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الصندوق مدير تقرير

 لتنمية الوطنى أبوظبى بنك صندوق لصندوق المراجعة المالية البيانات تقديم الصندوق"( )"مدير ش.م.ع األول أبوظبي بنك يسر
٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة )"الصندوق"( المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال

عامة نظرة
 الصندوق" )»مدير األول أبوظبي بنك قبل من المتحدة العربية اإلمارات دولة في تأسيسه تم مفتوح استثمار صندوق بمثابة الصندوق إن
 المركزى المتحدة العربية اإلمارات مصرف إدارة مجلس قبل من الصادر ٩٤/٨/١ ٦٤ رقم القرار بموجب األول"( أبوظبي "بنك أو

المتحدة العربية اإلمارات لدولة والسلع المالية األوراق هيئة موافقة على وبناء

الرئيسية األنشطة
 فى االستثمار خالل من المتوسط المدى على الرأسمالية األرباح فرصة مع اإليرادات من مجزية مستويات تقديم إلى الصندوق يهدف

 اإليداعات وإيصاالت للتحويل، القابلة السندات )مثل الملكية بحقوق متعلقة عندات و/أو أفريقيا وشمال األوسط الشرق في أسهم محفظة
 ترتيبات خالل من أو بها معترف عالمية تداول أسواق في تداولها يتم أو مدرجة كانت سواء العالمية(، اإليداعات وإيصاالت األمريكية

 رأس تنمية بغرض أخرى ألطراف الجماعي االستثمار برامج ذلك في بما الصلة ذات األخرى المالية األوراق وكذلك البورصة" "خارج
املال.

النتاجئ
 الف } vr (;V بمبلغ خسانر صافي :٢٠٢٠) درهم ألف ١٩,٩٠٤ بلغت إيرادات صافي الصندوق تكبد للمراجعة، الخاضعة الفترة خالل

 الصندوق آصدر المرفق. الموجز المرحلي األخرى الشاملة واإليرادات الخسائر أو األرباح بيان في بالتفصيل مبين هو كما درهم(
 صافي وبلغ الفترة خالل درهم ألف ٣,٩٧٩ بمبلغ وحدة ٣٩٠,٤٦١ استرداد تم كما درهم ألف ٣,٦٧٧ بمبلغ وحدة ٣٦٣,٣٧٧
درهم ألف ١٠٦,١ ٨٨ وقدره مبلغ ٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات

ريةمرااالست مبدأ
 السبب، لهذا المنظور المستقبل فى أعماله مواصلة من يمكنه كافي ودعم موارد لديه الصندوق بان معقول توقع الصندوق مدير لدى

٢٠٢١ يونيو٣٠ فى المنتهية أشه الستة لفترة المالية البيانات إعداد عند االستمرارية مبدأ تطبيق الصندوق مدير يواصل

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

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

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

الموظفين. أو

ًا ايناروا
العضوالمنتدب ورئيس استراتيجية االستت مار

وادارة االستنمار

الققضيكحلتة
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املحتدة العربية اإلمارات أبوظيب،
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ة ح. المه خلدة الم الماية اييعات مراجعة حول المستقك•, الحسانات مدقق.' تقرير

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

ممدم

 بنك لصندوق ٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في كما المرفقة الموجزة المرحلية المالية البيانات بمراجعة قمنا لقد
م.. تتالف الت و ، )««الصندوق»( المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي

؛٢٠ ٢١ يونيو ٣٠ في كما الموجز المرحلي المالي المركز بيان •
؛٢٠٢١ يونيو ٣ . ىف املنهتية أهشر الستة لفرتة املوجز املرحيل الشامل الدخل بيان• 

 الموجز المرحلى لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في التغيرات بيان• 
؛٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

؛و٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة الموجز المرحلي النقدية التدفقات بيان• 
الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات •

 المحاسبى للمعيار وفقًا الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن
 البيانات هذه حول استنتاجنا عن التعبير في مسؤوليتنا تنحصر المرحلية،. المالية "التقارير ،٣٤ رقم الدولي
بها. قمنا التي المراجعة أعمال على بناء الموجزة المرحلية المالية

املراجعة نطاق

لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم.٢٤١، »مراجعة المعلومات المالية 
المرحلية من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة البيانات المالية المرحلية ال موجزة

على امتفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام 
بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي 
يتم القيام به وفقأ للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات باننا 

سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال  نبدي
االكئيساالدي٠و٠ رأيأتدقيقيًا.

