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افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك ھعذدوق
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ة ٦ قی ن بیان التدفقات ال
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ة مني ك ابوظبي الوط ين لت صدو بن تقرير مدقق الصابات املستقل اىل السادة السامهين في 
االموال يف منطقة الشو األوسط ومشال  افريقيا

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

٢ -  ١ 
براینا، فإن البیانات المالیة تعبر بصورة عادلة ومن كافة ١لذواحي الجوھریة عن المركز المالي لصندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمیة األموال في منط قھ
الشرق األوسط وشمال افریقیا ("الصندوق") كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ وادانھ المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقا للمعاییر الدولیة 

للنثاریر المالیة. 

التدقق نطاق

تشمل البیانات المالیة للصندوق ما یني:

 بیان المركز المالي كما في ١ ٣ بیسمبر ٠.٢٠١٦
 بیان الدخل الشامل للسنة المنتھیة بذلك التاریخ."
 بیان التغیرات في حقوق الملكیة للسنة المنتھیة بنلك التاریخ.٠
 بیان التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بنلك التاریخ.■

 إیضاحات حول.البیانات للمالیة وتشمل مئخصا للسیاسات المحاسبیة الھامة.٠ :

٢ -  ١ 
لقد اجرینا تبئیقنا وفقا لمعابیر انتدقیق الدولیة. ویتم إیضاح مسؤولیاتنا وفقأ لھذه المعاییر بمزید من التفصیل ضمن فقرة مسؤولیات مدقق الحسابات حول 

تدقیق البیانات المالیة المدرجة ضمن تقریرنا.

نعتقد ان إثباتات التدقیق النى حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر اساس مناسب للراي الذي نبدیھ بناة على عملیة التدق یق.

االستقاللیة
إننا مستقلون عن الصندوق وفقآ للقواعد األخالقیة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس المعاییر األخالقیة الدولیة للمحاسبین والمتطلبات األخالقیة ا لتي

تتعلق بتدقیقنا على البیانات المالیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وقد التزمنا بسعؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقأ لھذه المتطلبات والقواعد. 

  
د ١لبیاذات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقأ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن تلك الرقابة الد١خلیة الش تحددھا اإلد١رة  ءا إ إن اإلدارة مسؤولة عن 

على انھا ضروریة لكي تتمكن من إعداد بیانات مالیة خالیة من اي أخطاء جوھریة، سواة كانت ناشنة عن احتیال او  خطا.

وعند إعداد البیانات المالیة، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تقییم مدى قلرة الصندوق عنى االستمرار في عملھ التجاري واإلفصاح - عند الضرورة - ع ن
األمور المتعلقة بھذه االستمراریة، وكنا استخدام مبدا االستمراریة المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفیة الصندوق او وقف انشطتھ او لم یكن لدیھا 

اي بدیل واقعي سوى القیام بنلك.

یتحمل القا١ذمون عنى الحوكمة مسؤولیة اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للصندوق.
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ر قري ق يف املسامهين السادة ا.ىل املستقل احلسابات مدقق ت ك صندو و بن ب منية الوطين ظيب أ  لت
(تابع) أفريقيا ومشال األوسط الرشق منطقة يف األموال

املالية البيانك تبقيق حول احلعابك منعق سؤوليك

تتمثل اھدافنا ني الحصول على تاكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة كبل خالي١ من األخطاء الجوھریة، سواء كانت ناشنة عن احبال ا'و خطا،
وإصدار تقریر مدقق النسابات الذي یشش راینا. یعد الئأكید المعقول بستوى عبلیا من التاكید، ولكنھ لیس ضمانأ على ان عملیة التدقیق المتخذة وفقا لمعاییر
خبا، وتعتبر جوھریة إذإ بان من المتوقع إفى حد التدقیق .الدولیة ستكشف دانمآ عن اي خطا جوھري إن وجد. ویمكن ان نتشا األخطاء من االحتیال او ال

عر اساس ھذ٠ البیانات المالیة. عر القرارات االقصابیة التي یتخذھا المستخدمون  معقول ان تؤثر تلك األخطاء، إفرادأ اوإجماأل، 

وني إطار عملیة التدقیق المتخذة وفقألمعاییر التدقیق الدولیة، فاننانمارس التقدیر المھني ونتبع مبدا الشك المھني طوال اعمال التدقیق. كما اننا نلتزم بالتار:

 تحدید ونثییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سراء كإنت ناشئة عن االحتیال او الخطا، وتصمیم وتنفیذ إجراءات التلقیق التي تالنم "
ي االحتب١ل یعد  خباء جو:ریة نأبجة ن f عز اى ا ر  ط ث ل على ادلة تدبیي تمإفیة ومناسبا توفر أساما لراینا. إلنإ و ص ح وال ^ خ یا تلك ا

عر التواطؤ. اورالتزویر او ئحنف المتعمدإل التحریف او قجاوز.الرقابة الداتلیة;. ي االحتیال  اكتر من الخعلر ’الناجم عن الخطا حیعثأقد ینتو
 تكوین فھم حول ضوابط الرقابة الداخلیة المتعلقة باعمال التدقیق من اجل تصمیم إجراءات تدقیق مالئمة للظروف، ولیس لغرض إبداء راي حو. ل■

فعالیة الرقابة الداخلیة للصندوق.

 تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقلیرات المحاسبیة وما یتعلق بھا من إفصاحات األدارة.٠

 معرفة.مدى.جالعمة.استخدام اإلبازة لمبدأ. االستمراریة.ابحاسیي، واسئتادأ.إفى ابلة التبؤیق التي یتم. الحصرل علیھا تحدید.ما إذا.كان ھذاك.ءدم٠
ر وجود عدم  إ ر االسشرار كمنشاة عاملة. وإذا توصلبا  ع یقین مادي یتعلق باحداث او ظروف یمكن ان تثیر قكوكا كبیرة'حوق قدرة الصنبوق 
یقین مادي، فإننا مطالبون یلفت االنتباه في نثریر مدقق الحسابات إفى االفصاحات نات الصنة ني البیانات المالیة، او تعدیل راینا إذا كانت تلك
حمول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق الحسابات. اإلفصاحاف غیر كافیة. إن االستنتاجات آلتي نتوصل لھا تتوقف على ادلة التدقیق التي یتم ال

ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تدفع الصندوق إلى التوقف عن االستمرار كمشاة عاملة.

 تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة ونسقھا ومحتویاتھا، بما في ذلك االفصاحات، وتحدید ما إذا كانت البیانات المالیة تمثل المعامالت واألحدا ث■
ر النحوالني یضمن العرض العادل. ع نات العالقة 

كما نتواصل مع القانعین على الحوكمة فبما یتعلق، من بین امور اخرى، بنطاق وتوقیت التدقیق المقررین ونتائج التدقیق الجوھریة، بما في ذلك اي اوجھ
قصور مھمة نحك ھا ني الرقابة الداخلیة أثناء تدقیقنا.

٠ر /
لقد تم تدقیق البیانات المالیة للصندوق كما في وللئعنة المنتھیة في ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥ من قبل مدقق حسابات آخر حیث اعرب في تقریره المؤرخ في ٠ ٣ 

یونیو ٢٠١٦ عن راي غیر متحفظ حول تلك البیانات المالیة.

m / u
س ووترھاوس كوبرز را ب

٠ ٣ یونیو ٢٠١٧ .

٠/
ين س؛وملو جضال

سجل مدققي الحسابات المشتغلین رقم ٤ ٣ ٨
ابوظبي، اآلمارات العربیة المتحدة

 \



صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األھوال في مئطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

ي بیان المركز ادال

 

ح ضا ی ا

كما فى ١ ٣ دیسمبر
٢ .١٦

الف درھم

ر سی ی ب كما فى ١ ٣ 
٢٠١٥

الف درھم
*معاد بیانھا

كعا في ١ ینای ر
 

الف درھم 
*معاد بیانھا

الموجودات
موجودات متداولة
ي حكمھ ١نقد وما ف .t . t .N٢٠.٧١٣٠٢٢.

موجودات مالبة بالقیمة العادلة من خالل
,١١٤٧٦الربح او الخسارة . ٣٥٣٠٣٦٨٧٤٠٤٣١

م مشینة اخرى ومبالغ مدفوعة مقدمًا م ١٣٢٠٦.٩٢٠٦٤٩ ن
.٤٨٨٠٠٣ .٣٤٠٨٩٦٥٨٠ مجموع الموجودات .

ق الملكیة و حق

راس المال واالحتیاطیات المنسوبة إلى
مساھمي الصذدوق

 ٧٨٨٠٧.٦١٥٤٠٤٥٦١٧٢٠٦٣٨راس المال
 ٨١٢٢٠٠٢٧٧٩٠٥٢٣٦٩٠٩٢٨احتیاطى االستردادات

) خسائر متراكمة ١٧٥٠٨٨٦)( (١٦٢٠٤.١)(١٧٦٠.٢١ 
ق الملكیة و حق ٣٤٠٨٤٧٥٧٠٩٥٨٨.٠١٦٥ مجموع 

المطلوبات
مطلوبات متداولة

١مشالغ مستحقة الى اطراف نات عالقة .٤٩٩ .١٣٥
٤٩٩ مجموع المطلوبات .١٣٥

ق الملكیة والمطلوبات و حق  ٤٨ .٣٤٠٨٩٦٥٨٠ مجموع 

 راجممارل,بض،: ٣ ا*

u A j j دغلي 
ن إدارة المبیعا ت س ر  — (j j j i v j j J l

إدارة االصول العالمیة

شیراز حبیب
رنيس املنتجات احللول االستمثاري ة

إدارة االصول العالمیة

اإلیضاحات من ١ إلى ٥ ١ تعتبر جزءأ ال یتجزا من ھذه البیانات المالیة.



صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

بیان البخل الشامل
r ببیمعمبر ال•,;/رمقدءیھفي ,

إیضاح 
٢٠١٦

الف درھم
٠١٥ ٢

ألف درھم 
*معاد بیانھا

 ١٢٢١ إیرادات فواند
صافي خسارة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

)(٦٤٠) ١١خالل الربح او الخسارة ١٤٠٢١٢) 
١,٦٢٦٦ إیرادات توزیعات ارباح ٩ ٨  

   إیرادات اخرى
    مصاریف الوساطة 

 - مجعوع صافي الربح/(الخسارة) 

)(٥٩٧) ٠ ١اتعاب ودارة االسمار ١:١; ٧) 
  - مصاریف شغیلیة اخرى 

   مجعوع المماریف التشغیلیة 

)١٣٥٠ ربح ا(خسارة) السن ة .٦٢ب١١ إ  
-- الدخل الشامل اآلخ ر

)١٣٠ مجموع الدخل ا(الخسارة) الشاھلة  ١٣,١٢.) 

