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تقریر مدققي الحسابات المستقلین
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.lb~, .الخطأ ~i أو Jl;P:.. الحتیال'JI ا cJC 4, النننج ,~~ة عن.;!.ll4ll ،المادیة "lb:,,. ألخطاء~I ا
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أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة فى األموال لتئمیة الوطنى أبوذلبى بنك صندوق

بیان المركز  العافي
ر س د  ٢ ي ( ف كمء 

ح  ضا إي
٢٠١٤

الف درھم
٢٠١٣

ألف درھم

الموجودات
٣٠٢٢٠٦٩٣راالنقد لدى البنك

خالل األرباح أو الخعائر ٧٤٠٤٣١٧١٠٨٢٢ االستثمارات بالقیمة العادلة من 
ت عالقة -٢راالمستحق من أطراف نا

-٢٠٦٠١ المستحق من وسیط
-٤٦ موجودات اخرى

٨٠٠٣٠ أجمالى الموجودات .٧٢٠٥١٥

المطلوبات
ت عالقة ف نا ى أطرا ل ١٣٥٤٤٥راالمستحق إ

١٣٥٤٤٥ إجمالى المطلوبات

,صافى الموجودات المنسوبة الى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد ٠٨٠٠١٦٥٧٢٠٠٧٠

١٧٠٢٦٤١٥٠٩٣٢ عدد الوحدات الغائمة (الف وحدة)

٤٠٦٤٤٠٥٢ صافى قیمة الموجودات لكل وحدة (درھم)

سل  خوخاأل
مدير تنفيذي ورنبس إدارة الصناديق االست اري ة

صول العا ية إدارة األ

1 د  وال ه ي شغانون
ا دير العام

صول العا ية رئيس إدارة األ
ت العا ية قطاع ال وا

ت المالیة.  ن ھذه البیانا م ءأ ال یتجزأ  ز ج ى ٠ ١  ل ن ١ إ م ت  ضاحا تشكل اإلی

صفحة ١ . ي الحععابات المستقلین مدرح على ال إن تقریر مدقق

 



ة الوطني اءبوظبي بنك صندوق می ن ت ة في األموال ل ق ط أفریقیا وشمال األوسط الشرق من

شاملة األخرى  بیان األرباح او الخسائر واإلیرادات ال
١ ٣ دي   ل عنة ا ن ية   

حاضيا 
٤١٢٠ 

ھمرد ألف
٣١٠٢ 
ھمرد فلأ

صافى(الخسائر)/ األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة 
خائ ر ١٨٠٧١٥(٧٣٩)\/من خالل األرباح او ال

 ٢١ ةدناغلا تیراداأ
٥٣٠٠٤٩٤٤٠٣ حبارألا   تعازیوتإیرادات

٢١ ىرخأ تإیرادا

٠٢٣٠٢٥٧١٠٢٢ ةكغشتلا  تادارالاىصاف

ا٧رسوم إدارة االسنثمار  ا١ ا ر ا١ ١( ١٠٦١٩)
)٩١٣ ىرخألا  ةبلعفشتلاتافورصملا ))١٧٢(

)٩.٨١٠()٣٠٨١٠( ةشغشتلا  تصروفاالماحمالى

ىإل      بةسوعنالتالموجوداىافصىفةادزیال
٧١٥٥٨٢٠٠٢ ستردادلال   لةالقابالوحداتملىحا

 المالیة. البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ ١ ٠ إلى ١ من اإلیضاحات تشكل

. ١ الصفحة على مدرج المستقلین الحسابات مدققي تقریر إن



ق و د ي أبوظبي بنك صن طن و ل ة ا می ن ت ل ل وا م أل ة في ا ق ط ق من ر ث ل ط ا س و أل ل ا ما ش یا و ق ری ف أ

ردا د الست ت القابلة ل ي الوحدا مل حا ى  ت المنسوبة إل ي الموجودا ف صا ي  ف ت  ن التغیرا بیا
دي   ٣١   ا ن ية للععنة

ى ١ من اإلیضاحات تشكل  المالیة. البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ ١ ٠ إل

ت مدققي تقریر إن ى مدرح المستقلین الحعابا ٠ ١ الصفحة عل

٤

 
عدد الوحدات

صافى  الموجودأت
ى  مل حا ى  المنسوبة إل

الوحدات القابلة 
 لالسترداد
ألف درھم

٠٢٢٥٧١٠٠٤٦١٢٧٤٠٨٩٧     ٣١ریانی١ىفدیصرلا
٢٤٤٥٥٧٠١ا١٢مث٩ةنسلا   لالختادحورادصإ
)٨٦٢٤٠(٧)(٥٠٩٧١٠٣٣٩ةنسلا   لالختادحودادرتسا
٥٨٢٠٠٢-دادرتسالل         ةلباقلاتادحولاىلماحىلاةبوضملاتادوحوملاىفاصىفةدابزلا

