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تقرير مدير الصندوق

يسر بنك أبوظبي األول )”مدير الصندوق“( أن يقدم  البيانات المالية المدققة  لصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة  ّ

اإلمارات العربية المتحدة )”الصندوق“( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.  

نقاط عامة 

)”مدير  األول  أبوظبي  بنك  قبل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  تأسيسه  تم  مفتوح  استثمار  صندوق  هو  هذا  الصندوق 

تحت  رقم  المركزي  المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  موافقة  بموجب  ومرخص  األول“(  أبوظبي  ”بنك  أو  الصندوق“ 

2000/2274/13 بتاريخ 21 أ غسطس 2000 .  

األنشطة الرئيسي ة

متعلقة   سندات  و/  أو  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  م توازنة  ألسهم  محفظة  في  يتمثل  الهدف  الرئيسي  للصندوق  في  االستثمار 

بحقوق الملكية )مثل السندات القا بلة للتحويل  وإيصاالت اإليداعات األمريكية وإيصاالت اإل يداعات العالمية(، سواء كانت مدرجة 

في  سوق  أبوظبي لألوراق المالية  أو  سوق دبي المالي  أو ناسدك دبي  أو  يتم المتاجرة  بها في أسواق صرف عالمية معترف بها أو  

من خالل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق  المالية األخرى ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي ألطراف 

أخرى بغرض تنمية األموال.  

النتائج 

الصندوق صافي  خسائر  بلغت  2.285  ألف درهم  ) 2019:  إيرادات  بمبلغ  8.360  ألف   للمراجعة، حقق  الخاضعة  السنة  خالل 

درهم(  كما هو مبين بالتفصيل في بيان الدخل الشامل المرفق. أصدر الصندوق  926.599  وحدة بمبلغ  7.438  ألف درهم خالل 

إلى  المنسوبة  الموجودات  صافي  الفترة،  وبلغ  خالل  درهم  بمبلغ  6.586  ألف  وحدات  عددها  380.871  وحدة  الفترة  واسترد 

حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في 31 ديسمبر 2020 مبلغ وقدره 86.586 ألف د رهم.  

مبدأ االستمراري ة

يتوقع مدير الصندوق أن يكون لدى الصندوق الموارد الكافية والدعم الكافي الذي يمكنه من موا صلة أعماله في المستقبل المنظور. 

لهذا السبب، يواصل مدير الصندوق تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31  ديسمبر 2020 .  

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

توضح البيانات المالية األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات  العالقة  في اإليضاح رقم  9. يتم تنفيذ جميع المعامالت ضمن سياق  

األعمال االعتيادية للصندوق بما يتوافق مع القوانين واألنظمة المعمول بها.   

نظرة مستقبلية 

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

التمويل أو الموظفين.   
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مدققي الحسابات 

تم تعيين كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للصندوق للفترة المنتهية في  31  ديسمبر  2020. أبدت كي بي 

قرار  بموجب  بي  إم جي  إعادة  تعيين كي  اقتراح  تم  للصندوق.  كمدققي حسابات  االستمرار  في  ليمتد رغبتها  لوار جلف  إم جي 

المساهمين وتم إبراء ذمتها فيما يخص مسؤوليتها عن السنة المنتهية في 31  ديسمبر 2020 .  

_____________________

أالين ماركوس 
العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة األصول 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
June 2021 30التاريخ:   

__________ _________
سميرة  زكور 

العضو المنتدب ورئيس قسم األعمال المصرفية الخاصة 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

التاريخ:   

June 2021 30التاريخ:   

التاريخ:   



لميتد لوارجلف يج إم يب يك
٢ تاور نيشن ،١٩ الطابق

٧٦١٣ ابوظيب،ص.ب: كورتيش
املحتدة العربية اإلمارات ابوظيب،

www.kpmg.come‘٠٩٧١ (٢)٤٠١ ٤٨٠٠ هاتف:

المستقلين الحسابات مدققي تقرير

المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني ابوظبي بنك صندوق وحدات حاملي السادة إلى

المالية البيانات تدقيق حول التقرير

الرأي

 المتحدة العربية اإلمارات دولة فى األموال لتنمية الوطنى أبوظبي بنك لصندوق المالية البيانات بتدقيق قمنا لقد
 واإليرادات الخسائر أو األرباح وبيانات ،٢٠٢٠ ديسمبر ٣ ١ في كما المالي المركز بيان من تتالف التي )"الصندوق"(،

 للسنة النقدية والتدفقات لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في والتغيرات األخرى الشاملة
أخرى إيضاحية ومعلومات الهامة المحاسبية السياسات تتضمن إيضاحات إلى باإلضافة التاريخ، ذلك في المنتهية

 فى كما للصندوق المالى المركز عن المادية، النواحي كافة من عادلة، بصورة ثعبر المرفقة المالية البيانات إن راينا، في
 التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقًا التاريخ ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاته المالي أدانه وعن ،٢٠٢٠ ديسمبر ٣ ١

المالية,

الراي إيداء أساس

 مدققي مسؤولية فقرة في المعايير هذه بموجب مسؤوليتنا بتوضيح قمنا للتدقيق. الدولية للمعايير وفقأ تدقيقنا بتنفيذ قمنا لقد
 للملوك الدولية للقواعد وفقًا الصندوق عن باستقاللية نتمتع إننا التقرير. هذا من المالية البيانات تدقيق عن الحسابات
 االستقاللية معايير تتضمن )التي للمحاسبين الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة القانونيين للمحاسبين األخالقي
 وقد المتحدة، العربية اإلمارات دولة في المالية للبيانات بتدقيقنا المتعلقة المهنة أخالقيات متطلبات إلى باإلضافة الدولية(
 الصادرة القانونيين للمحاسبين األخالقى للسلوك الدولية وللقواعد المتطلبات لهذه وفقًا األخرى األخالقية مسؤولياتنا استوفينا

 لتزويدنا ومناسبة كافية عليها حصلنا التى التدقيق أدلة أن ونعتقد هذا للمحاسبين. الدولية األخالقية المعايير مجلس عن
رأينا. إلبداء بأساس

األخرى املعلومات

الصندوق. مدير تقرير األخرى المعلومات تتضمن األخرى. المعلومات عن مسؤولة اإلدارة إن

المعلومات هذه بشأن تدقيقية استنتاجات أي عن نعبر ال أننا كما األخرى، المعلومات المالية البيانات حول راينا يشمل ال

 ما االعتبار في نضع بذلك، القيام وعند األخرى، المعلومات قراءة في مسؤوليتنا تنحصر المالية، للبيانات بتدقيقنا يتعلق فيما
 أثناء عليها الحصول تم التي المعلومات مع أو المالية البيانات مع مادية بصورة متسقة غير األخرى المعلومات كانت إذا

 على بناء األخرى، المعلومات في مادي خطا وجود إلى خلصنا حال في مادية. أخطاء تشوبها كانت إذا ما أو التدقيق، عملية
الشأن. هذا في عنه اإلبالغ يستدعي أمر أي انتباهنا يسترع لم األمر. هذا عن باإلبالغ ملزمون فإننا بها، قمنا التي األعمال

http://www.kpmg.com/ae


 المتحدة العريية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بتك صندوق
تقرير مدققي الحسابات المستقل ين
ا٣أديسمبر٢٠٢٠

المالية البيانات عن الحوكمة ومسؤولي اإلدارة مسؤولية

 وعن المالية، التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقًا عادلة بصورة المالية البيانات وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن
 عن الناتجة المادية، األخطاء من خالية تكون بحيث المالية البيانات إلعداد ضرورية أنها اإلدارة ترى التي الداخلية الرقابة

الخطا. أو االحتيال

 االستمرارية، لمبدا وفقًا أعماله مواصلة على الصندوق قدرة تقييم عن مسؤولة اإلدارة تكون المالية، البيانات إعداد عند
 إذا إال للمحاسبة، كاساس االستمرارية مبدا واستخدام االستمرارية بمبدا المتعلقة األمور عن مناسبأ، يكون حيثما واإلفصاح،

ذلك. غير فعلي بديل لديها يكن لم او عملياته إيقاف أو الصندوق تصفية تعتزم اإلدارة كانت

للصندوق المالية التقارير إعداد عملية على اإلشراف مسؤولية الحوكمة مسؤولو يتحمل

 المالية البياتات تنقبق عن الحسابات مدققي مسؤولية

 األخطاء من خالية مجمل، بشكل المالية، البيانات كانت إذا ما حول معقولة تأكيدات على الحصول في تدقيقنا أهداف تتمثل
 عبارة هو المعقول التأكيد إن رأينا. يتضمن الذي الحسابات مدققي تقرير وإصدار الخطا، أو االحتيال عن تنتج التي المادية،

 تكتشف سوف للتدقيق الدولية للمعايير وفقًا بها القيام تم التي التدقيق اعمال بأن ضمانًا ليس لكنه التاكيد، من عالية درجة عن
 المتوقع من كان إذا مادية األخطاء هذه وثعتبر الخطا أو االحتيال نتيجة األخطاء تنشا قد وجد. إن مادي خطًا أي دانمًا

 هذه على بناء المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على جماعية أو فردية بصورة تؤثر أن معقولة بصورة
المالية. البيانات

 عملية خالل المهني الشك مبدأ اتباع مع مهنية أحكام بوضع قمنا للتدقيق، الدولية للمعايير وفقًا التدقيق أعمال من كجزء
يلي: بما أيضًا قمنا التدقيق.

 وتنفيذ وتصميم الخطا، أو االحتيال نتيجة كانت سواء المالية، البيانات في المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد •
 إن رأينا. إلبداء باساس لتزويدنا ومالئمة كافية تدقيق أدلة على والحصول المخاطر لتلك المناسبة التدقيق إجراءات
 نظرًا الخطأ عن الناتجة المادية باألخطاء مقارنة أعلى تكون االحتيال عن الناتجة المادية األخطاء اكتشاف عدم مخاطر

الداخلية. الرقابة تجاوز أو تحريف أو متعمد حذف أو تزوير أو تواطؤ على ينطوي قد االحتيال ألن

 وليس الراهنة، للظروف مناسبة تدقيق إجراءات تصميم بغرض وذلك التدقيق بأعمال المتعلق الداخلية الرقابة نظام فهم ٠
للصندوق. الداخلية الرقابة فعالية حول الرأي إبداء بغرض

 الصلة ذات واإلفصاحات المحاسبية التقديرات معقولية ومدى المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم .
اإلدارة. قبل من الموضوعة

 عدم هناك كان إذا ما وتحديد االستمرارية بمبدأ المتعلقة المحاسبية لألسس اإلدارة استخدام مالءمة مدى من التحقق •
 شك ثثير قد التي الظروف أو باألحداث يتعلق فيما عليها، الحصول تم التي التدقيق أدلة على بناء جوهري، يقين

 يقين عدم وجود إلى خلصنا حال في االستمرارية. لمبدأ وفقأ أعماله مواصلة على الصندوق قدرة حول جوهري
 المالية، البيانات في الصلة ذات اإلفصاحات إلى الحسابات مدققي تقرير في االنتباه نلفت أن علينا يتعين فإنه جوهري،

 عليها الحصول تم التي التدقيق أدلة على استنتاجاتنا تعتمد كافية. غير اإلفصاحات هذه كانت إذا رأينا بتعديل نقوم أو
 عن الصندوق توقف في تتسبب قد المستقبلية الظروف أو األحداث أن إال الحسابات. مدققي تقرير إصدار تاريخ حتى