ربحیة ا(خسارة) السھم - األساسیة والمخفضة(درھم
للسھم الواحد)

 ٩ 
. . . ١٣_  (-,٨٤٦) 

*

ت المالیة. ن ھذ٠ البینا االیضاحات من ١ إلى ٥ ١ تعتبر جزءأ ال یتجزأ ٠

؛

راجع اإليضاح ١٣



افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

بیان التغیرات في حثوق الملكیة

 
راس
المال

الف درھم

احباطي
االستردادات

الف برھم

خسائر
متراكمة

ألف درھم
المجموع
الف درھم

في ١ ینایر ٠١٥ ٢
( ,١٦٠(١٦٢٠٤٠١)١٧٢٠٦٣٨٦٩٠٩٢٨(معاد بھانھ - إیضاح ١٢ . ٨

)--مجموع الخسارة الشاملة ١٣٠٦٢.)( ١٣٠٦٢.)
ي وحدات قابلة لالسترداد ٦٩٣-(٧٤١)١٠٤٣٤اكتتاب ف

)استرداد وحدات قابلة لالسترداد (.٩٠٢٨) ١.٠٣٣٦(١٩٠٦١٦

 ٢ في ٣١ دیسمبر ١٠ .
( )١٥٤٠٤٥٦٧٩٠٥٢٣(معاد بھانھ - إیضاح ١٢ ٥٧٠٩٥٨(١٧٦٠٠٢١

في ١ ینایر ٠١٦ ٢
( ضاح ١٢ )١٥٤٠٤٥٦٧٩٠٥٢٣(معادبیانھ-إی ٥٧٠٩٥٨(١١'٦٠.٢١

١٣٠١٣٥--مجموع اللخل الشامل
٢٨٤-(٤٨٥)٧٦٩اكتاب ني وحدات قابلة لالسترداد

(.٢٣٠٥٣) ٤٢٠٩٨٩(٦٦٠٥١٩)استرداد وحدات قابلة لالسترداد

.٦في ٣١ دیسمبر ٢.١٦ ' (١٧٥٠٨٨٦)٨٨٠١١٢٢٠٠٢٧

المالیة. البیانات ٥ھذ من یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٥ الى ١ من اإلیضاحات

٣٤٠٨٤٧



افریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

بیان التدفقات النقدیة

٣ بيمسرب هتية يف ١  ملن للسنة ا

إیضاح 
٢٠١٦

الف درھم
٠١٥ ٢

الف د رھم
*معاد بیانھا

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلی ة
ا (خسارة) السن ة )١٣٠ ربح  ١٣,٦٢.) 

التغیرات في راس المال العامل :
,٢٢٠٨٩٢٢١ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخنعارة  . ٦٣ 

   نمم مدینة اخرى ومبالغ ملفوعة م قدمأ
 (٠،)('،)' مبالغ معشقة إلى اطراف نات عالق ة

 ٢٥٠٥٨٢٧٠٤٣٨ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلی ة
;٢٦٨٩;٠٥٢٤٨٣٨. متحصالت من إصدار الوحدات القابلة لالسترداد   

   اسدرداد الوحدات القابلة لالستردا د
   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

ا (النقص) في النقد وما في حكم ھ )٢٠٣٣٦ صافي الزبادة  ١٠١٤٩) 
 .١.٢٠.٧١٣٠٢٢النقد وما في حكمھ كما في ١ ینای ر

 ١.٤٠٤٠٧٢٠٠٧١النقد وما في حكمھ كما في ١ ٣ دیسمبر

*

المالیة. البیانات ھذه ھن یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٥ إلى ١ من اإلیضاحات

ررحجملإلص٤محا



إیضاحات حول البیانات المالیة

افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

١ معلومات عن الصندوق

صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقھ الشرق األوسط وشمال افریدیا ("الصندوق") ھو صندوق اسنثمار مغتوح تم 
تاسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك ابوظبي الوطني ش.م٠ع ("مدیر الصندوق") ومرخص بناء على موافقة مصرف 
/ ١ ٨ ٨/٢ ٠ ٠ ٢ بتاریخ ٣ ینایر ٠٨ ٢٠. إن الصندوق غیر مسجل ككیان مسدقل وتدا ر اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تحت رقم ٣ ١

أنشطتھ بواسطة مشیر الصندوق

إن الغرض الرئیسي للصندوق ھو االستثمار في محفظھ اسھم متوازنة من اسھم دول مجلس التعاون الخلیجي وغیرھا من األورا ق
المالیة القابلة للتحویل، سواء كانت مدرجة في األسواق المالیة الخلیجیة او تم شراؤھا بطریقة مناسبة من خالل تردیبات "خار ح 

البورصة" وما یتصل بذلك من اوراق مالیة اخرى مثل برامج االسنثمار الجماعیة ألطراف أخرى، بغرض تنمیة رأس المال.

د النحة الشروط بتاریخ ٣١ نوفمبر ٢٠١١. وقد تم اعتماد ھذه  عبی لتد تم تعدیل نشرة االكتتاب بتاریخ ١ نوفمبر ٢٠٠٧، كما تم ت
ب والنحة الشروط المعدلتان متاحتان عند الطلب لدى  التعدیالت من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ونشرة االكتا

المكتب المسجل لمدیر الصننوق وعنوانھ ص٠ب. ٤ ، ابوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

س االعداد ٢ اسا

( االلزتام ببان ؛

لقد تم إعداد البیعات المالیة للصندوق كما في وللسنة المنتھیة في ١ ٣ دیسمبر ٦ ١ ٠ ٢ وفقا للمعاییر الدولیة للنثاریر المالیة.

تم اعتماد ھذه البیانات المالیة باإلنابة عن مدیر الصندوق بتاریخ ٠ ٣ یونیو ٢٠١٧.

القياس أساس جبا)

اعدت ھذه البیانات المالیة على اساس التكلغة التاریخیة فیما عدا األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة المقاسة 
بالقیمة العادلة

)c( ي س i اروءغشھ ا k j ذعرض/

إن البیانات المالیة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھو العملة الوظیفیة للصندوق. تم تقریب كافة 
المعلومات المالیة المبینة بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب الف.

واألحاكم التقديرات استخدام (د)

ت وافتراضات تؤثر على  إن إعداد البیاناتة المالیة وفقأ للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یتطلب من متیر الصندوق وضع احكام وشیرا
تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھ ذه

التكیرات.

تتم مراجعة الئنقیرات واالفتراضات األساسیة باستمرار. ویتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا 
تعدیل التكیرات وفي اي فترات مستقبلیة متأثرة.

٧



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صذدوق

ضاحات المالیة البیانات حول إی

س ٢ ۵ب٤رب اإلعداد اسا

ت استخدام ب) (تابع) واألحاكم التشريا

إن المعلومات المتعلقة بالجوانب الھامة للنثدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة المستخدمة أثناء تطبیق السیاسات المحاسبیة والتي لھ ا
التاثیر الجوھري األكبر على المبالغ المسجلة ضمن البیانات المالیة مبینة في اإلیضاح رقم ٥.

الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المنكورة ابناه بصورة متسقة على جمیع الغترات المعروضة في ھده البیانات المالیة، باسنثناء المعابیر 
ش على البیانات المالیة. ت ول وتم تطبیقھا خالل السنة. لیس لھذه التعبیالت اي  مف والتعبیالت الجدیدة التي اصبحت ساریة ال

الغواند (!)

بتم احتساب إیرادات ومصاریف الفائدة في بیان البخل الشامل باستخدام طریقة معدل الغائدة الفعلي.

ح ت٤توزيع !يرادات (ب) ربا ا

یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح ضمن بیان الدخل الشامل عند ثبوت الحق في استالم اإلیرادات، وھوتاریخ اعتماد المساھمین 
لتوزیعات ارباح األسھم الملرجة.

الكتتاب١رسوم (ج)

یتم تحمیل اتعاب االكنثاب لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد ني وقت اككتاب الوحدات في الصندوق ویتم إدراجھا في بیان الدخ ل
م خاللھا ھذه االكذتابات. ت ي  الشامل في الفترة اق

حب/ صايف (د) و الرحب خالل من العادلة بالقمية املالية األدوات من (اخلسارة) الر اخلسارة أ

یشمل صافي الربح/(الخسارة) من األدوات المالیة بالذیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جمیع األرباح ا(الخساتر) المحقة 
وتغیرات القیمة العادلة غیر المحقة وفروق صرف العمالت األجنبیة، ویسدثنى من ذلك إیرادات توزیعات األرباح والفائدة.

تمثل األرباح ا(الخسائر) غیر المحققة الفرق بین القیمة البفتریة لالداة المالیة في بدایة الفترة او سعر المعاملة عند شرانھا في فترة 
ا التسویة. ي آخر فترة إعادة تقییم قبل البیع  ون النثریر الحالیة وقیمتھا العادلة في نھایة الفترة ا

(٥) املصاريف
یتم االعتراف بكافة المصاریف، بما فیھا اتعاب اإلدارة ورسوم األداء، في بیان الدخل الشامل على اساس االستحقاق. لطغآ راجع 

إیضاح ٠ ١ لمزید من المعلومات حول اتعاب اإلدارة ورسوم األداء.

األجنبية بسالت املعامالت (و)

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي وفقا لسعر الصرف الفوري الساند في تاریخ المعامالت. وألتم إعاد ة
تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بتاریخ القریر زلى الدرھم اإلماراني وفقأ لسعر الصرف الساند في ذلك 
ة بالعمالت األجنبیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح ا و ر النقی تاریخ. ویتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات نی

ر الدرھم اإلماراني وفقأ لسعر الصرف الساند في تاریخ تحدید القیمة العادلة. إ الخسارة 

٨



ضاحات المالیة البیانات حول إی

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق

بعنم٤رذ الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص ٣

yU) i (و) k l L  LjXaLuII(<

ل في بیان الدخل الشامل. فروقات صرف العمالت األجنبیة المتعلق ة حئ یتم االعتراف بغروق صرف العمالت األجنبیة النعجة عن الت
ت بالقیمة العادلة من خالل الربح او  باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة مدرجة في صافي الربح من االسشارا

الخسارة.

املاهلة واملطلوبات املوجودات (ر)

ف والقيض املبدين . االعرتا ١

یتم االعتراف مببنیابالموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح اوالخسارة في تاریخ المتاجرة وھوالتاریخ الذي 
ت المالیة األخرى ف ي یصبح فیھ الصندوق طرفأ في األحكام التعاقدیة الخاصة بھذه األدوات. ویتم االعقراف بالموجودات واتطلوبا

التاریخ الذي تنشا فیھ.

یتم قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة مبحنیأ بالقیمة العادلة مع االعتراف بتكالی ف
المعامالت في بیان الدخل الشامل. ویتم قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة غیر المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

مبدنیأ بالقیمة. العادلة، زاندا تكالیف المعاملة المشوبة مباشرة إلى االستحواذ او اإلصدار.

