Authority (CMA). 

 

As defined in Capital Market Authority's (CMA) Regulation No. 2-83-2005 dated 21 Jumada Awal 1426H 

(28 June 2005) the Fund Manager conducts following securities’ activities: 

 

a) Dealing; 

b) Arranging; 

c) Managing; 

d) Advising; 

e) Custody; 

 

The Fund’s investments are held by Northern Trust, a custodian appointed by the Fund Manager. During 

the year, Northern Trust took over the role of the custodian of the Fund from CACEIS Bank Luxembourg. 

 

The Fund Manager has appointed an international investment house, LaSalle Investment Management 

Securities B.V, Netherlands, as sub-managers to the Fund. Their duties include opening separate 

independent investment accounts and managing the Fund’s assets in line with the investment strategies and 

Shariah guidelines. 

 

The Fund seeks to generate long term capital appreciation through investing in companies engaged 

principally in the real estate industry. The Fund also invests in listed Real Estate Investment Trusts “REITs” 

across the globe. The Fund invests in the securities of companies that own and manage a pool of real estate 

properties and at the same time they are relatively liquid; i.e. can be easily converted to cash. 

 

The terms and conditions of the Fund were originally approved by the CMA through their letter dated 30 

June 2008. The Fund commenced its activities on 31 December 2007. 

 

The Fund is governed by the Regulations issued by the CMA pursuant to resolution number 1-219-2006 

dated 3 Dhul Hijja 1427H (corresponding to 24 December 2006) as amended by the Resolution No 

1/61/2016 of Board of the CMA dated 16 Sha’ban 1437H (corresponding to 23 May 2016), which 

provided detailed requirements for all funds within the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

2. BASIS OF ACCOUNTING 

 

These financial statements of the Fund have been prepared in accordance with International Financial 
Reporting Standards as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and 
pronouncements issued by Saudi Organization for Certified Public Accountants (“SOCPA”), and comply 
with the applicable provisions of the Investment Funds Regulations issued by Capital Market Authority, 
the Fund’s terms and conditions and the Information Memorandum. 
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2. BASIS OF ACCOUNTING (continued) 

 

For all years up to and including the year ended 31 December 2017, the Fund prepared its financial 

statements in accordance with generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia 

promulgated by Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA) (“previous GAAP”). The 

financial statements for the year ended 31 December 2018 are the first financial statements of the Fund 

prepared in accordance with IFRS and IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting 

Standards has been applied.  

 

An explanation of how the transition to IFRSs has affected the reported financial position, financial 

performance and cash flows of the Fund is provided in note 15. 

 

3. BASIS OF MEASUREMENT 

 

The  financial statements have been prepared on a historical cost convention using accrual basis of 

accounting and going concern concept except for investments measured at fair value through profit or 

loss (“FVTPL”) (2017: investments held for trading) which are recorded at fair value. 
 

The Fund does not have a clearly identifiable operating cycle and therefore does not present current and 

non-current assets and liabilities separately in the statement of financial position. Instead, assets and 

liabilities are presented in order of their liquidity.  

 

4. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY  

 

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic 

environment in which the Fund operates (the “functional currency”). These financial statements are 

presented in United States Dollar (“USD”) which is the Fund’s functional and presentation currency. 

 

5. CHANGES IN FUND’S TERMS AND CONDITIONS 

 

During the year ended 31 December 2018, the Fund Manager has made certain revisions to the terms and 

conditions of the Fund. The main changes in the terms and conditions relate to updating of Fund 

documentation in compliance with the updated Investment Funds Regulations and appointment of 

Northern Trust as an independent custodian.  

 

The update of fund document was notified to CMA through a letter dated 26 March 2018 and was notified 

by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 26 March 2018. The revised term and 

conditions became effective from 26 March 2018. 

 

The appointment of Northern Trust as an independent custodian was notified to CMA through a letter 

dated 22 October 2018 and was notified by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 22 

October 2018. The revised terms and conditions became effective from 10 December 2018. 

 

The Fund Manager also updated the Information Memorandum and changed the paragraph relating to the 
board of directors of NCB Capital Company, which was notified to CMA through a letter dated 27 

November 2018 and was notified by the Fund manager to the unitholders through a letter dated 29 

November 2018. The revision became effective from 10 December 2018. 
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6. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS  

 

The preparation of the financial statements requires management to make judgments, estimates and 

assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, 

liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying 

assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the 

period in which the estimates are revised and in any future periods affected. 

 

a) Judgments  
 

Information about judgment made in applying accounting policies that have most significant effects on 

the amounts recognized in the financial statements is included in the note 4 – determination of functional 

currency.  

 

b) Fair value estimation   

 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 

transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 

on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:  

 

 In the principal market for the asset or liability, or 

 In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability 

 

When available, the Fund measures the fair value of an instrument using the quoted price in an active 

market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take 

place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an on-going basis. The 

Fund measures instruments quoted in an active market at a market price, because this price reasonable 

approximation of the exit price.  

 

If there is no quoted price in an active market, then the Fund uses valuation techniques that maximise the 

use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation 

technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a 

transaction.  The Fund recognizes transfer between levels of fair value at the end of the reporting period 

during which the change has occurred. 

