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 تقرير مدير الصندوق
 

 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة البيانات المالية المدققة ل يسّر بنك أبوظبي األول )”مدير الصندوق“( أن يقدم  

 . 2021ديسمبر  31( للسنة المنتهية في ندوق“)”الصية المتحدة اإلمارات العرب

 

 نقاط عامة 

 

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

اإلمار مصرف  موافقة  بموجب  ومرخص  األول“(  أبوظبي  ”بنك  أو  المتحالصندوق“  العربية  تحتات  المركزي  رقم   دة 

 .  2000 غسطسأ  21بتاريخ  13/2274/2000

 

 األنشطة الرئيسية 

 

م   فيللصندوق    الرئيسي  الهدف  يتمثل محفظة  في  المتحد  توازنةاالستثمار  العربية  اإلمارات  دولة  و/ألسهم  متعلقة    ة  سندات  أو 

(، سواء كانت مدرجة يةيداعات العالمة وإيصاالت اإل ألمريكيإليداعات اوإيصاالت ابلة للتحويل  قا بحقوق الملكية )مثل السندات ال

بها في أسواق صرف عالمية معترف بها أو  يتم المتاجرة    أوسدك دبي  اأو نسوق دبي المالي  أو    وراق الماليةوظبي لألأبسوق    يف

اف رر الجماعي ألطذلك برامج االستثماخرى ذات الصلة بما في  ألالمالية االل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق  من خ

  األموال.نمية أخرى بغرض ت

 

 النتائج 

 

السنة، بلغت القابلة لالسترداد    الموجوداتالزيادة في صافي    خالل  الوحدات  إلى مالكي  : 2020)ألف درهم    33,987المنسوبة 

صافي  نقص   بقيمة  الموجودات  في  لالسترداد  القابلة  الوحدات  حاملي  إلى  درهم  2,285المنسوبة  والتي  ألف  توضيحها (  تم 

ألف    6,904وحدة بمبلغ    635,612. أصدر الصندوق  ىخراأل  ة الشامل  اإليراداتو  لربح أو الخسارة  ل   المرفق  بيانالبالتفصيل في  

ا دره خالل  وحدات  ةلفترم  بمبلغ    790,783عددها    واسترد  خالل    8,750وحدة  درهم  الموجودات ،  السنةألف  صافي  وبلغ 

ألف   86,586:  2020)  ألف درهم  118,727مبلغ وقدره    2021ديسمبر    31لقابلة لالسترداد في  إلى حاملي الوحدات االمنسوبة  

 (.درهم

 

 مبدأ االستمرارية 

 

ة أعماله في المستقبل المنظور. ي يمكنه من مواصل دعم الكافي الذلرد الكافية واايتوقع مدير الصندوق أن يكون لدى الصندوق المو

 .  2021ديسمبر   31د إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في عنيواصل مدير الصندوق تطبيق مبدأ االستمرارية لهذا السبب، 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 

. يتم تنفيذ جميع المعامالت ضمن سياق  9في اإليضاح رقم  عالقة  ألطراف ذات ال المعامالت مع  اتوضح البيانات المالية األرصدة و

 نين واألنظمة المعمول بها.  ألعمال االعتيادية للصندوق بما يتوافق مع القواا

 

 نظرة مستقبلية 

 

في  ث أي تغيرات  والمتوقع حد  نترى اإلدارة أنه سوف يتم الحفاظ على المستوى الحالي لألنشطة في المستقبل القريب وليس م

 التمويل أو الموظفين.  
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 مدققي الحسابات 

 

. أبدت كي بي 2021ديسمبر    31المنتهية في    للسنة إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للصندوق    ن كي بيتم تعيي

إعاد اقتراح  تم  للصندوق.  كمدققي حسابات  االستمرار  في  ليمتد رغبتها  لوار جلف  بي    ةإم جي  قرار إتعيين كي  بموجب  م جي 

 .  2021ديسمبر   31نة المنتهية في ا عن السمسؤوليتهالمساهمين وتم إبراء ذمتها فيما يخص 

 

 

 

 

_________________ 

 سميرة ذكور 

 عاممدير 

 رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد

 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

 التاريخ: 

 

 

_________________ 

 أدرين كراستا

 القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة االستثمار 

 

 لمتحدة أبوظبي، اإلمارات العربية ا

 التاريخ: 
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 للشركات األعضاء  العالمية بي إم جي كي منظمةعضو في لعربية المتحدة واإلمارات ا، شركة ُمرخصة في دولة  ار جلف ليمتدبي إم جي لو يك
 جميع الحقوق محفوظة. بالضمان.  محدودة خاصة نجليزيةإليمتد، شركة  نترناشيونالإالمستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 

 .اإلمارات العربية المتحدةبموجب قوانين دولة ة رخصومُ  ة تد مسجلليمجلف كي بي إم جي لوار 
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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   

   2 نيشن تاور، 19الطابق 
 7613 :ص.ب كورنيش أبوظبي،  

 اإلمارات العربية المتحدة أبوظبي، 
 www.kpmg.com/ae، + 971( 2) 401 4800هاتف: 

 

 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  لوطني لتنمية األموال فيحدات صندوق بنك أبوظبي اإلى السادة حاملي و

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية

 

 الرأي 

 

ب قمنا  البيلقد  لتدقيق  المالية  في  انات  األموال  لتنمية  الوطني  أبوظبي  بنك  العربية صندوق  اإلمارات  دولة 

األرباح أو ، وبيانات  2021مبر  ديس  31ي  ف   ما)"الصندوق"(، التي تتألف من بيان المركز المالي ك  لمتحدةا

الشاالخسائ واإليرادات  األخرىر  في    ملة  الوحدات والتغيرات  حاملي  إلى  المنسوبة  الموجودات   صافي 

لالسترد إ  ادالقابلة  إلى  باإلضافة  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  تتضمن والتدفقات  يضاحات 

 خرى.إيضاحية أ لمحاسبية الهامة ومعلوماتالسياسات ا

 

ا إن  رأينا،  الماليةفي  الماديةوبص  تعرضمرفقة  لا  لبيانات  النواحي  كافة  من  عادلة،  المالي ،  رة  المركز 

وفقاً  ، وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ2021ديسمبر  31للصندوق كما في 

 إلعداد التقارير المالية. للمعايير الدولية

 

 أيداء الرأساس إب

 

للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة  لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً 

المالية البيانات  تدقيق  الحسابات عن  الصندوق   مسؤولية مدققي  باستقاللية عن  نتمتع  إننا  التقرير.  من هذا 

ي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية  قوفقاً للقواعد الدولية للسلوك األخال

المتعلقة  المهنة  أخالقيات  متطلبات  إلى  باإلضافة  الدولية(  االستقاللية  معايير  تتضمن  )التي  للمحاسبين 

األخرى وفقاً ة  بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقي

المعايير   مجلس  عن  الصادرة  القانونيين  للمحاسبين  األخالقي  للسلوك  الدولية  وللقواعد  المتطلبات  لهذه 

األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس 

 إلبداء رأينا. 
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في دولة اإلمارات العربية المتحدة  األموال لتنمية   يأبوظبي الوطن بنك صندوق  
  ينتقلتقرير مدققي الحسابات المس

 2021ديسمبر  31

 المعلومات األخرى

 

ولكنها ال  ، تقرير مدير الصندوق على علومات األخرى الم شتملتإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 

 بشأنها.  تتضمن البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات
 

الماليةت ال يش البيانات  رأينا حول  تدقيقية    على   مل  استنتاجات  أي  نُعبر عن  أننا ال  كما  األخرى،  المعلومات 

 بشأن هذه المعلومات. 
 

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، نضع  

ير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية أو مع المعلومات  ت المعلومات األخرى غاالعتبار ما إذا كان  في

التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. في حال خلصنا إلى وجود 

م  بالغ عن هذا األمر. لا، فإننا ملزمون باإل خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا به

 يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن. 

 

 عن البيانات الماليةمسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة 

 

التقارير  الدولية إلعداد  للمعايير  المالية بصورة عادلة وفقاً  البيانات  اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض  إن 

داخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية بحيث تكون خالية من  المالية، وعن الرقابة ال 

 ال أو الخطأ.األخطاء المادية، الناتجة عن االحتي
 

لمبدأ  أعماله وفقاً  الصندوق على مواصلة  قدرة  تقييم  اإلدارة مسؤولة عن  المالية، تكون  البيانات  إعداد  عند 

حيثما   واإلفصاح،  مبدأ  االستمرارية،  واستخدام  االستمرارية  بمبدأ  المتعلقة  األمور  عن  مناسباً،  يكون 

تعتزم تصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو لم يكن لديها    االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة

 بديل فعلي غير ذلك. 
 

 للصندوق  يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية

 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

 

بشكل مجمل، خالية    يانات المالية،بتأكيدات معقولة حول ما إذا كانت النا في الحصول على  تتمثل أهداف تدقيق

نا. الحسابات الذي يتضمن رأير مدققي  دار تقريمن األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإص

القيام عمال التدقيق التي تم  لكنه ليس ضماناً بأن أ  لتأكيد،درجة عالية من اهو عبارة عن  إن التأكيد المعقول  

تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال   فلية للتدقيق سووبها وفقاً للمعايير الد

 فردية أو جماعيةتؤثر بصورة    المتوقع بصورة معقولة أنخطاء مادية إذا كان من  ر هذه األأ وتُعتبأو الخط

 ناًء على هذه البيانات المالية.يتخذها المستخدمون ب ارات االقتصادية التير قعلى ال
 

المهني   بدأ الشكللمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع م التدقيق وفقاً    كجزء من أعمال

 ا أيضاً بما يلي:خالل عملية التدقيق. قمن
 

أو الخطأ، وتصميم كانت نتيجة االحتيال  يانات المالية، سواء  بلية في ار األخطاء المادتحديد وتقييم مخاط •

إجراءا المنا  توتنفيذ  لتزويدنا  سالتدقيق  ومالئمة  كافية  تدقيق  أدلة  على  والحصول  المخاطر  لتلك  بة 

الناتجة عن االحتطر عدم اكتشاف األخطاء ا. إن مخااء رأينابأساس إلبد ى مقارنةً يال تكون أعللمادية 

ذف متعمد حد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو  نظراً ألن االحتيال قية الناتجة عن الخطأ  داطاء المباألخ

 يف أو تجاوز الرقابة الداخلية.رأو تح
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في دولة اإلمارات العربية المتحدة  موال ة األيلتنملوطني  بي ا ظأبو بنك صندوق  
  قلينمدققي الحسابات المست ير تقر

 2021ديسمبر  31

 )تابع(  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

 

فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف  •

 صندوق.الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية لل 

 

المحاسبية   • السياسات  ذات تقييم مدى مالءمة  المحاسبية واإلفصاحات  التقديرات  المتبعة ومدى معقولية 

 الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

 

التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان   •

بناءً  جوهري،  يقين  عدم  فيما  هناك  عليها،  الحصول  تم  التي  التدقيق  أدلة  أو   على  باألحداث  يتعلق 

لمبدأ االستمرارية.   الظروف التي قد تُثير شك جوهري حول قدرة الصندوق على مواصلة أعماله وفقاً 

مدققي  تقرير  في  االنتباه  نلفت  أن  علينا  يتعين  فإنه  جوهري،  يقين  عدم  وجود  إلى  خلصنا  حال  في 

اإل إلى  نقوالحسابات  أو  المالية،  البيانات  في  الصلة  ذات  هذه فصاحات  كانت  إذا  رأينا  بتعديل  م 

التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار   اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة 

عن   الصندوق  توقف  في  تتسبب  قد  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  أن  إال  الحسابات.  مدققي  تقرير 

 ة أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية. مواصل

 

ع • كانت  تقييم  إذا  وما  اإلفصاحات،  ذلك  في  بما  عام،  بشكل  ومحتواها  وهيكلها  المالية  البيانات  رض 

المالية بصورة  البيانات  بطريقة تضمن عرض  الصلة  ذات  واألحداث  المعامالت  تمثل  المالية  البيانات 

 . عادلة

 

مني المحدد  واإلطار الزأمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق    نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة 

لها والنتائج الجوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية  

 خالل أعمال التدقيق.

