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تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة

البيانات المالية المرحلية الموجزة

الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق وحدات حاملي السادة إلى

مفدمة

 في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك لصندوق المرفقة الموجزة المرحلية المالية البيانات بمراجعة قمنا لقد

يلي: مما تتالف والتي ٢٠١٩ يونيو ٣٠كمافي )"الصندوق"( الصكوك

؛٢٠١٩ يونيو ٣ ٠ فى كما جز المو حلى المر المال كز المر بيارن 

؛٢٠١٩ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة الموجز المرحلي الشامل الدخل بيان 

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز 

لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٩؛

و ؛٢ ٠ ١ ٩ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة الموجز المرحلي النقدية التدفقات بيان 

الموجزة. المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات 

 الدولي المحاسبي للمعيار وفقًا الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن

 المالية البيانات هذه حول استنتاجنا عن التعبير في مسؤوليتنا تنحصر المرحلية" المالية "التقارير ،٣٤ رقم

بها. قمنا التي المراجعة أعمال على بناء الموجزة المرحلية

املراجعة نطاق

 المالية البيانات "مراجعة ،٢٤١٠ رقم المراجعة ارتباطات حول الدولي للمعيار وفقًا بمراجعتنا قمنا لقد
 على الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة تنطوي للمنشأة". المستقل الحسابات مدقق قبل من المرحلية

 بإجراءات والقيام والمحاسبية، المالية األمور عن المسؤولين األشخاص من رئيسية بصورة استفسارات،
 به القيام يتم الذي التدقيق نطاق من كبير بشكل أقل المراجعة نطاق إن أخرى. مراجعة وإجراءات تحليلية

 على سنكون بأننا تأكيدات على الحصول من تمكننا ال المراجعة فإن وبالتالي للتدقيق الدولية للمعايير وفقًا
تدقيقيًا. رأيًا نبدي ال فإننا وبالتالي، التدقيق. خالل من عليها التعرف يمكن التي الهامة األمور بكافة دراية

االستنتاج

 في كما المرفقة الموجزة المرحلية المالية البيانات أن نعتقد يجعلنا ما انتباهنا يسترع لم مراجعتنا، على بناء
 ،٣ ٤ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفق المادية، النواحي كافة من إعدادها، يتم لم ٢٠١٩ يونيو ٣ ٠

المرحلية". المالية "التقارير

لميتد جلف لوار يج إم يب يك

ألكاند ريشارد
١٠١٥ التسجيل: رقم

 المتحدة العربية اإلمارات ابوظبي،

2019 االل31 التاريخ:
١



الصكوك فى لالستثمار الوطنى أبوظبى بنك صندوق

بيان المركز المالي المرحلي الموجز
مكا يف

إيضاح 

٣٠ يونيو

دوالر أمريكي
)غير مدققة(

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٨

دوالر أ مريكي
)مدققة(

   الموجودات
٦٣٠,٧٦٦,٠٧٢٣٣,٨٠٣,٦٠٨الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

٣٧٩,٣٠٨٣٦٠,٥٨٠ األخرى المدينة الذمم
-٣٦٥,٠٩٤ الوسطاء من المستحق

١,٢٩١,١٩٧٨١٠,١٩٢ يعادله وما النقد

٣٢,٨٠١,٦٧١٣٤,٩٧٤,٣٨٠ الموجودات إجمالي

   المطلوبات
٥٨٣,٦٩٢٦٧١,٦٨٠ الدفع مستحقة األرباح توزيعات
١٠٥,٧٦٣١١٦,١٩٦ عالقة ذات أطراف إلى المستحق
-١,٠٠٦,٧٨١ الوسطاء إلى المستحق
١٢,٠٢٢٧٢,٧٦٩ أخرى مطلوبات

 ٢٤,٦٩٨ الدفع مستحقة استردادات
-٤٠٠,٠٠٠ مقدمًا مستلم اكتتاب

٢,١٣٢,٩٥٦٨٦٠,٦٤٥ المطلوبات إجمالي

٣٠,٦٦٨,٧١٥٣٤,١١٣,٧٣٥ لالسترداذ القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

٦,٦٨٢,٢١٤٧,٦٦٤,١٤٢ القائمة الوحدات عدد

٤,٥٩٤.٤٥ أمريكي( )دوالر وحدة لكل الموجودات قيمة صافي

مارتن كوستا
نائب رئيس املكتب األوسط الدارة االستمثار

1،
شرياز حبيب

العضو المنتدب و ر ئبسر/د/ر ة المنتحات
واحللولل االستمثارية

الموجزة. المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا ١ ٨ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