االستمرارية. لمبدأ وفقًا أعماله مواصلة



 المتحدة العريية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني ابوظبي بتك صندوق
 المستقليز الحسابات منققي تقرير

٢٠٠ديسمبر٣ا

)تابع( المالية البياتات تلقيق عن الحسابات مدققي مسؤولية

 تمثل المالية البيانات كانت إذا وما اإلفصاحات، ذلك في بما عام، بشكل ومحتواها وهيكلها المالية البيانات عرض تقييم •
عادلة بصورة المالية البيانات عرض تضمن بطريقة الصلة ذات واألحداث المعامالت

 والنتائج لها المحدد الزمني واإلطار التدقيق اعمال نطاق ضمنها من أمور عدة بخصوص الحوكمة مسؤولي مع نتواصل
التدقيق. أعمال خالل الداخلية الرقابة نظام في اكتشافه يتم جوهري قصور أي ذلك في بما التدقيق ألعمال الجوهرية

ليمتد جلف جيلوار إم بي كى

بيرا إيميليو
١١٤٦رقمالتسجيل:

المتحدة العربية اإلمارات أبوظبي،
June 30التاريخ:   2021
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

بيان المركز المالي   
كما في 31 ديسمبر 

إيضاحات
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم  

الموجودات  
95271.132 النقد وما يعادله 

786.27683.576 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
5-الذمم المدينة األخرى 

--------------------- --------------------- 
86.80384.713إجمالي الموجودات

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

المطلوبات   
9131157 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

47-استردادات مستحقة الدفع 
8655المطلوبات األخرى 

-------------------- -------------------- 
إجمالي المطلوبات  )باستثناء صا في الموجودات المنسوبة إلى حاملي 

217259الوحدات القابلة لالسترداد( 
 === = =====  === = ===== 

86.58684.454صافي  الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
 === = = = ===  === = = = === 

9.737.4359.191.708عدد الوحدات القائمة

-------------------- -------------------- 
19. 899.  128صافي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم(

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

متمثل في: 
1186.58684.454صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات

480158تعديل من أسعار العرض ألسعار اإلغالق 
-------------------- -------------------- 

87.06684.612
 === = =====  === = ===== 

على حد علمنا، إن البيانات  المالية  تعرض وبشكل عادل، من  كافة النواحي المادي ة،  المركز  المالي  واألداء المالي  والتدفقات النقدية  
للصندوق كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .  

__

ًّ

________________________________________
أالين ماركوس  

العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة األصول 
سميرة زكور  

العضو المنتدب ورئيس قسم األعمال المصرفية الخاصة 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 10 إلى 33 جزء ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج عل ى الصفحات م ن 3  إلى 5.  
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

بيان الدخل الشامل  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

 

  
إيضاحات

 2020
ألف درهم

 2019
ألف د رهم     

    
صافي )الخسائر( /  األرباح  من االستثمارات بالقيمة العادل ة  

5.192 )4.654(  10    من خالل األرباح أو الخسائر 
5.862 4.305  إيرادات توزيعات األرباح  

76 22 9 إيرادات الفا ئدة 
  ----------------- ----------------- 

11.130 )327(   إجمالي اإليراد ات 
   ========  ==== ==== 
    

)369(  )313(   مصروفات الوساط ة 
)1.938(  )1.212(  9 أتعاب اإلدارة واألداء 

)463(  )433(   المصروفات التشغيلية األخ رى 
  ----------------- ----------------- 

)2.770(  )1.958(   إجمالي المصروفات التشغيلية  
   ========  ======== 
    

8.360 )2.285(   )الخسائر( / األرباح التشغيلية للسن ة 
- -  اإليرادات الشاملة األخرى 

  ----------------- ----------------- 
8.360 )2.285(   إجمالي اإليرادات الشامل ة 

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

)النقص ( / الزيادة  في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي  
8.360 )2.285(   الوحدات القابلة لالسترداد  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل اإليضاحات المدرجة عل ى الصفحات من 10 إلى 33 جزء ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ًّ
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج عل ى الصفحات م ن 3  إلى 5.  
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنس و بة إلى ح املي الوحدا ت القابلة لالستردا د 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر  

    
  

عدد الوحدات  

صافي الموجودات 
المنسوبة إلى حاملي  
الوحدددددددات القابلددددددة 

لالسترداد 
ألف درهم 

   

107.886 12.689.707 في 1 يناير 2019 
8.765 947.345 إصدار وحدات خالل السنة 
)40.557( )4.445.344( استرداد وحدات خالل السنة 

8.360 - الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد 
 ------------------------- ------------------ 

84.454 9.191.708 في 31 ديسمبر 2019 

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

84.454 9.191.708 في 1 يناير  2020 
7.438 926.599 إصدار وحدات خالل السنة 
)3.021( )380.871( استرداد وحدات خالل السنة 

)2.285( - النقص في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد 
 ------------------------- ------------------ 

86.586 9.737.436 في 31 ديسمبر 2020 

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

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 10إلى 33 جزء ا  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ًّ
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج عل ى الصفحات م ن 3  إلى 5.  
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 

بيا ن التدفقات النقد  ية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

 
  

إيضاحات 
 2020

ألف درهم 
 2019

ألف درهم   
    

   التدفق ات النقدية من األنشطة التشغيلية 
8.360 )2.285(  )الخسائر( / األرباح التشغيلية للسنة 

    
   التغيرات في رأس المال العامل: 

19.590 )2.700(  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
- 31  المطلوبات األخرى 
811 5  الذمم المدينة األخرى 

)18( )26(  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  ---------------------- ---------------------- 

28.743 )4.975(  صافي النقد )المستخدم في(/  الناتج من األنشطة التشغيلية 
   ==== = =====  ==== = ===== 
    

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
8.765 7.438  المتحصالت من إصدار وحدات قابلة لالسترداد 

)40.510( )3.068(  استرداد وحدات قابلة لالسترداد 
  ---------------------- ---------------------- 

)31.745( 4.370  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية 
   ==== = =====  ==== = ===== 
    

)3.002(  )605(   صافي النقص  في النقد وما يعا دله 
    

4.134 1.132  النقد وما يعادله في بداية السن ة 
  ---------------------- ---------------------- 

1.132 527 9 النقد وما يعادله في نهاية السنة 
   ==== = =====  ==== = ===== 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 10 إلى 33 جزء ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ًّ
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج عل ى الصفحات م ن 3  إلى 5.  

 



صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

10

1 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 

استثمار  المتحدة  ) "الصندوق"(  بمثابة صندوق  العربية  اإلمارات  األموال  في دولة  لتنمية  الوطني  أبوظبي  يعد  صندوق بنك 
مفتوح  األجل  تم  تأسيسه في دولة اإلمارات العربية المتحدة  من قبل بنك أبوظبي  األول  )"مدير الصندوق "  أو  "  بنك أبوظبي  
األول" (  وتم  ترخيصه من قبل  مصرف  اإلمارات العربية المتحدة  المركزي  بموجب مرجع مصادقة رقم  13/ 2274/ 2000
بتاريخ  21  أ غسطس  2000.   ال  يعد  الصندوق كيان مستقل  بذاته  وتدار أنشطته بواسطة مدير الصندوق كما  تتم إدارته  من  

قبل أبيكس فاند سيرفسز ليمتد - أبوظبي ) "الجهة اإلدارية للصندوق"(.   

يتمثل  الهدف  الرئيسي  للصندوق  في  االستثمار  في محفظة متوازنة  ألسهم دولة اإلمارات العربية المتحدة و/  أو سندات متعلقة 
كانت  سواء  العالمية(،  اإليداعات  وإيصاالت  األمريكية  اإليداعات  للتحويل  وإيصاالت  السندات  القابلة  )مثل  الملكية  بحقوق 
مدرجة في  سوق  أبوظبي لألوراق المالية  أو  سوق دبي المالي  أو ناسداك  دبي  أو  يتم المتاجرة  بها في أسواق صرف عالمية  
معترف  بها أو من خالل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق  المالية األخرى ذات الصلة بما  في ذلك برامج االستثمار  

الجماعي ألطراف أخرى بغرض تنمية األموال.  

اإلمارات  قبل مصرف  التعديالت من  اعتماد  هذه  بتاريخ  30  نوفمبر  2014.  تم  الشروط  نشرة  االكتتاب والئحة  تعديل  تم 
في  31 المنتهية  للصندوق  للسنة  المالية  المعدلة  والبيانات  الشروط  والئحة  االكتتاب  المتحدة  المركزي.  إن  نشرة  العربية 
ديسمبر  2019  متاحة  عند الطلب لدى  المكتب  المسجل  لمدير  الصندوق وهو ص.  ب:  6316، أبوظبي، اإلمارات العربية 

المتحدة. 

2 أساس اإلعداد 

 بيان التوافق  )أ(

تم إعداد البيانات  المالية للصندوق  كما في  31  ديسمبر  2020  وللسنة المنتهية في  ذلك التاريخ  وفقا للمعايير  الدولية إلعداد  ً
. June 2021 30التقارير المالية. تم اعتماد هذه البيانات المالية باإلنابة عن مدير الصندوق بتاريخ 

 أساس القياس  ( )ب

تم  إعداد  هذه  البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادل ة. 

 لية الما البياناتض ملة عرالعملة الرسمية وع )ج(

الرسمية للصندوق.  تم تقريب  كافة المتحدة )"الدرهم"(  وهو  العملة  العربية  المالية  بدرهم اإلمارات  البيانات  تم عرض هذه 
المعلومات المالية التي تم عرضها بالدرهم إلى أقرب عدد صحيح باأللف. 

 

 استخدام التقديرات واألحكام  )د( 

يتم عرض بيان المركز  المالي  للصندوق على أساس السيولة وال يتم عرض ه  باستخد ام  التصنيف المتداول وغير المتداول. إال
أن األرصدة  التالية  يتم  بشكل  عام تصنيفها على  أنها متداولة:  النقد وما يعادله والذمم المدينة األخرى  والمستحق  إلى الو سطاء 

ُوالمطلوبات األخرى والمستحق إلى أطراف ذات  عالقة. كما يتم عاد ة تصنيف االستثمارات على أنها غير متداولة .  

المالية  يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات ً التقارير  الدولية إلعداد  المالية  وفقا  للمعايير  البيانات  إن  إعداد 
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.  

قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  التقديرات.  

___________



 

 ارات العربية المتحدةفي دولة اإلم ية األموالندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمص
 

 اليةل البيانات المإيضاحات حو
 2020ديسمبر  31في  لمنتهيةسنة الل
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2 أساس اإلعداد )تابع(  
 

 )تابع( حكاملتقديرات واألاستخدام ا )د( 
 

في   المحاسبية  التقديرات  على  بالتعديالت  االعتراف  مستم رة.  يتم  بصورة  التابعة  لها  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.  

 

السياسات  الهامة  عند  تطبيق  اليقين  واألحكام  الهامة  لتقدير حاالت  عدم  المجاالت  يتم  في  اإليضاح  5  بيان  المعلومات حول 
المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.  

 

3 السياسات المحاسب ية الهامة   
 

المالية  باستثناء   البيانات  كافة  الفترات  المبينة  في  هذه  على  المحاسبية  الموضحة  أدناه  بصورة  متسقة  تطبيق  السياسات  تم 
التعديالت الجديدة على المعايير  التي أصبحت سارية وتم تطبيقها خالل السنة.  ليس  لهذه التعديالت أي تأثير  مادي  على  هذه  

البيانات المالية. 
 
 الفائدة وفات ومصرإيرادات  (أ)
 

يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن بيان الدخ ل الشامل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .  
 

