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   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
 
 

 
 مدير الصندوق تقرير  

 

 

( ش.م.ع  األول  أبوظبي  بنك  الصندوق”يسّر  المالية  “مدير  البيانات  تقديم  لالستثما  المدققة(  الوطني  أبوظبي  بنك  في   رلصندوق 
 . 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة( “الصندوق”الصكوك )

 
 نظرة عامة 

صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات   هو إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"(  
الصادر   8/94/ 164بموجب القرار رقـم    (“بنك أبوظبي األول”أو    “مدير الصندوق”العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول )

المالية والسلع لدولة اإلمارات  المركزي وبناًء على موافقة هيئة األوراق  المتحدة  العربية  إدارة مصرف اإلمارات  من قبل مجلس 
 العربية المتحدة.

 
 األنشطة الرئيسية 

فرصة مع  اإليرادات  من  مجزية  مستويات  تقديم  إلى  الصندوق  خالل  ح  أربا  تحقيق  يهدف  من  المتوسط  المدى  على  رأسمالية 
لمثال ال الحصر، الصكوك ن أدوات سوق المال ذات الدخل الثابت، والتي تتضمن على سبيل اماالستثمار بصورة فعالة في مزيج  

المال  وأدوات سوق  والتجارية  وا  السيادية  اإليداع  شهادات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  ذلك على  في  بما  األخرى  لمرابحة  اإلسالمية 
واإلجارة   المرابحة  وودائع  للتحويل،  القابلة  والصكوك  أخرى والمضمونة  جماعية  إسالمية  استثمارية  برامج  في  االستثمارات 

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

 النتائج 
دوالر أمريكي   1,331,309  قابلة لالسترداد إلىإلى مالكي الوحدات ال  نسوبةصافي الموجودات المبلغ االنخفاض في  ،  سنةخالل ال

أمريكي(  474,969:  2020) بيان    دوالر  في  بالتفصيل  مبين  هو  اكما  أو  األخرىخلاألرباح  الشاملة  واإليرادات  المرفق.   سائر 
دوالر   2,852,433  حدة بقيمةو  633,036  كما استرددوالر أمريكي    5,810,750وحدة بقيمة    1,290,623أصدر الصندوق  

إلى حا  السنةالل  مريكي خأ المنسوبة  الموجودات  القابلة لالسترموبلغ صافي  الوحدات  مبلغ وقدره   2021  ديسمبر  31داد في  لي 
 دوالر أمريكي.  36,030,777

 
 مبدأ االستمرارية 

و الكافية  الموارد  الصندوق  لدى  يكون  أن  الصندوق  مدير  على  يتوقع  الحصوله  الذالدعم  أكافي  مواصلة  من  يمكنه  في  ي  عماله 
المنظور.  المست البناًء عليهوقبل  المالية  ندوق تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعدا ص، يواصل مدير  البيانات    31المنتهية في    نةللسد 

 .  2021 ديسمبر
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
رقم   اإليضاح  في  ع  8يتم  اإلفصاح  المالية  البيانات  األحول  مع  والمعامالت  األرصدة  ذان  العالطراف  جميع ت  تنفيذ  يتم  قة. 
 لمعمول بها. ما يتوافق مع القوانين واألنظمة اعمال االعتيادية للصندوق بألالمعامالت ضمن سياق ا

 
 نظرة مستقبلية 

المت القريب وليس من  المستقبل  الحالي لألنشطة في  المستوى  الحفاظ على  يتم  أنه سوف  اإلدارة  وقع حدوث أي تغيرات في ترى 
 . لموظفينيل أو االتمو
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 ار في الصكوكم صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستث

)تابع(  مدير الصندوق تقرير  

 ت مدققي الحسابا
. أبدت كي بي إم  2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنةتم تعيين كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للصندوق 

ليمت جلف  لوار  فيجي  رغبتها  كمداالستم  د  اقتراح رار  تم  للصندوق.  حسابات  تعي  ققي  قرار يإعادة  بموجب  جي  إم  بي  كي  ن 
 .  2021ديسمبر  31مسؤوليتها عن السنة المنتهية في ص راء ذمتها فيما يخالمساهمين وتم إب

 _________________ 
 ر كوزسميرة 

 مدير عام
 رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد

ات العربية المتحدة ارمي، اإلأبوظب
 2022 أغسطس  2: التاريخ

 _________________ 
 تادرين كرسا

 القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة االستثمار 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 2022 أغسطس  2: التاريخ
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كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء ربية المتحدة وعضو في منظمة رات العشركة ُمرخصة في دولة اإلماجي لوار جلف ليمتد، بي إم كي 
 قوق محفوظة.ميع الحجمحدودة بالضمان. صة خاكي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية ابعة لـ ة الت قلالمست

 متحدة. دولة اإلمارات العربية ال ُمرخصة بموجب قوانينسجلة وف ليمتد موار جلجي لكي بي إم 

 د وار جلف ليمتكي بي إم جي ل
 2 راوشن ت، ني19الطابق 

 7613ص.ب: كورنيش أبوظبي، 
 ة اإلمارات العربية المتحدأبوظبي، 

 www.kpmg.com/ae +،971( 2) 4014800هاتف: 

قلين لحسابات المست تقرير مدققي ا 



 لالستثمار في الصكوك   صندوق بنك أبوظبي الوطني
 ين مستقلالتقرير مدققي الحسابات 

 2021ديسمبر  31
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كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء ربية المتحدة وعضو في منظمة رات العشركة ُمرخصة في دولة اإلماجي لوار جلف ليمتد، بي إم كي 
 قوق محفوظة.ميع الحجمحدودة بالضمان. صة خاكي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية ابعة لـ ة الت قلالمست

 متحدة. دولة اإلمارات العربية ال ُمرخصة بموجب قوانينسجلة وف ليمتد موار جلجي لكي بي إم 



  
 لالستثمار في الصكوك   صندوق بنك أبوظبي الوطني

 ين مستقلالتقرير مدققي الحسابات 
 2021ديسمبر  31
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 كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء ربية المتحدة وعضو في منظمة رات العشركة ُمرخصة في دولة اإلماجي لوار جلف ليمتد، بي إم كي 

 قوق محفوظة.ميع الحجمحدودة بالضمان. صة خاكي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية ابعة لـ ة الت قلالمست
 متحدة. دولة اإلمارات العربية ال ُمرخصة بموجب قوانينسجلة وف ليمتد موار جلجي لكي بي إم 
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 كوكطني لالستثمار في الصصندوق بنك أبوظبي الو 

 لمالي ا لمركز ان ايب
ا في مك

برديسم 31ديسمبر 31
20212020

دوالر أمريكي دوالر أمريكي  إيضاح

الموجودات 
34,736,99323.467.143 7 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ت بالقيمة االستثمارا

270.943 343,452  الذمم المدينة األخرى  
10.926.335 1,686,777  لدى البنوك النقد 

--------------------------------------------------
 36,767,22234.664.421إجمالي الموجودات

 ====== === = = ====== === = =

 المطلوبات 
557,003377.591لدفع توزيعات األرباح مستحقة ا

103,89471.293 8 المستحق ألطراف ذات عالقة  
30,13138.259 رىت األخوبالالمط

-45,417 ة نائالد ذمم اإلسترداد
--------------------------------------------

736,445487.143إجمالي المطلوبات 

 ==== ===== = ==== ===== =

36,030,77734.177.278لقابلة لالستردادصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات ا
 ===== ==== = = ===== ===== =

8,248,3387.539.469ئمة لقاات داوحعدد ال
----------------------------------------------

4 .453 .37ر أمريكي(وال)دصافي قيمة الموجودات لكل وحدة 

 ====== === = === = ======

المالية  لع البيانات  إن  علمنا،  حد  مى  عادل،  وبشكل  الما  نتعرض  النواحي  النقدية   التشغيلونتائج  لي  ماالالمركز    ية،دكافة  والتدفقات 
إصدارها من قبل مدير الصندوق فيب  والتصريحة  هذه البيانات المالياعتماد    . تم2021ديسمبر    31للصندوق كما في وللسنة المنتهية في  

 : نيابة عنهم من قبلتوقيعها وتم  2022  أغسطس 2

 ____________ _ _______  ____________________ 
 كور زة يرمس

  مدير عام، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد
 تادرين كرسا

 القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة االستثمار 

ت المالية. هذه البيانا نم جزًءا ال يتجزأ 31إلى   10تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
 .  5إلى   3  فحات منمدرج على الص بات المستقلينإن تقرير مدققي الحسا
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صكوك لصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في ا

   ى  دات الشاملة األخرئر واإليراو الخسارباح أ األن ا يب
 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

20212020
ر أمريكي الدودوالر أمريكي  إيضاح

لقيمة العادلة من االستثمارات با الخسائر صافي
( 30.503)( 807,555)9 خسائر ال أو من خالل األرباح   
1,292,6561.116.798 حرباات األدإيرا
107- أرباح صرف العمالت األجنبية في اص
-600 رادات أخرى إي

---------------------- ---------------------- 
485,7011.086.402افي اإليرادات التشغيليةلي صإجما

 === = === ===  === = === == = 

( 282.814)( 379,388) 8 أتعاب إدارة االستثمار 
( 132.286)( 141,236)خرىأ ةيلت تشغيامصروف

-( 18,285) خسائر اإلئتمان المتوقعة 
---------------------- ---------------------- 

( 415.100)( 538,909)لتشغيلية مصروفات اإجمالي ال
 ===== = ====  ===== = ==== 

671.302( 53,208)لسنةل األرباح التشغيلية)الخسائر( / 
 = == =======  = ===== ==== 

- - اإليرادات الشاملة األخرى
----------------------- ----------------------- 

671.302( 53,208)الشاملة اإليرادات / سائر(خل)اإجمالي 
 ==== = = ==== =  ==== = = ==== = 

(1.146.271)( 1,278,101) 10 اد األرباح المدفوعة لحاملي الوحدات القابلة لالسترد  عاتتوزي
--------------------------------------------------

سوبة  في صافي الموجودات المن النقص
( 474.969)( 1,331,309)لوحدات القابلة لالسترداد ملي ااحإلى    

 ===== ==== =  == = = ==== === 

. من هذه البيانات المالية يتجزأ جزًءا ال 31إلى   10من  درجة على الصفحاتتُشكل اإليضاحات المرفقة الم
 .  5إلى   3بات المستقلين مدرج على الصفحات من  قي الحسادقإن تقرير م
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   ي الصكوكدوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار فنص
 

 اد القابلة لالسترد حاملي الوحدات سوبة إلى منال ت ي صافي الموجودابيان التغيرات ف 
   ديسمبر 31ة في المنتهي للسنة

   
 صافي الموجودات   
 حاملي ىالمنسوبة إل  
 تحداولا  
 دوالر أمريكي  الوحدات عدد  
   
 30,185,710 6,546,563 2020يناير  1ي ف 

 9,894,250 2,184,539 الل السنة إصدار وحدات خ
 (5,715,933) (1,256,215) السنة  الل ت خاسترداد وحدا

 ( 474,969) - السنة خسائر
 288,220 64,582 معاد استثمارها لا حربات األيعا توز

 ----------------------- ------------------------ 
 34,177,278 7,539,469 2020ديسمبر  31في 
  ==========  ======= = === 
   

 34,177,278 7,539,469 2021 يناير 1في 
 5,810,750 1,290,623 إصدار وحدات خالل السنة 

 ( 2,852,433) ( 633,036) سنة خالل الوحدات  استرداد
 ( 1,331,309) - السنة خسائر

 226,491 51,282 معاد استثمارها ال توزيعات األرباح
 ------------------------ ------------------------ 

 36,030,777 8,248,338 2021ديسمبر  31 في
  ===========  ======== === 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. زءً ج 31إلى   10الصفحات من مرفقة المدرجة على لا تيضاحاشكل اإلتُ 

 .  5إلى   3بات المستقلين مدرج على الصفحات من  ساحلإن تقرير مدققي ا
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   الصكوك ير فثماي لالستبوظبي الوطنصندوق بنك أ
 

 بيان التدفقات النقدية  
 برديسم 31المنتهية في للسنة 

  
 2021 2020 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
   

   تشغيلية من األنشطة ال النقدية اتالتدفق 
 671.302 ( 53,208) للسنةشغيلية تلاألرباح ا( / الخسائر)
   

