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تقرير مدير الصندوق

يسر بنك أبوظبي األول ش.م.ع )"مدير الصندوق"( تقديم البيانات المالية المراجعة لصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار  في
الصكوك )"الصندوق"( لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠.

نظرة عامة
إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"( بمثابة صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول )"مدير الصندوق" أو "بنك أبوظبي األول"( بموجب القرار رقم ٩٤/٨/١٦٤ الصادر من 
قبل مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبناء على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

األنشطة الرئيسية
يهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من اإليرادات مع فرصة األرباح الرأسمالية على المدى المتوسط من خالل االستثمار 
بصورة فعالة في مزيج من أدوات سوق المال ذات الدخل الثابت، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر، الصكوك السيا دية
والتجارية وأدوات سوق المال اإلسالمية األخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شهادات اإليداع والمرابحة المضمونة 

والصكوك القابلة للتحويل، وودائع المرابحة واإلجارة واالستثمارات في برامج استثمارية إسالمية جماعية أخرى )صناديق استثمارية( 
ذات أهداف يرى مدير الصندوق أنها مناسبة في ضوء أهداف الصندوق.

النتائج
خالل الفترة الخاضعة للمراجعة، تكبد الصندوق صافي خسائر بلغت ٥٣٠,٤٦٥ دوالر أمريكي )٢٠/8: صافي إبيرادات  بمبلغ
١,١/٥٤,٠٠٢ دوالر/مريكي( كما هو مبين بالتفصيل في بيان الدخل الشامل المرفق. أصدر الصندوق ١٣٦,١٤٨ وحدة  بمبلغ
٦١٣,٠٢٣ دوالر أمريكي خالل الفترة كما استرد ٦٣٨,٥٠٣ وحدة بمبلغ ٢,٩١٨,٨٦٢ دوالر أمريكي خالل الفترة وبلغ صافي 

الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠مبلغ وقدره ٢٦,٧١٠,٤٢٢ دوالر أمريكي.

مبدأ االستمرارية
يتوقع مدير الصندوق أن يكون لدى الصندوق الموارد الكافية والدعم الكافي الذي يمكنه من مواصلة أعماله في المستقبل المنظور. لهذا 

السبب، يواصل مدير الصندوق تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم في اإليضاح رقم ٧ حول البيانات المالية اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة. يتم تنفيذ جميع المعامالت 

ضمن سياق األعمال االعتيادية للصندوق بما يتوافق مع القوانين واألنظمة المعمول بها.

نظرة مستقبلية
ترى اإلدارة أنه سوف يتم الحفاظ على المستوى الحالي لألنشطة في المستقبل القريب وليس من المتوقع حدوث أي تغيرات في التمويل 

أو الموظفين.

أحداث الحقة
تم التأكد من تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد- ١( في العديد من المناطق الجغرافية في بداية عام ٢٠٢٠ مما ترتب عليه 
اضطراب في األعمال واألنشطة االقتصادية. وقد كان لذلك تأثير سلبي على معنويات المستثمرين مما أدى بدوره إلى زيادة الضغط على 

األسواق المالية، إلى جانب زيادة التقلبات وحاالت عدم اليقين التي أثرت بشكل سلبي على قيمة الموجودات المالية.

كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠، بلغت نسبة االنخفاض في صافي قيمة الموجودات للصندوق ١٢/ مقارنة بنهاية ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٩.
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العضو املنتدب ورنيس ادارة املنتجات
واحللول االستمثارية

 »»ه«« ٢1 3 ه

تغج . 

"«""*"*ث« 

أبوظيب، اإلمارات العربية املحتدة
2020 16 التاريخ



يك يب إم يج لوار جلف لميتد
الطابق ٩ ١ ، نيشن تاور ٢

كورنيش ابوظيب، ابوظيب، اإلمارات العربية املحتدة
هاتف: ٤٠١٤٨٠٠ )٢( ٩٧١+، فاكس: ٦٣٢٧٦١٢ )٢( ٩٧١+

تقرير مدققي احلسابات املستقلني حول مراجعة البيانات املالية املرحلية املوجزة

إىل السادة حاميل وحدات صندوق بنك أبوظيب الوطين لالستمثار يف الصكوك

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠ لصندوق بنك أبوظبي 
الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"( كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠، والبيانات الموجزة للدخل الشامل 
والتغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد والتدفقات النقدية لفترة 

الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة.

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقأ للمعيار المحاسبي الدولي 
رقم ٣٤، "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه البيانات المالية 

المرحلية الموجزة بناء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق /عمال المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة البيانات المالية 
المرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة على 
استفسارات، بصورة رنيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراء ات
تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تاكيدات بأننا سنكون على 

دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأيًا تدقيقيًا.

االستنتاج

بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما في 
٠ ٣ يونيو ٠ ٢ ٠ ٢ لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٤ ٣، 

"التقارير المالية المرحلية"".