 

The fair value hierarchy has the following levels: 

 

 Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that 

the entity can access at the measurement date; 

 Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the 

asset or liability, either directly or indirectly; and 

 Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability. 

 

The Fund has classified the fair value hierarchy of FVTPL investments as Level 1. During the year there 

has been no transfer in fair value hierarchy for FVTPL investments. Other financial instruments such as 

cash and cash equivalents, dividends receivables are short term financial assets and other payables are 

short term financial liabilities whose carrying amounts approximate fair value, because of their short-

term nature and the high credit quality of counterparties. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out 

below. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated. 

Where policies are applicable only after or before 1 January 2018, those policies have been particularly 

specified. 

 

7.1 Cash and cash equivalents  

 

Cash equivalents include cash at bank and short-term, highly liquid investments that are readily 

convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. 

Cash and cash equivalents include bank balances. 

 

7.2 Receivables   

 

Receivables are initially recognised when they are originated. Receivables without a significant financing 

component is initially measured at the transaction price and subsequently at their amortised cost using 

effective commission rate method. Loss allowance for receivables is always measured at an amount equal 

to lifetime expected credit losses. Receivables without a significant financing component is initially 

measured at the transaction price. 

 

7.3 Financial Instrument  

 

Financial instrument comprise financial assets and financial liabilities. 

Financial assets consist of cash and cash equivalents, investments measured at fair value through profit 

or loss, and other receivable. Financial liabilities consists of other payables. 

 

7.3.1 Policy under previous GAAP 

 

The accounting guidance in respect of the initial recognition of financial assets and liabilities is consistent 

between previous GAAP and IFRS 9. This is as follows: 

 

a) Initial recognition and measurement    

 

Financial assets and financial liabilities are recognised when the entity becomes a party to the contractual 

provisions of the instrument. The Fund records investments in equity instruments and mutual funds on a 

‘trade day’ basis.  

 

At initial recognition, the Fund measures a financial asset or financial liability at its fair value. Transaction 

costs of financial assets and financial liabilities carried at fair value through profit or loss are expensed in 

the statement of comprehensive income. 

 

After initial recognition, investments are measured at fair value and any change in the fair value is 

recognized in the statement of comprehensive income for the year in which it arises.  
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 

7.3.1 Policy under previous GAAP (continued) 

 

b) Classification     

 

For financial years ended 31 December 2017, the Fund classified financial assets as follows: 

 

Held for trading 
 

Investments classified as held for trading, are acquired principally for the purpose of selling or 

repurchasing in the short term. Securities which are held for trading are subsequently measured at fair 

value and any gain or loss arising from a change in fair value is included in the statement of 

comprehensive income in the year in which it arises. 

 

7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 

 

The Fund has adopted IFRS 9 ‘Financial Instruments’ as issued by the International Accounting 

Standards Board (IASB) in July 2014 with a date of transition of 1 January 2018, which resulted in 

changes in accounting policies and adjustments to the amounts previously recognised in the  financial 

statements. 

 

As permitted by the transitional provisions of IFRS 9 and IFRS 1 (Note 13 (a)), the Fund elected not to 

restate comparative figures. Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and liabilities at 

the date of transition were recognised in the opening equity attributable to unitholders of the current year. 

 

a) Classification of financial assets   
 
The Fund classifies its financial assets as Fair value through profit or loss (FVTPL) 

 

The classification requirements for equity instruments are described below: 

 
Equity instruments 
 

Equity instruments are instruments that meet the definition of equity from the issuer’s perspective; that 

is, instruments that do not contain a contractual obligation to pay and that evidence a residual interest in 

the issuer’s equity.  

 

The Fund subsequently measures all equity investments at fair value through profit or loss, except where 

the Fund Manager has elected, at initial recognition, to irrevocably designate an equity investment at fair 

value through other comprehensive income. When this election is used, fair value gains and losses are 

recognised in OCI and are not subsequently reclassified to the statement of comprehensive income, 

including on disposal. Impairment losses (and reversal of impairment losses) are not reported separately 

from other changes in fair value. Dividends, when representing a return on such investments, continue to 

be recognised in the statement of comprehensive income when the Fund’s right to receive payments is 

established. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.3 Financial Instrument (continued) 

 
7.3.2 Accounting policies under IFRS 9 (continued) 

 

a) Classification of financial assets (continued)   

 

Investments carried at fair value through profit and loss (FVTPL) 
 

Investments in this category are classified as FVTPL on initial recognition. An investment may be 

designated as FVTPL by the Fund Manager if it eliminates or significantly reduces a measurement or 

recognition inconsistency (sometimes referred to as “an accounting mismatch”) that would otherwise 

arise from measuring assets or liabilities or recognizing the gains and losses on different bases; or a group 

of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value 

basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about 

the group is provided internally on that basis to the Fund’s key management personnel. 

 

 Previous GAAP IFRS 9 

 Measurement category 

Carrying 

amount 

Measurement 

category 

Carrying 

amount 

Financial assets     

Investments FVTPL (Held for trading) 20,951 FVTPL 20,951 

 

b) Reconciliation of statement of financial position balances from previous GAAP to IFRS 9 
The Fund performed a detailed analysis of its business models for managing financial assets and analysis 

of their cash flow characteristics. Please refer to Note 7.3.2 (a) for more detailed information regarding 

the new classification requirements of IFRS 9.  

