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المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األموال لمتاجرة الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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٦ ى الموجز بیان التدفقات النقدیة المرحل

٧- ١٨ إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة



تقریر مدیر الصندوق

ل ف ي ألموا ي لمتاجرة ا ي الوطن بعز بنك ابوظبي األول ش.م.ع (أمدیر الصندوق") نتدیم البیانات المالیة الئراجعة لصندوق بنك أبوظب
دولة اإلمارات العربیة المتحدة ("الصندوق'') لفترة الستة أشھر المنتھیة فى ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١. 

تظرة عامة
إن الصندوق بمثابة صتدوق استثمار مغتوح تم تأسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبى األول ('امد یر الصند وق''
أو 'ابنك ابوظبي األول") بموجب القرار رقم ٤ ٦ ٤/٨/١ ٩ الصادر من قبل مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وبناؤ 

على موافقة ھیئة األوراق المالیة والسلع لدولة اإلمارات العربیة المتحدة .

األنشطة الرئیسیة
یھدف الصندوق إلى تقدیم مستویات مجزیة من اإلیرادات ھع فرصة األرباح الرأسمالیة على المدى المتوسط من خالل االستثمار بص ورة
.فعالة في في محفظة أسھم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والشرق األوسط وشمال إفریقیا وكذلك األوراق المالیة األخرى نات الص لة
بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي ألطراف أخرى، في القطاعات المختلغة، سواء كانت مدرجة في سوق دبي المالي أو سوق  أبوظبي
المالي، أو حیثما كان مناسبأ، تم شراؤھا من خالل ترتیبات أخارج البورصة'.. یتوقف شراء وبیع الموجودات على تقلب السوق وجاذ بیة
الموجودات المعنیة في وقت محدد. یسعى مدیر الصندوق إلى تحقیق عاندات على المدى القصیر من خالل اإلدارة النشطة، والتنوع في 

القطاعات، واختیار األسھم، والتداول الفعال من حیث التكلغة.

النتائج
ي أرباح بلغت .٢٥١٢٠ الف دوالر أمریكي و٠ r ٠ r ٠٠ ص٠ئثمي خسئره و   ا V, r ا  صاف خالل الفترة الخاضعة نلعراجعة، تكبد الصندوق 

و رلرلكف٠ك كعا'ھو مبین بالتفصیل في بیان الدخل الشامل العرفق. أصدر الصندوق ٦ ٦٩١٧١ وحدة بعبلغ ١٣٠٩ ١ الف دو الر yو وو ل ا
امریكي خالل الفترة كعا اسئزد ٢٩٢١١٧٣ وحدة بمبلغ ٥١٨٠٦ الف ذوالر 'أمریكي خالل الفترة وبلغ ضافى الموجودات المنسوبة  إلى

ف دوالر أمریكي.  حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في ٠ ٣ یونیو ١ ٢ ٠ ٢ مبلغ وقدره ه١٢٤,٢٠ال

if(jjflr

مبدأ االستمراریة
یتوقع مدیر الصندوق ان یكون لدى الصندوق الموارد الكافیة والدعم الكافي الذي یمكنھ من مواصلة أعمالھ في العستثبل المنظور. لھذا 

السبب، یواصل مدیر الصندوق تطبیق مبدا االستمراریة عند إعداد البیانات المالیة لفترة الستة اشھر المنتھیة فى ٠ ٣ بونیو ٢٠٢١ 

المعامالت مع األطراف نات العالقة
ع المعامالت  جمی یتم في اإلیضاح رقم ٧ حول البیانات المالیة اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت مع األطراف نات العالقة. یتم تنغیذ 

ضمن سیاق األعمال االعتیادیة للصندوق بما یتوافق مع القوانین واألنظمة المسول بھا .

الةلره مستقبلیة
ترى اإلدارة أنھ سوف یتم الحفاظ على المستوى الحالي لألنشطة في المستقبل القریب ولیس من المتوقبع حدوث أي تغیرات في التمویل أو 

الموظفین

الین ماركوس
ضو المنتدب ورئیس استراتیجیة االستث مار الع

وإدارة االستثمار
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ة العوجزة طی ر م ت المالیة ال جعة البیانا ت المستقلین حول مرا ي الحسابا تقریر مدقق

ي دولة االمارات العربیة المتحد ة إلى السادة حاملي وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال ف

٠قدھة

لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ لصندوق بنك أبوظبى 
ف من: ل ئ ي دولة اإلمارات العربیة المتحدة (ااالصذوق'ا) ، والتي  الوھلني لمتاجرة األموال ف

ي ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١؛٠ ي الموجز كما ف ي المرحل  بیان المركز المال
 بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١؛٠
 بیان التغیرات في صغافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز لفتر ة٠

الستة أشھر الھذئغیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١؛
و٠ ؛ ي ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١  بیان التدفقات النندیة المرحلي الموجز لفترة الستة أشھر المنتھیة ف
 إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة.٠

ر المحاسبي الدولى رقم  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأللمعیا
٣٤، 'التقاریر المالیة المرحلیة'. تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة 

الموجزة بناج على أعمال المراجعة التي قمنا بھا. 

ق المراجعة طا ن

لقد قمنا بمراجعتنا وفقأ للمعیار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة
من قبل .مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة البیانات المالیة المرحلیة. الموجزة على استفسارات ،
بصورة رئیسیة من األشخاقص المسؤولین عن األمور المالیة والعحاسبیة، والقیام بإجراءات تحلیلیة وإجراءات 

ي یتم القیام بھ وفقا للمعاییر الدولیة للتدقی ق ل٠ كبیر من نطاق التدقیق الن ئ ب مراجعة اخرى٠ ل,ن ئطاق المراجعة اقل 
ى درایة بكافة األمور الھامة التي یمكن  عل ت باننا سنكون  وبالتالي فإن المراجعة ال شكننا من الحصول على تآكدا

التعرف علیھا من خالل التدقیق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رایا تدقیقیأ .