   تسوية لـ: 
 463.990 1,067,753 المحققة ر غيالخسائر

   
   عامل:التغيرات في رأس المال ال

 5.924.968 ( 12,337,603) ل األرباح أو الخسائر الخ  منلة عادة البالقيم  االستثمارات
 109.202 ( 72,509) رى الذمم المدينة األخ

 - 45,417 الدائنة  دذمم اإلستردا
 ( 16.983) 32,601 المستحق ألطراف ذات عالقة 

 20.627 ( 8,128) أخرىمطلوبات 
 --------------------- ------------------- 

 7.173.106 ( 11,325,677) تج من األنشطة التشغيلية الناي( / ف دم  مستخ)ال النقد
  = =========  = ======== 

   األنشطة التمويلية   في ةمتخدالمسقدية ات النفق التد
 10.182.470 6,037,241 لة لالسترداد حدات قابإصدار و المتحصالت من

 (5.715.933) ( 2,852,433) دد وحدات قابلة لالستردااستردادفعات 
 (1.284.947) ( 1,098,689) ت األرباح المدفوعة  يعا توز

 --------------------- ------------------- 
 3.181.590 2,086,119 األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد

  = =========  = ======== 
   
 10.354.696 ( 9,239,558) عادلهد وما يفي النق الزيادة/  (النقص) فياص
   
 571.639 10,926,335   بداية السنةفي  هوما يعادلقد الن

  --------------------- ------------------- 
 10.926.335 1,686,777 نهاية السنةادله في عيالنقد وما 

  = =========  = ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بيانات المالية. لهذه اجزأ من جزًءا ال يت 31إلى   10ن ات محفقة المدرجة على الصفاإليضاحات المر لشكتُ 

 .  5إلى   3لى الصفحات من  لين مدرج عتقبات المسإن تقرير مدققي الحسا
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   الصكوك طني لالستثمار فيو لصندوق بنك أبوظبي ا 
 

 حات حول البيانات المالية ضاإي
 
 ية  الرئيس  شطةألنع القانوني والوضا 1

 
ت راصندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلما  وه(  “قالصندو”ي لالستثمار في الصكوك )لوطنصندوق بنك أبوظبي ا  إن

الصادر من قبل مجلس   8/94/ 164رقـم    ( بموجب القرار“الصندوق  ريمد”)  أبوظبي الوطني ش.م.عالعربية المتحدة من قبل بنك  
مارات العربية المتحدة. إلولة السلع لدهيئة األوراق المالية وا فقة  لمركزي وبناًء على مواعربية المتحدة اال  راترة مصرف اإلماإدا

ند سيرفسز س فاأبيكتم إدارته من قبل  ت  امطته من قبل مدير الصندوق كأنشستقل بذاته حيث تتم إدارة  م  ال يمثل الصندوق كيان
  (.“ية للصندوقاإلدارالجهة ”) أبوظبي  -ليمتد 

 
لية على المدى المتوسط من خالل االستثمار الرأسمرباح امن اإليرادات مع فرصة األزية  ستويات مجإلى تقديم م  يهدف الصندوق

سوق  ة  بصور أدوات  من  مزيج  في  تتافعالة  الثابت،  الدخل  ذات  المضلمال  ال  المثال  سبيل  على  السيادية  ن  الصكوك  حصر، 
ونة  مالمض  لمرابحةلحصر، شهادات اإليداع واال الى سبيل المثال  ذلك ع  بما فياألخرى  ة  ميسالسوق المال اإل  والتجارية وأدوات

المرابحة وودائع  للتحويل،  القابلة  واالستثمارات  و  والصكوك  براماإلجارة  جماعيفي  إسالمية  استثمارية  )صناديق   ةج  أخرى 
    ق.دولصنف ا ضوء أهدااسبة في أنها من االستثمارذات أهداف يرى مدير  استثمارية(

 
ة حددها من قبل مصرف اإلمارات العربية المتم اعتماتكما    (" تأسيستاريخ ال" )  2012مايو    2  اريخنشرة االكتتاب بت  صدارتم إ

االكتتاب   نشرة  إن  المكتالمركزي.  لدى  الطلب  عند  الصندوق وه  بمتاحة  لمدير  اإلمارات  6316ب  .و صالمسجل  أبوظبي،   ،
 المتحدة.العربية 

 

 اد  عد اإل  أساس 2
 

 فق ن التوابيا )أ(
 

م ت  .ير الماليةة إلعداد التقارليللمعايير الدووفقاً    2021ديسمبر    31  منتهية فيلا  سنةوللفي    صندوق كمانات المالية لللبياتم إعداد ا
 . 2022أغسطس   2 بتاريخندوق عن مدير الص باإلنابةية لااعتماد هذه البيانات الم

 

 قياس أساس ال )ب( 
 

المال  هذه  تم إعداد ا  على أساسية  البيانات  ا  استثناءلتاريخية بالتكلفة  رباح أو الخسائر العادلة من خالل األ  ةقيمباللمالية  األدوات 
 لقيمة العادلة. قياسها بام التي يتو
 

 يانات المالية ض البرعوعملة  التشغيليةالعملة  )ج(
 

بعرض  يتم   المالية  البيانات  أمدوال)"ال  ريكيماألدوالر  الهذه  وهريكير  جمي  للصندوق.  التشغيليةلة  العم  و"(  تقريب  تم  ع وقد 
 .دوالرإلى أقرب  دوالر أمريكيبال دمةقالمية ت المالالمعلوما

 
 رات واألحكام ام التقديخداست )د( 

 

إع  وفقإن  المالية  البيانات  ً داد  إلعد  ا الدولية  الصند  ادللمعايير  مدير  من  يتطلب  المالية  وضع  التقارير  وأحكاوق  رات تقديم 
ت. قد تختلف لمطلوبات واإليرادات والمصروفااات وودوجة للملمعلنالغ اوالمب ت المحاسبيةثر على تطبيق السياساؤتافتراضات  و
 التقديرات.  ئج الفعلية عن تلكتاالن
 

ترة محاسبية في الفلات اتقديرت على البالتعديال االعترافها بصورة مستمرة. كما يتم الفتراضات التابعة لا وتتم مراجعة التقديرات 
 بتلك التعديالت. تتأثر ستقبليةفترات م أيي وف يل التقديرات يها تعدالتي يتم ف
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   الصكوك تثمار فيسصندوق بنك أبوظبي الوطني لال
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع( اإلعداد   ساسأ 2
 

 )تابع( التقديرات واألحكام استخدام )د( 
 

ايتم   الو المعيان  ب  5إليضاح  في  حول  امات  لعدم  الهامة  التقديرالمجاالت  في  واألحكامليقين  في خالمست  الهامة   ت  تطبيق    دمة 
 لية. امالغ المعترف بها في هذه البيانات الير األكبر على المبأث السياسات المحاسبية التي لها الت

 

 حاسبية الهامة  ات المالسياس 3
 

ثناء باست  يةانات المالفي هذه البي  عرضها التي تم  ترات  كافة الفسقة على  مت  صورةاه بية الموضحة أدنتم تطبيق السياسات المحاسب
 ناتهذه البياعلى    ريلسنة. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثا خالل ا وتم تطبيقهة  بحت ساريتعديالت الجديدة على المعايير التي أصلا

 المالية. 
 

 األرباح إيرادات  )أ(
 
 .  يفعللا ربحلا طريقة  استخدامب ىات الشاملة األخرالخسائر واإليرادح أو األرباضمن بيان باح األربإيرادات  االعترافيتم 
 

 القابلة لالسترداد ت إلى حاملي الوحدا توزيعات األرباح )ب( 
 

 ألخرىلة الشامإليرادات االخسائر وااألرباح أو  بيان    ضمن القابلة لالسترداد  ملي الوحدات  حا  إلىتوزيعات األرباح  بيتم االعتراف  
 .هااعتماد ما يتمعند
 

 االكتتاباب أتع   (ج)
 
لصندوق، ويتم االعتراف بها اب في الوحدات في اتترداد في وقت االكحاملي الوحدات القابلة لالست  ىاب علتتب االك ل أتعا تحمييتم 

 اب.كتتت االخاللها عمليام تتفي الفترة التي  الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو  ضمن بيان
 
 خالل األرباح أو الخسائر نلة ملعادمة القيمالية بااألدوات ال ( منسائر)الخ / صافي األرباح     (د)

 
)الخسائر(   /  األرباحل األرباح أو الخسائر على كافة  ال من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالخسائر(  )  /  األرباحيشتمل صافي  

 ألرباح.ت ايراداضمن إ، ولكنه ال يتدلةالقيمة العا في حققةغير الم تلتغيراالمحققة وا
 
التكلفة باح أو الخسائر في الفرق بين متوسط  راألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األن  م  (الخسائر)  /  حاألربا  صافيتمثل  ي
 التسوية. / جح وسعر البيعرمال
 

ها  شرائ  ندأو سعر المعاملة ع  ،الفترةة  ايية في بدألداة المالالدفترية ل  مةقيالن  بيفي الفرق    )الخسائر( غير المحققة  /  تتمثل األرباح
 ه األداة المالية.  هذ ةتسوي / ي تاريخ آخر إعادة تقييم قبل بيعف أوالحالية وبين قيمتها العادلة في نهاية الفترة  ريرفترة التق في
 

 المصروفات     (هـ)
 

شاملة ال  داتيراالخسائر واإلاألرباح أو  بيان  ، ضمن  األداءوأتعاب    ةداراإل  أتعابلك  في ذيتم االعتراف بكافة المصروفات، بما  
 الستحقاق. ساس اأعلى   خرىاأل
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 الصكوك  ستثمار في الصندوق بنك أبوظبي الوطني ل
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 

 )تابع( الهامة   المحاسبية  السياسات 3
 

 ية نبجالمعامالت بالعمالت األ     (و)
 

تحويل   األجنعامالميتم  بالعمالت  ال الت  إلى  ً قفو  مريكي األدوالر  بية  ال لسع  ا السر  الفوري  إاصرف  تتم  المعاملة.  بتاريخ  عادة ئد 
الموجودا المالية  ت  تحويل  األجباالمقومة  والمطلوبات  تارب نلعمالت  في  الية  إلى  التقرير  الصرف   مريكياألدوالر  يخ  لسعر  وفقاً 

في   السائد  اال  تاريخ. الذلك  الفوري  بفروقعتيتم  األجنبيةعمالال  صرف  اتراف  ا  ت  عن  بيان  مضلتحويل  الناتجة  أو ن  األرباح 
 .  إليرادات الشاملة األخرىئر وااالخس

 
 لية والمطلوبات الماليةات الماودالموج    (ز)

 
 اف والقياس رتعاال (1)

 

ي ذ ريخ المتاجرة الفي تا  رباح أو الخسائردلة من خالل األالعااالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة  ب  يقوم الصندوق
خرى في الية األوالمطلوبات المة  اليملاصة باألداة. يتم االعتراف بالموجودات  ية الخادتعاقطرفاً في األحكام ال  الصندوقيصبح فيه  

  الذي تنشأ فيه.تاريخ لا
 

ح األربل اخالن  ليست بالقيمة العادلة مبالنسبة للبنود التي    ،زائداً العادلة  يمة  بالق  المالية أو المطلوبات المالية  الموجوداتيتم قياس  
 ارها. صدأو إبصورة مباشرة إلى حيازتها سوبة عاملة المن متكاليف ال ر،أو الخسائ

 
 التصنيف والقياس الالحق  (2)
 

العادلة من خاللتص  يتم المطفأة أو بالقيمة  لقياسه: بالتكلفة  المالي وفقاً  الشاملة  اإل  نيف األصل   مار في االستث  –األخرى  يرادات 
خالل األرباح أو ن  الملكية؛ أو بالقيمة العادلة مستثمار في حقوق  ا  –لة األخرى  رادات الشامياإل  اللن خالدين؛ القيمة العادلة م

 سائر.  الخ
 

تتم   تعإال  نموذادة  بتغيير  الصندوق  يقم  لم  ما  بها،  االعتراف  عقب  المالية  الموجودات  األصنيف  يطبقج  الذي  إلدارة عمال  ه 
الالموجو تتمدات  الحالة  هذه  وفي  المويتصن  ادةإع  مالية  جميع  الماليف  بهذا    ةجودات  فترالمتأثرة  تاريخ ألول  أول  في  ة التغيير 