٣١٠٢٩٧١٠٢٣٠٩٥١٠٧٠٠٢٧     ربمسید١٣ىفدیصرلا

١٤٢٠٧٩١٠٢٣٩٠١٥٧٢٠٠٧٠     ریانی١ىفامكدیصرلا
٤٣٩٠٣٨١٢٠١٣٠٢٧٥ةنسلا   لالختادحورادصا

رداد وحدات خالل الععنة )انت (٥٠٦٩٧)(١٠١٠٧٠٧٧٧
٧١٥--دادرتسالل         ةلباقلاتادحولاىلماحىلإعوبةنعالمتادوجوملاىفاصىفةدایزلا

٠٢١٠٨٠٢٦٣١٧٠٥٦١٠٨٠.     ٤١ربمسید١٣ىفدصیرال



ق منطقة في األموال لتنمیة الوطني اءبوظبي بنك صذدوق ر ش أفریقیا وشمال األوسط ال

بیان التدفقات النقدیة
ي, <[*¥ لمیسة یسعلمر٠ل ٢ف

 ٤١٠٢
رھمد فال

٣١٠٢
مھرب فلأ

التدفقات النقدیة من األنشطة التشخلعة
٧١٥٥٨٢٠٠٢ةنععلا حابرا

:ىفریغتلا
٩٠٦٠٢١٠٥٠٢رئعانخال       أوحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابتاراشالا

ت عالقة )(٢)المستحق من أطراف نا ١)
-)١٠٦٠٢(طلسو  نمقحتنملا

)الموجودات األخرى ، ٦)-
٤٣٤)١٣.(ةقالع    تانفارطأىلاقحتسملا

٩١٢٠٣٢)١٥٠٠٥(ةلفشتلا                                         هطشنألانم/) ةمخدست (اادقفلاتاقفدلتا

التمویلیة    نشطةاألمنالنقدیةاتدفقلتا
١٣٠٢٦٣١٠٧٥٥المتحصالت من اصدار وحدات

)٨٦٧٢٤٠()٧٩٦٠٥(تادحو   دادرتساندعتاعوفدملا

)١١٢٢٣٠(٧٨٥٧٠ةلبوغتلا                                                    ةطشنألا )ةمخدست (اانمقدبةالنتقادقلتا

١.١مت٧٥٢٢٠ادلھیع     ومادقئالىفادةالزیىافص

٣٩٦٦٨٥ةنعملا     ةیادبىفھلداعیامودتنلا

٠٢٢٠٣٣٩٦ةفعسلا     نھایةىفادلھیعومادقنال

 المالیة. البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ ١ ٠ إلى ١ من اإلیضاحات تشكل

ت مدققي تقریر إن . ١ الصفحة على ح مدر المستقلین الحعابا



ت حول البیانات المالیة حا ضا إی

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

١ معلومات حول الصندوق

ي لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا (|االصذدوقاا) بمثابة صندو ق صندوق بنك أبوظبى الوطن یعد 
استثمار مغتوح تم تأسیسھ فى دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع. (.امدیر الصذدوقا|) وتم 
ترخیصھ من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي بموجب الموافقة رقم ٠٨/٢٨١/١٣ ٢٠ بتاریخ ٣ ینایر 

٨ ، ٠ ٢ . لم یثعكل الصندوق كیان مستقل بذاتھ بل تتم إدارة أنشطتھ من قبل مدیر الصندوق.

وا أو أوراق مالیة أخرى قابلة  ط الرئیسي للصندوق ھو االستثمار في محفظة ألسھم دولة مجلس التعاون الخلیجي  ائ ن ل ا إن 
للتحویل، سواء كانت مدرجة في األسوق المالیة لدول مجلس التعاون الخلیجي أو، حیثما كان مناسبأ، تم شراؤھا من خالل 
ي لطرف آخ ر ع جما ت الصلة بما في ذلك برامج االستثمار ال ترتیبات |االعدوق الموازیةا| وكذلك األوراق المالیة األخرى نا

بغرض إنماء رأس المال.