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

 



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

بيان الدخل الشامل المرحلى الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ س بوئيو )غير مققى(

إيضاح 
٢٠١٩

دوالر أمريكي
٢.١٨

دوالر أمريكي

 بالقيمة االستثمارات من )الخسائر( األرباح/ صافي
(١,٠٧٥,١٦٦)4١,١٦٤,٩٠٥الخسائر أو األرباح خالل من العأدلة
٧٧٦,٤٩١٩٤٢,٩٤٤ األرباح إيرادات
-،، األجنبية العمالت صرف أرباح صافي

 

 

 ١٠ أخرى إيرادات

(١١٢٢,٢٢٢)١,٩٤١,٤٥٠ التشغيلية )الخسائر( ا اإليرادات صافي إجمالي

(٢٠٦,٣٨٥)(١٥٧,١١٠) االستثمار إدارة أتعاب
(٤٣»٢٤٣)(٣٠,٣٣٨) األخرى التشغيلية المصروفات

(٢٤٩,٦٢٨)(١٨٧,٤٤٨) التشغيلية المصروفات إجمالي

(٣٨١,٨٥٠)١,٧٥٤,٠٠٢ للفترة التشغيلية )الخسائر( / األرباح

-- األخرى الشاملة اإليراداث

(٣٨١,٨٥٠)١,٧٥٤,٠٠٢ الشاملة )الخسائر( / اإليرادات إجمالي

الموجزة. المرحلية المالية البياائت هذه من يتجزا ال جزءًا ١ ٨ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

. ١ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات صراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز
لقترة الستة اشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو )غير مدقق(

 
شثف

الوحدات

صافي الموجودات
المنسوبة إلى

حاملي الوحدات
دوالر أمريكي

٢٠١٨٩,١٠٤,٢٧٤٤٢,٢٩١,١٩٥يناير١في
٤٨١,٩٦٨٢,١٧٢,٦٩٢القترة خالل وحدات إصدار

(٦,٤٤١,٤٥١)(١,٣٩١,٨٨١)القترة خالل وحدات استرداد
(٣٨١,٨٥٠)-الفترة خسائر

(١,٠٢٧,٥٦٥)-لالسترداد القابلة الوحدات حاملي على التوزيعات

٢٠١٨٨,١٩٤,٣٦١٣٦,٦١٣,٠٢١ يونيو ٣ * في

٢٠١٩٧,٦٦٤,١٤٢٣٤,١١٣,٧٣٥يناير١في
١,٥٥٠,٢٨٠٧,١٦٠,٤٥٣الفترة خالل وحدات إصدار

(١١,٥٤٤,٠٨٠)(٢,٥٣٢,٢٠٨)الفترة خالل وحدات استرداد
١,٧٥٤,٠٠٢-الفترة إيرادات

(٨١٥,٣٩٥)-لالسترداد القابلة الوحدات حاملي على التوزيعات

٢٠١٩٦,٦٨٢,٢١٤٣٠,٦٦٨,٧١٥يونيو٣٠في

الموجزة. المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا ١ ٨ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

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

 
 
 
 

 



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
لقترة الستة اشهر المنتهية في ٠ ٣ يوتيو )غير مدقق(

 
٢.١٩

دوالر أمريكي
٢.١٨

دوالر أمريكي

  التشغيلية األنشطة من النقدية التدققات
(٣٨١,٨٥٠)١,٧٥٤,٠٠٢للفترة التشغيلية )الخسائر( األرباح/

  ل تسويات

  العامل: المال رأس في التغيرات
٣,٠٣٧,٥٣٦٦,٩٠٩,٢٥٨الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

٣,٤٩٥(١٨,٧٢٨)األخرى المدينة الذمم
-(٣٦٥,٠٩٤)الوسطاء من الصستحق
(٤٣,٦٥٦)(١٠,٤٣٣)عالقة ذات أطراف إلى المستحق
١,٠٠٦,٧٨١٠الوسطاء إلى الممتحق

١٦,٩٣٨(٦٠,٧٤٧)األخرى المطلوبات
٥٥٩,٤٧٢-استثمارات شراء مقابل الدفع المستحق

٥,٣٤٣,٣١٧٧,٠٦٣,٦٥٧التشغيلية األنشطة من الناتج النقد

  التمويلية األنشطة في المستخدمة النقدية التدفقات
٧,١٦٠,٤٥٣٢,١٧٢,٦٩٢المقحصالت من إصدار وحدات قابلة لالستر داد

(٦,٤٤١,٤٥١)(١١,٥١٩,٣٨٢)لالسترداد قابلة وحدات استرداد عند دفعات
- اكتتاب مستلم مقدمًا