 باحرتوزيعات األإيرادات  )ب( 
 

على  توزيعات  الحصول  في  ثبوت  الحق  تاريخ  الشامل  في  الدخل  ضمن  بيان  األرباح  توزيعات  بإيرادات  االعتراف  يتم 
األرباح.  عاد ة ما  يكون  ذلك في تاريخ اإلعالن عن  توزيعات  األرباح  بالنسبة لسندات الملكية المدرجة. أما بالنسبة لسندات 
بإيرادات  االعتراف  يتم  األرباح.  توزيعات  دفع  موافقة   المساهمين  على  تاريخ  عادة  في  ذلك  فيكون  المدرجة،  غير  الملكية 

توزيعا ت األرباح من سندات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضم ن األرباح أو الخسائر. 

ً

 
 عات األرباح على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد زيتو )ج(

 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح  مستحقة الدفع لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد ضمن األرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل. 
 
 االكتتابأتعاب  ( د)
 

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

 
 اح أو الخسائرألربخالل ايمة العادلة من ات المالية بالقألدوا  من ر()الخسائ /األرباح يصاف  (هد)
 

كاف ة  األرباح/   على  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  األدوات  صافي  األرباح/  )الخسائر(  من  يشتمل 
يتضمن  الفائ دة   ال  األجنبية،  ولكنه  العمالت  صرف  وفروق  العادلة  في  القيمة  المحققة  غير  والتغيرات  )الخسائر(  المحققة 

وإيرادات توزيعات األرباح.  
 

تتمثل األرباح/  )الخسائر(  غير المحققة في  الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية في تاريخ آخر تقييم وبين قيمتها العادلة في  
نهاية الفترة.  

 
الفرق  بي ن  أنه  على  الخسائر  أو  العادلة  من خالل  األرباح  بالقيمة  المالية  األدوات  من  المحققة  األرباح  يتم  احتساب صافي 

القيمة الدفترية لألداة  المالية في تاريخ آخر تقييم وبين سعر التسوي ة الخاص بها.  
 
 
 



 

 ارات العربية المتحدةفي دولة اإلم ية األموالندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمص
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3 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  
 

 المصروفات  ( و)
 

يتم االعتراف بكافة المصروفا ت، بما في ذلك أتعاب اإلدارة واألداء، ضمن بيان الدخ ل الشامل على أساس االستحقاق. 
 
 بية العمالت األجنت بالمعامال ( ز) 
 

يتم تحويل المعامالت  بالعمال ت األجنبية إلى  الدرهم  اإلماراتي  وفقا  لسعر  ال صرف  الفوري  السائد بتاريخ المعاملة.  تتم  إ عاد ة ً
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير  إلى الدرهم اإلماراتي وفقا   لسعر  الصرف الفو ري  

السائد في ذلك التاري خ. 

ً

 
إن الموجودات  والمطلوبات غير  المالية بالعمالت األجنبية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تتم 

ًإعادة تحويلها إلى الد رهم اإلماراتي وفقا لسعر الصرف  الفوري السائد في التاري خ الذي تم فيه تحديد القيمة الع ادلة.  

 
فروق  الصرف  المتعلقة   إدراج  يتم  الشام ل.  ضمن  بيان  الدخل  التحويل  الناتجة  عن  الصرف  بفروق  االعتراف  يتم 
باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أو الخسائر ض من  صافي األرباح  من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

األرباح أو الخسائر. 
 
 ة ماليالطلوبات دات والمالموجو (ح)
 
 دئيوالقياس المب االعتراف ( 1)

 
في  ً األرباح  أو  الخسائر  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  يقوم  الصندوق  مبدئي ا  باالعتراف 

تاريخ المعاملة،  وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام  التعاقدي ة  لألداة. يتم االعتراف  بالموجودات  المالية  
والمطلوبات المالية  األخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه.  يتم مبدئيا قياس  الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة  
زائد ا، بالنسبة للبنود غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  تكاليف  المعاملة المنسوبة  بصورة مباشرة   

إلى حيازتها أو إصدارها  

ً
ً

ً

 
 والقياس الالحق  التصنيف ( 2)
 

تصنيف الموجودات المالية  
 

عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي وفقا لقياسه: بالتكلفة  المطفأة أو بالقيمة العادلة  من خالل اإليرادات الشامل ة ً
األخرى  –  االستثمار  في الدين؛ القيمة العادلة  من خالل اإليرادات الشاملة  األخرى  –  استثمار في حقوق  الملكية؛ أو بالقيم ة 
ما  لم  يقم   بها،  المبدئي  االعتراف  عقب  المالية  الموجودات  تصنيف  إعادة  تتم  الخسائر.  ال  أو  األرباح  خالل  من  العادلة 
تصنيف  كافة  إعادة  تتم  الحالة  هذه  وفي  المالية  الموجودات  إطاره  إدارة  في  الذي  يتم  األعمال  نموذج  الصندوق  بتغيير 
نموذج  التغيير  في  عقب  بشأنها  تقرير  إعداد  من  أول  فترة  يتم  أول  يوم  بهذا  التغيير  في  تأثرت  التي  المالية  الموجودات 

األعما ل. 
 

يتم قياس  األصل المالي  بالتكلفة المطفأة إذا انطبق عليه كال الشرطين التاليين و لم  يكن  قد  تم  تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل  
األرباح أو الخسائر: 

 

النقديـ ة - التدفقات  أجـل تحصيل  االحتفاظ  بالموجودات من  يهدف  إلى  نموذج  أعمـال  باألصل ضمن  يكون محتفظ   أن 
التعاقديـ ة؛ و 

 
 إذا ترتب  على شروطه التعاقدية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  األصلي  والفائدة على المبلغ -

األصلي المستحق.     
 



 

 ارات العربية المتحدةفي دولة اإلم ية األموالندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمص
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع(  ةماليالوبات ات والمطلالموجود (ح)
 
 )تابع(  والقياس الالحق التصنيف ( 2)
 

 )تابع( ةتصنيف الموجودات المالي
 

يتم  قياس  االستثمار في الدي ن  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   الشاملة  األخرى إذا انطبق عليه كال الشرطين التاليين ول م 
يكن قد تم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر :  

 
النقدية التعاقدية وكذلك بيع  -  إذا كان يتم االحتفاظ به  ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات 

الموجودات المالية ؛ و  
 

 إذا ترتب  على شروطه  التعاقدية، في تواريخ محددة، تدفقات  نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ -
األصلي المستحق.  

 
تقييم نموذج األعمال: 

 
المعلومات   المالي،  يضع  الصندوق  في  االعتبار كافة  الذي يتم  في  إطاره  االحتفاظ باألصل  عند تقييم هدف نموذج األعمال 

ذات ال صلة عن كيفية إدارة األعمال، بما في ذلك :  
 

ً  استراتيجية  االستثمار الموثقة وكيفية تفعيل تلك االستراتيج ية عمليا. يشمل ذلك  ما إذا كانت استراتيجية االستثمار تركز  -
الموجودات  المالية   استحقاق  فترة  بين  والتوافق  محددة  فائدة  إيرادات  الفائدة  التعاقدية  واالحتفاظ  بأسعار  تحقيق  على 
التدفقات  النقدية من خالل بيع  أو تحقق  المتوقعة  النقدية  الخارجة  التدفقات  المطلوبات  ذات الصلة  أو  استحقاق  وفترة 

الموجودات؛ 

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة الصند وق؛ -

 المخاطر   التي  تؤثر  على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها  ضمن   إطار  نموذج األعمال(  وكيفية -
إدارة تلك المخاطر؛  

 كيفية تعويض مديري األعمال  -  سواء كان  التعويض يرتكز على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات -
النقدية التعاقدية ا لتي تم تحصيلها؛ و 

 مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة، أسباب  هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط  -
المبيعات في المستقبل.  

 

 

 

 

 
إن عمليات تحويل الموجودات المالية إلى أطراف  أخرى  من خالل  معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات  

لهذا الغرض، وذلك بما يتوافق مع سياسة الصندوق فيما يخص مواصلة االعتراف بالموجو دات. 
 

قرر الصندوق أن لديه نموذجين أعما ل. 
 

من - المستحقة  يعادله  واألرصدة  وما  النقد  التحصيل:  يتضمن  ذلك  بغرض  بها  المحتفظ  الموجودات   نموذج  أعمال 
الوسطاء والذمم المدينة األخرى. يتم االحتفاظ ب هذه الموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. 

 
نموذج أعمال آخر: يتضمن ذلك  سندات الدين واالستثمارات في حقوق الملكية.  تتم  إدارة هذه الموجودات المالية ويتم   -

تقييم أدائها على أساس القيمة العادل ة عند تكرار حدوث عمليات بيع. 
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 ( )تابعالسياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع(  ات الماليةوبوالمطل تاالموجود (ح)
 
 تابع( ) والقياس الالحق التصنيف ( 2)
 

 )تابع(لية نيف الموجودات الماصت
 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة المستحقة :  
 

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف  " المبلغ األصلي" ع لى أنه القيمة العادلة لألصل  المالي عند االعتراف المبدئي. يتم تعريف 
"الفائدة" على أنها المقابل للقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية محددة 
ومقابل تكاليف ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح . 

 
عند تقييم ما إذا كانت  التدفقات النقدية التعاقدي ة  تمثل فقط  دفعات  المبلغ األصلي والفائدة،  يضع  الصندوق في االعتبار الشروط 
قيمة  أو  توقيت  تغيير  عليه  تعاقدي  يترتب  المالي  ينطوي ع لى  شرط  األصل  كان  إذا  ما  تقييم  ذلك  لألداة.  يتضمن  التعاقدية 
الصندوق  في  التقييم، يضع  التدفقات  النقدية  التعاقدية  على نحو من شأنه جعل  األصل  ال يفي بهذا  الشرط. عند  إجراء هذا 

االعتبار ما يلي: 
 

 أحداث محتملة قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛ -
 سمات التمويل؛  -
 مزايا الدفع مقدما أو تمديد أج ل السداد ؛  -
 شروط تحد من مطالبة الصندوق  بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل شرط عدم الرجوع(؛ و -
 سمات تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال )على سبيل المثال تعديل دوري لمعدالت الفائدة(.  -

ً

 
 إعادة  التصنيف 

 

ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي  بها، ما لم  يقم الصندوق  بتغيير نموذج  األعمال الذي  يتم ف ي 
إطاره  إدارة الموجودات المالية وفي هذه الحال ة تتم إعادة تصنيف  كافة  الموجودات المالية   التي  تأثرت بهذا التغيير  في أول 

يوم من أول فترة يتم إعداد تقرير بشأنها عقب التغيير في نموذج األعمال. 
 

 قيمة العادلة  القياس  ( 3)
 

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

ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر ع دم الوفاء بااللتزام. 

ً

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

يقارب هذا السعر بصورة معقولة سعر البيع.  

ًٍ

 
في حالة عدم وجود سعر  مدرج في سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوظ ة  
التي  يضعه ا  العوامل  كافة  اختياره  يتم  الذي  التقييم  أسلوب  يشمل  غير  الملحوظة.  على  المدخالت  أقل  وبشكل  الصلة  ذات 
التدرج في  بالتحويالت  بين مستويات  الصندوق باالعتراف  يقوم  اعتبارهم عند تسعير  المعاملة.  السوق  في  المشاركون  في 

القيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغير. 
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 )تابع( امة حاسبية اله ملالسياسات ا 3
 
 )تابع(  ات الماليةوبالموجودات والمطل (ح)

 
 طفأة  فة المس التكل قيا ( 4)

 
تتمثل  " التكلفة  المطفأة"   لألصل  أو االلتزام المالي  في  المبلغ ال ذي  يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام عند االعتراف  المبدئي، 
بين  القيمة   فرق  ألي  الفعلية  الفائدة  طريقة  باستخدام  المتراكم  ناقص ا  اإلطفاء  أو  األصلي،  زائدا  للمبلغ  المدفوعات  ناقصا 

المبدئية المعترف بها والقيمة المستحقة، ويتم تعديلها بالنسبة للموجودات المالية مقابل أي مخصص للخسائر.  

