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 مدير الصندوقتقرير 
 

األول  يسر أبوظبي  الصندوق ”)  ش.م.ع   بنك  المدقق  تقديم  ( “مدير  المالية  الوطني  لة  البيانات  أبوظبي  بنك  األموال صندوق    لمتاجرة 

 . 2021ديسمبر  31( للسنة المنتهية في “ الصندوق”)

 

 عامة    نظرة

 

تم  ثمار مفتوت هو صندوق اسصندوق  ال  هذا التأسيسه في دولة اإلح  العربية  أبوظبي  )"اإلمارات"(  متحدة  مارات  بنك  قبل  مدير  ”)  األولمن 

األول ”أو    “وق صندال أبوظبي  المتحدة    مصرف  موافقة   بموجب( ومرخص  “بنك  العربية   13/2156/2003رقم  تحت  المركزي  اإلمارات 

 .  2003 رب ديسم 31بتاريخ 

 

 األنشطة الرئيسية 

 

يهدف الصندوق  اجرة قصيرة األجل التي تنشأ بصورة أساسية من األسهم اإلماراتية.  فرص المت استغالل  يسي للصندوق هو  الرئ   لغرضإن ا

المتوسط    توفير عوائد مجزيةإلى   المدى  باالستثمار في ر االنخفاط مخ  من  والحدعلى  الصندوق  يقوم  الصلة.  الموجه في األسواق ذات  اض 

اإل دولة  في  أسهم  امحفظة  ومارات  المتحدة  الت لعربية  الخ مجلس  برامج    ليجيعاون  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  األخرى  المالية  األوراق  وكذلك 

أبوظبي المالي، أو حيثما كان   دبي المالي أو سوق   ة في سوقرج مد  انتألطراف أخرى، في القطاعات المختلفة، سواء كاالستثمار الجماعي  

جاذبية الموجودات المعنية مدى  تقلب السوق وى  ع الموجودات عليتوقف شراء وبي   .البورصة"ت "خارج  مناسباً، تم شراؤها من خالل ترتيبا 

 في وقت محدد. 

 

 النتائج 

 

ألف    1.212:  2020)ألف درهم    40.508المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد    الموجودات   ، بلغت الزيادة في صافيالسنةخالل  
مبين  (درهم هو  فيبالتف  كما  األ  صيل  األخرىبيان  الشاملة  واإليرادات  الخسائر  أو  الصندوق    رباح  أصدر  بقيمة   123.997المرفق.  وحدة 

النهائية المنسوبة إلى مالكي    موجوداته، وبلغ صافي  سنةألف درهم خالل ال  17.214وحدة بقيمة    781.168  ، كما استرد ألف درهم  2.630

 . (درهمألف  104.476: 2020)ألف درهم  129.376 مبلغ وقدره 2021ديسمبر  31الوحدات القابلة لالسترداد في 

 

 مبدأ االستمرارية 

 

لهذا السبب،  في المستقبل المنظور. من مواصلة أعماله الموارد الكافية والدعم الكافي الذي يمكنه ندوقالصى  ن لدأن يكو مدير الصندوقيتوقع 

 . 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في داد البيانات المالية تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعدير الصندوق ميواصل 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 

سياق   فيالمعامالت    كافة. يتم تنفيذ  ة مع األطراف ذات العالق   تاألرصدة والمعامالل البيانات المالية اإلفصاح عن  حو  9م  ح رقتم في اإليضا

 . ذات الصلة  واللوائحمع القوانين  بما يتوافق للصندوق األعمال االعتيادية

 

 نظرة مستقبلية 

 

أ يتم الحفاظ علىن ترى اإلدارة  أ   في  شطةن المستوى الحالي لأل  ه سوف  التمويل  المتوقع حدوث أي تغيرات في  و  المستقبل القريب وليس من 

 الموظفين. 

  



  

 

 

 

 مدققي الحسابات 

 

ي إم  ب   ىك  . أبدت2021  ديسمبر  31المنتهية في    للسنةابات خارجيين للصندوق  سحي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي  ب ى  كالسادة/  تم تعيين  

ليمتد لوار جلف  للصندوق.  رتمرااالسفي  رغبتها    جي  تعيين ك  كمدققي حسابات  إعادة  اقتراح  المساهمين وتم    ىتم  قرار  بموجب  إم جي  بي 

 . 2021 ديسمبر 31في  ذمتها فيما يخص مسؤوليتها عن السنة المنتهيةإبراء 
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 للشركات األعضاء  العالمية بي إم جي كي منظمةعضو في المتحدة و اإلمارات العربيةي دولة  ، شركة ُمرخصة فار جلف ليمتدإم جي لو بي يك
 جميع الحقوق محفوظة. بالضمان.  محدودة ية خاصةنجليزإليمتد، شركة  نترناشيونالإالمستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 

 .ت العربية المتحدةاإلمارابموجب قوانين دولة ة رخصومُ  ة لتد مسجليمجلف كي بي إم جي لوار 

 
 

 
 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 
 

 طني لمتاجرة األموالالو صندوق بنك أبوظبياملي وحدات ح دة ساالإلى 
 

 لية  رير حول تدقيق البيانات الماتقال
 

 أي الر 
 

ل  المالية  البيانات  قمنا بتدقيق  لمتاجرة األموال لقد  الوطني  أبوظبي  "(، التي تتألف  دوقصنال)"  صندوق بنك 
في   كما  المالي  المركز  بيان  وبيانات  2021ديسمبر    31من  الشاملة ،  واإليرادات  الخسائر  أو    األرباح 

والتدفقات النقدية  القابلة لالسترداد  حاملي الوحدات  ت المنسوبة إلى  جوداي المو والتغيرات في صاف  األخرى
تتضمن    للسنة إيضاحات  إلى  باإلضافة  التاريخ،  ذلك  في  الا المنتهية  المحاسبية  ومعلومات لسياسات  هامة 

 ة أخرى. إيضاحي
 

تُعبر بص المرفقة  المالية  البيانات  إن  رأينا،  النواحي  عادلورة  في  كافة  من  المالي  المادية،  المركز  عن  ة، 
ته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً  ، وعن أدائه المالي وتدفقا2021ديسمبر    31كما في    دوقصنلل

 قارير المالية.للمعايير الدولية إلعداد الت
 

 أساس إبداء الرأي 
 

ال للمعايير  ب هذه المعايير في فقرة  مسؤوليتنا بموج  تدقيق. قمنا بتوضيح ة للدوليلقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً 
 الصندوقمن هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن    "ية"مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المال

للقواعد الدولية للسلوك األخالقي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقي ة دولية الوفقاً 
لقة بتدقيقنا  هنة المتعقاللية الدولية( باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المتتضمن معايير االستللمحاسبين )التي 
المالية   لهذه للبيانات  وفقاً  األخرى  األخالقية  مسؤولياتنا  استوفينا  وقد  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 

معايير األخالقية  الصادرة عن مجلس الحاسبين القانونيين  للم  القي المتطلبات وللقواعد الدولية للسلوك األخ
أن   ونعتقد  هذا  للمحاسبين.  إلبداء الدولية  بأساس  لتزويدنا  ومناسبة  كافية  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة 

 رأينا.
 

 المعلومات األخرى 
 

، وال تتضمن دوقلصنير اقرير مدخرى تت األلمعلوماتتضمن اإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 
 .تقرير مدققي الحسابات الصادر من قبلنا بشأنهايانات المالية و الب
 

البيانات المالية   بشأن ية  ستنتاجات تدقيقنُعبر عن أي ا  الأننا    المعلومات األخرى، كماال يشمل رأينا حول 
 هذه المعلومات. 

 



 
 الوطني لمتاجرة األموال  ندوق بنك أبوظبيص

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 2021ديسمبر  31

  

4 
 

 للشركات األعضاء  العالمية بي إم جي كي منظمةعضو في المتحدة و اإلمارات العربيةي دولة  ، شركة ُمرخصة فار جلف ليمتدإم جي لو بي يك
 جميع الحقوق محفوظة. بالضمان.  محدودة ية خاصةنجليزإليمتد، شركة  نترناشيونالإالمستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 

 .ت العربية المتحدةاإلمارابموجب قوانين دولة ة رخصومُ  ة لتد مسجليمجلف كي بي إم جي لوار 

 
 

 )تابع(  المعلومات األخرى
 

الم للبيانات  بتدقيقنا  يتعلق  مسؤوليفيما  تنحصر  قراءالية،  في  المعلتنا  األة  الومات  وعند  بذلك،  خرى،  قيام 
فضن اع  المعي  كانت  إذا  ما  بالعتبار  متسقة  غير  األخرى  مع لومات  أو  المالية  البيانات  مع  مادية  صورة 

ع المع الحصول  تم  التي  عملية  لومات  أثناء  حال  ليها  في  مادية.  أخطاء  تشوبها  كانت  إذا  ما  أو  التدقيق، 
مخل خطأ  وجود  إلى  المعصنا  في  اادي  األألخرى،  لومات  على  قمبناًء  التي  بنعمال  ملزمون   ها، ا  فإننا 

 لشأن. تباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا ان هذا األمر. لم يسترع انباإلبالغ ع 
 

 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية 

 
ير عداد التقاريير الدولية إلبصورة عادلة وفقاً للمعاإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية  

الية من  خانات المالية بحيث تكون  أنها ضرورية إلعداد البية التي ترى اإلدارة  وعن الرقابة الداخليية،  لمالا
 ن االحتيال أو الخطأ. ة، الناتجة ع خطاء المادياأل
 

اً لمبدأ وفق  لة أعمالهعلى مواص  الصندوقم قدرة  عند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقيي 
يكون  ،  اريةستمراال حيثما  الواإلفصاح،  األمور  عن  مبدأ مناسباً،  واستخدام  االستمرارية  بمبدأ  متعلقة 

للمحاسبة،  رارية كأساماالست كانت س  إذا  تعتزم تصفية    إال  يكن   الصندوقاإلدارة  لم  أو  إيقاف عملياته  أو 
 لك. لديها بديل فعلي غير ذ

 
 .دوقللصنالمالية تقارير د الإعدالية شراف على عممة مسؤولية اإليتحمل مسؤولو الحوك

 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
 

أه تدقيقندتتمثل  الحصول ع اف  في  تأكيدات معا  المالية، بشكل مجمل،  لى  البيانات  كانت  إذا  ما  قولة حول 
الذي يتضمن بات  لحساقي اار تقرير مدقو الخطأ، وإصدالتي تنتج عن االحتيال أخالية من األخطاء المادية،  

لتي تم  مال التدقيق ااً بأن أع نو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمان التأكيد المعقول هرأينا. إ
تنشأ األخطاء نتيجة بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد    القيام
تؤثر بصورة فردية أو قع بصورة معقولة أن  ية إذا كان من المتو ماد  خطاءاأل  وتُعتبر هذه  تيال أو الخطأاالح

 ى هذه البيانات المالية.دمون بناًء عل يتخذها المستخدية التي اجماعية على القرارات االقتص
 

ني دأ الشك المهة مع اتباع مبق، قمنا بوضع أحكام مهنيكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقي
 اً بما يلي:ة التدقيق. قمنا أيضعمليالل خ
 

المال • البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  كيتحديد  سواء  االة،  نتيجة  الخطانت  أو  أ،  حتيال 
تدقي أدلة  على  والحصول  المخاطر  لتلك  المناسبة  التدقيق  إجراءات  وتنفيذ  ومالئمة وتصميم  كافية  ق 

ال تكون أعلى ة الناتجة عن االحتيتشاف األخطاء الماديم اكر عدمخاطء رأينا. إن  ا بأساس إلبدالتزويدن
الناتجة   المادية  باألخطاء  نع مقارنةً  الخطأ  االحن  ألن  ينطويظراً  قد  أو   تيال  تزوير  أو  تواطؤ  على 

 حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 
 

نظ • الر فهم  المام  الداخلية  ا قابة  بأعمال  وذلك  تعلق  إتصم  بغرض لتدقيق  مناسبيم  تدقيق   ة جراءات 
 .للصندوق ةللظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلي

 

سات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الءمة السياتقييم مدى م •
 موضوعة من قبل اإلدارة. الصلة ال
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 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تابع( 
 

الاإل  خدامى مالءمة استالتحقق من مد • المحاسبية  إذا  متعلقة بمبدأ االستمراريدارة لألسس  ة وتحديد ما 
أو تعلق باألحداث  عليها، فيما ي  لتي تم الحصولدلة التدقيق ااًء على أنكان هناك عدم يقين جوهري، ب

تمرارية.  مبدأ االساً لوفق  على مواصلة أعماله  الصندوقالظروف التي قد تُثير شك جوهري حول قدرة  
جوهخ حال  في   يقين  عدم  وجود  إلى  نللصنا  أن  علينا  يتعين  فإنه  مدققي ري،  تقرير  في  االنتباه  فت 

إلى  فاإلفصاحا  الحسابات  الصلة  ذات  الت  البيانات  نقوم  ي  أو  إذمالية،  رأينا  هذه بتعديل  كانت  ا 
 صدار يخ إليها حتى تاري تم الحصول ع اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق الت

الحسابات.  تقر مدققي  اير  أو  األحداث  أن  توقف  إال  في  تتسبب  قد  المستقبلية  عن   الصندوقلظروف 
 ة.دأ االستمرارياله وفقاً لمبعماصلة أو م

 

ا • المتقييم عرض  و لبيانات  وهيكلها  بشكل  الية  في  محتواها  بما  كانت صاحااإلفذلك  عام،  إذا  وما  ت، 
بيانات المالية بصورة لالمالية تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض ايانات  الب

 عادلة.
 