(٢١٢,٩٤١)(٩٠٣,٣٨٣)المدفوعة النقدية األرباح توزيعات

(٤,٤٨١,٧٠٠)(٤,٨٦٢,٣١٢)التمويلية األفشطة في المستخدم النقد صافي

٤٨١,٠٠٥٢,٥٨١,٩٥٧يعادله وما النقد في الزيادة صافي
٨١٠,١٩٢١١٠,١٦٧الفترة بداية في يعادله وما النقد

١,٢٩١,١٩٧٢,٦٩٢,١٢٤الفترة نهاية في يعادله وما النقد

الموجزة. المرحلية المالية البياتات هذه من يتجزا ال جزءًا ١ ٨ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

. ١ الصفحة على صدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة /شهر المنتهية فى ٠ سا يونيو 1 ١ ٢٠

الرئيسية واألنشطة القانوني الوضع ١

 في تاسيسه تم مفتوح استثمار صندوق بمثابة )"الصندوق"( الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق يعد
 رقم القرار بموجب الصندوق"( )"مدير ش.م.ع. الوطني أبوظبي بنك قبل من المتحدة العربية اإلمارات دولة

 األوراق هينة موافقة على وبناء المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف إدارة مجلس قبل من الصادر ٩٤/٨/١٦٤
 مدير قبل من أنشطته إدارة تتم حيث بذاته مستقل كيان الصندوق يمثل ال المتحدة. العربية اإلمارات لدولة والسلع المالية

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

 خالل من المتوسط المدى على الرأسمالية األرباح فرصة مع اإليرادات من مجزية مستويات تقديم إلى الصندوق يهدف
 ال المثال سبيل على تتضمن والتي الثابت، الدخل ذات المال موق أدوات من مزيج في فعالة بصورة االستثمار
 الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما األخرى اإلسالمية المال سوق وأدوات والتجارية السيادية الصكوك الحصر،
 برامج في واالستثمارات واإلجارة المرابحة وودائع للتحويل، القابلة والصكوك المضمونة والمرابحة اإليداع شهادات

 أهداف ضوء في مناسبة أنها الصندوق مدير يرى أهداف ذات استثمارية( )صناديق أخرى جماعية إسالمية استثمارية
الصندوق.

 العربية اإلمارات مصرف قبل من اعتمادها تم كما التاسيس( )تاريخ ٢٠١٢ مايو ٢ بتاريخ االكتتاب نشرة إصدار تم
 ،٦٣١٦ ب ص. وهو الصندوق لمدير المسجل المكتب لدى الطلب عند متاحة االكتتاب فشرة إن المركزي. المتحدة

المتحدة. العربية اإلمارات أبوظبي،

اإلعداد أساس ٢

 تم المرحلية". المالية "التقارير ٣ ٤ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقأ الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد تم
 منذ للصندوق المالي واألداء المركز في التغيرات لفهم الهامة والمعامالت األحداث لتفسر المختارة اإليضاحات إدراج
 المرحلية المالية البيانات هذه تشتمل وال .٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ فى المنتهية للسنة سنوية مالية بيانات أخر إصدار

 الدولية للمعايير وفقًا إعدادها تم التي الكاملة السنوية المالية البيانات إلعداد الالزمة المعلومات جميع على الموجزة
المالية. التقارير إلعداد

!!!.! !.9..!بتاريخ الصندوق مدير عن بالنيابة الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه اعتماد تم

الهامة المحاسبية السياسات ٣

 السياسات نفس هي الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه في الصندوق قبل من المطبقة المحاسبية السياسات إن
 باستثناء التاريخ ذلك في المنتهية وللسنة ٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ في كما المالية بياناته في الصندوق قبل من المطبقة

 أي التعديالت لهذه يكن لم الفترة. خالل تطبيقها وتم سارية أصبحت التي المعايير على الجديدة التعديالت أو التفسيرات
المالية. البيانات هذه على جوهري تأثير

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

بالصندوق الخاصة المالية البيانات عرض وعملة التشغيلية العملة وهو



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠ا1 يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابعم الهامة المحاسبية السياسات ٣

األرباح دلت إسا

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

لالسرتداد القابلة الوحدلت حامىل اىل األرباح تونيعلت إجب(

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

الكتتلب اتعلب )جم

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

اخلسائر األرباحاو خالل من العادلة بالقمية املالية األدوت من اخلسائر( ألرباح صاىف )دم