االستنتاج

بناة على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن البیانات المالیة المرحلیة. الموجزة المرفقة كما فى ا٠  ٣
ي رقم ٣٤، اءالتقاریر المالیة  یونیو ٦ ٢ ٠ ٢ لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي المادیة، وقتا" للمعیار المحاسبي الدول

المرحلیة".

م جي لوار جلف لیمتد كي بي!

٢

ریشارد اكالن د
رقم التسجیل: ٠١٥ ١

أبوظبي، االمارات العربیة المتحدة
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ق ق المتحدة العربیة اإلمارات دولة فى األموال لعتاجرة الوطنى أبوظبى بنك صن

موجز  ى ال مرحل ى ال مال ز ال مرك ن ال بیا
ش ء م ك

ح ضا اي

٣٠ یونیو ٢٠٢١
ألغا درھم

(غیر مدققة)

ر٠٢٠ ٢ سمب ٣١دی
الف درھم

(٠دققة)
الموجودات

٢١١٣١٧٩١١٠٢١٢٥٢اسنثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
-V١١٧٥٣المستحق من طرف ذى عالقة

٦٧-توزیعات أرباح مستلمة
V٩١٤٨٤١١٧٦٢النقد وما یعادلھ

ر الموجودات جما ١٢٥١٠٢٨١٠٤١٠٨١إ

المطلوبات
V٦٦٢٥٤٤المستحق ألطراف نات عالقھ

ت االكتتف با سل -٤٠بطالع مستحقة الدفع ضما بتطق 
١٢١٨٠مطلوبات أخرى

ر المطلوبات (باستثناء صافى الموجودات العتسوبة جما إ
٨٢٣٦٢٩إفى حاملى الوحدات القابلةلالسترداد)

صافى العوجودات المئسوبة افى حاملى الوحدات الغابلة
١٢٤١٢٠٥١٠٣١٤٥٢لالسترداد

٥١٨٠.١٨٣٧٦١٠٢٣١٧٩٤عدد الوحدات القائمة

١.٢١١٤١١٧,١٧صافى قیمة العوجودات لكل وحدة (درھم)

: ى ل ی متمثلة بما 
١٢٤١٢٠٥١٠٣١٤٥٢صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات

٢٥٨٥١٢التعدیل من اسعار العرض إلى أسعار االغالق

١٢٤١٤٦٣١٠٣١٩٦٤

البیانات المالیة تعرض وبشكل عادل، من كافة النواحي المادیة، المركز المالي وننتائج العملیات والتدفقا ت على حد  علمنا،'
ومشي ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٠٢٠٢١ النقدیة للصندوق

١لین
j i A y i صحة  ستر س / ب وریی د بت و؛ ض ع مل ل

ر م شل ذ ررابرر٠ا

jgfjd
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ثشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ٧ إلى ٨ ١ جزءأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 
إن تقریر مدققي الحسابات المسنثلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة ٢.

] ا/



المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األموال لمتاجرة الوھلني أبوظبي بنك ھعذدوق

بیان الدخل الشامل المرحلي الموج ز
ر مدققة) غی ) ٣ يونیو  شھر المنتھیة في ٠  لفترة الستة أ

ح ضا إي
٢٠٢١ 

ف درھم أ
 ٢٠٢.

الف درھم

ى (الخسائر) لم األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح  صاف
ه٩(١٨).٢٤١٣٠  Aاو الخسائر ٤)

٢١٥٠٢٣٠٣١٠إیرادات توزیعات األربا ح
٢٣إیرادات الغائدة .

ه١)٢٦١٨٠٤أجمالي االیرادات ,٦١٤)

(٣٠٤)(١٧٩)مصروفات الوساط ة
)اتعاب اإلدار ة (١)٠١٩)(١٠٢٢٢

صروفاتا تشغیلیة أخرى (٢٩٤)(٢٦١)م

)إجمالى المصروفات التشغیلیة (١٠٦١٧)(١١٦٥٤

, األرباح الذشغیلیة للفتر ة .٢٥١٢(الخسائر) .(١٧٠٢٣١)
--اإلیرادات الشاطة األخرى

.٢٥١٢إجعافى(الخسائر) ر اإلیرادات الشاطة .(١٧٠٢٣١)

, الزیادة فى صافى العوجودات العتسوبة إف ى (النقص)
(١٧٠٢٣١).٢٥١٢٠حاطى الوحدات القابلة لالسترداد

ى الصفحات من ٧ إلى ٨ ١ جزءأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. عل ثشكل اإلیضاحات المدرجة 

إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة ٢.

٤



المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األموال لمتاجرة الوھلني أبوظبي بنك ھدذدوق

بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموج ز
ر مدققة) غی ) ٣ يونیو  شھر المنتھیة في ٠  لفترة الستة أ

الوحدات

صافي  العوجودات
د ى . ا ة  ب و ش ل ا
ت دا ح و ل حاملي  ا

ألف درھم

٠٢ ٢. .٦١٥٢١١٣٠٦١١في ١ ینایر , ١١١ 
 ١١٢٠٧'٨١١٧٦١إصدار وحدات خالل  الفترة

 (٣١٥٦٨)(٢٢١١٩٧٨)استرداد وحدات خالل  الفترة
ى حاملي  ي الموجودات المنسوبة إل صاف ي  النقص ف

)-الوحدات القابلة  لالسترداد ١٧١٢٣١)

 ٦١٣٨١١٠٩٥٩٠١٥٦٩في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢٠

 ١٠٣١٤٥٢ ٦١٠٢٣١٧٩٤في ١ ینایر ٢٠٢١
 ١١٣٥٩ ٦٩١٧١٦إصدار وحدات خالل الفترة

 (٥١٨٠٦)(٢٩٢١٦٧٣)استرداد وحدات خالل الفترة
ى حاملي صافي الموجودات المنسوبة إل النقص في 

 .٢٥١٢٠-الوحدات القابلة لالسترداد

 ١٢٤١٢٠٥ ٥١٨٠٠١٨٣٧في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

ثشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ٧ إلى ٨ ١ جزءأ ال یتجزأ من ھده البیانات المالیة

إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة ٢

-



ق المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األموال لمتاجرة الوھلني أبوظبي بنك صندل

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ يونیو (غیر مدققة)

ایضاح
٢٠٢١

 ألف درھم
٢٠٢ .