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
رصا مكج

ريشآرك أكالند
رمق التجسيل: ١٠١٥

أبوظيب، اإلمارات العربية املحتدة
2020 6اله 16اآلريح: 
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بيان المركز المالي المرحلي الموجز

كما في

 

إيضاح

٠ ٣ يونيو
٢.٢٠

دوالرأمريكي
)غري مدققة(

 ١ ٣ ديسمرب
٢.١٩ 

 دوالرأمريكي
 )مدققة(

املوجودات
,٩٠٤٣,٥٢٢,٧١٠١٢٩,٨٥٦ ًاسائرالخأورباحاألخاللمنالعادلة       بالقيمةراتثماالستا  
٧,٠٨٢٦٧٤٥٣٨٠,١  ألخرىا  دينةالملذمما  

 - ٣٤٠,٨٣٥ الوسطاء  منستحقالم
,٥٤٥٤,٦٣٩ عادلهي  وماالنقد   ٣٩٥٧١,٦

وجوداتاملإمجايل   ٨٨٥٣٠,٨٠٧  ٢٧,٩٩١,٠٥٧,

ملطلوباتا
٦١٤٨٠,٤ الدفعستحقةم   األرباحوزيعاتت  ٥١٦,٢٦٧ 
 ٨٨,٢٧٦ ٨٠,١٢٩ /عالقةذاتأطراف    إىلستحقامل
 - ٧٠٠,٨٦٣ وسطاءال  إلىستحقالم
 ١٧,٦٣٢ ١٩,١٨٢  أخرىوباتمطل

 =  =  ١,٢٨٠,٦٣٥٦٢٢,١٧٥  املطلوباتإمجايل

٥,٧١٠٣٠,١٨ ٠,٤٢٢٢٦,٧١ لالسرتدادبلةلقااالوحداتامليحإىلنسوبةامل       املوجوداتصايف

 ٦,٥٤٦,٥٦٣ ٦,٠٤٤,٢٠٨ القائمة  وحداتالعدد

يكي(أمر)دوالروحدةلكلاملوجودات      قيمةصايف
 

٤.٦١ ٤.٤٢ 

 

 

 

على حد علمنا، إن البيانات المالية تعرض وبشكل عادل، من كافة النواحي المادية، المركز المالي نتائج العمليات والتدفقات 
النقدية للصندوق كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠.

 
 

ح

 
مدير عام. مدير اسرتاتيجية االستمنار وإدارة االستمثار

 
 

" ^با راز  شي

 
 العضو املنتدب ورئيس إدارة املنتجات

واحللول االستنمارية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٧ إلى ٩ ١ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحة ٢.

٣



بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠يونيو )غير مدقق(

 
إيضاح

٢٠٢٠
دوالرأمريكي

٢٠١٩ 
 دوالرأمريكي

صافي )الخسائر( / األرباح من االستثمارات بالقيمة
 ١,١٦٤,٩٠٥ )٩٣٢,٦٥٨( ٨العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ٧٧٦,٤٩١ ٦١١,٧٩٨ إيرادات األرباح
 ٤٤ ١٠٧ صافي أرباح صرف العمالت األجنبية

 ١٠ - إيرادات أخرى

( شغيليةالت   داتيرااإل)اخلسائر(/صايفإمجايل  (٤٥٠٤١,١,٩ ٥٣٣٢٠,٧

أتعاب إدارة االستثمار
 

)١٥٧,١١٠( )١٤٥,٥٩١( 
((٦٤,١٢١)  ألخرىا  تشغيليةالوفاتالمصر  (٣٨٣٠,٣

(١٨٧,٤٤٨) (٢٠٩,٧١٢)  التشغيلية  املصروفاتإمجايل

( للفترة  شغيليةالترباحر(/األسائ)الخ  (,١,٧٥٤,٠٠٢ ٤٦٥٥٣٠

- - األخرى  شاملةالاإليرادات

١,٧٥٤,٠٠٢ (٥٣٠,٤٦٥)  لشاملةا  داترااإليسائر(/)اخلإمجايل

(٨١٥,٣٩٥) (٦٣٨,٩٨٤)  دادسترلال       القابلةوحداتالحامليإلىالمدفوعةرباحاأليعاتتوز

حاملي/        إىلاملنسوبةملوجوداتاصايفيفادةلزيا)النقص(
( لالسرتداد  القابلةالوحدات  (,٩٣٨,٦٠٧ ٤٤٩١,١٦٩

 

الموجزة. المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا ١ ٩ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات ثشكل

.٢ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن



بيان التغريات يف صايف املوجودات املنسوبة إىل حاملي الوحدات القابلة لالسرتداد املرحلي  املوجز
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف ٠ ٣ يونيو )غري مدقق(

عدد 
الوحدات

صايف املوجودات
 المنسوبة إلى

 حاملي الوحدات
دوالر أمريكي

٣٤,١١٣,٧٣٥ ٤٢٧,٦٦٤,١ ٢٠١٩ايرين١في
٥٣٧,١٦٠,٤ ٢٨٠٥٠,١,٥ الفترة   خاللوحداتارإصد
(الفترة   خاللاتوحدرداداست  (,٢٠٨٢,٥٣٢)  (٠٨٠١١,٥٤٤,

٢٤,٠٠١,٧٥ - الفترة داتيراإ
(٨١٥,٣٩٥) - دادترلالس     القابلةداتالوححامليعلىيعاتتوزال

٣٠,٦٦٨,٧١٥ ٤٢,٢١٦,٦٨ ٢٠١٩ونيوي٣٠في

٦,٥٤٦,٥٦٣٣٠,١٨٥,٧١٠ ٢٠٢٠نايري١يف
١٣٦,١٤٨٦١٣,٠٢٣ فترةال   خاللداتوحارإصد

((٦٣٨,٥٠٣) الفترة   خاللوحداتدادسترا (,٨٦٢٢,٩١٨
(- الفترة ائرخس  (٤٤٩١,١٦٩,

,٦,٠٤٤,٢٠٨٤٢٢٢٦,٧١٠ ٢٠٢٠يونيو٣٠يف

 
 