ف صني ٢ الت

قام الصندوق بتصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة ضمن الغنات التا لیة:

موجودات مالیة بالقیمة العاللة من خالل الربح او الخسارة:

 محتفظ بھا للمتاجرة - اسدثمارات اسھم ٠

موجودات مالیة بالتكلغة المطفأة:

 قروض وذمم ملینة - ارصدة بنكیة وبعض الموجودات األخر ى٠

مطلوبات مالیة بالتكلغة المطفأة:

حقة إلى أطراف نات  عالقة.٠ ست  مطلوبات مالیة - مطلوبات اخرى ومبالغ 

یتم تصنیف األداة المالیة كمحتفظ بھا للمتاجرة في اي من الحاالت التالیة:

 إذا تم حیازتھا او تكبدھا لغرض رئیسي یتمدد في بیعھا او إعادة شرانھا على المدى القصیر..
 عند االعتراف المببني، إذا كانت جزءأ من محفظة نتم إدارتھما معأ وكان ھناك دلیل على وجود نمط حدیث لجني األرباح منھا ٠

طى المدى القصیر.

ة للتحنید ما لم بت م وقبل ت بفعات ثابتة  یتم تصنیف الموجودات المالیة كقروض وذمم منینة إذا كانت موجودات مالیة غیر مشتقة نا
إدراجھا في سوق نشطة او ال یمكن لحاملھا استرداد جمیع اسنثماراتھا األولیة بشكل كبیر باسعثناء ان یحدث اي تدھور ائتمان ي

یقدم اإلیضاح ٦ تسویة بنود في بیان المركز المالي ضمن فنات األبوات المالیة، وفقأ لتعریف المعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٩.

٩

 



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالیة البیانات حول إیضاحات

)dل،ل(' الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

(تابع) املالية واملطلوبات املوجودات (ز)

ف إيقاف .٣ االعرتا

یقوم الصندوق بإیقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتھي فترة سریان الحقوق التعاقبیة في الحصول على شفقات نشیة من األصل 
ع المرتبطة بالملكیة، او انھ ال یحول  وانناف المالي او عندما یحول الصندوق األصل المالي في معاملة یتم فیھا تحویل كافة المخاطر 
وال یحتفظ بشكل أساسي بكافة مخاطر ومنافع الملكیة وال یحتفظ بالسیطرة على األصل المالي. ویتم االطراف باي حقوق في 
ھا او االحتفاظ بھا كموجودات اومطلوبات  الموجودات المالیة المحولة التي تستوفي شروط إیقاف االعتراف والتي یقوم الصندوق بإنثان

منفصلة في بیان المركز المالي.

ل المالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (او القیمة البفتریة المخصصة للجزء الملغ ي م أل عند إیقاف االعتراف با
ب ناقصا أي التزام جحید محتمل) ضمن بیان اللخل الشامل. ش تسجیلھ من األصل) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي اصل جدید 

یبرم الصندوق معامالت یقوم بموجبھا بتحویل موجودات معترف بھا ضمن بیان المركز المالي، ولكنھ یحتفظ بمخاطر ومزایا ملكیة 
ي. وفي مثل ھذه المعامالت، ال یتم إیقاف االعتراف بالموجودات المحولة. الموجودات المحولة بشكل كامل اوجزن

یقوم الصندوق بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة اوإلغاؤھا او انتھاؤھا.

. املقاصة ٤

نتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي في حالة واحدة وھي ان یكون لدى الصندوق 
حق قانوني بمقاصة المبالغ المعترف بھا ویكون لدیھ نیة التسویة على اساس صافي المبلغ او بیع األصل وتسویة االلتزام بصور ة

متزامنة.

یتم بیان اإلیرادات والمصاریف على اساس الصافي فقط عندما تسمح بنلك المعاییر الدولیة للنثاریر المالیة، على سبیل المثال، لألرباح 
والخنعانر الناشنة من مجموعة من المعاماذت الممھلة، مثل األرباح والخسانر من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  او

الخسارة.

٠ قياس التلكغة املطفاة ٥

نتمثل التكلغة المطفاة ألي اصل او التزام مالي في المبلغ الذي یتم بھ قیاس األصل او االلتزام المالي عند التسجیل المببني، ناقصًا
صأ اإلھلغاء المترانمم باستخدام طریقة الفاندة الفعلیة ألي فرق بین المبلغ المبدئي المسجل ومبل غ المسدد من المبلغ .األصلي، زاندأ اوناق

أ اي انحفاض في القیمة. ن ق ا ن االستحقاق، 

یمثل معبل الغاندة الفعلي المعدل الذي یخصم ببقة المدفوعات والمقبوضات النقدیة المستقبلیة المشرة على مدى العمر المتوق ع
ت المالیة. وعن د للموجودات او المطلوباتة المالیة (او، حیثما امكن، على مدى فترة اقصر) إلى القیمة الدفتریة للموجودات اوالمطلوبا
احشعاب معدل الغاندة الفعلي، یقوم الصندوق بتشیر الكفقات النقبیة المستقبلیة مع األخذ باالعتبار كافة الشروط التعاقبیة لألدوا ت

المالیة، باسدثناء خسائر االنتمان المستقبلیة.



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالیة البیانات حول إیضاحات

ل£)٧( العامة المحاسبیة السیاسات ٣

(تابع) العالية واملطلوبات العوجووات (ز)

٦ . قياس القمية العادلة

ن في السوق في  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ نظیر بیع اصل او دفعھ نظیر تحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاری
تاریخ القیاس في السوق الرئیسیة او، في حالة عدم توفر سوق رئیسیة، في السوق األكثر نفعا‘ للصندوق في ذلك التاریخ. إن القیمة 

العادلة ألي التزام تعكس مخاطر عدم الوفاء بھذا االلتزام.

یقوم الصندوق بقیاس القیمة العابلة لألد؛ة، عند الضرورة، باستخدام السعر المعلن في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر السوق سوقأ 
نشطة عندما تكون المعامالت المتعلقة باألصل او االلتزام منتظمة ومالئمة من حیث الحجم بما یكفي لتحدید بیانات األسعار على أساس 

مستمر

في حال عدم وجود سعر معلن في سوق نشطة، یقوم الصندوق حینھا بتحلیل القیمة العادلة باستخدام اسالیب التقییم التي تعمل على 
تحدیق االستفادة القصوى من معطیات التقییم نات الصلة الجدیرة بالمالحظة مع الحد من استخدام المعطیات غیر الجبیرة بالمالحظة.

یتضمن اسلوب التقییم المختار جمیع العوامل التي یمكن ان یستخدمھا المشاركون في تحنید سعر المعاملة.

إن افضل دلیل على الذیمة العادلة لألداة المانیة عند االعتراف المبفني یتمثل عادة في سعر المعاملة، اي القیمة العابلة للمقابل الممنو ح
او المقبوضن. إذا قرر الصنبوق ان القیمة العادلة بتاریخ االعتراف المببني تختلف عن سعر المعاملة ولم یتوفر دلیلي موضوعي على 
القیمة العادلة إما من خالل سعر معلن في سوق نشطة ألصل او التزام ممادل او استنادا إلى اي اسلوب من أسالیب ١لتقییم التي ال 
تستخدم إال البیانات المستمدة من األسواق الجبیرة بالمالحظة، یتم مبدنیأ قیاس األداة المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعبیلھا لتأجیل الفر ق

بین ١لقیمة العابلة بتاریخ االعتراف المبحئي وسعر المعاملة.

ویتم تسجیل الفرق الحقأ في بیان الدخل الشامل على اساس مالئم على مدى عمر األداة ولكن لیس بعد التاریخ الذي یكون فیھ التقییم 
مدعومأ بالكامل ببیانات سوقیة جدیرة بالمالحظة او بعد تاریخ إغالق المعاملة.

یقوم الصنبوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام اسعار العرض المعلنة، إن توفرت، في السوق النشطة لتلك األداة. تعتبر السوق 
سوقا. نشطة في حال كانت األسعار المعلنة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة وعندما تمثل ھذ٥ األسعار معامالت السوق الفعلیة المتكرر ة

الظھور على أساس تجاري بحت.

إن افضل دلیل على القیمة العادلة لألداة المالیة عند االعتراف المببني یتمثل في سعر المعاملة، اي القیمة العادلة للمقابل الممنوح او 
المدبوض

إذا قرر الصنبوق ان القیمة العادلة بتاریخ االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم یتوفر دلیل موضوعي على القیمة العادلة 
ش او استنادا إلى اي اسلوب من اسالیب التقییم التي ال تستخدم إال البیانات  إما من خالل سعر معلن في سوق نشطة آلصل او التزام مم
المستمدة من األسواق الجبیرة بالمالحظة، یتم مبحنیأ قیاس األداة المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعبیلھا لتأجیل الفرق بین القیمة العاد لة
بتاریخ االعتراف المببني وسعر المعاملة. ویتم تسجیل الفرق الحقأ في بیان الدخل الشإمل على اساس مالئم على مدى عمر األداة ولك ن

ت سوقیة جبیرة بالمالحظة او بعد تاریخ إغالق ا٠لمعاملة.  لیس بعد التاریخ الذي یفون فیھ التقییم مدعو مأ كلیة ببینا

یتم قیاس الموجودات بسعر العرض ویتم قیاس المطلوبات بسعر الطلب.

یتم إدراج كافة التغیرات في القیمة العادلة، عدا إیرادات توزیعات األرباح، في بیان البخل الشامل كصافي الربح او الخنعارة من 
األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة.

١١
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ز) (تابع) املالية واملطلوبات املوجودات (

V . في رخئض7ا ٠وىس تحثبد lu ili

یقوم الصندوق في تاریخ كل تقریر بتقییم مدى وجود دلیل موضوعي على انخفاض قیمة الموجودات المالیة غیر المسجلة بالقیمة 
العاللة من خالل الربح او الخسارة. یتعرض األصل المالي او مجموعة الموجودات المالیة لالنخفاض في القیمة عندما یشیر الدلی ل
الموضوعي إلى وقوع حدث خسارة بعد التسجیل المبدئي لألصل (أو الموجودات) ویكون لذلك الحدث تأثیر على التدفقات النقدیة 

المستقبلیة لالصل (او الموجودات) بحیث یمكن نشیر ذلك بصورة موثوقة.

قد یتضمن الدلیل الموضوعي على االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة صعوبات مالیة كبیرة تواجھ البنك او النصنر، او التاخر ا و
صنر في حالة إفالس، او توفر بیانات اخرى جحیرة  اإلخفاق في السداد من قبل البنك، او موشرات تدل على بخول البنك او الن
بالمالحظة.فیما یتعلق بمجموعة من الموجودات مثل التغیرات السلبیة في حالة السداد من البنوك او الجھات المصدرة في المجموع ة

او الظروف االصصالیة المرتبطة بحاالت العجز عن السداد لدى المجموعة.

یتم قیاس خسائر انخفاھش القیمة للموجودات المسجلة بالتكلغة المطفأة على اساس الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات المالیة والقیمة 
ة المستقبلیة المشرة مخصرمة بمعدل الغاندة الفعلي األصلي لألصل٠ ویتم االعتراف بخسائر انخفاضن ١لقیمة في  الحالیة للتبفقات النقی
بیان الدخل الشامل ویتم بيعها في حساب المخصص المرصود مقابل القروض والنمم الملینة. عندما یتسبب حدث الحق في ذثلیل 

خسائر انخفاض القیمة، یتم عكس النقص في خسائر انخفاض القیمة من خالل بیان البخل الشامل.