 

 

 كى بي إم جي لوار جلف ليمتد 

 

 

 

 

 

 ريتشارد أكالند 

 1015رقم التسجيل: 

 تحدةات العربية المأبوظبي، اإلمار

 

 التاريخ: 
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 عربية المتحدةمارات الة األموال في دولة اإلصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمي
 

 لي  ركز المامبيان ال
 ديسمبر 31 في اكم

   

  2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم اتإيضاح 
    

    الموجودات 
 527 3,966 9 النقد وما يعادله

 86.276 115,162 7 رالخسائ ل األرباح أوالالعادلة من خ ةالقيمرات بثمااست
  --------------------- --------------------- 

 86.803 119,128  جوداتوإجمالي الم
   === = =====  === = ===== 
    

    المطلوبات  
 131 185 9 عالقة اتف ذاطرأ إلىتحق سالم

 - 133  عتحقة الدفاستردادات مس
 86 83  ت األخرىالمطلوبا

  -------------------- -------------------- 
إلى حاملي  منسوبةي الموجودات الف )باستثناء صا  إجمالي المطلوبات

 (الوحدات القابلة لالسترداد
 

401 217 
   === = =====  === = ===== 
    

 86.586 118,727  سترداداللبلة القاالموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات   فيصا
   === = = = ===  === = = = === 
    

 9.737.435 9,582,265  دات القائمةالوحعدد  
    

  -------------------- -------------------- 
 8 .89 12  .39 12 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم(

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

    متمثل في:
 86.586 118,727 11 ي الوحداتالمنسوبة إلى حامل وداتوجصافي الم

 480 1,657  اإلغالقالعرض ألسعار  تعديل من أسعار
  -------------------- -------------------- 
  120,384 87.066 
   === = =====  === = ===== 
 

ت النقدية والتدفقاتشغيل  ال  ائجونتالمالي    كزمرال  دية،كافة النواحي الما  تعرض وبشكل عادل، من  يةالالمات  على حد علمنا، إن البيان
 .  2021ديسمبر  31 منتهية فيلسنة اللوكما في  للصندوق

 
  الصندوق: ووقعها نيابة عنق بتاريخ: _______________ تم اعتماد هذه البيانات المالية والتصريح بإصدارها من قبل الصندو

 
 

____________ __ ______  ____________________ 

 سميرة ذكور 
 رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد ، مدير عام

 

 درين كراستاأ
 القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة االستثمار 

 

 
 
 

 ات المالية.ال يتجزأ من هذه البيان ا  ءجز 33لى إ 10 نمى الصفحات المدرجة عل يضاحاتتشّكل اإل
 . 5إلى   3ات من  حصفلارج على  مد لينإن تقرير مدققي الحسابات المستق

FGB3080
Stamp

FGB3080
Stamp
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 حدةبية المتعررات الك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في دولة اإلمابنصندوق 
 

 ىخراأل ةالشامل واإليرادات األرباح أو الخسائر  انبي
  ديسمبر 31في للسنة المنتهية 

 

  2021 2020 
 ألف درهم  همدر ألف اتإيضاح 
    

 من االستثمارات بالقيمة العادلة   األرباح   / (رالخسائ) صافي
 ( 4.654) 32,582 10 الخسائر رباح أومن خالل األ   
 4.305 3,844  رادات توزيعات األرباح إي

 22 2 9 ئدة ت الفاداإيرا
  ----------------- ----------------- 

 ( 327) 36,428  )الخسائر( / يراداتإجمالي اإل
   ========  ======== 
    

 ( 313) ( 274)  فات الوساطة رومص
 ( 1.212) ( 1,697) 9 واألداء اإلدارةأتعاب 

 ( 433) ( 470)  التشغيلية األخرى  المصروفات
  ----------------- ----------------- 

 ( 1.958) ( 2,441)  لتشغيلية مصروفات اإجمالي ال
   ========  ======== 
    
 ( 2.285) 33,987  التشغيلية للسنة  األرباح / ئر(الخسا)

 - -  خرىالشاملة األ / )الخسائر( اإليرادات 
  ----------------- ----------------- 

 ( 2.285) 33,987  الشاملة / )الخسائر( اتإجمالي اإليراد
   ====== ==  ====== == 
    
 لي حامة إلى لمنسوبفي صافي الموجودات ا  دةالزيا / (النقص )

 ( 2.285) 33,987  داد السترالوحدات القابلة ل
   === =====  ======== 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يةال يتجزأ من هذه البيانات المال ا  زءج 33ى إل  10من لصفحات االمدرجة على   تحااإليضاتشّكل 
 . 5إلى   3ات من  حالصفدرج على  المستقلين مبات ساقي الحإن تقرير مدق
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 دةرات العربية المتحمالة اإلفي دوي لتنمية األموال لوطنبوظبي اأصندوق بنك 
 

 لة لالسترداد قابلا ملي الوحدات اح  إلى بة التغيرات في صافي الموجودات المنسو بيان 
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
 جوداتموصافي ال  

 حاملي ى إلوبة المنس
القابلددددددة  الوحدددددددات

 لالسترداد
 مهألف در عدد الوحدات 
   

 84,454 9,191,708 2020يناير  1في 
 7,438 926,599 ل السنةإصدار وحدات خال

 (3,021) (380,871) السنةاسترداد وحدات خالل 
 (2,285) - قابلة لالستردادالفي صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات  الزيادة

 ------------------------- ------------------ 
 86,586 9,737,436 2020سمبر دي 31في 

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

 86,586 9,737,436 2021يناير   1في 
 6,904 635,612 خالل السنة وحداتإصدار 

 (8,750) (790,783) استرداد وحدات خالل السنة
 33,987 - وحدات القابلة لالستردادإلى حاملي الات المنسوبة جودوملافي افي ص قصالن
 ------------------------- ------------------ 

 118,727 9,582,265 2021مبر ديس 31في 

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

 الية.البيانات الم ذهه جزأ منال يت  ا  زءج 33لى إ10من على الصفحات  درجةالم تشّكل اإليضاحات
 . 5إلى   3ات من  حالصفن مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلي
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 ألموال في دولة اإلمارات العربية المتحدةا الوطني لتنمية أبوظبيندوق بنك ص
 

 ية د دفقات النقالت بيان 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 
  2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم اتإيضاح 
    
    األنشطة التشغيلية نمة ات النقديدفق تلا

 (2.285) 33,987  شغيلية للسنةلتا األرباح / ئر(سا)الخ
    
    :عاملللمال ارأس ا ات فيغيرالت

 (2.700) (28,886)  الخسائر ح أواالل األربالعادلة من خ ةاالستثمارات بالقيم
 31 (3)  المطلوبات األخرى

 5 -  ىخرنة األالذمم المدي
 (26) 54  عالقة راف ذاتطأ إلىالمستحق 

  ---------------------- ---------------------- 
 (4.975) 5,152  األنشطة التشغيلية )المستخدم في( /الناتج من قد الن  صافي

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

    األنشطة التمويلية منالتدفقات النقدية 
 7.438 6,904  قابلة لالسترداد تدار وحالمتحصالت من إصدا

 (3.068) (8,617)  قابلة لالسترداد حداتو استرداد
  ---------------------- ---------------------- 

 4.370 ( 1,713)  يليةواألنشطة التم لناتج منا /)المستخدم في(   صافي النقد
   ==== = =====  ==== = ===== 
    

 ( 605) 3,439  دلها يعاومقد الن في  ( / الزيادةالنقص) صافي
    

 1.132 527  بداية السنة في النقد وما يعادله 
  ---------------------- ---------------------- 

 527 3,966 9 نهاية السنةالنقد وما يعادله في 
   ==== = =====  ==== = ===== 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت المالية.هذه البيانا أ منال يتجز ا  جزء 33 لىإ 10من  المدرجة على الصفحات تشّكل اإليضاحات
 . 5إلى   3ات من  حالصف  لين مدرج علىستقات المالحسابإن تقرير مدققي 
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 قانوني واألنشطة الرئيسية ال  وضعال 1
 

ايعد   لتنمية  الوطني  أبوظبي  المتحدةفألموال  صندوق بنك  العربية  اإلمارات  استثمار   "(الصندوق)"   ي دولة  بمثابة صندوق 
بنك أبوظبي    أو "   " صندوقمدير ال)"  ولألابوظبي  من قبل بنك أ  ات العربية المتحدةمارأسيسه في دولة اإلت  تماألجل  مفتوح  

  2000/ 2274/ 13بموجب مرجع مصادقة رقم  المركزي  ات العربية المتحدة  ماراإلمصرف  ن قبل  ترخيصه مم  وت  (" ولألا
من    دارتهتتم إدوق كما  صندير الوتدار أنشطته بواسطة م  بذاته  الصندوق كيان مستقل  يعد  ال  . 2000غسطس  أ   21يخ  ربتا

   وق"(.اإلدارية للصند"الجهة بي ) أبوظ -فاند سيرفسز ليمتد  سقبل أبيك
 
أو سندات متعلقة   ة و/عربية المتحدارات الألسهم دولة اإلم  توازنةفي محفظة م  تثماراالس  فيللصندوق    الرئيسي  الهدف  لمثيت

ال  السندات  )مثل  الملكية  للتحويل  قابحقوق  ااوإيصبلة  األمريكالت  وإيصاالت  إليداعات  العالميةاإليية  نت كاء  سوا(،  داعات 
ة  بها في أسواق صرف عالمييتم المتاجرة    أودبي  ك  اسداأو نسوق دبي المالي  أو    يةوراق الماللألوظبي  أبسوق    يمدرجة ف
ار  ستثمفي ذلك برامج اال  اخرى ذات الصلة بمألالمالية االل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق  بها أو من خ  معترف

  وال.ماألية ف أخرى بغرض تنمألطرا لجماعيا
 

تع نتم  ااال  ةرشديل  بتاريخ  كتتاب والئحة  ا.  2014  نوفمبر  30لشروط  التعديعتماد  تم  اإلمارهذه  قبل مصرف  ات الت من 
المالعر المعدلةإن    المركزي. تحدة  بية  الشروط  والئحة  االكتتاب  للالو  نشرة  المالية  في  ندوقصبيانات  المنتهية    31  للسنة 
، أبوظبي، اإلمارات العربية 6316  :ب  .هو صق ودوصنالمدير  ل  المسجل  مكتبال  ب لدىعند الطل   ةمتاح  2021ر  ديسمب
 .حدةالمت
 

 عداد أساس اإل 2
 

 بيان التوافق  )أ(
 

  داد ية إلعالدول  يرايمعلوفقا  ل  خذلك التاريوللسنة المنتهية في    2021ديسمبر    31كما في  المالية للصندوق    لبياناتداد اتم إع
 . ___________ بتاريخق الصندو عن مدير إلنابةاب يةالمال هذه البياناتاد عتما  تم .تقارير الماليةال

 
 أساس القياس  ( )ب
 

ر ائباح أو الخسرت المالية بالقيمة العادلة من خالل األتكلفة التاريخية باستثناء األدوافقا لمبدأ اللمالية والبيانات ا  هذه  عدادإ  تم
 قيمة العادلة. بال اسهايتم قي والتي

 
 لية الما اتيانالبض ملة عرالرسمية وع ملةالع ()ج
 

المالية   البيانات  العربيبدرهتم عرض هذه  المتحدة )"الدرهم"(  م اإلمارات  الالعم  ووهة  للة   كافةتم تقريب    لصندوق.رسمية 
 .أللفباب عدد صحيح ربالدرهم إلى أق التي تم عرضهاالمعلومات المالية 

 
 واألحكام التقديرات  استخدام )د( 
 

  ر المتداول. إاليف المتداول وغيصنالت  باستخدام   م عرضه لسيولة وال يتوق على أساس اندللصي  المال  ض بيان المركزريتم ع
سطاء  إلى الوالمستحق  و  رىخالنقد وما يعادله والذمم المدينة األ  أنها متداولة:  ىعام تصنيفها عل  كلبشيتم  تالية  الرصدة  أن األ

 .  تداولةغير ما هثمارات على أن تصنيف االستدة  م عايتكما  .ةق ات عالراف ذلى أطخرى والمستحق إبات األالمطلوو

  
البياناإن   المالية  إعداد  اللمعاوفقا   ت  الدويير  الماليةلية إلعداد  يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات   لتقارير 

وفات.   والمصر اتيرادإلات وباالمطلوللموجودات و ةمعلنلاوالمبالغ  يةالمحاسب بيق السياساتضات التي تؤثر على تطاواالفتر
 . التقديرات  تلكعن  عليةقد تختلف النتائج الف
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 تابع( ) عدادأساس اإل 2
 

 )تابع( حكاملتقديرات واألاستخدام ا )د( 
 

التابعة   واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  مستم لتتم  بصورة  با  .ةرها  االعتراف  اليتم  على  المتقديرالتعديالت  في  حت  اسبية 
 . تتأثر بتلك التعديالتلية ستقبي فترات مقديرات وفي أها تعديل التفي يتم تيرة الالفت

 

اليان  ب  5  ضاحاإليي  ف  يتم الهامة  المعلومات حول  اليقين  تقدير حاالت  لمجاالت  الهامة  عدم  الس  عندواألحكام  اسات يتطبيق 
 . ليةالمات بياناه الفي هذبها  معترفعلى المبالغ ال األكبرالتأثير التي لها  ةبيالمحاس

 

 ية الهامة  ت المحاسب السياسا 3
 

ت المحاسبية    طبيقتم  كافةمبصورة  أدناه  ة  الموضحالسياسات  على  الماليةفي    المبينةت  الفترا  تسقة  البيانات  باستثناء    هذه 
هذه    على  ديماير  ديالت أي تأثتعالذه  له  ليس.  ةها خالل السنية وتم تطبيقت سارحبالتي أصعايير  مالتعديالت الجديدة على ال

 لمالية.البيانات ا
 
 الفائدة وفات ومصرإيرادات  (أ)
 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   الشاملخل  الدبيان ضمن الفائدة  فاتصرووم داتراإياف بيتم االعتر
 

 باحرتوزيعات األإيرادات  )ب( 
 

االع بإيرتيتم  توزيعاف  األرباح  رادات  اضمن  ات  تاريلشامل  ا لدخل  بيان  ثبوفي  على  في    الحقت  خ  توزيعات الحصول 
كية المدرجة. أما بالنسبة لسندات ات الملبالنسبة لسند  حاألربازيعات  تون عن  ذلك في تاريخ اإلعال  يكون   ماعادة  األرباح.  