ألف درھم

التدفقات النقدیة من االنشطة التشغیلیة
.٢٥١٢(الخسائر) ر األرباح الذشغیلیة للفترة  .( ١٧٠٢٣١) 

التغیرات في رأس العال العاھل :
خالل األرباح او الخسائر  )استثمارات بالقیمة العادلة من  ١١, ه ٢٠٠٩٤٣(٣٩ 

)العستحق من أطراف نات عالقة  (٧٠٠٩٥)(١١٧٠٣ 
)٦٧توزیعات أرباح مستحق ة ١٦) 

 (٩٠٧١٩)١١٨المستحق ألطراف نات عالقة 
 ٣٦٢٣مطلوبات أخرى

ن األنشطة التشغیلیة  ا الناتج ٠ م في)  خد ست (ال )١٢١١٢٩صافي التقد  ١٣٠٠٩٥) 

خدمة في األنشطة التمویلی ة ست التدفقات النقدیة ال
 ١١١٠٩٩١٠٢٥٧المتحصالت من إصداو وحدا ت

 (٣٠٥٦٨)(٥١٨٠٦)دفعات السترداد وحدا ت

 (٢٠٣١١)(٤١٤٠٧)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلی ة

)٧١٧٢٢صافي (النقص) , الزیادة في النقد وما یعادل ھ ١٥٠٤٠٦) 
 ١١٧٦٢١٩٠٥٢٠النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

 ٤٠١١٤ ١/٩١٤٨٤التند وما یعادلھ في نھایة الفترة

ن ٧ إلى ٨ ١ جزءأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ثشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات ٠

إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة ٠٢



المتحدة العربیة اإلمارات دولة في األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة
.  JLUJJ . ي ف ة ی د د م ر / ر ب س ل4ا ل ا ة ر Hrrس

سیة شطة الرئی ألن ١ الوضع القانوني وا

صشوق استشار  إن صندوق بقك ابوظبي الوطني لعتاجرة األموال فى دولة اإلمارات العربیة العقحنة(''الصندوق") ھو
ب ر الصندوق") ومرخص  بموج ی د م ' ن قبل بنك ابوظبي األول(ا م ھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  سم قا مغتوح تم 
ه٢١ر٣ ٠ ٢٠ بتاریخ ٣١ دیسمبر ٠٣ ٢٠. ال یعتب ر ھوافقةمصرف اإلمارات العربیة المتحدة العركزي تحت رقم ١٣ثم٦
ھ مدیر الصنتوق، وقنفذ الشؤون اإلداریة بواسطة ابیكس لخدمات  سق وا الصندوق كیائا بذاتھ,وتدار انشطتھ ب

الصنادیق المحدودة - أبوظبي("المسؤول عن الشؤون اإلداریة للصندوق").

ص المتاجرة قصیرة األجل التي تقشا بصورة اساسیة من  األسھم یتسل الغرض الرنیسي لنصندوق في استغالل,فر
ى ف الصندوق ا٠لى توفیر عوائد مجزیة على المدى العتوسط ویقلل من مخاطر االنخفاض الموجھ  ف اإلماراتیة. ویھئ
ي دولة اإلمارات العربیة المتحدة والشرق األوسط  ي محفظة أسھم ف األسواق نات الصلة. یقوم الصندوق باالسئثمار ف
ى وشمال افریقیا وكذلك األوراق, المالیة األخرى نات الصلة.بما في ذلك. برامج االستثمار الجماعي ألطراف اخري،  ف
القطاعات المختلغة، سواء كانت مدرجة في سوق دبي المالي او سوق ابوظبي المالي، او حیثما كان مناسبا، تم ثبراؤھا 
ي ت"خارج البورصة". یتوقف شراء وبیع الموجودات على تقلب السوق وجاذبیة الموجودات المعنیة  ف من خالل ترتیبا

وقت محدد.

ب والئحة الشروط فى ٠ ٣ نوفمبر ٤ ١ ٠ ٢ . تم اعتماد ھذه التعدیالت من قبل مصرف االمارا ت الكتا لقد تم تعدیل نشرة ا
ى وللسنة  العربیة المتحدة المركزي. إن نشرة االكتتاب والنحة الشروط المعدلة وكذلك البیانات المالیة للصندوق كما ف
ي ١ ٣ دیسمبر ٢٠٢٠ متاحة جمیعھا عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدیر الصندوق وعنوانھ ص٠ب  ٦٣١٦ المنتھیة ف

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

س األعداد ٢ اسا

تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقاریر المالیة المرحلیة". تم 
إدراج اإلیضاحات المختارة ألفسر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للصندوق 
ال تشتمل ھذه البیانات المالیة المرحلی ة . ى وللسنة المنتھیة في ١ ٣ دیسمبر ٢٠٢٠ منن إصدار أخر بیانات مالیة سنویة كما ف
الموجزة على جمیع المعلومات الالزمة للبیانات المالیة السنویة الكاملة التي یتم إعدادھا وفقأ للمعاییر الدولیة إلعدا د

التقاریر المالیة.

ر الصندوق بتاریخ مدی  ٠تم اعتماد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بالنیابة عن 

سبیة الھامة ٣ السیاسات المحا

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ھى نفس السیاسا ت
ء التعدیالت أو  ستقا ي ١ ٣ دیسمبر ٢٠٢٠ با المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد بیاناتھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة ف
التفسیرات الجدیدة التي أصبحت واجبة التطبیق وتم تطبیقھا خالل الفترة. لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر مادي على ھذه 

البیانات المالیة.

تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقألمبدأ التكلغة التاریخیة المعدل من خالل إعادة تقییم الموجودات والمطلوبات 
المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. یتم عرض البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بدرھم اإلمارات العربیة 

المتحدة(الدرھم اإلماراتي) وھو العملة التشغیلیة وعملة عرض البیانات المالیة للصندوق.

(م ارادك ومصروفك الفاتدة

یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الفائدة ضمن بیان الدخل الشامل باستخدام طریقة الفاندة الفعلیة.
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الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
r .n  J j j j j  r . ي  ف i ' s I h t iو ‘ f j ;r .IIIIS j l i i

سبیة الھامة ت المحا  ٣ السیاسا

ح ا ب ر أل (ب) إوادك توزين 

یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح ضمن بیان اإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز في تاریخ ثبوت الحق 
ي تاریخ اإلعالن عن توزیعات األرباح بالنسبة لسندات الملكیة  ى توزیعات األرباح. ویكون ذلك عادة ف عل في الحصول 
المدرجة. أما بالنسبة لسندات الملكیة غیر المدرجة، فیكون ذلك عادة في تاریخ موافقة المساھمین على دفع توزیعا ت
األرباح. یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح من سندات الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر.

ح ھلى حاملي ألسھم التابلة لالسزداد ا ب ر أل (ج) توزين 

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المستحقة الدفع إلى حاملي األسھم الئابلة لالسترداد ضمن األرباح أو الخسائر على أنھا 
تكالیف التمویل.

ف ة ة ھ ج س وو) 

ي الصندوق، ویتم  ي الوحدات ف ب ف الكتا ي وقت ا یتم تحمیل اتعاب االكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ف
ت االكنثاب. عملیا االعتراف بھا ضمن بیان الدخل الشامل في الفترة التي تتم خاللھا 

J J l J c k f i n ن ٠ Ujbdlھة iSJL U i i J I ي ع س و)  )

ا األرباح من األدوات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على كافة  یشتمل صافي (الخسائر) 
ة في الذیمة العادلة وفروق صرف العمالت األجنبیة، ولكنھ ال یتضمن  حق م األرباحلم١لخسائر المحققة والتغیرات غیر ال

إیرادات الغائدة وإیرادات توزیعات األرباح.

ا األرباح غیر المحققة في الفرق بین القیمة الدفتریة لألد١ة المالیة في تاریخ آخر تقییم وبین قیمتھا العادل ة تتمثل (الخسائر) 
فى نھایة الفترة.

ا األرباح المحققة من األدوات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ي (الخسائر)  صاف یتم احتساب 
ي تاریخ آخر تقییم وبین سعر الدسویة الخاص بھا. على أنھ الفرق بین الدیمة الدفتریة لألد١ة المالیة ف

(و) العصروفك

ت الشاملة المرحلي الموجز  على دا را إلی ضمن بیان ا ء،  رة واألدا إلدا یتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك أتعاب ا
أساس االستحقاق.

٨



ي بنك صندوق ظب و ب ي األموال لمتاجرة الوطني أ الھتحدة العربیة اإلمارات دولة ف

ت حول أیضاحات الموجزة المرحلیة المالیة البیعا
]J j j j j A i J j S J I Aي ف ع أ ی ئ ق م ن / .r . n  J d j j j  r 

سبیة السیاسات ٣  الھامة المحا

) السامالت بالعمالت األجنبیة و

ي وفقا لسعر الصرف الفوري السائد بتاریخ المعاملة. تتم  رات إلما یتم تحوثل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم ا
ي وفقا لسعر  زات إلما ى الدرھم ا خ التقریر إل ری إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات ألمالیة بالعمالت األجنبیة في ا

ك التاریخ. انصرف الفوري الساند في نل

تتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة التي یتم قیاسھا بالذیمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر إلى الدرھم اإلماراتي وفقأ لسعر الصرف الفوري السائد في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة.

یتم االعتر اف بفروق الصرف الناتجة. عن التحویل ضمن بیان االیرادات الثناطة المرحلي ائعوجز. یتم إدراح فروقا ت
صرف العمالت الغتعلقة باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ضمن صافي األرباح من االستثمارات 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخعبانر.

(ح) الموجودك المالبة والطلوبك الھالبة

(()'الةسا/تبة/سري

ي المبلغ الن, ي یمكن قبضھ مقابل بیع أصل ما، او یتم دفعھ لتحویل التزام ما في, معاملة منتظمة  بین تتمثل القیعة العاللة ف
ي السوق في تاریخ القیاس فبي السوق الرئیسي، أو في حالة عدم وجوده، افضل سوق یكون متاحا للصندو ق المشاركین ف

ر عدم الوفاء بااللتزام. ط خا م في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام 

ي سوق نشط لتلك  عندما یكون -ھناك سؤق متاح، یقوم الصئدوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج ف
ي حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كانب بحی ث األداة. نعتبر العفوق ائھ نشط ف
ي سوق نش ط یتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة. یقوم الصندوق بقیاس األدوات المدرجة ف

بسعر العرض حیث أن ھذا السعر یقارب سعر البیع بصورة معقولة.

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشطة، یستخدم الصندوق أسالیب تقییم ترتكز بشكل كبیر على المدخالت 
ره كافة العوام ل خبا ت الصلة وبشكل اقل على المدخالت غیر الملحونلة. یشمل أسلوب التقییم الذي یتم ا الملحونلة نا
التي یضعھا المشاركون فى السوق في اعتبارھم عند تسعیر المعاملة. یقوم الصندوق باالعتراف بالتحویالت بین مستویا ت

التدرج فى ١لقیمة العادلة كما في نھایة فترة العریر التي حدث خاللھا التفیر.