ًًً

 
 انخفاض القيمة    ( 5)

 
يقوم الصندوق باالعتراف بمخصصات الخسائر بقيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية التي يتم قياسها 

بالتكلفة المطفأة. 
 

باستثناء   المالية،  على  مدى عمر  األداة  المتوقعة  االئتمان  الصندوق  بقياس مخصصات  الخسائر  بقيمة  معادلة  لخسائر  يقوم 
األدوات التالية حيث يتم قياس مخصصات خسائرها بقيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر:  

 
 الموجودات المالية التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقر ير؛ و -

 
المبدئي بها - المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف  لم تزداد مخاطر االئتمان  المالية األخرى التي   الموجودات 

)أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألصل( .  
 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر التعثر ألداة مالية قد زادت بشك ل  ملحوظ  منذ االعتر اف  المبدئي  وعند تقدير خسائر االئتمان 
المتوقعة،  يضع الصندوق في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة   والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد والتي تشمل  
التحليالت والمعلومات الكمية والنوعية بناء   على  الخبرة السابقة  للصندوق والتقييم االئتماني القائم على  البيانات والمعلومات  

االستشرافية. 
ً

 
يفترض الصندوق أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم  التأخر عن السداد لمدة تزيد 

ًعن 30 يوما. 

 
يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر السداد عندما :  

 
التخاذ - الصندوق  لجوء  تجاه  الصندوق  دون  االئتمانية  التزاماته  بكافة  المقترض  يفي  أن  المحتمل  غير   يكون  من 

إجراءات مثل مصادرة الضمان )إن وجد(؛  أو  
 

 أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من 90 يوما؛ َ-
 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية  في خسائر االئت مان المتوقعة التي تنتج عن  كافة  أحداث التعثر 
المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالي ة. 

 
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12  شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتم ل 

ًحدوثها خالل 12 شهر بعد تاريخ التقرير )أو خالل فترة أق صر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 12 شهرا( .  

 
الت ي  األقصى  للفترة  التعاقدية  الحد  في  المتوقعة  االئتمان  تقد ير خسائر  عند  باالعتبار  أخذها  التي  يتم  الفترة  القصوى  تتمثل 

يتعرض خاللها الصندوق لمخاطر االئتمان. 
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 ع( ب)تابية الهامة ات المحاسالسياس  3
 
 )تابع(  لمطلوبات الماليةات وادوالموج (ح)
 
 ( تابع) انخفاض القيمة ( 5)

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

 
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة  
يتوقع  التي  النقدية  التدفقات  وبين  للعقد  وفقا  المنشأة  النقدية  المستحقة  إلى  التدفقات  بين  الفرق  )أي  النقدي  العجز  حاالت 

الصندوق أن يحصل عليها(.  

ً

 
 يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المال ي.

 
 الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني

 
المطفأة  قد  تعرضت  النخفاض  بالتكلفة  المسجلة  المالية  كانت  الموجودات  إذا  ما  بتق ييم  تقرير  تاريخ كل  في  الصندوق  يقوم 
ائتماني. يعتبر األصل المالي أنه  " تعرض النخفاض ائتماني"   عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية

المستقبلية المقدرة لألصل المال ي. 
  

 
 تشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتما ني على ما يل ي:

 
 ُ األزمة المالية الكبيرة للمقترض أو المصدر ؛-

 
  اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن 90 يوما؛ أوً-

 
 أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة  مالية أخرى.  -
 

 يتم خصم مخصصات الخسائ ر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجو دات.
 

الشطب 
 

كلية  أو  بصورة  المالي  األصل  لتحصيل  فعلية  احتمالية  توجد  ال  المالي  طالما  لألصل  اإلجمالية  الدفترية  القيمة  شطب  يتم 
جزئية. 
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 )تابع( ة الهامة بياسمحالياسات  الس 3
 
 )تابع(  اليةالموجودات والمطلوبات الم (ح)
 
 إيقاف االعتراف ( 6)

 
الموجودات المالي ة 

 

يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف باألصل  المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية  بالحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي ، 
بموجبها   يتم  معاملة  التعاقدية من خالل  النقدية  التدفقات  على  التعاقدية  بالحصول  الحقوق  بتحويل  الصندوق  يقوم  عندما  أو 
بصورة فعلية  تحويل كافة  مخاطر وامتيازات الملكية لألصل المالي،  أو من خالل معاملة ال يقوم الصندوق بموجبها  بتحويل  

أو االحتفاظ بجميع مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. 
 

يبرم الصندوق معامالت يقوم بموجبها  بتحويل موجودات معترف بها ضمن بيان المركز المالي، ولكنه  يحتفظ بكل أو معظم  
مخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المحولة. وفي مثل هذه المعامالت، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة .  

 
المطلوبات المالية 

 

يقوم  الصندوق بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تتم  تسوية التزاماتها التعاقدية أو عندما  يتم  إلغاؤها أو انتهاؤها. ويقوم 
مختلفة   المعدل  اللتزام  النقدية  التدفقات  وتكون  تعديل شروطه  عندما  يتم  المالي  بااللتزام  أيضا  بإيقاف  االعتراف  الصندوق 
إيقاف  عند  العادلة.  بالقيمة  المعدلة  الشروط  على  بناء  جديد  مالي  بالتزام  االعتراف  الحالة  يتم  هذه  وفي  بصورة جوهرية، 
االعتراف  بااللتزام  المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المشطوبة  والمقابل  المدفوع )بما في ذلك أي  موجودات 

غير نقدية تم تحويلها أو التزامات محتملة( ضمن األرباح أو الخسائر.   

ً

 
 المقاصة  ( 7)

 
يكون  عندما  وذلك  فقط  المالي،  صافي  القيمة  ضمن  ب يان  المركز  بيان  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  تتم 
أو تحصي ل  المبلغ  أساس  صافي  على  المعامالت  تسوية  إما  ويعتزم  بها  المعترف  في مقاصة  المبالغ  قانوني  للصندوق حق 

الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 
 

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ  فقط عندما  تجيز  المعايير  الدولية إلعداد التقارير المالي ة  ذ لك،  
األدوات   من  أو  الخسائر  األرباح  مثل  المعامالت  المماثلة،  من  مجموعة  من  والخسائر  الناتجة  لألرباح  على  سبيل  المثال، 

المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

 قابلة لالسترداد دات الالوح ( ط)
 

االكتتاب  لنشرة  االسترداد.  وفقا  لمبالغ  الحالية  بالقيمة  قياسها  ويتم  مالية  كمطلوبات  لالسترداد  تصنيف  الوحدات  القابلة  يتم 
نشرها .  تم  للموجودات  قيمة  صافي  أخر  لالسترداد  على  االسترداد  من  الوحدات  القابل ة  مبالغ  تستند  بالصندوق،  الخاصة 

يتضمن صافي قيمة الموجودات استثمارات الصندوق المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق .  

ً

 
العرض  ويتم ً العادلة بسعر  بالقيمة  المالية  الموجودات  قياس  للصندوق،  يتم  المحاسبية  للسياسات  الجانب اآلخر، ووفقا  على 

ومبالغ  الصندوق  الستثمارات  القياس  أسس  في  الفروقات  تعديل  تم  الطلب.  بسعر  العادلة  المطلوبات  المالية  بالقيمة  قياس 
االسترداد  من الوحدات القابلة لالسترداد من خالل  صافي  األرباح/ الخسائر  من الموجودات  المالية بالقيمة العادلة  من خال ل 

األرباح أو الخسائر. 
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 )تابع(  الهامة لمحاسبيةاسات االسي 3
 

 )ي(  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  
 

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة الذي تم  اإلف صاح عنه  في بيان المركز المالي وفقا لنشرة  االكتتاب  الخاصة  ً
المدر ج  ضمن بيان  المركز  المالي   القابلة لالسترداد  العائدة لحاملي  الوحدات  بالصندوق من خالل تقسيم صافي  الموجودات 

 على عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقرير. 
 

)ك(  النقد وما يعادله 
 

يتألف النقد وما يعادله لغرض ب يان التدفقات النقدية من ودائع لدى البنوك  ذات  فترات استحقاق  أصلية أقل من ثالثة أشهر 
ورصيد السحب المصرفي على المكشوف ا لذي يتم سداده عند الطلب ويشكل  جزءا   ال  يتجزأ  من  إدارة الصندوق للنقد. يتم 

تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المال ي. 

ً

 
)ل(  التغيرات في السياسات المحاسبية الهام ة 

 
التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 

 

هذه  لتطبيق  يكن  لم  للصندوق.  المالية  البيانات  تفعيلها  حتى  تاريخ  إصدار  تم  والمعايير  الصادرة  والتي  التفسيرات  يلي  فيما 
التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير مادي  على المبالغ المعلنة للفترة الحالية والسابقة ولكن  قد يؤثر  

على احتساب الترتيبات أو المعامالت المستقبلية للصندوق. 
 

التعديالت على المعيار رقم 3 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: تعريف العمل التجاري  
 

يوضح التعديل على المعيار رقم  3  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أنه لكي يتم التصنيف كعمل تجاري، يجب أن 
تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، على مدخالت وإجراءات جوهرية تسهم معا بشكل كبير في 
القدرة على صياغة المخرجات. عالوة على ذلك، أوضح التعديل أن العمل التجاري من الممكن أن ي وجد دون تضمين جميع 

المدخالت واإلجراءات الالزمة لصياغة المخرجات. 

ً
ُ

 
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 8: تعريف األهمية النسبي ة

 

 

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

يتخذها المستخدمين الرئيسيين.  

ً ً

 
)م(  المعايير المصدرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد  

 
تسري مجموعة من المعايير الجديدة  والتعديالت على التفسيرات والمعايير المحاسبية  على الفترات السنوية التي تبدأ  في أو  
بعد  1  يناير  2021؛  إال أن  الصندوق  لم يقم بتطبيقها  بشكل مبكر.  ليس من المتوقع أن يكون لهذه  المعايير  تأثير جوهري على  

البيانات المالية للصندوق .  
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 4 إدارة المخاطر ا لمالية 
 

 مقدمة ونظرة عامة  
 

 إن الصندوق معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه  لألدوات المالية:  
 

مخاطر االئتمان• 
مخاطر السيولة•
مخاطر السوق•
المخاطر التشغيلية•

 
  
  
  

 

المذكورة أعاله  ويصف  أهداف  الصندوق  وسياساته   المخاطر  لكل من  الصندوق  يقدم هذا  اإليضاح  معلومات حول تعرض 
واإلجراءات المتبعة من قبله لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الصندوق لرأس ال ما ل. 

 
   دارة المخاطر إل العام رطااإل
 

ومتابعة  اإلطار  ا لعام   ولجنة  مراجعة  االستثمارات  المسؤولية  بصورة عامة ع ن  وضع  االستشاري  كل  من  المجلس  يتحمل 
إلدارة المخاطر لدى الصندوق .  