عادةا ذلك  فيكون  المدرجة،  غير  مواف  لملكية  تاريخ  دفالمساهمين    ة قفي  تعلى  يتع  األرباح.  االوزيعات   تبإيرادا  عترافم 
 أو الخسائر. حاألربار ضمن  ائو الخسلعادلة من خالل األرباح أمة انفة بالقيالملكية المصاح من سندات ربت األعا توزي
 

 عات األرباح على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد زيتو )ج(
 

 .ليف تمويلتكائر كساو الخضمن األرباح أ  تردادة لالسالوحدات القابل  قة الدفع لحامليتحسميعات األرباح  زيتم االعتراف بتو
 
 تتاباالك أتعاب ( د)
 

تتي وقت    لالسترداد  القابلةلوحدات  ا   حامليعلى    االكتتابعاب  أتحميل  م  الصندوق  تتابكاالفي  في  الوحدات  يتم و  ،في 
 . االكتتابات تتم خاللها عملي تيلاالفترة في  ل مالدخل الشابيان ضمن  بهااالعتراف 

 
 اح أو الخسائرألربخالل ايمة العادلة من ات المالية بالقألدوا  من ر()الخسائ /باحراأل يف صا (هد)
 

صاف ب  ئر(خسا)ال  /احرباأل  ييشتمل  المالية  األدوات  خالمن  من  العادلة  كافة القيمة  على  الخسائر  أو  األرباح  األرباح/    ل 
و  (رالخسائ) المحققة  غتالالمحققة  غير  وفر  فييرات  العادلة  صرالقيمة  العوق  األف    دة الفائ  تضمني  ال  كنهلو  نبية،جمالت 

 . احألربوإيرادات توزيعات ا
 

تقييم وبين قيمتها العادلة في  فترية لألداة المالية في تاريخ آخر مة الدالفرق بين القيققة في  ير المحغ  (سائر)الخ  تتمثل األرباح/
 الفترة.  ةنهاي
 
األرب  ميت األاحتساب صافي  من  المحققة  اللاالم  دواتاح  بالقيمة  ال  ن خالم  عادلةية  أو  أاألرباح  على  الفرق  لخسائر  بين  نه 

 ة الخاص بها. التسوي قييم وبين سعر خ آخر تفي تارية لماليفترية لألداة ا القيمة الد
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 المصروفات  ( و)
 

 ستحقاق.على أساس اال ملالشال  الدخن بيا، ضمن اءد األو ةاإلدار أتعابي ذلك ا ف، بمات افة المصروفكبيتم االعتراف 
 
 بية العمالت األجنت بالمعامال ( ز) 
 

ة  دإعا تم  تالسائد بتاريخ المعاملة.    الفوري  الصرف   لسعروفقا   ماراتي  اإلم  الدرهت األجنبية إلى  بالعمال معامالت  ويل اليتم تح
  الفوري  الصرف  لسعر  وفقا   اراتياإلمرهم  لدإلى ا  تقريرال  تاريخة في  عمالت األجنبيالية بالوبات المات والمطلدوتحويل الموج

 في ذلك التاريخ.  دسائال
 

م تية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تنبجت األالمالية بالعمال  بات غيروالمطلو  وجوداتإن الم
 . لةلقيمة العاد فيه تحديد اتم  الذي خ  التاريفي السائد  ريالفو  الصرف لسعروفقا   راتياإلما إلى الدرهم  اهإعادة تحويل

 
اي بفروالعتتم  الناتجة  راف  الصرف  ضمنق  التحويل  الشامل لابيان    عن  إدردخل  يتم  فروق  .    المتعلقة  صرفالاج 

الل  من خ  عادلةثمارات بالقيمة الالستمن اصافي األرباح    نأو الخسائر ضم   باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 ئر.لخساا باح أوراأل

 
 ة ماليالطلوبات دات والمالموجو (ح)
 
 دئيوالقياس المب االعتراف ( 1)

 
بالموب  ئيا  مبد  دوقالصنيقوم   المالية  االعتراف  أو جودات  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  في    والمطلوبات  الخسائر 

الية  الم  وداتوجبالمم االعتراف  لألداة. يت  قدية لتعاا  ألحكامرفا  في اوق طلصنداالذي يصبح فيه    لتاريخوهو ا   خ المعاملة،يرتا
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلةيا  قياس  يتم مبدئ  ي تنشأ فيه.ريخ الذاألخرى في التامطلوبات المالية  وال

  بصورة مباشرة لة المنسوبة  عامالم  يفتكال  ،أو الخسائراح  األربمن خالل  قيمة العادلة  ر المسجلة بالد غيونبة للب، بالنسزائدا  
 ا أو إصداره اتهحيازى إل
 

 والقياس الالحق  التصنيف ( 2)
 

 جودات المالية المو تصنيف
 

  إليرادات الشاملةالل امن خ  يمة العادلةقلالمطفأة أو با  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي وفقا  لقياسه: بالتكلفة
القيمة  الملكية؛ أو ب  استثمار في حقوق  –األخرى  ملة  يرادات الشامن خالل اإلمة العادلة  يالقن؛  ديفي ال  رمااالستث  –رى  األخ

األر خالل  من  الخسائر.  العادلة  أو  اباح  االعتراف  عقب  المالية  الموجودات  تصنيف  إعادة  تتم  مالال  بها،  يقم  لم    مبدئي 
الغييبت  الصندوق األعمال  نموذج  إطارهم  يتذي  ر  المراإد  في  اوداوجة  هلت  وفي  تمالية  الحالة  تصذه  إعادة   كافةنيف  تم 

ا المالية  بهذاالموجودات  تأثرت  أول    ريالتغي  لتي  من  في  التغيير  فترةأول  يوم  عقب  بشأنها  تقرير  إعداد  نموذج   يتم  في 
 األعمال. 

 
ل  عادلة من خاله بالقيمة النيفتص  تمقد    كني  لم تاليين والرطين  كال الشذا انطبق عليه  كلفة المطفأة إلتابالي  األصل الم  يتم قياس
 لخسائر:أو ااألرباح 

 

ب - يكون محتفظ  نموذأن  يهدفأعمـا  جاألصل ضمن  االحتفاظ    ل  اإلى  أجـل تحصيل  النقديـة  بالموجودات من  لتدفقات 
 التعاقديـة؛ و 

غ دة على المبلفائوالي  ألصلا  لغمبدفعات ال  ثل فقطدية تمحددة، تدفقات نقية، في تواريخ مدقالتعلى شروطه اعإذا ترتب   -
 ستحق.    األصلي الم
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع(  ةماليالوبات ات والمطلالموجود (ح)
 
 )تابع(  والقياس الالحق التصنيف ( 2)
 

 )تابع( ةتصنيف الموجودات المالي
 

لم  ين ولييه كال الشرطين التاذا انطبق علرى إاألخة  الشامل يرادات  ل اإلمن خالبالقيمة العادلة    لدين االستثمار في ا   اسيقيتم  
 ألرباح أو الخسائر:  خالل ا يكن قد تم تصنيفه بالقيمة العادلة من

 

يع  لك بية وكذدية التعاقدقنل التدفقات اليمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصض  إذا كان يتم االحتفاظ به -
   لية؛ والموجودات الما

لغ لى المبمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة عية تنقدريخ محددة، تدفقات  قدية، في تواتعاال  هوطعلى شرإذا ترتب   -
 األصلي المستحق. 

 
 :تقييم نموذج األعمال

 
الذي يتم في عند تقيي المالي،صاالحتفاظ باأل  هإطار  م هدف نموذج األعمال  مات  المعلو  االعتبار كافة  في  ندوقالص  ضعي  ل 

 :  لكذ فيبما ة األعمال، إدارفية كيلة عن الص  ذات
 

ما إذا كانت استراتيجية االستثمار تركز  ية عمليا . يشمل ذلك  ستراتيج لموثقة وكيفية تفعيل تلك االاالستثمار اجية  استراتي -
إيرادات   تحقيق  فبأسعا  ظاواالحتف  اقديةعالت  الفائدةعلى  محدائر  والدة  فترة  دة  بين  ة  الماليات  دالموجو  استحقاقتوافق 

اسوفتر المطلة  التت الصلة  اذوبات  تحقاق  النقدية  دفقاأو  التت  أو تحقق  المتوقعة  ا الخارجة  لنقدية من خالل بيع دفقات 
 لموجودات؛ا
 

 ندوق؛ صكيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة ال -
 

وكيفية عمال(  نموذج األ  إطار   ضمن  هاحتفظ بالم  الماليةوجودات  ج األعمال )والمء نموذلى أداع  تؤثر  التي   رلمخاطا -
 طر؛ مخاال كإدارة تل

 

ساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات التعويض يرتكز على أ  واء كانس  -كيفية تعويض مديري األعمال   -
 ؛ واهلتي تم تحصيلا التعاقدية  النقدية

 

ط  توقعات بشأن نشاات والهذه المبيع  سبابة، أبقرات سافت  يمالية فودات اليت مبيعات الموجم وتوق ار وحجكرمدى ت -
 مبيعات في المستقبل. ال
 

معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات    من خاللأخرى  ت المالية إلى أطراف  لموجوداإن عمليات تحويل ا
 ودات. موجلتراف بالة االعق فيما يخص مواصالصندوسياسة ع يتوافق م امالغرض، وذلك ب لهذا
 
 أعمال.  نموذجيدوق أن لديه لصنر ارق
 

الموجوأعم  نموذج - التحصيل:ال  بغرض  بها  المحتفظ  يعادلهيتضمن    دات  وما  النقد  من   ذلك  المستحقة  واألرصدة 
 ية تعاقدية.ات نقدل تدفقصيمالية لتحلا الموجوداتذه هالوسطاء والذمم المدينة األخرى. يتم االحتفاظ ب 

 

جودات المالية ويتم  إدارة هذه المو  تتم  ي حقوق الملكية.ارات فاالستثمين والد  نداتس  من ذلكيتض  ل آخر:ج أعماوذنم -
 حدوث عمليات بيع. عند تكرارعادلة  على أساس القيمة ال ام أدائهتقيي
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 ( )تابعالسياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع(  يةات المالوبوالمطل تاالموجود (ح)
 
 تابع( ) قس الالح والقيا فالتصني ( 2)
 

 )تابع(لية موجودات الماال نيفصت
 
 لغ األصلي والفائدة المستحقة:  ات المبفقط دفعية التعاقدية تمثل ات النقدكانت التدفق إذا تقييم ما 
 

 يفعريتم ت .المبدئيعتراف عند االلمالي لألصل ا دلة اعأنه القيمة ال المبلغ األصلي" على "  ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف 
ة زمنية محددة الل فترغ األصلي المستحق ختمان المرتبطة بالمبلاالئمال ومخاطر الزمنية للبل للقيمة مقاالأنها  لفائدة" على"ا

 بح. مش الرإلى ها ضافةإلاإلدارية(، با السيولة والتكاليف طراألخرى )مثل مخايف ومخاطر اإلقراض األساسية ومقابل تكال
 

عتبار الشروط الصندوق في اال  يضع،  ائدةالمبلغ األصلي والف  اتدفعل فقط  تمث  ية قدلتعافقات النقدية اتد الكانت    عند تقييم ما إذا
لألالتعا المالي  داة.  قدية  األصل  كان  إذا  ما  تقييم  ذلك  تعاقدي    ينطوي على يتضمن  توقيتشرط  تغيير  عليه  قيمة يرتب  أو  ت 
الإجرا  ند. عشرطال  ال يفي بهذال  صاألجعل  على نحو من شأنه  قدية  التعا  النقديةقات  فدالت الصندوق  تقييم، يء هذا   فيضع 
 ر ما يلي:عتبااال
 

 ة؛وقيت التدفقات النقديمة أو تلة قد تغير قيمحتم أحداث -
 ؛ التمويلمات س -
 السداد؛  ل  مزايا الدفع مقدما  أو تمديد أج -
 م الرجوع(؛ وعدط مثل شرموجودات محددة )ية من النقد بالتدفقات ق ودلصنن مطالبة امشروط تحد  -
 عدالت الفائدة(. المثال تعديل دوري لمبيل ية للمال )على سالزمن القيمةمقابل  دلات تعمس -
 

 لتصنيف إعادة ا 
 

في  يتم  ي  ذاألعمال ال  جبتغيير نموذ  قويقم الصندا، ما لم  بهال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي  
في أول تأثرت بهذا التغيير    التي الموجودات المالية    فةكانيف  عادة تصإ  ة تتمل ة وفي هذه الحاليمادات الإدارة الموجو  طارهإ

 في نموذج األعمال. عداد تقرير بشأنها عقب التغييرم إيت فترةأول يوم من 
 

 قيمة العادلة القياس  ( 3)
 

الق العادلةيتتمثل  ق  مبلغال  في  مة  يمكن  بيالذي  مقابل  أصل  بضه  دفعهأو  ع  ملتحويل    يتم  مالتزام  في  منتظعاا  بيملة  ن  مة 
ل سوق يكون متاحا  للصندوق في وجوده، أفض عدم  لة  حا  السوق الرئيسي أو، في  قياس فياريخ التفي  وق  لمشاركين في السا