(٢) نیاس التكلغة الطئ؛

تتمثل "التكلفة المطفأة" لألصعل او االلتزام المالي في المبلغ الذي یتم بھ قیاس ھذا األصل او االلتزام عند االعتراف 
العبئني، ناقصا المدفوعات للغبئغ األصلى، زاذد١ او ناقصا اإلطغاء المتراكم باستخدام طریقة الغاندة الفعلیة ألي فرق  بین

القیمة المبدئیة المعترف بھا والقیمة المستحقة، ویتم تعدیلھا بالنسبة للموجودات المالیة مقابل أي مخصص للخسائر
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الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
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ت ٣ سبیة السیاسا ي٤ؤ٠ الھامة المحا  ٠ب

ك (ح) جود مو ك المالیة ال وب طل ل  (تابع) المالیة وا

ة س ا  (٣)

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم بیان صافي المبلغ ضمن بیان المركز المالي المرحلي الموجز فقط عندما 
ي المبلغ أو  صاف رنا بھا ویعتزم إما تسویة المعامالت على أساس  معت یكون للصندوق حق قانوني في مقاصة المبالغ ال

تحصیل الموجودات وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة.

إلعداد النثاریر  ي المبلغ فقط عندما تسمح بذلك المعاییر الدولیة  صاف یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس 
المالیة، على سبیل المثال، لألرباح والخسانر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة، مثل األرباح أو الخسائر من 

األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

ك التابلة لالسوداد (ط) الود

یتم تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد كعطلوبات مالیة ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لمبالغ االسترداد. وفقأ لنشرة االكتتاب 
صافي قیمة للموجودات تم نشرھا. یتضمن  الخاصة بالصندوق، تستند مبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد على أخر 

صافي قیمة الموجودات استثمارات الصندوق المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق.

على الجانب اآلخر، ووفقأ للسیاسات المحاسبیة للصندوق، یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة بسعر العردش  ویتم
قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة بسعر الطلب. تم تعدیل الغروقات في أسس ١لقیاس السدثمارات الصندوق ومبالغ 
ا الخسارة من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  ي الربح  صاف االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد من خالل 

األرباح أو الخسائر.

(ي) صافي قیمة الموجودك لى وحد؟

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة الذي تم اإلفصاح عنھ في بیان المركز المالي وفقأ لنشرة االكنثاب الخاصة 
بالصندوق من خالل تقسیم صافي الموجودات العاندة لحاملي الوحدات القابلة لالنسترداد المدرجة ضمن بیان المرك ز

المالي على عدد الوحدات القانمة في تاریخ التقریر.

(!j Lmj  Lj 4) /لمدقد 

یتألف النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة من ودائع لدى البنوك تكون فترات استحقاقھا األصلیة أقل من ثالثة 
أشھر ورصید السحب المصرفي على المكشوف الذي یتم سداده عند الطلب ویشكل جزءأ ال یتجزأ من إدارة الصندوق 

للنقد. یتم تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي المرحلي الموجز.
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ت حول إیضاحات الموجزة المرحلیة المالیة البیقا
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ت ٣ سبیة السیاسا ال>)1(ل الھامة المحا

4) التغیرك في السبا سك المحاسبیة الھامة

في تاریخ اعتماد البیانات ا١المالیة المرحلیة الموجزة. یوجد عدد من المعاییر والتفسیرات قید االصدار ولم یتم تفعیلھ١ بعد٠ 
ي الغترات  قام الصننوق بإجراء تقییم للتاثیر القاتج عن ھذه المعاییر وال یترقع أن یكون لتطبیق ھده المعاییر والتفسیرات ف

المستقبلیة تأثیر جوھري على بیاناتھ العمالیة المرحلیة الموجزة 

ت را دی ت ل ٤ ا

ر الصندوق وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التى  مدی ن  م إن إعداد ھده البیانات المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب 
ة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف  طن تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الث

النتائج الفطیة عن تلك القثدیرات.

ى تطبیق  عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل مدیر الصندوق ف
ى النثدیرات ھى نفسھا المطبقة على البیانا ت السیاسات المحاسبیة الخاصة بالصندوق والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین ف

المالیة كما في وللسنة المنتھیة في ١ ٣ دیسمبر ٢٠٢٠.

٠ أدارة المخاطر المالیة

ه-١ عوامل المخاطر المالیة

إن أنشطة الصندوق ئعرضھ لعدة مخاطر مالیة وھي: مخاطر السوق(متضمنة مخاطر صرف العمالت ومخاطر معدال ت
الغاندة للتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان.

ن البیانات المالیة المرحلیة الموجزة جمیع المطومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالیة الالزم  ضم ال ت
ي ٣١  صننوق كما ف ي البیانات المالیة السنویة، ویجب قراءتھا جنبأ إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة لل إدراجھا ف

دیسمبر ٢٠٢٠.

ي أي من السیاسات الخاصة بإدارة المخاطر منن نھایة الفترة. لم تكن ھناك تغیرات في قسم إدارة المخاطر أو ف
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̂*)}٧( المالیة المخاطر إدارة ٥

(ا) مخدلرالنعان

ي حدوث خسارة مالیة للطرف اآلخر نتیجة عجز ه ي اداة مالیة ف تتمدد مخاطر االئتمان في مخاطر تسبب أحد األطراف ف
عن الوفاء بالتزام ما. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یعادلھ والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة واالستثمارات 
في سندات الملكیة وبعض الموجودات األخرى باإلضافة إلى حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من بعض العمالء، بم ا
في ذلك النمم المدینة قید السداد والمعامالت الملتزم بھا. إن األرصدة المصرفیة للصندوق مودعة لدى مدیر الصندوق.

ي ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١  ت الصلة أقصى تعرض للصندوق لمخاطر االئتمان كما ف تمثل القیم الدفتریة للموجودات المالیة نا
في بیان المركز المالي المرحلي الموجز.