أمور عدة  بخصوص  الحوكمة  مسؤولي  مع  الزم  نتواصل  واإلطار  التدقيق  أعمال  نطاق  ضمنها  ني من 
فه في نظام الرقابة  صور جوهري يتم اكتشاأي قذلك  في    التدقيق بما  جوهرية ألعمالالمحدد لها والنتائج ال

 ال التدقيق. الداخلية خالل أعم

 
 

 جلف ليمتد بي إم جي لوار ى ك
 
 
 

 ريشارد اكالند
 1015رقم التسجيل: 

 ة المتحدة اإلمارات العربي، أبوظبي 
    التاريخ:
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   موالالوطني لمتاجرة األصندوق بنك أبوظبي 
 

   ماليالمركز ال انبي
   ديسمبر 31 كما في

    
  2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 
    

    الموجودات  
 1,762 9,753 9 النقد وما يعادله 

 102,252 120,633 7 ل األرباح أو الخسائر  بالقيمة العادلة من خال  االستثمارات

 67 -  ة القبض توزيعات األرباح مستحق

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

 104,081 130,386  لي الموجودات ماإج

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

    المطلوبات 

 544 735 9 ات عالقة  ذالمستحق ألطراف 

 - 194  االستردادات مستحقة الدفع

 85 81  األخرى  المطلوبات 
  ------------------- ------------------- 

  إلى حاملي   اء صافي الموجودات المنسوبةنثاست)ب  لمطلوباتإجمالي ا
 الوحدات القابلة لالسترداد( 

 
1,010 629 

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

 103,452 129,376  لي الوحدات القابلة لالسترداد وبة إلى حامودات المنس جصافي المو
   ====== ==  ===== === 
    

 6,023,794 5,366,623  ة  ت القائمعدد الوحدا 
  ---------------------- --------------------- 

 17.17 11.24  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم( 
   === ===  == = ==== == 
    

    ا يلي: يم ف متمثل

 103,452 129,376 11 الوحدات  صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي 

 512 1,228 11 إلغالق  ى أسعار االعرض إل التعديل من أسعار 
  ------------------- ------------------ 

  130,604 103,964 
   ==== ====  ==== ==== 
 

  31  ية كما في نقدال  ه تدفقات و  هأعمال  جائ ونت   صندوق لل  المادية، المركز المالي   واحيالمالية بشكل عادل، من جميع الن تعرض البيانات  على حد علمنا،  
 .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2021ديسمبر 

 
   ، وتم التوقيع عليها باإلنابه عنه من قبل: رها من قبل مدير الصندوق بتاريخ __________بإصدا ريحات المالية والتص ن اتم اعتماد هذه البي 

 
 

____________________ ____________________ 
 أدرين كراستا سميرة ذكور 

 رماث ت مكتب إدارة االس القائم بأعمال رئيس رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد، مدير عام
 
 الية. الم اناتلبي ذه ا ال يتجزأ من هاً جزء 33ى إل 10على الصفحات من ل اإليضاحات المدرجة شكتُ 

 . 5إلى  3الصفحات من مدرج على ت المستقلين ققي الحساباإن تقرير مد

FGB3080
Stamp

FGB3080
Stamp
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   ألموالا صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة

 

   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم حإيضا 
    

   ادلةالع قيمةمن االستثمارات بال حاألرباصافي 
 79 40,566 10 الخسائر من خالل األرباح أو    

 4,007 3,370  إيرادات توزيعات األرباح 

 31 3  فائدة لاإيرادات 

 296 -  أخرى  دات إيرا

  ------------------ ------------------ 
 4,413 43,939  إجمالي اإليرادات  

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

 ( 514) ( 309)  اطة الوسمصروفات 

 ( 2,056) ( 2,616) 9 أتعاب اإلدارة

 ( 631) ( 506)  مصروفات تشغيلية أخرى

  ------------------ ------------------ 
 ( 3,201) ( 3,431)  إجمالي المصروفات التشغيلية

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

 1,212 40,508  التشغيلية للسنة األرباح

 - -   رىة األخالشامل تداراياإل

  ------------------ ------------------ 
 1,212 40,508  الشاملة  اإليراداتإجمالي 

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

 وبة إلى  نسالمات في صافي الموجود الزيادة
 1,212 40,508  سترداد حاملي الوحدات القابلة لال   
   ======= =  == ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لية.اجزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات الم 33إلى  10الصفحات من على   درجةالم تُشكل اإليضاحات
 

 . 5إلى   3ات من  الصفحن مدرج على  لحسابات المستقلياإن تقرير مدققي 
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   الوطني لمتاجرة األموال بيوظأب بنكصندوق 
 

   د القابلة لالستردا ت الوحداحاملي ى ة إلنسوبغيرات في صافي الموجودات المبيان الت
   ديسمبر 31المنتهية في  سنةلل

   
 صافي الموجودات   
 حاملي المنسوبة إلى  
 ابلة الوحدات الق  

 لالسترداد 
 ألف درهم د الوحدات دع 
   

 110,111 6,521,306   2020يناير  1في 

 2,244 144,128 إصدار وحدات خالل السنة 

 ( 10,115) ( 641,640) ل السنة  وحدات خالاد تردسا

 1,212 - داد ري الوحدات القابلة لالستالمنسوبة إلى حامل في صافي الموجودات الزيادة

 ------------------------ ---------------------- 
 103,452 6,023,794 2020ديسمبر  31في 

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

 103,452 6,023,794 2021ير اني 1في 

 2,630 123,997 دات خالل السنة حوار إصد

 ( 17,214) ( 781,168) استرداد وحدات خالل السنة 

 40,508 - إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد  بةنسوموجودات الم في صافي ال الزيادة

 ------------------------ ---------------------- 
 129,376 5,366,623 2021مبر ديس 31ي ف 
  = ==== ======  ========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية.ات اللبيانهذه اأ من ال يتجزجزءاً  33إلى  10من الصفحات   تُشكل اإليضاحات المدرجة على
 

 . 5إلى   3ات من  الصفحى  علرج مد إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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   موالرة األمتاجني لوق بنك أبوظبي الوطصند

 

 قدية بيان التدفقات الن 
  ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2021 2020 
 م ألف دره  ألف درهم إيضاح 
    

    غيلية نشطة التشالتدفقات النقدية من األ
 1,212 40,508  التشغيلية للسنة األرباح

    

    : رأس المال العامل في اتتغيرلا

 2,080 ( 18,381)  سائر خالل األرباح أو الخبالقيمة العادلة من  ت  مارااالستث

 (67) 67  تحقة القبضتوزيعات األرباح مس 

 11 -  ذمم مدينة أخرى  

 (60) 191  عالقة  تطراف ذاألالمستحق 

 ( 13,101) -  وسطاءحق للالمست

 38 ( 4)  األخرى المطلوبات

  ------------------- ------------------- 
 ( 9,887) 22,381  يةشغيللتا نشطةاأل دم في(ستخالم) /منالناتج  النقد صافي

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

    األنشطة التمويلية   المستخدمة فيالتدفقات النقدية 
 2,244 2,630  المصدرة وحداتال ت منالالمتحص

 ( 10,115) ( 17,020)  ت استرداد الوحداات دفع

  ------------------- ------------------- 
 ( 7,871) ( 14,390)  تمويليةة النشطألفي اخدم النقد المست صافي

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

 ( 17,758) 7,991  في النقد وما يعادله  (النقص) /الزيادة صافي

 19,520 1,762    بداية السنةالنقد وما يعادله في 

  ------------------- ------------------- 
 1,762 9,753  نهاية السنةفي  دلهيعا  اوم النقد

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

 انات المالية.يبلجزءاً ال يتجزأ من هذه ا 33إلى  10من الصفحات على  تُشكل اإليضاحات المدرجة 
 

 . 5إلى   3ات من  حصفاللمستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات ا
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   ألموالا جرةمتالصندوق بنك أبوظبي الوطني 
 

 ية البيانات المالل ت حوإيضاحا
 
 واألنشطة الرئيسية   القانونيالوضع   1

 
ربية اإلمارات العار مفتوح تم تأسيسه في دولة  مثتس)"الصندوق"( هو صندوق ا  وطني لمتاجرة األموالصندوق بنك أبوظبي الإن  

بنك قبل  بمو  المتحدة من  الصندوق"( ومرخص  )"مدير  األول  اإل  قةوافب مجأبوظبي  ال  بيةالعرمارات  مصرف  ي كزمرالمتحدة 
رقم  ت الصندو2003ديسمبر    31بتاريخ    2157/2003/ 13حت  يعتبر  ال  بذاته  .  مستقالً  كياناً  ر ديم  بواسطةأنشطته    تداروق 

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

يهدف اتية.  اإلمارنشأ بصورة أساسية من األسهم  ي تالت  فرص المتاجرة قصيرة األجلالل  استغيسي للصندوق هو  الرئ  إن الغرض
إلى   مجزيةالصندوق  عوائد  المتوسط  توفير  المدى  االنخفاطمخ  من  لحداو  على  يقوم ر  الصلة.  ذات  األسواق  في  الموجه  اض 

خرى  لية األلماق ااوكذلك األور  عاون الخليجي الت  مجلسلعربية المتحدة وات ا الصندوق باالستثمار في محفظة أسهم في دولة اإلمار
الصلة بما في ذلك ب الجماعي  ذات  المختلفة،  رامج االستثمار  القطاعات  دبي   ة في سوقرجمد  انتاء كوس ألطراف أخرى، في 

سوق أو  "خ  المالي  ترتيبات  خالل  من  شراؤها  تم  مناسباً،  كان  حيثما  أو  المالي،  شراء  .البورصة" ارج  أبوظبي  ع وبي  يتوقف 
 محدد. جاذبية الموجودات المعنية في وقت مدى ق ووتقلب السجودات على موال
 

ت من قبل مصرف اإلمارات العربية  التعديال  تماد هذهتم اع.  2014  ربنوفم  30ة الشروط في  ة االكتتاب والئحلقد تم تعديل نشر
وللسنة   2016  مبرديس  31  وق كما فيية للصندلمالات ادلة وكذلك البيانروط المعالمتحدة المركزي. إن نشرة االكتتاب والئحة الش

في التاذ  المنتهية  الريخ  لك  عند  جميعها  المكمتاحة  لدى  الصندوقطلب  لمدير  المسجل  وظبي، أب  6316ص.ب    نهعنواو   تب 
 اإلمارات العربية المتحدة.

 

 أساس اإلعداد   2
 

 بيان التوافق  )أ(
 

إلعداد التقارير وفقاً للمعايير الدولية ذلك التاريخ  في ةوللسنة المنتهي 2021 سمبردي 31في ا المالية للصندوق كمتم إعداد البيانات 
 . _______________في  الصندوق  يرمد عن نابةإلتم اعتماد هذه البيانات المالية با .المالية

 

 أساس القياس  )ب( 
 

المالية   البيانات  التارالتكلف  على أساستم إعداد هذه  العادلةالم  دواتيخية باستثناء األة  الخالمن    الية بالقيمة  خسائر ل األرباح أو 
 اسها بالقيمة العادلة. والتي يتم قي

 

 لية لماات ان اوعملة عرض البي التشغيليةالعملة  )ج(
 

ب  تم تقريللصندوق.  الرسمية  العملة    ييتم عرض هذه البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وه
 لف.بالدرهم إلى أقرب عدد صحيح باأل عرضها تم يالتيع المعلومات المالية جم
 

 استخدام التقديرات واألحكام  )د( 
 

ه متداول. إال أن  أو غير  كمتداولصنيف  تلدام االسيولة ولم يتم عرضه باستخ  سدوق على أساللصنالي  ملعرض بيان المركز اتم  
، والمستحق للوسطاء  ،مدينة األخرىدله، والذمم العاا يقد ومة: النا متداول أنه  لىع  يةتصنيف األرصدة التالعامة  سوف يتم بصورة  

   ولة.اغير متدتصنيف االستثمارات على أنها عامة صورة ب يتم  سوف .ةطراف ذات عالق إلى أ والمستحق والمطلوبات األخرى، 
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   موالالوطني لمتاجرة األصندوق بنك أبوظبي 
 

 ة اليمال ت اناالبيإيضاحات حول 
 

 )تابع( أساس اإلعداد  2
 
 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام ( )د

 

ا إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  البيانات  إعداد  القاريتلإن  مر  من  يتطلب  واد مالية  األحكام  وضع  الصندوق  لتقديرات ير 
المصروفات. قد ت واإليرادات وباوالمطلو  اتدوجلمووالمبالغ المعلنة ل اسبيةبيق السياسات المحتراضات التي تؤثر على تطواالف

 تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 
 

حاسبية في الفترة التقديرات الم م االعتراف بالتعديالت علىترة مستمرة. كما ي بصو لها ةعتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التاب
 التعديالت.ثر بتلك تأت ةبليات مستققديرات وفي أي فترتم فيها تعديل التالتي ي

 

تطبيق السياسات  في ةمدالمستخبيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة  5يضاح ي اإلتم ف
 بيانات المالية.غ المعترف بها في هذه الاألكبر على المبال سبية التي لها التأثيراالمح

 