یقوم الصحندوق بشطب الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة عندما یتم تحدیدھا على انھا غیر قابلة للتحصیل

م (]) م / U j ي س ف ح

ألغراض بیان التدفقات النقیة، یتألف النتد وما في حكمھ من الودائع لدي البنوك التي دبلغ فترة استحقاقھا األصلیة ثالثة اشھر او اقل، 
والسحوبات البنكیة على المكشوف التي تستحق عند الطلب وتشكل جزءأ ال یتجزا من إدارة النقد لدى الصندوق. یتم تسجیل النتد وما 

في حكمھ بالتكلغة المطفاة في بیان المركز المافى.

د القابلة الوحدات (ط) دا رت ص ل

تصنف الوحدات القابلة لالسترداد كابوات حقوق ملكیة عنبما:

ق في حالة تصفیة الصندوق. - و منب تعطي الوحدات القلبلة لالسترداد لحاملھا الحق في نسبة من صافي موجودات ال
تندرج الوحدات القابلة لالسترداد في فنة األدوات التي لھا الحق األبنى بالنسبة إلى باقي فنات األدوات. 
نتمتع جمیع األدوات القابلة لالسترداد في فنة األدوات التي لھا الحق األبنى بالنسبة إلى باقي األدوات من فنات اخرى بنفس -

الخصفص.

-
ال ذتضمن الوحدات القابلة لالسترداد اي التزامات تعاقدیة لدفع النقد او موجودات مالیة اخرى ما عدا حقوق حامل الوحدة بم ا

یعالل نسبتھ من صافي موجودات الصندوق.

١

-
-

-

-
ة المتوقعة المتعلقة باألسھم القابلة لالسترداد خالل فترة حیاة األداة بشكل جوھري على الربح  او ت النقی كفقا تستند جمیع ا
الخسارة والتغیر في صافي الموجودات المعترف بھا والتغیر في القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المعترف بھا وغیر 

المعترف بھا خالل فترد حیاة األداة.
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لالسرتداد(تابع) الثابلة الوحدات (ط)

باالضافة إلى الخصانص المنكورة اعاله والمتعلقة بالوحدات القابلة لالسترداد، یجب على الصندوق على ان ال یمتلك ادوات مالی ة
اخرى او عقود تحتوي على:

تدفقات نقدیة إجمالیة مبنیة بشكل جوھري على الربح او الخسارة او التفیر في صافي الموجودات المعترف بھا او التفیر في -
القیمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المعترف بھا ونلیر المعترف بھا.

ي لحملة الوحدات القابلة لالسترداد.  لمبق  

ر. ویقوم الصندوق بإعادة تصنیف الوحدات القابلة لالستردا د م ست یقوم الصندوق بتقییم تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد بشكل 
ھا بالقیمة العادلة بتاریخ إعادة التصنیف ویتم االعتراف بالفروق من القیمة الدفتریة السابقة ضمن حقوق الملكیة  ج ول كمطلوبات مالیة 
ر جمیع الخصانص في األدوات القابلة لالسترداد او عندما ال تلبي األدوات الشروط المحددة من أجل تصنیفھا كأدوات  وف عندما ال ت
حقوق ملكیة. وإذا توفرت الحقآ جمیع الشروط والخصانص لتصنیف الوحدات القابلة لالسترداد كحقوق ملكیة، یقوم الصندوق بإعادة 

ا بالقیمة الدفتریة للمطلوبات في تاریخ إعادة التصنیف ھ ج ول تصنیفھا كادوات حقوق ملكیة 

)cf( مخصصات

جة لحد ث یتم االعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى الصندوق التزام حالي، قانوني او ضمني، یمكن تقدیره بصورة موثوقة نب
سابق، ویكون من المحتمل ان یستلزم تدفقات خارجة للمنافع االقتص١دیة لتسویة االلتزام. وإذا كان تاثیر القیمة الزمنیة للمالت جوھریأ،
ة المستقبلیة المتوقعة التي تعكس تقییمات المعوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال، یتم تحدید المخصصات من خالل خصم التدفقات النقی

وعندما یكون مناسبأ، المخاطر المتعلقة بااللتزام.

املال راس ؤك)

یتمثل راس مال الصندوق في اكنتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد بالقیمة االسمیة (التي تمثل سعر الطرح األولي بقیمة ٠ ١
دراھم).

االسرتدادات احتيايط (ل)

ت واستردادات الوحدات القابلة لالسترداد في فترة ما بعد العرض األولي على اساس صافي قیمة الموجودات للوحدة. تسعر اكتابا
ویتم تسجیل االختالف بین صافي قیمة الموجودات والقیمة االسمیة لكل وحدة قابلة لالسترداد تم شراؤھا او بیعھا في احتیاطي 

االستردادات في بیان المركز المالي.

)ft( مبكرا مطبقھ لیست لكنھا اصدارھا تم التي والمعدلة الجدیدة المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة
ساریة

 للغترات السنویة
و را ا د م الش 

diixxl! dW /لمشبة"ا. ذشیم إفصاحات تمكن مستخدمي البیانات٠   V التعبیالت على المعیار المحشبي الدولي رقم
المالیة من تقییم التغیرات في المطلوبات الناشنة من األنشطة التمویلیة.

 ١ ینایر ٠١٧ ٢

-
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المالیة البیانات حول إیضاحات

إلشءنم الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

)ft( رنأببلج مبكرا مطبقھ لیست لكنھا إصدارھا تم التي والمعدلة الجدیدة العالیة للتقاریر الدولیة المعاییر

ساریة
ة الجدبدة المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر سل ت وا السنویة سترا

اواو تبدافئ الش

 تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩ في نسختھ النھائیة [المعیار الدولي للنثاریر المالیة رقم ٠٩
"األدوات المالیة" (٢٠١٤)) في یولیو ٢٠١٤ ویتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنیف والقیاس وانخفاض القیمة
ومحاسبة التحوط العام وإلغاء االعتراف. یقوم المعیار بتعدیل متطلبات قیاس وتصنیف الموجودات المالیة، كما 

یقدم نمونجًا جلیدا للخسانر المتوقعة النخفاض القیمة٠

نمون ج على<  االنخفاض في القیمة: ینص إصدار عام ٢٠١٤ من المعیار الدولي للنثاریر المالیة رقم ٩ 
"الخسارة االئتمانیة المتوقعة" لقیاس مدى االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة، ولذا لم یعد من الضروري 

استخدامھ في اي حدث ائتماني یظھر قبل تسجیل الخسارة االئتمانیة.

 محاسبة التحوط: یقدم المعیار نمونجأ جنیدأ لمحاسبة التحوط حیث تم تصمیمھ كي یتسق بشكل  اكبر<
مع الطریقة التي نتبعھا المنشآت في تنغیذ انشطة إدارة المخاطر عند التحوط ضد تعرضاتھا للمخاطر المالیة 

وغیر المالیة.

 إلغاء التسجیل: تم ترحیل متطلباإت إلغاء تسجیل الموجودات والمطلوباتة المالیة من المعیار المحاسبي<
.٣٩ رقم الدولی

سبتم تطبیق فنة جنیدة لقیاس القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على ادوات البین المحتفظ بھا ضمن 
نمونج األعمال الذي یتم تحقیق الھدف منھ عن طریق تحصیل التبفقات النقبیة التعاقدیة وبیع الموجودا ت

المایة.

سیتم تطبیق نمونح جدید النخفاض القیمة بناذ على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ادوات الدین المقاسة 
بالتكلغة المحلفأة اوبالقیمة العابلة من خالل الدخل الشامل األخر والنمم المبینة من اإلیجار وموجودات العقود 

وكذلك على بعض تعھدات القروض الموثقة وعقود الضمان المالي.

 ١ ینایر ٠١٨ ٢

 التفسیر رقم ٢ ٢ الصادر عن لجنة تفسیرات المعابیر الدولیة للنثاریر المالیة"المعامالت التي نتم بعمالت اجنبیة٠
والمقابل المدفوع مسبقأ": یتناول التفسیر المعامالت التي نتم بعمالت اجنبیة او اجزاء من المعامالت عندما:

 یكون ھناك مقابل مالي متؤم اومنسفر بعملة اجنبیة.<
 تعترف المنثعأة بأصل البفعة المقدمة او التزام اإلیراد المؤجل فیما یتعلق بذلك المتابل قبل االعترا ف<

ف او اإلیراد ذي الصلة. باألصل او الممرو
 یكون اصل الدفعة المقدمة او التزام اإلیراد المؤجل غیر نقدي.<

 ١ بذ١یر ٠١٨ ٢

یتوقع الصندوق ان یتم تطبیق ھذ٥ المعاییر الجحیدة والتفنسیرات والتعدیالت على البیانات المالیة للصنبوق لفترة التطبیق األولي وان تبن ي
ھذه المعاییر الجنیدة والتفسیرات والتعدیالت، باسنثناء المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩، لن یكون لھ تاثیر جوھري على البیانا ت

المالیة للصنبوق في فترة التطبیق األولي.

ى المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة  عل إن تطبیق النسخة النھائیة من المعیار الدولي للنثاریر المالیة رقم ٩ قد یكون لھ تأثیر كبیر 
في البیانات المالیة للصندوق فیما یتعلق بالموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق. وتقوم اإلدارة حالیا بتقییم أثارھا.

١٤
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 المالیة البیانات حول إیضاحات

٤ أدارة المخاطر المالی ة

عامة ونظرة مقدمة

یتعرض الصندوق للمخاھلر التالیة من استخدامھ لألدوات المالیة:
 مخاطر االنتمان٠
 مخاھلر النعیولة٠
 مخاطر السوق٠
 مخاطر التشغیل٠

یستعرض ھذا اإلیضاح تفاصیل تعزض انصندوق للمخاطر المبینة اعاله واھدافھ وسیاساتھ وإجراءاتھ لقیاس وإدارة المخاطر باإلضاف ة
إلى إدارة الصندوق لرأس المال.

طار أدارة املخاطر أ

ر المسؤولیة بصورة عامة عن وضع إطار عمل إدارة المخاطر بالصندوق واإلشراف علیھ. یتحمل المجلس االستشاري ولجنة االسشا

یقوم مدیر الصندوق بإدارة الصندوق بناة على األھداف والتوجیھات االستثماریة للصندوق، والتي تخضع إلشراف لجنة االسشار 
بشكل یومي. ویراجع المجلس االستشاري أنثعطة الصندوق واباءه (بما في ذلك االستراتیجیات االسدثماریة للصندوق المبینة في عملیة 

االسنثمار) ویقدم التوصیات المناسبة إلى متیر الصندوق.
إن سیاسات إدارة المخاھلر لدى الصندوق مصممة بھدف تحدید وتحلیل المخاطر التي یواجھھا الصندوق، ووضع سقوف وضواب ط
مالئمة لھا، ومراقبتھا مع االلتزام بتلك السقوف. وتتم مراجعة سیاسات وانظمة إدارة المخاطر بشكر منتظم وبصورة مستمرة بما 

یعكس آثار التغیرات في ظروف النعوق والمنتجاتة والخدمات المقدمة.
ویتم بیان تفاصیل طبیعة المحفظة االسشاریة للصنبوق في تاریخ النثریر في اإلیضاحات المتعلقة بالمخاطر.