̂) ٠حثرمرسمھإة (ل7

ت مدرجة تتیح لھ إمكانیة االحتفا ظ سثمارا ي ا یقوم الصندوق بإدارة مخاطر السیولة من خالل االستثمار بصورة رئیسیة ف
بسیولة كافیة للوفاء بطلبات االسترداد 

(ج) مخدلر السوق

ي أسعار السوق مدل معدالت الغاندة وأسعار صرف  تتمدد مخاطر السوق في المخاطر الناتجة عن تأثیر التغیرات ف
العمالت األجنبیة وأسعار األسھم وھوامش االنتمان على إیرادات الصندوق أو القیمة العادلة لألدو1ت المالیة التى یمتلكھا.

إن استراتیجیة الصندوق الخاصة بإدارة مخاطر السوق متسقة مع توجیھاتھ وأھدافھ االسنثماریة. یتولى مدیر الصندوق 
إدارة مخاطر السوق التي یتعرض لھا الصندوق بصورة یومیة وفقأ للسیاسات واإلجراءات المعمول بھا.

ء س ر ئ خ م وو) 

تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجاریة المستقبلیة أو الموجودات أو المطلوبات المعترف بھا مقومة بعمل ة
غیر العملة التشغیلیة للصندوق

سفره امام الدرالر األمریكي) أو 'بعمالت أجنبیة  نظرا ألن معظم العوجودات والمطلوبات بالدرھم اإلماراتي (المثبت 
(مثبت سعرھا ایضا' امام الدوالر األمریكى)، ترى اإلدارة ان ایة تغیرات معقولة محتملة في اسمار الصعرف لن یكو.ن 

لھا تاثیر جوھري على البیانات المالیة للصعندوق.

ج5سطر ر خن و) ٠ )

ى بیان العركز  المالي یتعرض الصندوق لمخاطر اسعار األدوات العالیة بسبب االستثمارات انتي یحتفظ بھا والمصنعة ف
ر الصندوق بإدارة  دلةمن خالل األرباح او الخسائر. یقوم مدب عأ المرحلي. الموجز على أنھا موجودات مالیة بالقیمة' ال
ي أسواق مختلغة. في ظ ل ن خالل انشاء محفظة ابوات متنوعة، في قطاعات مختلغة، یتم تداولھا ف مخاطر األسعار ٠

ول وفقأ للتوجیھات االستثماریة. ذا الظروف االعتیادیة، یقوم الصندوق باالستثمار في أدوات ال

١
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ت بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٦ االستثمارا

ف االستثمارات بالقیمة البادلة من خالل االرباح او الخسائر ھن اسھم ھدرجة.تبلغ قیمتھا ٦٦٣,٧٩١ الف درھم  تتآ
ل ffAJ&jj ٠ ال توجد موجودات مالیة.بالقیمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر قید الرھن. ا ببسمطش ٣٠٢٠٢٠ ٢٥ ء٢ ٠ ل 
n i 

ي توزیع االستثمارات حسب الدولة: فیما یل

٣ یونیو  ٢٠٢١ .
الف درھ م

(غیر مدققة)

٢٠٢. ٣١ دیسمبر
ألف درھ م

(مدققة )
األدوات المالیة المدرجة: 

. 69.698٦دولة اإلمارات العربیة المتحد ة , ه٢٦
٤١١٩٨٧ ٤٣,٩٨٧المملكة العربیة السعودیة

-١.٦مصر

ه١١٣١٧٩١١.٢,٢ ٢

ت العالقة ٧ األطراف نا

(!) سیة ألطراف ذك المالقة

تعتبر األطراف أنھا نات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نغوذأ ملحوظأ على الطرف األخر عند اتخان 
القرارات المالیة أو التشغیلیة. تتألف األطراف نات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري، ولجنة االستثمار ومدیر 
الصئذوق وتلك العنشات التي تخضع لسیجتلرتھم. یقوم الصنثوق في سیاق األعمال االعتیادیة بتقدیم وتلقي خدمات إلى 
ي األول بصفت ھ ت العالقة وفقأ لالسعار المتفق علیھا والثعروط واألحكام المحددة من.قبل بنك أوظب ومن قلك األطراف نا

مدیر الصندوق.

(ب) الشروط وألحكام

ي الشروط واألحكام الرئیسیة: فیما یل

 إن شركة أبوظبي األول لألور١ق المالیة ذ.م.م ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنكالوساطة
ي األول وتقدم خدمات الوساطة للصعندوق وفقأ لالسعار الساندة في السوق. ابوظب

 ققدم مدیر الصندوق خدمات مصرفیة وفقأ لالسعار المتفق علیھا مع الصعندوق.الخدمات المصرفیة
 یستحق مدیر الصندوق الحصول على األتعاب التالیة وفقأ لما ھو مدرج في النحة الشروط؛الخدمات األخرى

ي قیمة العوجودات سنویأ، ویتم واستحقاقھ ا٠ صاف  أتعاب إدارة بنسبة ٢ر سثویأ من 
یومیا؛

s &p P أتعاب أداء بنسبة ٠ ١ ز تستحق عن األداء المتمیز للصندوق فوق مؤشر٠ an  
٢ R A ra b  L a rg e -M id  C a p ("المعیار") وأخر قیمة لصافي الموجودات ترتب 

ت الصلة ("الحد األقصى"). علیھا دفع !تعاب األداء خالل السنة نا
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 ۵دئب العالقة نات األطراف ٧

(ج) األرمدة

ي تاریخ التقریر: ي األرصدة لدى األطراف نات العالقة ف فیما یل

٣٠ یونی و
٢٠٢١ 

ألف  درھم
ر مدققة) غی )

١ ٣  دیسمبر
٠٢٠ ٢

ألف  درھم
(مدققة)

- بنك ابوظب ىاألوإل
٩١٤٨٤١,٧٦٢الندد لدى البنك

ى األول ى أسھم بنك أبوظب ٨١٤٦٦٥١١٦٦استثمارات ف

- ابوظبى األوإل لالوراق المالیة ذ.م.م 
ع استثمارات - المستحق الشض مقالل لل ف ذي عالقة  ر ط -١١٧٥٣المستحق من 