 

 

الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا ١ ٩ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات ثشكل

.٢ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن



بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠يونيو )غير مدقق(

 ٢٠٢٠
دوالرأمريكي

٢٠١٩ 
 دوالرأمريكي

يليةلتشغا    األنشطةمننقديةالالتدفقات
٢٤,٠٠١,٧٥ (٥٣٠,٤٦٥) للفترة  يليةتشغالرباح(/األائر)الخس

لع وياتتس

العامل    املالرأسيفالتغريات
٥٣٦٣٧,٣,٠ ١٢,٥١٧,١١ سائرالخ       أورباحاألخاللمنعادلةالبالقيمةراتثماالستا

(١٨,٧٢٨) ١١٣,٠٥٨ ألخرىا  دينةالمالذمم
((٣٤٠,٨٣٥) وسطاءال  منستحقالم  (٩٤٣٦٥٠
(عالقة    ذاتأطرافإلىستحقالم  (٤٧٨,١)  (٣١٠,٤٣
١,٠٠٦,٧٨١ ٧٠٠,٨٦٣ سطاءالو  إلىستحقالم

(٦٠,٧٤٧) ١,٥٥٠ ألخرىا وباتالمطل

٣١٧٥,٣٤٣, ٧,٠٤٨,٥٣٥تشغيليةال    األنشطةمنالناتجنقدال

التمويلية     األنشطةيفتخدمةاملسنقديةالفقاتالتد
٤٥٣٦٠,٧,١ ٦١٣,٠٢٣ دادسترلال    قابلةداتداروحإصمنتحصالتالم

 )١١,٥١٩,٣٨٢( )٢,٩١٨,٨٦٢(دفعات عنداسترداد وحدات قابلة لالسترداد
 ٤٠٠,٠٠٠ 1اكتتاب مستلم مقدمًا

((٦٧٤,٧٩٠) دفوعةالم   نقديةالرباحاأليعاتتوز  (٣٨٣٩٠٣,

(تمويليةال     األنشطةيفاملستخدمالنقدصايف (,٦٢٩٢,٩٨٠) (٣١٢٦٢,٤,٨

 ٤٨١,٠٠٥ ٤,٠٦٧,٩٠٦صايف الزيادة يف النقدومايعادله
 ٨١٠,١٩٢ ٥٧١,٦٣٩النقدوما يعادله في بداية الفترة

٧١,١٩١,٢٩ ٤,٦٣٩,٥٤٥الفرتة    هنايةيفادلهيعدوماالنق

 
ة ة

  
- -

 
- -

الموجزة. المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا ١ ٩ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

.٢ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن



إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠

١ الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

يعد صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"( بمثابة صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع )"مدير الصندوق"( بموجب القرار رقم 
١٦٤ /٤/٨ ٩ الصادر من قبل مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبناء على موافقة هيئة األوراق 
المالية والسلع لدولة اإلمارات العربية المتحدة. ال يمثل الصندوق كيان مستقل بذاته حيث تتم إدارة أنشطته من قبل مدير 

الصندوق كما تتم إدارته من قبل أبيكس فاند سيرفسز ليمتد - أبوظبي )"الجهة اإلدارية للصندوق"(.

يهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من اإليرادات مع فرصة األرباح الرأسمالية على المدى المتوسط من خالل 
االستثمار بصورة فعالة في مزيج من أدوات سوق المال ذات الدخل الثابت، والتي تتضمن على سبيل المثال ال 
الحصر، الصكوك السيادية والتجارية وأدوات سوق المال اإلسالمية األخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 

شهادات اإليداع والمرابحة المضمونة والصكوك القابلة للتحويل، وودائع المرابحة واإلجارة واالستثمارات في برامج 
استثمارية إسالمية جماعية أخرى )صناديق استثمارية( ذات أهداف يرى مدير الصندوق أنها مناسبة في ضوء  أهداف

الصندوق

تم إصدار نشرة االكتتاب بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٢ )تاريخ التأسيس( كما تم اعتمادها من قبل مصرف اإلمارات العر بية
المتحدة المركزي. إن نشرة االكتتاب متاحة عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وهو ص. ب ٦ ٦٣١، 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

٢ أساس اإلعداد

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٤ ٣ "التقارير المالية المرحلية" 
ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع آخر بيانات مالية سنوية للصندوق كما في وللسنة المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
)آخر بيانات مالية سنوية( تم إدراج اإليضاحات المختارة لتفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز 
واألداء المالي للصندوق منذ إصدار أخر بيانات مالية سنوية. وال تشتمل هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة على 

جميع المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية,

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة بالنيابة عن مدير الصندوق بتاري؟292.؛؟د. 19

٣ السياسات املحاسبية اهلامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الصندوق في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات 
المطبقة من قبل الصندوق في بياناته المالية كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٩ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ باستثناء 
التفسيرات أو التعديالت الجديدة على المعايير التي أصبحت سارية وتم تطبيقها خالل الفترة لم يكن لهذه التعديالت أي 

تأثير جوهري على هذه البيانات المالية.

تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية وتعديالته بإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة بالدوالر األمريكي 

وهو العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية الخاصة بالصندوق



املوجزة املرحلية املالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢٠ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( اهلامة املحاسبية السياسات ٣

)أ( إيرادات األرباح

يتم االعتراف بإيرادات األرباح ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز باستخدام طريقة الربح الفعلية

)ب( توزيعات األرباح إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي  الموجز
عندما يتم اعتمادها.

)ج( أتعاب االكتتاب

يتم تحميل أتعاب االكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في وقت االكتتاب في الوحدات في الصندوق، ويتم 
االعتراف بها ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز في الفترة التي تتم خاللها عمليات االكتتاب.

)د( صافي )الخسائر( / األرباح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

يشتمل صافي )الخسائر( / األرباح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على كافة 
)الخسائر( / األرباح المحققة والتغيرات غير المحققة في القيمة العادلة، ولكنه ال يتضمن إيرادات األرباح

يتمثل صافي )الخسائر( / األرباح المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق 
بين متوسط التكلفة المرجح وسعر البيع/ التسوية.

تتمثل )الخسائر( / األرباح غير المحققة في الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية في بداية الفترة، أو سعر المعاملة 
عند شرائها في فترة التقرير الحالية وبين قيمتها العادلة في نهاية الفترة أو في تاريخ آخر إعادة تقييم قبل بيع/ تسوية 

هذه األداة المالية

)ه( المصروفات

يتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك أتعاب اإلدارة وأتعاب األداء، ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز 
على أساس االستحقاق.

)و( المعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي وفقًا لسعر الصرف الفوري السائد بتاريخ المعاملة. تتم 
إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الدوالر األمريكي وفقًا لسعر 

الصرف الفوري السائد في ذلك التاريخ.

يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز



املوجزة املرحلية املالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢٠ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( اهلامة املحاسبية السياسات ٣

)ز( الموجودات المالية والمطلوبات المالية

العادلة القيمة قياس (١)

تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون م تاحًا

للصندوق في ذلك التاريخ تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام

في حال توفر تلك الشروط، يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك 
األداة. يعتبر السوق نشطًا في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاف بحيث 

يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط، يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت 
الملحوظة ذات الصلة وبشكل أقل على المدخالت غير الملحوظة. يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اختياره كافة العوامل 

التي يضعها المشاركون في السوق في اعتبارهم عند تسعير المعاملة.

يكون سعر المعاملة عادة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي- أي القيمة العادلة للمبلغ 
المدفوع أو المستلم في حال قرر الصندوق أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتم 
االستدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو لم يتم االستناد 
إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات من األسواق الملحوظة، فإنه يتم قياس األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم 
تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. يتم الحقًا االعتراف بالفرق في بيان 
الدخل الشامل المرحلي الموجز على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على 

تقييم مدعوم بصورة كاملة بمعطيات السوق الملحوظة أو تاريخ إنهاء المعاملة

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام أسعار العرض المدرجة في سوق نشط لتلك األداة عندما يكون 
ذلك متاحًا يعتبر السوق نشطًا في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بصورة منتظمة وواضحة وتمثل معامالت 

السوق الفعلية والمنتظمة وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

)٢( قياس التكلفة المطفأة

تتمثل "التكلفة المطفأة" لألصل أو االلتزام المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام عند االعتراف 
المبدئي، ناقصًا المدفوعات للمبلغ األصلي، زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق 

بين القيمة المبدئية والقيمة المستحقة، وبالنسبة للموجودات المالية، المعدلة ألي مخصص للخسائر



املوجزة املرحلية املالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢٠ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( اهلامة املحاسبية السياسات ٣
)تابع( المالية والمطلوبات المالية الموجودات )ز(

)٣( المقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي المرحلي الموجز فقط 
عندما يكون للصندوق حق قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها وتكون لديه النية في تسوية المعامالت على أساس 

صافي المبلغ أو لتحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تسمح بذلك المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية، على سبيل المثال، لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة، مثل األرباح والخسائر من 

األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

)ح( الوحدات القابلة لالسترداد

يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كمطلوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االسترداد وفقًا لنشرة 
االكتتاب لدى الصندوق، ترتكز مبالغ استرداد الوحدات القابلة لالسترداد على آخر صافي قيمة تم نشرها للموجودات. 

يتضمن صافي قيمة الموجودات االستثمارات األساسية لدى الصندوق والمحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق.

)ط( صافي قيمة الموجودات لكل وحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمدرج ضمن بيان المركز المالي المرحلي الموجز وفقًا لنشرة اك تتاب
الصندوق، من خالل تقسيم صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة ضمن بيان 

المركز المالي المرحلي الموجز، على عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقرير.

)ي( النقد وما يعادله

يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية من الودائع لدى البنوك ذات فترات استحقاق تقل عن ثالثة أشهر 
والسحوبات المصرفية على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب وتشكل جزءًا ال يتجزًا من إدارة الصندوق للنقد يتم 

تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز.