 

The following table reconciles the carrying amounts of financial assets, from their previous classification 

and measurement category in accordance with previous GAAP to their new measurement categories upon 

transition to IFRS 9 on 1 January 2018. There were no changes to the classification and measurement of 

financial liabilities. 

 

Previous 
GAAP  

carrying 
amount 31 
December 

2017 Reclassifications Remeasurements 

IFRS 9  
carrying 
amount  

1 January  
2018 

     

Held for trading investments     
     

Held for trading investments (HFT) 20,951 (20,951) -- -- 
     

Investments measured at FVTPL -- 20,951 -- 20,951 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.4 Derecognition 

 

Financial assets, or a portion thereof, are derecognised when the contractual rights to receive the cash 

flows from the assets have expired, or when they have been transferred and either (i) the Fund transfers 

substantially all the risks and rewards of ownership, or (ii) the Fund neither transfers nor retains 

substantially all the risks and rewards of ownership and the Fund has not retained control. On 

derecognition of a financial assets the difference between the carrying amount of the asset and the 

consideration received is recognized in the statement of comprehensive income. 

 

7.5 Financial liabilities  

 

The Fund classifies its financial liabilities at amortised cost unless it has designated liabilities at FVTPL. 

The Fund derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, 

or expire. 

 

7.6 Offsetting  

 

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of 

financial position when, and only when, the Fund currently has a legally enforceable right to set off the 

amounts and it intends either to settle them on a net basis or to realise the asset and settle the liability 

simultaneously. 

 

7.7 Accrued expenses and other payables  

 
Accrued expenses and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at 

amortised cost using the effective commission rate method.  

 

7.8 Provisions 

 

A provision is recognised when the Fund has a present legal or constructive obligation as a result of past 

events, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle 

the obligation, and a reliable estimate of the amount can be made. Provision is not recognised for future 

operating loss. 

 

7.9 Equity value per unit 

 

The Fund is open for subscription and redemption of units on every Saudi business day. The equity of 

the Fund is determined on each Valuation day (Monday and Thursday). The equity value per unit is 

calculated by dividing the equity attributable to unitholders included in the statement of financial position 

by the number of units outstanding at the year end. 
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7. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued) 

 

7.10 Units in issue 

 

The Fund classified financial instruments issued as financial liabilities or equity instruments in 

accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. 

 

The Fund has redeemable units in issue. On liquidation of the Fund, they entitle the holders to the residual 

net assets. They rank pari passu in all respects and have identical terms and conditions. The redeemable 

units provide investors with the right to require redemption for cash at a value proportionate to the 

investor’s share in the Fund net assets at each redemption date and also in the event of the Fund’s 

liquidation. 

 

Redeemable units are classified as equity as it meets all of the following conditions:  

 

 it entitles the holder to a pro rata share of the Fund’s net assets in the event of the Fund’s liquidation; 

 it is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments; 

 all financial instruments in the class of instruments that is subordinate to all other classes of 

instruments have identical features; 

 apart from the contractual obligation for the Fund to repurchase or redeem the instrument for cash or 

another financial asset, the instrument does not include any other features that would require 

classification as a liability; and  

 the total expected cash flows attributable to the instrument over its life are based substantially on the 

profit or loss, the change in recognized net assets or the change in the fair value of the recognized 

and unrecognized net assets of the Fund over the life of the instrument.  

 

Incremental costs directly attributable to the issue or redemption of redeemable units are recognized 

directly in equity as a deduction from the proceeds or part of the acquisition cost. 

 

7.11 Taxation / zakat 

 

Taxation/zakat is the obligation of the Unitholders and therefore, no provision for such liability is made 

in these financial statements. 

 

7.12 Income recognition  

 

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Fund 

and the revenue can be reliably measured, regardless of when payment is being made. Revenue is 

measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, taxes and rebates.  

 

Realized gains and losses on investments sold are determined on an average cost basis. Dividend income 

is recognized in the statement of comprehensive income on the date on which the right to receive the 

dividend is established. Increases or decreases in the difference between the cost and market value of the 

Fund’s portfolio of investments are recognized as change in fair value of investments in the statement of 

comprehensive income. 
 

Under IFRS 15, w.e.f. 1 January 2018 

IFRS 15 outlines a single comprehensive model of accounting for revenue arising from contracts with 

customers and supersedes current revenue guidance, which is found currently across several Standards 

and Interpretations within IFRSs. The implementation of IFRS 15 has not resulted in any change in 

accounting policy for the Fund. 



ALAHLI GLOBAL REAL ESTATE INCOME FUND  

(Managed by NCB Capital Company) 

 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

For the year ended 31 December 2018 

Expressed in US Dollars ‘000 (unless otherwise stated) 

 

15 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 

Cash and cash equivalents primarily represent cash held in current accounts with banks. 