ة ك ءال٤ ن م5ظرمف  ص ت ل
- بنك ابوظبي األول

 ٥٠٥ ٦١٤أتعاب إدارة مستحقة الدفع لمدیر الصندوق
 ٢٥ ٣١رسوم إداریة لضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع

 ٧ ٨أتعاب مستحقة الدفع إلى بنك أبوظبي األول بصفتھ الحافظ األمین

- رئي األول لالوراق العالیة ذ.م.م
 ٦ ٢رسوم معامالت مستحقة الدفع

 ١ ٧رسوم وكالء التحویل

٦٦٢٥٤٤ 

١٤
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 العالقة نات األطراف ٧

(د) المعامالت

ي ٠ ٣ یونیو الثدرجة ضمن بیان الدخل  ت عالقة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة ف ي المعامالت مع األطراف نا فیما یل
ي الموجز: الشامل المرحل

الستة  أشھر
٠ ٣ ى  العتتھیة ف

٢ ٠ ٢ یونیو  ١
ألف  درھم

ر مدققة) ی غ )

الستة أشھ ر
ى ٠  ٣ المنتھیة ف

٢ ٠ ٢ یونیو  ٠
ألف درھ م

(غیر مدققة)

)مصروفات الوساحلة المدفوعة لشركة أبوظبى األول لالوراق المالیة ذ.م.م ٤ ٤ )( ١ ٢ ٠ )
)ا'تعاب االدارة ١ ١ ١ ٦ ٤ )( ١ , ٢ ٧ ه )

٢إیرادات توزیعات األرباح ٩ ٦٤ ٣ ٧

٢٧إیرادات الفاندة .

)ضریبة القیمة المضافة ألتعاب اإلدارة ٥ ٨ )( ٦ ٧ )

)أتعاب الحفظ األمین ٦ ٦ )( ١ ٣ ٩ )

)-رسوم مصرضة ١ ٢ ٤ )
)رسوم المعامالت ١ ٥ )( ١ ٢ )

)مصروفات رسوم وكالء التحویل ٣ ٧ )( ٢ ٠ )

تتتتمم  إداإدارةرة  االلصصننددووقق  ممنن  ققببلل  ممددییرر  االلصصننددووقق  ووالال  ییووججدد  للددىى  االلصصننددووقق  أأيي  مموو ،ظظفغيي  وإددارارةة  ررئئییسسیییینن ..

ال حح  أأوون  ل  ١األألررببا خ ىي  االلممووججووددااتت  االلمماادلییةة  ببااللققییممةة  االلععااددللةة  من خالىم الالسسنتثثممااررااتت  فف نن  اا مم حح   ألألرربباا ,,  اا صصااففىي  ((االلخخسساائئرر))    ٨
الخسائر

ة أشھر ست فترة ال
العتتھیة فى ٣٠

٢ ٠ ٢ ١ یونیو 
درھم ف  أ

ر مدققة) ی غ )

 فترة الستة أشھر
المنتھیة فى ٣٠

٢ ٠ ٢ ٠ یونیو 
الف درھم

(غیر مدققة)

ا األرباح المحققة ١(الخسائر)  ١ ١ ٨ ٥ ٠( ٧ ١ ١ ٨ ٣ )

ا األرباح غیر المحققة ١(الخسائر)  ٢ ١ ٥ ٠ .( ١ ١ ١ ٧ ٧ ١ )

٢ ٤ ١ ٣ ٠ .( ١ ٨ ١ ٩ ٥ ٤ )

إن(الخسائر) ر األرباح المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر لفترة الستة أشھر المنتھی ة
و٣٠ یونیو ٢٠٢٠ تمدل الفرق ببن القیمة الدفتریة لالداة المالیة في آخر تاریخ تقییم وسعر التسویة . في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١

إن (الخسائر) ر األرباح غیر المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لفترة الستة أشھ ر
ي أخر تاریخ تقییم وقیمتھ ا و٣٠ یونیو ٢٠٢٠ تمذئل الفرق بین القیمة الدفتریة لألد١ة المالیة ف المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١

الدفتریة في نھایة فترة الئثریر.
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ت المالیة ت والمطلوبا ٩ الموجودا

التصنیغافتة المحاسبیة والقیم العادلة

یوضح الجدول أدناه مطابقة للبنود المدرجة ضمن بیان المركز المالي المرحلي الموجز للصندوق مع فنات األدوا ت
العالیة كما في:

كما فى ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ (غیر مدققة)

إلزاھیة
بالقیمةالعادلةمن
و خالل األرباح ا

 الخسائر
ألف درھم

 الموجودات
ة غ كل ة بالت عی م ل  ا

 العطفاة
ألف درھم

 المطلوبات
العالیة األخر ى

ألف درھم
 االجمالي

الف درھم

-النقد وما یعادلھ
5656

-٩١٤٨٤
ت العالق ة ١١٧٠٣-١١٧٥٣-المستحق من األطراف نا

خالل األرباح  استثمارات بالقیمة العادلة من 
١١٣١٧٩١--١١٣١٧٩١او الخسائر

١٢٥١٠٢٨-١١٣١٧٩١١١١٢٣٧

ت عالقة ٦٦٢٦٦٢--المستحق ألطراف نا
١٢١١٢١--مطلوبات أخرى

اكتتاب معلق
0303 ى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات  صاف

١٢٤١٢٠٥١٢٤١٢٠٥--القابلة لالسترداد

--١٢٥١٠٢٨١٢٥١٠٢٨ -

--

-

-
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ت ٩ ت الموجودا المالیة والمطلوبا

(تابع العادلة والقیم المحاسبیة التصنیفات )