)ك( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة

في تاريخ اعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة، كان هناك مجموعة من المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم يتم 
تفعيلها قام الصندوق بإجراء تقييم للتأثير الناتج عن هذه المعايير وال يتوقع أن يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات 

في فترات مستقبلية تأثير جوهري على بياناتها المالية المرحلية الموجزة

_تاريخ التفعيل_____________________________________________________________الوصف
١ يناير ٢٠٢٠التعديالت على املعيار ركم ٣ عن املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية; تعريف العمل التجاري 

التعديالت على المعيار رقم ٧ والمعيار رقم ٩ من المعايير الدولية إلعداد لتقارير المالية والمعيا
___ املحاسيب الدويل ركم ٣٩; تعديل عؤشر معدالت الفائدة

 ١ يناير ٢٠٢٠

١ يناير ٢٠٢٠التعديالت على املعيار املحاسيب الدويل ركم ١ واملعيار املحاسيب الدويل ركم ٨: تعريف املادية
١ يناير ٢٠٢٠التعديالت على مراجع اإلطار املغاهيمي الواردة يف املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

ر
________________________

 
 



املوجزة املرحلية املالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢٠ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( اهلامة املحاسبية السياسات ٣

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات في التغيرات )ك(

التعديالت على املعيار رقم ٣ من املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية[ تعريف العمل التجاري

يوضح التعديل على المعيار رقم ٣ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنه لكي يتم التصنيف كعمل تجاري، 
يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، على مدخالت وإجراءات موضوعية تساهم 
معا بشكل كبير في القدرة على إنشاء المخرجات عالوة على ذلك، أوضح التعديل أن العمل التجاري من الممكن أن 

يوجد دون تضمين جميع المدخالت واإلجراءات الالزمة إلنشاء المخرجات

التعديالت على املعيار رقم ٧ واملعيار رقم ٩ من املعايري الدولية إلعداد لتقارير املالية واملعيار املحاسيب الدويل 
رقم ٩ ٣: تعديل مؤشر معدالت الفائدة

توفر التعديالت على المعيار رقم ٧ والمعيار رقم ٩ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي 
الدولي رقم ٩ ٣ مجموعة من من اإلعفاءات التي تنطبق على كافة عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بالتعديل 
المستمر لمؤشر معدالت الفائدة. تتأثر عالقة التحوط إذا أدى التعديل إلى ظهور شكوك حول توقيت و/ أو مبلغ التدفقات 

النقدية المعيارية للبند المتحوط بشأنه أو أداة التحوط

التعديالت على املعيار املحاسيب الدويل رقم ١ واملعيار املحاسيب الدويل رقم ٨: تعريف املادية

تقدم التعديالت تعريفا جديدا للمادية التي تنص على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن 
يؤثر حذفها أو تحريفها أو إخفائها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للبيانات المالية لغرض عام على 
أساس تلك البيانات المالية، والتي تقدم معلومات مالية حول منشأة محددة يتم إعداد تقرير بشأنها" كما  توضح
التعديالت أن األهمية النسبية سوف تعتمد على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو إلى جانب معلومات 
أخرى، في سياق البيانات المالية. يعد التحريف في المعلومات أمرا جوهريا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر 

على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون.

اإلطار املفاهيمي للتقارير املالية الصادر يف ٩ ٢ مارس ٢٠١٨

ال يعتبر اإلطار المفاهيمي معيار، وال تتعدى أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي مع يار.
يكم الغرض من اإلطار المفاهيمي في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، ومساعدة المعدين 
على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم 
وتفسير المعايير. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة ومعايير لالعتراف 

بالموجودات والمطلوبات ويوضح بعض المفاهيم الهامة.

المخصصات )ل(

يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الصندوق، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره 
بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام عندما ي كون
هناك تأثير جوهري للقيمة الزمنية للمال، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية ا لمتوقعة

بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال، حيثما أمكن، والمخاطر المتعلقة بااللتزام
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٤ التقديرات

إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات 
التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد 

تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة، كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل مدير الصندوق في تطبيق 
السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق والمصادر الرئيسية لعدم اليقين من التقديرات هي نفسها المطبقة في آخر 

بيانات مالية سنوية.

ه إدارة املخاطر املالية

املالية املخاطر عوامل ١ -٥

يتعرض الصندوق من خالل أنشطته لعدة مخاطر مالية وهي، مخاطر السوق )متضمنة مخاطر العمالت، ومخاطر 
معدالت الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالية الالزم 
إدراجها في البيانات المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع آخر بيانات مالية سنوية للصندوق كما في ١ ٣ 

ديسمبر ٢٠١٩,

لم تكن هناك تغيرات في قسم إدارة المخاطر أو في أي من السياسات الخاصة بإدارة المخاطر منذ نهاية السنة

)أ( مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تسبب أحد األطراف في أداة مالية في حدوث خسار مالية للطرف اآلخر نتيجة العجز 
عن الوفاء بالتزام ما تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما يعادله والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية واالستثمارات 
في سندات الملكية وبعض الموجودات األخرى باإلضافة إلى التعرض لمخاطر الئتمان من العمالء، بما في ذلك الذمم 

المدينة القائمة والمعامالت الملتزم بها. إن األرصدة المصرفية الخاصة بالصندوق مودعة لدى مدير الصندوق

يتمثل تعرض الصندوق ألقصى درجة من مخاطر االئتمان كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠ بالقيم الدفترية المعنية للموجودات 
المالية ذات الصلة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز.