خ ٩ ٢ نوفمبر ٢٠١١. وقد  ر لقد تمت مراجعة نشوة االكنتاب بتاریخ ١ نوفمبر ٢٠٠٧ كما تمت مراجعة النحة الشروط بتا
ب والئحة الشروط المعدلة  الكتا تم اعتماد التعدیالت من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. إن نشرة ا

ص.ب ٤ ، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحنة. متاحتین عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدیر الصندوق وعنوانھ ھو 

ر االسم اعتبارأ من ٥ ١ مایو كان الصندوق معروف سابقأ باسم صندوق بنك أبوظبي الوطني للفرص الخلیجیة. تم تفی
.٢٠١٤

- - ٢ أساس اإلعداد

التوافق بيان (أ)

ة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقأ لمعاییر النثاریر المالی ة كن ول تم إعداد البیانات المالیة للصندوق كما فى ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٤ 
الدولیة.

1) 0 3تم اعتماد ھذه البیانات المالیة باإلنابة عن مدیر الصندوق فى 1 2 0 1 5  . 

القياس أساس (ب)

تم إعداد ھذه البیانات المالیة ونقا لمبدأ التكلغة التاریخیة باستثناء األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخنعائ ر
والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

ا الية البيانات عرض و لة الر ية العملة (ج)

یتم عرض ھذه البیانات المالیة ببرھم اإلمارات العربیة المتحدة(ااالدرھم اإلماراتیاا) وھو العملة الریعمیة للصندوق. وقد ت م
تقریب جمیع المعلومات المالیة المقدمة بالدرھم إلى أقرب عدد صحیح باأللف.

ر



ت حا ضا  المالیة البیانات حول إی

 بنك٤اإلعدادور أساس ٢

واألح م ألتقديرات استخدام (د)

إن إعداد البیانات المالیة وفقأ لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب من مدیر الصندوق وضع األحكام والتقدیرات 
واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق الفعیانعات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادا ت

والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك النثدیرات.

تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة معشرة. كما یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في 
الفترة التي یتم فیھا تعدیل النثدیرات وفي أي فترات مستقبلیة تتاثر بتلك التعدیالت.

یتم في اإلیضاح ٥ بیان المعلومات حول المجاالت الھامة لعدم الیقین في التقدیرات واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات 
ى المبالغ المعترف بھا في ھذه البیانات المالیة. عل المحانعبیة التي لھا التأثیر األكبر 

الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ى كافة الغترات المبینة في ھذه البیانات المالیة باستثناء  عل تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الموضحة أدناه بصورة متسقة 
ى ھ ذه عل ى المعاییر التي أصبحت معاریة وتم تطبیقھا خالل السنة. لم یكن لھذه اكعدیالت. أي تأثیر  عل التعدیالت الجدیدة 

البیانات المالیة.

سأل (!)
ة األخرى باستخدام طریقة  مل ائ یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الفائدة ضمن بیان األرباح أو الخععائر واإلیرادات ال

الغائدة الفعلیة.

ح توزيعات إيرادات (ب) الربا ا

ة األخرى عند إقرار الحق ف ي مل یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح ضمن بیان األرباح أو الخمائر واإلیرادات الثا
امعتالم اإلیرادات. في حالة سندات الملكیة المدرجة، عادة یكون ذلك في تاریخ سابق لتوزیع األرباح.

االس داد اتعاب (ج)

یتم تحمیل أتعاب االسترداد على حاملي الوحدات القابلة لالمعترداد في وقت انعترداد الوحدات في الصندوق ویتم االعترا ف
ة األخرى في الفترة التي تتم خاللھا عملیات االسترداد. مل ضمن بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الثا بھا 

و األرباح خالل من العادلة بالق ة ا الية األدوات من (ا سائر) ر األرباح صا  (د) ا سائر أ

ى كافة األرباح / عل ر  خنائ یشتمل صافى األرباح / (الخمائر) من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ال
الخمعائر المحققة والتغیرات غیر المحققة في القیمة العادلة وفروق صرف العمالت األجنبیة، ولكنھا ال ذثضمن الغائدة

وإیرادات توزیعات األرباح.

ر) المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخمائر یمثل الفرق بین سع ر خمائ (ال إن صافي األرباح ا
ى أخر تاریخ إلعادة التقییم وسعر بیع/تذدویة ھذه األدوات المالیة. عل اإلغالق المطبق 

ا (الخمائر) غیو المحققة تمثل الفرق بین القیمة الدفتریة لالداة المالیة فى بدایة الفترة أو سعر المعاملة عند  إن األرباح 
شرانھا في فترة التقریر الحالیة وقیمتھا العادلة في نھایة الفترة أو أخر تاریخ إلعادة التقییم قبل بیع/تسویة ھذه األداة المالیة.