 تزام.لدم الوفاء باالع العادلة لاللتزام مخاطر  مةذلك التاريخ. تعكس القي
 

الر تلك الشرفي حال توف القيصندوق بقوط، يقوم  العادياس  ال  ةادلة لألمة  المدرج فباستخدام  ك األداة. لتل  ي سوق نشطسعر 
ى الحصول سنلموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتالمعامالت المتعلقة با  ار حدوثر السوق نشطا  في حال تكريعتب

ث حي  تصفبسعر المنوق نشط  رجة في سدوات المدق بقياس باأليقوم الصندو  تمرة.سمألسعار بصورة  اعلى معلومات عن  
 . لبيعمعقولة سعر ا عر بصورةهذا الس يقارب

 
  ظة قييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوتخدم الصندوق أساليب تشطة، يسمدرج في سوق ن  م وجود سعرفي حالة عد

على أقل  وبشكل  الصلة  غير    ذات  أسلوملحوظلاالمدخالت  يشمل  الة.  التقييم  اخب  يتم  كاذي  العواتياره  التي  فة  يضعها  مل 
المشاركون  ال ت  سوقفي  اعتبارهم عند  يقوالمعامل  سعيرفي  الصنة.  بالتم  التدرج في حويالت  دوق باالعتراف  بين مستويات 
 التي حدث خاللها التغير.ر يمة العادلة كما في نهاية فترة التقريالق
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 بع( )تاامة حاسبية اله ملالسياسات ا 3
 
 )تابع(  لماليةا اتوبلمطلالموجودات وا (ح)

 
 طفأة  فة المس التكل ياق  ( 4)

 
المبدئي،   س هذا األصل أو االلتزام عند االعترافيتم به قيا  لذي لغ االمبفي  أو االلتزام المالي    صللأل  " طفأةالم  التكلفة" تتمثل  

األصلي للمبلغ  المدفوعات  نا  ،ناقصا   أو  المترا  ا  صقزائدا   طرياإلطفاء  باستخدام  اكم  الفلفقة  أليائدة  بين  علية  ة  القيم  فرق 
 . أي مخصص للخسائر ة مقابلالنسبة للموجودات الماليديلها بويتم تع حقة،ترف بها والقيمة المستالمع المبدئية

 
 انخفاض القيمة    ( 5)

 
اسها ي يتم قيلموجودات المالية التامن متوقعة تمان الئلخسائر االلة داة معبقيماف بمخصصات الخسائر وق باالعتريقوم الصند

 فأة.مطة التكلفبال
 

الصندوق   على  ل  معادلةة  بقيمالخسائر  بقياس مخصصات  يقوم  المتوقعة  االئتمان  باستثناء  داأل  مدى عمرخسائر  المالية،  اة 
 : شهر 12وقعة لمدة تماالئتمان ال رئخسال معادلةبقيمة  خسائرهاقياس مخصصات األدوات التالية حيث يتم 

 

 ير؛ و خ التقرفي تارية كما فضمنخ انائتم اطري على مخلتي تنطوالموجودات المالية ا  -
 

االموجود - لم تزداد مخاطر االئلمالية األخات  الرى التي  المبدئي بها بطمرتتمان  ة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف 
 (.  لصتوقع لألر الممالع أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى)

 
وعند تقدير خسائر االئتمان   يالمبدئ  العتراف منذ ا  وظملح  كل الية قد زادت بشمر ألداة  اطر التعثإذا كانت مخ  عند تحديد ما 

تاحة دون تكلفة أو مجهود زائد والتي تشمل  لموا   لمالئمةاالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة افي  الصندوق يضع،  المتوقعة
ات  ت والمعلومبياناالقائم على  ييم االئتماني الوالتق  لصندوقل   ابقةسلالخبرة اعلى    ء  نايالت والمعلومات الكمية والنوعية بالتحل

 ية.ستشرافالا
 

التأخر عن السداد لمدة تزيد م  ا تهرية إذرة جولمتعلقة باألصل المالي قد زادت بصوان ايفترض الصندوق أن مخاطر االئتم
 يوما . 30عن 
 
 ا:  عندم دداسلصندوق أن األصل المالي متعثر ار اليعتب
 

الم  نم  نيكو - أنغير  بك  حتمل  المقترض  االيفي  التزاماته  تجاه  افة  لجصندوق  الئتمانية  التخاذ دون  الصندوق  وء 
 ادرة الضمان )إن وجد(؛ أو  ل مصإجراءات مث

 

 يوماَ؛ 90تحق منذ أكثر من مسلي صل الماأن يكون األ -
 

اث التعثر حدأ  كافةلتي تنتج عن  عة امتوقالن  مات ئسائر االفي خ  ةليامى عمر األداة الان المتوقعة على مدتتمثل خسائر االئتم
 داة المالية. وقع لألر المتعمتمل على مدى الالمح
 

ن المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل  مائتسائر االشهر في الجزء من خ  12  مان المتوقعة لمدةالئتتتمثل خسائر ا
 .  شهرا ( 12أقل من مر المتوقع لألداة  الع  كان ذاإ  صرق أل فترة أو خال)ر يرشهر بعد تاريخ التق 12حدوثها خالل 

 
الفت التيالقصو  رةتتمثل  تقد   ى  عند  باالعتبار  أخذها  اير خيتم  الحد  في  المتوقعة  االئتمان  التي  عاالتللفترة  ألقصى  سائر  قدية 

 ن.يتعرض خاللها الصندوق لمخاطر االئتما
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 ع( بتا) بية الهامة ات المحاسالسياس  3
 
 )تابع(  لماليةبات المطلوواات دوالموج (ح)
 
 ( تابع) انخفاض القيمة ( 5)

 
 مان المتوقعة ئتالسائر اقياس خ

 
ئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة  م قياس خسائر االمان. يترجح لخسائر االئتلمتوقعة في التقدير المان اتتمثل خسائر االئتم

بين   الفرق  )أي  النقدي  العجز  النقدتالحاالت  اإل  قةتحلمسا  يةدفقات  وى  للعقد  وفقا   النلمنشأة  التدفقات  يتوقديبين  التي  قع ة 
 ا(. أن يحصل عليه وقالصند

 
 لمالي. لألصل ابمعدل الفائدة الفعلي الئتمان المتوقعة ئر ايتم تخفيض خسا

 
 عرضت النخفاض ائتمانيمالية التي تالموجودات ال

 
تقرير   تاريخ كل  في  الصندوق  كاق بتيقوم  إذا  ما  بالتكلالما  جوداتموال  تنييم  المسجلة  المطفأة  لية  ض النخفا  رضتتع  قدفة 

عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية    " انيتعرض النخفاض ائتم" ه  نمالي أصل الئتماني. يعتبر األا
 ل المالي. صأللية المقدرة لبالمستق

 
 ا يلي:ني على مماائتاض األصل المالي النخفتعرض أدلة تشتمل 

 
 لم صدر؛ رض أو امقتلل بيرةمالية الكالمة زاأل -

 
 أو يوما ؛ 90اد لفترة تزيد عن أو التأخر في السد ثرتعثل العقد، ماإلخالل بال -

 
 . مالية أخرى  ةلكأو إعادة هي سأن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفال -
 

 ة للموجودات. جماليإلارية تلقيمة الدفمن اأة مطفال م قياسها بالتكلفةت المالية التي يتجوداللمور  يتم خصم مخصصات الخسائ
 

 الشطب
 

ا شطب  ايتم  اإلجماليلقيمة  المالي  لدفترية  لألصل  احة  توجد  ال  اطالما  لتحصيل  فعلية  كتمالية  بصورة  المالي  أو  ألصل  لية 
 .جزئية

 
 افإيقاف االعتر ( 6)

 
 الية ملات االموجود

 

بالحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي،  ية  اقدق التعنتهاء الحقو لمالي عند ااألصل ا يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف ب
يق عندما  الصأو  بتحوم  الحيوندوق  التعل  الة  اقديقوق  التدفقات  على  التعاقدية من خالبالحصول  بموجبها  نقدية  يتم  معاملة  ل 
بتحويل    بهاموجندوق بال يقوم الصالل معاملة  أو من خازات الملكية لألصل المالي،  اطر وامتيخمافة  تحويل كلية  بصورة فع

 صل المالي.أللى السيطرة عفظ باتحرة فعلية وال يأو االحتفاظ بجميع مخاطر وامتيازات الملكية بصو
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 )تابع( ة الهامة بياسمحالياسات  الس 3
 
 )تابع(  اليةمدات والمطلوبات الموجوال (ح)
 
 )تابع(  افإيقاف االعتر ( 6)

 
 )تابع( اليةملات االموجود

 

 
يحتفظ بكل أو معظم    لي، ولكنهامز الن المركبيا  بتحويل موجودات معترف بها ضمن  اقوم بموجبهق معامالت ييبرم الصندو
 لة.  ت، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحوهذه المعامالثل ي موجودات المحولة. وفملكية الم متيازاتمخاطر وا

 
 يةالمال تالمطلوبا

 

هاؤها. ويقوم ها أو انتؤاإلغ  دما يتم و عنتسوية التزاماتها التعاقدية أ  ملتزام المالي عندما تتعتراف باالوق بإيقاف االندالص  يقوم
أيضا    المبإيقاف  الصندوق  بااللتزام  عناالعتراف  ميت  دماالي  المعدل  اللتزام  النقدية  التدفقات  وتكون  تعديل شروطه  ختلفة  م 

اية، ورهبصورة جو هذه  االعترافة  لحالفي  ما  يتم  الشربالتزام  على  بناء  جديد  عنولي  العادلة.  بالقيمة  المعدلة  إيط  قاف د 
موجودات   المدفوع )بما في ذلك أي  لقابوالمة  لقيمة الدفترية المشطوبق بين االمالي، يتم االعتراف بالفر  بااللتزام  فعترااال

  خسائر. الأو  األرباح ( ضمنةلالتزامات محتم غير نقدية تم تحويلها أو
 

 المقاصة  ( 7)
 

الموجودات   مقاصة  ويتوتتم  المالية  صالمطلوبات  بيان  الماليان  يب ضمن    القيمةافي  م  وذلكالمركز  يكو  ،  عندما  ن فقط 
في مقاصةللصند قانوني  االمبال  وق حق  أساسلمعغ  على  المعامالت  تسوية  إما  ويعتزم  بها  المب  ترف  أو تحصيصافي  ل  لغ 

 زامنة.بات بصورة متلوالمطوتسوية  داتجوومال
 
،  لكذ   الدولية إلعداد التقارير المالية ير  ياالمع  تجيزا  عندمفقط  فات على أساس صافي المبلغ  وض اإليرادات والمصرعر  يتم
والخسا  سبيل  على لألرباح  المعامالتالنئر  المثال،  من  مجموعة  من  أو    اتجة  األرباح  مثل  األالمماثلة،  من  ات  ودالخسائر 
 أو الخسائر. العادلة من خالل األرباحة لقيممالية باال
 

 قابلة لالسترداد دات الحالو ( ط)
 

تص قيااقال  الوحداتنيف  يتم  ويتم  مالية  كمطلوبات  لالسترداد  بالبلة  االسترداسها  لمبالغ  الحالية  االكتتاب وفقد.  قيمة  لنشرة  ا  
ب االسترالخاصة  مبالغ  تستند  ا داد  الصندوق،  لالسترل القاب  لوحداتمن  للموجودعلداد  ة  قيمة  صافي  أخر  نشرها.  ى  تم  ات 
 عار اإلغالق.  ستخدام أسابسبة ق المحتصندوي قيمة الموجودات استثمارات الفيتضمن صا

 
ا الجانب  المحآلخر، وعلى  للسياسات  للصوفقا   العادلق،  ندواسبية  بالقيمة  المالية  الموجودات  قياس  العرضيتم  ويتم   ة بسعر 

ا أسيمبالقالمالية  وبات  لطلمقياس  في  الفروقات  تعديل  تم  الطلب.  بسعر  العادلة  الستثة  القياس  ومبالس  الصندوق  غ مارات 
من خالل    ة العادلةة بالقيماليالممن الموجودات    باح/ الخسائرراألصافي  لوحدات القابلة لالسترداد من خالل  من ا  رداداالست

 األرباح أو الخسائر.
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 )تابع(  الهامة لمحاسبيةاسات االسي 3
 
 صافي قيمة الموجودات لكل وحدة  ( ي) 

 

الخاصة  تتاب  كااللمركز المالي وفقا  لنشرة  في بيان ا  هح عناإلفصا   ات لكل وحدة الذي تمي قيمة الموجوديتم احتساب صاف
ا   افيم صلصندوق من خالل تقسيبا العائدة لحاملي  االموجودات  القابلة لالسترداد  المالي    المركز  ضمن بيان  لمدرج لوحدات 

 د الوحدات القائمة في تاريخ التقرير. عدعلى 
 

 ا يعادلهقد ومالن ( ك)
 

شهر الثة أأصلية أقل من ثفترات استحقاق    ذاتوك  دفقات النقدية من ودائع لدى البنن التايرض ب ادله لغيتألف النقد وما يع
ة الصندوق للنقد. يتم ران إد زأ م يتج  ال  ا  ءزجي يتم سداده عند الطلب ويشكل  د السحب المصرفي على المكشوف الذ ورصي