 األعمال. جذالتغيير في نمو إلعداد التقارير تلي
 

من خالل األرباح عادلة  مصنف بالقيمة الليين ويكون غير  التايتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين  
 ئر: أو الخسا

؛  يل التدفقات النقدية التعاقديـةحصت  لى االحتفاظ بالموجودات من أجلذج أعمال يهدف إوفاظ باألصل ضمن نماالحت  أن يتم ‒
المبلغ األصلي    تمثل فقط دفعات  ةقديينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات ن  نأو
 ق.  مستحدة على المبلغ األصلي الالفائو

 
قياس  تي ال م  العادداالستثمار في  بالقيمة  الشاملةين  اإليرادات  التاألخرى في حالة تحقق كا  لة من خالل  الشرطين  يتم يلال  ين وال 

 من خالل األرباح أو الخسائر:   نيفه بالقيمة العادلة تص
يتم   ‒ كان  ضمن  تفحاالإذا  به  هدذج  نمواظ  تحقيق  يتم  التدفقاأعمال  تحصيل  خالل  من  ا فه  بيع   ديةلنقت  وكذلك  التعاقدية 

 و  وجودات المالية؛ مال
فائدة على المبلغ  مبلغ األصلي والفقط في دفعات ال  فقات نقدية تتمثلة في تواريخ محددة تدديإذا ترتب على شروطه التعاق ‒

 األصلي المستحق.
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 الصكوك  ر في ماتثالوطني لالس يببوظصندوق بنك أ
 

 حول البيانات المالية حات إيضا
 
 ع( ب)تاسبية الهامة ات المحاالسياس 3
 

 )تابع(  ةليالموجودات المالية والمطلوبات الما    )ز(
 

 ع( با)ت التصنيف والقياس الالحق (2)
 
 :تقييم نموذج األعمال 

 
إعند   في  يتم  الذي  األعمال  نموذج  هدف  االتقييم  باألصلافحتطاره  باالعيالمال  ظ  الصندوق  يأخذ  المع،  كافة  حول تبار  لومات 
 على ما يلي: المعلومات تلكمل ت. تشتي تدار بها األعمالريقة الالط
 
تركز على تحقيق    االستثمار. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية  ةيجاالستراتيوتطبيق تلك    وثقة لالستثمارلماالستراتيجية ا -

ة أو  ل الصفترة االلتزامات ذات  لية مع  لموجودات المابقة فترة اومطاحدد  مفاظ بمعدل فائدة  عاقدية، واالحتتلد اإيرادات الفوائ
 يع الموجودات؛من خالل ب يةدفقات نقدية متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدت

 إلى إدارة الصندوق؛  بشأنهاظة ورفع تقارير أداء المحف كيفية تقييم -
أدا - التي تؤثر على  المذج األعمال )واومء نالمخاطر  المحلموجودات  إدارة هذه  وكيفية  وذج األعمال(  من نمتفظ بها ضالية 

 المخاطر؛
أو التدفقات النقدية   دارةملودات ا على أساس القيمة العادلة للموجز سواء كان التعويض يرتك -مال مديري األع  ضتعوي ةكيفي -

 التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و 
وتوقيت - وحجم  تكرار  اعي مب  مدى  الموجودات  فات  سابقةلمالية  فترات  اي  هذه  أسباب  والتوقل،  بشأمبيعات  نشاط  عات  ن 

 قبل.تلمسالمبيعات في ا
 

إلى   المالية  الموجودات  تحويل  عمليات  إليقاأطإن  مؤهلة  غير  معامالت  في  أخرى  لهذا اال  فراف  مبيعات  تعتبر  ال  عتراف 
 .اتراف بالموجوداالعت مواصلةب  قليتعوذلك بما يتوافق مع سياسة الصندوق فيما  الغرض،

 
 : عمالنين لأليه نموذجين اثالصندوق بأن لد قرر

 
التحصيل: غبه ل  ظمحتفنموذج أعمال   - النقد وما يعادلهليتضمن ذ   رض  المستحقة من  و  ك  الاألرصدة  ينة دموسطاء والذمم 

 اقدية. عتال التدفقات النقدية تحصيلتم االحتفاظ بتلك الموجودات المالية بغرض األخرى. ي
 
إدارة تة. تالملكي  ستثمارات حقوقالدين واسندات  ل اآلخر: يتضمن  األعمانموذج   - المدلك الموجوتم  أدائات  ها، الية وتقييم 

 متكررة. دلة، مع حدوث المبيعات العاعلى أساس القيمة ال
 

 :ئدةالمبلغ األصلي والفا ت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعاتإذا كان مام يي تق
 

ال هذا  تعألغراض  يتم  القيمة    ‘األصلي  بلغالم’ريف  تقييم،  أنه  ا  عند مالي  اللألصل    العادلةعلى  تعاالعتراف  يتم  ريف ألولي. 
أنها    "الفائدة"  ام على  القيمة  االئتما قابل  ومخاطر  للمال  األصمرال  نلزمنية  بالمبلغ  محددة تبطة  زمنية  فترة  خالل  المستحق  لي 

امش  افة إلى ه، باإلضدارية(طر السيولة والتكاليف اإلمخا  وتكاليف اإلقراض )مثل  علقة بمخاطرالمتسية  والمخاطر األخرى األسا
 الربح. 
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 صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك    
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 ( ع)تاب يةاللموالمطلوبات ادات المالية الموجو    )ز(
 

 )تابع(  س الالحقوالقيا نيفتصال( 2)
 

 )تابع(  :المبلغ األصلي والفائدة قدية التعاقدية تمثل فقط دفعاتالن فقاتلتدت اإذا كان ماتقييم 
 

ما تقييم  ال  عند  كانت  النقإذا  األعاقدية  تلا ية  دتدفقات  المبلغ  من  المدفوعات  فقط  يأخص تمثل  والفائدة،  االعتلي  في  الصندوق  بار ذ 
التعاقدالشر ذلك  يوط  ويتضمن  لألداة.  الماة  األصل  كان  إذا  ما  ت  نيتضملي  تقييم  التدفقات    قدعاقدي  شرط  قيمة  أو  توقيت  يغير 

 يضع الصندوق في االعتبار:  قييمتلالك ذ إجراء  بهذا الشرط. عند  بما ال يجعله يفيالنقدية التعاقدية 
 

 تدفقات النقدية؛ت التوقي وأالتي قد تغير قيمة الطارئة   اثاألحد -
 خصائص التمويل؛ -
 داد؛ أجل الس وتمديد وط الخاصة بالدفع مقدماً لشرا -
 و  لرجوع(؛ة )مثل شرط عدم امن موجودات محدد للتدفقات النقدية الصندوقالشروط التي تحدد مطالبة   -
 (. ةدفائال لمعدالتالدوري مال )مثل التعديل للالقيمة الزمنية  مقابلتعدل  ئص التيالخصا -

 

  نيفالتصإعادة 
 

الذي يطبقه إلدارة ي بها، ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األعمال  دئالمب  العترافلمالية عقب انيف الموجودات اال تتم إعادة تص
الحاالموجود هذه  وفي  المالية  الم  متت  ةلات  المالية  الموجودات  جميع  تصنيف  بتأإعادة  تاريخ ألولثرة  أول  في  التغيير  ة فتر  هذا 

 ذج األعمال.ير تلي التغيير في نموعداد التقارإل
 

 عادلةقياس القيمة ال (3)
 

ين المشاركين  ب   مةظتالتزام ما في معاملة من   يع أصل أو يتم دفعه لتحويللعادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل ب لقيمة اتتمثل ا
للصندوق في ذلك اسوق يكون متفضل  ه، أالرئيسي أو، في حالة عدم وجود  السوقي  في السوق في تاريخ القياس ف لتاريخ.  احاً 

 ر عدم الوفاء بااللتزام. ام مخاطلاللتز تعكس القيمة العادلة 
 

 بر لسعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعت ا  امدخيمة العادلة لألداة باستط، يقوم الصندوق بقياس القفي حال توفر تلك الشرو
المالسو حدوث  تكرار  حال  في  نشطاً  اعامالق  بالت  المطلوبات  لمتعلقة  أو  الحصولموجودات  يتسنى  بحيث  كاٍف  على   بشكل 
 ن األسعار بصورة مستمرة. لومات عمع
 

كل كبير على المدخالت الملحوظة ذات شب ز  كتالصندوق أساليب تقييم تر مدرج في سوق نشطة، يستخدم  في حالة عدم وجود سعر  
 ركون فيفة العوامل التي يضعها المشام الذي يتم اختياره كاسلوب التقييمل أ. يشأقل على المدخالت غير الملحوظةبشكل  و  الصلة
 في اعتبارهم عند تسعير المعاملة. السوق 
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 ر في الصكوك  نك أبوظبي الوطني لالستثماصندوق ب
 

 المالية  البيانات  ل وحإيضاحات 
 
 )تابع( مة هاالسياسات المحاسبية ال 3
 

 )تابع(  يةلوبات المالالمطية والموجودات المال    )ز(
 

 )تابع(  ة العادلةقياس القيم (3)
 

 ع وفدملا  للمقابلقيمة العادلة  أي ال  -ة عند االعتراف المبدئيالعادلة ألداة ماليهو أفضل دليل على القيمة  عادةً  ة  المعامليكون سعر  
القيمة    ولم يتم االستدالل على ر المعاملة  ن سعلف علعادلة عند االعتراف المبدئي تختا  مةأو الُمستلم. في حال قرر الصندوق أن القي

ستخدم فقط م االستناد إلى أسلوب تقييم يسوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو لم يت  درجة فيعار المالعادلة بواسطة األس
ن القيمة العادلة  اة الفرق بيمراعها لياً بالقيمة العادلة، ويتم تعديلدئمبالملحوظة، فإنه يتم قياس األدوات المالية    قاوسبيانات من األ

المعاعند   المبدئي وسعر  يتاالعتراف  ً ملة.  أ  م الحقا الشامل على  الدخل  بيان  في  بالفرق  تناسبي على مدى عمر  االعتراف  ساس 
 ملة.لمعااء ايات السوق الملحوظة أو تاريخ إنهعطبماريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة ت دعب ة وال يمتد هذا التقييماألدا

 
القيمة  الصنديقوم   السأالعادلة ألداة ما باستخدام  وق بقياس  العار  لتلك األداة عندما  مدعرض   .متاحةكون  ترجة في سوق نشطة 

في حال   المديعتبر السوق نشطاً  السوق اوتمثل معامال بصورة منتظمة  وح وبوض  ةحارجة متكانت األسعار  ظمة علية والمنتلفت 
 . يةتياداالعوفقاً لشروط السوق 

 
 المطفأة   لتكلفةقياس ا (4)

 
المبدئي،   أو االلتزام عند االعترافالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل  في  ام المالي  االلتزو  أ  اليلما  لألصل  ‘التكلفة المطفأة’ل  تتمث

المدفو ا  تاعناقصاً  اإلطفاء  ناقصاً  أو  الفعتراكم  لمللمبلغ األصلي، زائداً  الفائدة  القألي  لية  باستخدام طريقة  بين  المبدئية  فرق  يمة 
 .  لخسائرا مخصص  على بناءً  المعدلة لمالية،جودات اومسبة للوبالن ،المستحقةبها والقيمة المعترف 

 
 يمةانخفاض الق (5)
 

 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.ت خسائر االئتمان المتوقعة للموجودالق با يتعميف خسائرخصصات باالعتراف بمقوم الصندوق ي
 
بقيا  وميق الخسائر  الصندوق  المتبقيمس مخصصات  االئتمان  يلي ى عمى مدوقعة علة تعادل خسائر  باستثناء ما  المالية،  األداة  ر 

 شهراً:  12لمدة  ةعقالمتودل خسائر االئتمان الخسائر بقيمة تعا حيث يتم قياس مخصصات
 
 تقرير؛ و خ التارير ائتمان منخفضة كما في ي على مخاططوالتي تن الموجودات المالية ‒

 
الماليلا ‒ االخرى  األ  ة ـموجودات  مخاطر  تزداد  لم  االتي  بهـبه  لمرتبطةئتمان  المبدئي  االعتراف  منذ  جوهرية  بصورة      ا ـا 

 .  (صلأللع لعمر المتوقدث على مدى اتعثر التي تح)أي مخاطر ال
 

االئتتح  عند إذا كانت مخاطر  قد زادت بشكل ملماديد ما  المبدئ منذ  حوظ  ن ألداة مالية  ئتمان تقدير خسائر االي وعند  االعتراف 
المعقال  عتبارباال  وقالصندأخذ  ية،  المتوقع مجمعلومات  أو  تكلفة  دون  والمتاحة  المالئمة  والداعمة  يتولة  زائد.  ذلك هود  ضمن 
ومات  في ذلك المعل  ماب  وسالمدروالتقييم االئتماني    للصندوق  قةت، وذلك بناًء على الخبرة الساب لمعلومال  ي عوالنليل الكمي والتح

 االستشرافية.
 