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

 متوسط بين الفرق في الخسانر او األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من المحققة الخسانر صافي يتمثل
التسوية. البيع/ وسعر المرجح التكلفة

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

المالية. األداة

المصروفلت رم(

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

األجنبية بالعمالت المعامالت )و(

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

التاريخ. ذلك في السائد الفوري الصرف

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



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٣٠١ 1 يونيو ٣ ٠ في المنتهية /شهر الستة لفترة

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

املالية واملطلوبلت املالية املرجودلت )ز(

العادلة القيمة قياس )ا(

 بين منتظمة معاملة في ما التزام لتحويل دفعه يتم أو أصل بيع مقابل قبضه يمكن الذي المبلغ في العادلة القيمة تتمثل
 متاحًا يكون سوق أفضل وجوده، عدم حالة في أو، الرنيسي السوق في القياس تاريخ في السوق في المشاركين
بااللتزام. الوفاء عدم مخاطر لاللتزام العادلة القيمة تعكس التاريخ. ذلك في للصندوق

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

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

المعاملة. تسعير عند اعتبارهم في السوق في المشاركون يضعها التي

 للمبلغ العادلة القيمة أي المبدئي- االعتراف عند مالية ألداة العادلة القيمة على دليل أفضل هو عادة المعاملة سعر يكون
 يتم ولم المعاملة سعر عن تختلف المبدئي االعتراف عند العادلة القيمة أن الصندوق قرر حال في المستلم. أو المدفوع

 االستناد يتم لم أو ممائلة مطلوبات او لموجودات نشط سوق في المدرجة األسعار بواسطة العادلة القيمة على االستدالل
 ويتم العادلة، بالقيمة مبدئيًا المالية األدوات قياس يتم فإنه الملحوظة، األسواق من بيانات فقط يستخدم تقييم أسلوب إلى

 بيان في بالفرق االعتراف الحقًا يتم المعاملة. وسعر المبدئي االعتراف عند العادلة القيمة بين الفرق لمراعاة تعديلها
 مدعوم تقييم على الحصول تاريخ بعد التقييم هذا يمتد وال األداة عمر مدى على تناسبي أساس على الشامل الدخل

المعاملة. إنهاء تاريخ او الملحوظة السوق بمعطيات كاملة بصورة

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

االعتيادية. السوق وفقًالشروط والمنتظمة الفعلية السوق

املطفاة الللكفة قياس (٢)

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

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



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 ٢٠١ 1 يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( املالية واملطلوبلت املالية املوجودلت )ز

املقلسة (٣)

 فقط الموجز المرحلي المالي المركز بيان ضمن المبلغ صافي بيان ويتم المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم
 اسام على المعامالت تسوية في النية لديه وتكون بها المعترف المبالغ مقاصة في قانوني حق للصندوق يكون عندما
متزامنة. بصورة المطلوبات وتسوية الموجودات لتحصيل أو المبلغ صافى

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

الخسائر. او األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات

لالسرتداد القابلة الوحدت )ح(

 لنشرة وفقًا االسترداد. لمبالغ الحالية بالقيمة قياسها ويتم مالية كمطلوبات لالسترداد القابلة الوحدات تصنيف يتم
 للموجودات. نشرها تم قيمة صافي آخر على لالسترداد القابلة الوحدات استرداد مبالغ ترتكز الصندوق، لدى االكتتاب
اإلغالق. أسعار باستخدام والمحتسبة الصندوق لدى األساسية االستثمارات الموجودات قيمة صافي يتضمن

وحدة لك المرجودلت قيمة صافي )طم

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

التقرير. تاريخ في القائمة الوحدات عدد على المالي، المركز

يعادله وما التقد

 أشهر ثالثة عن تقل امتحقاق فترات ذات البنوك لدى الودانع من النقدية التدفقات بيان لغرض يعادله وما النقد يتألف
 يتم للنقد. الصندوق إدارة من يتجزا ال جزءًا وتشكل الطلب عند مدادها يتم التي المكشوف على المصرفية والسحوبات

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

اهلامة املحاسبية السياسلت يف التغسات ك(

االجيلر" "عقود املالية التقلرس العداد الدولية املعارس من ١ ٦ رمق املعيلر

.٢٠١٩ يناير ١ من اعتبارًا المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١ ٦ رقم المعيار بتطبيق الصندوق قام

 في اإليجار عقود الحتساب واحد نموذج للمستأجرين المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١ ٦ رقم المعيار يقدم
 ذو األصل استخدام في حقه يمثل الذي االستخدام بحق المتعلق باألصل باالعتراف المستاجر يقوم العمومية. الميزانية