 

9. INVESTMENTS 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS 

        

The composition of investments measured at fair value through profit or loss (classified as held for trading 

under previous GAAP) by currency is summarized below: 

 
   31 December 2018   
 
Currency 

 
Country 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

United States Dollar United States of 

America 

 
 

57.09 

 
 

16,059 

 
 

14,838 

 

Australian Dollar Australia  15.68 4,425 4,077  

Pound Sterling United Kingdom 12.38 3,321 3,217  

Hong Kong Dollar Hong Kong 9.58 2,237 2,490  

Japanese yen Japan 2.23 572 580  

Euro Ireland 2.04 550 531  

Singapore Dollar Singapore 1.00 251 260  

  ──────── ──────── ────────  
  100 27,415 25,993  

  ════════ ════════ ════════  

 
  31 December 2017  
 
Currency 

 
Country 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

United States Dollar United States of 

America 

  
 

36.37  

 
 

7,713        

 
 

7,619    

 

Australian Dollar Australia   24.76  5,030    5,188     

Pound Sterling United Kingdom  20.90  3,793    4,378     

Singapore Dollar Singapore  6.74  1,285    1,413     

New Zealand Dollar New Zealand  5.54  1,221    1,161     

Euro Ireland  3.69  652    773     

Hong Kong Dollar Hong Kong  2.00  378    419     

  ──────── ──────── ────────  
  100    20,072    20,951     

  ════════ ════════ ════════  
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9. INVESTMENTS (continued) 

 

INVESTMENTS MEASURED AT FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS /  

HELD FOR TRADING INVESTMENTS (continued) 

 
  1 January 2017   
 
Currency 

 
Country 

% of Total  
Value 

 
Cost 

 

 
Fair Value 

 

 

United States Dollar United States of 
America  

 
53.85 

 
5,490 

 
5,469 

 

Hong Kong Dollar Hong Kong  18.97 1,934 1,927  
Pound Sterling United Kingdom 10.96 1,330 1,113  
Japanese Yen Japan 6.76 620 687  
Australian Dollar Australia 5.22 508 530  
Euro Ireland 4.23 501 430  
  ──────── ──────── ────────  
  100 10,383 10,156  

 
 
 

 ════════ ════════ ════════  

10. OTHER RECEIVABLES 

 

 31 December 

2018 

31 December 
2017 

1 January  
2017 

    

Receivable for investments sold 316 145 -- 

Dividends receivable 170 -- 34 

Other receivables -- 11 27 

 

 

486 

 

156 

 

61 

 

11. OTHER PAYABLES 

 

 31 December 

2018 

31 December 
2017 

1 January  
2017 

    

Management fee payable 126 94 -- 

Payable to unitholders on account of 

redemptions 

 

-- 

 

221 

 

-- 

Other payables 499 437 15 

  

625 

 

752 

 

15 
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12. UNIT TRANSACTIONS 

 

Transactions in units during the year are summarized as follows: 

 

 

 

 

For the year 
ended 31 

December  
2018 

Units’ 000 

 For the year 
ended 31 

December  
2017 

Units’ 000 

    

Units at the beginning of the year 17,144    9,214 

    

Units sold  11,055  9,757 

    

Units redeemed (3,732)  (1,827) 

    

Net increase in units during the year 7,323  7,930 

 ───────  ─────── 

Units at the end of the year  24,467  17,144 

 ═══════  ═══════ 

 

As at 31 December 2018, top five Unitholders represented of 43.82 % (31 December 2017: 38.54%) of 

the Fund’s units. 

 

13. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES 

 

Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise 

significant influence over the other party in making financial or operational decisions. 

 

Name of entity Relationship 

  

NCB Capital Company Fund Manager  

 

Management fee and other expenses  

 

The Fund is managed and administered by the Fund Manager. For these services, the Fund accrues, daily 

a management fee, as deteqrmined by the Fund Manager, which should not be more than the maximum 

annual rate of 1.85% p.a. of the Fund's daily equity as set out in the Fund’s terms and conditions. 

 

The Fund Manager is also entitled to recover expenses incurred on behalf of the Fund relating to audit, 

custody, advisory, data processing and other similar charges. The maximum amount of such expenses 

that can be recovered from the Fund by the Fund Manager is restricted to 1.5% per annum of the Fund's 

equity at the respective valuation days. These expenses have been recovered by the Fund Manager on an 

actual basis. 
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13. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES (continued) 

 
Transactions with related parties 

 

During the year, the Fund entered into the following transactions with related parties in the ordinary 

course of business. These transactions were carried out on the basis of approved terms and conditions of 

the Fund. All related party transactions are approved by the Fund Board. 

 

  Amount of transactions Value of units held 

Related party 

Nature of 

transaction 2018 2017 

31 December  

2018 

31 December 

2017 

      

NCBC Management fee                            408 282   

      

 Expenses paid on 

behalf of the fund 75 33 -- -- 

 

14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT 

 

14.1 Financial risk factors  

 

The Fund’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and 

operational risk.  

 

The Fund Manager is responsible for identifying and controlling risks. The Fund Board supervises the 

Fund Manager and is ultimately responsible for the overall management of the Fund.  

 

Monitoring and controlling risks is primarily set up to be performed based on the limits established by 

the Fund Board. The Fund has its Terms and Conditions document that set out its overall business 

strategies, its tolerance of risks and its general risk management philosophy and is obliged to take actions 

to rebalance the portfolio in line with the investment guidelines.  

 

14.1.1 Market risk  

 

a) Foreign exchange risk  
 

Foreign exchange risk is the risk that the value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate 

due to changes in foreign exchange rates and arises from financial instruments denominated in foreign 

currency. The Fund views the United States Dollar as its functional currency. 