تزيد عن    ر عن السداد لمدةصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخألعلقة با ان المتض الصندوق أن مخاطر االئتمتريف
 يوماً. 30
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 تثمار في الصكوك  طني لالسو لا  يوظبصندوق بنك أب
 

 الية البيانات المل إيضاحات حو
 
 )تابع( هامة ة الاسبيالسياسات المح 3
 

 ع( اب)ت ماليةمالية والمطلوبات الالموجودات ال    )ز(
 

 )تابع(  يمةقخفاض ال نا (5)
 

 ا:  يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر السداد عندم
 

ل ق التخاذ إجراءات مثون لجوء الصندود اماته االئتمانية تجاه الصندوقافة التزكب  ضرمقتالمحتمل أن يفي الن غير يكون م ‒
 وجد(؛ أو   الضمان )إن ادرةمص
 

 وماَ؛ي 90من لي مستحق منذ أكثر ألصل الماأن يكون ا ‒
 

ختت في  المالية  األداة  عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  االئتممثل  المتوقعةسائر  ع  ان  تنتج  جالتي  التأ  عيمن  عثر حداث 
 داة المالية. ر المتوقع لألعمعلى مدى ال حدوثها المحتمل

 

المتر  خسائتتمثل   لمدة  االئتمان  في  12وقعة  ال  شهراً  االئتمان  خسائر  من  تنمتوقعة  الجزء  المحتمل تالتي  التعثر  أحداث  عن  ج 
 شهراً(.   12من وقع لألداة أقل  تمال عمرترة أقصر إذا كان الل فو خالشهراً بعد تاريخ التقرير )أ 12حدوثها خالل 

 

يتعرض   ية التيالحد األقصى للفترة التعاقد  االئتمان المتوقعة في  تقدير خسائرعند  بار  صوى التي يتم أخذها باالعتفترة القالتتمثل  
 اللها الصندوق لمخاطر االئتمان. خ
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
 

حاالت فة  لكا  الحالية ة االئتمان على أنها القيم  ئر االئتمان. يتم قياس خساالمرجح لخسائر    ريدقتال  الئتمان المتوقعة فيئر اخسا  تتمثل
ً شأة وفقلى المنالتدفقات النقدية المستحقة إالنقدي )أي الفرق بين العجز   للعقد وبين التدفقات النقدية التي يتوقع الصندوق أن يحصل ا
 عليها(. 

 

 فعلي لألصل المالي. معدل الفائدة الب ةعقمتوض خسائر االئتمان التخفييتم 
 
 االئتماني للموجودات المالية   خفاضناال
 

كلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض ائتماني. بالتجلة  ية المسما إذا كانت الموجودات المالييم  اريخ كل تقرير بتق الصندوق في ت  وميق
المستقبلية المقدرة ة بي على التدفقات النقديكثر له تأثير سلأ أو حدثائتماني‘ عند وقوع  خفاضالن يعتبر األصل المالي أنه ’تعرض

 لمالي. ا  لألصل
 

 : ليةالتاملحوظة البيانات الفاض ائتماني على  نخعرض األصل المالي الاألدلة على تمل تشت
 

 المقترض أو الُمصدر؛  التي يواجهها الحادة ةالمالي الصعوبات ‒
 

 أو يوماً؛ 90عن  سداد لفترة تزيدلا  يفخر مثل التعثر أو التأ عقد،بال اإلخالل ‒
 

 . ية أخرىادة هيكلة مالإعو أ سلمحتمل تعرض المقترض لإلفالن من اكوأن ي ‒
 

االئتماعرض مخصص خس بيائر  المتوقعة في  المرن  الما ان  يتم ،  يلكز  التي  المالية  للموجودات  الخسائر  يتم خصم مخصصات 
 الية للموجودات.مجإلية اأة من القيمة الدفترلمطففة اقياسها بالتكل



 

17 

  ي لالستثمار في الصكوك طنصندوق بنك أبوظبي الو 
 

 ات المالية ن لبياول اإيضاحات ح
 
 )تابع( ة الهامة السياسات المحاسبي 3
 

 )تابع(  والمطلوبات المالية اليةالموجودات الم    )ز(
 

 إيقاف االعتراف (6)
 

 الموجودات المالية 
 

الصنيقو بإ م  باألدوق  االعتراف  تنتهامال  صليقاف  الحلي عندما  في  التعاقدية  ذلصوي حقوقه  نقدية من  تدفقات  األصل  ل على  ك 
أولمالا يقوم    ي  الحصبتحويل  عندما  في  تدفقات  الحقوق  على  تعاقديول  مع  ةنقدية  يفي  تحو  تم املة  خاللها  مخاطر من  كافة  يل 

ات ازحتفاظ بكافة مخاطر وامتيبتحويل أو اال  قودنصال  املة ال يقوم فيهافي مع  لية أوبصورة فع  األصل الماليوامتيازات ملكية  
 .  المحول لماليعلى األصل ا يطرةبالسال يحتفظ  الملكية بصورة فعلية و

 
ة كافبه، لكنه يحتفظ بودات المعترف بها ضمن بيان المركز المالي الخاص  جيل الموها بتحووق معامالت يقوم بموجبالصنديبرم  
 لة.  االعتراف بالموجودات المحو م إيقافيت، ال هذه الحاالت. في بجزء كبير منها وأ ةلولمحمتيازات الموجودات ار وامخاط

 
 المقاصة (7)

 
م والمطلقاصة  تتم  صافالموجودات  بيان  ويتم  المالية  المبلوبات  بي  ايغ ضمن  المركز  حق ان  للصندوق  يكون  عندما  فقط  لمالي 

حصيل الموجودات لتالت على أساس صافي المبلغ أو  ية المعامو ست  ية فكون لديه النيترف بها وتمبالغ المعقانوني في مقاصة ال
 متزامنة.  ةصورت بوتسوية المطلوبا

 
الدولية إلعداد التقارير المالية، على   لك المعاييرذتسمح ب  ط عندماات على أساس صافي المبلغ فق يرادات والمصروف رض اإليتم ع

ر من األدوات المالية بالقيمة  ائلمماثلة، مثل األرباح أو الخسمعامالت الا  ن معة  ناتجة من مجموالخسائر اللألرباح و  سبيل المثال،
 أو الخسائر.من خالل األرباح  دلةلعاا

 
 القابلة لالسترداد دات الوح )ح(

 
لال دات  الوحنيف  تص  يتم الحاليةالقابلة  بالقيمة  قياسها  ويتم  مالية  كمطلوبات  اال  سترداد  االسترداد.  لمبالغ  لنشرة  ى دل  باكتتوفقاً 

مبالغ   ترتكز  الوحداالصندوق،  لالستردات  استرداد  قيالقابلة  صافي  آخر  على  تد  قيمة تللموجودا  نشرهام  مة  صافي  يتضمن   .
 . ام أسعار اإلغالقدة باستخالمحتسباستثمارات الصندوق  جوداتموال

 
 وحدة  كلل الموجوداتصافي قيمة  )ط( 

 
من خالل تقسيم   ،مالي وفقاً لنشرة اكتتاب الصندوقضمن بيان المركز ال  جردمواللكل وحدة    الموجوداتيتم احتساب صافي قيمة  

على عدد الوحدات القائمة   ،الماليكز  ان المرة لالسترداد المدرجة ضمن بيحاملي الوحدات القابل   المنسوبة إلى دات  موجوصافي ال
 في تاريخ التقرير.  
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 دوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  نص
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 لهيعادوما النقد  )ي( 
 

ال لغنقد وما  يتألف  بيعادله  النق  يانرض  ود  ةيدالتدفقات  لدمن  األ  تكونالبنوك    ىائع  استحقاقها  أشهر    صليةفترات  ثالثة  أقل من 
جيل  يتجزأ من إدارة الصندوق للنقد. يتم تس  الطلب ويشكل جزءاً ال  السحب المصرفي على المكشوف الذي يتم سداده عند  ورصيد

 الي. كز المي بيان المرة المطفأة ففلتكله باالنقد وما يعادل
 
 المخصصات  ( ك)
 

قان  يترتب علىعندما  ص  صراف بمخيتم االعت التزام حالي  أو ضمني يمكن تقديره بصورة وني  الصندوق، نتيجة لحدث سابق، 
من ويكون  يلزم  أ  المرجح   موثوقة  يكون    خارج  تدفق ن  عندما  االلتزام.  لتسوية  االقتصادية  للمقلار  تأثيللمنافع  الزمنية   ال يمة 

لقيمة لحالية لدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق اقنفقات الن طريق خصم التدالمخصصات ع  ، يتم تحديداً جوهري
 اللتزام.القة بعتالمخاطر المحيثما أمكن، والزمنية للمال، 

 
 المعايير المصدرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  )ل( 

 
ويجوز تطبيقها   2021يناير    1د  عتبدأ ب  على الفترات السنوية التي  رتعديالت على المعاييالو  جديدةير المعاين التسري مجموعة م

أن   إال  التاريخ؛  ذلك  الجديدة    يطبقلم    قالصندوقبل  مس  ة المعدل  وأ المعايير  اإعند    قببشكل  هذه  المالية.لبيعداد  من    انات  ليس 
يكون ألي من أن  تأثير جو  يراتالتفسوالمعدلة  و  ةديدالجالمعايير    المتوقع  البياناتالتالية  على  لم يطبق   .صندوقللالمالية    هري 

المعايير   الدولية إلعدادالمعايمن    التاليةالجديدة والمعدلة  الصندوق  المالية    ير  لم يتم رها ولكن  إصدا  تم  تيلاحتى اآلن والتقارير 
 تفعيلها بعد: 

 

 السريان يخ رتا الوصف

 2022يناير  1 (ليةر المالتقاريا معايير الدولية إلعداد ال ن م 3المعيار رقم  ت على تعديال)هيمي لمفاار ا مرجع إلى اإلط

 2022يناير  1 ( 37رقم  يالمحاسبي الدول )تعديالت على المعيار  تنفيذ عقدتكلفة  –العقود المثقلة باإللتزامات 

 2022يناير  1 2020 –  2018ة مالير الالتحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقاري

والمعداتواآلال لكات  الممت المزمع    صالتمتحال  –  ت  اإلستخدام  الدولي  قبل  المحاسبي  المعيار  على  )تعديالت 
 (16رقم 

 2022يناير  1

 2023يناير  1 ( 1)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  لة وغير متداو ات كمتداولةتصنيف المطلوب

 2023ير ينا 1 " التأمين عقود " ر المالية اريلتقاولية إلعداد ر الدمعاييمن ال 17م قار رالمعي

 2023يناير  1 (8)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعريف التقديرات المحاسبية 

ا عن  المحسلاإلفصاح  )ياسات  رقم  اسبية  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  رو  1تعديالت  الممارسة    2قم  بيان 
 ( رير الماليةالدولية إلعداد التقا عاييراص بالمالخ

 2023يناير  1
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 نك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  صندوق ب
 

 ت المالية إيضاحات حول البيانا
 

 ة إدارة المخاطر المالي 4
 

 مقدمة ونظرة عامة 
 

 ة:  ماليت الراء استخدامه لألدوا لية من جمعرض للمخاطر التاق إن الصندو
 

 ئتمانالامخاطر  •
 السيولة مخاطر  •
 السوقمخاطر  •
 المخاطر التشغيلية •
 

اإليضيق هذا  أعاله  دم  المذكورة  المخاطر  من  لكل  الصندوق  تعرض  حول  معلومات    هوسياسات  الصندوق  أهداف  يوضحواح 
 ال. ارة الصندوق لرأس المإلى إد ة المخاطر باإلضافةارلقياس وإد المتبعة من قبله واإلجراءات