االستنتاج

بناء عىل مراجعتنا، مل يسرتع انتباهنا ما جيعلنا نعتقد أن البيانات املالية املرحلية املوجزة املرفقة مكا  ىف
٠ ٣ يوفيو ٢٠٢١مليمت إعدادها، من اكفة النوايح املادية، وفقأ لملعيار املحاسيب الدويل رمق٣٤، 

"التقارير املالية املرحلية".
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احرلد ريسارد
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املوجز املرحيل املايل املركز بيان

مكا ف

إيضاح

٣٠يونيو

الف  درمه
)غري مدققة(

 ديسمبر ٣ ١
٢٠٢٠ 

 درهم ألف
)مدققة(

الموجودات
v٧٢٠٥٢٧يعادله وما النقد

7١٠٥,٨٥٩٨٦,٢٧٦الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

١٠٦,٥٧٩٨٦,٨٠٣الموجودات إجمالي

المطلوبات
١٥٥١٣١/اعالقة ذات ألطراف المستحق

-١١٤االكتتاب بعمليات يتعلق فيما الدفع مستحقة مبالغ
١٢٢٨٦أخرى مطلوبات

إلى المنسوبة الموجودات صافي )باستثناء المطلوبات إجمالي
٣٩١٢١٧لالسترداد( القابلة الوحدات حاملي

١٠٦,١٨٨٨٦,٥٨٦لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

٩,٧١٠,٣٥١٩,٧٣٧,٤٣٥القائمة الوحدات عدد

١٠.٩٤٨,٨٩ا٠)درهم( وحدة لكل الموجودات قيمة صافي

يلي: بما متمثلة
١٠٦,١٨٨٨٦,٥٨٦الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي
٣٤٨٤٨٠اإلغالق أسعار إلى العرض أسعار من التعديل

١٠٦,٥٣٦٨٧,٠٦٦

 النقدية والتدفقات العمليات ونتائج المالي المركز المادية، النواحي كافة من عادل، وبشكل تعرض المالية البيانات أن علمنا، حد على
٦ R MOV 771 التاريخ. ذلك في المنتهية أشهر الستة ولفترة ٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في كما للصندوق
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م ٧ اليمنارحوس
 االستتمار استرراتيحية ورئيس العضوالمتتدب

//أسلمنار ة /د/ر و

بامعلرنييقيايارقاالاستمثارادرين كراستلييمي القانمل 

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

٢ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن
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املوجز املرحيل الشامل الدخل بيان
لفرتة الستة /هشر املتهتية ىف ٠ ٣ يونيو )غرب مدققةم

إيضاح
٢.٢١

ألف درمه
٢.٢٠

ألف درهم

صافي األرباح / )الخسائر( من االستثمارات بالقيمة
(٢٠,١٤٥)4١٧,٥٠٩العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٣,٥٢٠٣,٩٢٩األرباح توزيعات إيرادات
١٩ا/الفائدة إيرادات

(١٦,١٩٧)٢١,٠٣٠اإليرادات إجمالي

(١٩١)(١٠٩)لوساطة ا مرصوفات
(٥٩٠)(٧٨٢)١/واألداء اإلدارة أتعاب

(١٩٥)(٢٣٥)أخرى تشغيلية مصروفات

(٩٧٦)(١,١٢٦)التشغيلية املرصوفات إمجايل

(١٧,١٧٣)١٩,٩٠٤األرباح ا )الخسائر( التشغيلية للفترة
-«اإليرادات الشاملة األخرى

(١٧,١٧٣)١٩,٩٠٤الشاملة اإليرادات إجمالي

الزيادة ا )النقص( يف صايف املوجودات املنسوبة إىل
(١٧,١٧٣)١٩,٩٠٤حاميل الوحدات القابلة لالسرتداد

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

٢ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البياتات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن
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 املوجز املرحىل لالسرتداد القابلة الوحدات حاميل إىل املنسوبة املوجودات صايف يف التغريات بيان
لفرتة الستة أهشر املنهتية يف ٠ ٣ بوتيو )غري مدققةم

عدد الوحدات

صافي الموجودات
المنسوبة  إلى
حاملي الوحدات
القابلة لالسرتداد

ألف درمه

٢٠٢٠٩,١٩١,٧٠٨٨٤,٤٥٤يناير١يف
٤٣٤,١٦٧٣,٤٦٨الفترة خالل وحدات إصدار

(٨١٨)(١٠٢,٤٢٧)الفترة خالل وحدات استرداد
النقص في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي

(١٧,١٧٣)٠الوحدات القابلة لالسترداد

٢٠٢٠٩,٥٢٣,٤٤٨٦٩,٩٣١يونيو٣٠يف

٢٠٢١٩,٧٣٧,٤٣٥٨٦,٥٨٦يناير١يف
٣٦٣,٣٧٧٣,٦٧٧إصدار وحدات خالل ال فترة

(٣,٩٧٩)(٣٩٠,٤٦١)الفترة خالل وحدات استرداد
الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي

١٩,٩٠٤-الوحدات القابلة لالسترداد

٢٠٢١٩,٧١٠,٣٥١١٠٦,١٨٨يونيو٣٠يف

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

٢ الصفحة عل ج مدر ة جز المو حلية المر المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققى تقرير إن



املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

املوجز املرحيل النقدية التدفقات بيان
مدققةم )غرب يوتبيو ٣ ٠ ىف املنهتية أهشر الستة لفرتة

٢.٢١
ألف درمه

٢٠٢٠
ألف درهم

التشغيلية األنشطة ىف املستخدمة النقدية التدفقات
(١٧,١٧٣)١٩,٩٠٤للفترة التشغيلية )الخسائر( األرباح/
العامل: املال رأس يف التغريات