   امةالسياسات المحاسبية اله 3
 

في هذه البيانات المالية باستثناء   التي تم عرضها متسقة على كافة الفترات  ة الموضحة أدناه بصورة  طبيق السياسات المحاسبيت  تم
ذه البيانات ت أي تأثير على هنة. لم يكن لهذه التعدياليقها خالل السر التي أصبحت سارية وتم تطبيلجديدة على المعايت ايالدعتال

 ية. المال
 

 الفائدة وفات ت ومصررادايإ ()أ
 

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.   الدخل الشاملتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن بيان االعيتم 
 

 توزيعات األرباحات راديإ )ب( 
 

 .حاربيعات األفي الحصول على توزتاريخ ثبوت الحق    ن األرباح أو الخسائر فيم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمتي
ايو تاريخ  في  عادة  ذلك  األربكون  توزيعات  عن  بالنسبة  إلعالن  الملكيةاح  بالنسبة  المدرجة   لسندات  أما  غير   لسندات.  الملكية 

فيةجالمدر تاري  ذلك  كون،  في  على    خعادة  المساهمين  األربموافقة  توزيعات  يتمدفع  أو    اح.  األرباح  االعتراف    الخسائر ضمن 
 .لة من خالل األرباح أو الخسائرة العادبالقيم المصنفةالملكية  تسندا  من وزيعات األرباحبإيرادات ت

 

 توزيعات األرباح على حاملي األسهم القابلة لالسترداد  (ج)
 

ى أنها تكاليف باح أو الخسائر علابلة لالسترداد ضمن األرلدفع إلى حاملي األسهم القباح المستحقة اربتوزيعات األ  ترافالعم اتي
 مويل.الت

 

 الكتتابتعاب اأ    (د)
 

بها  ترافاالع مكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في وقت االكتتاب في الوحدات في الصندوق، ويتأتعاب اال يتم تحميل
 يات االكتتاب.الشامل في الفترة التي تتم خاللها عملخل دالبيان ضمن 

 

 الخسائراح أو األرب لة من خاللمة العادقيلابية سائر( من األدوات الماللخ)ا صافي األرباح/     (هـ)
 

العادلة من خالل األربا  يشتمل صافي األرباح/ المالية بالقيمة  اأ  ح)الخسائر( من األدوات  الخسائر   اح/بائر على كافة األرلخسو 
توزيعات   وإيرادات ة  دئاالفيتضمن    ألجنبية، ولكنه الروق صرف العمالت اقة في القيمة العادلة وف المحققة والتغيرات غير المحق

 .األرباح
 

ة في نهاية  لم وبين قيمتها العاديي تق  رختاريخ آفي )الخسائر( غير المحققة في الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية  تتمثل األرباح/
 . الفترة

 

ايتم احتساب صافي األ المحققة من  المالية بالقيمةألدوارباح  أنهائر  خسال  أو  األرباحالعادلة من خالل    ت  ال  على  قيمة  الفرق بين 
 .  تسويتهاسعر تاريخ آخر تقييم وبين في لألداة المالية  الدفترية
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   موالاألجرة اتني لمصندوق بنك أبوظبي الوط
 

 لمالية البيانات ا ل إيضاحات حو
 

 )تابع( الهامة   السياسات المحاسبية 3
 
 المصروفات     (و)
 

اال المصروفات،    عترافيتم  االستحقاق.واألداء  ةاإلدار  أتعابلك  ذ  في  بمابكافة  أساس  على  الشامل  الدخل  بيان  راجع   ، ضمن 
 داء. لالطالع على أتعاب اإلدارة واأل 9اإليضاح 

 
 األجنبية  تالمعامالت بالعمال     (ز)

 
ملة. تتم إعادة تحويل عالما  خاريسائد بتر الصرف الفوري الماراتي وفقاً لسعاألجنبية إلى الدرهم اإل  يتم تحويل المعامالت بالعمالت

ً لموجودات والمطلوبات الا فوري السائد في ال  لصرفا  لسعر  مالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الدرهم اإلماراتي وفقا
 التاريخ.  كذل
 

تحويل   إعادة  واتتم  غيرالموجودات  با  لمطلوبات  االمالية  األجنبية  بالعمالت  قياسها  يتم  اللتي  أو  ن  م  ةل دلعاقيمة  األرباح  خالل 
 ة. ل دالعا التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة في  وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد ر إلى الدرهم اإلماراتيالخسائ

 
ا بفروق  االعتراف  التحويليتم  عن  الناتجة  اصرف  الدخل  بيان  ضمن  فروقل  إدراج  يتم    علقة المتالعمالت  صرف    اتلشامل. 

ضمن صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح    سائرالخ  ل األرباح أوة من خالدلاعلة اباالستثمارات بالقيم
 أو الخسائر. 

 
 ةيوالمطلوبات المال ليةالما توجوداالم ()ح

 
 االعتراف والقياس المبدئي (1)

 
ً   وقيقوم الصند الاالعتراف باب  مبدئيا المالية بالقيوالمطلمالية  لموجودات  ائر في تاريخ خسالل األرباح أو  لة من خالادعلامة  وبات 

مالية والمطلوبات لتراف بالموجودات االعتم ايوداة. المعاملة، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفاً في األحكام التعاقدية لأل
األرباح   القيمة العادلة من خالل ب   يةلامال  والمطلوباتالمالية    جوداتالمو  قياسياً  مبدئيتم    .الذي تنشأ فيهخ  ريتاالفي  المالية األخرى  

با الخسائر  العادلة،  أو  قياسلقيمة  يتم  المالي  بينما  المطلوبات  أو  المالية  العادلة  ةللمسج ا  غيرة  الموجودات  بالنسبة ئداً از  بالقيمة   ،
بالقيم المسجلة  غير  األربللبنود  خالل  من  العادلة  الخسائر،ة  أو  المعاملةاليتك  اح  ب   ف  أو   شرةبام  ةصورالمنسوبة  حيازتها  إلى 

 ها. إصدار
 

 التصنيف والقياس الالحق  ( 2)
 

 تصنيف الموجودات المالية
 

المبدئي،   االعتراف  األصعند  تصنيف  والما  ليتم  لقيلي  أو  كلفة  تبال  : اسهفقاً  العادلةبالمطفأة  الشاملة اإليراد  من خالل   القيمة  ات 
استثمار في حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة    –الشاملة األخرى    إليرادات ا  لالن خة العادلة مالدين؛ القيم  االستثمار في  –رى  األخ

 .  الل األرباح أو الخسائرمن خ
 

  إطاره إدارة ي  تم فذي ياله اليير نموذج أعميقم الفرع بتغتاريخ االعتراف بها، ما لم  لت المالية الحقاً  ودالموجا  تصنيفال تتم إعادة  
جودات المالية التي تأثرت بهذا التغيير في أول يوم من أول فترة يتم لموادة تصنيف كافة اة تتم إعال حلاذه المالية وفي هالموجودات 

 وذج األعمال.ي نمير فيغ إعداد تقرير بشأنها عقب الت
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   دوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموالنص
 

 المالية البيانات يضاحات حول إ
 

 ع( )تابسبية الهامة ات المحاالسياس 3
 
 )تابع(  وبات الماليةالموجودات المالية والمطل (ح)
 

 )تابع(  التصنيف والقياس الالحق ( 2)
 

 )تابع( تصنيف الموجودات المالية
 

قي ااأل  سايتم  اصل  بالتكلفة  عليهأة  مطفللمالي  انطبق  التالي  إذا  الشرطين  تم تصنيفهين  كال  قد  يكن  العادلة    ولم  من خالل  بالقيمة 
 ئر:و الخسااألرباح أ

 
 و  ة؛ـة التعاقديـتحصيل التدفقات النقدي بغرضال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات ـوذج أعمباألصل ضمن نم يكون محتفظأن  —
المبلغ األصلي  لغ األصلي والفائدة على  ت نقدية تمثل فقط دفعات المبمحددة، تدفقا  ، في تواريختعاقديةاله  وطرشأن ينشأ عن   —

     ستحق. الم
 

يكن قد   مكال الشرطين التاليين ول  إذا انطبق عليهاملة األخرى  ن خالل اإليرادات الشين بالقيمة العادلة مالد  ر فياتثماالس يتم قياس  
 أو الخسائر:   لة من خالل األرباحادلعا ةمتصنيفه بالقي  تم
 

   مالية؛ وال تاجودوكذلك بيع الموالتعاقدية ت النقدية التدفقاتحصيل  دف إلىيهج أعمال ضمن نموذ أن يكون محتفظ به —
صلي  ألوالفائدة على المبلغ ادفعات المبلغ األصلي    مثل فقطتدفقات نقدية ت  في تواريخ محددة،،  لتعاقديةطه اشرو  أن ينشأ عن  —

 تحق.المس
 

 :األعمال جتقييم نموذ
 

  المتعلقة لمعلومات  ا  ةفار كاالعتبا  في الصندوق    يضع،  ألصل الماليفاظ بااالحت  إطاره  الذي يتم فيعند تقييم هدف نموذج األعمال  
 :في ذلكة األعمال، بما إدار كيفيةب

 
ً   االستراتيجيةتلك    وكيفية تفعيل  االستثمار الموثقة  ةاستراتيجي - تركز على    االستثماراتيجية  رما إذا كانت است  ذلك  يشمل  .عمليا

ة استحقاق  ات المالية وفترد ق الموجوقاح تسة اوالتوافق بين فتر محددة  ةأسعار فائدبحتفاظ  التعاقدية واال ةائدالف تحقيق إيرادات
 الموجودات؛بيع الل خ تحقق التدفقات النقدية منمتوقعة أو ال الخارجة نقديةالتدفقات أو ال ذات الصلة المطلوبات

 ؛ الصندوقلى إدارة أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إتقييم  كيفية -
الالمخا - اا  تادوجوألعمال )والمأداء نموذج اتي تؤثر على  طر  إدارة تلك    موذجلمحتفظ بها ضمن نلمالية  األعمال( وكيفية 

 المخاطر؛  
ودات المدارة أو التدفقات النقدية جيمة العادلة للموالق أساس  ىواء كان التعويض يرتكز علس -كيفية تعويض مديري األعمال  -

 ؛ و التي تم تحصيلهادية التعاق
تكرار - وت  مدى  مبي وحجم  الوقيت  الموجودات  س  في  ةيمالعات  هذه  فترات  أسباب  والتوقعات  ابقة،  نشاط   بشأنالمبيعات 

 المبيعات في المستقبل.
 

ال تحويل  عمليات  أطراإن  إلى  المالية  مؤهلفي    أخرى  ف موجودات  غير  لهذا   ة معامالت  مبيعات  تعتبر  ال  االعتراف  إليقاف 
  .اتودجومبالاالعتراف  مواصلة ما يخصيع سياسة الصندوق فوذلك بما يتوافق م لغرض،ا
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   ة األموالي الوطني لمتاجرصندوق بنك أبوظب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع( محاسبية الهامة السياسات ال 3
 
 )تابع(  وبات الماليةلات المالية والمطوجودالم (ح)
 

 )تابع(  س الالحقالتصنيف والقيا ( 2)
 

 )تابع( دات الماليةالموجوتصنيف 
 

 أعمال.  نموذجين يهلد  أن  إلى الصندوق لصخ
 

أ - العمال  نموذج  بهالموجودات  امحتفظ  النقد وما  لتا بغرض  ذلك  الوسط  يعادله حصيل: يتضمن  المستحقة من    ءاواألرصدة 
 .ية تعاقديةيل تدفقات نقدالمالية لتحص اتالموجوداالحتفاظ بهذه تم ي. المدينة األخرى ذمموال
 

ييم  م تق تيالموجودات المالية وإدارة هذه    تمت  الملكية.حقوق  في  ت  ماراستثالاو  ندات الدينر: يتضمن ذلك سنموذج أعمال آخ -
 يع. ب حدوث عملياتتكرار  عندعلى أساس القيمة العادلة   أدائها

 
 المستحقة:  المبلغ األصلي والفائدة قدية تمثل فقط دفعاتتدفقات النقدية التعالتقييم ما إذا كانت ا

 
هألغر تعري اض  يتم  التقييم،  " ذا  األصلمبال  ف  الغ  أنه  على  اللقيمي"  االعتراف  ة  عند  المالي  لألصل  تعريف مبدئيالعادلة  يتم   .