ن (ا) متا خماطراالن

إن مخاطر االنتمان ھي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزامعھ المبرمة مع الصندوق، مما یؤدي إلى 
ت العالقة. تكبد الصندوق لخسانر مالیة. ونتشا ھذه المخاطر بشكل رنیسي من النقد لدى البنك واألرصدة المستحقة من األطراف نا
ر انتعرض لمخاطر االنتمان ویجمعھا (مدل مخاطر تاخر  م عنا ولغرض إعداد التقاریر حول إدارة المخاطر، یدرس الصنبوق كافة 

المحین عن التعداد ومخاطر الدولة ومخاطر قطاع العمل).

االنمتان خماطر إدارة

یقوم مبیر الصنبوق بمراقبة مخاھلر االنتمان بصورة منتظمة وفقأ للسیاسات واإلجراءات المتبعة. ونتضمن األھداف الرئیسیة للجنة 
ر (١) تحدید االستراتیجیات والخطط االسنثماریة التي یتعین ادباعھا إلدارة الصندوق وفقأ لالھداف والتوجیھات االستثماری ة شا س ال ا
على النحو المبین في نشرة االكتاب والنحة الشروط، و(٢) مراجعة أداء الصنبوق ومناقشة مختلف االسعترادیجیات المدبعة  على
مستوى قطاع األعمال وعلى مستوى األسھم من حین آلخر. ونتمثل األھداف الرئیسیة للمجلس االستشاري للصندوق في حمایة مصالح 
المسثمرین، كما انھ مسؤول عن دراسة االستراتیجیات االسشاریة المدبعة لكل صنبوق ومراجعة اداء كل صندوق على المستو ى
االسترابجي. باإلضافة إلى ذلك، ینظر المجلس االستشاري في األحداث واإلجراءات التي قد تؤدي إلى تضارب المصانح ونثدیم 
المشورة لمبیر الصندوق بشأن سبل التصحیح الممكنة، إذا كان ذلك مناسبأ. وفي حالة عدم توافق مخاطر االنتمان مع سیاسة االسشا ر
صندوؤملزم بإعادة التوازن في المحفظة في اقرب وقت ممكن عملیأ بعد كل قرار بان المحفظ ة او إرشادات الصندوق، فإن مدیر ال

غیر متوافقة مع معابیر االسنثمار المعلنة.

١٥
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ن خماطر (؛) ا ت ال (تأبع) ا

ض االنمتان ملخاطر التعز

إن الحد األقصى للتعرضن لمخاطر االنتمان في الصندوق في تاریخ التقریر یمثل الذیمة الدفتریة للموجودات المالیة في بیان المرك ز
المالي (باسئثناء ادوات حقوق الملكیة حیث إنھا ال تحمل مخاطر انتمان).

الوسطاء من مستحقة ارصدة

تنتج األرصدة المستحنة من وسطاء من الحسابات الھامشیة ومعامالت البیع في انتظار الشعویة. وتعتبر مخاحلر االثتمان المتعلق ة
بالمعامالت التي لم تتم تسویتھا ضنینھ نظرأ لفترة التسویة المتضمنة القصیرة والوسطاء ذوي السمعة الجیدة المكلفین من قبل مدیر 

الصندوق. ویقوم طیر الصندوق بمراقبة الضوابحز الداخلیة والتصنیفات االئتمانیة والمركز المالي للوسطاء بشكل ربع سنوي.

تابعة لمدی ر شركة ابوظبي شركة الوطني لألوراق المالیة وھي  تتم معظم معامالت الصندوق لبیع وشراء األوراق المالیة من خالل 
.( , ٠ : س ر / الصندوق(/ظر 

ى نقد ك لد البن

یحتفظ الصندوق بأرصدتھ البنكیة لدى مدیر الصندوق.

االنمتان خماطر تركزي

٣ دیسمبر ٦ ١ ٠ ٢ او في ٣١  لم تكن ھناك اي تركیزات ھامة لمخاطر االنتمان تجاه اي مصدر او مجموعة من المصدرین في ١
ر الصندوق. طی دیسمبر ٢٠١٥ باسثناء فیما یتعلق باألرصدة البنكیة المحتفظ بھا لدى 

التسوية خماطر

شوء مخاطر وقت تسویة السامالت. ذثطق مخاطر التسویة بالخسانر الناجمة عن إخفاق منشاة ما في  قد تؤدي انشطة الصنبوق إلى 
ة او الضمانات او غیرھا من الموجودات بحسب شروط التعاقد المتفق علیھا. قی ن الوفاء بالتزاماتھا بتوفیر المبالغ ال

یحد الصندوق من ھذه المخاطر في معظم المعامالت عن طریق إجراء تسویات من خالل وسیط، وذلك لضمان تسویة المعاملة التجاریة 
فقط عند وفاء الطرفین بالتزاماتھم التعاقدیة المتعلقة بالشویة. وتشكل سقوف التسویة جزءأ من عملیات الموافقة على االنتمان ومراقبة 

السقوف

ت رالغخئھض ٠وي خر٤ررتیت ض سدادهء نعر /رغتعةارموجردلمت 

٢ ال یوجد ھناك اي موجودات مالیة مسجلة بالتكلفة المطفأة قد تأخر سدادھا اوتعرضت لالنخفاض في القیمة في ١ ٣ بیسمبر ٦ ١ ٠ ٢ (,
y شيء). ٠٠r . ا ببیعھ مبر ٥

السيولة خماطر (ب)

ل مخاطر النعیولة في المخاطر المتعلقة بالصعوبات التي قد یواجھھا الصندوق عند الوفاء بالتزاماتھ الناشنة عن مطلوباتھ المالیة  تمث
ق. و منب ة أو موجودات مالیة اخرى، أو ان یتم تسویة ھذ٠ االلتزامات بطریقة لیست في صالح ال ی ق ن م مبالغ  ی ق ت م تسویتھا  ت التي 

شا مخاطر السیولة بشكل رئیسي من المبالغ المستحقة إلى اطراف نات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة لحاملي اسھم الصندوق. وت

افریقیا وشمال األوسط لشرق١ منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق
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السيولة خماطر إدارة

إن نھج الصندوق في إدارة المخاطر یتمثل في توفر سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھ بما في ذلك طلبات االسترداد المتوقعة للوحدات عند 
استحقاقھا دون تكبد خسانر غیر مقبولة او المخاطرة بسمعة الصندوق.

یقوم مدیر الصندوق بإدارة مخاطر السیولة لدى الصندوق بصورة یومیة وفقأ للسیاسات واالجراءات المتبعة. ونتم مراقبة مخاطر 
السیولة بصورة عامة یومیا من قبل لجنة االسنثمار والمجلس االستشاري.

تنص النحة الشروط الخاصة بالصندوق على االسترداد الیومي لألسھم، وبالتالي فالصندوق معرض لمخاطر النعیولة المتعلقة بتلبیة 
ش سیاسة االسترداد لدى الصندوق في تسویة الوحدات المستردة التي تلقى  طلبات االسترداد من مالكي الوحدات في أي وقت. تم

الصندوق بشأنھا إشعار استرداد خالل "الموعد النھائي"، اي خالل ثالثة (٣) ایام عمل من "یوم صافي قیمة الموجودات". 

ضمن األدوات المالیة للصندوق األرصدة البنكیة وسندات األسھم المدرجة التي تعتبر قابلة للتحقق فورأ والتي یتم تداولھا بشكل نش ط ت
في اسواق البورصة الرئیسیة في اإلمارات العربیة المتحدة. كما ان النحة الشروط لدى الصندوق:

 تسمح باالحتفاظ بما یصل إلى ٠ ٣ر من مجموع موجودات الصندوق على شكل اوراق مالیة سائلة متداولة أو نقد لتلبیة طلبات ٠
االسترداد.

طلباتا االستردا د.٠ ض ٠ 7.0 من صافي قیمة الموجودات في اي وقت مناسب لتلبیة   وتسمح للصنلوق باقرا

حتليل أجال استحقاق املطلوبات املالية

ت المالیة  فیما یلي آجال االستحقاق التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تواریخ التقریر. یظھر الجدول ابناه التدفقات النقدیة ألدوا
للصندوق.

القیمة 
الدفتریة

رھم الف ب

القیمة
اإلجمالیة

الف درھم

اقل م ن
شھر واحد
رھم الف ب

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٦ 
المطلوبات المالی ة

مبالغ مستحقة إلى اطراف 
 ٤٩٤٩نات عالقة

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥ 
المطلوبات المعیة

ف را ط ىا ةا.ل حت ست غ ٠بال
ة ق ءال3 ذا

٩ ٩٠ . ٩ , 

یوضح الجدول السابق التدفقات النقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة للصندوق على اساس اقرب تاریخ استحقاق تعاقدي ممكن. 
ضمن القیمة اإلجمالیة الفاندة مستحقة الدفع عند االقصاء. إن القیمة الدفتریة مشابھة للقیمة اإلجمالیة.  ت

ال تختلف التدفقات النقدیة المتوقعة من ھذه األدوات بشكل جوھري عن ھذا التحلیل باسنثناء صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي 
خ اإلشعار. تشیر الخبرة التاریخیة إل ى ر الوحدات القابلة لالسترداد والتي یكون على الصندوق التزام تعاقدي بردھا خالل یومین من تا
ان ھذه الوحدات یحتفظ بھا مالكو الوحدات على اساس متوسط او-طویل األجل، إال انھ من الصعب التنبؤ بمستویات االسترداد، حی ث

إنھا تنثلب بشكل كبیر مع ظروف السوق المتغیرة واحتیاجات المستثمرین او اھدافھم.

١٧
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مخاطر السوق ھي المخاطر المتطقة بالتغیرات في اسعار السوق مثل معدالت الغاندة واسعار األسھم ومعدالت صرف العمالت األجنبیة 
التي یكون لھا تاثیر مسئثبلي على إیرادات الصندوق او قیمة ما یمتلكھ من ادوات مالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدار ة

التعرضات لمخاطر السوق ومراقبتھا من خالل مقابیس متبولة مع تعظیم العاند على المخاطر.

السوق خماطر إدارة

تستمد استراتیجیة الصندوق حول إدارة مخاطر النعوق من األھداف والتوجیھات االسشاریة الخاصة بھ. إن الغرض الرئیسي للصندوق 
ھو االسثمار في محفظة اسھم متوازنة من اسھم دول مجلس التعاون انخلیجي وغیرھا من األوراق المالیة القابلة للتحویل. ویقوم مدیر 

الصندوق بإدارة مخاطر السوق لدى الصندوق بصورة یومیة

وفقأ للسیاسات واإلجراءات المتبعة. ونتم مراقبة مراكز السوق للصنبوق بصورة عامة من قبل لجنة االسنثمار والمجلعن االستشاري
على اساس دوري.