)ب( مخاطر السيولة

يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة من خالل االستثمار بصورة رئيسية في استثمارات مدرجة تتيح للصندوق إمكانية 
االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء باالستردادات

)ج( مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجن بية
وأسعار األسهم وهوامش االئتمان على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لما يحتفظ به من أدوات مالية

إن استراتيجية الصندوق الخاصة بإدارة مخاطر السوق متسقة مع توجيهاته وأهدافه االستثمارية. تتم إدارة مخاطر 
السوق لدى الصندوق بصورة يومية من قبل مدير الصندوق وفقًا للسياسات واإلجراءات المتبعة.
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)تابع( املالية املخاطر إدارة ٥

)د( مخاطر العمالت

تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المقومة بعملة خالف 
العملة التشغيلية للصندوق

إن مخاطر العمالت محدودة حيث تتم معامالت الصندوق بصورة رئيسية بالدوالر األمريكي نظرًا لثبات سعر صرف 
الدرهم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي، ال تؤدي المعامالت التي تتم بالدرهم اإلماراتي إلى التعرض لمخاطر عمالت 

أجنبية جوهرية

/هم خماطر األسعار

إن الصندوق معرض لمخاطر أسعار األدوات المالية بسبب االستثمارات المحتفظ بها من قبل الصندوق والمصنفة في 
بيان المركز المالي المرحلي الموجز على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يقوم مدير 
الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في قطاعات مختلفة والمتاجرة بها  في
أسواق مختلفة في الظروف االعتيادية، يقوم الصندوق باالستثمار في األدوات التجارية وفقًا للتوجيهات االستثمارية.

٦ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

تتألف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من أدوات مالية مدرجة. فيما يلي توزيع 
االستثمارات حسب الدولة:

٠ ٣ يونيو 
٢٠٢٠

دوالرأمريكي
)غير مدققة(

 ١ ٣ ديسمرب
٢٠١٩ 

 دوالرأمريكي
 )مدققة(

األدوات المالية المدرجة:
٢٩,٨٥٦,١٠١  ٢٢,٢٦٦,٦٤٤دول جملس التعاون اخلليجي

 - ٤٧٦,٩٤٦ماليزيا

 ٢٩,٨٥٦,١٠١ ٢٢,٧٤٣,٥٩٠

٧ األطراف ذات العالقة

العالقة ذات األطراف هوية

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو تأثير ملحوظ على الطرف اآلخر في 
اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ولجنة االستثم ار
ومدير الصندوق وتلك الشركات التي تخضع لسيطرتهم يقوم الصندوق في سياق األعمال االعتيادية بتقديم وتلقي 
خدمات من تلك األطراف ذات العالقة وفقًا لألسعار المتفق عليها والشروط واألحكام المقررة من قبل م دير

الصندوق
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)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

الشروط واألحاكم

فيما يلي الشروط واألحكام الرئيسية:

يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية المدرجة في الئحة الشروط: األتعاب

أتعاب إدارة بنسبة ١سنويًا من صافي قيمة الموجودات ويتم احتسابها عند استحقاقها بصورة  ٠
يومية وتصبح مستحقة الدفع لمدير الصندوق بصورة ربع سنوية؛ و

رسوم تسجيل سنوية ورسوم تحويل الوكالة بقيمة ١٠,٠٠٠ دوالر أمريكي أو ٠,٠٥ من  ٠
الموجودات التي تتم إدارتها من قبل مدير الصندوق، أيهما أكبر، ويتم تحميلها من قبل مدير 
الصندوق عالوة على ذلك، يتم تحميل رسوم مرة واحدة بقيمة • ٢ دوالر أمريكي لكل مستثمر 
على أنها تكلفة تأسيس مبدئية ومبلغ • دوالر أمريكي لكل معاملة بما في ذلك عملية إعداد 

توزيعات األرباح وتوزيعها.

األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تاريخ التقارير:

 
٠ ٣ يونيو

٢٠٢٠
دوالرأمريكي
)غري مدققة(

 ١ ٣ ديسمبر
٢٠١٩ 

 دوالرأمريكي
 )مدققة(

المستحق ألطراف ذات عالقة
٨٢,١٣٦  ٧٤,٧٧٧أتعاب إدارية مستحقة الدفع  إلىمديرالصندوق

رسوم تسجيل ورسوم تحويل الوكالة المستحقة الدفع إلى
 ٦,١٤٠ ٥,٣٥٢إدارة الحفظ األمين

صافي قيمة الموجودات المحتفظ بها من قبل أطراف ذات عالقة
٨٠,١٢٩٨٨,٢٧٦ 

 ٢,٢٨٧,٤١٧ ٣,٢٠٦,٨١٢- إن بي أيه دي برايفت بانك سويس أس أيه
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)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

املعامالت

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة والمدرجة ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي الموجزم

 

فترة السته أشهر
المنتهية في
٣٠يونيو

٢٠٢٠
دوالرأمريكي

)غري مدققة(

فترة الستة أشهر 
 المنتهية في
 ٣٠يونيو

٢٠١٩ 
 دوالرأمريكي

 )غير مدققة(

 ١٤٩,٢٥٤ ١٣٨,٦٥٨أتعاب إدارة االستثمار
 ٧,٨٥٦ ٦,٩٣٣رسوم إدارية لضريبة القيمة المضافة
 ٧,٨٥٦ ٧,٤٢٨رسوم تسجيل ورسوم تحويل الوكالة

 - ٥٢٥رسوم معاملة

تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد موظفي إدارة رئيسيين لدى الصندوق لم يتم تحميل رسوم أداء 
خالل الفترة الحالية )٠ ٣ يونيو ؟ ل ٠ ٢ ر رد شيء( نظرًا لعدم تحقيق مستوى األداء المطلوب تتم إدارة الصندوق من 

قبل مدير الصندوق الذي يقوم بتعيين موظفي اإلدارة الرئيسيين.