 

االستثمار  ً لجنة  تخضع إلشراف  التي  االستثمارية  والتوجيهات  األغراض  بناء   على  الصندوق  بإدارة  الصندوق  مدير  يقوم 
بصورة يومية. يقوم  المجلس  االستشاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوق )بما في ذلك  االستراتيجيات االستثمارية  للصندوق

المبينة في عملية االستثمار( باإلضافة إلى تقديم التوصيات المناسبة إلى مدير الص ندوق. 
 

 
يتم وضع سياسات إدارة ال مخاطر الخاصة بالصندوق بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها الصندوق ووضع الحدو د 
المقبولة والضوابط الرقابية  المتعلقة بالمخاطر وكذلك  لمراقبة  المخاطر  وااللتزام بالحدود  الموضوعة. تتم مراجعة سياسات 
وأنظمة إدارة المخاطر  بصورة دورية، وبشكل  مستمر،  لبيان  التغيرات  التي  تطرأ ع لى  أوضا ع  السوق والمنتجات والخدمات 

المقدمة. يتم بيان تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ التقرير في إيضاحات ال مخاطر ذات الصل ة.  
 

 ان االئتم مخاطر )أ(
 

بالتزاماته  أو   الوفاء  عن  ما  مالية  أداء  المقابلة  في  األطراف  أحد  تنتج عن عجز  قد  التي  بالمخاطر  االئتمان  تتمثل مخاطر 
ارتباطاته التي أبرمها مع الصندوق، مما  يترتب عليه خسارة مالية للصندوق. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من النقد  
بمراعاة  الصندوق  يقوم  المخاطر،  التقارير عن  إدارة  إعداد  لغرض  ذات عالقة.  أطراف  المستحقة  من  والمبالغ  البنك  لدى 
ومخاط ر  الدولة  ومخاطر  عن  السداد  المدين  تأخر  مخاطر  )مثل  بالتعرض  لمخاطر  االئتمان  الخاصة  البنود  جميع  وتوحيد 

القطاع(.  
 

إدارة مخاطر االئتمان 
 

األهداف  ً تتضمن  الموضوعة.  واإلجراءات  للسياسات  وفقا  دورية  بصورة  مخاطر  االئتمان  بمراقبة  الصندوق  مدير  يقوم 
لألهداف  وفقا  اتباعها  إلدارة  الصناديق  الواجب  االستراتيجيات  والخطط  االستثمارية  )1(  تحديد  االستثمار:  للجنة  الرئيسية 
والتوجيهات االستثمارية على  النحو المبين في  نشرة االكتتاب والئحة الشروط؛  )2( مراجعة أداء الصندوق ومناقشة مختلف 

االستراتيجيا ت المتبعة على المستوى القطاعي و على مستوى األسهم من حين آلخر.  

ً

 

دراسة   عن  مسؤول  أنه  كما  المستثمرين،  مصالح  حماية  للصندوق  في  االستشاري  للمجلس  تتمثل  األهداف  الرئيسية 
المستوى  على  صندوق  كل  أداء  ومراجعة  حده  على  صندوق  مستوى  كل  على  المتبعة  االست ثمارية  االستراتيجيات 
ف ي  تضارب  عنها  ينتج  قد  التي  واإلجراءات  األحداث  بدراسة  االستشاري  المجلس  يقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  االستراتيجي. 

ًالمصالح وتقديم المشورة إلى مدير الصندوق حول إجراءات التصحيح الممكنة، حيثما كان ذلك مناسبا.  
 

بإعادة  الصندوق  يلتزم  مدير  للصندوق،  االستثمارية  التوجيهات  أو  السياسة  مع  متوافقة  غير  االئتمان  مخاطر  عندما  تكون 
ًالتوازن للمحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليا عقب التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة. 
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 )تابع( الماليةإدارة المخاطر  4
  

 )تابع( مان مخاطر االئت )أ(
 

 مانالتعرض لمخاطر االئت
 

يتمثل  أقصى تعرض  للصندوق لمخاطر االئتمان  في  القيم  الدفترية  ذات الصلة بالموجودات المالية  ضمن  بيان  المركز  الما لي  
هذه   قيمة  االنخفاض  في  قياس  لمخاطر  االئتمان(.  تم  تتعرض  ال  أنها  حيث  الملكية  سندات  )باستثناء  تاريخ  التقرير  في 

الموجودات على أساس الخسارة المتوقعة خالل 12 شهر ويعكس ذلك فترات االستحقاق القصيرة لهذه التعرضات. 
 

 اء وسطالمن حقة المست المبالغ
 

المتعلقة  االئتمان  مخاطر  تعتبر  التسوية.  قيد  البيع  ومعامالت  الهامشية  وسطاء  من  الحسابات  من  تنتج  المبالغ  المستحقة 
بالمعامالت التي لم يتم تسويتها ضئيلة بسبب قصر فترة التسوية  التي تتم خاللها  والسمعة الجيدة  للوسطاء  الذين يتعامل معهم 
للوسطاء  بصورة  ربع   المالي  الرقابة ال داخلية والتصنيفات االئتمانية  والمركز  مدير الصندوق.  يقوم  مدير  الصندوق بمراقبة 

سنوية.  
 

تتم معظم  معامالت الصندوق المتعلقة  ببيع وشراء أوراق مالية من خالل  شركة أبوظبي  األول  لألوراق المالية  ذ.م.م، شركة  
تابعة لمدير الصندوق. 

 
 وما يعادلهالنقد 
 
 . دير الصندوق، بنك أبوظبي األوللدى مق لصندول اظ باألرصدة المصرفيةم االحتفيت
 
 ز مخاطر االئتمان يترك
 

في  31  ديسمبر  ُ المصدرين كما  بمصدر معين  أو مجموعة من  يتعلق  االئتمان  فيما  تركيز جوهري  لمخاطر  لم  يكن هناك 
الصندوق  )راجع  اإليضاح   مدير  لدى  المصرفية  المحتفظ  بها  باألرصدة  يتعلق  2020  أو  31  ديسمبر  2019  باستثناء  ما 

4ج(.  
 

 مخاطر التسوية
 

قد ينشأ عن  أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعامالت. تتمثل مخاطر التسوية  في  الخسائر  الناجمة  عن   عجز  منشأة 
ًما عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير المبالغ النقدية أو األوراق المالية أو غيرها من الموجودات وفقا لما تم االتفاق عليه في العقد. 

 
بالنسبة لمعظم  المعامالت، يقوم الصندوق بتخفيف  هذه المخاطر من خالل  إجراء  تسويات  عن طريق  وسيط لضمان تسوية  
االعتماد  التسوية جز ءا  من  حدود  تشكل  التعاقدية.  بالتسوية  المتعلقة  يستوفي  الطرفان  التزاماتهم  وذلك  فقط  عندما  المعاملة 

االئتماني وتضع حدودا لعملية المراقبة .  
ً

ً

 
 موجودات تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة

 
لم تكن هناك  أي موجودات مالية بالتكلفة المطفأة تجاوزت موعد استحقاقها أو تعرضت النخفاض القيمة كما في  31  ديسمبر  

2020 )31  ديسمبر 2019: ال شيء(.  
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 )تابع( لماليةمخاطر ا إدارة ال 4
 

 سيولة المخاطر   ( ب)
 

ع ن  الناتجة  المالية  بالتزاماته  الوفاء  في  تنتج  من  مواجهة  الصندوق  لصعوبات  قد  بالمخاطر  التي  السيولة  مخاطر  تتمثل 
مطلوباته المالية التي  تتم  تسويتها من خالل  الدفع نقدا   أو  عن طريق  موجودات مالية أخرى، أو أ ن  تتم تسوية هذه االلتزامات 

بطريقة ليست في صالح الصندوق. 

ً

 
تنشأ مخاطر السيولة بصورة رئيسية من المستحق ألطراف ذات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي حقوق ملكية  

الصندوق .  
 

 إدارة مخاطر السيولة 
 

يتمثل منهج الصندوق إلدارة  مخاطر  السيولة  في  ضمان امتالكه سيولة  كافية للوفاء بالتزاماته، بما  في  ذلك استرداد الوحدا ت 
المتوقع، عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخط ر. 

 
يقوم مدير  الصندوق  بإدارة مخاطر  السيولة لدى الصندوق  بصورة يومية  وفقا   للسياسات  واإلجراءات  الموضوعة.  تتم مراقبة  ً

ًمخاطر السيولة لدى الصندوق يوميا  من قبل لجنة االستثمار والمجلس االستشاري.  

 
إن الئحة  الشروط  الخاصة  بالصندوق تأخذ باالعتبار  عملية  استرداد الوحدات بصورة  يومية،  وبالتالي  فإن الصندوق معرض 
لمخاطر السيولة  المتعلقة بتلبية  طلبات  االسترداد من حاملي الوحدات في أي وقت.  تتمثل سياسة االسترداد لدى الصندوق في  
إمكانية  تسوية الوحدات المستردة التي تم استالم إشعار استرداد  بشأنها في فترة  ال تتعدى "الموعد النهائي"، أي خالل ثالثة 

أيام عمل من "تاريخ تحديد صافي قيمة الموجودات". 
 

تشتمل األدوات المالية للصندوق  على  أرصدة مصرفية وسندات ملكية  مدرجة  والتي  تعتبر قابلة للتحقيق  بسهولة  حيث أن هذه  
األسهم مدرجة في األسواق المالية الرئيسية بدولة اإلمارات العربية ال متحدة. 

 
 سب فترات االستحقاق ح ت الماليةلمطلوباتحليل ا

 
النقدية  لألدوات   التدفقات  أدناه  الجدول  التقرير.  يوضح  تاريخ  المتبق ية  للمطلوبات  المالية  في  التعاقدية  يلي االستحقاقات  فيما 

المالية للص ندوق: 
 

القيمة الدفترية 
ألف درهم 

المبلغ اإلجمالي   
ألف درهم 

أقل من شهر
ألف درهم 

 
 

31 ديسمبر 2020 
المطلوبات المالية  

   

86 86 86 مطلوبات أخرى  
131 131 131 المستحق إلى أطراف ذات عالقة  

86.586 86.586 86.586 صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترد اد 
 ------------------ ------------------ ------------------ 
  86.803 86.803 86.803
  ======= =  ==== === =  = ====== = 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4
  

 )تابع( لة طر السيومخا  ( ب)
 

 )تابع(  حسب فترات االستحقاق الماليةتحليل المطلوبات 
 

القيمة الدفتري ة  
ألف د رهم 

المبلغ اإلجمالي 
ألف د رهم 

أقل من ش هر 
ألف د رهم   

31 ديسمبر 2019 
المطلوبات المالية 

   

55 55 55 مطلوبات أخرى  
157 157 157 المستحق إلى أطراف ذات عالقة  

47 47 47 استردادات مستحقة الد فع 
84.454 84.454 84.454 صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترد اد 

 ------------------ ------------------ ------------------ 
  84.713 84.713 84.713
  ===== == =  ======= =  ======= = 
 

يبين الجدول  السابق التدفقات  النقدية  غير  المخصومة للمطلوبات المالية للصندوق على أساس أقرب استحقاق تعاقدي ممكن. 
تتضمن القيم اإلجمالية الفائدة ال مستحقة الدفع، حيثما يكون مناسبا. إن القيم الدفترية تساوي المبالغ اإلجمالية. 