وحیثما یكون ذلك ضروریا أو مالنمأ، یجوز لمنیر الصندوق التحوحد ضد مخاطر العمالت و/او المخاطر األخرى المتعلقة بالمحفظ ة
ف والتوجیھاتة االسشاریة. ألھدا وفقأ 

ض العمالت ملخاطر التعر

یسمح للصندوق باالسدثمار في ادوات مالیة وإبرام معامالت مقومة بعمالت اخرى غیر عملتھ الوظیفیة ("الدرھم اإلماراتي"). وبذلك،
فإن آلصندوق معرضى لمخاطر احتمالیة تفیر سعر صرف عملتھ مقابل العمالت األجنبیة األخرى على نحو قد یكون لھ تاشر سلبي 

غر الدرھم اإلماراتي. على قیمة ذلك الجزء من موجودات او مطلوبات الصندوق المتومة بعمالت 

سثمر فیھا الصندوق مربوطة بالدوالر األمریكي، إن سعر صرف الدرھم اإلماراتي وجمیع عمالت الدول الخلیجیة األخرى التي ی
ى الصندوق لمخاطر العمالت على ھذا الحد. صر تعرن وبالتالي یق

ولما كانت معظم موجودات الصندوق ومطلوبعھ مقومة بالدرھم اإلماراتي او بعمالت اجنبیة مربوطة بالدرھم اإلماراتي، ففي تقدی ر
اإلدارة ان اي تغیرات محتملة معوئلة في اسعار الصرف لم یكن لھا اي تاثیر جوھري على البیانات المالیة للصندوق.

ض الغاندة اسعار ملخاطر التعر

مخاطر معدالت الغاندة ھي المخاطر التي تنشا من الغروق الزمنیة بین تاریخ االستحقاق وتاریخ إعادة تسعیر موجودات الصندو ق
ومطلوباتھ المحملة بالغا١ئدة. إن اغلبیة الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق غیر محملة بالفائدة.

رمدة البنكیة لدى مدیر الصندوق ھي بأسعار فائدة متغیرة مع إعادة تسعیرھا على اسشى ربع سنوي. وجمیع الموجودا ت أل إن ا
والمطلوبات المالیة األخرى ال تحمل فاندة.

خرى /رذ سعممر5/ر خر٤مخ

مخاھلر األسعار األخرى ھي المخاطر تقلب القیمة العادلة لألد١ة المانیة ندیجة للتغیرات في اسعار السوق (باسشاء تلك التي تنشا من 
مخاطر العملة)، سواة كانت ھذه التغیرات بسبب عوامل خاصة باالسنثمار أو بالجھة المصدرة لھ او بعوامل لھا تأثیر طى كافة 

األدوات المتداولة في السوق.

١٨
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حیث أن معظم األلوات المالیة للصندوق مدرجة بالقیمة العادلة مع تسجیل تغیرات القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل، فإن جمی ع
التغیرات في ظروف السوق سوف تزثر بشكل مباشر على صافي إیرادات االستثمار. تدار مخاطر األسعار من قبل مدیر الصندوق 
عن ھلریق إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في مختلف قطاعات العمل مع طرحھا للتداول في اسواق مختلغة. وفي ظل الظروف 

العابیة، یسنثمر الصندوق ني ادوات التداول وفقا للتوجیھات االسثماریة.

ونقا لالنحة شروط الصندوق، فإن سیاسة تركیز محفظة اسنثماراتھ كما یلي:

 ال یجب إدراج اكثر من ٠ XX من مجموع الموجودات في بورصة غیر خلیجیة وغیرھا من األدوات المالیة القابلة للتداول.٠
 ال یجوز ان یتجاوز االسثمار في اي ورقة مالیة معینة ٠ ١ X من مجموع راس مال الشركة السوقي.٠
ق، االستثمار في األسھم او األوراق المالیة القابلة للتداول السانلة في اي ٠  باستثناء ما ھو مطلوب لبیان وزن األصم في افو

.XX من إجمالي موجودات الصندوق في وقت االسدثمار. شركة بما ال یجاوز 
x من صافي قیمة موجودات الصندوق،٠ ر االسنثمارات في برامج االسشار الجماعي لالطراف األخرى على ٠ ١ ھ ق ت  

ن برامج االستثمار الجماعي التي یسنثمر فیھا الصندوق. .X من صافي قیمة موجودات اي ٠ ویجب ان ال تجاوز 

نتطلب اإلجراءات الداخلیة من مدیر الصنلوق إدارة مخاطر األسعار بصورة یومیة. وتساعد اإلجراءات واأللظمة الداخلیة مل-یر 
الصندوق على االستمرار في متابعة ومراقبة اي نوع من انواع مخاطر األسعار بصورة مستمرة. ویجب تعدیل اي انحراف عن مسا ر
التوجیھات المسموح بھا بافضل اسلوب ممكن وضمن إطار زمني یتناسب مع حقوق الملكیة. ونتطلب إجراءات الصنلوق من المجلس 

االمعتشاري ولجنة االستثمار مراقبة مخاطر األسعار شھریأ.

ت والتوجیھات االسشاریة للصندوق، یكون مبیر الصندوق ملزمأ  سا وفي الحاالت التي تكون فیھا مخاطر السوق غیر متوافقة مع الیا
بإعادة التوازن لنمحفظة بمجرد إمكانیة تحقیق ذلك عملیا بعد التحقق من عدم التزام المحفظة بمعابیر االسشار المطبقة.

ق في األسھ م مندو ركز اسثمارات ال یقوم مدیر الصندوق بمراقبة تركز المخاھلر على اساس األطراف المقابلة وقطاعاتة العمل. ت
في القطاعات التالیة:
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افریقیا وشمال األوسط لشرق١ منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

ضاحات المالیة البیانات حول إی

 )dل٧( المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) السوق خماطر ي)

ى األسعار خماطر (نابع) األخر

راتھ للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح ١و  سشا كان لدى الصئدوق التعرض الجوھري الفردي التالي في محفظة ا
الخسارة:

 
٢٠١٦

'/.
٢٠١٥ 

 ز

ف الراجحي ر  ٨ ١٠مم
 ٦ ٥بنك تطر الوطني

 ٥ ٤البنك األطي التجاري
 ٥ ٣بنك الكویت الوطني

ر على  شا س ت األسھم على اساس كل ا را شا الن یقوم الصندوق بشیر التقلبات المستقبلیة المحتملة بشكل معقول في اسعار السوق 
حدة.

یبین الجدول ابناه تحلیل الحنعاسیة وتأثیرھا على الربح او الخسارة للصندوق بانخفاضى معقول محتمل في األسعار السوقیة الغربیة 
م بنسبة ١ %/' في ١ ٣ دیسمبر ھ س أل

یفترض التحلیل بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، وال سیما معدالت صرف العمالت األجنبیة.

 ٢٠١٦
الف درھم

٢٠١٥ 
 الف برھم

 ٥٣٤ ٣٠٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

إن االرتفاع في اسعار المعوق كان سیؤدي إلى تأثیر مساو ومعاكس على المبالغ المعروضة اعاله.

التشغيل خماطر (د)

ي مخاطر الخسارة المباشرة وغیر المباشرة الناشنة عن اسباب متنوعة ترتبط باإلجراءات والنثنیات والبنیة التحتی ة ھ مخاھلر التشغیل 
الداعمة لعملیات الصندوق، إما داخلیآ على مستوى الصندوق او خارجیآ على مستوى متدمي الخدمات للصندوق، وكذلك عن عوامل 
أخرى خارجیة بخالف مخاھلر االنتمان ومخاھلر السوق ومخاطر السیولة مثل تلك الناشنة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعابی ر

المتبولة عمومأ لقواعد إدارة االسشار.

تنشا مخاطر التشغیل من جمیع انشطة الصندوق. ویھدف الصنبوق إلى إدارة مخاطر التشغیل من اجل تحدیق التوازن بین الحد من 
الخسائر المالیة واإلضرار بسمعتھ مع تحتیق ھدفھ االسنثماري المتمثل في تحقیق عواند للمسنثمرین.

ى مخاطر التشغیل. عل یتولى رئیس المكتب األوسط ومسؤول االلتزام المسؤولیة الرئیسیة عن وضع وتطبیق الضوابط الرقلبیة 



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالیة البیانات حول إیضاحات

بحنم٤زذ المالیة المخاطر أدارة ٤

(تابع) التشغيل خماطر ؤد)

ویدعم ھذه المسؤولیة وضع معاییر عامة إلدارة مخاطر الئشغیل تشمل الضوابط والعملیات لدى مقدمي الخدمات وإنشاء مستویا ت
الخدمة مع مقدمي الخدماتة في المجاالت التالیة:

 متطلبات الغصل المناسب في المھام بین األدوار والوظائف والمسؤولیات المختلغة.٠
شویة ومراقبة المعامالت.٠  متطلبات .عملیات ال
االمتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى ٠
 توثیق الضوابط واإلجراءات.٠
 متطلبات التقییم الدوري لمخاطر العملیات القاتمة وكفاءة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة.٠
 خطط الطوارئ.٠
 المعاییر األخالقیة والتجاریة.٠
ك التأمین إذا كان لھ تأثیر..  الحد من المخاطر، بما في نل

یتولى قسم التدقیق واالمثال لدى مدیر الصنبوق إجراء المراجعات الدوریة التي تضمن االمثال للسیاسات واإلجراءات. نتم مناقشة 
نتانج ھذه المراجعات مع اإلدارة مع تقبیم ملخص بشأنھا للجنة التدقیق واإلدارة العلیا لدى مدیر الصندوق.

یتم إجراء تقییم أعضاء مجلس اإلدارة حول مدى كفایة الضوابط الرقابیة واإلجراءات المتبعة على مستوى مقدمي الخدمات فیما یتعل ق
ت المنتظمة مع مقدمي الخبمات. عا من بمخاطر التشغیل من خالل ال

یتم االحتفاظ بكافة الوحدات الخاصة بالصندوق لدى وسطاء ذوي سمعة جیدة. وقد یتسبب إفالس ١و تعثر امناء حغظ الوحدات ف ي
تأجیل او الحد من حقوق الصندوق فیما یتعلق باألوراق المالیة التي یحتفظ بھا امین الحفخز. ویقوم منیر الصندوق بصورة دوریة 

بمراقبة التصنیف االئتماني والضوابط الداخلیة والمركز المالي ألمین الحفظ الذي یتعامل معھ.

ه) املال راس إدارة (

یتمثل راس مال الصنبوق في عبد الوحدات القاتمة. ویھدف الصندوق إلى اسثمار مبالغ االكتابات في محفظة بغرض تحقیق نمو في 
راس المال وتوفیر عوائد مجزیة طى المدى المتوسط مع تخفیف مخاطر االنخفاض الموجھ في السوق ذي الصلة.

یھدف الصندوق إلى تحقیق ھذا الھدف بصورة رئیسیة من خالل االسثمار في محفظة متوازنة وفقأ للتوجیھات االسثماریة للصندوق 
مع االحتفاظ بالسیولة الكافیة للوفاء باستردادات حاملي الوحدات. وقد التزم الصندوق بالمتطلبات المفروضة خارجیأبما في ذلك قوانی ن

ولوائح ھینة األوراق المالیة والسلع ومصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي.