 مالي. أة في بيان المركز الالتكلفة المطفتسجيل النقد وما يعادله ب
 

 يتم تفعيلها بعد  ولكن لم ةلمعايير المصدرا ( ل)
 

الجديدة المعايير  المعاييالو  تسري مجموعة من  التي  ر تعديالت على  السنوية  الفترات  ويجوز   2021يناير    1د  عتبدأ ب  على 
  انات المالية. لبيعداد هذه اإعند    قببشكل مس  ةالمعدل  وأالمعايير الجديدة    يطبقلم    قالصندوالتاريخ؛ إال أن    تطبيقها قبل ذلك

  .صندوقلل المالية    هري على البياناتالتالية تأثير جو  يراتالتفسوالمعدلة  الجديدة والمعايير    ليس من المتوقع أن يكون ألي من
رها  إصدا  تم  تيلاحتى اآلن والتقارير المالية    ير الدولية إلعدادالمعايمن    التاليةمعدلة  الجديدة واللم يطبق الصندوق المعايير  

 لم يتم تفعيلها بعد: ولكن 
 

 الوصف
 

 السريان يخ رتا

المفاهيمي   اإلطار  إلى  على  تعديال)مرجع  رقم  ت  إلعداد  الن  م  3المعيار  الدولية  معايير 
 (ليةر المالتقاريا
 

 2022يناير  1

 ( 37رقم  يالمحاسبي الدول )تعديالت على المعيار  تنفيذ عقدتكلفة  –ثقلة باإللتزامات العقود الم
 

 2022يناير  1

 2020 –  2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  
 

 2022يناير  1

والمعداتواآلاللكات  الممت المزمع    صالتمتحال  –  ت  اإلستخدام  علقبل  المعيار  )تعديالت  ى 
 ( 16المحاسبي الدولي رقم  

 

 2022يناير  1

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

 2023يناير  1

 " التأمين عقود" ر المالية اريلتقاولية إلعداد ر الدمعاييمن ال 17المعيار رقم 
 

 2023ير ينا 1

 (8)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  سبية تعريف التقديرات المحا
 

 2023يناير  1

ا عن  المحسلاإلفصاح  )ياسات  رقم  اسبية  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  بيان  و  1تعديالت 
 (  رير المالية الدولية إلعداد التقا الخاص بالمعايير 2الممارسة رقم  

 

 2023يناير  1
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 لمالية رة المخاطر ا إدا 4
 

 مقدمة ونظرة عامة  
 

 المالية:   لألدوات  إن الصندوق معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه
 

 االئتمانمخاطر  •
 ولةسيال مخاطر •
 وقالسر مخاط •
 المخاطر التشغيلية •

 

المخمعلوم  اإليضاحا  يقدم هذ لكل من  الصندوق  المذكورة أعاله  ات حول تعرض    هوسياسات  قالصندو  أهداف  ويصفاطر 
 ل. رأس الما لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الصندوق ل المتبعة من قبله اتاإلجراءو
 

   دارة المخاطر إل العام رطااإل
 

كلي ولجنة  الم  من  تحمل  االستشاري  ومتابعة    بصورة عامة عن   وليةالمسؤ  اتاالستثمارمراجعة  جلس    العام   طاراإلوضع 
 دوق.  المخاطر لدى الصن دارةإل
 

الصن مدير  بناء  يقوم  الصندوق  بإدارة  ا  دوق  تخضع إلشرعلى  التي  االستثمارية  والتوجيهات  ااألغراض  لجنة  الستثمار  ف 
ق لصندول  يةثمارستراتيجيات االستالاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوق )بما في ذلك  االستشاالمجلس    قومبصورة يومية. ي

 المناسبة إلى مدير الصندوق.  فة إلى تقديم التوصياتاالستثمار( باإلضاعملية  المبينة في
 

دوق ووضع الحدود  ها الصنهد وتحليل المخاطر التي يواجغرض تحدير الخاصة بالصندوق بياسات إدارة المخاط تم وضع سي
الموضوعة. تتم مراجعة سياسات الحدود  وااللتزام ب  المخاطرراقبة  ملكذلك  لمخاطر وبا  ةالمتعلق  الضوابط الرقابيةالمقبولة و
تجات والخدمات وق والمنالس  أوضاع   تطرأ على   التيالتغيرات    بيانلمستمر،  بصورة دورية، وبشكل  خاطر  رة الموأنظمة إدا
 . اطر ذات الصلة في إيضاحات المخ  يررالتقاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ تف بيان يتم المقدمة.

 

 ان االئتم مخاطر )أ(
 

الت بالمخاطر  االئتمان  تتتمثل مخاطر  قد  اي  األطراف  أحد  علمقابلة  نتج عن عجز  ما  مالية  أداء  بالتزاماتهفي  الوفاء  أو    ن 
لنقد  بصورة أساسية من ا  نيترتب عليه خسارة مالية للصندوق. تنشأ مخاطر االئتماق، مما  واطاته التي أبرمها مع الصند ارتب

البن الدى  والمبالغ  التقار  لمستحقةك  إعداد  لغرض  ذات عالقة.  أطراف  الصنير عن  من  يقوم  المخاطر،  بمراإدارة  عاة دوق 
ال جميع  بالتعرضوتوحيد  الخاصة  المخاطر    بنود  تأخر  مخاطر  )مثل  عنلاالئتمان  ومخاطر    مدين  الدولة  ومخاطر  السداد 

 القطاع(. 
 

 االئتمان رإدارة مخاط
 

مد بميقوم  الصندوق  مخاطر  ير  واإلجراءااالئتماراقبة  للسياسات  وفقا   دورية  بصورة  المون  األهداف  ت  تتضمن  ضوعة. 
للجالرئ )يسية  االستثمار:  االستراتيجيات(  1نة  اتباعهاوالخطط    تحديد  الواجب  لألهداف إلدارة    االستثمارية  وفقا   الصناديق 

اجعة أداء الصندوق ومناقشة مختلف ( مر2)  ؛ئحة الشروطة االكتتاب والنشرلنحو المبين في  ا والتوجيهات االستثمارية على  
 حين آلخر.  لى مستوى األسهم منقطاعي وع ت المتبعة على المستوى الاتيجيا االستر

 

االستشاري  األهداف  تتمثل   للمجلس  دراسة  لصندوق  لالرئيسية  عن  مسؤول  أنه  كما  المستثمرين،  مصالح  حماية  في 
االست ا المتبعالستراتيجيات  مستوى  ثمارية  على  صندوة  الكل  على  صندوق  كل  أداء  ومراجعة  حده  على  مستوى ق 

إل باإلضافة  ياالستراتيجي.  ذلك،  االستشاى  المجلس  وقوم  األحداث  بدراسة  تضارب  اإلجراءاري  عنها  ينتج  قد  التي  ي  فت 
 با . كان ذلك مناس حيح الممكنة، حيثماص لح وتقديم المشورة إلى مدير الصندوق حول إجراءات التالمصا

 

م  عندما أتكون  السياسة  مع  متوافقة  غير  االئتمان  التوخاطر  للصندوو  االستثمارية  يلتزمجيهات  بإعا  ق،  الصندوق  دة مدير 
 من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة.التحقق  كانية تحقيق ذلك عمليا  عقببمجرد إمالتوازن للمحفظة 
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 )تابع( الماليةإدارة المخاطر  4
  

 )تابع( مان مخاطر االئت )أ(
 

 مانالتعرض لمخاطر االئت
 

  المالي المركز    بيان  ضمنموجودات المالية  ذات الصلة بال  الدفتريةالقيم  في    اطر االئتماندوق لمخلصنلأقصى تعرض    يتمثل
ت سندالاريخ  في  )باستثناء  الملكتقرير  لمخاات  تتعرض  ال  أنها  حيث  االنخفاض    ان(.االئتم  طرية  قياس  هذه  تم  قيمة  في 

 ستحقاق القصيرة لهذه التعرضات.رات االهر ويعكس ذلك فتش 12خالل  اس الخسارة المتوقعةالموجودات على أس
 

 اء وسطالمن حقة المست المبالغ
 

مالم  المبالغتنتج   وسستحقة  تعتبر  من    طاءن  التسوية.  قيد  البيع  ومعامالت  الهامشية  االئتماالحسابات  المتعلقة مخاطر  ن 
الذين يتعامل معهم   للوسطاء  والسمعة الجيدة  تتم خاللهاالتي  ة بسبب قصر فترة التسوية  م تسويتها ضئيلي لم يتالت التبالمعام

الرقابالمدير    يقوم.  مدير الصندوق للوسطاء  و  فات االئتمانيةتصنيواللية  ة الداخ صندوق بمراقبة  المالي  ربع    بصورةالمركز 
 ة. سنوي
 

وهي  ،  ذ.م.م  لألوراق المالية األول  شركة أبوظبي  ية من خالل  شراء أوراق مالببيع و  لمتعلقةمعامالت الصندوق ا  تتم معظم
 . لمدير الصندوق كة تابعةشر
 

 وما يعادلهالنقد 
 
 . دير الصندوق، بنك أبوظبي األولى ملدق لصندول اظ باألرصدة المصرفيةم االحتفيت
 
 ز مخاطر االئتمان يترك
 
ترك  مل اال  يز جوهرييكن هناك  يتئتمان  لمخاطر  بم صدر معينفيما  ك  علق  المصدرين  في  أو مجموعة من  يسمبر  د  31ما 

بتثناء  باس  2020سمبر  دي  31أو    2021 يتعلق  المصرفيةما  الصندوق  المحتفظ  األرصدة  مدير  لدى  ح  يضااإل  )راجع  بها 
 . ج(4
 

 مخاطر التسوية
 

منشأة   عجز عن    الناجمةالخسائر    فيسوية  اطر التعامالت. تتمثل مخلمي وقت تسوية اأنشطة الصندوق مخاطر ف  قد ينشأ عن
 .دالعقلما تم االتفاق عليه في قا  دات وفجوالموغيرها من أو األوراق المالية  غ النقدية أوبالبتوفير الما لتزاماتهافاء بالو عن ما
 

ية  مان تسووسيط لض  عن طريقتسويات    اءإجرر من خالل  هذه المخاط  تخفيفالمعامالت، يقوم الصندوق ب  بالنسبة لمعظم
و يستوفيعندفقط    ذلكالمعاملة  بالان  االطرف  ما  المتعلقة  التسوتسولتزاماتهم  حدود  تشكل  التعاقدية.  االع  اية جزء  ية  اد تممن 

 .  قبةلمراا يةعملتضع حدودا  لئتماني واال
 

 مةموجودات تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القي
 

بر  ديسم  31خفاض القيمة كما في  طفأة تجاوزت موعد استحقاقها أو تعرضت النلفة المة بالتكأي موجودات مالي  اكلم تكن هن
 . : ال شيء(2020ديسمبر   31) 2021
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 )تابع( لماليةمخاطر ا إدارة ال 4
 

 يولة سالمخاطر   ( ب)
 

بالمخ السيولة  مخاطر  تنتج  التاطر  تتمثل  قد  بالتزلالصندوق  مواجهة  من  ي  الوفاء  في  الناصعوبات  المالية  عن  تجاماته  ة 
م تسوية هذه االلتزامات تت  موجودات مالية أخرى، أو أن   عن طريقأو    الدفع نقدا  ويتها من خالل  تس  تمتلتي  مطلوباته المالية ا

 وق.دصنليست في صالح ال بطريقة
 

  يةإلى حاملي حقوق ملكعالقة وصافي الموجودات المنسوبة المستحق ألطراف ذات   يسية منتنشأ مخاطر السيولة بصورة رئ
 الصندوق.  