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

١٠/



ت حا ضا  المالیة البیانات حول إی

ئ المحاسبیة السیاسات ٣ ةداب م ھا  ال

أل وفات (د)

ى  عل ر الثاملة  خنائ یتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك اتعاب اإلدارة وأتعاب األداء، ضمن بیان األرباح أو ال
أساس االستحقاق.

األجنبية بالعمالت ا عامالت (و)

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي وفقأ لسعر الصرف الفوري الماند بتاریخ المعاملة. وتتم إعادة 
تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقریر إلى الدرھم اإلماراتي وفقأ ألسعار الصرف 
الفوري الصائدة فى ذلك التاریخ. وتتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة التي تتم بالعمالت األجنبیة، التي یت م
قیاسھا بالقیمة النادلة من خالل األرباح أو الخسائر إلى الدرھم اإلماراتي وفقأ لسعر الصرف الفوو ي الساندة في تاریخ 

د القیمة العادلة. (ت1ی

یتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن التحویل ضمن بیان األرباح او الخفعائر واإلیرادات الشامل ة
األخرى. ویتم إدراح فروق صرف العمالت األجنبیة العتعلقة باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخمع انر

. ر ذ ا ف ي األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 1ل صاف ضمن 

 ا الية وا طلوبات ا وجودات (ز)

ا بد  والقياس االع اف . ١

یتم مبدنیأ االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخععانر في تاریخ المتاجرة الذ ي
یصبح فیھ الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة الخاصة باألداة. ویتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة األخرى في 

التاریخ الذي تنشا فیھ.

یتم مبدنیأ قیاس الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة مع االعترا ف
ة األخرى. یتم مبدئیأ قیاس الموجودات أو المطلوبات  مل بتكالیف المعاملة ضمن بیان األرباح أو الخمائر واإلیرادات الثا
ة بصور ة وب مف مة العادلة من خالل األرباح أو الخمائر بالقیمة العادلة زاندأ، تكالیف المعاملة ال المالیة التى لیمعت القی

مباشوة إلى حیازتھا أو إصدارھا.

التصئيف . ٢

قام الصندوق بتصنیف الموجودات والمطلوبات المالیة ضمن الغتات اكالیة :

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 المحتفظ بھا للمتاجرة — االسنثمارات في حقوق الملكیة .٠

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفاة:

- النقد لدى البنك وأرصدة مستحقة من أطراف نات عالقة وموجودات أخرى.٠  التروض والنمم المدینة 

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

٨



حات ضا المالیة البیانات حول إی

الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

(تابع) ا الية وا طلوبات ا وجودات زز)

بتابع) التصنيف . ٢

المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفاة:

ي الوحدا ت٠ مل حا ي الموجودات المنسوبة إلى  صاف و ت عالقة   المطلوبات األخرى - األرصدة المستحقة إلى أطراف نا
القابلة لالسترداد.

یتم تصنیف األداة المالیة كأداة محتفظ بھا للمتاجرة، في حال:

ى المدي القریب؛٠ عل  تمت حیازتھا أو تكبدھا بشكل أساسي لغرض البیع أو إعادة الشراء 
ى أرباح قصیر ة٠ عل ى الحصول  عل  عند االعتراف المبدئي، كانت جزء من محفظة تتم إدارتھما معأ وكان ھناك دلیل 

األجل منھا.

یقدم اإلیضاح ٦ تععویة لمجموعة من البنود في بیان المركز المالي ضض فنات من األدوات المالیة وفقأ للتعریف الخا ص
بالمعیار المحاسبي الدولي ٣٩.

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

ءذر/ف (11 /یفءف ا

یقوم الصندوق بإیقاف االعتراف بأصل مالى ما عندما تنتھي حقوقھ التعاقدیة في الحصول على تدفقات نقدیة من ذلك األذى  ل
المالي أو عندما یقوم بتحویل األصل المالي في معاملة یتم من خاللھا تحویل كافة مخاطر وامتیازات ملكیة الموجودا ت
المالیة بصورة فطیة أو في معاملة ال یقوم فیھا الصندوق بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتیاز ات الملكیة بصورة فعلیة وال 
یحتفظ بالسیطرة على الموجودات المالیة. یتم االعتراف بأي حقوق من الموجودات المالیة المحولة المؤھلة إلیقاف االعتراف 

ھا أو االحتفاظ بھا من قبل الصندوق، كموجودات او مطلوبات منفصلة ضمن بیان المركز المالي. ؤ ائ ن والتي یتم إ