 

The Fund's financial assets and liabilities are denominated in currencies other than its functional currency. 

Accordingly, the value of the Fund's assets may be affected favorably or unfavorably by fluctuations in 

currency rates.  
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14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

14.1 Financial risk factors (continued) 

 

14.1.1 Market risk  

 

a) Foreign exchange risk (continued) 

 

The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the U.S. Dollar against the 

underlying currencies of the investment portfolio with all other variables held constant, on the statement 

of comprehensive income due to the fair value of currency sensitive assets. 

 

 

Change in  
market rates 

31 December 
2018 

31 December 
2017 

1 January  
2017 

     

Australian Dollar ± 10 % ± 408 ± 519 ± 53 

Pound Sterling ± 10 % ±322 ± 438 ± 111 
Hong Kong Dollar ± 10 % ±249 ± 42 ± 193 
Japanese Yen ± 10 % ± 58  ± -- ± 69 

Euro ± 10 % ± 53 ± 77 ± 43 

Singapore Dollar ± 10 % ± 26 ± 141 ± -- 

New Zealand Dollar ± 10 % ± -- ± 116 ± -- 
 

b) Commission rate risk  

 

Commission rate risk is the risk that the value of the future cash flows of a financial instrument or fair 

values of fixed coupon financial instruments will fluctuate due to changes in market commission rates. 

 

All the assets and liabilities of the Fund are non-commission bearing therefore the Fund is not exposed 

to commission rate risk. 

 
c) Price risk  
 

Price risk is the risk that the value of the Fund’s financial instruments will fluctuate as a result of changes 

in market prices caused by factors other than foreign currency and commission rate movements. The price 

risk arises primarily from uncertainty about the future prices of financial instruments that the Fund holds. 

The Fund closely monitors the price movement of its investments in financial instruments. As of the 

statement of financial position date, the Fund has investments in equities.  

 

The effect on the equity (as a result of the change in the fair value of investments) due to a reasonably 

possible change in equity of the investments, with all other variables held constants is as follows: 

 

 31 December 2018 31 December 2017 1 January 2017 

       

Effect on equity ±10% ± 2,599 ±10% ± 2,095 ±10% ± 1,016 
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14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

14.1 Financial risk factors (continued) 

 

14.1.2 Credit risk  

 

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause 

the other party to incur a financial loss. The Fund Manager seeks to manage credit risk by monitoring 

credit exposures, limiting transactions with specific counterparties, and continually assessing the 

creditworthiness of counterparties. As at the statement of financial position date, the Fund’s maximum 

exposure to credit risk is represented by the carrying amount of cash and cash equivalents, which 

represent cash at bank with a local Bank having sound credit rating and other receivable. 

 

14.1.3 Liquidity risk  

 

Liquidity risk is the risk that the Fund may not be able to generate sufficient cash resources to settle its 

obligations in full as they fall due or can only do so on terms that are materially disadvantageous. 

 

The Fund’s terms and conditions provide for subscription and redemption of units on every Saudi and 

US Business day (Monday to Thursday) and it is, therefore, exposed to the liquidity risk of meeting 

unitholder redemptions on these days. The Fund Manager monitors liquidity requirements by ensuring 

that sufficient funds are available to meet any commitments as they arise, either through new 

subscriptions, liquidation of the investment portfolio or by taking short term loans from the facilities 

obtained by Fund Manager. 

 

The Fund manages its liquidity risk by investing predominantly in securities that it expects to be able to 

liquidate within short period of time.  

 

14.1.4 Operational risk  

 

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the 

processes, technology and infrastructure supporting the Fund’s activities either internally or externally at 

the Fund’s service provider and from external factors other than credit, liquidity, currency and market 

risks such as those arising from the legal and regulatory requirements.  

 

The Fund’s objective is to manage operational risk to balance limiting of financial losses and damage to 

its reputation with achieving its investment objective of generating returns to unitholders. 
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14. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) 

 

14.1 Financial risk factors (continued) 

 

14.1.4 Operational risk (continued) 

 

The primary responsibility for the development and implementation of control over operational risks rests 

with the Risk Management Team. This responsibility is supported by the development of overall standard 

for the management of operational risk, which encompasses the controls and processes at the service 

providers and the establishment of service levels with the service providers, in the following areas: 

 

- documentation of controls and procedures 

- requirements for  

 appropriate segregation of duties between various functions, roles and responsibilities; 

 reconciliation and monitoring of transactions; and  

 periodic assessment of operational risks faced, 

- the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;  

- compliance with regulatory and other legal requirements; 

- development of contingency plans; 

- training and professional development; 

- ethical and business standards; and 

- risk mitigation. 

 

15. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 

 

As stated in note 2, these are Fund’s first financial statements prepared in accordance with IFRS as 
endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by SOCPA. 
 

The accounting policies set out in Note 7 have been applied in preparing these financial statements. In 

preparing these financial statements, the Fund’s opening statement of financial position was prepared as 

at 1 January 2017, being the (Fund’s date of transition to IFRS).  

 

In preparing its opening IFRS statement of financial statements, in accordance with IFRS, the Fund has 

adjusted amounts previously reported in the financial statements prepared in accordance with previous 

GAAP. An explanation of how the transition from previous GAAP to IFRS has affected the Fund’s 

financial position and financial performance is set out in the following notes. 