١



المالیة البیانات حول إیضاحات

ق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق ر أفریقیا وشمال األوسط الث

٥ استخدام التقدیرات واألحكام

غر المؤكدة واألحكام المحاسبیة الھامة عند تطبیق النعیاسات المحاسبیة للصندوق; المصابر الرئیسیة للنثدیرات 

المعیة ت١العادلةلألدو القیم )١(

ذتضمن األدوات المالیة للصندوق االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي، وعادة یتم تحدید قیمھا العادلة في نطا ق
معقول نلتقدیرات، أي أسعار السوق المدرجة المتاحة بسھولة.

فیما یتعلق ببعض األدوات انمالیة األخرى، فإن القیم الدفتریة نقارب القیمة العادلة نظرأ للطبیعة الفوریة وقصیرة األجل لألدو١ت 
المالیة.

ل ل ت إن توفر اسعار السوق الجدیرة بالمالحظة یؤدي إلى تقلیل االعتماد على األحكام والتقدیرات الموضوعة من اإلدارة، كما انھا 
الشكوك حول عملیة تحنید القیم العادنة. إن توفر اسعار السوق الجبیرة بالمالحظة والمعطیات یتغیر تبعأ لتغیر المنتجات واألسواق،

كما انھا معرضة للتغیرات بناة على احداث معینة في األسواق المالیة وكذلك على احوالھا العامة.

ضمن الضوابط الرقابیة المحددة ما یلي; التحقق من معطیات  قام الصندوق بوضع إطار عام للرقابة فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. وت
الدسعیر الملحوظة، وتحلیل وفحص حركات التقییم الیومیة الھامة، وإبالغ المجلس االستثاري ولجنة االسنثمار باألمور الجوھریة 

المتعلقة بالتقییم

ت المالیة قد تمت مناقشتھا في االیضاح ٣ (ز) واالیضاح ٦. إن السیاسات المحاسبیة للصندوق المتعلقة بقیاس القیمة العادلة ألدوا

القضائیة الدعاوى عن الناشنة الطارنة المطلوبات )٢(

یدخل الصندوق - نظرأ لطبیعة عملیعھ - في دعاوى قضائیة تنشأ في سیاق العمل االعتیادي. یستند مخصحن المحللوبات الطار نة
ة الخارجة. تنطوي مثل ھذ٥ األمور على  قی ن ر التدفقات ال ی ب ث الناتجة عن التقاضي الى احتمالیة تكبد موارد اقتصادیة ومدى موثوقیة 

العبید من الشكوك وال یمكن الذتبؤ بنتانج أي امر منھا بشكل مؤكد.

المالیة والمطلوبات الموجودات تصنیف )٣(

ي توفر السیاسابت المحاسبیة للصندوق نطاقأ للموجودات والمطلوبات المالیة لیتم تصنیفھا مببنیأ ضمن الفنات المحاسبیة المختلغة  ف
حاالت معینة.

عند تصنیف الموجودات المالیة بالدیمة العادلة من خالل الربح او الخسارة، اكد الصنبوق أنھ یلتزم بالوصف المبین في اإلیضاح
٣(ز)



المالیة البیانات حول إیضاحات

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

ت الموجودات وبا  المالیة والمطل

العادلة والقیم المحاسبیة التصنیغق

یعرض الجدول ابناه مطابقة بین بنود بیان المركز المالي وفنات األدوات المالیة كما في:

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٦

بصمة العابلة
عن خالل

الربح او الخسارة
رھم  الف ب

 قروض
 وذمم ٠دیذة
رھم  الف ب

 تللغة
 معلفاة
 اخرى

رھم  الف ب

 الفیعة
 الدفتریة

 الف درھم

 ٤,٤.٧ ٠ ٤,٤.٧ ٠نتد لدى البنك
موجودات مالیة بالقیمة 

العادلة من خالل الربح او
الخسارة

نمم مدینة اخرى ومبالغ
٣٠١٤٧٦ ٠ - ٣٠١٤٧٦ 

 ١٣ - ١٣ -مدفو عة مقدمًا

 ٠٣٤١٨٩٦  ٣٠١٤٧٦٤١٤٢٠ 

مبالغ مستحقة ولى أطراف
القة  ٤٩ ٤٩ - -ذاتع

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥

مة العابلة عئی ب
خ1ش ھن

الربح أو الخسارة
رھم  الف ب

 قروض
 وذمم مدینة
رھم  الف ب

 اخرى
 معلفاة
 تكلعة

رھم  الف ب

 الدفتریة
 النھمة

 الف درھم

 ٢٠٠٧١ - ٢٠٠٧١ "نتد لدى البنك
موجودات مالیة بالقیم ة

ن خالل الربح او العابلة ٠
 ٥٣٠٣٦٨ - - ٥٣٠٣٦٨الخسارة

مم مدینة اخرى ومبالغ ن
 ٢٠٦٠٩ - ٢٠٦٠٩ -مدفوعة مقدمأ

 ٥٨٠٠٤٨ - ٥٣٠٣٦٨٤٠٦٨٠ 

مبالغ مستحقة إلى اطراف
 ٩٠ ٩٠ - -نات عالقة

تمثل األدوات المالیة التي ال یتم احتسابھا بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخنعارة موجودات ومطلوبات مالیة قصیرة األجل نثار ب
قیمتھا الدفتریة قیمتھا العادلة.

یتم قیاس جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلغة المطفاة باسشاء استثمارات المتاجرة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بالرجوع الى 
عروض األسعار المدرجة في سوق نشطة.

یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لالسنثمارات في الوحدات غیر النشطة كما في تاریخ العریر باستخدام اسالیب التقییم.

٢٣



ق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق أفریقیا وشمال األوسط الثر

المالیة البیانات حول إیضاحات

المالیة والمطلوبات الموجودات

أ<̂>)5( العادلة والثیم المحاسبیة التصنیفات

ذتضمن اسالیب التقییم المتارنة مع األدوات الممھلة، إن وجدت، التي توجد لھا اسعار یمكن مالحظتھا في السوق او الربط بذلك المؤش ر
الذي یوفر اقرب األسعار. إن الھدف من استخدام اسلوب التقییم ھو التوصل إلى تحدید التیمة العادلة الذي یعكس سعر األدوات المالیة 

ده من قبل المشاركین في السوق على اساس تجاري بحت. حی في تاریخ الئثریر الذي كان سیتم ت

یقوم الصندوق بقیاس القیم العادلة باستخدام تسلسل القیمة العادلة المبین ابناه الذي یعكس اھمیة المعطیات المستخدمة في اسالیب ١لقیاس :

المستوى األول: سعر المعوق الحرج (غیر المعبل) في سوق نشط ألداة متطابقة.

المستوى الثاني: اسالیب التقبیم التي تستند إلى معطیات جبیرة بالمالحظة إما بطریقة مباشرة(وھي األسعار) او غیر مباشرة(وھي 
المستمدة من األسعار) تشمل ھذه الفئة األدوات التي بتم تقییمھا باستخدام: اسعار السوق المعلنة في اسواق نشطة ألدواق مماثلة او 
األسعار المعلنة لألدو١ت المطابقة او المماثلة في األسواق األقل نشاطًا او اسالیب التقییم األخرى بحیث تكون كافة المعطیات الھام ة

جبیرة بالمالحظة بطریقة مباشرة او غیر مباشرة من بیانات السوق.

المستوى الثالث: اسالیب التقبیم التي قستخدم فیھا معھلیات جوھریة غیر جبیرة بالمالحظة. تشمل ھذه الفتة كافة األدوات التي تشمل 
ر جوھري على عملیة  ع ت ر مستدة إلى بیاناتا جلیرة بالمالحظة ویكون للمعطیات غیر الجدیرة بالمالحنئھ  اسالیب تقیمھا معطیات ثی
تقییم األداة. تشتمل ھذه الفتة على األبوات التي یتم ذثبیمھا استنادا إلى األسعار المعلنة لألدوات المماثلة حیث یقتضي األمر القیا م

بتعبیالت اوافتراضات جوھریة غیر جبیرة بالمالحظة لكي تعكس الغروق بین األدوات.

یبین الجحول ابناه تحلیل األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة بنھایة فترة النثریر، من حیث تصنیف مستویات قیاس القیمة العادلة:

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٦

المستوى األول
الف درھم

 المستوى الثاني
 الف درھم

 المستوى الثالث
 الف درھم

 المجموع
 الف برھم

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من
. ٣٠٠٤٧٦خالل الربح والخسارة  ٣,٠٤٧٦ ٠ 

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥

موجودات مالیة بالقیمة العابلة من
ر٠ ف ا و ح ر الل ال  ٥٣٠٢٦٨ ٠ ٠ ٥٣٠٣٦٨خ

٧ راس المال

یتمثل راس مال الصندوق في اكنثاب واسترداد الوحدات التابلة لالسترداد بالقیمة االسمیة(التي تمثل سعر الطرح األولي بقیمة ٠ ١
دراھم).

٤



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك ھدذدوق

 المالیة البیانات حول إیضاحات

٠ؤعءتم٠ المال راس ٧

یبین الجبول ابناه تسویة بین عدد األسھم القاتمة ني بدایة ونھایة الفترة المالیة.

 
وحدات مصدر ة

ومدفوعة بالكام ل
الف درھموقانمة

ا في ١ ینایر ١٠ ٢٠ ١٧٠٢٦٣٠٨٠.١٧٢٠٦٣٨م
١٤٣٠٤٢٦١٠٤٣٤اكنتاب في وحدات قابلة لالسترداد

(١٩,٦١٦)(١٠٩٦١٠٦٥٤)استرداد وحدات قابلة لالستردا د
ه١كما في ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥ ه٠٤٤ ه٠ ٢١٥٤٠٤٥٦ثم١

ة لالسترداد قبل ب في وحدات  ٧٦٠٨٥٢٧٦٩اكتا
(٦٦٠٥١٩)(٦٠٦٠١٠٨٢١)استرداد وحدات قابلة لالسترداد

٨٠٨٧٠٠٦٠٣٨٨٠٧٠٦كما في ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٦

٨ احتیاطي االستردادات

عد العرض األولي على اساس صافي قیمة الموجودات للوحدة. ویت م ماب تسعر اكنتابات واستردادات الوحدات القابلة لالسترداد في فترة 
تسجیل االختالف بین صافي قیمة الموجودات والقیمة االسمیة لكل وحدة قابلة لالسترداد تم شراؤھا او بیعھا في احدیاطي االستردادا ت

في بیان العركز.الماني.

ة احباطي االستردادات ني بدایة ونھایة الفترة المالیة. شوی یبین الجبول ابناه 

 
وحدات مصدرة

ومدفوعة بالكامل
وقانمة

 احتیاطي االستردادات
 الف درھم

١٧٠٢٦٣٠٨٠.٦٩٠٩٢٨كعا في ١ ینایر ٥ ١ .٢
ب في وحدات قابلة لالسترداد (٧٤١)١٤٣٠٤٢٦اكتا

)استرداد وحدات قابلة لالستردا د ١٠٠٣٣٦(١٠٩٦١٠٦٥٤
١٥٠٤٤٥٠٥٧٢٧٩٠٥٢٣كما فى ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥

ب في وحدات قابلة لالسترداد (٤٨٥)٧٦٠٨٠٢اكتا
٤٢٠٩٨٨(٦٠٦٥١٠٨٢١)استرداد وحدات قابلة لالسترد اد

٨٠٨٧٠٠٦٠٣١٢٢٠٠٢٧كما في ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٦



أفریقیا وشمال األوسط رق٠الث منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالیة البیانات حول إیضاحات

ربحیة السھم

یتم حساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة مجموع الدخل الشامل للسنة على المتوسط المرجح لعدد الوحدات المصدرة خالل السنة.