الزمن للقيمة  المقابل  أنها  على  وللم  ةي"الفائدة"  اال  االئتمان  فترةلمخاطر  خالل  المستحق  األصلي  بالمبلغ  محددة   مرتبطة  زمنية 
 ة إلى هامش الربح.  ، باإلضافتكاليف اإلدارية(يولة واللسا رخاط)مثل م ض األساسية األخرىليف ومخاطر اإلقراومقابل تكا

 
تقييم المدفوع  عند  فقط  تمثل  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  والفائالمبمن    تاما  األصلي  االعتبار دلغ  في  الصندوق  يأخذ  ة، 

التع ذلالشروط  لألداة. ويتضمن  إذا كااقدية  ما  تقييم  المالي يتك  أيترتب علي  دقاتع  ضمن شرطن األصل  توقيت  قيمة يه تغيير  و 
عتبار البعين ا الصندوقع ، يضقييمتلعند إجراء هذا اال يفي بهذا الشرط.  نحو من شأنه جعل األصلعلى تدفقات النقدية التعاقدية ال
 ا يلي:م
 

 نقدية؛أو توقيت التدفقات المة قي تغيرأحداث محتملة قد  —
 ؛  يلسمات التمو —
 ؛ دادأجل الس يددمتأو مزايا الدفع مقدماً  —
 ؛ وودات محددة )مثل شرط عدم الرجوع( جنقدية من موالتدفقات بال الصندوق  ةمطالب شروط تحد من —
 تعديل دوري لمعدالت الفائدة(. المثال  لعلى سبية للمال )زمنية الميسمات تعدل مقابل الق —
 

 إعادة التصنيف 
 

 بتغيير نموذج األعمال الذي تطبقه إلدارة   الصندوققم  يما لم    ،ي بهادئبملف ا ية عقب االعتراودات المالصنيف الموجإعادة تال تتم  
المالية  جميع    الموجودات  تصنيف  إعادة  تتم  الحالة  هذه  المتأثرةدات  موجولاوفي  فترة    المالية  تاريخ ألول  أول  في  التغيير  بهذا 

 .في نموذج األعمال داد التقارير تلي التغيرإلع
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   جرة األموالي لمتاطنو لا بي صندوق بنك أبوظ
 

 حول البيانات المالية حات إيضا
 

 )تابع( محاسبية الهامة السياسات ال 3
 
 )تابع(  يةلمالا  الموجودات المالية والمطلوبات (ح)
 

 العادلة لقيمة اقياس  ( 3)
 

ين  ظمة بين المشاركتعاملة منم  في  ما  فعه لتحويل التزامو يتم ده مقابل بيع أصل أفي المبلغ الذي يمكن قبض  " القيمة العادلة" تتمثل  
للصندتاريخ القياس في  في السوق في   التاريخ.  ذلك  في    قوالسوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 

 االلتزام. يمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بقتعكس ال
 

الصندوقذلكفي حال توفر   يقوم  القيمة    ،  الاسب  ةداالعادلة لألبقياس  المدرج في سوتخدام  السوق   لتلك األداة. يعتبرق نشط  سعر 
حصول على معلومات عن  لاٍف بحيث يتسنى اكل كت بشابنشطاً في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلو

لسعر بصورة  رب هذا اقاي  ثحي متوسط السعر الق نشط بي سواألدوات المدرجة فيقوم الصندوق بقياس ب ة.األسعار بصورة مستمر 
 ة سعر البيع. معقول

 

ت ادخالت الملحوظة ذالم  على   ري ، يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترتكز بشكل كبةدم وجود سعر مدرج في سوق نشطع  في حال 
كون في ارشملا اتي يضعهه كافة العوامل الم الذي يتم اختيارحوظة. يشمل أسلوب التقييالصلة وبشكل أقل على المدخالت غير المل

التدرج في القيمة العادلة كميقر المعاملة.  عند تسعي  لسوق في اعتبارهما في   اوم الصندوق باالعتراف بالتحويالت بين مستويات 
 ي حدث خاللها التغير. تفترة التقرير ال هايةن

 
   ةالمطفأ التكلفةقياس  ( 4)

 
االعتراف المبدئي، ناقصاً أو االلتزام عند  به قياس هذا األصلذي يتم ال  غلمبلافي لتزام المالي أو اال لألصل " مطفأةفة الالتكل" تتمثل 

المعترف الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية    دةئتخدام طريقة الفاباس  راكمتمالمدفوعات للمبلغ األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء ال
 . صص للخسائربل أي مخقام ةاليللموجودات الم ها بالنسبةويتم تعديل ستحقة، بها والقيمة الم

 
    انخفاض القيمة ( 5)

 
الخسائر   بمخصصات  باالعتراف  الصندوق  لنموذج  يقوم  االئوفقاً  المتوقعة  خسائر  التي  وجلما  نمتمان  المالية  قياسها يودات  تم 

 فأة.بالتكلفة المط
 

األدوات اء  باستثنالمالية،    ر األداةعم   ىدى مر االئتمان المتوقعة علائخسل  معادلةبقيمة    خصصات الخسائروق بقياس ميقوم الصند
 :رهش 12وقعة لمدة خسائر االئتمان المتل معادلةبقيمة  هاخسائرحيث يتم قياس مخصصات  التالية

 
 اريخ التقرير؛ و ي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تتنطو يالت موجودات الماليةلا —

 
الالموجو — التي األخر  ماليةدات  اال  ى  مخاطر  تزداد  جوهر لمرتبطة  ا  نامئتلم  بصورة  )أي  م  يةبها  بها  المبدئي  االعتراف  نذ 

 (.  صللألمخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع 
 

تحديد إذ م  عند  كاا  التعثر  نت  ا  االألمخاطر  منذ  ملحوظ  بشكل  زادت  قد  مالية  المبدئي،  عتداة  باالعتبار   وقالصندأخذ  يراف 
بناًْء   ةوالنوعي  ةالمعلومات الكميو تالتحليال  والتي تشمل  جهود زائددون تكلفة أو م  والمتاحة  مةئالالممات المعقولة والداعمة لومعال

 والمعلومات االستشرافية. بياناتى لالقائم ع ئتمانيم االتقييلاو  للصندوقالسابقة  التجاربعلى 
 

د عن  مدة تزيلسداد لتأخر عن اذا تم الإ  ة يرجوهل المالي قد زادت بصورة  صمان المتعلقة باألدوق أن مخاطر االئت الصن  يفترض
 . يوم 30
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   تاجرة األموالصندوق بنك أبوظبي الوطني لم
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 تابع( ) ات المحاسبية الهامة سياسلا 3
 
 )تابع(  المالية  الموجودات المالية والمطلوبات (ح)

 
    ()تابع اض القيمةخفان ( 5)
 

 متعثر السداد عندما:   ليماال صلأن األ يعتبر الصندوق
 

إجراءات مثل  خاذ  تال  الصندوقدون لجوء    الصندوقالتزاماته االئتمانية تجاه  كافة  ب  يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض —
   أو)إن وجد(؛   ضمان لمصادرة ا

 
 .يوم 90أكثر من  ي مستحق منذأن يكون األصل المال —
 

ماالئ   خسائرتتمثل   على  المتوقعة  فيألا  رمعدى  تمان  المالية  ا  داة  التعثر الئتمان  خسائر  أحداث  جميع  عن  تنتج  التي  المتوقعة 
 مالية. الألداة ل المتوقعالمحتمل على مدى العمر 

 
لمحتمل حدوثها عن أحداث التعثر امان المتوقعة التي تنتج  في الجزء من خسائر االئت  شهر  12قعة لمدة  وائر االئتمان المتخس  مثلتت

  (.شهر  12مر المتوقع لألداة أقل من  ة أقصر إذا كان العتقرير )أو خالل فترريخ الد تاعب رشه 12ل خال
 

قدية التي يتعرض لمتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاان امقدير خسائر االئتند تار عبتتتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالع
 ئتمان. الصندوق لمخاطر االخاللها 

 
 توقعة لما نتماقياس خسائر االئ

 
الت ة حالكاف  ةلتقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحاليمان المتوقعة في اتتمثل خسائر االئت

ل حص ي  نق أ الصندو  لنقدية التي يتوقعد وبين التدفقات اإلى المنشأة وفقاً للعق  الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة)أي   العجز النقدي 
  .عليها(

 
 المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.  ائر االئتمانيتم تخفيض خس

 
 ني ئتما ا النخفاض التي تعرضت لموجودات الماليةا

 
 ن ة مالعادل   دات الدين بالقيمةتكلفة المطفأة وسندات المالية المسجلة بالكل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجو  اريختيقوم الصندوق في  

عند وقوع   ‘تعرض النخفاض ائتماني’خفاض ائتماني. يعتبر األصل المالي أنه  رى قد تعرضت النات الشاملة األخدل اإليراالخ
 لي. نقدية المستقبلية المقدرة لألصل المات الافقسلبي على التد أثيرله ت رحدث أو أكث

 
 يلي:  ما ىلع يي النخفاض ائتمانصل المالتعرض األوعية على تشتمل األدلة الموض

 

 الُمصدر؛  لمقترض أودة التي يواجهها احاال ةالمالي األزمة —
 

 أو   ؛ومي 90عن  ديالتعثر أو التأخر في السداد لفترة تزاإلخالل بالعقد، مثل  —
 

 .  أخرى ة هيكلة ماليةلإلفالس أو إعاد المقترضض من المحتمل تعر يكونأن  —
 
 . ية اإلجمالية للموجوداتمن القيمة الدفتر التكلفة المطفأة قياسها بم يت لتيوجودات المالية اللمسائر ت الخم خصم مخصصاتي
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   صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
 

 الية الم انات البي ل إيضاحات حو
 

 )تابع( حاسبية الهامة سات الماالسي  3
 

 )تابع(  الماليةلية والمطلوبات  دات الماالموجو ()ح
 

    )تابع( انخفاض القيمة ( 5)
 

 شطبلا
 

 لية لألصل المالي طالما ال توجد احتمالية فعلية لتحصيل األصل المالي بصورة كلية أو جزئية. ة اإلجمايتم شطب القيمة الدفتري
 

 إيقاف االعتراف ( 6)
 

 المالية  وداتجالمو
 
، أو األصل المالين  م  ةيدنق  تدفقاتبالحصول على    ةاقديالتعنتهاء الحقوق  المالي عند ا  باألصلراف  بإيقاف االعت  الصندوققوم  ي

التعاقدية  بتحويل  الصندوققوم  ي  عندما على  الحقوق  يت  التعاقدية  نقديةالتدفقات  ال  بالحصول  معاملة  بصورة بها  بموج  ممن خالل 
ظ أو االحتفا  بتحويلجبها  موب  الصندوققوم  يال  من خالل معاملة  أو    ،اليالم  لألصلر وامتيازات الملكية  مخاط  كافة  لفعلية تحوي

 المالي.  األصلحتفظ بالسيطرة على يوال بصورة فعلية طر وامتيازات الملكية مخا ع يمجب
 
موجيالت  معام  الصندوقبرم  ي بتحويل  بموجبها  م دوقوم  ال  عترفات  بيان  امبها ضمن  ولكنه  ركز  ب يلمالي،  معظم  حتفظ  أو  كل 

 .  محولةراف بالموجودات الف االعتقاإي يتمالمعامالت، ال  ي مثل هذهجودات المحولة. وفوامتيازات ملكية الموطر مخا
 

 المطلوبات المالية
 
االعتراف    الصندوققوم  ي التزا  بااللتزامبإيقاف  تسوية  تتم  عندما  عندما  الت  اتهامالمالي  أو  إلغيعاقدية  انتهاؤها.تم  أو  ويقوم   اؤها 

لفة بصورة ل مختالمعدية اللتزام  ات النقدفقدتلن ايتم تعديل شروطه وتكو  دماعن  المالي  لتزامالبابإيقاف االعتراف  ضاً  يأ  الصندوق
ف بااللتزام العترااادلة. عند إيقاف الع قيمةلابناء على الشروط المعدلة ب جوهرية، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد

ا أو نقدية تم تحويله  ودات غيروجم   ةأي  بما في ذلكقابل المدفوع )المشطوبة والم   ريةبالفرق بين القيمة الدفتالمالي، يتم االعتراف  
 لتزامات محتملة( ضمن األرباح أو الخسائر.  ا

 
 المقاصة ( 7)

 
ال والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  المبل  ويتملية  امتتم  ب  غبيان صافي  يكون  ضمن  عندما  فقط  المالي  المركز  حيان  ق للصندوق 

في مق القانوني  المبالغ  أت  الماعالمتسوية  إما    ويعتزمبها  رف  معتاصة  المبلغ  الموجودات وتسوعلى أساس صافي  ية و تحصيل 
 المطلوبات بصورة متزامنة.