  

 
الموجودات  صافي  التحليل  باستثناء  هذا  عن  كبير  بشكل  األدوات  للصندوق  من  هذه  المتوقعة  النقدية  التدفقات  تختلف  ال 
المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقدي باستردادها خالل يومين من استال م 
اإلشعار.  تشير الخبرة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتم  االحتفاظ بها من قبل حاملي  الوحدات لفترة متوسطة األجل أو طويلة 
في ظروف  التغير  كبير حسب  بشكل  تتغير  أنها  حيث  االسترداد،  بمستويات  التنبؤ  البالغة  الصعوبة  فمن  ذلك  ومع  األجل، 

السوق واحتياجات وأهداف المستثمرين.  
 

 ر السوق  مخاط (ج)
 

وأسعار   الملكية  وأسعار  حقوق  الفائدة  مثل  أسعار  السوق  أسعار  في  بالتغيرات  المتعلقة  المخاطر  في  السوق  تتمثل مخاطر 
صرف العمالت األجنبية التي يكون لها تأثير على إيرادات الصندوق أو قيمة ما  يحتفظ به  من أدوات مالية.  إن الهدف من  
إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة  مع تحقيق أعلى عائد ممكن في ض وء 

المخاطر. 
 

 ق لسوإدارة مخاطر ا
 

الهد ف  به.  يتمثل  الخاصة  االستثمار  وتوجيهات  السوق  إلى  أهداف  مخاطر  الصندوق  الخاصة  بإدارة  تستند  استراتيجية 
االستثماري الرئيسي للصندوق في االستثمار في  محفظة  متوازنة لألسهم المدرجة في أسواق األوراق المالية في  اإلمارا ت  
وغيرها من  أسواق األوراق المالية  ذات الصلة، بما في ذلك برامج االستثمار  الجماعي لألطراف أخرى. تتم  إدارة مخاطر 
للسياسات واإلجراءات  المتبعة.  هذا  وتتم مراقبة  مرا كز   وفق ا  الصندوق  مدير  قبل  يومية من  الصندوق بصورة  لدى  السوق 

الصندوق في السوق بشكل عام من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار بصورة دورية. 

ً

 
المتعلقة ًً األخرى  المخاطر  و/أو  العمالت  من  مخاطر  بالتحوط  الصندوق  مدير  يقوم  قد  مالئم ا،  أو  ضروريا  يكون  حيثما 

ًبالمحفظة وفقا لألهداف والتوجيهات االستثمارية. 

 
 
 
 



 

 ارات العربية المتحدةفي دولة اإلم ية األموالندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمص
 

 اليةل البيانات المإيضاحات حو
 2020ديسمبر  31في  لمنتهيةسنة الل
 

 23 

 )تابع( الماليةلمخاطر إدارة ا 4
  

   )تابع( السوق مخاطر (ج)
 

  مخاطر العمالتعرض لالت
 

اإلماراتي"(.   )"الدرهم  التشغ يلية  عملته  غير  أخرى  بعمالت  مقومة  معامالت  ويبرم  مالية  أدوات  في  الصندوق  يستثمر  قد 
وبالتالي، فإن الصندوق معرض لمخاطر حدوث تغير في سعر صرف عملته مقابل العمالت األجنبية األخرى على  نحو قد 

يكون له تأثير سلبي على قيمة ذلك الجزء من موجودات أو مطلوبات الصندوق المقومة بعمالت غير الدرهم اإلمارات ي. 
 

نظرا ألن  معظم الموجودات والمطلوبات بالدرهم  اإلماراتي )المثبت مقابل  الدوالر األمريكي(  أو  بعمالت أجنبية  )مثبت سعر  ً
تأثير  الصرف لن يكون  لها  أسعار  أية تغيرات معقولة محتملة في  أن  اإلدارة  األ مريكي(، ترى  الدوالر  صرفها  أيضا  أمام 

جوهري على البيانات المالية للصندوق.   

ً

 
   عار الفائدة أس مخاطرالتعرض ل

 
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في  المخاطر التي قد تنشأ عن  الفرق الزمني بين االستحقاق وإعادة تسعير موجودات ومطلو بات  

الصندوق الخاضعة لفائدة. ال تخضع معظم الموجودات والمطلوبات المالية لدى الصندوق لفائدة. 
 

تسعيرها بصورة  ربع  إعادة  تتم  بحيث  متغيرة،  فائدة  الصندوق  تخضع ألسعار  مدير  لدى  المودعة  األرصدة  المصرفية  إن 
سنوية. بينما ال تخضع كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى لفائدة .  

 
 سعار األخرى ر األمخاط

 
تتمثل مخاطر  األسعار األخرى  في  مخاطر  حدوث  تقلب في  القيمة  العادلة لألدوات المالية نتيجة  التغيرات في أسعار السوق  
)خالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت(، سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل خاصة باستث مار محدد أو م صد ره أو كاف ة 

العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المتداولة  في السوق .  
ُ 

 
نظرا ألن معظم األدوات  المالية للصندوق مسجلة  بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيم ة العادلة ضمن بيان الدخ ل ً

الشامل، فإ ن  كافة التغيرات  في  ظروف السوق سوف تؤثر بشكل مباشر على صافي إيرادات االستثمار. يقوم مدير الصندوق  
ف ي  للتداول  مع  طرحها  العمل  قطاعات  مختلف  في  من  األدوات  متنوعة  محفظة  إنشاء  األسعار عن طريق  بإدارة مخاطر 

ًأسواق مختلفة. في ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق في أدوات التداول وفقا للتوجيهات االستثمارية. 

 
وفقا لالئحة الشروط الخاصة بالصندوق، فيما يلي سياسة تركيز المحفظة االستثمارية للصندوق: ً
 

 يجب أال يتجاوز استثمار  الصندوق في أي شركة محددة  10٪ من إجمالي قيمة رأسمال الشركة في السوق أو  نسبة  •
االستثمار المنصوص عليها بموجب القانون ذي الصلة و/ أو النظام األساسي للشركة ذات ال صلة، أيهما أقل.  

 باستثناء مقتضيات  بيان "مع يار"  وزن األسهم، يجب أال  يتجاوز استثمار الصندوق في األوراق المالية ألي شركة ٪25  •
من إجمالي موجودات الصندوق في وقت االستثمار.  

 بصورة  عامة، يجب االحتفاظ بنسبة  50٪ بحد أقصى من إجمالي موجودات الصندوق في جميع األوقات  في شك ل  نق د •
أو ما يعادله بهدف الوفاء بعمليات االسترداد واستغالل الفرص االستث مارية عند وجودها.    

العامة  • في  اإلصدارات  أو  االكتتاب  في  االستثمار  موجوداته  إجمالي  أقصى  من  بحد  للصندوق  استخدام  ٪15   يجوز 
لألسهم أو اإلصدارات قبل الطرح العام األولي لألسهم المحتمل طرحها في السوق خالل  18 شهر. 

 يجوز للصندوق استخدام  30٪  بحد أقصى من إجمالي موجودات ه  في االستثمار  في أسهم  دول  الشرق  األوسط وشمال •
أفريقيا )باستثناء اإلمارات(.  
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4
  

 ع( )تابق اطر السومخ (ج)
 

 )تابع( خرى مخاطر األسعار األ
 

تتطلب اإلجراءات الداخلية  من مدير الصندوق إدارة مخاطر األسعار بصورة يوم ية. إن  اإلجراءات والنظم الداخلية تساعد  
أية نوع من مخاطر األسعار  بصورة مستمرة. يجب تعديل مسار أي انحر اف   مدير الصندوق  في مواصلة  متابعة ومراقبة 
تتطلب   كما  الملكية.  حقوق  يتناسب  مع  زمني  إطار  وضمن  ممكن  أسلوب  أفضل  خالل  بها  م ن  المسموح  عن  التوجيهات 

إجراءات  الصندوق مراقبة مخاطر األسعار بصورة شهرية من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار.  
 

بإع ادة  مدير  الصندوق  يلتزم  للصندوق،  االستثمارية  التوجيهات  أو  مع  السياسة  متوافقة  غير  السوق  مخاطر  تكون  عندما 
ًالتوازن إلى المحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليا فور التحقق من عدم  التزا م المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة. 

 

يقوم مدير الصندوق بمراقبة تركز المخاطر فيما يتعلق باألطراف المقابلة وقطاعات  العمل. تتركز استثمارات الصندوق  ف ي 
حقوق الملكية في القطاعات التالية :  

 

 
القطاع  

 2020
ألف درهم  

 2019
ألف درهم   

   

56.258 50.898 القطاع المصر في 
16.596 22.551 القطاع العقاري 
3.454 7.434 النفط والغاز 

- 2.667 السفر والترفي ه 
-  1.580التجزئة 

- 1.146 اإلنشاءات والمواد 
3.499  -السلع والخدمات الصناعي ة 

2.555 - قطاع االتصاالت  
1.214 - قطاع النقل 
 ------------------- ------------------- 
  86.276 83.576
  ========  ===== === 

 
فيما يلي  التعرضات  الهامة بصورة فردية  في محفظة  الموجودات المالية  بالقيمة العادلة من خالل األرباح  أو الخسائر  لدى 

الصندوق :  
  2020

 ٪
 2019

 ٪  
   

34٪  29٪ بنك أبوظبي األول 
5٪  7٪ مصرف دبي اإلسالمي 

10٪  8٪ بنك اإلمارات دبي الوطني  
10٪  9٪ الدار العقارية ش.م. ع 
8  ٪ 11٪  بنك أبوظبي التجاري 
7 ٪  9٪ شركة إعمار العقارية 
- 5٪ إعمار مولز ش.م. ع 

- 9٪ شركة بترول أبوظبي الوطنية  
 

يقوم الصندوق  بتقدير  تقلبات أسعار السوق المحتمل  وقوعها مستقبليا بصورة معقولة  لكل استثمار من استثمارات األسهم  عل ى ً
حدة. 
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4
  

 ع( )تابق اطر السومخ (ج)
 

 )تابع( خرى مخاطر األسعار األ
 

في  أسعار  المحتمل  االنخفاض  المعقول  الصندوق من  أو  خسائر  والتأثير على  أرباح  الحساسية  تحليل  أدناه  يوضح  الجدول 
السوق لكل سهم بنسبة 1٪ في 31 ديسمبر. 

 
 يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة وخاصة أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية.   

 
  2020

ألف درهم 
 2019

ألف د رهم   
   

 863836 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا ئر 
  ======  ====== 

   
إن الزيادة في أسعار السوق كانت لتؤدي إلى تأثير مماثل ولكن في االتجاه العكسي بالمبالغ المبينة أ عاله. 

 
 التشغيلية  المخاطر ( د)

 
متعلقة  باإلجراءات   متنوعة  أسباب  عن  الناشئة  المباشرة  وغير  المباشرة  الخسارة  مخاطر  في  المخاطر  التشغيلية  تتمثل 
مقدمي  على  مستوى  خارجيا  أو  الصندوق  مستوى  على  سواء  داخليا  الصندوق  لعمليات  الداعمة  التحتية  والبنية  والتقنيات 
السيولة مثل تلك   السوق ومخاطر  الخدمات للصندوق، وكذلك من عوامل أخرى خارجية بخالف مخاطر  االئتمان ومخاطر 

الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لقواعد إدارة االستثمار.  

ًً

 
تنتج المخاطر التشغيلية من كافة  أنشطة  الصندوق. إن  الهدف من إدارة  الصندوق  للمخاطر التشغيلية  هو  تحقيق التوازن بين 
عائدات  تحقيق  المتمثل  في  االستثمار  هدف  تحقيق  مع  الصندوق  بسمعة  تلحق  قد  التي  واألضرار  المالية  الخسائر  تجنب 

للمستثمرين.  
 