ر ٢٠٢٠ (ھدققة) سمب ى ٣١دی كعاف

إلزامیة
بالقیمة العادلة م ن
خالل األرباح او

الخسائ ر
الف درھم

الموجودا ت
س ة ا ب المالیة 

المطفأ ة
ألف درھم

المطلوبات
المالیة

األخرى
ألف درھم

 اإلجعالى
ألف درھم

١,٧٦٢-١١٧٦٢46-النقد وما یعادلھ
ت بالقیمة العادلة من خالل األرباح اسشارا

١٠٢١٢٥٢--١٠٢١٢٥٢او الخنعانر
٦٧-٦٧-توزیعات أرباح مستحقة

١٠٤١٠٨١--١٠٢١٢٥٢١١٨٢٩

ت عالقة ه٥٤٤--المستحق ألطراف نا ة1
٨٥٨٥مطلوبات أخرى

صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات
١٠٣١٤٥٢١٠٣١٤٥٢--القابلة لالسترداد

-'-١٠٤١٠٨١١٠٤١٠٨١ -

إن كافة األدوات المالیة غیر المحتسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھى موجودات ومطلوبات مالی ة
قصیرة األجل تقارب قیمھا الدفتریة قیمتھا العادلة.

یتم قیاس كافة الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلغة المطفأة، باستثناء االستثمارات التجاریة التى یتم قیاسھا بالقیم ة
العادلة استنادأ إلى عروض األسعار الفعلنة فى سوق نشط.

یقوم الصننوق بتحدید القیم العادلة لالسظفارات في الوحنات غیر النشطة كما في تاریخ النثریر باستخدام أسالیب التقییم. 
ي السوق او الربط  ت، والتي توجد لھا اسعار ملحوظة ف تتضمن اسالیب التقییم المقارنة ٠ع األلوات المماثلة، إن وجل
بذلك المؤشر الذي یوفر اقرب األسعار. إن الھدف من اسقخدام اسلوب التقییم ھو التوصل إلى تحدید القیمة العادلة التى 
ي تاریخ التقریر الذي كان سیتم تحدیده من قبل المشاركین في السوق وفقأ لشروط السو ق تعكس سعر األداة المالیة ف

االعتیادیة.

یقوم الصندوق بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقیم العادلة المبین أدناه الذي یعكس أھمیة المدخالت 
ضع القیاسات: المستخدمة في و
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الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
ل ه٠اغتر ل ر4ا سھ ة ا شی ر ي / ر r. ف غی r( بی * Y

ت ٩ ت الموجودا المالیة والمطلوبا

العادلة(تابع) والقیم المحاسبیة التصنیفات

المستوى ١ : سعر السوق المدرج(غیر المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.

ي كاألسعار) او بصورة غیر  ھ و ) ى مدخالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة المستوى ٢ : أسالیب التقییم التي تستند إل
ى األبوات التي یتم تقییمھا باستخدام: اسعار السوق المبرجة  ط ي المستعدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة  ھ و ) مباشرة
في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسوأق األقل نشاطا او اسالیب التقییم 

األخرى بحیث تكون كافة المدخالت الھامة ملحوظة بطریقة مباشرة او غیر مباشرة من بیانات السوق.

طى جمیع األدوات حیثما تشتع ل المستوى ٣: أسالیب التقییم باستخدام مدخالت ھامة غیر ملحوظة٠ تشتمل ھده الفئة 
ى تقییم األباة. عل أسغالیب التقییم طى مدخالت ال ترتكز طى بیانات ملحوظة. ویكون نلعدخالت غیر الملحوظة تأثیر ھام 
طى األسعار المدرجة ألبوات مماثلة حیث تكون التعدیالت  تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا بناة 

واالفتراضات الھامة غیر الملحوظة مطلوبة لتعكس الغروق بین األدوات.

یعرض الجدول التالى تحلیل األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر حسب مستوى النظام المتدر ج
للقیمة العادلة الذي یتم في اطاره تصنیف قیاس القیمة العادلة:

المستوى  ١
ألف درھم

العستوى  ٢
ألف درھم

المستوى  ٣
الف درھم

ي ل ا م ج ال  ا
ألف درھم

كما فى ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ (غیر مدققة)
١١٣١٧٩١--١١٣١٧٩١االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٢(.دققة) .٢ ر . سمب ى ٣١ دی كما ف
١٠٢١٢٥٢--١٠٢١٢٥٢االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

یتم تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق المصنفة كنشھیالت تمویل بالتكلفة المحلفأة ضعمن المستو ى
أ  ب ری ٢ في النظام المتدرج للقیمة العادلة. یعتبر الصندوق أن تلك القیمة العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات مساویة ث

لصافي قیمتھا الدفتریة.

ت القابلة لالسترداد ٠ ١ الوحدا

تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدئى من قیعة االكتتاب. یحدد الصندوق تاریخ أخر موعد الستالم 
الطلبات وھو أخر یوم یقبل فیھ مدیر االستثفار اتفاقیات االكتتاب أو وشعارات االسترداد المكتملة. تخضع إشھارات 
د األبنى من قیمة االسترداد. في ظل الظروف االستثنائیة، یكون للصندوق أیضأ القدرة على تطی ق ق ل ل االسترداد 
ت الصل ة االستردادات أو فرض استرداد إلزامي إذا كان ذلك األمر في صالح جمیع حاملي الوحدات. تم بیان الحركات نا
في بیان, انتغیرات في صافي العوجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد المرطى الموجز. طبقا‘ لألھدا ف
ى استثمار مبال غ ط ح رقم ء، یحرص الصندوق  البغنا العبینة في اإلیضاح رقم ١ وسیاسات إدارة المخاطر المبینة في ا

االكتتابات المستلمة في استثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسیولة كافیة للوفاء بطلبات االسترداد.

یبلغ صافي قیمة موجودات الصندوق لكل وحدة ٢١٠٤١ درھم كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ و ١٧٠١٧ درھم كما في ١  ٣
دیسمبر ٢٠٢٠.
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