 بعقود االعتراف من إعفاءات توجد اإليجار. دفعات بسداد التزامه يمثل الذي اإليجار التزام إلى باإلضافة الصلة
 المؤجر من المتبعة االحتساب طريقة تبقى المنخفضة. القيمة ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار
 إيجار عقود أو تمويلي إيجار عقود إلى اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون يستمر أي - الحالي للمعيار مشابهه

تشغيلي.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠/1 يونيو ٣ ٠ في المنتهية اشهر الستة لفترة

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( اهلامة املحاسبية السياسلت يق التغرسات ك(

اإلجيلر")تابع( "عقود املالية التقلرس العداد الدولية املعايس امن٢ رمق املعيلر

 في بما اإليجار بعقود المتعلقة الحالية التوجيهات محل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١ ٦ رقم المعيار يحل
 اللولية المعابير تفسيرات لجنة عن الصادر ٤ رقعم والتفسير االيجار"، "عقود /اا رقم الدولي المحاسبي المعيار ذلك

 تفسيرات لجنة عن الصالر ا ه رقم والتفسير إيجار"، على ينطوي الترتيبب كان انا ما "تحديد المالية التقارير إلعداد
 جوهر ""تقبيعم المعابير تفسيرات لجنة عز الصادر ٢ / رقعم والتفسير ، الحوافز" - التشغيلي االيجار عقود " المعابير

االيجار"". لعقد القانونى الشك على تنطوي التى المعامالت

 المالية البيانات على جوهري يشكل يؤثر لن أنه إلى وخلص أعاله المذكور المعيار لتأثير تقييم بإجراء الصندوق قام
التقرير. تاريخ في كما للصندوق

املخصصلت )(

 تقديره يمكن ضمني أو قانوني حالي التزام سابق، لحدث نتيجة الصندوق، لدى يكون عندما ما بمخصص االعتراف يتم
 يكون عندما االلتزام. لتسوية االقتصادية للمنافع خارجة تدفقات إجراء يلزم أن المرجح من ويكون موثوقة بصورة

 المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن المخصصات تحديد يتم للمال، الزمنية للقيمة جوهري تأثير هناك
بااللتزام. المتعلقة والمخاطر أمكن، حيثما للمال، الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس بمعدل

التقديرات ٤

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

التقديرات تلك عن الفعلية التتائج تختلف

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

التاريخ. ذلك في المنتهية وللسنة ٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ في كما المالية

املالية املخاطر إدارة ٥

المالية المخاطر عوامل ١-٥

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



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠ا1 يونيو ٣ ٠ في المنتهية اشهر الستة لفترة

)تابعم المالية المخاطر إدارة ه

)تابع( المالية المخاطر عوامل ١-٥

 الالزم المالية المخاطر بإدارة الخاصة واإلفصاحات المعلومات جميع الموجزة المرحلية المالية البيانات تتضمن ال
 ٣ ١ في كما للصندوق السنوية المالية البيانات مع جنب إلى جنبًا قراءتها ويجب السنوية، المالية البيانات في إدراجها
٢٠١٨ ديسمبر

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

اتمان مخلطر /(

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

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

 للموجودات المعنية الدفترية بالقيم ٢٠١٩ يونيو ٣ ٠ في كما االئتصان مخاطر من درجة ألقصى الصندوق تعرض يتمثل
الموجز. المرحلي المالي المركز بيان في الصلة ذات المالية

محلطرالسيولة )يب(

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

السوق خملطر )ج(

 األجنبية العمالت صرف وأسعار الفائدة معدالت مثل السوق أسعار في التغيرات تأثير مخاطر في السوق مخاطر تتمثل
مالية. أدوات من به يحتفظ لما العادلة القيمة أو الصندوق إيرادات على االنتمان وهوامش األسهم واسعار

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

خملطرالعمالت )د(

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

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



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١ 1 يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابعم المالية المخاطر إدارة ٥

مخلطراألسعلر رمم

 في والمصنفة الصندوق قبل من بها المحتفظ االستثمارات بسبب المالية األدوات أمعار لمخاطر معرض الصندوق إن
 مدير يقوم الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات أنها على الموجز المرحلي المالي المركز بيان

 في بها والمتاجرة مختلفة قطاعات في األدوات من متنوعة محفظة إنشاء خالل من األسعار مخاطر بإدارة الصندوق
االستثمارية. للتوجيهات وفقًا التجارية األدوات في باالستثمار الصندوق يقوم االعتيادية، الظروف في مختلفة. اسواق

الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات ٦

تتالف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من أدوات مالية مدرجة. فيما يلي قوزيع 
االستثماوات حسب الدولة:

 

٣٠يونيو

دوالر  أمريكي
)غير مدققة(

١ ٣  ديسمبر
٢٠١٨ 

دوالر  أمريكي
)مدققة(

  امللرجة. املالية األدوات
٢٩,١٤٥,٨٦٦٣١,٤٩٠,٧٦١الخليجي التعاون مجلس دول

٨٠٣,١٨٧-إندونيسيا
٩٠٩,٢٥٨١,٥٠٩,٦٦٠متنوعة دول

-٧١٠,٩٤٨ماليزيا

 ٣٠,٧٦٦,٠٧٢٣٣,٨٠٣,٦٠٨

العالقة ذات األطراف ٧

العالقة أطرافتت مرية

 في اآلخر الطرف على ملحوظ تأثير أو سيطرة ممارسة ما طرف بمقدور كان إذا عالقة ذات أنها األطراف تعتبر
 االستثصار ولجنة االستشاري الصجلس أعضاء من العالقة ذات األطراف تتالف التثغيلية. أو المالية القرارات اتخاذ

 وتلقي بتقديم االعتيادية األعمال سياق في الصندوق يقوم لسيطرتهم. تخضع التي الشركات وتلك الصندوق ومدير
 صدير قبل من المقررة واألحكام والشروط عليها المتفق لألسعار وفقًا العالقة ذات األطراف تلك من خدمات

الصندوق.
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واألحاكم الفسوط

الرئيسية: واألحكام الشروط يلي فيما

الشروط: النحة في المدرجة التالية األتعاب الصندوق مدير يستحق األتعاب

 يومية بصورة استحقاقها عند احتسابها ويتم الصوجودات قيمة صافي من سنويًا١ بنسبة إدارة أتعاب 
و سنوية؛ ربع بصورة الصندوق لمدير الدقع مستحقة وتصبح

 الموجودات من ٠,٠٥ أو أمريكي دوالر ١٠,٠٠٠ بقيمة الوكالة تحويل ورسوم سنوية تسجيل رسوم 
 على عالوة الصندوق. مدير قبل من تحميلها ويتم أكبر، أيهما الصندوق، مدير قبل من إدارتها تتم التي
 مبدئية تاسيم تكلفة أنها على مستثمر لكل أمريكي دوالر ٢ ه بقيمة واحدة مرة وسوم تحميل يتم ذلك،

وتوزيعها. األرباح توزيعات إعداد عملية نلك في بصا معاملة لكل أمريكي دوالر ه ومبلغ

األرصدة

التقارير: تاريخ في العالقة ذات األطراف لدى األرصدة يلي فيما

 

٣٠ينيو

دوالر أ مريكي
)غير مدققة(

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٨

دوالر  امريكي
)مدققة(

  عالقة ذات أطراف من المستحق
-٤٠٩,٥٠٠األول أبوظبي بتك لدى نقدية أرصدة

  عالقة ذات ألطراف المستحق
٧٧,٥٥٢٩٦,٥١٩الصتدوق مدير إلى الدفع مستحقة إدارية أتعاب
 إلى الدفع المستحقة الوكالة تحويل ورسوم تسجيل رسوم

٢٨,٢١١١٩,٦٧٧األمين الحفظ إدارة
٢,٢٧٧,٤٩٣٤,٦١٢,٢٣٧الصندوق مدير قبل صن بها المحتفظ للوحدات الموجودات قيمة صافي
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)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

املعاصالت

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

 

فترة الستة  أشهر
المنتهية  في
٣٠يونيو

لولز  امريي
)غير مدققة(

فترة الستة  أشهر
المنتهية  في
٣٠ي ونيو

١٨ .٢
دوالر أم ريكي

)غير مدققة(

١٤٩,٢٥٤١٩٦,٥٥٨االستثمار إدارة أتعاب
٧,٨٥٦٩,٨٢٧المضافة القيمة لضريبة إدارية رسوم
٧,٨٥٦١٠,٣١٩الوكالة تحويل ورسوم تمجيل رسوم

الصندوق. لدى رئيسيين إدارة موظفي يوجد وال الصندوق مدير قبل من الصندوق إدارة تتم

 المطلوب. األداء مستوى تحقيق لعدم نظرًا شيء( ١٧٠٢٠ 14 يونيو ٣ الحالية). الفترة خالل اداء رسوم تحميل يتم لم
الرئيسيين. اإلدارة موظفي بتعيين يقوم الذي الصندوق مدير قبل من الصندوق إدارة تتم

الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات من )الخسائر( ا األرباح صافي ٨

 