عند إیقاف االعتراف بأصل مالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لھذا األصل (او القیمة الدفتریة المخصص ة
للجزء من األصل الذي تم إیقاف االعتراف بھ)، والثمن المستلم (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ ناقصأ أ ي

ة األخرى. مل مطلوبات جدیدة محتملة) ضمن بیان األرباح أو الخعائر واإلیرادات الثا

یدخل الصندوق فى معامالت یقوم بموجبھا بتحویل الموجودات المءترف بھا ضمن بیان المركز المالي الخاص بھ، لكن، 
یحتفظ إما كلیأ أو بشكل كبیر بكافة مخاطر وامتیازات الموجودات المحولة أو جزء منھا. في حال االحتفاظ بكل أو بجز ء

كبیر من كافة مخاطر وامتیازات الملكیة، ال یتم إیقاف االعتراف بالموجودات المحولة.

یقوم الصندوق بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزامعھ التعاقدیة أو عندما یتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا.

٩



حات ضا  المالیة البیانات حول إی

 ۵ب٤ؤذ الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

(تابع) ا الية وا طلوبات ا الية ا وجودات (ز)  

ا قاصة ٤

ة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط أفریقیا وشمال األوسط الشرق من

صافي المبلغ ضمن بیان المركز المالى فقط عندما، یكون للصندوق  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم بیان 
ى أساس صافى المبلغ أو لتحصیل  عل حق قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا وتكون لدیھ النیة في تسویة المعامالت 

ة المطلوبات بصورة متزامنة. شوی و الموجودات 

ى سبی ل عل ى أساس الصافى فقط عندما تجیز معاییر التقاریر المالیة الدولیة ذلك،  عل یتم عرض اإلیرادات والمصروفات 
المثال، لألرباح والخععانر النعجة من مجموعة من المعامالت المماثلة، مثل األرباح أو الخععانر من األدواتة العالیة بالقیم ة

ر. خسا العادلة من خالل األرباح أو ال

الت غةا طفأةقياس .٥

نتمثل التكلغة المطفاة لالصل أو االلتزام المالي بالعبلغ الذي یتم بھ قیاس ھذا األصل أو االلتزام عند االعتراف المبدئي ،
ناقصأ المدفوعات للمبلغ األصلي،. زاندأ أو ناقصأ اإلطغاء المتراكم باستخدام طریقة اكاندة الفعایة ألي فرق بین القیمة 

المبدئیة المعترف بھا والقیمة المستحقة، ناقصأ أي نقص في انخفاض القیمة.

ل الفائدة الفعلي بالمعدل االي یتم بموجبھ خصم المدفوعاق، والمقبوضات النقدیة المستقبنیة المقدرة خالل األعمار  د یتطل 
المتوذحة للموجوداذ، أو المطلوبات المالیة (أو، حیثما یكون مناسبأ، فترة أقصر) إلى التیم االفتریة للموجودات أو المطلوبات 
المالیة. عندما یتم احتساب معدل الفائدة الفعلي، یقوم الصندوق بنثدیر التدفقات النقدیة المستقبلزؤ مع الوضع باالعتبار كاف ة

ة. ستقبلی الشروط التعھدیة لالءدوات المالیة، باستثناء خنعانر االنتمان ال

العادلة الت ة قياتن .٦

تتمثل القیمة العادلة في المبلغ االي یمكن قبضھ مقابل بیع أصل ما أو یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة منتظمة بین 
المشاركین في السرق في تاریخ القیانن في السوق الرئیسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق یكون متاحأ للصندوق في 

ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

في حال توفر تلك الشووط، یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة بامعتخدام السعر المدرج في معوق نشط لتلك األداة. 
ق بحیث یتسنى الحصول  كا یعتبر المعوق نثعطأ في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل 

رة. م ست ى معلومات عن األمععار بصورة  عل

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط، یستخدم الصخدوق أیحعالیب تقییم ترتكز بشكل كبیر على المدخالت الملحوظ ة
ت الصلة وبشكل أقل على .المدخالت غیر الطحوظة. یشمل ایحعلوب التقییم الذي یتم اختیاره كافة العوامل التي یضعھ ا نا