 
 دارة المخاطر  إل العام طاراإل
 

 رةداإل  العام  طاراإلع ومتابعة  بصورة عامة عن وض  المسؤولية  اتراالستثماراجعة  مس االستشاري ولجنة  المجل  ل كل منيتحم
 .  لمخاطرل الصندوق

 

مدي بناءً يقوم  الصندوق  بإدارة  الصندوق  لجنة  ل  اليومي  افشراإل  تحتللصندوق  ية  االستثمار  واألهداف  وجيهاتلتاعلى    ر 
لصندوق المبينة ل  يةرستراتيجيات االستثماااللك  ندوق )بما في ذجعة أنشطة وأداء الصالستشاري بمرا. يقوم المجلس استثماراال

 بة إلى مدير الصندوق.تقديم التوصيات المناسوثمار( ة االستفي عملي
 

سياسات بالصنإ  يتم وضع  الخاصة  المخاطر  وتحليدارة  تحديد  بغرض  يواجدوق  التي  المخاطر  الحدل  الصندوق ووضع  ود هها 
ا و بالحدو  بة مراقلومخاطر  لل  ئمةالمال  لرقابيةالضوابط  وااللتزام  وأنظالمخاطر  سياسات  مراجعة  تتم  الموضوعة.  إدارة  د  مة 

   والخدمات المقدمة. السوق والمنتجات أوضاع علىأ التي تطرالتغيرات  بيانل، مراروباست ،بصورة دوريةالمخاطر 
 

 .بالمخاطر ةالمتعلقيضاحات في اإلمبينة  لتقريراندوق بتاريخ محفظة االستثمارية للصإن تفاصيل طبيعة ال
 
  االئتمان مخاطر )أ(

 

طاته  لوفاء بالتزاماته أو ارتباعن احد األطراف المقابلة في أداء مالية  لمخاطر التي قد تنتج عن عجز أمخاطر االئتمان في ا  تتمثل
أبرمها مع   يترتب  التي  للصنالصندوق، مما  تنشأ مخاعليه خسارة مالية  أدوق.  االئتمان بصورة  النقدطر  البنك   ساسية من  لدى 

منو المستحقة  ذ  المبالغ  إعدادأطراف  لغرض  عالقة.  المخاطر،    ات  إدارة  عن  جميع التقارير  وتوحيد  بمراعاة  الصندوق  يقوم 
 . الدولة ومخاطر القطاع(ن عن السداد ومخاطر مثل مخاطر تأخر المديالتعرض لمخاطر االئتمان ) عناصر

 

 طر االئتمانإدارة مخا
 

يسية الموضوعة. تتضمن األهداف الرئللسياسات واإلجراءات  االئتمان بصورة دورية وفقاً  راقبة مخاطر  دير الصندوق بميقوم م
( االستثمار:  االستر1للجنة  تحديد  االستثماري (  والخطط  إلداتيجيات  اتباعها  الواجب  وفقاً  ة  الصناديق  والتوجيهات ارة  لألهداف 

يجيات ناقشة مختلف االسترات( مراجعة أداء الصندوق وم2)  ئحة الشروط؛رة االكتتاب والفي نش  النحو المبين  ستثمارية علىاال
 وعلى مستوى األسهم من حين آلخر. اتاعمستوى القطالمتبعة على 
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  ك الستثمار في الصكوي لصندوق بنك أبوظبي الوطن
 

 بيانات المالية ات حول الإيضاح
 
 )تابع(  ماليةرة المخاطر الإدا 4

 
 )تابع(  خاطر االئتمانم )أ(

 
 )تابع(   إدارة مخاطر االئتمان

 

ل عن دراسة االستراتيجيات ي حماية مصالح المستثمرين، كما أنه مسؤوة للمجلس االستشاري للصندوق فتتمثل األهداف الرئيسي
أداءصندوق    على مستوى كلالمتبعة  االستثمارية   إلىتراتيجيالمستوى االسعلى  كل صندوق    على حدة ومراجعة   . باإلضافة 

ح وتقديم المشورة إلى مدير قد ينتج عنها تضارب في المصالستشاري بدراسة األحداث واإلجراءات التي  ذلك، يقوم المجلس اال
ً حيثما كان ذلإجراءات التصحيح الممكنة، الصندوق حول   . ك مناسبا

 

بإعادة التوازن ، يلتزم مدير الصندوق  ثمارية للصندوقت االست أو التوجيها  ياسةقة مع السفطر االئتمان غير متواكون مخاعندما ت
 المطبقة. ن عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمارحقيق ذلك عملياً عقب التحقق مللمحفظة بمجرد إمكانية ت

 

 االئتمانالتعرض لمخاطر 
 

  ذات الصلة   الماليةلموجودات  ل  ريةالدفتالقيم  في    مالييان المركز البفي تاريخ    ر االئتمانق لمخاطلصندولتعرض    أقصىيتمثل  
 . ن المركز المالي بيا في
 

 البنك  لدىالنقد 
 

 .سزسكيورتز أند سيرفيدوتشة لدى  لصندوق ل يةيتم االحتفاظ باألرصدة المصرف
 

 ح والخسائرعادلة من خالل األربااالستثمار بالقيمة ال
 

 : السنةي نهاية رة االئتمانية كما ف دوق حسب الجداني نسبة استثمارات الصفيما يل
  2021 2020 
    

 ٪ 17 .40 ٪19 .95  + أإلى  -أ
 ٪ 22 .75 ٪28 .66  +ب إلى  - ب ب ب

 - ٪0 .32  ج
 ٪ 59 .85 ٪51 .07  ةغير مصنف
  ------------------- ------------------- 

  00. 100٪ 00. 100 ٪ 
   = = = == = = ==  == ==== = = 
 

 .رموقينمن مصدرين مصنفة غير المُ  الصندوق راتااستثم جميعن إ
 
 انمخاطر االئتم كزتر
 

أو    2021ديسمبر    31أو مجموعة من المصدرين كما في    در معينصيما يتعلق بمُ فاطر االئتمان  لمخ  ز جوهرييكن هناك ترك  مل
 . 2020ر ديسمب 31
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  مار في الصكوك الستثبوظبي الوطني لصندوق بنك أ
 

 نات المالية ات حول البياحإيضا
 
 بع( )تا  ة المخاطر الماليةإدار 4

 
 )تابع(  مخاطر االئتمان )أ(

 
 مخاطر التسوية

 
عجز منشأة ما   الخسائر الناجمة عنمثل مخاطر التسوية في  ت. تتوقت تسوية المعامال  نشطة الصندوق مخاطر فيقد ينشأ عن أ

 عليه في العقد. االتفاق موجودات وفقاً لما تم الية أو غيرها من اللموراق او األلمبالغ النقدية أفير افاء بالتزاماتها بتوعن الو
 

ل الصندبالنسبة  يقوم  المعامالت،  من وق  معظم  المخا   بالحد  من خالل  هذه  طريقويات  تس  إجراءطر  تس  عن  لضمان  وية  وسيط 
  لية الموافقة علىعممن    االتسوية جزءً د  شكل حدو. تةالمتعلقة بالتسوي  قديةالتعاالتزاماتهم  بن  االطرف  ما يفيعندفقط    ذلكالمعاملة و

  .حدود االئتمان مراقبةو تماناالئ
 

 قيمةوتعرضت النخفاض في ال موجودات تجاوزت موعد استحقاقها
 

م أي  هناك  تكن  بالتوجودالم  مسجلة  مالية  تجاوزت  المطفأة  أو  كلفة  استحقاقها  القيمت موعد  كماتعرضت النخفاض   31في    ة 
 . : ال شيء(2020 برديسم 31) 2021ديسمبر 

 
 السيولة مخاطر  ( )ب

 
مطلوباته ة عن زاماته المالية الناتجصعوبات في الوفاء بالتالتي قد تنتج من مواجهة الصندوق ل المخاطرسيولة في ل مخاطر التتمث

زامات بطريقة ليست لته االوية هذرى، أو أن تتم تسية أخموجودات مالمن خالل  أو    الدفع نقداً يق  طرعن  تي تتم تسويتها  المالية ال
 ي صالح الصندوق. ف
 

 وق. الصند أسهمإلى حاملي   في الموجودات المنسوبةوصا عالقةألطراف ذات   المستحقة من يولة بصورة رئيسيمخاطر الس تنشأ
 

 ة إدارة مخاطر السيول
 

الصن السيتمثل منهج  امتالكدوق إلدارة مخاطر  في ضمان  للوفاء  لة  ه سيويولة  ذلك  ب  ماته، بالتزاكافية  في  المتوقع    د ستردااالما 
 لخطر. غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق لدون تكبد خسائر  استحقاقها  ، عندللوحدات

 
الصن مدير  ليقوم  السيولة  مخاطر  بإدارة  يودوق  الصندوق بصورة  للسياساتدى  وفقاً  مراقبة الموضوعةواإلجراءات    مية  تتم   .

ً يلدى الصندوق لة السيومخاطر   جلس االستشاري. لجنة االستثمار والم ل من قب وميا
 

فإن الصندوق معرض   اليوبالت  ،أسبوعيةوحدات بصورة  لاسترداد اعملية  الصندوق تأخذ باالعتبار  الخاصة بشروط  الئحة  إن ال
فقط   محتس  الصندوق  سة االسترداد لدىسيا  نإلوحدات في أي وقت.  االسترداد من حاملي ا  طلبات  علقة بتلبيةالمتلمخاطر السيولة  
يوم الناألربعاء    باالسترداد  )الخميس(  هائي" "الموعد  األسبوعي  التقييم  تاريخ  قبل  وذلك  أسبوع  كل  على    من  حاملي ويتعين 

 أو قبل الموعد النهائي. قديم إشعار في تدات الوح
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  لصكوك لوطني لالستثمار في اصندوق بنك أبوظبي ا 
 

 يانات المالية ل الب إيضاحات حو
 
 تابع( ) ر الماليةاطإدارة المخ 4

  
 ابع( )تمخاطر السيولة   ( ب)

 
 حسب فترات االستحقاق  تحليل المطلوبات المالية

 
يلي التعاقدي  فيما  المتبقية  االستحقاقات  ت  للمطلوباتة  في  التقريوالمالية  الجد تر.  اريخ  أداوضح  النقديةول  التدفقات    لألدوات   ناه 
 :صندوقلل  المالية

 أقل من شهر اليجماإلالمبلغ  يةلقيمة الدفترا 
 دوالر أمريكي  مريكي دوالر أ دوالر أمريكي  

 2021ديسمبر  31
 المالية المطلوبات

   

 557,003 557,003 557,003 لدفع زيعات األرباح مستحقة اتو
 103,894 103,894 103,894 ذات عالقة  طرافألالمستحق 

 45,417 45,417 45,417 االستراداد الدائنة  ممذ
 30,131 30,131 30,131 ألخرىالمطلوبات ا

 36,030,777 36,030,777 36,030,777 ة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد منسوبصافي الموجودات ال
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 36,767,222 36,767,222 36,767,222 
  ===== == = == =  == = == = = = == =  = ==== = = = = == = 

 2020ديسمبر  31
 المالية المطلوبات

   

 377.591 377.591 377.591 توزيعات األرباح مستحقة الدفع 
 71.293 71.293 71.293 طراف ذات عالقة ألالمستحق 

 38.259 38.259 38.259 المطلوبات األخرى
 34.177.278 34.177.278 34.177.278 بلة لالسترداد لى حاملي الوحدات القاالمنسوبة إلموجودات صافي ا 

 ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 34.664.421 34.664.421 34.664.421 
  = = === == = == =  == == == = = == =  = == = = = = = == = 
 

ال الجدول  التدفقايبين  النقدسابق  للمطلت  المخصومة  غير  الماليية  أقة  وبات  أساس  على  تعاقدي   ربللصندوق  استحقاق  تاريخ 
 جمالية.يم الدفترية تساوي المبالغ اإلكون مناسباً. إن القفع، حيثما يتتضمن القيم اإلجمالية الفائدة مستحقة الد .محتمل

 