فترة الستة  أشهر
المنتهية  في

٧٠٣٠نيو

دوالر  أمريكي
)غير مدققة(

فترة الستة  أشهر
المنتهية  في
٣٠ يونيو

٨ ٢.١
دوالر  أمريكي

)غير مدققة(

(١٨٢,٨٣٧)(١٠٥,٥٣٨)الصحققة الخسائر
(٨٤٢,٣٢٩)١,٢٧٠,٤٤٣المحققة غير )الخسائر( األرباح/

 (١,٠٧٥,١٦٦)١,١٦٤,٩٠٥

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

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

التقرير. فترة نهاية في
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المالية والمطلوبات الموجودات ٩

العالة والقيعم املحاسبية التصنيفات

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

 

بالقيمة العا دلة
من خالل ا ألرباح

أو  الخسائر
دوالر أمريكي

الموجودات
المالية بالتك لفة

المطفأة
دوالر أمريكي

المط لوبات
 األخرى

دوالر أمريكي
اإلجمالي

دوالر أمريكي
 )غير٢٠١٩يونيو٣٠كمافي

    مدققة(
    املوحودات الصالية

االممتثمارات بالقيمة العادلة من خالل
٣٠,٧٦٦,٠٧٢-□٣٠,٧٦٦,٠٧٢األرباح أو الخمائر

٣٦٥,٠٩٤-٣٦٥,٠٩٤-الوسطاء من الصمتحق
٣٧٩,٣٠٨ ٠٣٧٩,٣٠٨األخرى المدينة الذمم
١,٢٩١,١١٧-١,٢٩١,١٩٧-يعادله وما النقد

 ٣٢٨٠١٦٧١ ٣٠,٧٦٦,٠٧٢٢,٠٣٥,٥١١

املطلوبات الصالية
٥٨٣,٦٩٢٥٨٣,٦٩٢-□توزيعات األرباح صتحقة الدفع

١,٠٠٦,٧٨١١,٠٠٦,٧٨١--الوسطاء إلى الصصتحق
١٠٥,٧٦٣١٠٥,٧٦٣□1عالقة ذات ألطراف المستحق

١٢,٠٢٢١٢,٠٢٢□□األخرى المطلوبات
٠٢٤,٦٩٨٢٤,٦٩٨-الدفع ممتحق استرداد
٤٠٠,٠٠٠٤٠٠,٠٠٠--مقدمًا مستلم اكتتاب
 حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

٣٠,٦٦٨,٧١٥٣٠,٦٦٨,٧١٥-1لالمترداد القابلة الوحدات

 --٣٢٨٠١٦٧١٣٢٨٠١٦٧١
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بالقيمة العادلة  من
خالل األرباح  أو

ال خسائر
دوالر أمريكي

الموجودات
المالية بال تكلغة

المطفاة
دوالر أمريكي

المطلو بات
األ خرى

دوالر أمريكي
اإلجمالي

دوالر أمريكي
    )مدققة(٢٠١٨ديسمبر٣١كمافي

    املالية املوحودات
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

٣٣,٨٠٣,٦٠٨--٣٣,٨٠٣,٦٠٨األرباح أو الخسائر
٣٦٠,٥٨٠-٣٦٠,٥٨٠-األخرى المدينة الذمم
٨١٠,١٩٢-٨١٠,١٩٢-يعادله وما النقد

 ٣٤,٩٧٤,٣٨٠-٣٣,٨٠٣,٦٠٨١,١٧٠,٧٧٢

املطلوبات املالية
٦٧١,٦٨٠٦٧١,٦٨٠-٠توزيعات األرباح مستحقة الدفع

١١٦,١٩٦١١٦,١٩٦ ٠عالقة ذات ألطراف المستحق
٧٢,٧٦٩٧٢,٧٦٩--األخرى المطلوبات

صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
٣٤,١١٣,٧٣٥٣٤,١١٣,٧٣٥- الوحدات القابلة لالسترداد

 --٣٤,٩٧٤,٣٨٠٣٤,٩٧٤,٣٨٠

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

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

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

 الربط أو السوق في ملحوظة أسعار لها توجد والتي وجدت، إن المماثلة، األدوات مع المقارنة التقييم أساليب تتضمن
 التي العادلة القيمة تحديد إلى التوصل هو التقييم اسلوب امستخدام من الهدف إن األمعار. أقرب يوفر الذي المؤشر بذلك

 السوق لشروط وفقًا السوق في المشاركين قبل من تحديده ميتم كان الذي التقرير تاريخ في المالية األداة سعر تعكس
االعتيادية.