١٤,٢٩٨(١٩,٥٨٣)الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات
٣٦١٥األخرى المطلوبات

ه-األخرى المدينة الذمم
(٥٢)٢٤عالقة ذات أطراف إلى المستحق

(٢,٩٠٧)٣٨١التشغيلية األنشطة يف( )املستخدم من/ الناجت النقد صايف

المتويلية األنشطة من النقدية التدفقات
٣,٧٩١٣,٤٦٨مصدرة وحدات استرداد من المتحصالت

(٨٦٥)(٣,٩٧٩)لالسترداد قابلة وحدات استرداد

٢,٦٠٣(١٨٨)المتويلية األنشطة من الناجت ا يف( )املستخدم النقد صايف

(٣٠٤)١٩٣يعادله وما النقد يف )النقص( الزيادة/ صايف
٥٢٧١,١٣٢الفترة بداية في يعادله وما النقد

٧٢٠٨٢٨الفرتة هناية يف يعادله وما النقد

من- يعادله وما النقد يتألف
٧٢٠٨٢٨يعادله وما النقد

٠-المكشوف على مصرفية سحوبات

٧٢٠٨٢٨

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

٢ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن
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 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
لفرت ة الستة /هشر املنتيبة ف٣٠به نبه ر٢٠٢

الرئيسية واألنشطة القانوين الوضع ١

 استثمار صندوق هو )"الصندوق"( المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق إن
 بموجب ومرخص الصندوق"( )"مدير األول أبوظبي بنك قبل من المتحدة العربية اإلمارات دولة في تاسيسه تم مفتوح
 ال .٢٠٠٠ أغسطس ٢ ١ بتاريخ ٢٠٠٠/٢٢٧٤/١٣ رقم تحت المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف موافقة
 ابيكس بواسطة له اإلدارية الشؤون وتنفذ الصندوق مدير قبل من أنشطته إدارة وتتم بذاته مستقالً كيانأ الصندوق يعتبر

للصندوق"(. اإلدارية الشؤون عن )"المسؤول أبوظبي - المحدودة الصناديق لخدمات

 متعلقة سندات أو و/ المتحدة العربية اإلمارات دولة ألسهم محفظة في االستثمار هو للصندوق الرئيسي الغرض إن
 كانت سواء العالمية( اإليداعات وإيصاالت األمريكية اإليداعات وإيصاالت للتحويل القابلة السندات )مثل الملكية بحقوق
 األوراق وكذلك البورصة" "خارج ترتيبات خالل من أو بها معترف عالمية تداول أسواق في تداولها يتم أو مدرجة
المال رأس تنمية بغرض أخرى ألطراف الجماعي االستثمار برامج ذلك بمافي الصلة ذات األخرى المالية

 مصرف قبل من التعديالت هذه اعتماد .تم٢٠١٤ نوفمبر ٣ ٠ في الشروط والئحة االكتتاب نشرة تعديل تم لقد
 ٣ ١ فى كما للصندوق المالية البيانات وكذلك الشروط والنحة االكتتاب نشرة إن المركزي. المتحدة العربية اإلمارات

 الصندوق لمدير المسجل المكتب لدى الطلب عند جميعها متاحة التاريخ ذلك في المنتهية وللسنة ٢٠٢٠ ديسمبر
المتحدة. العربية اإلمارات أبوظبي، ٦٣١٦ ص.ب وعنوانه،

اإلعداد اساس ٢

 المرحلية"، المالية "التقارير ٣ ٤ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقأ الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد تم
 في المنتهية وللسنة ٢.٢٠ ديسمبر ٣ ١ في كما للصندوق سنوية مالية بيانات أخر مع جنب إلى جنبأ قراءتها ويتعين

 لفهم الهامة والمعامالت األحداث لتفسر المختارة اإليضاحات إدراج تم سنوية"(. مالية بيانات )"أخر التاريخ ذلك
 ديممبر ٣ ١ في المنتهية للسنة سنوية مالية بيانات أخر إصدار منذ للصندوق المالي واألداء المركز في التغيرات

 السنوية المالية البيانات إلعداد الالزمة المعلومات جميع على الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه تشتمل .ال٢٠٢٠
المالية. التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقًا إعدادها تم التي الكاملة

ا707ا0لل6 1بتاريخ الصندوق مدير عن بالنيابة الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه اعتماد تم

الهامة المحاسبية السياسات ٣

 السياسات نفس هى الموجزة المرحلية الماليه البيانات هده في الصندوق فبل من المطبفه المحاسبيه السياسا إن
 باستثناء التاريخ ذلك في المنتهية وللسنة ٢٠٢٠ ديسمبر ٣ ١ في كما المالية بياناته في الصندوق قبل من المطبقة

 أي التعديالت لهذه ليس الفترة خالل تطبيقها وتم سارية أصبحت التي المعايير على الجديدة التعديالت أو التفسيرات
الموجزة. المرحلية المالية البيانات هذه على مادي تأثير