لموجودات المنسوبة ا  ستثناء صافي بير عن هذا التحليل بابشكل ك  هذه األدوات  المتوقعة للصندوق من   ت النقديةال تختلف التدفقا
اإلشعار. تشير   الل يومين من استالماستردادها خي بحيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقد  تردادحاملي الوحدات القابلة لالس  لىإ

ال أنه من إجل أو طويلة األجل،  وسطة األدات لفترة متها من قبل حاملي الوحالحتفاظ بذه الوحدات يتم اإلى أن ه  الخبرة السابقة
 . همأهدافلمستثمرين وت اواحتياجاالمتغيرة ل كبير حسب ظروف السوق بشك تتقلبسترداد، حيث أنها االالتنبؤ بمستويات  عبلصا
 

 السوق   مخاطر (ج)
 

ف الملكية وأسعار صرر حقوق  لفائدة وأسعا ار السوق مثل أسعار اعالمخاطر المتعلقة بالتغيرات في أس  تتمثل مخاطر السوق في 
لها تأثيعمالت األجنب ال التي يكون  إيرادات الصندوق أو قيم  يرة  ارة مخاطر إد  الهدف منة ما يمتلكه من أدوات مالية. إن  على 

 ن في ضوء المخاطر. كحدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن السوق هو إدارة ومراق
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  وك طني لالستثمار في الصكوظبي الو ندوق بنك أبص
 

 ة يحول البيانات المال إيضاحات 
 
 تابع( ) إدارة المخاطر المالية 4

  
   )تابع( مخاطر السوق (ج)
 

 اطر السوق إدارة مخ
 

ا  تستند السبإ  الخاصةندوق  لصاستراتيجية  مخاطر  واأل  إلىوق  دارة  االستثمارالهداف  به.    يةتوجيهات  دف اله  إنالخاصة 
ا من األوراق وغيره  مجلس التعاون الخليجي  لدوتوازنة لألسهم في  ار في محفظة ماالستثم  هوسي للصندوق  ري الرئياالستثما

للتحويللمالية  ا الصندوق    يقوم.  القابلة  البمدير  مخاطر  الصندوق  سوإدارة  لدى  وفق  يومية  واإلجراءات بصورة  للسياسات  قاً 
 ة. ياالستثمار بصورة دورستشاري ولجنة عام من قبل المجلس االوق بشكل الس ندوق فيمراكز الصتتم مراقبة و. الموضوعة

 

ً حيثما يكون ضرورياً أو م حفظة  المتعلقة بالم  رىاطر العمالت و/أو المخاطر األخمخم مدير الصندوق بالتحوط من  ، قد يقوالئما
 هداف والتوجيهات االستثمارية. وفقاً لأل

 
  مخاطر العمالتلرض التع

 

  . رهم اإلماراتيد، بصورة رئيسية باللتشغيليةا الت أخرى غير عملته  الت مقومة بعمدوات مالية ويبرم معامدوق في أنيستثمر الص
خرى على نحو قد يكون  ته مقابل العمالت األجنبية األلمخاطر حدوث تغير في سعر صرف عملوبالتالي، فإن الصندوق معرض  

مقومة بعمالت لو مطلوبات الصندوق امن موجودات أ  ذلك الجزءالمستقبلية لالنقدية    و التدفقاتالقيمة العادلة أ  على له تأثير سلبي  
، فإن تعرض الصندوق لمخاطر أمام الدوالر األمريكي وبالتالي األمريكي. إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبتبخالف الدوالر 

 ك المدى. ذل عمالت من الدرهم اإلماراتي يقتصر إلى ال
 

     الربح معدلمخاطر لالتعرض 
 

معدل  تتمثل   عن  المخاط  في  ربحالمخاطر  تنشأ  التي  الزمنية  والفرر  تاريخق  وستحقاال  بين  موجودات تسعير  ة  ادإعتاريخ  اق 
قصير، لى المدى المتغير ع  ربحي تخضع لمعدل  تسعير الموجودات المالية الت  إعادة  تتم .للربحالتي تخضع    ندوقالصت  مطلوباو

  المتعلقة بالقيمة العادلة   بح رال  معدللمخاطر    حدودم  لتعرضصندوق  ال  وعليه، يخضع.  اً شهرثني عشر   تزيد عن االخالل فترة  أي  
ا التقلباتلتأو  النقدية بسبب  المس  دفقات  لمعدل  في  السائدة  أنترى    ، وبالتاليسوقال  الربح فيتويات  محتملة  أي تغيرات    اإلدارة 
بشكل  لن    الربح  معدالتفي  معقولة  و الكبير  تؤثر  اعلى  للصندوق.بيانات  االستثمارباستث لمالية  ذناء  الدين  أدوات  في  ت ا ات 

 . لربحاألخرى ال تخضع  لماليةكافة الموجودات والمطلوبات ان بتة، فإالمتغيرة أو الثا المعدالت
 

حدات املي الونسوبة إلى حالم  الموجوداتوصافي    بيان األرباح أو الخسائرثير ذلك على  دول أدناه تحليل الحساسية وتأالج  يبين
ر. ديسمب  31في    كما  معدالت الربحس في  نقطة أسا  100بمقدار    معقولل  كمحتملة بشزيادة    حالللصندوق في  د  القابلة لالستردا

التي يعمل    البيئة االقتصاديةفي ضوء  بشكل معقول  نقطة أساس ممكن    100  بمقدار  حمعدالت الربفي    أي تغيردارة أن  اإل  رأت
 دوق.فيها الصن

 

 2020 2021  نقطة أساس   100ع بمقدار الر األمريكي، االرتفاير بالدوالتأث
 المنسوبة  شاملة وصافي الموجودات ات الصافي التأثير على اإليراد

 ( 971.549) ( 1,808,942)  دحاملي الوحدات القابلة لالستردا إلى  
   == == == = = ==  == == = == = = = 
    

 2020 2021  نقطة أساس   100قدار االنخفاض بمبالدوالر األمريكي،  التأثير
 بة  المنسواملة وصافي الموجودات ش ير على اإليرادات الصافي التأث

 928.451 1,684,841  ات القابلة لالستردادإلى حاملي الوحد   
   = == = = = = ===  == ==== = = = 
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  ظبي الوطني لالستثمار في الصكوك صندوق بنك أبو
 

 المالية يضاحات حول البيانات إ
 
 )تابع(  مخاطر الماليةإدارة ال 4

 
 )تابع( سوق مخاطر ال (ج)

 
 سعار األخرى ألمخاطر ا

 
 لسوق )خالفلتغيرات في أسعار اانتيجة  العادلة لألداة المالية    تقلبات للقيمة مخاطر حدوث  في  ار األخرى  األسعتتمثل مخاطر  

الناتجة عن مخاطر  الت  العمالت(،صرف    تلك  تلك  ره أو كافة  د  صأو مُ   باستثمار محدد  خاصةامل  رات بسبب عوغيسواء كانت 
ندوق مسجلة بالقيمة العادلة مع ق. نظراً ألن معظم األدوات المالية للصالسو  في  المتداولةى جميع األدوات  لالعوامل التي تؤثر ع 

روف تغيرات في ظكافة ال ، فإناألخرىالشاملة واإليرادات  األرباح أو الخسائرالعادلة ضمن بيان العتراف بالتغيرات في القيمة ا
 .  التشغيلدات ا مباشر على صافي إير سوف تؤثر بشكلالسوق 

 
قطاعات العمل مع طرحها   حفظة متنوعة من األدوات في مختلفشاء م صندوق بإدارة مخاطر األسعار عن طريق إنيقوم مدير ال

 تثمارية.جيهات االس وفقاً للتو التداول في أدواتوق لعادية، يستثمر الصندول في أسواق مختلفة. وفي ظل الظروف ا للتدا
 
لنظم الداخلية تساعد مدير ات واية. إن اإلجراءمخاطر األسعار بصورة يوم ارة  إدبمدير الصندوق   قيامة  يلب اإلجراءات الداخلتتط

مواصلةق  الصندو أ  في  ومراقبة  األسعارمتابعة  مخاطر  من  نوع  مستمر  ية  انحرةبصورة  أي  تعديل  يجب  عن  .  مسار اف 
من خاللاهالتوجي بها  المسموح  م  ت  أسلوب  زمني  أفضل  إطار  الملكية.  يمكن وضمن  حقوق  مع  إجراءات كما  تناسب  تتطلب 

 ولجنة االستثمار. من قبل المجلس االستشاري اً شهري سعارراقبة مخاطر األالصندوق م
 

ة التوازن  زم مدير الصندوق بإعاددوق، يلتثمارية للصنة أو التوجيهات االستن مخاطر السوق غير متوافقة مع السياسعندما تكو
ً نالمحفظة بمجرد إمكا إلى  ر المطبقة.ر االستثماالمحفظة بمعاييحقق من عدم التزام   فور التية تحقيق ذلك عمليا
 

ا  مراقبة تركزيقوم مدير الصندوق ب الدين المحتفظ بهامخاطر االئتمان  ا اس  لمتعلقة بسندات  اعات  لمقابلة وقطتناًدا إلى األطراف 
   القطاعات التالية:ي فمركزة وق الصكوك لدى الصند تتعرضا  كانتالتقرير، كما في تاريخ . والموقع الجغرافي ملالع
 
 2021 2020 

 ٪ ٪ طاع الق
   

 56 50 البنوك/الخدمات المالية 
 44 50 أخرى 

 ---------------- ---------------- 
 100 100 
  =======  ======= 
 

يتوقع   على حدة.   لدينالكل استثمار من استثمارات  ورة معقولة  بلياً بصمستق  ةالمحتملالسوق  ت أسعار  ر تقلبايقوم الصندوق بتقدي
ف استثماراته  أسعار  في  للتغير  أدنى  حد  الد الصندوق  أدوات  مخاطر ي  أو  الفائدة  أسعار  مخاطر  عن  الناتجة  تلك  بخالف  ين، 

 ستثمارات.ذه االمن ه جوهريةخرى ندوق لمخاطر أسعار أوعليه، ال يتعرض الص الئتمان.ا
 
  نيات والتق  باإلجراءات  مرتبطة  متنوعة  أسباب  ئة عن الناشير المباشرة  وغ  المباشرة  ية في مخاطر الخسارةاطر التشغيلمثل المختت

  صندوق، ل لالخدمات  وى مقدمي  مست  ق أو خارجياً علىالصندو  ىعلى مستوياً  مليات الصندوق سواء داخلعل  مة الداعة التحتية  والبني
خارجية  عوامل  لك منوكذ االئتمامخ  بخالف  أخرى  السيولاطر  ومخاطر  السوق  ومخاطر  من  تلك  ة  المتطلبات   عن  الناشئةثل 

 . بصورة عامة المتعارف عليها ارستثمة االارإد معاييرالقانونية والتنظيمية و
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  ر في الصكوك الستثمابنك أبوظبي الوطني لصندوق 
 

 الية ات حول البيانات المإيضاح
 
 ع( )تاب المالية مخاطرإدارة ال 4

 
 )تابع(  خاطر السوقم (ج)

 
  ابع(  )ت مخاطر األسعار األخرى

 
  افية الجغر  ةطقالمنوهي    ،لة اإلمارات العربية المتحدةلعمل في دوتداعيات خطيرة وسلبية على ظروف ا  19-كوفيد  ةكان لجائح

والتعليم  النقلولى السفر القيود ع ، بما في ذلك2021 معا طوال ل العالم والدول األخرى حو ،قي يستثمر فيها الصندوسية التسااأل
سهم واألوراق المالية األخرى تقلباً أسواق األ شهدتعالوة على ذلك،  ارية بشكل عام.يم الخدمات والعمليات التجسلع وتقدج الوإنتا

  ه أن  ، إال19-يدلة المدى لكوفة طوياعيات االقتصاديدالتتوقع    صعوبةم من  على الرغ كبيرة.  ئر  ساألسهم خ شديداً وتكبدت أسواق ا
آثار سلبية  ة  راق الماليفي األو  استثمارات الصندوقحالياً  لتي تواجهها  العصيبة ا العمل ظروف  أن يكون للمرجح بدرجة كبيرة  من ا

يات ت التداعا كانإذمستقبلية.  ت الي الفتراالصندوق فت   على تقييم استثماراثر سلباً ؤعلى أدائها المالي وبالتالي من المحتمل أن ت
    ة قد تكون جوهرية. سلبيالمدى، فإن اآلثار ال و طويلةو/أ جسيمة القتصاديةا