 
ة، على التقارير المالي  الدولية إلعداد  يرمعايال  تسمح بذلكفقط عندما    غمبللا  يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي

من األدوات المالية بالقيمة  سائر  و الخل األرباح أاثلة، مثممال  التة من مجموعة من المعاماتجالنرباح والخسائر  يل المثال، لألسب
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
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   ألموالة اتاجرملوطني صندوق بنك أبوظبي ال
 

 يانات المالية ول الب حإيضاحات 
 

 )تابع( ية الهامة السياسات المحاسب 3
 

 سترداد وحدات القابلة لاللا ( ط)
 

ة الحالية لمبالغ االسترداد. وفقاً لنشرة االكتتاب الخاصة  اسها بالقيملية ويتم قيكمطلوبات ماترداد  لة لالس ابقلاات  يتم تصنيف الوحد
تستند   للوحدات  االسالغ  بمبالصندوق،  لابلقالترداد  قيمة    أخر   على  السترداد ة  تمللموجوصافي  يتضمن صاف  دات  قيمة نشرها.  ي 

 أسعار اإلغالق. دام تخساببة صندوق المحتساستثمارات الالموجودات 
 

ويتم قياس عرض  ر العللسياسات المحاسبية للصندوق، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة بسجانب اآلخر، ووفقاً  ال  على
المبالمطلو الطلب.  ات  بسعر  العادلة  بالقيمة  أسالية  في  الفروقات  تعديل  الستثمارتم  القياس  ومبالغس  الصندوق   داداالستر  ات 

     من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.   رئسالخ/ ا األرباحخالل صافي  دات القابلة لالسترداد منوحلل
 

 وحدة  لكل اتدالموجوصافي قيمة  ( ي)
 

المو قيمة  صافي  احتساب  تم  يتم  الذي  وحدة  لكل  المالي  جودات  المركز  بيان  في  عنه  لاإلفصاح  الخاصة  كالاة  نشروفقاً  تتاب 
لى لي عاات العائدة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة ضمن بيان المركز المدوبالصندوق من خالل تقسيم صافي الموج

 اريخ التقرير. ة في تمدد الوحدات القائع
 

 دلهالنقد وما يعا  ( ك)
 

يع النقد وما  التيتألف  بيان  ودائع  ادله لغرض  النقدية من  األصلية  تكونك  وبنال  لدىدفقات  استحقاقها  أ  فترات  ثالثة  ر  شهأقل من 
يتم تسجيل    للنقد.   من إدارة الصندوقجزأ   يتالورصيد السحب المصرفي على المكشوف الذي يتم سداده عند الطلب ويشكل جزءاً  

 ركز المالي. لفة المطفأة في بيان المالنقد وما يعادله بالتك
 

 بعد  تفعيلها تمم يول المعايير التي تم إصدارها ( ل)
 

؛ طبيق المبكر ويسمح بالت  2021يناير    1يار للفترات السنوية التي تبدأ بعد  الجديدة على المعيسري عدد من المعايير والتعديالت  

إعداد هذه البيانات المالية. من غير المتوقع أن    بشكل مسبق عندبيق المعايير الجديدة أو المعدلة  لم يقم بتط  ، فإن الصندوقومع ذلك

 بعد المعاييرعلى البيانات المالية للصندوق. لم يطبق الصندوق    جوهريية تأثير  التفسيرات الجديدة والمعدلة التاليكون للمعايير و

 بعد: دون أن يتم تفعيلهامعدلة التالية التي تم إصدارها  الجديدة واللتقارير المالية عداد االدولية إل

 

 تاريخ التفعيل  البيان 

 2022يناير  1 التقارير المالية( الدولية إلعدادمن المعايير  3ت على المعيار رقم مراجع اإلطار المفاهيمي )تعديال 

 2022يناير  1 ( 37رقم   بي الدوليعيار المحاستكلفة انجاز العقد )تعديل على الم – بالتزامات العقود المثقلة

 2022يناير  1 2020 –  2018الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على المعايير 

 2022اير ين 1 ( 16دولي رقم ال المحاسبي حصالت قبل االستخدام المزمع )تعديالت على المعياروالمعدات: المت واآلالت الممتلكات

 2023يناير  1 (1لى أنها متداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  المطلوبات عتصنيف 

 2023يناير  1 " لتأمينعقود ا" لمالية ة إلعداد التقارير امعايير الدوليمن ال 17المعيار رقم 

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

المعايير الدولية   قرار ممارسة وإ 1المعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على 
 2023يناير  1 2رقم  إلعداد التقارير المالية
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   ألموالني لمتاجرة اوطي الظبوبنك أب صندوق
 

 ات المالية ان إيضاحات حول البي
 

 المالية  إدارة المخاطر 4
 

 مقدمة ونظرة عامة 
 

 الية:  دوات مأل استخدامه نتيجةالتالية  للمخاطر الصندوق رضيتع
 

 االئتمانمخاطر  •

 ة السيولمخاطر  •

 مخاطر السوق •

 تشغيليةالمخاطر ال •
 

معلوم  يقدم اإليضاح  تعر  اتهذا  أعاله  حول  المذكورة  المخاطر  من  لكل  الصندوق   ه وسياسات  الصندوق  دافأه  ويصفض 
 مال. ال ندوق لرأسباإلضافة إلى إدارة الصة المخاطر لقياس وإدار اءات المتبعة من قبلهواإلجر

 

 دارة المخاطر  إل العام طاراإل
 

دارة إل  العام  طاراإلعامة عن وضع ومتابعة    بصورة  يةولالمسؤ  ات االستثمار  مراجعة ولجنة    المجلس االستشاري  يتحمل كل من
 ر لدى الصندوق.  اطالمخ

 

جنة االستثمار بصورة شراف لإل  تثمارية التي تخضعالتوجيهات االس األغراض و  على  الصندوق بناءً   الصندوق بإدارةيقوم مدير  
أن المجلس االستشاري بمراجعة  يقوم  الصيومية.  المبينة في ل  يةات االستثمار ستراتيجيالاندوق )بما في ذلك  شطة وأداء  لصندوق 

 إلى مدير الصندوق. صيات المناسبة ار( باإلضافة إلى تقديم التوثمعملية االست
 

س وضع  إدايتم  بالصياسات  الخاصة  المخاطر  بغرضندورة  الحدود   ق  ووضع  الصندوق  يواجهها  التي  المخاطر  وتحليل  تحديد 
 ة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة وعالمخاطر وااللتزام بالحدود الموضمراقبة لكذلك ولمخاطر اب المتعلقة الرقابية الضوابطبولة والمق

تفاصيل    يتم بيان  لخدمات المقدمة.جات وامنتالسوق وال  في ظروفالتغيرات    بيانلل مستمر،  بصورة دورية، وبشك  إدارة المخاطر
 ذات الصلة. المخاطر ت في إيضاحا التقرير لصندوق بتاريخطبيعة المحفظة االستثمارية ل

 

 مخاطر االئتمان  )أ( 
 

مخاطر في    تتمثل  أحداالئتمان  عجز  عن  تنتج  قد  التي  المقابلة  المخاطر  بالتزامات  األطراف  الوفاء  عن  ما  مالية  أداء  أوفي   ه 
نقد لدى ية من الاالئتمان بصورة أساس  رق. تنشأ مخاطرة مالية للصندوه التي أبرمها مع الصندوق، مما يترتب عليه خساتباطاتار

اعاة وتوحيد جميع يقوم الصندوق بمر  عالقة. لغرض إعداد التقارير عن إدارة المخاطر،والمبالغ المستحقة من أطراف ذات    البنك
 القطاع(. الدولة ومخاطر  تمان )مثل مخاطر تأخر المدين عن السداد ومخاطرر االئخاطض لمالبنود الخاصة بالتعر

 

للسياسات واإلجرار الصندوق بمريقوم مدي هداف الرئيسية ءات الموضوعة. تتضمن األاقبة مخاطر االئتمان بصورة دورية وفقاً 
)لل االستثمار:  االستراتيجيا 1جنة  تحديد  وا(  االسلخطت  وفقاً ط  الصناديق  إلدارة  اتباعها  الواجب  والتوج  تثمارية  يهات  لألهداف 

المبينااالستثم النحو  الشروطاالكتتاب وال  نشرةفي    رية على  الصندوق ومناقشة مختلف االس2؛ )ئحة  أداء  تراتيجيات ( مراجعة 
 على مستوى األسهم من حين آلخر.  المستوى القطاعي والمتبعة على 
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   والملوطني لمتاجرة األوظبي ا أب صندوق بنك
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 

 )تابع(  ماليةرة المخاطر الإدا 4
 

 )تابع(  تماناطر االئمخ )أ(
 

يات تيجعن دراسة االسترالمستثمرين، كما أنه مسؤول  ا  ية مصالح األهداف الرئيسية للمجلس االستشاري للصندوق في حما  تتمثل
المتبعةاال اعل  ستثمارية  على  أداء كل صندوق  ومراجعة  االستراتيى مستوى كل صندوق على حدة  بلمستوى  إلى  جي.  اإلضافة 

ة إلى مدير ورديم المشواإلجراءات التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقري بدراسة األحداث  االستشا  ذلك، يقوم المجلس
  اً.ثما كان ذلك مناسب نة، حيممكراءات التصحيح الالصندوق حول إج

 
دة التوازن دوق بإعارية للصندوق، يلتزم مدير الصنستثماأو التوجيهات االعندما تكون مخاطر االئتمان غير متوافقة مع السياسة  

 لمطبقة.محفظة بمعايير االستثمار االالتزام  بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عملياً عقب التحقق من عدم  للمحفظة
 

 ئتماناطر االلمخالتعرض 
 

ا  الدفتريةم  القيالتقرير في  في تاريخ    لصندوق لمخاطر االئتمانلعرض  ى تأقصيتمثل   المالية  للصلة  ذات  بيان    ضمنلموجودات 
ت على هذه الموجوداخفاض في قيمة  نقياس اال  تم  ات الملكية حيث أنها ال تتعرض لمخاطر االئتمان(.)باستثناء سند  ماليلمركز الا

 كس ذلك فترات االستحقاق القصيرة لهذه التعرضات. ويعشهراً  12عة خالل المتوقرة أساس الخسا
 

 وسطاء الالمستحقة من  الغالمب
 

ت قة بالمعامال علمان المتشية ومعامالت البيع قيد التسوية. تعتبر مخاطر االئتمن الحسابات الهام  وسطاءال  المستحقة من  المبالغ  تنشأ
. ر الصندوقالذين يتعامل معهم مدي  للوسطاء  والسمعة الجيدة  خاللها  تتمالتي  ترة التسوية  قصر ف  سبب تسويتها ضئيلة ب  التي لم يتم

 ة. ربع سنوي بصورةالمركز المالي للوسطاء و تصنيفات االئتمانيةخلية والالصندوق بمراقبة الرقابة الدا مدير يقوم 
 

ذ.م.م، شركة تابعة   وراق الماليةلأل األول  ركة أبوظبي  شخالل  من  راء أوراق مالية  متعلقة ببيع وشالصندوق ال  تظم معامالتتم مع
   . لمدير الصندوق

 
 وما يعادلهقد الن
 

 .بنك أبوظبي األول مثل فيالمت  مدير الصندوق لدىندوق لصل تم االحتفاظ باألرصدة المصرفيةي
 

 تركز مخاطر االئتمان
 

أو   2021ديسمبر    31ن كما في  صدريأو مجموعة من الم  معين  صدرفيما يتعلق بمُ ئتمان  لمخاطر اال  تركز جوهرييكن هناك    مل
 .  ج( 4ح ع اإليضا)راج لدى مدير الصندوقالمحتفظ بها رصدة المصرفية ألباستثناء ا 2020ديسمبر  31
 

 طر التسويةمخا
 

نشأة ما م  عجز  عن  الناجمةالخسائر  في  ية  ت. تتمثل مخاطر التسو ة المعامال أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوي  قد ينشأ عن
 . ي العقدلما تم االتفاق عليه فجودات وفقاً المو غيرها من  وأأو األوراق المالية   المبالغ النقدية ا بتوفيرلتزاماتهاء بالوفا عن
 

لمع الصندوق    ظمبالنسبة  يقوم  منالمعامالت،  خال  بالحد  من  المخاطر  طريقويات  تس  إجراءل  هذه  لض  عن  تسوية  وسيط  مان 
التسولتبان  االطرف  ما يفيدعنفقط    لكذالمعاملة و التعاقدية. تشكل حدود  بالتسوية  المتعلقة  االئتمامن االع  اة جزءً يزاماتهم  ني تماد 

 .  ةالمراقب يةعملتضع حدوداً لو
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   األموال لمتاجرةصندوق بنك أبوظبي الوطني 
 

 المالية  انات إيضاحات حول البي
 

 ع( )تاب إدارة المخاطر المالية 4
 

 )تابع(  ئتماناال مخاطر )أ(
 

 وزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمةتجاموجودات 
 

تكن   موجودات  لم  أي  بهناك  مسجلة  تجاو مالية  المطفأة  موعد  التكلفة  تعرضتزت  أو  في    استحقاقها  كما  القيمة    31النخفاض 
 يء(. ش : ال2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر 

 
 مخاطر السيولة   ( ب)

 
لوباته ية الناتجة عن مطصعوبات في الوفاء بالتزاماته الماللالصندوق  مواجهة  من  تج  التي قد تنلمخاطر  افي  ة  يولتتمثل مخاطر الس

قة ليست ريزامات بطتم تسوية هذه االلتتموجودات مالية أخرى، أو أن  ريق  عن طأو    اً نقد  لدفع ا ن خالل  تم تسويتها متة التي  المالي
 في صالح الصندوق. 