 الموجودات تقييم بإعادة وتعديالته التاريخية التكلفة لمبدأ وفقأ الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد تم
 بدرهم الموجزة المرحلية المالية البيانات عرض يتم الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات

بالصندوق الخاصة المالية البيانات عرض وعملة التشغيلية العملة وهو اإلماراتي( )الدرهم المتحدة العربية اإلمارات
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الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ يف املنهتية أهشر الستة لفرتة

 )تابع( اهلامة بيةحاسامل لسياساتا ٣

الفائدة ومصسوفت إالدات )!(

الفعلية الفاندة طريقة باستخدام الموجز المرحلي الشامل الدخل بيان في الفائدة ومصروفات بإيرادات االعتراف يتم

األرباح توزيعلك إيلرادات )يي(

 في الحق ثبوت تاريخ في الموجز المرحلي الشامل الدخل بيان ضمن األرباح توزيعات بإيرادات االعتراف يتم
 أما األسهم أرباح توزيعات إقرار تاريخ في عادة يكون المدرجة، الملكية لسندات بالنسبة اإليرادات. على الحصول

 بإيرادات االعتراف يتم األرباح. توزيعات لدفع المساهمين اعتماد تاريخ في عادة فيكون المدرجة، غير للسندات بالنسبة
 أو األرباح ضمن الخسانر او األرباح خالل من العادلة بالقيمة المقومة الملكية حقوق سندات من األرباح توزيعات
الخسائر

لالسرتداد القابلة الرحدلت حاميل عىل األرباح توزيعلت )ج(

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

االكتتلب أتعيل )د(

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

اخلسائر او أرباح خالل من العادلة بالقمية املالية ألدوت من )اخلسالر( األرباح صايف )مم

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

األرباح. توزيعات وإيرادات

تتمتل األرباح/)الخسانر( غير المحققة في الفرق بين متوسط قيمة األداة المالية في تاريخ آخر تقييم وبين قيمتها العا دلة
في نهاية الفترة.

 على الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من المحققة ا)الخسائر( األرباح صافي احتساب يتم
بها الخاص التسوية سعر وبين تقييم آخر تاريخ في المالية األداة قيمة متوسط بين الفرق أنه

املصسوفلت )و(
 على الموجز المرحلي الشامل الدخل بيان ضمن واألداء، اإلدارة أتعاب ذلك في بما المصروفات، بكافة االعتراف يتم

االستحقاق. اساس
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الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠ ونيو ي٣ ٠ في منتهيةال أشهر الستة لفترة

 )تابع( اهلامة بيةحاسامل السياسات ٣

األحنبية بالعمالت املعامالت )ز

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

التاريخ. ذلك في السائد الفوري الصرف

 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي األجنبية بالعمالت المالية غير والمطلوبات الموجودات إن
العادلة. القيمة تحديد تاريخ في الساند الفوري الصرف لسعر وفقًا اإلماراتي الدرهم إلى تحويلها إعادة تتم

 فروق إدراج يتم الموجز. المرحلي الشامل الدخل بيان ضمن التحويل عن الناتجة الصرف بفروق االعتراف يتم
 االمتثمارات من األرباح صافي ضمن الخسانر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة باالستثمارات المتعلقة الصرف

الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة

املالية واملطلوبلت املالية املوجودلت )ح(

العادلة القمية قياس رم

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

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

البيع سعر معقولة بصورة السعر هذا يقارب حيث المتوسط بالسعر

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

 بين بالتحويالت باالعتراف الصندوق يقوم المعاملة. تسعير عند اعتبارهم في السوق في المشاركون يضعها التي
التغير. خاللها حدث التي التقرير فترة نهاية في كما العادلة القيمة في التدرج مستويات

املطفاة التلكفة قياس (٢)

 االعتراف عند االلتزام أو األصل هذا قياس به يتم الذي المبلغ في المالي االلتزام أو لألصل المطفأة" "التكلفة تتمثل
 فرق ألي الفعلية الفائدة طريقة بامستخدام المتراكم اإلطفاء ناقصًا أو زاندًا األصلي، للمبلغ المدفوعات ناقصًا المبدني،

للخسائر , مخصص أي مقابل المالية لألدوات بالنسبة تعديلها ويتم المستحقة، والقيمة المبدنية القيمة بين
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الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ يف املتهتية أهشر الستة لفرتة

)تابع( اهلامة املحاسبية السياسات ٣

)تابعم املالية واملطلوبك املالية املوجودات )ح(

املقلصة (٣)

 وذلك الموجز، المرحلى المالى المركز بيان ضمن القيمة صافي بيان ويتم المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم
 أساس على المعامالت تسوية إما ويعتزم بها المعترف المبالغ مقاصة في قانوني حق للصندوق يكون عندما فقط

متزامنة بصورة المطلوبات وتسوية الموجودات تحصيل أو المبلغ صافي

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

الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات

الشطب (٤)

 المالى األصل باسترداد معقولة توقعات الصندوق لدى يكن لم عندما للمالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة شطب يتم
منه. جزء استرداد أو بالكامل

لالسرتداد القابلة حدلت الو )ط(

يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كمطلوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االسترداد وفقًا لنشرة 
االكتتاب الخاصة بالصندوق، تستند مبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد على اخر صافي قيمة للموجودات تم 

نشرها. يتضمن صافي قيمة الموجودات استثمارات الصندوق المحتسبة بامتخدام أسعار اإلغالق.