 
 التشغيليةالمخاطر  ( د)
 

الحد ين  تحقيق التوازن ب  بغرضشغيلية  تلمخاطر الا   إدارة  الصندوق إلى   هدفيالصندوق.    طةأنشن كافة  ملتشغيلية  المخاطر ا  تنشأ
 للمستثمرين. وائدعهدف االستثمار المتمثل في تحقيق مع تحقيق  ة الصندوققد تلحق بسمع التي  المالية واألضرارالخسائر  من
 
وتطبيق    عن  يةالرئيس  مسؤوليةالتقع   التشغيليةابالرق  ابطالضووضع  المخاطر  إدارة  على  عات  ية  إدار  قعلى  مجموعة  ة رئيس 
   .ندوقدى مدير الصل ودات ومسؤول االلتزامالموج

  
متبعة من قبل  ضوابط وإجراءات    منالمخاطر التشغيلية، التي تتضرة  عامة إلدا  ضع معاييرلية من خالل ولمسؤويتم دعم هذه ا 

 تالية: المجاالت الفي  اتالخدم زوديملخدمة مع مستويات ا تحديدو تاالخدم مزودي

 ؛لفةليات المختور والمسؤواألدواالوظيفية هام الم بين متطلبات الفصل المناسب •

 ؛التمتابعة المعام و ابقةمطمتطلبات   •

 ؛لبات القانونيةيرها من المتططلبات التنظيمية وغلتزام بالمتاال •

 ؛ة واإلجراءاتيالرقاب الضوابطتوثيق  •

ة المخاطر مواجهفي  واإلجراءات    الضوابط  فعالية، ومدى  صندوقال  واجههاي  وري للمخاطر التشغيلية التيالتقييم الدمتطلبات   •
 ؛حديدهاالتي تم ت

 ؛ رئللطوا خطط وضع •

 ؛ وة والتجاريةاألخالقيالمعايير  •

 . طبقحيثما ينلتأمين ، بما فيها االمخاطرمن   الحد •
 

تتم   الصندوق.لدى مدير    وااللتزامسم التدقيق  اء مراجعات دورية من قبل قمن خالل إجريتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات  
 ق.العليا لمدير الصندوق واإلدارة  ة التدقيت بها إلى لجنملخصا دارة ويتم تقديممال المراجعة مع اإلمناقشة نتائج أع

 

مدى  أعضاء  تقييم  ء  إجرايتم   اإلدارة حول  قبل المتبعة  واإلجراءات  ة  يالرقاب  الضوابط  فعالية مجلس   فيما   اتلخدما   مزودي  من 
    .اتالخدم مزوديمع  ةالدوريالل المناقشات لية من خيتعلق بالمخاطر التشغي

 

قد يسبب   الحافظ األمينتعثر  الس أو  سمعة جيدة. إن إف  ذو  ينحافظ أمى  لدالصندوق  بالخاصة    سندات الدينة  ظ بكافاالحتفا  يتم
ة دورية بمراقبة دوق بصور. يقوم مدير الصنالحافظ األمينبها لدى    المحتفظبالسندات    وق المتعلقةتأجيل أو تقليل حقوق الصند

 .امل معهالذي يتع مينافظ األلحللوضع المالي وا ةاالئتماني اتنيفالتص
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  وك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصك صندوق بنك
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 4
 
 إدارة رأس المال هـ()

  
الوحدال الصنديتمثل رأسما الوق في عدد  إلىقائت  ارية بغرض استثمتتابات في محفظة  استثمار مبالغ االك  مة. يهدف الصندوق 

 الموجه في السوق ذي الصلة.   عالتراجمع تقليل مخاطر عوائد مجزية على المدى المتوسط،  وتحقيقمال أس الية رتنم 
 

الص تيهدف  إلى  خ ندوق  من  رئيسية  بصورة  الهدف  هذا  االحقيق  مالل  محفظة  في  االسزنة  توا ستثمار  للتوجيهات  تثمارية  وفقاً 
متطلبات المفروضة من  التزم الصندوق بال  حاملي الوحدات.   من  رداد ستطلبات االافية للوفاء بة الكاالحتفاظ بالسيولللصندوق مع  

 كزي. دة المرية المتحت العربهيئة األوراق المالية والسلع ومصرف اإلماراح الخاصة بجهات خارجية بما في ذلك القوانين واللوائ
 

   ديرات واألحكاماستخدام التق 5
 
 المحاسبية للصندوق:اسبية الهامة عند تطبيق السياسات حكام المحديرات واألليقين في التقعدم امصادر الرئيسية لال

 
 ادلة لألدوات المالية القيم الع (1)

 
بالقيمةاألدوات    لتشتم قياسها  يتم  استثمارات  على  للصندوق  بيا  العادلة  المالية  المركزفي  ويحت  ن  قيمهالمالي  تحديد  عادةً  ا مل 

فيما يتعلق ببعض   بصورة واضحة.  تكون متاحةالتي  السوقية المدرجة    أي األسعارتقديرات؛  لا  من  ق معقولنطا  لمن خالالعادلة  
وفر  إن ت  ألدوات المالية. ل  األجلتقارب القيمة العادلة نتيجة للطبيعة الفورية أو قصيرة  رية  لقيم الدفتاألخرى، فإن ااألدوات المالية  
اليقلل    ن مالحظتهايمكأسعار سوقية   أحكامن  إلى  وتقديراحاجة  المرتبط  اإلدارةت  م  الشكوك  من  أيضاً  يقلل  القيم كما  بتحديد  ة 

اث واألسواق ويتعرض للتغيرات بناًء على أحد  لف تبعاً للمنتجاتيخت  حظتهايمكن مالالعادلة. إن وجود مدخالت وأسعار سوقية  
 ق المالي.  ة في السوة وظروف عاممحدد
 
 تكونديد القيمة العادلة.  من أحكام وتقديرات اإلدارة عند تحرجة عالية  دطلب  تت  ةجوهريمدخالت    ستخدمالتقييم التي ت  جنماذإن  

ابة  عام للرقع إطار  قام الصندوق بوض  . ب استخدامهجي  ذي ال  ناسبالتقييم الم  نموذجالختيار    ةعادةً مطلوبأحكام وتقديرات اإلدارة  
اليومية ت  التسعير الملحوظة؛ تحليل التغيرا  من مدخالت  ة: التحققرقابية المحددال  بطالضوادلة. تتضمن  قيم العالق بقياس الفيما يتع

ناقشة  تمت مثمار باألمور الجوهرية المتعلقة بالتقييم.  لجنة االستالستشاري ولمجلس االتقييم والتحقق منها؛ وإبالغ افي    الجوهرية
 (.)ز3  رقم احفي اإليض دوات الماليةلة لأل سات القيمة العادقياب المتعلقةصندوق سات المحاسبية لللسياا
 

   الدعاوى القضائيةجة عن االلتزامات الطارئة النات (2)
 

صص رتكز مخفي سياق أعماله االعتيادية. يطرفاً في دعاوى قضائية تنشأ    ون الصندوق، قد يكالصندوق  نظراً لطبيعة عمليات 
  تقدير تلك التدفقاتوإمكانية  ادية  ارد االقتصلمول  يارجالختدفق  الية  حتماللى اع  ى القضائية الدعاوعن    الناتجةة  االلتزامات الطارئ

 . بشكل مؤكدتائج كل أمر التنبؤ بنوال يمكن  . تخضع مثل هذه األمور للكثير من الشكوكبصورة موثوقة الخارجة 
 
 المالية   مطلوبات تصنيف الموجودات وال (3)

 
السي المحاتقدم  للصناسات  نطاقسبية  من    دوق  والمطولموجا  تصميم  خالله يتم  المادات  محاسبية فئات    فيالبداية    منذلية  لوبات 
 .معينة ظروف ظل مختلفة في

 
بالقي المالية  الموجودات  تصنيف  العادلةعند  األ  مة  خالل  أومن  التصنيف  ق  الصندو  قررالخسائر،    رباح  هذا  عأن   ليه ينطبق 

   )ز(.3 رقم  اإليضاح المبين في الوصف
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  ك في الصكو ني لالستثمارطي الو ق بنك أبوظبصندو
 

 ات حول البيانات المالية إيضاح
 

 ودات والمطلوبات الماليةالموج 6
 

 ة التصنيفات المحاسبية والقيم العادل 
 

 كما في.  وات الماليةفئات األد  معللصندوق المالي  بيان المركز في  الواردةلمجموعة البنود  مطابقةجدول أدناه يبين ال
 

 

  لة من لقيمة العادبا
أو   خالل األرباح

 ائر الخـس
دات المالية  الموجو

 بالتكلفة المطفأة 
طلوبات المالية  الم

 اإلجمالي األخرى 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي يكيدوالر أمر دوالر أمريكي 2021ديسمبر  31

     اليةالموجودات الم
خالل  بالقيمة العادلة من  تثمارات اس

 34,736,993 - - 34,736,993 سائر األرباح أو الخ
 343,452 - 343,452 - نة األخرىذمم المديال

 1,686,777 - 1,686,777 - عادلهالنقد وما ي
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 34,736,993 2,030,229 - 36,767,222 
  === = = == === =  == = = = = = = ===  === = = == ====  = == = = = ===== 
     لمطلوبات المالية ا

 557,003 557,003 - - أرباح مستحقة الدفع توزيعات 
 103,894 103,894 - - ذات عالقة المستحق إلى أطراف 
 45,417 45,417   ذمم اإلسترداد المدينة 

 30,131 30,131 - - بات األخرىو المطل
ملي جودات المنسوبة إلى حاافي المو ص

 36,030,777 36,030,777 - - لقابلة لالستردادالوحدات ا
 --------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- 
 - - 36,767,222 36,767,222 
  === = = == = =  == = = = === =  == = = == = = = ==  = == ==== === = 

 

 

يمة العادلة من  لقبا
ألرباح أو  خالل ا

 ـسائر الخ
لية  االموجودات الم

 التكلفة المطفأة ب
بات المالية  المطلو 
 اإلجمالي  األخرى

 دوالر أمريكي  ر أمريكي دوال دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  2020ديسمبر  31
     اليةجودات المالمو 

ة العادلة من خالل  استثمارات بالقيم
 23.467.143 - - 23.467.143 خسائر رباح أو الاأل

 270.943 - 270.943 - دينة األخرىالذمم الم
 10.926.335 - 10.926.335 - لهالنقد وما يعاد

 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 23.467.143 11.197.278 - 34.664.421 
  = == = = == === =  == = = = = = = == =  === = = ======  = == = = = ===== 

     وبات المالية المطل
 377.591 377.591 - - فعزيعات أرباح مستحقة الدتو 

 71.293 71.293 - - ذات عالقة المستحق إلى أطراف 
 38.259 38.259 - - وبات األخرىالمطل

المنسوبة إلى حاملي صافي الموجودات 
 34.177.278 34.177.278 - - تردادلوحدات القابلة لالسا
 --------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- 
 - - 34.664.421 34.664.421 
  === = = == = =  === = = === = 

 
 = = = = == = = = ==  = = = = === === = 
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  في الصكوك ار بوظبي الوطني لالستثم صندوق بنك أ
 

 الية ل البيانات المحات حواإيض
 

 )تابع(  اليةودات والمطلوبات الم الموج 6
 

 )تابع( عادلةات المحاسبية والقيم التصنيفال 
 

قصيرة األجل    ةمالي وجودات ومطلوباتر هي ميمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائتم احتسابها بالقإن األدوات المالية التي ال ي
 لة.  ا العادقيمها الدفترية قيمهتقارب 

 

محتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها االستثمارات ال  استثناء بفأة  ية بالتكلفة المطلوبات المالات والمطالموجود  ةكاف  يتم قياس
 ط. سوق نشأسعار العروض الُمعلنة في إلى   ستناداً االقيمة العادلة ب
 

باالس  يتعلق  غتفيما  الوحدات  في  تاثمارات  في  النشطة كما  التير  الصريخ  يقوم  ا   ندوققرير،  العبتحديد  باستخدلقيم  أساليب ادلة  ام 
 تقييم.