 
 إدارة مخاطر السيولة 

 
  تذلك استرداد الوحدافي  ، بما  هكافية للوفاء بالتزاماتيولة  متالكه سضمان افي  السيولة  مخاطر  ل منهج الصندوق إلدارة  يتمث

 لخطر. معة الصندوق للة أو تعرض سخسائر غير مقبو عند استحقاقها دون تكبد المتوقع،
 

تم مراقبة  ت.  الموضوعة  تواإلجراءا  اتللسياس  فقا  و  بصورة يوميةالسيولة لدى الصندوق  إدارة مخاطر  بلصندوق  ايقوم مدير  
  تشاري.سالمجلس االوستثمار االل لجنة من قب يوميا  ى الصندوق لة لدطر السيومخا
 

ق معرض فإن الصندو  وبالتالي  يومية،صورة  وحدات باسترداد الية  عملاالعتبار  الصندوق تأخذ ببالخاصة  شروط  الإن الئحة  
ي  السترداد لدى الصندوق فاسة اتتمثل سياالسترداد من حاملي الوحدات في أي وقت.    طلبات  لبيةالمتعلقة بتلمخاطر السيولة  

الل ثالثة "، أي خلموعد النهائيال تتعدى "ا  بشأنها في فترة  ردة التي تم استالم إشعار استردادتتسوية الوحدات المسية  إمكان
 ديد صافي قيمة الموجودات".يام عمل من "تاريخ تحأ
 

حيث أن هذه    ةبسهولق  تعتبر قابلة للتحقيوالتي  جة  مدر  لكيةأرصدة مصرفية وسندات م  علىت المالية للصندوق  وااألدتشتمل  
 حدة. العربية المتالرئيسية بدولة اإلمارات  رجة في األسواق الماليةاألسهم مد

 
 سب فترات االستحقاق ح ت الماليةلمطلوباتحليل ا

 
يل الفيما  التعاقدية  التقرير.    المالية  للمطلوبات  يةمتبق ي االستحقاقات  تاريخ  ايفي  أدوضح  النقدية  لجدول  التدفقات  ت  لألدواناه 
 للصندوق:  يةالمال
 

 أقل من شهر ي المبلغ اإلجمال لدفتريةالقيمة ا 
 درهمألف  لف درهمأ ألف درهم 

 2021بر ديسم 31
 المالية  المطلوبات

   

 83 83 83 مطلوبات أخرى 
 185 185 185 القة ع ذات  المستحق إلى أطراف

 133 133 133 استردادات مستحقة الدفع 
 118,727 118,727 118,727 الوحدات القابلة لالسترداد  يى حاملصافي الموجودات المنسوبة إل

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 119,128 119,128 119,128 
  ======= =  ======= =  ====== = = 

 
 
 
 



 

 متحدةارات العربية ال في دولة اإلم ية األموالندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمص
 

 اليةل البيانات المإيضاحات حو
 2020ديسمبر  31في  لمنتهيةسنة الل
 

 22 

 
 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4

  
 )تابع( لة طر السيومخا  ( ب)

 
 )تابع(  حسب فترات االستحقاق الماليةتحليل المطلوبات 

 
 قل من شهر أ يالمبلغ اإلجمال القيمة الدفترية  

 ألف درهم  لف درهم أ ألف درهم  
 2020يسمبر د 31
 المالية لوباتالمط

   

 86 86 86 مطلوبات أخرى 
 131 131 131 القة ع المستحق إلى أطراف ذات

 86,586 86,586 86,586 الوحدات القابلة لالسترداد  يى حاملصافي الموجودات المنسوبة إل
 ------------------ ------------------ ------------------ 
 86,803 86,803 86,803 
  ===== == =  ======= =  ======= = 
 
  مالية للصندوق على أساس أقرب استحقاق تعاقدي ممكن. ومة للمطلوبات المخصالر  غيالنقدية  لتدفقات  السابق ا   لن الجدويبي

 ية.مبالغ اإلجمالناسبا. إن القيم الدفترية تساوي القة الدفع، حيثما يكون مستحم ال ن القيم اإلجمالية الفائدةتتضم
 

التد تختلف  للصندفقال  المتوقعة  النقدية  األدواته  منوق  ات  كب  ذه  عبشكل  هير  التحليلن  صا  ذا  اباستثناء  لموجودات في 
ادها خالل يومين من استالم  ي باستردتعاقد  زامة لالسترداد حيث يكون لدى الصندوق التالمنسوبة إلى حاملي الوحدات القابل

ويلة و طجل أوسطة األت لفترة متالوحدا  االحتفاظ بها من قبل حامليم  ة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتتشير الخبر  إلشعار.ا
فم ذلك  ومع  الاألجل،  االسترداد، حن  بمستويات  التنبؤ  البالغة  فصعوبة  التغير  كبير حسب  بشكل  تتغير  أنها  روف ي ظيث 

 ياجات وأهداف المستثمرين. سوق واحتال
 

 ر السوق  مخاط (ج)
 
المت المخاطر  في  السوق  التعتمثل مخاطر  أسعار  في  بالتغيرات  مثللقة  الف  سوق  وأسأسعار  وأسعار  حقوعار  ائدة  الملكية  ق 

ف من  إن الهد  مالية.ات  من أدو  يحتفظ بهت الصندوق أو قيمة ما  ت األجنبية التي يكون لها تأثير على إيرادالعمالصرف ا
ي ضوء  مع تحقيق أعلى عائد ممكن فة  ضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولراقبة التعردارة ومإدارة مخاطر السوق هو إ

 لمخاطر.ا
 
 ق لسودارة مخاطر اإ
 

ال  تستند مخاطب  الخاصةصندوق  استراتيجية  السوق  إدارة  وتوج  إلىر  به.  أهداف  الخاصة  االستثمار  الهدف  يهات  يتمثل 
  اإلمارات مالية في  راق الدرجة في أسواق األوسهم الممتوازنة لألمحفظة    ثمار فييسي للصندوق في االستاري الرئالستثما

إدارة مخاطر . تتم  خرىألطراف أجماعي لال  ستثمار، بما في ذلك برامج االصلةذات المالية  أسواق األوراق ال  وغيرها من
مديا قبل  يومية من  الصندوق بصورة  لدى  الصنلسوق  وفقا  ر  للسياسات واإلجراءادوق    مراكز   ةتم مراقبتو  هذا.  عةالمتبت   

 صورة دورية.ولجنة االستثمار بام من قبل المجلس االستشاري بشكل ع الصندوق في السوق
 
مالحي أو  ضروريا   يكون  الصنئما  ثما  مدير  يقوم  قد  من  ،  بالتحوط  ادوق  المتعلقة مخاطر  األخرى  المخاطر  و/أو  لعمالت 
 ة.ستثماريهداف والتوجيهات االوفقا  لألمحفظة بال
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 )تابع( الماليةخاطر لمإدارة ا 4
  

   )تابع( السوق مخاطر (ج)
 

  مخاطر العمالتعرض لالت
 

يستث الصندقد  ممر  معامالت  ويبرم  مالية  أدوات  في  الوق  عملته  غير  أخرى  بعمالت  اإلماراتتشغ قومة  )"الدرهم  ي"(.  يلية 
نحو قد   خرى علىجنبية األير في سعر صرف عملته مقابل العمالت األ وق معرض لمخاطر حدوث تغوبالتالي، فإن الصند

 إلماراتي. صندوق المقومة بعمالت غير الدرهم الوبات الودات أو مطة ذلك الجزء من موجعلى قيمر سلبي تأثي يكون له
 

مثبت سعر  )بعمالت أجنبية  أو    الدوالر األمريكي(  اإلماراتي )المثبت مقابل  دات والمطلوبات بالدرهموجومعظم الم  نظرا  ألن
الدأأيضا   صرفها   األم ومام  أ، ترى اإلدريكي(الر  تارة  أية  أسغيرات من  الصرف  عقولة محتملة في  تأثير لن يكون  عار  لها 
 لية للصندوق.  على البيانات الما جوهري

 
   عار الفائدة أس مخاطرالتعرض ل

 
بات  ات ومطلو ير موجودالفرق الزمني بين االستحقاق وإعادة تسعمخاطر التي قد تنشأ عن  الخاطر أسعار الفائدة في  تتمثل م

 فائدة.  تحملال لدى الصندوق ية المطلوبات المال معظم الموجودات وإن   لفائدة.اضعة الصندوق الخ
 

ا  األرصدة  الصنإن  مدير  لدى  المودعة  متغ  دوقلمصرفية  فائدة  تتخضع ألسعار  بحيث  تسعييرة،  إعادة  رها بصورة ربع  تم 
 لفائدة.   لال تحم  ة األخرىت الماليكافة الموجودات والمطلوباينما سنوية. ب

 
 سعار األخرى ر األمخاط

 
لتغيرات في أسعار السوق  اات المالية نتيجة  ألدوالعادلة لقيمة  اللب في  تق  حدوثمخاطر  في    ر األخرىاألسعا  تتمثل مخاطر

ره أو كافة  د  صأو م   دمار محدباستث  خاصةغيرات بسبب عوامل تلك الت سواء كانتخالف تلك الناتجة عن مخاطر العمالت(، )
 السوق.  في   المتداولةميع األدوات على جالعوامل التي تؤثر 

 
ة العادلة ضمن بيان الدخل  يمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيم بالقالمالية للصندوق مسجلة  ات  ألدوألن معظم انظرا   

ندوق  يرادات االستثمار. يقوم مدير الصى صافي إباشر علظروف السوق سوف تؤثر بشكل م  غيرات في كافة الت  الشامل، فإن 
األسعار عن ط إنشبإدارة مخاطر  من  اء محفظةريق  العمدوااأل  متنوعة  قطاعات  مختلف  في  للتد  ل معت  في  طرحها  اول 

 وجيهات االستثمارية.فقا  للتالتداول ووف العادية، يستثمر الصندوق في أدوات في ظل الظرأسواق مختلفة. 
 
 دوق:كيز المحفظة االستثمارية للصنترسياسة  فيما يليلخاصة بالصندوق، الشروط الالئحة ا  وفق
 

سبة  ن  ٪ من إجمالي قيمة رأسمال الشركة في السوق أو10ددة  ندوق في أي شركة محالصتجاوز استثمار  يجب أال ي  •
 . أقل ة، أيهماات الصل ة ذأو النظام األساسي للشرك الصلة و/قانون ذي االستثمار المنصوص عليها بموجب ال

٪  25شركة  ألي اليةالمفي األوراق وق استثمار الصند زيتجاووزن األسهم، يجب أال  "  ريامع "بيان مقتضيات  باستثناء  •
 جمالي موجودات الصندوق في وقت االستثمار. من إ

نقد    في شكل   قاتدات الصندوق في جميع األوالي موجوصى من إجم٪ بحد أق50عامة، يجب االحتفاظ بنسبة    بصورة •
 ا.   مارية عند وجودهاستغالل الفرص االستث وسترداد الما يعادله بهدف الوفاء بعمليات اأو 

للصن • أ15استخدام    دوقيجوز  بحد  فيقصى  ٪  موجوداته  إجمالي  أو  من  في  االستثمار  العامة    االكتتاب  اإلصدارات 
 شهر. 18  سوق خاللا في الرحهاألولي لألسهم المحتمل ط رح العامت قبل الطلألسهم أو اإلصدارا

األوسط وشمال رق  الشدول  ي أسهم  ف  في االستثمار  بحد أقصى من إجمالي موجوداته   ٪30  يجوز للصندوق استخدام •
 ستثناء اإلمارات(. با) أفريقيا
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4
  

 ع( )تابق اطر السومخ (ج)
 
 )تابع( خرى اطر األسعار األمخ
 

  اعدإلجراءات والنظم الداخلية تسا  ية. إنورة يوم الصندوق إدارة مخاطر األسعار بص  من مديرتتطلب اإلجراءات الداخلية  
أية نوع من م  واصلةفي مدوق  مدير الصن   . يجب تعديل مسار أي انحراف مرةبصورة مست  خاطر األسعارمتابعة ومراقبة 

المسمهالتوجي  عن بهاات  يتناسبم   وح  زمني  إطار  وضمن  ممكن  أسلوب  أفضل  خالل  حقو  ن  تتطلب  مع  كما  الملكية.  ق 
 ولجنة االستثمار. ستشاري المجلس اال قبلاطر األسعار بصورة شهرية من مخراقبة صندوق مإجراءات ال 

 

مخاط تكون  مععندما  متوافقة  غير  السوق  االستثم  ر  التوجيهات  أو  يلتزماريالسياسة  للصندوق،  بإعادة  المدير    ة  صندوق 
 بمعايير االستثمار المطبقة.ة المحفظالتزام  ق ذلك عمليا  فور التحقق من عدم  ية تحقيالتوازن إلى المحفظة بمجرد إمكان

 

في  وق  العمل. تتركز استثمارات الصند  طراف المقابلة وقطاعاتراقبة تركز المخاطر فيما يتعلق باألصندوق بموم مدير اليق
 عات التالية:  طافي القحقوق الملكية 

 

 2021 2020 
 م  ألف دره ألف درهم  القطاع 

   

 50.898 65,052 القطاع المصرفي 
 - 22,871 تصاالت اع االقط

 22.551 18,448 يلعقارا القطاع
 7.434 6,871 النفط والغاز

 2.667 1,667 السفر والترفيه 
 - 253 كيميائيةالمواد ال

 1.580 - ةالتجزئ
 1.146 - اإلنشاءات والمواد

 ------------------- ------------------- 
 115,162 86.276 
  ========  ===== === 

 

لدى   أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح    جودات الماليةالموفي محفظة    الهامة بصورة فردية  التعرضاتيما يلي  ف
 :  الصندوق

 2021 2020 
 ٪ ٪ 
   

 ٪ 29 ٪32 بوظبي األولبنك أ
 - ٪19 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

 ٪11 ٪ 11 ي التجاريبنك أبوظب
 ٪ 9 ٪10 شركة إعمار العقارية
 ٪ 8 ٪9 لوطني بنك اإلمارات دبي ا

 ٪ 9 ٪6 ر العقارية ش.م.ع لداا
 ٪ 9 ٪5 شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 ٪ 7 - رف دبي اإلسالميمص
 ٪ 5 - إعمار مولز ش.م.ع 

 

على    من استثمارات األسهمتثمار لكل اسا مستقبليا  بصورة معقولة  وقوعه  ات أسعار السوق المحتملتقلببتقدير  يقوم الصندوق  
 دة.ح
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4
  

 ع( )تابق اطر السومخ (ج)
 

 )تابع( خرى مخاطر األسعار األ
 

والتأثير على  وضح  ي الحساسية  تحليل  أدناه  أوالجدول  اال  أرباح  الصندوق من  المحتنخفاض  خسائر  في  المعقول  أسعار مل 
 ديسمبر. 31٪ في 1السوق لكل سهم بنسبة 

 
 العمالت األجنبية.   سعار الفائدة وأسعار صرف وخاصة أ  ثابتة ألخرىكافة المتغيرات ا ءبقاحليل هذا التيفترض 