ر المعاملة. شعی المثاركون في المعوق في اعتبارھم عند 

ف المبدئي- أي القیمة العادلة للمبلغ  العرا یكون سعر المعاملة عادة ھو أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة مالیة عند ا
المدفوع أو الشعتلم. في حال قرر الصندوق أن القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم یتم 
ة أو لم یتم االستناد إل ى ھ م م ر المدرجة في معوق نشط لموجودات أو مطلوبات  سا أل ى القیمة العادلة بوامعطھ ا عل االستدالل 
أمعلوب تقییم یستخدم فقط بیانات من األمعواق الملحوظة، فإنھ یتم قیاس األدوات المالیة مبدئیأ بالقیمة العادلة، ویتم تعدیلھا 

ف المبدنى ومععر المعاملة. لمراعاة الفرق بین القیمة العادلة عند االعرا



ت حا ضا  المالیة البیانات حول إی

۵وبلحب الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

(تابع) ا الية وا طلوبات العالية ا وجودات (ز)

س٠ ٠ 1 ر ¥ا ا س أ^>)3( ئ

ى مدى عمر األداة وال یمتد ھذا التقییم بع د عل ى اساس تناسبي  عل یتم الحقأ االعتراف بالفرق في بیان األرباح أو الخنعائر 
ى تقییم مدعوم بصورة كاملة بمعطیات الععوق الملحوظة أو تاریخ انھاء المعاملة. عل تاریخ الحصول 

یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة ألداة ما باستخدام أسعار العرض المدرجة في سوق نشط لتلك األداة. عندما یكون ذلك 
متاحأ. یعتبر المعوق نشطأ فى حال كانت األسعار المدرجة متاحة بصورة منتظمھ وواضحة وتمثل معامالت السوق الفعلیة 

والمنتظمة وفقأ لشروط المعوق االعتیادیة.

إن أفضل دلیل للقیمة العادلة ألداة مالیة ما عند االعتراف المبدئي ھو سعر المعاملة، وھو ما یمثل القیمة العادلة للثم ن
المدفوع او المقبوض.

یتم قیاس الموجودات وفقأ ألسعار العرض في حین یتم قیاس المطلوبات وفقأ ألمععار الطلب.

یتم االعتراف بكافة التغیرات ذى القیمة العادلة، بخالف إیرادات توزیعات األرباح، ضعن بیان األرباح أو الخععانر كصعاف ي
: وات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخععاتر.

س . را زببأ د حد رخئض/لمصة7ت

ة غ یر مای یقوم الصندوق بتاریخ كل نثریر بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة الموجودات ال
المسجلة بالقیمة العادلة من خادل األرباح أو الخفعانر. یعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة انھا ق د
تعرضت النخفاض في القیمة عندما یثعیر دلیل موضوعي إلى وقوع حدث ختدارة- بعد االعتراف المبدئي باألصل 
ل (للموجودات) یمكن نثدیره بصؤرة  ص أل رأ على التدفقات النقدیة المستقبلیة  (بالموجودات) وكان لحدث الخفعارة تأی

موثوقة.

ة الحادة التي قد یواجھھ ا مای ض الموجودات المالیة النخفاض في القیمة األزمة ال ى تعر عل قد تتضمن األدلة الموضوعیة 
ض أو المصدر سو ف ى ان المكر عل ت  را مؤث د من قبل المقترض، أو  دا ض أو المصدر، أو التعثر أو التأخر في الن المقر
ت  یشھر إفالسھ، او معطیات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات مثل التغیرات السلبیة في بیان .دفوعا

ظروق االقتصادیة المرتبطة بحاالت التعثر عن السداد في المجموعة. ض أو المصدر فى المجموعة، أو ال المقر

ة بالتككة المطفاة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات  جل س ر انخفاض قیمة الموجودات المالیة ال ئ خا یتم قیاس 
ة المقدرة مخصومة بمعدل الغائدة الفعلي األصلي. ویتم االعتراف بخسائر  ستقبلی المالیة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة ال
ة األخرى ویتم عكسھا في حععاب المخصص مقابل  مل انخفاض التیمة ضمن بیان األرباح أو الخنعانر واإلیرادات الثا
ر انخفاضى القیمة، یتم عكعر النقص في خسائر انخفاض  خنائ ص  القروض والنمم المدینة. عندما یتسبب حدث الحق في نق

ة األخرى. مل القیمة من خالل بیان األرباح أو الخفعانر واإلیرادات الثا

یقو م الصندوق بثعطب الموجودات المالیة المسجلة بالتكلغة المطفأة عندما یتم تحدیدھا على أنھا غیر قابلة للتحصیل.