 

a) Exemptions applied 

 

IFRS 1 ‘First-time Adoption of International Financial Reporting Standards’ allows first-time adopters 

certain exemptions from the retrospective application of certain requirements under IFRS. For the prior 

year information, the Fund has opted for the exemption to apply IFRS 9 and IFRS 15 retrospectively; 

therefore, the comparative information has been presented under the previous GAAP as required by IFRS 

1. 
 

The Fund has adopted IFRS 9 as issued by International Accounting Standards Board in July 2014 with 

a date of transition of 1 January 2018, which resulted in adjustments to the amounts previously recognised 

in the financial statements. 
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15. FIRST-TIME ADOPTION OF IFRS 

 

a) Exemptions applied (continued) 

 

As permitted by the transitional provisions of IFRS 9, the Fund elected not to restate comparative figures. 

Any adjustments to the carrying amounts of financial assets and financial liabilities at the date of 

transition were recognised in the opening equity attributable to unitholders (1 January 2018). 

Accordingly, the information presented in comparative years reflects the requirements under previous 

GAAP and therefore is not comparable to the information presented under the requirements of IFRS 9 

for the year ended 31 December 2018. Consequently, for notes disclosures, the consequential 

amendments to IFRS 7 disclosures have also only been applied to the current year.  

 

The following assessments have been made on the basis of the facts and circumstances that existed at 

the date of transition to IFRS 9: 

 Determination of the business model within which a financial asset is held; 

 Designation and revocation of previous designations of certain financial assets at FVTPL. 

 

Estimates 

 

The estimates at 1 January 2017 and at 31 December 2017 are consistent with those made for the same 

dates in accordance with previous GAAP. 

 

Effects of transition to IFRS  
 
The transition from previous GAAP i.e. generally accepted accounting standards in the Kingdom of Saudi 

Arabia as issued by SOCPA to IFRSs has no significant impact on the Fund’s statement of financial 

position, comprehensive income, changes in equity attributable to Unitholders and cash flows. 

 

16. STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE 

 

Following are the new standards and amendments to standards are effective for annual periods beginning 

on or after 1 January 2019 and earlier application is permitted; however, the Fund has not early adopted 

them in preparing these financial statements. 

 

- IFRS 16 Leases 

- Annual Improvements to IFRSs 2015–2017 Cycle 

- IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments – clarifies the accounting for income tax 

treatments that have yet to be accepted by tax authorities. 

- Prepayment Features with Negative Compensation (Amendments to IFRS 9). 

- Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28). 

- Plan Amendments, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19). 

- Amendments to Reference to Conceptual Framework in IFRS Standards. 

- IFRS 17 Insurance Contracts. 

 
Of the above mentioned standards, none is expected to have a material impact on the Fund’s financial 

statements in the period of initial application. 
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17. LAST VALUATION DAY 

 

The last valuation day of the year was 31 December 2018 (2017: 29 December 2017).  

 

18. APPROVAL OF THE  FINANCIAL STATEMENTS  

 

These financial statements were approved by the Fund Manager on 7 Rajab 1440H corresponding to  

14 March 2019. 
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Annex ‐ Exercised Voting Rights    ممارسات التصويت السنوية -ملحق 
COMPANY NAME 

MEETING 
DATE 

SUBJECT OF VOTING  VOTE 

FRASERS CENTREPOINT TRUST  23‐Jan‐18 
Adopt Report of the Trustee, Statement by the Manager, and Audited Financial 
Statements 

For 

FRASERS CENTREPOINT TRUST  23‐Jan‐18  Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize the Manager to Fix Their Remuneration For

FRASERS CENTREPOINT TRUST  23‐Jan‐18 
Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities with or without Preemptive 
Rights 

For 

FRASERS CENTREPOINT TRUST  23‐Jan‐18  Approve Electronic Communications Trust Deed Supplement  For
FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

25‐Jan‐18 
Adopt Report of the Trustee, Statement by the Manager, and Audited Financial 
Statements 

For 

FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

25‐Jan‐18  Approve KPMG LLP as Auditors and Authorize Manager to Fix Their Remuneration  For 

FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

25‐Jan‐18 
Approve Issuance of Equity or Equity‐Linked Securities with or without Preemptive 
Rights 

For 

FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

25‐Jan‐18  Approve Electronic Communications Trust Deed Supplement  For 

SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Approve Remuneration Report For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Approve Final Dividend For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Elect Richard Akers as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Jonathan Nicholls as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Brian Bickell as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Simon Quayle as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Thomas Welton as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Christopher Ward as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Jill Little as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Dermot Mathias as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Hilary Riva as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Re‐elect Sally Walden as Director For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Reappoint Ernst & Young LLP as Auditors For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights For

SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For
SHAFTESBURY PLC  09‐Feb‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For
CONCENTRADORA FIBRA DANHOS 
S.A. DE C.V. 

15‐Mar‐18  Open Meeting  For 

CONCENTRADORA FIBRA DANHOS 
S.A. DE C.V. 

15‐Mar‐18  Approve Financial Statements  For 

CONCENTRADORA FIBRA DANHOS 
S.A. DE C.V. 