 
 2021 2020 
 ألف درهم  لف درهمأ 
   

 863 1,152 لخسائر ح أو العادلة من خالل األرباالقيمة االموجودات المالية ب
  ======  ====== 

   
 غ المبينة أعاله. لعكسي بالمبالالتجاه اولكن في ا ماثلمتأثير لى ت لتؤدي إار السوق كانفي أسعإن الزيادة 

 
 التشغيلية  المخاطر ( د)

 
المخاطر المبال  تتمثل  وغير  المباشرة  الخسارة  مخاطر  في  النتشغيلية  مت اشرة  متنوعة  أسباب  عن  باإلجراءات    علقةاشئة 

لعمالتقو الداعمة  التحتية  والبنية  انيات  سواء  ليات  علصندوق  اداخليا   مستوى  خارجلى  أو  على  لصندوق  مقدمي يا   مستوى 
السيولة مثل تلك  اال  ل أخرى خارجية بخالف مخاطرلخدمات للصندوق، وكذلك من عواما السوق ومخاطر  ئتمان ومخاطر 

 تثمار. المتعارف عليها لقواعد إدارة االسيير نظيمية والمعاوالتعن المتطلبات القانونية الناشئة 
 

تحقيق التوازن بين   هولمخاطر التشغيلية  لالصندوق    هدف من إدارةالق. إن  الصندو  أنشطةة  لية من كافطر التشغيتنتج المخا
ال الصنساختجنب  بسمعة  تلحق  قد  التي  واألضرار  المالية  تئر  مع  المتدوق  االستثمار  هدف  عائدمثل  حقيق  تحقيق  ات في 

 لمستثمرين. ل
 

 ر التشغيلية.نظمة الرقابية على إدارة المخاططبيق األمسؤولية وضع وتاالمتثال مدير و  وسطاأليتولى رئيس المكتب 
 

ى مستوى إجراءات علطر التشغيلية، التي تتضمن ضوابط ولمخا عامة إلدارة امسؤولية من خالل وضع معايير  م هذه اليتم دع
 المجاالت التالية:  في الخدمة مع مقدميووضع مستويات الخدمة دمة مقدمي الخ

 

 ؛ ليات المختلفةور والمسؤوادالمهام واأل بينل المناسب صمتطلبات الف •
 ؛امالتبعة المعومتا مطابقةمتطلبات   •
 ؛ من المتطلبات القانونيةرها وغيالتنظيمية لتزام بالمتطلبات اال •
 ؛راءات ة واإلجيالرقاب نظمالتوثيق  •
للممت • الدوري  التقييم  التطلبات  التخاطر  ومدى  الصندوق  واجههايي  شغيلية  لمواجهة لا  كفاءة،  واإلجراءات  ضوابط 

 ؛ خاطر التي تم تحديدهالما
 ؛ لطوارئاطط خ •
 ؛ وية والتجاريةاألخالق المعايير •
 . حيثما ينطبقا التأمين فيه المخاطر، بما من حدة الحد •
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 ابع()ت لماليةإدارة المخاطر ا  4
  

 )تابع(  التشغيليةمخاطر ال ( د)
 

وق.  دى مدير الصندن قبل قسم التدقيق وااللتزام لدورية م  ل إجراء مراجعاتات من خالواإلجراء  زام بالسياساتااللتيتم دعم  
 .ة العليا لمدير الصندوقاإلدارى يم ملخصات بها إللمراجعة مع اإلدارة ويتم تقدا لتتم مناقشة نتائج أعما

 

التقييت  مالخدمة فياى مستوى مقدمي  لسارية عللعمليات ايب الرقابة واأسال  لخاص بمجلس اإلدارة حول مدى كفايةيم ام تنفيذ 
    .مة دشات المستمرة مع مقدمي الخن خالل المناقيتعلق بالمخاطر التشغيلية م

 

وحدات قد يسبب تأجيل أو  ء الأو تعثر أمنا  إفالسطاء ذوي سمعة جيدة. إن  ق لدى وساالحتفاظ بكافة وحدات الصندوالحقا   يتم  
حقو الصتقليل  المتعلقة ق  لدىالمالية    باألوراق  ندوق  بها  دوراألمناء  المحتفظ  بصورة  الصندوق  مدير  يقوم  بمراقبة .  ية 

 م.اخلية والوضع المالي لألمناء الذي يتعامل معهلدا تصنيف االئتماني والرقابة ال
 

 إدارة رأس المال )هد(
  

رأيتم  الصندوق  ثل  ع سمال  الصندوقفي  يهدف  القائمة.  الوحدات  مباإلى    دد  االكتتاستثمار  محفلغ  في  استثمارية ابات  ظة 
تنم عوائد مجزيةبغرض  وتوفير  المال  رأس  المدى    ية  اعلى  تقليل مخاطر  مع  السوق  نالالمتوسط،  في  الموجه  ذي  خفاض 
 الصلة.  

 

تثمارية ات االس ر في محفظة متوازنة وفقا  للتوجيهتثمامن خالل االس  سيةحقيق هذا الهدف بصورة رئيوق إلى تيهدف الصند
اللص بالندوق مع  الكافيةالحتفاظ  اللوفاء    سيولة  الوحدات. وقد  الصندوباستردادات حاملي  المفروضة من  لتزم  بالمتطلبات  ق 
الخاصهاج واللوائح  القوانين  ذلك  في  بما  خارجية  بهيئة  ت  وة  والسلع  المالية  المصر األوراق  اإلمارات  المتحدة عربيف  ة 

 المركزي.
 

   واألحكام تقديراتاستخدام ال 5
 

اسبية  محلعند تطبيق السياسات اخدمة  المستلهامة  التقديرات واألحكام المحاسبية ا  ليقين فيرئيسية لعدم االمصادر ال  فيما يلي
 للصندوق: 

 
 لمالية القيم العادلة لألدوات ا (1)

 
مها ة  تحديد قييحتمل عادكز المالي وان المريتم قياسها بالقيمة العادلة في بيرات  وق على استثماصندتشتمل األدوات المالية لل

 تكون متاحة بصورة واضحة.  قية المدرجة عقول للتقديرات؛ أي األسعار السوي نطاق مالعادلة ف
 

افي المالية األخرى، فإن  العاد  فتريةالدلقيم  ما يتعلق ببعض األدوات  القيمة  للطبيعةلة  تقارب  ورية أو قصيرة األجل  الف  نتيجة 
 لية. لألدوات الما

 

مرتبطة بتحديد القيم ن الشكوك التقديرات إدارية كما يقلل أيضا  مأحكام و  من الحاجة إلى لحوظة يقلل  ر سوقية مأسعا  توفر ن  إ
ت  ة.لالعاد يختلف  ملحوظة  سوقية  وأسعار  مدخالت  وجود  للمإن  للبعا   ويتعرض  واألسواق  علىتغينتجات  بناء   اث  أحد  رات 

 الي.  محددة وظروف عامة في السوق الم
 

دة: التحقق من مدخالت  قابية المحدتتضمن األنظمة الر  لقيم العادلة. بقياس ا  بة فيما يتعلقر عام للرقابوضع إطا  قام الصندوق
في   يرعالتس اليومية  الهامة  التغيرات  تحليل  منها  لتقييماحركات    الملحوظة؛  وإبوالتحقق  االست  الغ؛  ولجنة    شاريالمجلس 

 م.  لقة بالتقيية المتعاالستثمار باألمور الجوهري
 

 لمالية. ا تسات القيمة العادلة لألدوايتعلق بقيا السياسات المحاسبية للصندوق فيمابيان  6 اإليضاح( وح) 3 اإليضاحي تم ف
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 )تابع(  تقديرات واألحكاماستخدام ال 5
 

  المقاضاةة عن  االلتزامات الطارئة الناتج (2)
 

عمليات لطبيعة  يكون  دوقالصن  نظرا   قد  ف دوالصن،  تنشأ  قضائية  دعاوى  في  طرفا   االع  يق  أعماله  يسياق  رتكز تيادية. 
الط االلتزامات  التارمخصص  الموائة  تدفق  احتمالية  المقاضاة على  عن  تنشأ  االقتصادية  ي  وإمرد  تلك ية  انكالخارجة  تقدير 

 بنتائج كل أمر منها بدقة.ؤ  لتنبوك وال يمكن ال هذه األمور للكثير من الشكتخضع مث .ثوقةبصورة مو التدفقات الخارجة
 
 المالية  لمطلوبات صنيف الموجودات وات (3)

 
السياسات   الماليمحاسبيالتقدم  والمطلوبات  للموجودات  نطاق  للصندوق  البدايةة  في  تصنيفها  ليتم  المحاسبية ضم  ة  الفئات  ن 

 . روفالظالمختلفة في بعض 
 

المالية بالقيمعند تصن الموجودات  العادلة من  يف    يالمبين ف  فبالوصبأنه يلتزم    الخسائر، أكد الصندوق  ألرباح أوا  خالل ة 
 .3 اإليضاح

 

 وبات الماليةوالمطلت الموجودا 6
 
 العادلة التصنيفات المحاسبية والقيم  

 
 كما في:  اليةفئات األدوات الم معللصندوق المالي   لمركزبيان ا في الواردةالبنود  لمجموعة طابقةم هيبين الجدول أدنا

 

 

مسجلة إلزامياً  
 ة  ة العادلبالقيم

 األرباح   من خالل
 دسائرأو الخ

لمالية الموجودات ا
 المطفأة   بالتكلفة

المطلوبات المالية 
 لياإلجما  األخرى

 لف درهمأ ف درهمأل مألف دره ألف درهم 
     2021ديسمبر  31
     ة لماليجودات االمو

 527 - 3,966 - النقد وما يعادله
 بالقيمة العادلة من خالل ات استثمار
 86.276 - - 115,162 ح أو الخسائراألربا
 ------------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
 115,162 3,966 - 86.803 
  === = = = = =  = = = === =  === = = ===  === === == 
     المالية طلوباتمال

 83 83 - - ت األخرىلوباالمط
 185 185 - - المستحق ألطراف ذات عالقة 

 133 133 - - تحقة الدفع سلمادات ااالسترد
حاملي   ة إلىدات المنسوبفي الموجوصا

 118,727 118,727 - - السترداد الوحدات غير القابلة ل
 --------------------- --------------------- ------------------ ------------------ 
 - - 119,128 119,128 
  === = = === =  === = = === =  === = = = ==  === = = = == 
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 بع( )تاة ت المالي الموجودات والمطلوبا 6
 

 اسبية والقيم العادلة )تابع(التصنيفات المح 
 
     

 

مسجلة إلزاميا   
 ة العادلة  بالقيم

 األرباح  من خالل
 ـسائر أو الخ

لمالية  ا الموجودات
 المطفأة  بالتكلفة

المطلوبات المالية  
 لياإلجما  األخرى

 لف درهم أ ألف درهم  م ألف دره ألف درهم  
     2020ديسمبر  31
     ة لماليا جوداتالمو
 527 - 527 - وما يعادلهالنقد 

 ات بالقيمة العادلة من خالل استثمار
 86.276 - - 86.276 األرباح أو الخسائر

 ------------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
 86.276 527 - 86.803 
  === = = = = =  = = = === =  === = = ===  === === == 
     المالية طلوباتمال

 86 86 - - ت األخرىالمطلوبا
 131 131 - - أطراف ذات عالقة إلى  المستحق

ة إلى حاملي صافي الموجودات المنسوب
 86.586 86.586 - - السترداد ل الوحدات غير القابلة

 --------------------- --------------------- ------------------ ------------------ 
 - - 86.803 86.803 
  === = = === =  === = = === =  === = = = ==  === = = = == 
 

جل ات قصيرة األطلوبر هي موجودات ومباح أو الخسائعادلة من خالل األرالتي ال يتم احتسابها بالقيمة الية  دوات المالإن األ
اتقارب   قيمها  الدفترية  قياس  لعادلة.  قيمها  والمطلو  افة كيتم  المالية  الموجودات  المطفأة  ببات  ارات الستثما  باستثناءالتكلفة 

 . سوق نشط سعار المتداولة فيإلى األ استنادا  بالقيمة العادلة  ها ي يتم قياسض المتاجرة والتالمحتفظ بها لغر
 
تتضمن   قييم.رير، باستخدام طرق التالتق  كما في تاريخ  ر في األسهم غير النشطةة لالستثمالقيم العادليد اوم الصندوق بتحديق
المقارنة مع  أ التقييم  المماثلة، إن وجدت، األدواساليب  الربط بذلك المؤشر    وظةأسعار ملح  والتي توجد لها  ت  في السوق أو 

اة التي تعكس سعر األدتحديد القيمة العادلة    التوصل إلىالتقييم هو  لوب  ف من استخدام أسسعار. إن الهدالذي يوفر أقرب األ
 ية.السوق االعتياد في السوق وفقا  لشروطاركين ان سيتم تحديده من قبل المشكلتقرير الذي المالية في تاريخ ا

 
لمستخدمة  المدخالت ايعكس أهمية  لذي  المبين أدناه ا  للقيم العادلة   متدرجالنظام  الام  ندوق بقياس القيم العادلة باستخدالصيقوم  