ق أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صنو

١١
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ق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق أفریقیا وشمال األوسظ الثر

 بممك٤در الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

يعادله وما النقد (ح)

ت استحقاقات أصلیة أقل من ثالثة أشیر ورصید  یتألف النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة من ودائع لدى البنوك نا
ى المكشوف الذي یتم سداده عند الطلب ویشكل جزءأ ال بتجزأ من إدارة الصندوق للنقد. عل السحب المصرفى 

یتم تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة فى بیان المركز المالي.

للوحدة ا وجودات ق ة صا  إط}

م صافي  ی ق ت ب صح عنھا في بیان المركز المالي وفقآ لنشوة االكنثاب وذلك  یتم احتساب صافى قیمة الموجودات للوحدة الثف
ة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدر ح في بیان المركز المالي على عدد الوحدات القاتمة في وب منب الموجودات ال

تاریخ الدثریر.

لالس داد القابلة الوحدات (ي)

یتم تصنیف الوحدات القابلة لالمعترداد كمطلوبات مالیة ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لمبالغ االسترداد. وفقأ لنشرة اكنثا ب
ى أخر صاني قیمة معلنة للموجودات. یتضمن؛ صافي قیف ة عل رداد  البت د مبالغ االنعترداد للوحدات القابلة ل ن ت ت الصندوق، 
ى الجانب اآلخر، ووفقأ للسیاسات  عل ت الصلة، ویتم احتسابھا باستخدام أسعار اإلغالق.  الموجودات استثمارات الصعندوق نا
المحاسبیة للصندوق، یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة وفقأ ألسعار العردش في حین یتم ذیاس المطلوبات المالیة 

بالقیمة العادلة وفقأ ألسعار الطلب.

ھمغصصأآل ويءنم

ن تقدیر ه ي ي٠ك یتم االعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى الصندوق، نتیجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو إنثان
بصورة موثوقة ویكون من المرجح أن یلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادیة لتسویة االلتزام. عندما یكون ھناك 
ة المتوقعة بمعدل  قبلی ست تأثیر جوھري للقیمة الزمنیة للعال، یتم تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة ال

یعكس تقییمات الععوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال، حیثما آمكن، والمخاطر المتعلقة بااللتزام.

١٢
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 ونءبیلج الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

بعد تطبيقها ي    وال  الصادرة ا ديدة ا عاي  (ل)

ى السنة المنتھیة في٣١ دیسمب ر عل ي  ر ت ى المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي لم  عل ھناك عدد من المعاییر والتعبیالت 
٢٠١٤، والتى لم یتم تطبیقھا عند ا. عداد ھذه البیانات المالیة:

المعیار رقم ٩ من معاییر النثاریر المالیة الدولیة ..األدوات المالیة|ا: یحل المعیار رقم ٩ من معاییر النثاریر المالیة الدولیة،
المصدر في یولیو ٢٠١٤، محل التوجیھات الحالیة الواردة في المعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ األدوات المالیة: االعتر ا ف
ت معدلة حول تصنیف وقیاس األدوات المالیة، بما  ة الدولیة توجییا مای والقیاس. یتضمن المعیار رقم ٩ من معاییر التقاریر ال
ا الموجودات المالیة و|امتطلبات الجدید ة في ذلك النمونج الجدید لخععائر االئتمان المقدرة المستخدم في احتععاب انخفاض قي٠
ى الغترات الععنویة التي تبدأ في ١ ینایر  عل ي المعیار رقم ٩ من معاییر التقاریر المالیة الدولیة  ر ی العامة لمحاسبة التحوط. 

٨ ١ ٠ ٢ أو بعد ذلك التاریخ، ویجوز تطبیقھ قبل ذلك التاریخ؛

من المتوقع أن یكون لھذا المعیار تأثیر جوھري على البیانات المالیة للصندوق.

المعیار رقم ٥ ١ معاییر التقاریو المالیة الدولیة: األیرادات من العقود مع العمالء: یضع الدحیار رقم ٥ ١ من معاییر التقاریو_
المالیة الدولیة إطار شامل لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت االعتراف باألیرادات. یحل المعیار رقم ٥ ١ من معاییو التقاریر 
ي رقم ٨ ١  المالیة الدولیة محل التوجیھات الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات بما في ذلك المعیار المحاسبي ادول
ر رقم ٣ ١ الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر  ی ف ت ل وا اااإلیرادات.ا والمعیار المحاسبي الدولى رقم ١. ١ ٠اعقود اإلنشاءات.. 