٨ صايف )اخلسائر( / األرباح من املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

 

فرتة الستة أهشر
المنتهية في

٣٠يونيو
٢٠٢٠

دوالرأمريكي
)غري مدققة(

 فرتة الستة أهشر
 المنتهية في

 ٣٠يونيو
٢.١٩ 

 دوالرأمريكي
 )غير مدققة(

 )١٠٥,٥٣٨( ٣٤٢,٨٢١األرباح/)اخلسائر( المحققة
١,٢٧٠,٤٤٣  )١,٢٧٥,٤٧٩()الخسائر(/األرباح غير المحققة

 )١,١٦٤,٩٠٥)٩٣٢,٦٥٨ 

تتمثل األرباح/ )الخسائر( المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق ب ين
متوسط التكلفة المرجح للقيمة الدفترية لألداة المالية في تاريخ التسوية وبين سعر تسوية هذه األداة المالية

تتمثل )الخسائر( / األرباح غير المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق بين 
القيمة الدفترية لألداة المالية في بداية الفترة، أو سعر المعاملة عند شرائها في فترة التقرير الحالية وبين قيمتها العادلة 

في نهاية فترة التقرير.
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٩ املوجودات واملطلوبات املالية

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

يبين الجدول أدناه مطابقة لمجموعة البنود الواردة في بيان المركز المالي للصندوق مع فائت األدوات المالية كما في:

 
بالقيمة العادلة

من خالل األرباح
أواخلسائر

دوالر أمريكي

 املوجودات
 املالية بالتكلفة

 املطفأة
 دوالر أمريكي

 املطلوبات
 األخرى

 دوالر أمريكي
 اإلمجايل

 دوالرأمريكي
كما يف ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠ )غري مدققة(

الموجودات المالية
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

٩٠٤٣,٥٢٢,٧--,٥٩٠٢٢,٧٤٣ األرباح أو الخسائر
٣٤٠,٨٣٥- ٣٤٠,٨٣٥ - املستحق من الوسطاء
٨٧٢٦٧,٠- ٢٦٧,٠٨٧ - الذمم املدينة األخرى

,٥٤٥٤,٦٣٩- ٤,٦٣٩,٥٤٥- النقد وما يعادله

 ٢٧,٩٩١,٠٥٧- ٥,٢٤٧,٤٦٧ ٢٢,٧٤٣,٥٩٠

المطلوبات المالية
٦١٤٨٠,٤٦١٤٨٠,٤ - - توزيعات األرباح مستحقة الدفع

٣,٨٦٧٠٠ ٧٠٠,٨٦٣ - - المستحق إلى الوسطاء
٨٠,١٢٩٨٠,١٢٩- - املستحق ألطراف ذات عالقة

١٩,١٨٢١٩,١٨٢- - املطلوبات األخرى
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي

٠,٤٢٢٢٦,٧١٠,٤٢٢٢٦,٧١ - -الوحدات القابلة لالسترداد

 - -٢٧,٩٩١,٠٥٧٢٧,٩٩١,٠٥٧
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)تابعم املالية واملطلوبات املوجودات ٩

)تابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

 
بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو

الخسائر

دوالرأمريكي

 الموجودات
 المالية بالتكلفة

 المطفأة

 دوالرأمريكي

 المطلوبات
 األخرى

 دوالرأمريكي
 اإلجمالي

دوالرأمريكي
)مدققة(   ٢٠١٩مبرديس٣١كمافي

اليةالم داتوجوالم
خالل    منعادلةاللقيمةباماراتالستثا

,١٠١٢٩,٨٥٦ - -٦,١٠١٢٩,٨٥ ائرالخس  أورباحاأل
٥٣٨٠,١٤ - ٥٣٨٠,١٤ - األخرى  ينةالمدلذمما

٥٧١,٦٣٩ - ٩٥٧١,٦٣ - يعادله  وماالنقد

 ٣٠,٨٠٧,٨٨٥ - ٩٥١,٧٨٤ ٠١٥٦,١٢٩,٨

المالية باتالمطلو
٧,٢٦٥١٦٧,٢٦٥١٦ - - دفعال   مستحقةرباحاألعاتوزيت

٧٦٨٨,٢٨٨,٢٧٦ - - عالقة   ذاتألطرافستحقالم
١٧,٦٣٢١٧,٦٣٢ - - ألخرىا وباتالمطل

صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
,٧١٠٣٠,١٨٥ ١٠٨٥,٧٣٠,١- - الوحدات القابلة لالسترداد

 - - ٣٠,٨٠٧,٨٨٥ ٣٠,٨٠٧,٨٨٥

 

 

 
 
 

 

إن األدوات المالية التي ال يتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي موجودات ومطلوبات مالية 
قصيرة األجل تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة.

يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة استنادًا إلى أسعار العروض المعلنة في سوق نشط،

فيما يتعلق باالستثمارات في الوحدات غير النشطة كما في تاريخ التقرير، يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة باستخدام 
أساليب التقييم

تتضمن أساليب التقييم المقارنة مع األدوات المماثلة، إن وجدت، والتي توجد لها أسعار ملحوظة في السوق أو الربط 
بذلك المؤشر الذي يوفر أقرب األسعار إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو التوصل إلى تحديد القيمة العادلة التي 
تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير الذي كان سيتم تحديده من قبل المشاركين في السوق وفقًا لشروط  السوق

االعتيادية

يقوم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة المبين أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت 
المستخدمة في وضع القياساتم
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)تابعم املالية واملطلوبات املوجودات ٩

)تابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

المستوى ١ : سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مماثلة.