 
 الصندوق.  سهمأطراف ذات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي  ق ألرئيسية من المستح بصورة ولةتنشأ مخاطر السي

 
 دارة مخاطر السيولة إ

 

ال منهج  إليتمثل  بالتزاماتهفي    السيولةمخاطر  دارة  صندوق  للوفاء  كافية  سيولة  امتالكه  بضمان  ذل،  في  المتوقع ك  ما  االسترداد 
 تعرض سمعة الصندوق للخطر. أو خسائر غير مقبولة تكبد  دونعند استحقاقها  ،لوحداتل

 

مدير   مبالصندوق  يقوم  لدى إدارة  السيولة  يوميةالصندوق    خاطر  للسياس  بصورة  مراقبة  تت.  الموضوعة  تراءاواإلج  اتوفقاً  م 
  اري.المجلس االستشوثمار ستلجنة االمن قبل  يومياً مخاطر السيولة لدى الصندوق 

 

إن الصندوق معرض ف  وبالتالي  يومية،استرداد الوحدات بصورة  عملية  عتبار  اال  عينالصندوق تأخذ بخاصة بال  شروطالإن الئحة  
السيولة   بتلبيةلمخاطر  الواالس  باتطل  المتعلقة  حاملي  من  وقت.  ترداد  أي  في  الصندوقحدات  لدى  االسترداد  سياسة  في   تتمثل 

 تتعدى "الموعد النهائي"، أي خالل ثالثة أيام ة الداد بشأنها في فترر استرشعاالتي تم استالم إستردة  ة تسوية الوحدات المنيإمكا
 ي قيمة الموجودات"."تاريخ تحديد صافعمل من 

 

األدوات على  المالية  تشتمل  ملكية  أرصدة  للصندوق  وسندات  للتحوالتي  مدرجة    مصرفية  قابلة  هذه   لةبسهوقيق  تعتبر  أن  حيث 
 عربية المتحدة.  ال ية بدولة اإلماراتالرئيسية في األسواق المالمدرجة األسهم 
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   موالظبي الوطني لمتاجرة األصندوق بنك أبو
 

 ول البيانات المالية إيضاحات ح
 

 )تابع(  ليةاطر الماإدارة المخ 4
 

   )تابع( اطر السيولةمخ ( ب)
 

 تحقاق سفترات االحسب  تحليل المطلوبات المالية
 

يلي   التعاقديةاالفترات  فيما  فالمالي  للمطلوبات  متبقيةال  ستحقاق  التقرير.  ة  تاريخ  النقدية  يي  التدفقات  أدناه  الجدول  لألدوات وضح 
 للصندوق: المالية

 
 قيمة  ال

 الدفترية 
  المبلغ
 لياإلجما

 أقل من  
 شهر

 ألف درهم ألف درهم لف درهمأ 
    2021ديسمبر  31
    اليةلمطلوبات االم

 194 194 194 االستردادات مستحقة الدفع 

 81 81 81 المطلوبات األخرى

 735 735 735 ذات عالقة   ألطرافحق المست

حاملي الوحدات القابلة  جودات المنسوبة لصافي المو
 129,376 129,376 129,376 لالسترداد 

 -------------------- -------------------- -------------------- 
 130,386 130,386 130,386 

  = == == == = =  = == == == = =  = == == == = = 
    2020ديسمبر  31

    يةات المال لمطلوبا
 85 85 85 وبات األخرىالمطل

 544 544 544 المستحق ألطراف ذات عالقة  

حاملي الوحدات القابلة  صافي الموجودات المنسوبة ل
 103,452 103,452 103,452 لالسترداد 

 -------------------- -------------------- -------------------- 
 104,081 104,081 104,081 

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

النقدية  نيبي التدفقات  السابق  على  مخصوال  غير  الجدول  للصندوق  المالية  للمطلوبات  أقرمة  تعاقدي   تاريخ  بأساس  استحقاق 
ً ة الفائدة مستحقة الدفع، حاليم اإلجمالقيتتضمن  .محتمل  مبالغ اإلجمالية.الدفترية تساوي ال يمإن الق. يثما يكون مناسبا

 
ى  نسوبة إل باستثناء صافي الموجودات الم تحليلهذه األدوات بشكل كبير عن هذا ال منللصندوق  ال تختلف التدفقات النقدية المتوقعة

يك  حيث  لالسترداد  القابلة  الوحدات  لدى  حاملي  باستردالصون  تعاقدي  التزام  يومين  ندوق  تشير   إلشعار.ا  استالممن  ادها خالل 
األجل، إال أنه من حاملي الوحدات لفترة متوسطة األجل أو طويلة    ة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتم االحتفاظ بها من قبل الخبر

 مرين وأهدافهم. المتغيرة واحتياجات المستث وق روف السالسترداد، حيث أنها تتقلب بشكل كبير حسب ظستويات االصعب التنبؤ بم
 

 لسوق  ا مخاطر (ج)
 

ر صرف وأسعا  حقوق الملكيةالفائدة وأسعار    أسعارثل  مفي أسعار السوق    المتعلقة بالتغيراتالمخاطر  في  السوق    تتمثل مخاطر
مخاطر   الهدف من إدارة  إنمالية.    واتمن أد  هيحتفظ بإيرادات الصندوق أو قيمة ما    ر علىلها تأثيالتي يكون  العمالت األجنبية  

 المخاطر.  ءفي ضو ممكن  عائد مع تحقيق أعلىضمن حدود مقبولة  قالسو ات لمخاطربة التعرضاقرة ومرإدا هوالسوق 
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   األموال صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة
 

 لمالية إيضاحات حول البيانات ا
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 4
 

   ابع()ت السوقر مخاط (ج)
 

 إدارة مخاطر السوق 
 

ااستراتيجي  تستند مخاطرب  لخاصةا  لصندوقة  واأل  إلىالسوق    إدارة  االستثمارالهداف  به.  يةتوجيهات  الهدف   الخاصة  إن 
الرئيسي للصندوق هو اال الخليجي وغيرها من األوراق دول مجل  ألسهم فيستثمار في محفظة متوازنة لاالستثماري  التعاون  س 

القالما يقوم  ابللية  للتحويل.  الصنة  مخاطربدوق  مدير  لدال   إدارة  يوميى  سوق  بصورة  واإلجراءات الصندوق  للسياسات  وفقاً  ة 
 دورية. ر بصورة االستشاري ولجنة االستثما بشكل عام من قبل المجلس السوق كز الصندوق فيامرتم مراقبة وت. الموضوعة

 
علقة بالمحفظة  متخرى الاألأو المخاطر    ت و/ق بالتحوط من مخاطر العمالندودير الصحيثما يكون ضرورياً أو مالئماً، قد يقوم م

 ً   لألهداف والتوجيهات االستثمارية. وفقا
 

 الت معمخاطر الالتعرض ل
 

 وبالتالي،"(.  اإلماراتي  )"الدرهم  لتشغيليةاعملته    خرى غيربعمالت أ  مقومة  معامالت  برمويقد يستثمر الصندوق في أدوات مالية  
يكون له تأثير قد  ى على نحو  الت األجنبية األخرعمابل المق  عملتهصرف    سعرفي  وق معرض لمخاطر حدوث تغير  صندفإن ال 

 .اإلماراتي  الدرهم غير بعمالت المقومةموجودات أو مطلوبات الصندوق  نم ذلك الجزءسلبي على قيمة  
 

)ال  الدرهممقومة بت والمطلوبات  الموجودامعظم    كون الدوالر األمريكر صمثبت سعاإلماراتي  أجن  ي(رفه مقابل    بيةأو بعمالت 
معقولة في أسعار الصرف لن يكون لها و  ةلمحتم، ترى اإلدارة أن أية تغيرات  والر األمريكي(م الدأماأيضاً  عر صرفها  س  مثبت)

 ق.   لية للصندوعلى البيانات الما جوهريتأثير 
 
   أسعار الفائدة مخاطر تعرض لال
 

مخاطر تالفأسعار    تتمثل  قد  التي  المخاطر  في  الزائدة  الفرق  من  ت  منينشأ  وتارياربين  االستحقاق  موجودات يخ  تسعير  إعادة  خ 
   يها فائدة.لية للصندوق ال يترتب علفائدة. إن أغلبية الموجودات والمطلوبات الما اومطلوبات الصندوق المترتب عليه

 
ية. ال نوربع س   ورةإعادة تسعيرها بصتم  تار فائدة متغيرة، حيث  أسعلصندوق  على األرصدة المصرفية المودعة لدى مدير ا  يترتب 

 ميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى فائدة.  يترتب على ج
 

 ر األسعار األخرى طمخا
 

التي   تلك  ثناءستبالتغيرات في أسعار السوق )ا لمالية نتيجة  ا  لألداةالعادلة  قيمة  المخاطر تقلب  في  خرى  تتمثل مخاطر األسعار األ
العمال   تنشأ من لهأو  االستثمار  ب  خاصةوامل  بسبب ع  اتالتغيرلك  ت(، سواء كانت تمخاطر  المصدرة  العوامل  بأو    بالجهة  كافة 

 في السوق.   المتداولةتؤثر على جميع األدوات  التي
 

شامل، العادلة ضمن بيان الدخل المة  في القيت  التغيرااالعتراف ب  ويتمبالقيمة العادلة  مسجلة  ق  معظم األدوات المالية للصندو  كون
مدير الصندوق بإدارة   ميقو  .االستثمارمباشر على صافي إيرادات    بشكلتؤثر    ا أنمن شأنهالسوق    فظروي  يرات فلتغفإن كافة ا

تلفة. في أسواق مخ  مع طرحها للتداول  العملطاعات  قمختلف    إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في  عن طريقمخاطر األسعار  
 هات االستثمارية. وفقاً للتوجي تداولالأدوات في  ادية باالستثمارلظروف االعتيا الصندوق في قومي
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   موالدوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األصن
 

 ة إيضاحات حول البيانات المالي
 

 )تابع(  رة المخاطر الماليةإدا 4
 

   )تابع(ق السواطر مخ (ج)
 

 )تابع(  مخاطر األسعار األخرى
 

 تكون كما يلي: الستثمارية للصندوقا لمحفظةز ا، فإن سياسة تركيحة الشروط الخاصة بالصندوقالئوفقاً ل
 

أال   • اإلتيجب  المدرجة خارج  األسهم  )مزيد  العربية  منطقة  ارات  وفي  األوسط  نسبة  افريقيا(    شمالالشروق  من  45عن   ٪
 . لموجوداتإجمالي ا

نسبة و  لسوق أي ا رأسمال الشركة ف  ٪ من إجمالي قيمة10محددة    ليةوراق ماأار الصندوق في أي  يجب أال يتجاوز استثم •
 ، أيهما أقل. ةالنظام األساسي للشركصلة من ل البنود ذات انصوص عليها بموجب القانون ذي الصلة و/ أو  االستثمار الم

٪ من  25شركة    ألي  يةق المالافي األوراستثمار الصندوق    يتجاوزيجب أال  األسهم،  وزن  "معيار"  بيان  ات  مقتضياستثناء  ب •
 مار. تث ت االسوق  جودات الصندوق فيإجمالي مو

وقات في شكل نقد أو ما  صندوق في جميع األل٪ بحد أقصى من إجمالي موجودات ا100يجب االحتفاظ بنسبة بصورة عامة،  •
 .  اء بعمليات االستردادالوفو ل الفرص االستثمارية عند وجودهااستغالدله بهدف يعا

ارات العامة لألسهم أو  االكتتاب في اإلصد  أوتثمار  السا  لي موجوداته في٪ بحد أقصى من إجما15خدام  استلصندوق  ليجوز   •
 ر. شه 18طرحها في السوق خالل  ي لألسهم المحتمل لاإلصدارات قبل الطرح العام األو

  ٪ 10ابلة للتداول( عن  القستثمار  تثمار الجماعي لألطراف األخرى )صناديق االامج االساالستثمار في بريجب أال يتجاوز   •
الموجودات ألي من برامج االستثمار  5ن  جب أن يزيد عا ال يكمصندوق  ال  افي قيمة موجوداتمن ص ٪ من صافي قيمة 

 اعي التي يستثمر فيها الصندوق.جملا
 

إتتطلب اإل الداخلية من مدير الصندوق  لداخلية مدير ا  ةواألنظماإلجراءات    تساعدطر األسعار بصورة يومية.  دارة مخاجراءات 
  . يجب تعديل أي انحراف عنبصورة مستمرة  خاطر األسعارم  أنواع  وع منأي ن  بةومراق  بعةمتا  االستمرار فيعلى  ق  الصندو

تتطلب إجراءات الصندوق   كية. كماضمن إطار زمني يتناسب مع حقوق الملأفضل أسلوب ممكن وبات المسموح بها  هالتوجي  رامس
 .سعار بصورة شهريةطر األالستثمار مراقبة مخاة ا ري ولجنمن المجلس االستشا

 
السوق غيرون مختكعندما   التوجيهات االستثمارية للصندو  اطر  السياسات أو  بإعادة    ،قمتوافقة مع  يكون مدير الصندوق ملزماً 

 لمطبقة.ر االستثمار التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير املياً فوللمحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عالتوازن 
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   لاألموارة ظبي الوطني لمتاجنك أبوصندوق ب
 

 انات المالية احات حول البيإيض
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 4
 

   )تابع(السوق ر طامخ (ج)
 

 بع( )تا مخاطر األسعار األخرى
 

  ي حقوق استثمارات الصندوق فكز  مل. تترطر على أساس األطراف المقابلة وقطاعات العكز المخايقوم مدير الصندوق بمراقبة تر
 ة:  ليت التااعاالملكية في القط

 
 2021 2020 
 ألف درهم   ألف درهم  قطاع ال
   

 25,979 51,958 القطاع المصرفي 

 28,675 28,208 القطاع العقاري

 2,253 9,986 قطاع االتصاالت 

 6,332 7,125 السفريات والترفيهقطاع 

 7,646 5,562 جزئةقطاع البيع بالت

 7,510 5,197 غازلنفط والقطاع ا

 10,716 3,442 الكيماويات قطاع 

 5,534 - يعالتصنقطاع 

 7,607 9,155 قطاعات أخرى 

 ----------------- ----------------- 
 120,633 102,252 

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

أو ن خالل األرباح  وجودات المالية بالقيمة العادلة مراته للماهري الفردي التالي في محفظة استثموكان لدى الصندوق التعرض الج 
 الخسائر:  

 2021 2020 
 ٪ ٪ 
   

 6 9 بنك أبوظبي التجاري

 8 8 م.ع الدار العقارية ش.