على الجانب اآلخر، ووفقًا للسياسات المحاسبية للصندوق، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة بسعر العرض 
ويتم قياس المطلوبات المالية بالقيمة العادلة بسعر الطلب. تم تعديل الفروقات في أسس القياس الستثمارات الصندوق 
ومبالغ االسترداد من الوحدات القابلة لالسترداد من خالل صافي األرباح / الخسائر من الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

وحدة لك املوجودلت قمية صايف )ي(

 وققًا الموجز المرحلى المالى المركز بيان في عنه اإلفصاح تم والذي وحدة لكل الموجودات قيمة صافي احتساب يتم
 لالسترداد القابلة الوحدات لحاملى المنسوبة الموجودات صافي تقسيم خالل من بالصندوق الخاصة االكتتاب لنشرة

التقرير. تاريخ في القانمة الوحدات عدد على المالي المركز بيان ضمن المدرج

يعادله وما النقد ك(

 ثالثة من أقل أصلية استحقاق فترات ذات البنوك لدى ودانع من النقدية التدفقات بيان لغرض يعادله وما النقد يتألف
 الصندوق إدارة من يتجزأ ال جزء ويشكل الطلب عند سداده يتم الذي المكشوف على المصرفي السحب ورصيد أشهر
الموجز المرحلي المالي المركز بيان في المطفأة بالتكلفة يعادله وما النقد تسجيل يتم للنقد.
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الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ ىف املتهتية أهشر الستة لفرتة

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

( التغلت يف السياسلك املحاسبية اهلامة

 تفعيلها يتم ولم اإلصدار قيد والتفسيرات المعايير من عدد يوجد الموجزة، المرحلية المالية البيانات اعتماد تاريخ في
 في والتفسيرات المعايير هذه لتطبيق يكون أن يتوقع وال المعايير هذه عن الناتج للتأثير تقييم بإجراء الصندوق قام بعد.

الموجزة. المرحلية المالية بياتاته على جوهري تأثير المستقبلية الفترات

التقديرات ٤

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

التقديرات. تلك عن الفعلية النتائج تختلف

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

سنوية مالية بيانات

املالية املخاطر إدارة ٥

المالية المخاطر عوامل ١ -٥

 معدالت ومخاطر العمالت، مخاطر )متضمتة السوق مخاطر وهي: مالية مخاطر لعدة الصندوق أنشطة تتعرض
االئتمان. ومخاطر السيولة ومخاطر األسعار( ومخاطر النقدية للتدفقات الفاندة

 الالزم المالية المخاطر بإدارة الخاصة واإلفصاحات المعلومات جميع الموجزة المرحلية المالية اليياتات تتضمن ال
 ٣ ١ في كما للصندوق السنوية المالية البيانات مع جنب إلى جنبًا قراءتها ويجب السنوية، المالية البيانات في إدراجها
.٢٠٢٠ ديسمبر

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

خملطراالتمتان

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

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



املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

 الموجزة المرحلية الماليه البيانات حول إيضاحات
٢٠٢) يونيو ٣ ٠ يف املنهتية أهشر الستة لفرتة

)تابع( املالية املخاطر إدارة ٥

)تابع( المالية المخاطر عوامل ١-٥

خملطراالتمتان)تابع( 0

 للموجودات المعنية الدفترية بالقيم ٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ في كما االئتمان مخاطر من درجة ألقصى الصندوق تعرض يتمثل
الموجز. المرحلى المالى المركز بيان فى الصلة ذات المالية

)ب( خملطرالسيولة

 إمكاتية له تتيح متداولة استثمارات في رئيسية بصورة االستثمار خالل من السيولة مخاطر بإدارة الصندوق يقوم
باالستردادات للوفاء كافية بسيولة االحتفاظ

سوقطرالخم )ج(

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

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

)د( خملطرالعمالت

 بعملة بها المعترف المطلويات أو الموجودات أو المستقبلية التجارية المعامالت تكون عندما العمالت مخاطر تنشأ
للصندوق. التشغيلية العملة خالف

 بعمالت أو األمريكي( الدوالر أمام صرفه سعر )المثبت اإلماراتي بالدرهم والمطلوبات الموجودات معظم أن بما
 لن الصرف أسعار في محتملة معقولة تغيرات أية أن اإلدارة ترى األمريكي(، الدوالر أمام صرفها معر )مثبت أجنبية
للصندوق. الموجزة المرحلية المالية البيانات على جوهري تأثير لها يكون

)مم خملطراألسعلر

إن الصندوق معرض لمخاطر أسعار األدوات المالية بسبب االستثمارات المحتفظ بها من قبل الصندوق والمصنفة فى 
بيان المركز المالي المرحلي الموجز على أنها موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يقوم مدير 
الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في قطاعات مختلفة والمتاجرة بها فى 

أسواق مختلفة. في الظروف االعتيادية، يقوم الصندوق باالستثمار في األدوات التجارية وفقأ للتوجيهات االستثمارية.