 ات:في وضع القياس
 

 نشط ألداة مماثلة. قلمعدل( في سور السوق المدرج )غير ا: سع1المستوى 
 

بصورة غير مباشرة بصورة مباشرة )وهي كاألسعار( أو  ما  ملحوظة، إ   ستند إلى مدخالتساليب التقييم التي ت: أ2ى  المستو
المستمدة  ) الفئة عتمل  من األسعار(. تشوهي  األدواتهذه  باست  لى  تقييمها  يتم  السوق  التي  أسعار  أسواق  خدام:  المدرجة في 

لتقييم األخرى بحيث  ب ا أو أساليواق األقل نشاطا  قة أو مماثلة في األست مطابة أو األسعار المدرجة ألدوالألدوات مماث  نشطة
 سوق. ن بيانات الرة مشرة أو غير مباشظة بطريقة مبامدخالت الهامة ملحوتكون كافة ال
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 )تابع( ت المالية وجودات والمطلوباالم 6
 

 بع(يم العادلة )تاالتصنيفات المحاسبية والق 
 

تشمل   ه الفئة على جميع األدوات التيهذ  ملحوظة. تشتملت جوهرية غير  دخالالتي تستخدم فيها ملتقييم  : أساليب ا3المستوى  
إلى بيان  يمها مدخالت غيرأساليب تقي للمدخالت    تامستندة  غير الملحوظة تأثير جوهري على تقييم األداة. ملحوظة ويكون 

تعديالت م بي األمر القياماثلة حيث يقتضت مسعار المعلنة ألدواإلى األتي يتم تقييمها استنادا   ل على األدوات ا تشتمل هذه الفئة  
 دوات.س الفروق بين األر ملحوظة لكي تعكأو افتراضات جوهرية غي

 
الج لألدوا وديقدم  تحليال   التالي  التل  فترة  نهاية  في  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  المالية  المست  النظام تقرير حسب  في  وى 

   لة.القيمة العاد تصنيف قياسات هطارإ ادلة الذي يتم فييمة العتدرج للقالم
 
 اإلجمالي   3وى المست 2المستوى  1المستوى  
 ف درهم لأ ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

       2021ديسمبر  31
 بالقيمة العادلة  استثمارات 

 115,162 - - 115,162 ئر من خالل األرباح أو الخسا 
  === = = = = = =  === = = = = = =  == = = = = = = =  === = = = = = = 
     
       2020ديسمبر  31
 بالقيمة العادلة  ثمارات تاس
 86.276 - - 86.276 سائر ل األرباح أو الخمن خال 
  === = = = = = =  === = = = = = =  === = = = = = =  === = = = = = = 
 
المستوى    يتم إطار  للقيمة  2في  المتدرج  النظام  قي  من  المالية والمطل  اسالعادلة  الالوبات  الموجودات  للصندوق  مصنفة  مالية 
مساوية تقريبا  لصافي قيمتها  لتلك الموجودات والمطلوباتادلة  القيمة الع  . يعتبر الصندوق أن طفأةمل بالتكلفة التسهيالت تمويك

 الدفترية. 

 
 الخسائر  أورباح  بالقيمة العادلة من خالل األالستثمارات ا 7
 

ديسمبر   31)ألف درهم    115,162مدرجة بقيمة  أسهم    منباح أو الخسائر  ل األرالالعادلة من خ  ات بالقيمةاالستثمارتتألف  
 ئر.بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا ونةليس هناك أدوات مالية مره .م(ألف دره  86.276: 2020

 
 ع الجغرافي: قطاسب اليلي توزيع هذه االستثمارات حفيما 
 
 2021 2020 
 ألف درهم  درهم فأل 

   المدرجة  األدوات المالية
 81.738 115,162 مارات العربية المتحدةاإل

 4.538 - العربية السعودية  المملكة
 ---------------- ---------------- 

 115,162 86.276 
  == === ==  == === == 
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 وحدات الصندوق  8
 

اب للوحدات ، يرتكز سعر االكتتوليألا  للطرححقا   مة االسمية(. ال)بالقي  للوحدة  درهم  10ات بسعر  األولي للوحد  الطرحكان  
 ع. ومل من كل أسبل وحدة في آخر يوم عت لكالموجودا  على صافي قيمة

 
 ت العالقة  األطراف ذا 9

 
 ات العالقة  ذهوية األطراف 

 

أن األطراف  عالقة تعتبر  ذات  بمقد  ها  كان  مم  ةرإذا  ما  سيططرف  نفوارسة  أو  ملحرة  فيعلى    وظذ  األخر  تخاذ  ا  الطرف 
الاالقرار التشغيليةت  أو  العال  تتألف.  مالية  ذات  االستشاريضاء  أع  منقة  األطراف  والمجلس  االستثم،  ومدير  الجنة  رات 
من وإلى  مات  ق األعمال االعتيادية، بتقديم وتلقي خدفي سيا  ،يقوم الصندوق.  سيطرتهملتخضع  ق وتلك الشركات التي  الصندو

ااألطرا  تلك ذات  االتفاق علعالقة بأسعار  ف  أحكام وشرو  يها،ليتم  قبل  وبموجب   ي األول بصفتهوظبأببنك  ط موضحة من 
 مدير الصندوق.

 
 حكام والشروط األ
 

 روط الهامة موضحة أدناه:إن األحكام والش
 

تقديم ب  ندوقلمدير الصكامل  لوكة بالشركة تابعة مم  ، لألوراق المالية ذ.م.م  األول  أبوظبيشركة  تقوم   الوساطة 
 السوق.   وق وفقا  لألسعار السائدة فيدالصنساطة إلى خدمات الو

 
 ليها مع الصندوق.  لألسعار المتفق ع مصرفية وفقا  خدمات  مدير الصندوقيقدم  لمصرفية االخدمات 

 
 :   ي الئحة الشروطف و مدرجلما هاألتعاب التالية وفقا    لحصول علىا ندوقيستحق مدير الص ات األخرى الخدم

 ؛ وا  قيمة الموجودات تستحق يومي  صافيمن  ٪5.1 إدارة بنسبةأتعاب  •
-S&P Pan Arab Largeمؤشر  فوق  داء المتميز للصندوق٪ على األ10  ةببنسأتعاب أداء   •

Mid Cap TR   "(و المعيار )"أتعاب األداء تب عليترموجودات  لقيمة لصافي  ر  خأ ها صرف 
 ."(حد األقصىالصلة )" ل السنة ذات ال خال

 
 األرصدة

 

 اريخ التقرير: وقة في تاف ذات العالراألط معرصدة فيما يلي األ
  

 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف 

   القة عن أطراف ذات ستحق مالم
   بي األولبنك أبوظ  -

 527 3,966 كنالنقد لدى الب
  == === ==  == === == 

 24.700 37,366 ولنك أبوظبي األاالستثمارات في أسهم ب
  == = = = ==  == === == 
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 ع( )تابذات العالقة  األطراف 9
 

 ابع( )ت األرصدة
 

 ريخ التقرير: اوقة في تألطراف ذات العالا معيلي األرصدة فيما 
 

 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف 
   

   ق إلى أطراف ذات عالقةمستحال
   ي األولببنك أبوظ  -

 113 160 ستحقة الدفع لمدير الصندوقم أتعاب إدارة
 6 9 مينحافظ األ الصفته الدفع لبنك أبوظبي األول ب رسوم إدارية مستحقة

 6 8 أتعاب إدارة  –تحقة لمسيمة المضافة ا ضريبة الق
   

   .م.م لألوراق المالية ذ أبوظبي األول شركة -
 5 7 الء التحويل رسوم وك

 1 1 م معامالت رسو
 ------------- ------------- 
 185 131 
  == == ==  = = == == 
 

 ذ.م.م ول لألوراق المالية أبوظبي األ شركة  معحجم المعامالت 
 2021 2020 
 درهم  ألف درهم ألف 
   

 44.189 37,057 يةوجودات مالشراء م
  == == = ===  == == = === 

 42.626 21,104 ماليةحصالت من بيع موجودات المت
  == == ====  == == ==== 
 

 المعامالت  
 

 :  خالل السنةلشامل الدخل ا بيان اف ذات العالقة المدرجة ضمن ألطرا فيما يلي المعامالت مع
 

 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف 
   

 ( 190) ( 102) اق المالية ذ.م.م لألور أبوظبي األولركة  رسوم الوساطة المدفوعة لش
   

   بي األولبنك أبوظ  -
 22 2 إيرادات الفائدة 

 1.396 1,601 إيرادات توزيعات األرباح 
 (48) ( 68) روفات رسوم وكالء التحويل مص
 ( 1.151) ( 1,616) دارةاإل أتعاب

 (61) ( 97) أتعاب الحافظ األمين
 (61) ( 81) ارة إدأتعاب  –ضريبة القيمة المضافة  

 (20) ( 17) داءعاب األأت
  == == ====  == == = === 
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 )تابع(  ت العالقةاألطراف ذا 9
 

 )تابع( المعامالت 
 
الصت إدارة  الصندوق  تم  مدير  قبل  يمن  موظفي  ندوق وال  الصنوجد  لدى  رئيسيين  الئحة  من    2-13  للمادةوفقا   ق.  دوإدارة 
بنسبشروط،  لا إدارة  أتعاب  سداد  مسنويا    ٪5.1ة  يتم  قيمة  صافي  من  بص  الصندوق  ربع  وجودات  مسنوورة  إلى  دير  ية 

 . يعلى أساس يومقاقها م احتسابها واستحالصندوق، ويت
 

 ر لعادلة من خالل األرباح أو الخسائبالقيمة ا   اتاالستثمارمن   ة( رخساالربح/ )ال صافي  10
 
 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف 
   

 ( 9.707) 13,941 المحققةالربح/ )الخسارة( 
 5.054 18,642  ققةغير المحاألرباح 

 (1) ( 1) صافي خسائر صرف العمالت األجنبية
 ------------------ ------------------ 
 32,582 (4.654 ) 
  === == = = =  === == = = = 
 

 .  مدرجة كيةفي سندات مل  خالل األرباح أو الخسائر عادلة منارات الصندوق بالقيمة الافة استثمك كما في تاريخ التقرير، تتم
 

   جرةا للمتاظ بهالمحتف   جوداتالمو صافيو صافي الموجوداتبين   بقةمطاال 11
 

لنشرة   بشاب  االكتتوفقا   يتم  بالصندوق،  حاملكل  الخاصة  اطالع  صيومي  على  لالسترداد  القابلة  الوحدات  قيمة  افي  ي 
خالل األرباح أو الخسائر  ت بالقيمة العادلة من  قيمة الموجودات غير المدققة استثمارا  ضمن صافيموجودات غير المدققة. يتال

ة أو رسوم  لموجودات الماليد ابناء على تكاليف استبعا  ديلدون تعمدرجة في وقت محدد  غالق الاإل  ستخدام أسعارمحتسبة با
 صرف قيمة الوحدات. 

 
ال  اضألغر المالية، يتم احتإعداد  المدققة باستخدام أسع  ساب صافيبيانات  الموجودات  للموقيمة  المدرجة  العرض  جودات  ار 

 المالية.  
 

التالي الجدول  بين    يوضح  م  صافيمطابقة  بناقيمة  الصندوق  على  وجودات  المالية  اء  للتقارير  المبياوفقا   المالين  مع    ركز 
 : اجرةلمتي قيمة الموجودات المحتفظ بها لصاف
 

 
 ديسمبر 31

2021 
 سمبر دي 31

2020 
 ألف درهم  درهم ألف 
   

 86.586 118,727 مركز المالي ت كما في بيان الصافي الموجودا
 480 1,657 ر اإلغالقالعرض ألسعا سعار التعديل من أ

 ------------------ ------------------ 
اً لنشرة اكتتاب سبة وفقحتوجودات المحتفظ بها للمتاجرة المصافي قيمة الم

 87.066 120,384 الصندوق 
  === =====  === ===== 
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 اد ات القابلة لالستردالوحد 12
 

الصندو لدى  لالسترداد  القابلة  الوحدات  للح تخضع  األدق  قيمةد  تيحداالكتتاب.    نى من  الصندوق  آخر موعد الستد  م الاريخ 
لة. تخضع إشعارات االسترداد  اد المكتمتاب أو إشعارات االسترديات االكتقر يوم يقبل فيه مدير الصندوق اتفاالطلبات وهو أخ

األدنى االسترداد  للحد  قيمة  امن  أيضا   للصندوق  يكون  االستثنائية،  الظروف  في  ت  لقدرة.  االستعلى  فعليق  أو  رض  ردادات 
إلز األ استرداد  ذلك  كان  إذا  حامي  جميع  في صالح  ذامر  الحركات  بيان  تم  الوحدات.  في  تاملي  في   الصلة  التغيرات  بيان 

وسياسات إدارة    1هداف المبينة في اإليضاح رقم  السترداد. طبقا  لألت المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالموجودا  صافي
المالمخا اإلطر  في  رقم  بينة  الصندوق، ي4يضاح  مبالغ  حرص  استثمار  المستل  على  مناسبة مع  االكتتابات  استثمارات  في  مة 
 سترداد.كافية للوفاء بطلبات االظ بسيولة ااالحتف

 
  2021مبر  ديس  31  كما في  درهم   12  .39  مبلغ  كل وحدةموجودات الصندوق ل  يبلغ صافي قيمة،  2021ديسمبر    31كما في  
 . 2020 مبرديس 31 كما فيدرهم  8 .89 ومبلغ