 8 8 إعمار العقارية 

 5 8 ألولبنك أبوظبي ا

 - 7 إعمار للتطوير ش.م.ع

 - 7 البنك األهلي السعودي 

 6 6 .م.ع شركة العربية للطيران ش

 - 6 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

 7 - شركة بترول أبوظبي الوطنية 

 6 - إعمار مولز ش.م.ع 

 5 - الشركة السعودية للصناعات األساسية

 
ية لكل استثمار على وق لالستثمارات في حقوق الملكلسمستقبلية المحتملة بشكل معقول في أسعار ابات ال ير التقليقوم الصندوق بتقد

 حدة.
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   والأبوظبي الوطني لمتاجرة األم صندوق بنك
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع(  يةل ر الماخاطإدارة الم 4
 

   )تابع(السوق ر طمخا (ج)
 

 بع( )تا مخاطر األسعار األخرى
 
ل في أسعار السوق مالنخفاض المعقول المحت ائر الصندوق من اضح الجدول أدناه تحليل الحساسية وتأثيرها على أرباح أو خسيو

 ر.ديسمب  31٪ في  1سهم بنسبة  لكل
 

 جنبية.  ت األئدة وأسعار صرف العمالفاالخاصة أسعار خرى واأل ثبات كافة المتغيراتتحليل ض هذا اليفتر
 
 2021 2020 
 ألف درهم  درهمألف  
   

 1,023 1,206 الخسائر  خالل األرباح أو بالقيمة العادلة من الموجودات المالية
  === = ==  === = = = 
 
 المبينة أعاله. لغ با لعكسي بالمتجاه ااالفس الدرجة ولكن في تأثير بني إلى اليؤدلان االرتفاع في أسعار السوق ك إن
 

 لمخاطر التشغيليةا )د( 
 

التشغيليتتمث المخاطر  المباشرة وغير  ل  الخسارة  أسباب متنوعة متعلقة باإلجراءات    الناشئة  المباشرةة في مخاطر  قنيات لتواعن 
ً ياً على مستوى الصندوق أو خاردوق سواء داخلة لعمليات الصنوالبنية التحتية الداعم للصندوق، دمات  مستوى مقدمي الخ على  جيا

بخم  وكذلك خارجية  أخرى  عوامل  االئتمانن  مخاطر  مثل    الف  السيولة  ومخاطر  السوق  الناومخاطر  اتلك  عن  لمتطلبات شئة 
 االستثمار. المتعارف عليها لقواعد إدارة يراي القانونية والتنظيمية والمع

 
بين  من أجل تحقيق التوازن    يةلمخاطر التشغيلارة االصندوق إلى إد  . يهدفدوقلتشغيلية من جميع عمليات الصننشأ المخاطر ات

الخسائ من  بالحد  تلحق  قد  التي  واألضرار  المالية  الصر  مع  سمعة  تحندوق  في  المتمثل  االستثماري  هدفه  عوائد ق  قيتحقيق 
 للمستثمرين.  

 
دير  ومالمكتب األوسط  رئيس  ئيسية على عاتق  صورة رع بتق  المخاطر التشغيليةعلى  ة  يبرقاال  الضوابط  وتطبيق  وضعية  مسؤولإن  

 االمتثال. 
 

المسؤولية من    يتم دعم المخاإل  عامةمعايير    وضعخالل  هذه  التشغدارة  الضوابط والعمليات على مستوى مقدمي تشم  يليةطر   ل 
 التالية: في المجاالت  مقدمي الخدمات دمة وتحديد مستويات الخدمة معلخا

 
 المختلفة؛ تياوار والمسؤولف واألدالوظائ مهام بينال في اسبالمن فصلالمتطلبات  •
 ؛امالتالمع ومراقبةوية متطلبات التس •
 ؛ لبات القانونيةا من المتطية وغيرهلمتطلبات التنظيمل االمتثال •
 ؛ة واإلجراءاتيبقاالر الضوابطتوثيق  •

  المخاطر   لمواجهةابط واإلجراءات  والض  ةفاءك، ومدى  الصندوقواجهها  يالتي  طر التشغيلية  م الدوري للمخامتطلبات التقيي •
 دة؛ حدالم

 ؛ لطوارئاخطط  •
 ؛ وجاريةر األخالقية والتالمعايي •
 .ن له تأثيرإذا كا مينالتأ ذلك  المخاطر، بما في  الحد من •
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   ألموالمتاجرة اني لصندوق بنك أبوظبي الوط
 

 لية يضاحات حول البيانات الما إ
 

 )تابع(  المخاطر الماليةة  إدار 4
 

 )تابع(  لتشغيليةخاطر االم )د( 
 

ويتولى   التدقيق  امت االقسم  إجراء  الصندوق  مدير  لدى  تضمن  ثال  التي  الدورية  تتم لمراجعات  واإلجراءات.  بالسياسات  االلتزام 
 يا لدى مدير الصندوق.لعلإلى اإلدارة ارة ويتم تقديم ملخص بشأنها ع اإلداجعة ممناقشة نتائج أعمال المرا

 
فيما   اتمقدمي الخدم  على مستوى  المتبعة  واإلجراءاتة  ابيالضوابط الرقدى كفاية  دارة حول مس اإلمجلاء  أعضقييم  ت  يتم إجراء

 . اتمع مقدمي الخدم المنتظمةمناقشات الالمخاطر التشغيلية من خالل يتعلق ب
 

 الوحدات في   حفظ  أمناء  عثرأو ت  طاء ذوي سمعة جيدة. قد يتسبب إفالسوس  بالصندوق لدى   حتفاظ بكافة الوحدات الخاصةيتم اال
يقوم مدير الصندوق بصورة دورية بمراقبة ية المحتفظ بها أمين الحفظ.  وق فيما يتعلق باألوراق المالندالصتأجيل أو تقليل حقوق  
 هم.لذي يتعامل مع ية والوضع المالي لألمناء االداخل رقابةالتصنيف االئتماني وال

 
 إدارة رأس المال )هـ(

  
ية بغرض الكتتابات في محفظة استثمارثمار مبالغ اإلى االستلقائمة. يهدف الصندوق  ي عدد الوحدات اندوق فالصسمال  يتمثل رأ

 ذي الصلة.  ق ر االنخفاض الموجه في السومخاط الحد منوسط، مع مدى المتعلى ال وفير عوائد مجزيةوتس المال رأ تنمية
 

ال إلىيهدف  رئيس  صندوق  بصورة  الهدف  هذا  منتحقيق  االخال  ية  محفظةل  في  للتوجي  ستثمار  وفقاً  االستثممتوازنة  ارية  هات 
من جهات لمفروضة  بالمتطلبات االصندوق  وقد التزم    تردادات حاملي الوحدات. فية للوفاء باسمع االحتفاظ بالسيولة الكا  وقللصند

 المركزي.لعربية المتحدة ارات اإلمصرف اة األوراق المالية والسلع ومخاصة بهيئلقوانين واللوائح الا  بما في ذلكخارجية 
 

 ألحكام لتقديرات وااستخدام ا 5
 

 للصندوق:ت المحاسبية السياسا ألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيقي التقديرات وامصادر الرئيسية لعدم اليقين فال
 

 المالية    اتالقيم العادلة لألدو (1)
 

العادلة    حديد قيمهاوعادة يتم تبيان المركز المالي،    قيمة العادلة فيها بالياسيتم قالية للصندوق على استثمارات  دوات المتشتمل األ
    عار السوق المدرجة المتاحة بسهولة.تقديرات؛ أي أسلمن ا في نطاق معقول

 
دوات جل لألاألصيرة نتيجة للطبيعة الفورية أو ق ة العادلةلدفترية تقارب القيما المالية األخرى، فإن القيماألدوات يتعلق ببعض  فيما

 المالية. 
 

الممن االعتمالحوظة يقلل  إن توفر أسعار سوقية م الشكوك حول وضوعة من اإلدا د على األحكام والتقديرات  أنها تقلل  رة، كما 
العادلة تحديد  عملي الملحوظة وة. إن توالقيم  السوق  الممدخالت يتغير تبعاً  الفر أسعار  أنها معلتغير  رضة نتجات واألسواق، كما 

 . لسوق المالي معينة وظروف عامة في اناًء على أحداث يرات بلتغل
 

ال للرقابة  قام  عام  إطار  بوضع  بقيصندوق  يتعلق  افيما  األنظمة  تتضمن  العادلة.  القيم  يلرقابية  اس  ما  التحالمحددة  من لي:  قق 
االستثمار الستشاري ولجنة  مجلس اال  إبالغاليومية في التقييم؛ و  وهريةالجغيرات  ظة؛ وتحليل وفحص التحومدخالت التسعير المل

 يم.  لقة بالتقي وهرية المتعباألمور الج
 

 .6( واإليضاح ح) 3يضاح مبينة في اإل المالية تعلق بقياس القيمة العادلة لألدواتللصندوق فيما يإن السياسات المحاسبية 
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   رة األموالظبي الوطني لمتاجصندوق بنك أبو
 

 الية البيانات المحات حول إيضا
 
 )تابع(   ألحكامام التقديرات وااستخد 5
 
 اوى القضائية  امات الطارئة الناتجة عن الدعتزلاال (2)

 

عمال االعتيادية. يرتكز مخصص األاق  ي سي، قد يكون الصندوق طرفاً في دعاوى قضائية تنشأ فالصندوق  عمليات  نظراً لطبيعة
.  بصورة موثوقة  ارجة لخا  تقدير تلك التدفقاتية  وإمكاندية  اقتصاموارد    بدتكلية  على احتما  التقاضيعن   الناتجةارئة لطااللتزامات ا

 . بشكل مؤكد منها أمر أيلشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائج من ا على العديدهذه األمور  مثل تنطوي
 

 ت والمطلوبات المالية  موجوداف التصني (3)
 

ً نطاق  للصندوقسبية  حاالسياسات المتقدم   ً م تصنيفها    ليتم  لماليةات  مطلوبا للموجودات وال  ا ية المختلفة في سبحاضمن الفئات الم  بدئيا
 .معينة حاالت

 

يضاح وصف المبين في اإلزم باللتي  أنه   الصندوقالخسائر، أكد    األرباح أوبالقيمة العادلة من خالل  ة  عند تصنيف الموجودات المالي
 . 3 رقم

 
 ةلي ت والمطلوبات الماالموجودا 6

 
 لعادلة م القيوا التصنيفات المحاسبية

 

 في: كما  ماليةفئات األدوات الو  بنود بيان المركز المالي للصندوق بين مطابقةه جدول أدنايبين ال
 

 

 بالقيمة العادلة
أو  األرباح ل من خال

 بشكل ملزم  لخسائرا

دات الموجو
لفة ية بالتك المال

 المطفأة 

المطلوبات  
 المالية

 ياإلجمال األخرى
 رهمألف د ألف درهم درهم فأل ألف درهم 2021ديسمبر  31
     
 9,753 - 9,753 - يعادلهوما نقد ال

 120,633 - - 120,633 األرباح أو الخسائر  من خالل لةمة العادبالقي  االستثمارات
 ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- 
 120,633 9,753 - 130,386 
  =========  =========  =========  ======== = 
     

 735 735 - - ألطراف ذات عالقة المستحق 
 194 194 - - االستردادات مستحقة الدفع 

 81 81 - - ات األخرىالمطلوب
 129,376 129,376 - - د ادلحاملي الوحدات القابلة لالسترنسوبة صافي الموجودات الم

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 - - 130,386 130,386 
  =========  = ========  ===== ====  ===== ==== 
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   ي لمتاجرة األموالبنك أبوظبي الوطن صندوق
 

 حول البيانات المالية ت إيضاحا
 
 ع( )تاب لوبات الماليةوالمط داتالموجو 6

 
 )تابع( دلةلقيم العابية واحاسالتصنيفات الم

 

 

 ةلعادلالقيمة اب
أو  ألرباح االل من خ

 بشكل ملزم  الخسائر

الموجودات 
المالية بالتكلفة 

 ة فأطالم

المطلوبات  
 المالية

 اإلجمالي خرىاأل
 ألف درهم ألف درهم ف درهمأل ألف درهم 2020ديسمبر  31
     
 1,762 - 1,762 - وما يعادلهقد نال

 102,252 - - 102,252 ر ح أو الخسائاألربا لمن خال ةمة العادلقيبال  راتالستثماا

 67 - 67 - توزيعات األرباح مستحقة القبض

 ------------------- -------------------- ------------------- -------------------- 
 102,252 1,829 - 104,081 

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

 544 544 - - ألطراف ذات عالقة المستحق 

 85 85 - - األخرىات المطلوب

 103,452 103,452 - - د الحاملي الوحدات القابلة لالستردصافي الموجودات المنسوبة 

 ------------------- ------------------- ------------------- -------------------- 
 - - 104,081 104,081 

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

ا األدوات  العاإن  بالقيمة  احتسابها  يتم  ال  التي  األلمالية  من خالل  هي  دلة  الخسائر  أو  ومطلورباح  قصيرموجودات  األجل  بات  ة 
 قيمها العادلة. الدفترية  هاتقارب قيم 

 

قياسها  غرض المتاجرة والتي يتمباالستثمارات المحتفظ بها   باستثناءأة لية بالتكلفة المطفت الماوباوالمطلجودات لموا جميعيتم قياس 
 .ةفي سوق نشط  رجةالمداألسعار ض عرو إلى    استناداً بالقيمة العادلة 

 

تقييم. تتضمن  ليب الأساتخدام  ير باستقركما في تاريخ الحدات غير النشطة  رات في الومايم العادلة لالستثحديد القوم الصندوق بتيق
المؤشر الذي   لها أسعار ملحوظة في السوق أو الربط بذلك  لتقييم المقارنة مع األدوات المماثلة، إن وجدت، والتي توجدب اأسالي

في مالية  داة الاألالتي تعكس سعر    د القيمة العادلةل إلى تحديوصوب التقييم هو التخدام أسلالهدف من است  وفر أقرب األسعار. إني
 تيادية.تحديده من قبل المشاركين في السوق وفقاً لشروط السوق االع يتمالتقرير الذي كان ستاريخ 