المستوى ٢: أساليب التقييم التي تستند إلى مدخالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة )وهي كاألسعار( أو بصورة غير 
مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام أسعار السوق الم درجة
في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق األقل نشاطًا أو أساليب 

التقييم األخرى بحيث تكون كافة المدخالت الهامة ملحوظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.

المستوى ٣: أساليب التقييم التي تستخدم فيها مدخالت جوهرية غير ملحوظة تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي 
تشمل أساليب تقييمها مدخالت غير مستندة إلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير جوهري على 
تقييم األداة تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها استنادًا إلى األسعار المعلنة ألدوات مماثلة حيث  يقتضي

األمر القيام بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.

يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في 
النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة.

املستوى ١ 
دوالرأمريكي

 املستوى ٢
 دوالرأمريكي

 املستوى ٣
 دوالرأمريكي

 اإلمجايل
 دوالرأمريكي

كما يف ٠ ٣ يونيو ٢٠٢٠ )غري مدققة(

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
٢٢,٧٤٣,٥٩٠  - - ٢٢,٧٤٣,٥٩٠األرباح والخسائر

كمافي٣١ديسمبر٢٠١٩)مدققة(

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 ٢٩,٨٥٦,١٠١ --  ٢٩,٨٥٦,١٠١األرباح و الخسائر

إن الموجودات المالية للصندوق بالتكلفة المطفأة والمطلوبات األخرى تعتبر قصيرة األجل وتقارب قيمتها الدفترية 
قيمتها العادلة نظرًا لطبيعتها قصيرة األجل والجودة االئتمانية العالية التي يتمتع بها األطراف المقابلة يقوم الصندوق 
بصورة منتظمة باسترداد وإصدار الوحدات القابلة لالسترداد بقيمة تساوي الحصة التناسبية لصافي مو جودات
الصندوق وقت االسترداد، التي يتم احتسابها على أساس متوافق مع األساس المستخدم في هذه البيانات المالية الم رحلية
الموجزة. وبالتالي، فإن القيمة الدفترية لصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد تقارب قيمتها 
الدفترية. يتم تصنيف صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ضمن المستوى ٢ من النظام 

المتدرج للقيمة العادلة.
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٠ ١ توزيعات األرباح املدفوعة حلاملي الوحدات القابلة لالسرتداد

 
٣٠يونيو

٢.٢٠
دوالرأمريكي

)غري مدققة(

 ٣٠يونيو
٢.١٩ 

 دوالرأمريكي
 )غير مدققة(

 ٨١٥,٣٩٥ ٣٦٨,٩٨٤توزيعات األرباح المعلنة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد
 ٦,٦٣٤,٩٨٢ ٦,١١٨,٧٠٢عدد الوحدات المستحقة لتوزيعات األرباح

 ٠.١٢٢٩ ٠.١٠٤٤توزيعات األرباح لكل وحدة

تم اإلعالن عن توزيعات أرباح للفترة من ٣ ١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى ٧ ١ يونيو ٢٠٢٠ ويتعين دفع توزيعات األرباح هذه 
إلى حاملي الوحدات اعتبارًا من ٧ ١ يونيو ٢٠٢٠،

١١ الوحدات القابلة لالسرتداد

تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدنى من قيمة االكتتاب. يحدد الصندوق تاريخ آخر موعد 
الستالم الطلبات وهو أخر يوم يقبل فيه مدير الصندوق طلبات االكتتاب أو إشعارات االسترداد المكتملة كما تخضع 
إشعارات االسترداد للحد األدنى لقيمة االسترداد في الظروف الحرجة، يكون للصندوق أيضًا القدرة على تعليق 
االستردادات أو فرض استرداد إلزامي إذا كان ذلك األمر يعتبر هو األصلح لجميع حاملي الوحدات. إن الحركات ذات 
الصلة مبينة في بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز. 
طبقًا لألهداف المبينة في اإليضاح رقم ١ وسياسات إدارة المخاطر المبينة في اإليضاح رقم ٥، يقوم الصندوق 

باستثمار االكتتابات المستلمة في استثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بطلبات االسترداد.

يبلغ صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة ٤.٤٢ دوالر أمريكي كما في ٠ ٣ يونيو ٠ ٢ ٠ ٢ و ٤.٦١ دوالر 
أمريكي كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٩

١٢ تأثريكوفيد-١٩

تم التأكد من تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد- ١( في العديد من المناطق الجغرافية في بداية عام ٢٠٢٠ مما 
ترتب عليه اضطراب في األعمال واألنشطة االقتصادية. وقد كان لذلك تأثير سلبي على معنويات المستثمرين مما  أدى
بدوره إلى زيادة الضغط على األسواق المالية، إلى جانب زيادة التقلبات وحاالت عدم اليقين التي أثرت بشكل سلبي 

على قيمة الموجودات المالية

كما في تاريخ البيانات المالية للصندوق، بلغت نسبة االنخفاض في صافي قيمة الموجودات للصندوق ١٢/ مقارنة 
بنهاية ١ ٣ ديسمبر ٠٢٠١٩

١٣ أرقام املقارنة

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما كان مالئمًا، لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات  المالية
المرحلية الموجزة.
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