يتولى رئيس المكتب األوسط  ومدير االلتزام لدى مدير الصندوق مسؤولية وضع وتطبيق األنظمة الرقابية على إدارة المخاطر  
التشغيلية. 

 
يتم دعم هذه المسؤولية من خالل وضع معايير  عامة إلدارة ا لمخاطر التشغيلية، التي تتضمن ضوابط وإجراءات على مستوى 

مقدمي الخدمة ووضع مستويات الخدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية: 
 

 متطلبات الفصل المناسب بين المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛  •
 متطلبات  مطابقة ومتابعة المعامالت؛ •
 االلتزام بالمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية؛  •
 توثيق النظم الرقابية واإلجراءا ت؛ •
لمواجهة • واإلجراءات  ومدى  كفاءة  الضوابط  التي  يواجهها  الصندوق،  التشغيلية  للمخاطر  الدوري  التقييم   متطلبات 

المخاطر التي تم تحديدها؛  
 خطط الطوارئ؛  •

 المعايير األخالقية والتجارية؛ و •
 الحد من حدة المخاطر، بما فيها التأمين حيثما ينطبق.  •
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 ابع()ت إدارة المخاطر المالية 4
  

 )تابع(  التشغيليةمخاطر ال ( د)
 

يتم دعم  االلتزام بالسياسات  واإلجراءات من خالل إجراء مراجعات  دورية من قبل قسم التدقيق وااللتزام لدى مدير الصندوق.  
تتم مناقشة نتائج أعمال المراجعة مع اإلدارة ويتم تقديم ملخصات بها إلى اإلدارة العليا لمدير الصندوق. 

 
التقييم الخاص بمجلس اإلدارة حول مدى كفاية  أساليب الرقابة والعمليات السارية على مستوى مقدمي  الخدمة فيما  يتم تنفيذ 

يتعلق بالمخاطر التشغيلية من خالل المناقشات المستمرة مع مقدمي الخدم ة.    
 

يتم  الحقا  االحتفاظ بكافة وحدات الصندوق لدى وسطاء ذوي سمعة جيدة. إن إفالس  أو تعثر أمناء الوحدات قد يسبب تأجيل أو  ً
بمراقبة  دورية  بصورة  الصندوق  مدير  يقوم  لدى  األمناء.  بها  المتعلقة   باألوراق  المالية  المحتفظ  الصندوق  حقوق  تقليل 

التصنيف االئتماني والرقابة ا لداخلية والوضع المالي لألمناء الذي يتعامل معهم. 
 

 إدارة رأس المال )هد(
  

استثمارية  محفظة  في  االكتتابات  مبالغ  الصندوق  إلى  استثمار  يهدف  القائمة.  الوحدات  الصندوق  في  عدد  رأسمال  يتمثل 
ذي   السوق  في  الموجه  االنخفاض  تقليل مخاطر  مع  المدى  المتوسط،  على  مجزية  عوائد  وتوفير  المال  رأس  تنمية  بغرض 

الصلة .  
 

يهدف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف بصورة رئيسية  من خالل االستثمار في محفظة متوازنة وفقا للتوجيهات االستثمارية ً
المفروضة من   بالمتطلبات  الصندوق  التزم  الوحدات. وقد  الكافية  للوفاء  باستردادات حاملي  بالسيولة  للصندوق مع االحتفاظ 
المتحدة  العربية  اإلمارات  وم صرف  والسلع  المالية  بهيئة  األوراق  الخاصة  واللوائح  القوانين  ذلك  في  بما  خارجية  جهات 

المركزي. 
 

   تقديرات واألحكاماستخدام ال 5
 

فيما يلي  المصادر الرئيسية لعدم اليقين في  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  المستخدمة  عند تطبيق السياسات المحاسبية  
للص ندوق: 

 
 لمالية القيم العادلة لألدوات ا (1)

 
تشتمل األدوات المالية للصندوق على استثمارات  يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي ويحتمل عادة تحديد قيمها ً

العادلة في نطاق معقول للتقديرات؛ أي األسعار السوقية المدرج ة تكون متاحة بصورة واضح ة. 
 

للطبيعة  الفورية أو قصيرة األج ل  العادلة  نتيجة  القيمة  القيم  الدفترية  تقارب  المالية األخرى، فإن  فيما يتعلق ببعض األدوات 
لألدوات المالي ة. 

 
إن  تو فر  أسعار سوقية ملحوظة يقلل  من الحاجة إ لى  أحكام وتقديرات إدارية كما يقلل أيضا من الشكوك المرتبطة بتحديد القيم ً

على  أحد اث  بناء  للتغيرات  ويتعرض  واألسواق  للمنتجات  تبعا  يختلف  ملحوظة  سوقية  وأسعار  مدخالت  وجود  العادلة.  إن 
محددة وظروف عامة في السوق المالي .  

ًً

 
قام الصندوق  بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق  بقياس القيم العادل ة.  تتضمن األنظمة الرقابية المحددة: التحقق من  مدخالت 
االستشاري  ولجنة   وإبالغ  المجلس  منها؛  اليومية  في  حركات  التقييم  والتحقق  الهامة  التغيرات  تحليل  التسعير  الملحوظة؛ 

االستثمار باألمور الجوهرية المتعلقة بالتقييم.   
 

تم في اإليضاح 3 )ح( واإليضاح 6 بيان السياسات المحاسبية للصندوق فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة لألدوات المالية . 
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 )تابع(  تقديرات واألحكاماستخدام ال 5
 

  المقاضاةااللتزامات الطارئة الناتجة عن   (2)
 

يرتكز ًً االعتيادية.  أعماله  تنشأ  في  سياق  قضائية  دعاوى  في  طرفا  يكون  الصندوق  قد  عمليات  الصندوق،  لطبيعة  نظرا 
تلك  وإمكانية  تقدير  االقتصادية  الخارجة  الموارد  تدفق  احتمالية  المقاضاة على  عن  تنشأ  التي  الطارئة  االلتزامات  مخصص 

التدفقات الخارجة بصورة موثوقة. تخضع مثل هذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائج كل أمر منها بدقة. 
 
 المالية  لمطلوبات صنيف الموجودات وات (3)

 
المحاسبية  الفئات  البداية  ضمن  في  تصنيفها  ليتم  المالية  والمطلوبات  للموجودات  نطاق  للصندوق  السياسات  المحاسبية  تقدم 

المختلفة في بعض الظروف.  
 

العادلة من  خال ل  األرباح أو  الخسائر، أكد الصندوق  بأنه يلتزم  بالوصف  المبين في   المالية بالقيمة  الموجودات  عند تصنيف 
اإليضاح 3. 

 

 وبات الماليةت والمطلالموجودا 6
 
 العادلة التصنيفات المحاسبية والقيم  

 
 يبين الجدول أدناه مطابقة لمجموعة البنود الواردة في بيان المركز المال ي للصندوق مع فئات األدوات المالية كما ف ي:

 

     

 

مسجلة إلزاميا  
بالقيمة العادلة   
من خالل األربا ح 

أو الخدسائر 
ألف درهم 

ً

الموجودات المالية  
بالتكلفة المطفأة   

ألف درهم 

المطلوبات المالية 
األخرى  

ألف درهم 
اإلجمالي 

ألف درهم   
    31 ديسمبر 2020 
الموجودات المالية  
النقد وما يعادله 

    
 - 527 - 527

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
86.276 - - 86.276 األرباح أو الخسائر 
- - - - الذمم المدينة األخرى 

 ------------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
  86.276 527 - 86.803
  === = = = = =  = = = === =  === = = ===  === === == 

المطلوبات المالية 
المطلوبات األخرى 

    
 - - 86 86

131 131 -  -االستردادات المستحقة ال دفع 
صافي الموجودات المنسوبة إلى  حاملي 

86.586 86.586 - - الوحدات غير القابلة لالسترد اد 
 --------------------- --------------------- ------------------ ------------------ 
  - - 86.803 86.803
  === = = === =  === = = === =  === = = = ==  === = = = == 
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 )تابع( ة ت المالي الموجودات والمطلوبا 6
 

 اسبية والقيم العادلة )تابع(التصنيفات المح 
 
     

 

مسجلة إلزاميا  
بالقيمة العادل ة  

من خالل األرباح 
أو الخـسا ئر 
ألف د رهم 

ً

الموجودات المالي ة  
بالتكلفة المطفأة  

ألف درهم  

المطلوبات المالي ة 
األخرى  
ألف د رهم 

اإلجمالي 
ألف د رهم   

31 ديسمبر 2019 
الموجودات المالية  

    
    

1.132 - 1.132 - النقد وما يعادله 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

83.576 - - 83.576 األرباح أو الخسائر 
5 - 5 - الذمم المدينة األخرى 

 ------------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
  83.576 1.137 - 84.713
  === = = = = =  = = = === =  === = = = ==  === === == 

المطلوبات المالية 
المطلوبات األخرى 

    
 - - 55 55

47 47 -  -المستحق إلى أطراف ذات عالق ة 
157 157 - - االستردادات المستحقة ال دفع 

صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي 
84.454 84.454 - - الوحدات غير القابلة لالسترد اد 

 --------------------- --------------------- ------------------ ------------------ 
  - - 84.713 84.713
  === = = === =  === = = === =  === = = = ==  === = = === 
 

إن األدوات المالية  التي ال يتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي موجودات ومطلوبات قصيرة األجل 
المطفأة  باستثناء  االستثمارات  المالية  بالتكلفة  والمطلوبات  قياس  كاف ة  الموجودات  العادلة.  يتم  قيمها  الدفترية  تقارب  قيمها 

ًالمحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها بالقيمة العادل ة استناد ا إلى األسعار المتداولة في سوق نشط.  

 
يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لالستثمار في األسهم غير النشطة  كما في تاريخ  التقرير، باستخدام طرق التقييم.  تتضمن 
الربط بذلك المؤش ر  لها  أسعار ملحوظة  في السوق أو  المماثلة، إن وجدت، والتي توجد  المقارنة مع  األدوات  التقييم  أساليب 
الذي يوفر أقرب األسعار. إن الهدف من استخدام أسلوب  التقييم هو  التوصل إلى  تحديد القيمة العادلة  التي تعكس سعر األداة 

ًالمالية في تاريخ التقرير الذي كان سيتم تحديده من قبل المشاركين في السوق وفقا لشروط السوق االعتيادية. 

 
يقوم  الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام  النظام  المتدرج  للقيم العادل ة  المبين أدناه الذي  يعكس أهمية  المدخالت المستخدمة  

في وضع القياسات: 
 

المستوى 1: سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مماثلة. 
 

المستوى  2: أساليب التقييم التي تستند إلى مدخالت  ملحوظة،  إما  بصورة مباشرة )وهي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة 
أسو اق  السوق  المدرجة في  أسعار  باستخدام:  تقييمها  يتم  األدوات  التي  الفئة على  المستمدة  من األسعار(. تشتمل  هذه  )وهي 
نشطة  ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق األقل نشاطا  أو أساليب التقييم األخرى بحيث  

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

ً
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 يم العادلة )تابع(التصنيفات المحاسبية والق 
 

المستوى  3: أساليب التقييم  التي تستخدم فيها مدخالت جوهرية غير  ملحوظة. تشتمل  هذه الفئة على جميع األدوات التي تشمل 
للمدخالت  غير الملحوظة تأثير جوهري على تقييم األداة.  إلى بيانات  ملحوظة ويكون  أساليب تقييمها مدخالت غير  مستندة 
تشتمل هذه الفئة  على األدوات  التي يتم تقييمها استنادا  إلى األسعار المعلنة ألدوات مماثلة حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت 

أو افتراضات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات. 