 

العادل القيم  ال  المتدرجظام  نالة باستخدام  يقوم الصندوق بقياس  العادلة المبين  للقيم  المأدناه  المستخدخذي يعكس أهمية  دمة في الت 
 سات:وضع القيا

 

 داة مماثلة.أل المعدل( في سوق نشط)غير  درج وق المعر الس: س1المستوى 
 

غير مباشرة )وهي عار( أو بصورة  خالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة )وهي كاألس: أساليب التقييم التي تستند إلى مد2المستوى  
ة ألدوات اق نشطأسوجة في  المدر  سوقتخدام: أسعار اليتم تقييمها باس   دوات التياألمل هذه الفئة على  ار(. تشت تمدة من األسعالمس

أو األسوااأل  مماثلة  في  مماثلة  أو  مطابقة  ألدوات  المدرجة  ن  قسعار  تكوناألقل  بحيث  األخرى  التقييم  أساليب  أو  كافة    شاطاً 
 .ة من بيانات السوقير مباشرة مباشرة أو غالهامة ملحوظة بطريق المدخالت

 

التقييم3المستوى   أساليب  في  :  تستخدم  ملحة غجوهري  مدخالتها  التي  الفير  هذه  تشتمل  التي تشمل  ئة  وظة.  األدوات  على جميع 
داة. تشتمل  ر جوهري على تقييم األالملحوظة تأثي  ندة إلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غيرأساليب تقييمها مدخالت غير مست

أو افتراضات ت ألمر القيام بتعديالقتضي ا ث ي ثلة حيات مما دوسعار المعلنة ألاستناداً إلى األ تم تقييمهاي على األدوات التي ذه الفئةه
 وات.جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروقات بين األد
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   ألموالصندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة ا
 

 ات حول البيانات المالية إيضاح
 
 ع( )تاب لوبات الماليةدات والمطالموجو 6

 
 ع()تاب ات المحاسبية والقيم العادلةالتصنيف

 
لنظام المتدرج للقيمة  ستوى في احسب الم  التقرير،ي نهاية فترة  سة بالقيمة العادلة فة المقاالمالي  تالي تحليالً لألدواتالجدول اليقدم  

 عادلة به. التي يتم تصنيف قياس القيمة ال  العادلة
 
 الياإلجم 3المستوى  2ى المستو 1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهم ألف 

     2021بر ديسم 31

 120.633 ائر خالل األرباح أو الخسادلة من  مة العاالستثمارات بالقي
 
- - 120.633 

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

     2020ديسمبر  31

 102,252 األرباح أو الخسائر  العادلة من خالل رات بالقيمةاالستثما
 
- - 102,252 

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

ا الموجودات  تصنيف  والمطلواللميتم  المصنفية  للصندوق  المالية  كتسهيبات  تموية  بالتالت  المطفأة ضمن  ل  في   2المستوى  كلفة 
ال العادلة.  النظام  للقيمة  المتدرج  اليعتبر  تلك  أن  العادلةصندوق  و  قيمة  الموجودات  قيمتها المطلوبات  لتلك  لصافي  تقريباً  مساوية 

 ية. فترالد
 
 ألرباح أو الخسائر  ا  لقيمة العادلة من خاللرات بامااالستث 7

 
ديسمبر   31)  ألف درهم  120.633تبلغ قيمتها    مدرجة  سهمر من أاح أو الخسائن خالل األربة مألف االستثمارات بالقيمة العادل تت

 ة.مرهون ئرو الخسارباح أاألالعادلة من خالل  مالية بالقيمة أي موجوداتال يوجد  . ألف درهم( 102.252: 2020
 

 تثمارات حسب الدولة: سفيما يلي توزيع اال
 

 ديسمبر 31  
2021 

 ديسمبر 31
2020 

 درهم  ألف ألف درهم  
    ات المالية المدرجة األدو

 60,265 81,400  اإلمارات العربية المتحدة

 41,987 35,603  المملكة العربية السعودية 

 - 2,113  جمهورية مصر العربية

 - 1,517  الكويت 

  ------------------- ------------------- 
  120,633 102,252 

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

 وحدات الصندوق  8
 

وحدات إلى ب في التا درهم للوحدة )القيمة االسمية(. الحقاً للطرح األولي، يستند سعر االكت  10ألولي للوحدات بسعر  ا  كان الطرح
 ن كل أسبوع.مل وم عمخر ية في آوحد قيمة الموجودات لكل  صافي
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   وظبي الوطني لمتاجرة األموالصندوق بنك أب
 

 ة بيانات الماليلإيضاحات حول ا
 
 األطراف ذات العالقة   9

 

 طراف ذات العالقة  هوية األ 
 

لقرارات  ا تخاذاي سيطرة أو نفوذاً ملحوظاً على الطرف األخر فسة طرف ما ممار قدوربمراف أنها ذات عالقة إذا كان تعتبر األط
التشغيليةا أو  العالقة  األطرا  تتألف  .لمالية  ذات  االالأعضاء    منف  وتلك   ،يستشارمجلس  الصندوق  ومدير  االستثمار  ولجنة 
األطراف ذات   تلكمن  لى وإت  تقديم وتلقي خدما ب  في سياق األعمال االعتيادية  . يقوم الصندوقتي تخضع لسيطرتهمال  منشآتال

 . مدير الصندوقك أبوظبي األول بصفته بنقبل من  حددةالمحكام الشروط واألو عليها قالمتف  عارسوفقاً لألالعالقة 
 

 وط واألحكام  رلشا 
 

 ية:م الرئيسفيما يلي الشروط واألحكا
 

الكامل من قبل بنك أبوظبي ة بشركة تابعة مملوكي  ول لألوراق المالية ذ.م.م هإن شركة أبوظبي األ الوساطة 
 سوق. دة في الوفقاً لألسعار السائللصندوق  لوساطةت اتقدم خدماواألول 

 

 .ع الصندوقمصرفية وفقاً لألسعار المتفق عليها م اتموق خدقدم مدير الصندي المصرفية الخدمات 
 

 : مدرج في الئحة الشروطهو لتالية وفقاً لما االصندوق الحصول على األتعاب يستحق مدير  خرى الخدمات األ
ً تستحق وجودات قيمة الم ن صافيم٪ 2نسبة ب أتعاب إدارة •  ؛ ويوميا
أداءأتعا • المتميتستحق عن  ٪  10بنسبة    ب  للصاألداء   S&P Pan Arabمؤشر  فوقق  دونز 

Large-Mid Cap TR   "(الموجودعيار الم لصافي  قيمة  وأخر  عليها  "(  ترتب  أتعاب   دفعات 
 "(.ىصالحد األق صلة )" ال اء خالل السنة ذاتداأل

 
 صدةاألر 

 

 قرير: تاريخ الت العالقة فياف ذات لدى األطررصدة األ فيما يلي
 
 ديسمبر 31 

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف درهم  مدره ألف 
   أبوظبي األول بنك -

 1,762 9,753 لدى البنك النقد 

  === = ==  === = == 
 5,166 9,528 ولبنك أبوظبي األاستثمارات في أسهم 

  ======  ====== 
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   لوطني لمتاجرة األموالأبوظبي ا صندوق بنك 
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 

 )تابع( األطراف ذات العالقة  9
 

 سمبردي 31 
2021 

 سمبردي 31
2020 

 هم ف درأل ألف درهم 
   ذات عالقة   المستحق ألطراف

   أبوظبي األول بنك -
 505 682 ع إلى مدير الصندوق فستحقة الدارة مدب إأتعا

 7 9 لحافظ األمينبصفته ا مستحقة الدفع إلى بنك أبوظبي األولأتعاب 

 25 34 مستحقة الدفع  ضافةيمة المضريبة القأتعاب اإلدارة عن احتساب 

   
 

   لمالية ذ.م.م أبوظبي األول لألوراق ا شركة  -

 6 7 وكالة حويل رسومت

 1 3 ع الدفقة ت مستح سوم المعامالر

 ----------- ----------- 
 735 544 

  =====  ===== 
 

 لية ذ.م.م لماق اشركة أبوظبي األول لألورامع المعامالت حجم 
 2021 2020 
 ألف درهم  رهمد لفأ 
   

 35,743 24,884 شراء موجودات مالية

  === = = ==  === = = == 
 37,469 22,574 ودات ماليةت من بيع موجمتحصال

  == = = = ==  === = = == 
 
 معامالتال
 

 مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المدرجة ضمن بيان الدخل الشامل:   مالتي المعافيما يل
 2021  2020 
 درهم  ألف  درهم ألف 
    

 ( 163)  ( 86) .م ول لألوراق المالية ذ.م ي األكة أبوظبشر المدفوعة إلى أتعاب الوساطة 

 31  3 إيرادات الفوائد 

 437  296 رباح األوزيعات تدات ايرإ

 6  7 ات رسوم وكالةمصروفتحويل 

 ( 1,958)  ( 2,491) دارةاإلأتعاب 

 ( 230)  ( 120) ن الحفظ األمي أتعاب

 (98)  ( 125) يمة المضافة ضريبة القرة عن احتساب أتعاب اإلدا

 (1)  - رسوم مصرفية 

 (41)  ( 26) عامالت الم ومرس
 

 إدارة رئيسيين.  فيي موظندوق وال يوجد لدى الصندوق أصر المدي من قبلوق لصنددارة اتتم إ
 

دوق إلى مدير دات الصنن صافي قيمة موجوسنوياً م  ٪2ب إدارة بنسبة  الئحة الشروط، يستحق دفع أتعا ( من  2-13للمادة )وفقاً  
 . تسابها واستحقاقها على أساسي يوميويتم اح، ع سنويةربالصندوق بصورة 
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   لمتاجرة األموال لوطنيبي ا ك أبوظبن صندوق
 

 يانات المالية حول الب  إيضاحات 
 

   رلعادلة من خالل األرباح أو الخسائبالقيمة ا االستثماراتمن  ئرالخسا يف صا 10
 

  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
    

 ( 2,911) 22,520  المحققة )الخسائر( /األرباح

 2,957 18,071  المحققة غير احاألرب 

 33 ( 25)  سائر(/ أرباح صرف العمالت األجنبية )خصافي 

  ---------------- ---------------- 
  40,566 79 

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

 أو الخسائر تتم في سندات الملكية.الل األرباح ر، إن كافة استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خريما في تاريخ التقك
 

 لمتاجرة المحتفظ بها ل لموجوداتا وصافي اتدوجوفي المصا بين  المطابقة 11
 

لو لى صافي قيمة الموجودات ع  لالستردادلقابلة  حاملي الوحدات ا  اطالعشكل يومي  ق، يتم بتاب الخاصة بالصندوتنشرة االكفقاً 
المدققة صافي  غير  يتضمن  المدقق قي.  غير  الموجودات  استثمامة  خالة  من  العادلة  بالقيمة  األربرات  أو  ل  محتسبة سالخاح    ائر 

 رف قيمة اد الموجودات المالية أو رسوم ص يف استبعتكال  عديل بناء علىتمحدد دون  ي وقت  ة فق المدرج باستخدام أسعار اإلغال
 الوحدات. 

 

لية. ات الماسعار العرض المدرجة للموجودستخدام أبا  مة الموجودات المدققةقييتم احتساب صافي  ألغراض إعداد البيانات المالية، 
مع صافي قيمة   مركز المالي()بيان الالتقارير المالية    ىبناء عل  قالصندو  اتمة موجودصافي قيبين  الي مطابقة  الجدول الت  وضحي

 للمتاجرة:لمحتفظ بها جودات االمو
 

 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف 
   

 103,452 129,376 المالي  لمركزن ابياصافي الموجودات وفقاً ل

 512 1,228 ار اإلغالقلعرض ألسعاعار من أس التعديل

 ------------------ ------------------ 
 103,964 130,604 االكتتاب للصندوق فقاً لنشرة ا للمتاجرة المحتسبة ودات المحتفظ بهصافي قيمة الموجو

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

 رداد لة لالستالوحدات القاب  12
 

الستالم الطلبات عد  مويخ آخر  وق تارصنداب. يحدد الالكتتاألدنى من قيمة ا دوق للحدنى الصداد لدرلالست  تخضع الوحدات القابلة
ألدنى للحد اترداد  إشعارات االسترداد المكتملة. تخضع إشعارات االس  االكتتاب أو  اتفاقياتبل فيه مدير الصندوق  يوم يقوهو أخر  

ً   لصندوقليكون    ،االستثنائية. في الظروف  اداالسترد  قيمةمن   ي إذا  إلزام  دادأو فرض استرادات  على تعليق االستردالقدرة    أيضا
التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة صلة في بيان  ذات ال   الحركات  تم بيانحدات.  لي الوحامجميع    في صالح ذلك األمر    انك

القابلة لالستردادإلى حاملي   المبينة في اإليضاح. طبقاً  الوحدات  إداوسياسا  1رقم    لألهداف  المخاطرت  اإلية  المبينة في  ضاح ر 
طلبات للوفاء ب  بسيولة كافيةستثمارات مناسبة مع االحتفاظ  ة في ااالكتتابات المستلم مبالغ  ار  ثماستعلى  صندوق  ال   يحرص ،  4م  ـقر

 االسترداد. 
 

قيمة موجو لكل وحدة  يبلغ صافي  الصندوق  في    درهم   24  .11دات   31ي  فكما    درهم   17  .17غ  ومبل  2021  ديسمبر  31كما 
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