 ٢٠١٦
الف درھم

٢٠١٥ 
رھم  الف ب

ا (الخسارة) الشاملة (١٣۶٦٢٠)١٣٥الدخل 

  ١٠٠٦٧٩المتوسط المرجح لعدد األسھم العابیة المصبرة
ا (خسارة) السھم الواحد - األساسیة والمخفضة ) ٠١٣«٠ربحیة  . ٠٨٤٦)

١٠ األطراف نات العالقة

ف ربي العالقة نات األطراف ت

ى الطرف اآلخر في اتخان القرارات  عل تعتبر األطراف انھا نات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة او تأثیر ملحوظ 
ت العالقة من اعضاء المجلس االستشاري ولجنة االسشار ومبیر الصندوق وتلك المنشآت التي  المالیة او التشغیلیة. تتألف األطراف نا
ت العالقة وفقا لالسعار المتف ق تخضع لسیطرتھم. یقوم الصندوق في سیاق األعمال االعتیابیة بتقبیم وتلقي خدمات من تلك األطراف نا

علیھا والشروط واألحكام المحددة من قبل بنك ابوظبي الوطني بصفتھ مدیر الصندوق. 

طو رشو  ألحاكم١ال

الشروط واألحكام الرئیسیة كالتالي:

ي الوطني لالوراق المالیة ذ.م٠م، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمبیر الصندوق ونثدم خدماتالوساطة المالیة طب و ب  شركة ا
الوساطة إلى الصندوق وفقا لألسعار الساندة في السوق.

 یقدم مدیر الصندوق خدمات بنكیة وفقا لألسعار المتفق علیھا مع الصندوق.الخدمات البنكیة

 یستحق مبیر الصندوق األتعاب التالیة وفقا لما ھو مدرج في النحة الشروط;اخرى

 اتعاب إدارة بنسبة ٠٥ ١ ز من صافي قیمة الموجودات تستحق على اساس یومي.٠
s&p P   اتعاب اداء بنسبة ٠\.7 تستحق لألداء المتمیز للصندوق فوق مؤشر٠ a n  A r a b ا  -جح9٢

M id  C a p  T R  I n d e xب علیھا دفع اتعاب األدا ء ت ترت دا و ج و ي قیمة. ھاف  ("المعیار") وأخر 
ة(‘ألحد األقھى"). سنق خالل السنة نات ا

األرهدة

فیما یلى األرصدة لدى األطراف نات العالقة بتواریخ النثریر;

 ٢٠١٦
ألف درھم

٢ .١ ه
ألف درھم

نقد لدى البنك

٢٦

 ٧١. , ٢



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األھوال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالیة البیانات حول إیضاحات

)pU( العالقة نات األهلراف ١ .
 ٢.١٦

ف درھم أ
٢.١٥

ألف درھم

مبالغ مستحقة إىف اطراف نات عالقة 
٤٢٧٦اتعاب األدارة مستحقة الدفع إلى مدیر الصندوق 

اتعاب إداریة مستحقة الدفع إلى بنك ابوظبي الوطني بصفتھ أمین
٧١٤ل،ظ

 ٤٩٩.

ق الوطين أبوظيب رشكة مع املعامالت جحم ألورا ذ.م.م املعية ل

 
٢٠١٦

ف درھم ا
٢٠١٥

ألف درھم

٢٠٠١٢٦,٦٣٧شراء موجودات مالیة
ا١٠٧٥٢١٩متحصالت من بیع موجودات ٤٦٩

الععامالت

ت العالقة المدرجة فى بیان الدخل الشامل خالل السنة: ر المعامالت مع األطراف نا ی فیما 

 
٢٠١٦

ألف درھم
٢٠١٥

ألف درھم

١٢٢١إیرادات الغواند
،إیرادات توزیعات ارباح ١ 

ر شركة ابوظبي الوطنى لالوراق  اتعاب الوساطة المبفوعة إ
(١٧)(٧)المالیةذ.م.م

(١٠١١٧)(٥٩٧)اتعاب إدارة االسشار
)اتعاب إداریة ; ٠٦)(M )

ر الصندوق. ملیر بواسطة الصندوق دا

موجودات الصندوق إلى منیر سنویا من صافى قیمة , من النحة الشروط، یستحق دفع اتعاب إدارة بنسبة  وفقا للمادة
ب وتستحق على اساس یومي. الصندوق بصورة ربع سنویة، وتحش

 )٢٠١٤( ر ١ ٥

رة خسا وال ن خالل الربح ا ن موجودات مالیة بالئیمة العادلة ٠ صافي الربح ٠ ١١

 
٢٠١٦

ف درھم ا
٢٠١٥

ألف درھم

٣٩٩(٣٠٧)ربح ا(خسارة) غیر محقنة
)خنعارة غلر محققة ٣ ٣ ٣ )(١٤٠٦١١)

 (٦٤٠)(١٤٠٢١٢)

تتمثل جمیع اسنثمارات الصندوق بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في أسھم حقوق ملكیة كما في تاریخ التقریر.

٢٧



المالیة البیانات حول إیضاحات

سویة حقوق الملكیة وصافي الموجودات المتاجرة ٢ ١ ت

أفریقیا وشمال األوسط الشنى منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

یتم تصنیف وحدات الصندوق كحقوق ملكیة وفقا لبمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٢ وبالتالي فھي تساوي القیمة المتبقیة لمجموع 
موجودات الصندوق ناقصا مجموع المطلوبات. وفقأ لنشرة اكتتاب الصندوق، بتم تقلیم صافي قیمة الموجودات غیر المدقتة لحاملي 
الوحدات القابلة لالسترداد یومیأ. ویتضمن صافي قیمة الموجودات غیر المدققة اسدثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح او الخسار ة
المحتسبة باستخدام اسعار اإلغالق المدرجة في وقت محدد دون تعدیل لتكالیلف استبعاد الموجودات المالیة او رسوم صرف قیمة 

الوحدة.

ألغراض النثاریر حول البیانات المالیة، یتم عرض الوحدات كحقوق ملكیة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٢ ویتم احتسابھا 
باستخدام اسعار العرض المدرجة للموجودات المالیة. یوضح الجدول التالي تسویة قیمة حقوق الملكیة للصندوق مع صافي قیمة 

الموجودات المتاجرة:

 ٢٠١٦
الف درھم

٢٠١٥ 
 ألف درھم

 ٥٨٠٧٨٦ ٣٤٠٨٤٧حقوق الملكیة بحسب بيان المركز المالي
 (٨٢٨) ١٦٤التعبیل من اسعار اإلغالق إلى اسعار العرض

صافي قیمة موجودات المتاجرة المحسوبة وفقأ لنشرة اكتتاب
الصندوق

٣٥٠١١  ٩٥٨ ٠٧ 

سابقة  سنة ال ١٣ خطا ال

ع القابلة األدوات تصنيف ي ب ل ل

ي الدولي رقم ٣٢، تم تحنید خطا في السن ة سب سا خالل عملیة مراجعة تصنیف الوحدات المصحرة من قبل الصندوق وفقأ للمعیار ال
الحالیة تم تصنیف األبوات القابلة للبیع في األصل كصافي الموجودات المشوبة لحمئة الوحدات القابلة لالسترداد، بینما كان من 
المفترض ان تصنف كحقوق ملكیة. وقد تم تصحیح الخطا بإعادة بیان ھذه األدوات كحقوق ملكیة. ونتیجة لنلك، یجب ان یتم تسجیل 
راس المال واحتیاطي االستردادات واألرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة. لعلفا راجع اإلیضاح ٣ك واإلیضاح ١ ٣ لمزید م ن

المعلومات حول السیاسة المحاسبیة لراس المال واحتیاطي االستردادات.

وكما في ١ ٣ بیسمبر ٢٠١٦، كان لدى الصندوق ابوات مالیة قابلة للبیع مصنفة كحقوق ملكیة بقیمة ٣٤٠٨٤٧ الف درھم (٢٠١٥:
.( ھم ر د ف ل ٥٧٠٩٥٨ ا



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق

 المالیة البیانات حول إیضاحات

 ۵السابقةربءب الستة خطا ١٣

ف صني ع القابلة األدوات ت ي ب ت (تابع) ل

فیما یلي آثار تصحیح اخطاء الفترة السابقة على بیان المركز المالي للصندوق:

  
صافي الموجودا ت

المنسوبة ألى
حاملي الوحدات

د دا ز ص الغابلة ل
س را
العال

اال|٠تردادات
احتیاطي

خسانر متراكمة

األرصدة كما في ١ ٣ دیسمب ر
-'-٢٠١٤٨٠٠١٦٥ كما ھي مدرجة سابقا 

ر الخطا (١٦٢,٤٠.١)١٧٢٠٦٣٨٦٩,٩٢٨(٨٠٠١٦٥؛تای
الرصید المعاد بیانھ كما في ١ ینای ر

١٧٢٠٦٣٨٦٩٠٩٢٨'٢٠١٥ 

األرصدة كما في ١ ٣ دیسمب ر
   ٢٠١٥٥٧٠٩٥٨ كما ھي مدرجة سابقا 

ش الخطاكما في ١ ینایر ٠١٥  ٢ (١٦٢٠٤٠١ )١٧٢٠٦٣٨٦٩٠٩٢٨(٨٠٠١٦٥)ت
)٢٢٠٢٠٧تإثیر الخطا خالل ١٥ ٢٠ (.١٢,٦٦ )٩٠٥٩٥(١٨٠١٨٢

الرصید المعاد بیانھ كما في ١  ٣
,١٥٤٠٤٥٦٧٩٠٠٢٣١٧٦ دیسمبر ٢٠١٥ . ٢١

١٤ األرقام المقارنة

لقد أعید تصنیف بعض األرقام المقارنة، عند الضرورة، حتى نتوافق مع طریقة العرض المبعة في السنة الحالیة. تعتقد اإلدارة ان طریقة 
العرض للفترة الحالیة توفر معلومات اكثر قیمة لقزاء البیانات المالیة.

١٥ حدث الحق

في ٣ یولیو ٢٠١٦، صوت مجلس إدارة مدیر الصندوق وبنك الخلیح األول باإلجماع على توصیة المناھمین باالندماج بین البنكین 
الكرجین في سوق ابوظبي لألور١ق المالیة. وفي وقت الحق بتاریخ ٧ بیسمبر ٢٠١٦، وافق المساھمون في كل من بنك ابوظبي الوطنى 
) من المادة (٢٨٣) من القانون االنحادي لدولة اإلمارات  وبنك الخلیج األول ش.م.ع على إنغاذ االندماح المقرح (االنثماح) وفقا للبند (١

العربیة المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شان الشركات التجاریة (القانون).

وقد اكتمل االندماح بنجاح.
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