ً

 
النظام ً في  المستوى  التقرير حسب  فترة  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  المالية  لألدو ات  تحليال  التالي  الجدول  يقدم 

المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة.   
 
المستوى 1 

ألف درهم  
المستوى 2  

ألف درهم  
المستوى 3
ألف درهم  

اإلجمال ي   
ألف درهم    

31 ديسمبر 2020   
استثمارات بالقيمة العادلة  

    
 

86.276 - - 86.276   من خالل األرباح أو الخسا ئر
  === = = = = = =  === = = = = = =  == = = = = = = =  === = = = = = = 
     

31 ديسمبر 2019   
استثمارات بالقيمة العادلة   

    

83.576 - - 83.576  من خالل األرباح أو الخسا ئر 
  === = = = = = =  === = = = = = =  === = = = = = =  === = = = = = = 
 

المصنف ة  للصندوق  المالية والمطلوبات  المالية  قياس  الموجودات  للقيمة  العادلة  المتدرج  النظام  المستوى  2  من  إطار  يتم  في 
كتسهيالت تمويل بالتكلفة المطفأة. يعتبر الصندوق أ ن  القيمة العادلة  لتلك الموجودات والمطلوبات مساوية تقريبا لصافي قيمتها 

الدفتري ة. 

ً

 
 الخسائر  أورباح  بالقيمة العادلة من خالل األالستثمارات ا 7
 

تتألف  االستثمارات بالقيمة  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  من  أسهم مدرجة بقيمة  86.276  ألف درهم  )31  ديسمبر 
2019: 83.576  ألف درهم(. ليس هناك أدوات مالية مرهونة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

 
فيما يلي توزيع هذه االستثمارات حسب القطاع الجغراف ي: 

 

 
31 ديسمبر 

 2020
ألف درهم 

31 ديسمبر 
 2019

ألف د رهم   
  األدوات المالية المدرج ة 
83.576 81.738 اإلمارات العربية المتحدة 
- 4.538 المملكة العربية السعودي ة 

 ---------------- ---------------- 

  86.276 83.576
  == === ==  == === == 
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 وحدات الصندوق  8
 

كان  الطرح  األولي للوحدات بسعر  10  درهم  للوحدة )بالقيمة االسمية(. الحقا  للطرح  األولي، يرتكز سعر االكتتاب للوحدات ً
على صافي قيمة  الموجودات لكل وحدة في آخر يوم عمل من كل أسبوع.  

 
 ت العالقة  األطراف ذا 9

 
 ات العالقة  ذهوية األطراف 

 
في  اتخاذ   األخر  ملحوظ  على  الطرف  نفوذ  أو  سيطرة  ممارسة  ما  بمقدرة  طرف  كان  عالق ة  إذا  ذات  أنها  األطراف  تعتبر 
ومدير   االستثمارات  ولجنة  االستشاري،  العالقة  من  أعضاء  المجلس  ذات  التشغيلية.  تتألف  األطراف  أو  المالية  القرارات 
الصندوق وتلك الشركات التي  تخضع  لسيطرتهم.  يقوم الصندوق،  في سياق األعمال االعتيادية، بتقديم وتلقي خدمات  إلى  ومن 
قبل  بنك  أبوظبي األول بصفته  أحكام وشروط موضحة من  االتفاق عليها،  وبموجب  العالقة بأسعار  يتم  ذات  تلك  األطراف 

مدير الصندوق. 
 

 حكام والشروط األ
 

إن األحكام والشروط الهامة موضحة أدناه: 
 

تقوم  شركة  أبوظبي  األول  لألوراق المالية ذ.م.م،   شركة تابعة مملوكة بالكامل  لمدير الصندوق  بتقديم الوساط ة 
ًخدمات الوساطة إلى الصندوق وفقا لألسعار السائدة في  ال سوق. 

 
ً  يقدم مدير الصندوق خدمات مصرفية وفقا  لألسعار المتفق عليها مع الصندوق.  الخدمات المصرفي ة 

 
يستحق مدير الصندوق الحصول على  األتعاب التالية وفقا لما هو مدرج في الئحة الشروط:   الخدمات األخ رى  ً

ً  أتعاب إدارة بنسبة 1.5٪ من صافي قيمة الموجودات تستحق يومي  ا؛ و •
S&P Pan Arab Largeأتعاب أداء  بنسبة  10٪ على األداء المتميز للصندوق  فوق  مؤشر-•

Mid Cap TR أتعاب األداء للموجودات  ترتب عليها صرف    ) "المعيار"( و أخر  صافي  قيمة 
خالل السنة ذات  الصلة ) "الحد األقصى"(. 

 

 
 األرصدة

 

 فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة في تواريخ التقرير: 
  

  2020
ألف درهم 

 2019
ألف د رهم   

  المستحق من أطراف ذات عالق ة 
- بنك أبوظ بي األول 
النقد لدى البنك 

  
 527 1.132

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

28.562 24.700  االستثمارات في أسهم بنك أبوظبي األول
  == = == ==  == === == 

5 - الفائدة المستحقة القبض على الودائع المصرفي ة 
  == === ==  == === == 
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 ع( )تاباألطراف ذات العالقة  9
 

 ابع( )ت األرصدة
 

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة في تواريخ التقرير:  
 

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
- بنك أبوظ بي األول 

أتعاب إدارة مستحقة الدفع لمدير الصندوق 
  

 113 125
7 6 رسوم إدارية مستحقة الدفع لبنك أبوظبي األول بصفته الحافظ األمين 

6 6 ضريبة القيمة المضافة  المستحقة – أتعاب إ دارة 
   

- شركة أبوظبي األول لألوراق المالية ذ.م.  م
رسوم وكالء التحويل  

  
 5 17

2 1 رسوم معامالت  
 ------------- ------------- 
  131 157
  == == ==  == == == 
 

 ول لألوراق المالية ذ.م.م أبوظبي األ شركة  معحجم المعامالت 
  2020

ألف درهم
 2019

ألف د رهم    
   

- 44.189 شراء موجودات مالية 
  == == = ===  == == ==== 

21.040 42.626 المتحصالت من بيع موجودات مالية 
  == == ====  == == ==== 
 

 المعامالت  
 

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان الدخل  الشامل خالل السنة : 
 

  2020
ألف درهم 

 2019
ألف د رهم   

   
 )43()190(   رسوم الوساطة المدفوعة لشرك ة أبوظبي األول لألوراق المالية ذ.م .م

   
- بنك أبوظ بي األول 

إيرادات الفا ئدة 
  

 22 76
1.692 1.396 إيرادات توزيعات األرباح  

)54( )48(  مصروفات رسوم وكالء التحويل  
)1.938(  )1.151(  أتعاب اإلدارة 

)137(  )61(  أتعاب الحافظ األمين 
)92( )61(  ضريبة القيمة المضاف ة – أتعاب إد ارة 

)10( )20(  أتعاب األداء 
  == == ====  == == = === 
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 )تابع(  ت العالقةاألطراف ذا 9
 

 )تابع( المعامالت 
 

الصندوق.  وفقا  للمادة  13-2  من  الئح ة ً لدى  رئيسيين  موظفي  إدارة  يوجد  الصندوق وال  مدير  قبل  من  الصندوق  إدارة  تتم 
مدير   إلى  ربع  سنوية  بصورة  الصندوق  موجودات  قيمة  صافي  من  بنسبة  1.5٪  سنوي ا  إدارة  أتعاب  سداد  الشروط،  يتم 

الصندوق، ويتم احتسابها واستحقاقها على أساس يومي.  

ً

 

 ر لعادلة من خالل األرباح أو الخسائبالقيمة ا اتاالستثمار من  الخسائر  صافي  10
 
  2020

ألف درهم 
 2019

ألف د رهم   
   

)2.354(  )9.707(  الخسائر المحقق ة 
7.546 5.054 األرباح غير المحققة  

- )1(  صافي خسائر صرف العمالت األجنبية 
 ------------------ ------------------ 
   )4.654( 5.192
  === == = = =  === == = = = 
 

كما في تاريخ التقرير، تتم كافة استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  في سندات ملكية مدرجة .  
 

   جرةا للمتاظ بهالمحتف   جوداتالمو صافيو صافي الموجوداتبين   بقةمطاال 11
 

قيمة  ً صافي  على  لالسترداد  القابلة  الوحدات  حاملي  اطالع  يومي  بشكل  يتم  بالصندوق،  الخاصة  لنشرة  االكتتاب  وفقا 
الموجودات غير المدققة. يتضمن صافي  قيمة الموجودات غير المدققة استثمارات بالقيمة العادلة من  خالل األرباح أو الخسائر  
محتسبة باستخدام أسعار  اإلغالق المدرجة في وقت محدد  دون تعديل بناء على تكاليف استبعاد الموجودات المالية أو رسوم  

صرف قيمة الوح دات. 
 

للموجودات   المدرجة  العرض  المدققة باستخدام أسعار  الموجودات  المالية، يتم احتساب صافي  قيمة  البيانات  ألغراض  إعداد 
المالية .  

 
المالي  مع  ً المركز  لبيان  المالية  وفقا  على  التقارير  بناء  الصندوق  موجودات  بين  صافي  قيمة  التالي  مطابقة  الجدول  يوضح 

صافي قيمة الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة:  
 

 
31 ديسمبر 

 2020
ألف درهم 

31 ديسمبر  
 2019

ألف د رهم   
   

84.454 86.586 صافي الموجودات كما في بيان المركز الما لي 
158 480 التعديل من أسعار العرض ألس عار اإلغالق 

 ------------------ ------------------ 
صافي قيمة الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة المحتسبة وفقا لنشرة اكتتاب 

الصندوق  

ً

 87.066 84.612
  === =====  === ===== 
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 اد ات القابلة لالستردالوحد 12
 

آخر موعد الستالم  تاريخ  الصندوق  قيمة  االكتتاب.  يحدد  األدنى من  الصندوق  للحد  لدى  لالسترداد  القابلة  الوحدات  تخضع 
الطلبات وهو أخر يوم يقبل فيه مدير الصندوق اتفاقيات االكتتاب أو إشعارات االسترداد المكتملة. تخضع إشعارات االسترداد  
فرض   أو  االستردادات  تعليق  القدرة  على  أيضا  للصندوق  يكون  االستثنائية،  الظروف  في  االسترداد.  قيمة  األدنى  من  للحد 
في  التغيرات  بيان  في  ذات  الصلة  الحركات  بيان  تم  الوحدات.  حاملي  جميع  في صالح  ا ألمر  ذلك  كان  إذا  إلزامي  استرداد 
صافي  الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد. طبقا لألهداف المبينة في اإليضاح رقم  1  وسياسات إدارة  
مناسبة مع   استثمارات  في  المستلمة  مبالغ  االكتتابات  استثمار  الصندوق  على  اإليضاح رقم  4، يحرص  في  المبينة  المخاطر 

االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بطلبات االسترداد. 

ً

ً

 
كما في  31  ديسمبر  2020،  يبلغ صافي قيمة  موجودات الصندوق لكل وحدة  مبلغ  89.  8  د رهم  كما في  31  ديسمبر  2020   و 

ومبلغ 19. 9 درهم كما في 31 ديسمبر 2019.  
 

 حقة الأحداث  13
 

بيا ن  الموض ح  في  النحو  على  للصندوق،  المالي  المركز  على  شأنه  أن  يؤثر  السن ة  أي  حدث  جوهري  من  نهاية  منذ  لم  يقع 
المركز المالي كما ف ي 31  ديسمبر 2020.  
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