٦ االستمثارات بالقمية العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

تتالف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر من أسهم مدرجة تبلغ قيمتها ٠٥,٨٥٩ ١ ألف درهم
)ا ديسمبر ٢٠ ٢٠ "٠ ٢١/7 وًا الف درهم( , لم يكن هناك موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

خاضعة لرهن.



املحتدة العربية اإلمارات دولة ىف األموال لتمنية الوطىن أبوظيب بنك صندوق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم وجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ r يونيو ل٣٠٣

٦ االستمثارات بالقمية العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر)تابع(

فيما يلي توزيع االستثمارات حسب المنطقة الجغرافية:

٣٠يونيو
٢٠٢١

ألف درمه
)غري مدققة(

١ ٣ ديسمبر
٢.٢٠

ألف درهم
)مدققة(

األدوات المالية المدرجة
١٠٢,٤٣٩٨١,٧٣٨اإلمارات العربية المتحدة

٣,٤٢٠٤,٥٣٨السعودية العربية المملكة

١٠٥,٨٥٩٨٦,٢٧٦

العالقة ذات األطراف ٧

0 موية األطراف ذلت العالقة
 فى اآلخر الطرف على ملحوظ تأثير أو سيطرة ممارسة ما طرف بمقدور كان إذا عالقة ذات أنها األطراف ثعتبر
 االستثمار ولجنة االستشاري المجلس أعضاء من العالقة ذات األطراف تتألف التشغيلية. أو المالية القرارات اتخاذ

 وتلقي بتقديم االعتيادية األعمال سياق في الصندوق يقوم لسيطرتهم. تخضع التي الشركات وتلك الصندوق ومدير
 أبوظبي بنك قبل من المقررة واألحكام والشروط عليها المتفق لألمعار وفقأ العالقة ذات األطراف تلك من خدمات
الصندوق. مدير أو األول

واألحاكم الشسوط )مب

أدناه: موضحة الهامة واألحكام الشروط إن

 بتقديم الصندوق لمدير بالكامل مملوكة تابعة شركة ذ.م.م، المالية لألوراق األول أبوظبي شركة تقومالوساطة
السوق. في الساندة لألمعار وفقأ الصندوق إلى الوماطة خدمات

الصندوق مع عليها المتفق لألسعار وفقأ مصرفية خدمات الصندوق مدير يقدمالمصرفية الخدمات

يستحق مدير الصندوق الحصول على األتعاب التالية وفقأ لما هو مدرج في الئحة الشروط:الخدمات األخرى
• zأتعاب إدارة بنسبة ١٠٥ سنويًا من صافي قيمة الموجودات ويتم وامتحقاقها يوميًا وتستحق ا لدفع

إلى مدير الصندوق بصورة ربع سنوية؛

-s&p Pan Arab Largeأتعاب أداء بنمبة ٠ ١ Z على األداء المتميز للصندوق فوق مدشر ٠
 Mid Cap TR

 
)"المعيار"( وأخر صافي قيمة للموجودات ترتب عليها صرف أتعاب األ داء

خالل السنة ذات الصلة )"الحد األقصى"(.



املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢١ يونبو ٣ ٠ يف املنهتية أهشر الستة لفرتة

)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

األرصدة )مج

التقارير: تاريخ في العالقة ذات األطراف لدى األرصدة يلي فيما

٣٠يونيو
٢٠٢١

ألف درهم
)غري مدققة(

١ ٣ ديمسري
٢٠٢٠

ألف درهم
)مدققة(

عالقة ذات لطراف من املستحق
- بتك ابوظيب ا ألول
٧٢٠٥٢٧النقد لدى البنك

٣٧,١٨٥٢٤,٧٠٠األول أبوظبي بنك أسهم في االستثمارات

عالقة ذلت لطراف اىل املستحق
- بنك أبوظيب األول

١٣٤١١٣أتعاب إدارة مستحقة الدفع لمدير الصندوق
٧٦إدارة أتعاب - المستحقة المضافة القيمة ضريبة
٨٦األمين الحافظ بصفته األول أبوظبي لبنك الدفع مستحقة أتعاب

- رشكة أبوظيب األول لألوراق املالية ذمب م
ح٦رسوم وكالء التحويل

الدفع مستحقة معامالت رسوم
I١

١٥٥١٣١

 حقوق استثمارات ضمن مدرجة الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات الصندوق لدى يكن لم
الصندوق. عن باإلنابة عالقة ذي طرف قبل من بها المحتفظ الملكية



املحتدة العربية اإلمارات دولة ىف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢) بونبو ٣ ٠ ىف املنهتية أهشر الستة لفرتة