 المدخالت اهمية يعكس والذي أدناه المبين العادلة للقيم المتدرج النظام باستخدام العادلة القيم بقياس الصندوق يقوم
القياسات: وضع في المستخدمة
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مماثلة. ألداة نشط سوق في المعدل( )غير المدرج السوق سعر : ١ المستوى

 غير بصورة أو كاألسعار( )وهي مباشرة بصورة إما ملحوظة، مدخالت إلى تمتند التي التقييم اساليب : ٢ المستوى
 المدرجة السوق أسعار باستخدام: تقييمها يتم التي األدوات على الفئة هذه تشتمل األمعار(. من الممتمدة )وهي مباشرة

 أماليب أو نشاطًا األقل األسواق في مماثلة أو مطابقة ألدوات المدرجة األسعار أو مماثلة ألدوات نشطة أسواق في
السوق. بيانات من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ملحوظة الهامة المدخالت كافة تكون بحيث األخرى التقييم

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

األدوات. بين الفروق تعكس لكي ملحوظة غير جوهرية اقتراضات او بتعديالت القيام األمر

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

 
المسقوى ١

دوالر أمريكي
المستوى ٢

دوالر أمريكي
المستوى  ٣

دوالر أمريكي
اإلجمالي

دوالر أمريكي

    مدققة( )غير ٢٠١٩ يونيو ٣٠كمافي

 خالل من العادلة بالقيمة االسبثمارات
٣٠,٧٦٦,٠٧٢• ٣٠,٧٦٦,٠٧٢والخسائر األرباح

    )مدققة( ٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ في كما

 خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات
٣٣,٨٠٣,٦٠٨--٣٣,٨٠٣,٦٠٨والخسائر األرباح

 الدفترية قيمتها وتقارب األجل قصيرة تعتبر األخرى والمطلوبات المطفاة بالتكلفة للصندوق المالية الموجودات إن
 تصنيف يتم المقابلة. األطراف بها يتمتع التي العالية االئتمانية والجودة األجل قصيرة لطبيعتها نظرًا العادلة قيمتها
 العادلة. للقيمة المتدرج النظام من ٢ المستوى ضمن لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

 لصافي التناسبية الحصة تساوي بقيمة لالسترداد القابلة الوحدات وإصدار باسترداد منتظمة بصورة الصندوق يقوم
االسترداد. وقت الصندوق موجودات
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لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي المدفوعة األرباح توزيعات ١ ٠

 

٣٠يونيو

لولز ا مريي
)غير مدققة(

٣٠يونيو

ثوالر ا مريكي
)غير مدققة(

٨١٥,٣٩٥١,٠٢٧,٥٦٥لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي المعلنة األرباح توزيعات
٦,٦٣٤,٩٨٢٧,٨٢٣,٢٢٤األرباح لتوزيعات المستحقة الوحدات عدد

٠٠١٣٦٩٠٠١٣١٣وحدة لكل األرباح توزيعات

 هذه األرباح توزيعات دفع ويتعين ٢٠١٩ يونيو ١ ٩ إلى ٢٠١٨ ديسمبر ١ ٣ من للفترة أرباح توزيعات عن اإلعالن تم
.٢٠١٩ يونيو ١ ٩ من اعتبارًا الوحدات حاملي إلى

لالسترداد القابلة الوحدات ١ ١

 موعد آخر تاريخ الصندوق يحدد االكتتاب. قيمة من األدنى للحد الصندوق لدى لالسترداد القابلة الوحدات تخضع
 تخضع كما المكتملة. االسترداد إشعارات او االكتتاب طلبات الصندوق مدير فيه يقبل يوم أخر وهو الطلبات الستآلم

 تعليق على القدرة ايضأ للصندوق يكون الحرجة، الظروف في االسترداد. لقيمة األدنى للحد االسترداد إشعارات
 ذات الحركات إن الوحدات. حاملي لجميع األصلح هو يعتبر األمر ذلك كان إذا إلزامي استرداد فرض أو االستردادات

 لألهداف طبقًا لالسترداد. القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في التغيرات بيان في مبينة الصلة
 االكتتابات باستثمار الصندوق يقوم ،٥ رقم اإليضاح في المبينة المخاطر إدارة وسياسات ١ رقم اإليضاح في المبينة

االسترداد بطلبات للوفاء كافية بسيولة االحتفاظ مع مناسبة استثمارات في المستلمة

 دوالر ٤٠٤٥ر٢٠١٩ يونيو ٣ ٠ في كما أمريكي دوالر ٤.٥٩ وحدة لكل الصندوق موجودات قيمة صافي يبلغ
.٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ في كما أمريكي
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