15‐Mar‐18  Elect or Ratify Members of Trust Technical Committee  Against 

CONCENTRADORA FIBRA DANHOS 
S.A. DE C.V. 

15‐Mar‐18 
Approve Real Estate Trust Certificates Repurchase Program; Set Maximum Amount of 
Share Repurchase 

For 

CONCENTRADORA FIBRA DANHOS 
S.A. DE C.V. 

15‐Mar‐18  Authorize Board to Ratify and Execute Approved Resolutions  For 

SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Approve Final Dividend For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Approve Remuneration Report For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Gerald Corbett as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Soumen Das as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Christopher Fisher as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Andy Gulliford as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Martin Moore as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Phil Redding as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Mark Robertshaw as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect David Sleath as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Re‐elect Doug Webb as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Elect Carol Fairweather as Director For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Reappoint PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Authorise the Audit Committee to Fix Remuneration of Auditors  For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Authorise EU Political Donations and Expenditure For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights For
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SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights For

SEGRO PLC  19‐Apr‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Approve Long Term Incentive Plan For
SEGRO PLC  19‐Apr‐18  Approve Scrip Dividend For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director John P. Case For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director William Cavanaugh, III For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Alan H. Cohen For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director James B. Connor For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Ngaire E. Cuneo For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Charles R. Eitel For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Norman K. Jenkins For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Melanie R. Sabelhaus For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Peter M. Scott, III For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director David P. Stockert For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Chris Sultemeier For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Michael E. Szymanczyk For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Elect Director Lynn C. Thurber For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
DUKE REALTY CORPORATION  25‐Apr‐18  Ratify KPMG LLP as Auditors For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Ronald L. Havner, Jr. For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Tamara Hughes Gustavson For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Uri P. Harkham For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Leslie S. Heisz For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director B. Wayne Hughes, Jr. For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Avedick B. Poladian For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Gary E. Pruitt For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Ronald P. Spogli For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Elect Director Daniel C. Staton For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Amend Bylaws For
PUBLIC STORAGE  25‐Apr‐18  Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Martin E. Stein, Jr. For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Joseph F. Azrack For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Bryce Blair For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director C. Ronald Blankenship For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Deirdre J. Evens For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Mary Lou Fiala For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Peter D. Linneman For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director David P. O'Connor For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Lisa Palmer For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director John C. Schweitzer For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Elect Director Thomas G. Wattles For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
REGENCY CENTERS CORPORATION  26‐Apr‐18  Ratify KPMG LLP as Auditors For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director B. Wayne Hughes For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director David P. Singelyn For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director John 'Jack' Corrigan For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director Dann V. Angeloff For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director Douglas N. Benham For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director Tamara Hughes Gustavson For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director Matthew J. Hart For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director James H. Kropp For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Elect Director Kenneth M. Woolley For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Ratify Ernst & Young, LLP as Auditors For
AMERICAN HOMES 4 RENT  03‐May‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director John T. Thomas For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director Tommy G. Thompson For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director Stanton D. Anderson For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director Mark A. Baumgartner For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director Albert C. Black, Jr. For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director William A. Ebinger For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director Pamela J. Kessler For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Elect Director Richard A. Weiss For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Ratify Ernst & Young LLP as Auditors For
PHYSICIANS REALTY TRUST  03‐May‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
FRASERS LOGISTICS AND  08‐May‐18  Approve Acquisition of Interests in 21 Industrial Properties in Germany and the  For
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INDUSTRIAL TRUST  Netherlands
FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

08‐May‐18  Approve Proposed Equity Fund Raising  For 

FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

08‐May‐18  Approve Proposed FPL Placement  For 

FRASERS LOGISTICS AND 
INDUSTRIAL TRUST 

08‐May‐18  Approve Proposed TCCGI Placement  For 

EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director John V. Arabia For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director Randall L. Churchey For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director Kimberly K. Schaefer For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director Howard A. Silver For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director John T. Thomas For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director Thomas Trubiana For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Elect Director Wendell W. Weakley For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors For
EDUCATION REALTY TRUST, INC.  09‐May‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Approve Remuneration Report For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Approve Final Dividend For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Approve Scrip Dividend For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Phil White as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Richard Smith as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Joe Lister as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Richard Simpson as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Sir Tim Wilson as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Andrew Jones as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Re‐elect Elizabeth McMeikan as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Elect Ross Paterson as Director For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Reappoint Deloitte LLP as Auditors For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights For
THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights For

THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

THE UNITE GROUP PLC  10‐May‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Approve Remuneration Report For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Approve Remuneration Policy For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Elect Aubrey Adams as Director For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Re‐elect Jim Prower as Director For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Re‐elect Mark Shaw as Director For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Re‐elect Susanne Given as Director For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Re‐elect Richard Jewson as Director For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Reappoint BDO LLP as Auditors For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Approve Dividend Policy For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights For

TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For
TRITAX BIG BOX REIT PLC  16‐May‐18  Approve Cancellation of Share Premium Account For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Approve Remuneration Report For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Approve Final Dividend For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Approve Special Dividend For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Robert Rayne as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect John Burns as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Simon Silver as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Damian Wisniewski as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Nigel George as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect David Silverman as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Paul Williams as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Stephen Young as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Simon Fraser as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Richard Dakin as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Claudia Arney as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Re‐elect Cilla Snowball as Director For
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DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Elect Helen Gordon as Director For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Reappoint PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Approve Sharesave Plan For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Approve Employee Share Option Plan For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights For

DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For
DERWENT LONDON PLC  18‐May‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Glyn F. Aeppel Against
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Terry S. Brown Against
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Alan B. Buckelew For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Ronald L. Havner, Jr. For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Stephen P. Hills For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Richard J. Lieb For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Timothy J. Naughton For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Peter S. Rummell Against
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director H. Jay Sarles Against
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director Susan Swanezy For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Elect Director W. Edward Walter Against
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Ratify Ernst & Young as Auditors For
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.  23‐May‐18  Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation  For
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Elect Tom Kavanagh as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Re‐elect Phillip Burns as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Re‐elect David Ehrlich as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Re‐elect Joan Garahy as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Re‐elect Declan Moylan as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Re‐elect Aidan O'Hogan as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Re‐elect Margaret Sweeney as Director  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Ratify KPMG as Auditors  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Authorise Market Purchase of Ordinary Shares  For 

IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 
REIT PLC 

29‐May‐18  Authorise Reissuance of Treasury Shares  For 

BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Accept Financial Statements and Statutory Reports For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Approve Remuneration Report For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Approve Remuneration Policy For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Approve Final Dividend For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect Richard Cotton as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect James Gibson as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect Georgina Harvey as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect Steve Johnson as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Elect Anna Keay as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect Adrian Lee as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect Vince Niblett as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect John Trotman as Director For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Re‐elect Nicholas Vetch as Director For
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BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Reappoint KPMG LLP as Auditors For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Authorise Board to Fix Remuneration of Auditors For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Authorise Issue of Equity with Pre‐emptive Rights For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Approve Deferred Bonus Share Plan For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights For

BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18 
Authorise Issue of Equity without Pre‐emptive Rights in Connection with an Acquisition 
or Other Capital Investment 

For 

BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Authorise Market Purchase of Ordinary Shares For
BIG YELLOW GROUP PLC  19‐Jul‐18  Authorise the Company to Call General Meeting with Two Weeks' Notice  For
LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Note the Financial Statements and Statutory Report 
 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Note the Appointment of Auditor and Fixing of Their Remuneration 
 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Elect Nicholas Charles Allen as Director  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Elect Poh Lee Tan as Director  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Elect Peter Tse Pak Wing as Director  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Elect Ian Keith Griffiths as Director  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Elect Christopher John Brooke as Director  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Authorize Repurchase of Issued Share Capital  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Unrealized Property Revaluation Losses  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Goodwill Impairment  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Fair Value Losses on Financial Instruments  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18  Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Depreciation and/or Amortization  For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18 
Amend Trust Deed Distribution Formula Re: Gains on Disposal of Special Purpose 
Vehicles of Link 

For 

LINK REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST 

25‐Jul‐18 
Approve Trust Deed Expanded Investment Scope Re: Relevant Investments and 
Relevant Investments Amendments 

For 

STOCKLAND  24‐Oct‐18  Elect Melinda Conrad as Director For
STOCKLAND  24‐Oct‐18  Elect Christine O'Reilly as Director For
STOCKLAND  24‐Oct‐18  Approve Remuneration Report For
STOCKLAND  24‐Oct‐18  Approve Grant of Performance Rights to Mark Steinert For

CAPITALAND MALL TRUST  25‐Oct‐18 
Approve Acquisition of the Balance 70 Percent of Units in Infinity Mall Trust Which 
Holds Westgate 

Against 

VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Approve Remuneration Report For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Elect Tim Hammon as Director For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Elect Wai Tang as Director For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Elect Janette Kendall as Director For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Elect Clive Appleton as Director For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Approve Grant of Performance Rights to Grant Kelley For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Approve Insertion of Partial Takeovers Provisions in the Company Constitution  For
VICINITY CENTRES  01‐Nov‐18  Approve Insertion of Partial Takeovers Provisions in the Trust Constitution  For

GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18 
Appoint KPMG as Auditors of Goodman Logistics (HK) Limited and Authorize the Board 
to Fix Their Remuneration 

For 

GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Elect Rebecca McGrath as Director of Goodman Limited For
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Elect Penny Winn as Director of Goodman Limited For
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Elect David Collins as Director of Goodman Logistics (HK) Limited  For
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Elect Danny Peeters as Director of Goodman Limited For
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Elect Danny Peeters as Director of Goodman Logistics (HK) Limited  For
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Approve Remuneration Report Against
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Gregory Goodman  Against
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Danny Peeters Against
GOODMAN GROUP  15‐Nov‐18  Approve Issuance of Performance Rights to Anthony Rozic Against
MIRVAC GROUP  16‐Nov‐18  Elect Samantha Mostyn as Director For
MIRVAC GROUP  16‐Nov‐18  Elect John Peters as Director For
MIRVAC GROUP  16‐Nov‐18  Approve Remuneration Report For

MIRVAC GROUP  16‐Nov‐18 
Approve Participation of Susan Lloyd‐Hurwitz in the Mirvac Group Long Term 
Performance Plan 

For 

TRITAX BIG BOX REIT PLC  23‐Nov‐18  Adopt the Investment Policy For   
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