  
مؤشر بذلك الربط  الأو    في السوقلحوظة  وجد لها أسعار مت  ة، إن وجدت، والتيالمماثلدوات  مع األقارنة  مالالتقييم    أساليبضمن  تت

ية كس سعر األداة المالتعي التعادلة القيمة الحديد إلى ت لالتوصتقييم هو ال وبأسلالهدف من استخدام . إن فر أقرب األسعارالذي يو
 االعتيادية.  وفقاً لشروط السوقمشاركين في السوق القبل  من لذي كان سيتم تحديدهارير ي تاريخ التقف
 

مستخدمة في خالت اللذي يعكس أهمية المداوادلة المبين أدناه  للقيم الع  المتدرجام  نظالم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام  يقو
 :القياسات وضع

 

 ة.في سوق نشط ألداة مماثلعدل( درج )غير المالم : سعر السوق1لمستوى ا
 

غير مباشرة )وهي ، إما بصورة مباشرة )وهي كاألسعار( أو بصورة  لى مدخالت ملحوظةإتقييم التي تستند  : أساليب ال2المستوى  
 دواتأسواق نشطة ألفي    أسعار السوق المدرجةام:  ها باستخدالتي يتم تقييم ألدوات  تمل هذه الفئة على اتمدة من األسعار(. تشالمس

الم األسعار  أو  مممماثلة  أو  مطابقة  ألدوات  ادرجة  األسواق  في  أسألاثلة  أو  نشاطاً  كافة قل  تكون  بحيث  األخرى  التقييم  اليب 
 رة من بيانات السوق.ة مباشرة أو غير مباشالهامة ملحوظة بطريق المدخالت

 

أساليب ا3وى  لمستا ال:  تلتقييم  فيها مدخالت جتي  الفئة على جميع  . تشتة غير ملحوظةوهريستخدم  التي تشمل مل هذه  األدوات 
داة. تشتمل ر جوهري على تقييم األنات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير مستندة إلى بيايتقييمها مدخالت غ  أساليب
الفئ التي  هذه  األدوات  على  تقي ة  استناداً  يتم  األسعيمها  اإلى  مماثلمُ ار  ألدوات  حعلنة  األلة  يقتضي  اليث  أو مر  بتعديالت  قيام 
 األدوات. نبي اتي تعكس الفروقضات جوهرية غير ملحوظة لكافترا
 

لنظام المتدرج وى في ا ة التقرير حسب المستالعادلة في نهاية فتريتم قياسها بالقيمة    الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي  يقدم
 العادلة.  قيمة قياسات ال تصنيف  إطاره ة الذي يتم فيدلللقيمة العا

 

 لي اإلجما 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي ي كدوالر أمري 

      2021سمبر دي 31كما في 
     

 من العادلة بالقيمة استثمارات 
 34,736,993 - - 34,736,993 أو الخسائر ألرباح خالل ا  

  == === = = = = = =  = = === = = = = = =  == == = = = = = = =  == === = = = = = = 
     

       2020ديسمبر  31كما في 
     

 من لعادلة بالقيمة امارات ثاست
 23.467.143 - - 23.467.143 خالل األرباح أو الخسائر   
  == === = = = = = =  == === = = = = = =  == === = = = = = =  == === = = = = = = 
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  وك ي لالستثمار في الصكأبوظبي الوطن صندوق بنك
 

 الية يانات المل الب إيضاحات حو
 

 )تابع(  ودات والمطلوبات الماليةالموج 6
 

 )تابع( م العادلةالمحاسبية والقي التصنيفات 
 

ة ا العادلقيمتهمتها الدفترية  قارب قيعتبر قصيرة األجل وتالمطلوبات األخرى تو  بالتكلفة المطفأة  دوقللصن  إن الموجودات المالية 
بة  الموجودات المنسويتم تصنيف صافي    تمتع بها األطراف المقابلة.ئتمانية العالية التي ية االيرة األجل والجودطبيعتها قصنظراً ل

لالسترداد القابلة  الوحدات  حاملي  النظام    2المستوى  ضمن    إلى  العاد   متدرجالمن  بصلةللقيمة  الصندوق  يقوم  منت.  ظمة  ورة 
 الصندوق وقت االسترداد. صافي موجوداتمن ناسبية ة التبقيمة تساوي الحصلالسترداد القابلة  الوحدات إصدار باسترداد و

 

 خالل األرباح أو الخسائر العادلة من  قيمةاالستثمارات بال 7
 

االستثمارات   خبالقيمة  تتألف  من  االعادلة  الخساالل  أو  المالئر  ألرباح  األدوات  المد من  المدرية  وغير   توزيع   يتمجة.  رجة 
 : ى النحو التاليعل يسمبرد  31دولة كما في االستثمارات حسب ال

 2021 2020 
 مريكي دوالر أ دوالر أمريكي  

   ة مالية مدرج أدوات
 21.836.112 19,733,527 دول مجلس التعاون الخليجي

 651.651 12,875,653 كايمانجزر 
 979.380 2,127,813 زيا مالي
 ------------------------ ----------------------- 
 34,736,993 23.467.143 
  = === ===== ==  == === ==== == 

  

 طراف ذات العالقة  األ 8
 

 ة  ق األطراف ذات العالهوية 
 

في اتخاذ القرارات   اً على الطرف األخرظيطرة أو نفوذاً ملحوسارسة طرف ما مم بمقدورتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان  
التشمال أو  األطراغيالية  تتألف  أعضاء  ف  لية.  من  العالقة  اذات  ولالستشالمجلس  االستثماراري،  الصندوق  و  جنة  وتلك مدير 

ت ااألطراف ذ   من تلكى ولإمات  بتقديم وتلقي خد  في سياق األعمال االعتيادية  . يقوم الصندوقمهلسيطرتتخضع  التي    تالمنشآ
 وق. لصندمدير امحددة من الم حكاشروط واأللوا عليها المتفقسعار  العالقة وفقاً لأل

 

 األحكام والشروط 
 

 لشروط واألحكام الرئيسية:ايلي  فيما 
 

 :   في الئحة الشروط وفقاً لما هو مدرجألتعاب التالية ا الحصول على مدير الصندوقلحق ي األتعاب 
يومية  تحقاقها بصورةم احتسابها عند اسويت وجوداتيمة المصافي ق٪ سنوياً من 1بنسبة  إدارة أتعاب •

 ية؛ و مدير الصندوق بصورة ربع سنو إلىويتم سدادها 
 

على   • الصندوق  مدير  ورسوم  يحصل  سنوية  تسجيل  التحويلرسوم  دوالر   10.000ة  بقيم  وكيل 
رسوم   رض ف  ذلك، يتمالوة على  . عهما أكبر، أيهالتي تتم إدارت٪ من الموجودات ا0.  05يكي أو  أمر
الر دو  5لفة تأسيس مبدئية ومبلغ  تك  كل مستثمر على أنها  علىر أمريكي  دوال  25  قدرهارة واحدة  م
 . رباح وتوزيعهامريكي لكل معاملة بما في ذلك عملية إعداد توزيعات األأ
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  ق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك صندو
 

 المالية  لبيانات حول اإيضاحات 
 

 )تابع( القة اف ذات الع ألطرا 8
 

 األرصدة
 

 اريخ التقرير: وفي ت القة لدى األطراف ذات العيلي األرصدة  فيما
 
 2021 2020 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
   
   إلى أطراف ذات عالقة مستحقال
 66.916 98,149 مستحقة الدفع لمدير الصندوق اب إدارةأتع

 4.377 5,745 ألمينالحافظ اإدارة  مستحقة إلى  تحويلل وتسجي رسوم
 ----------------- ----------------- 
 103,894 71.293 
   

   شامل تحت هيكل المحتفظ بها ودات للوحدات الموجصافي قيمة 
 2.247.722 2,307,062 )بصفته مسجل فرعي( سويس أس أيه نكبا برايفتي بي أيه دإن  -

 
 امالت  عالم
 

 :  اإليرادات الشاملة األخرىألرباح أو الخسائر واجة ضمن بيان درالم السنةخالل  القة مع األطراف ذات الع المعامالت فيما يلي
 
 2021 2020 
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
   

 269.347 361,322 االستثمار  إدارةأتعاب 
 13.467 18,066 يبة القيمة المضافة ضرل أتعاب إدارة

 14.053 19,248 تحويل  وتسجيل  رسوم
 
 

 السنة وم أداء خالل  تحميل رسلم يتم    وظفي إدارة رئيسيين.يوجد لدى الصندوق م  ر الصندوق والديمن قبل م  رة الصندوقتتم إدا
الذي صندوق  داء المطلوب. تتم إدارة الصندوق من قبل مدير اليق مستوى األحقنظراً لعدم ت  (: ال شيء2020  ديسمبر  31)الحالية  
 ن.رئيسييالرة دااإلفي تعيين موظيقوم ب
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  كوك ني لالستثمار في الصك أبوظبي الوطبنصندوق 
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 
 باح أو الخسائرخالل األر منالقيمة العادلة من الموجودات المالية ب (الخسائر)/األرباحصافي  9
 

 2021 2020 
 ي أمريك دوالر دوالر أمريكي  
   

 433.487 260,198 قةلمحقا باحاألر
 ( 463.990) ( 1,067,753)   غير المحققة الخسائر

 --------------------- --------------------- 
 (807,555 ) (30.503 ) 
  == = == = = = =  === = = = = = = = 
 

قيمة  فة المرجح للط التكلئر في الفرق بين متوسرباح أو الخسااألعادلة من خالل  ققة من األدوات المالية بالقيمة الالمح  األرباحتتمثل  
 ة. داة المالير تسوية هذه األريخ التسوية وبين سعترية لألداة المالية في تاالدف
 

ا  األرباح/ر()الخسائ  تتمثل من  المحققة  بالقيغير  المالية  مألدوات  العادلة  الفمة  في  الخسائر  أو  األرباح  خالل  القيمة  ن  بين  رق 
نهاية   في  الدفتريةا  الحالية وبين قيمته  التقرير  دادإع  سنةها في  ؤاشر  إذا تمعر المعاملة  ، أو سةالسنلمالية في بداية  دفترية لألداة ا لا

 التقرير.داد عإ سنة
 

 ترداد ة لالسحاملي الوحدات القابل علىاح توزيعات األرب 10
 2021 2020 

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
   

 1.146.271 1,278,101 ترداد لة لالسحاملي الوحدات القابل المدفوعةألرباح ا توزيعات
 11.649.218 15,965,131 ة لتوزيعات األرباح المستحق الوحداتعدد 
 0 .09840 0 .08006 كل وحدة زيعات األرباح لتو

  === = === = = = =  === = = = = = = = 
   

 حدات القابلة لالسترداد الو 11
 

لبات اريخ آخر موعد الستالم الطالصندوق ت كتتاب. يحدد  يمة االمن ق  دوق للحد األدنىسترداد لدى الصنع الوحدات القابلة لالتخض
نى اد للحد األددالسترعارات اإشعارات االسترداد المكتملة. تخضع إش  يات االكتتاب أولصندوق اتفاقبل فيه مدير ام يقوهو أخر يو
امي إذا  ترداد إلزات أو فرض اسسترداديق االالقدرة على تعل  ون للصندوق أيضاً ظروف االستثنائية، يكال  رداد. فيمن قيمة االست

التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة الصلة في بيان    الحركات ذات  حدات. تم بيانالو  صالح جميع حامليكان ذلك األمر في  
الإلى حام القابلةولي  ً   حدات  ا لألهدالالسترداد. طبقا إدار  1م  لمبينة في اإليضاح رقف  المبيوسياسات  المخاطر  ح اإليضا  نة فية 

للوفاء بطلبات   اظ بسيولة كافيةبة مع االحتفستثمارات مناسفي اتابات المستلمة  ق على استثمار مبالغ االكت رص الصندو، يح4م  ـرق
 االسترداد. 

 
كما في   يريكأم  دوالر  4  .53و    2021ديسمبر   31كما في    يأمريك  دوالر  4  .37وحدة    الصندوق لكل  موجوداتيبلغ صافي قيمة  
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 لصندوق وحدات ا  12
 
ل  الطرح ان  ك باألولي  أمريكي  5سعر  لوحدات  )بالقي  دوالر  االسمية(.للوحدة  االكتتاب األو  لطرحا  عقب  مة  سعر  يرتكز  لي، 

 دة في آخر يوم عمل من كل أسبوع.جودات لكل وحفي قيمة الموللوحدات على صا 
 