)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

املعامالت )د(

 الدخل بيان ضمن المدرجة يونيو ٣ ٠ فى المنتهية أشهر الستة فترة خالل عالقة ذات األطراف مع المعامالت يلي فيما
الموجز: المرحلي الشامل

فرتة الستة أهشر
املنهتيةيف٣٠
يونيو ٢٠٢١

ألف درمه
)غري مدققة(

فترة الستة أشهر
املنهتية يف ٠ ٣
يونيو ٢٠٢٠

ألف درهم
)غير مدققة(

(١٣٦)،٦٢١ذ.م.م المالية لألوراق أبوظبي لشركة المدفوعة الوساطة مصروفات
(٥٦٢)(٧٤٥)اإلدارة اتعاب

١,٦٠١١,٣٩٦األرباح توزيعات إيرادات
١١٩الفائدة إيرادات
(٢٨)(٣٧)إدارة أتعاب - المضافة القيمة ضريبة
(٢٨)(٤٩)األمين الحفظ أتعاب
(١٢)(٨)المعامالت رسوم

(٢٣)(٣١)التحويل وكالء رسوم مصروفات

تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد موظفي إدارة رئيسيين لدى الصندوق. تم خالل الفترة الحالية 
تحميل أتعاب أداء بقيمة الشى درهم )٣٠ يونيو ٣٠ ٣٠ ■٠ر٢ ؤ درمم(، من إجمالي ذلك المبلغ اليزال مبلغ الشيء 

درهم )اr ديسمبر y.-nr٠ شيء( مستحق الدفع كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠٢١.

٨ صايف األرباح ا )اخلسائر( من االستمثارات بالقمية العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

فرتة الستة أهشر
املنهتيةيف٣٠

يونيو ٢٠٢١
ألف درمه

)غري مدققة(

فترة الستة أشهر
المنتهية في ٠ ٣

يونيو ٢٠٢٠
ألف درهم

)غير مدققة(

(٩,٤٩١)١٣,٢٠١المحققة غير )الخسائر( / األرباح
(١٠,٦٥٤)٤,٣٠٨المحققة )الخسائر( / األرباح

(٢٠,١٤٥)١٧,٥٠٩



املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠٢١ يوتيو ٣ ٠ يف املنهتية أهشر الستة لفرتة

٨ صايف األرباحا)اخلسائر( من االستمثارات بالقمية العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر)تابع(

 أشهر الستة لفترة الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من المحققة )الخسائر( / األرباح تتمثل
 وبين تقييم أخر تاريخ في المالية لألداة الدفترية القيمة بين الفرق في ،٢٠٢٠ يونيو ٣٠و ٢ ٠ ٢ ١ يونيو ٣ ٠ في المنتهية

المالية. األداة هذه تسوية سعر

 الستة لفترة الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من المحققة غير )الخسائر( / األرباح تتمثل
 تقييم أخر تاريخ في المالية لألداة الدفترية القيمة بين الفرق ،في٢٠٢٠ يونيو ٣ ٠و ٢ ٠ ٢ ١ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر
التقرير. فترة نهاية في الدفترية قيمتها وبين

٩ املوجودات واملطلوبات املالية

العادلة والقمي املحاسبية التصنيفات

 األدوات فنات مع للصندوق الموجز المرحلي المالي المركز بيان في الواردة البنود لمجموعة مطابقة أدناه الجدول يبين
فى: كما المالية

مجسلة إلزا ميًا
بالقمية العا دلة

من خالل األرباح
أو اخلسائر

ألف درمه

املوجودات
املالية بالتلكفة

المطفأة
ألف درمه

املطلوبات
املالية األخرى

ألف درمه
اإلمجايل

ألف درمه
مكا يف ٠ ٣ يونيو ٢٠٢١ )غري مدققة(

املوحودات املالية
٧٢٠-٠٧٢٠النقد وما يعادله

االستتمارات بالقيمة العادلة من
١٠٥,٨٥٩-«١٠٥,٨٥٩خالل األرباح أو الخسائر

١٠٦,٥٧٩-١٠٥,٨٥٩٧٢٠

المطلوبات المالية
١٢٢١٢٢--المطلوبات األخرى

١١٤١١٤--الدفع المستحقة االستردادات
١٥٥١٥٥-Iعالقة ذات أطراف إلى المستحق

صايف املوجودات املنسوبة إىل حاميل
١٠٦,١٨٨١٠٦,١٨٨--الوحدات القابلة لالسترداد

١٠٦,٥٧٩١٠٦,٥٧٩-٠



املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 ٢٠٢١ يوتيو ٣ ٠ يف املنهتية أهشر الستة لفرتة

)تابع( املالية واملطلوبات املوجودات ٩

)تابع( العادلة والقمي املحاسبية التصنيفات

مسجلة إ لزاميًا
بالقيمة العا دلة

من خالل األرباح
أو الخسائر

ألف درهم

الموجودات المالية
.اءانة الطغاة

ألف درهم

المطلوبات المالية
األخرى

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
كمافي٣١ديسمبر٢٠٢٠)مدققة(

املوجودات املالية
٥٢٧-٥٢٧-النقد وما يعادله  

استتمارات بالقيمة العادلة من خالل
٨٦,٢٧٦--٨٦,٢٧٦ األرباح أو الخسائر

٨٦,٨٠٣-٨٦,٢٧٦٥٢٧

املطلوبات املالية
٨٦٨٦-- المطلوبات ا ألخرى

١٣١١٣١- -عالقة ذات أطراف إلى المستحق
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي

٨٦,٥٨٦٨٦,٥٨٦--الوحدات القابلة لالسترداد

--٨٦,٨٠٣٨٦,٨٠٣

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

 في المتداولة األسعار إلى استنادًا العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي المتاجرة لغرض بها المحتفظ االستثمارات باستثناء
نشط سوق

 التقييم. أساليب باستخدام التقرير، تاريخ في كما النشطة غير األسهم في لالستثمار العادلة القيم بتحديد الصندوق يقوم
 الربط أو السوق في ملحوظة أسعار لها توجد والتي وجدت، إن الممائلة، األدوات مع المقارنة التقييم أساليب تتضمن

 التي العادلة القيمة تحديد إلى التوصل هو التقييم أسلوب استخدام من الهدف إن األسعار. أقرب يوفر الذي المؤشر بذلك
 السوق لشروط وفقًا السوق في المشاركين قبل من تحديده سيتم كان الذي التقرير تاريخ في المالية األداة سعر تعكس

االعتيادية.

-



املحتدة العربية اإلمارات دولة ىف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠٢١ يونيو ٣ ٠ يف املتهتية أهشر الستة لقرتة

)تابع( املالية واملطلوبات املوجودات ٩

)تابعم العاللة والقمي املحاسبية التصنيفات

 المدخالت أهمية يعكس والذي أدناه المبين العادلة للقيم المتدرج النظام باستخدام العادلة القيم بقياس الصندوق يقوم
القياسات: إجراء في المستخدمة

مماثلة. ألداة نشط سوق يف املعدل( )غري املدرج السوق سعر : ١ املستوى

 غير بصورة أو كاألسعار( )أي مباشرة بصورة إما الملحوظة، المدخالت على المرتكزة التقييم أساليب :٢ المستوى
 في المدرجة السوق أسعار باستخدام: تقييمها يتم التي األدوات على الفئة هذه تشتمل األسعار(. من مستمدة )أي مباشرة
 نشاطأ أقل تعتبر التى األسواق فى مماثلة أو مطابقة ألدوات المدرجة السوقية األسعار أو مماثلة؛ ألدوات نشطة اسواق

 معطيات من مباشرة غير أو مباشرة بصورة ملحوظة الهامة المدخالت جميع تكون حيث أخرى تقييم أساليب أو
السوق.

 تشتمل حيثما األدوات جميع على الفئة هذه تشتمل ملحوظة. غير هامة مدخالت باستخدام التقييم أساليب :٣ المستوى
 تقييم على هام تاثير الملحوظة غير للمدخالت ويكون ملحوظة بيانات على ترتكز ال مدخالت على التقييم أساليب
 التعديالت تكون حيث مماثلة ألدوات المدرجة األسعار على بتاء تقييمها يتم التي األدوات على الفئة هذه تشتمل األداة.

األدوات. بين الفروق تعكس حتى مطلوبة الملحوظة غير الهامة واالفتراضات

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

املستوى ١
ألف درمه

املستوى ٢
ألف درمه

املستوى ٣
ألف درمه

اإلمجايل
ألف درمه

مكا ٠ ٣ يونيو ٢٠٢١ )غري مدققة(
استثمارات بالقيمة العادلة

١٠٥,٨٥٩-«١٠٥,٨٥٩من خالل األرباح أو الخسائر

كما٣١ديسمبر٢٠٢٠)مدققة(
استثمارات بالقيمة العادلة

٨٦,٢٧٦--٨٦,٢٧٦الخسائر أو األرباح خالل من

 للصندوق المالية والمطلوبات المالية الموجودات قياس العادلة للقيمة المتدرج النظام من ٢ المستوى إطار في يتم
 مساوية والمطلوبات الموجودات لتلك العادلة القيمة أن الصندوق يعتبر المطفأة. بالتكلفة تمويل كتسهيالت المصنفة

الدفترية. قيمها لصافي تقريبًا



املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
لفترة الستة أشهرالمنتهية فى ٠ r يونبو ر ٣ ٣٠

لالسترداد القابلة الوحدات ١ ٠

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

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

 الموجز. المرحلى لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في التغيرات بيان في مبينة الصلة
 على الصندوق يحرص ،٥ رقم اإليضاح في المبينة المخاطر إدارة وسياسات ١ رقم اإليضاح في المبينة لألهداف طبقأ

االسترداد بطلبات للوفاء كاقية بسيولة االحتفاظ مع مناسبة استثمارات في المستلمة االكتتابات استثمار

يبلغ صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة ١٠.٩٤ درهم كما في ٠ ٣ يونيو ١ ٢ ٠ ٢ و ٨.٨٩ درهم كما في٣١
ديسمبر ٠٢,٢٠
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