ر التقاریر المالیة الدولیة على الغترا ت معای الدولیة للتقاریر المالیة ..برامج والء العمالء... یسري المعیار رقم ٥ ١ من 
السنویة الش تبدأ في ١ ینایر تم١ ١ ٠ ٢ أو بعد ذلك التاریخ، ویجوز التطبیق قبل ذلك التاو یخ؛

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



حات ضا  المالیة البیانات حول إی

٤ إدارة المخاطر المالی ة

ه ھقدمي ر ع ه٠٤ء ئ

ض للمخاطر التالیة من جراء استخدامھ لألدو١ت المالیة: إن الصندوق معر

 مخاطر االئتمان٠
 مخاطر السیولة٠
 مخاطر السوق٠
 المخاطو التشغیلیة٠

ض الصندوق لكل من العخاطر المنكورة أعاله ویصف أھداف الصندوق وسیاسات ھ یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعر
واإلجراءات المتبعة من قبلھ لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الصندوق لرأس المال.

ا خاطر إلدارة العام اإلطار

إن المجلس االستشاري ولجنة االسنثمار ممعؤوالن بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى 
الصندوق.

ى األغراض والتوجیھات االستثماریة التي تخضع إلشراف لجنة االستثما ر عل یقوم مدیر الصندوق بإدارة الصخدوق بناة 
. بصورة یومیة. -ویقوم المجلس االسشاري بمراجعة أنشحلة وأداء الصندوق (بما في ذلك االستراتیجیات االستثماری ة

ة إلى مدیر الصندوق. منانب م التوصیات ال ی ق ت للصندوق المبینة فى عملیة االستثمار) باالضافة إلى 

ض تحدید -وتحلیل |لمخاطر التي یواجھھا الصتدوق ووضع الحدؤد  یتم وضع سیاسات إدارة المخاطر الخاصة بالصندوق بغر
ة٠ تتم بصورة مستمرة و٠ذتظمة مراجعة  ء و ف و م ل ا المقبولة للمخاطر -ونقاط التحكم فیؤا ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود 

سیاسات وانظمة إدارة المخاطر لتعكس التغیرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة.

ت الصلة. خ التقریر مبینة في إبضاحات المخاطر نا ر إن تفاصیل طبیعة المحفظة االسنثماریة للصندوق بتا

ة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط أفریقیا وشمال األوسط الشرق من

(أ)  اطر االئ ان

تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر التي قد تنتج عن عجز أحد األطراف المقابلة في أداة مالیة ما عن الوفاء بالتزاماتھ أو 
ا مخاطر االئتمان بصورة أساسیة من  ث ن ت ارتباطاتھ التي أبرمھا مع الصندوق، مما قد ینزتب علیھ خععارة مالیة للصندوق. 
ض إعداد التقاریر حول إدارة المخاطر، یقوم الحدندوق  ت العالقة. لغر ن أطراف نا النقد لدى البنك واألرصدة المستحقة ٠
بمراعاة ودمج كافة عناصر التعرض لمخاطر االئتمان (مثل مخاطر تأخر المدین عن السداد ومخاطر الدولة التي یمارس 

بھا النشاط ومخاطر قطاع العمل).

االن ان  اطر إدارة

یقوم مدیر الصندوق بمراقبة مخاطر االئتمان بصورة منتظمة وفقأ للسیاسات واإلجراءات المتبعة. تشتمل األھداف الرئیسیة 
) تحدید االستراتیجیات والخطط االستثماریة الواجب اتباعھا إلدارة الصندوق وفقأ لالھداف  للجنة االستثمار على: (١
والتوجیھات االستثماریة كما ھو مبین في نشوة االكذتاب والئحة الشووط؛ (٢) مراجعة أداء الصندوق ومناقشة العدید من 
االستراتیجیات المتبعة على مستوى التطاع وعلى مستوى األسھم من حین آلخر. تتمثل األھداف الرئیسیة للمجلس 
ن، كما أنھ ممعؤول عن دراسة االستراتیجیات االستثماریة المتبعة على  ستثمری االستشاري للصندوق فى حمایة مصالح ال
مستوى كل صندوق على حدة ومراجعة أداء كل صندوق على الممتوى االستراتیجي. باإلضافة إلى ذلك، سوف یقوم 
المجلیى االستشاري بدرامعة األحداث واإلجراءات التي قد ینتج عفھا تضارب في المصالح وتقدیم المشورة إلى مدیر 
الصندوق حول إجراءات التصحیح الممكنة، حیثما كان ذلك مناسبأ. عندما تكون مخاطر االنتمان غیر متوافقة مع السیاسة أو 
التوجیھات االستثماریة للصندوق، یلتزم مدیو الصندوق بإعادة التوازن للمحفظة بمجرد إمكانیة تحقیق ذلك عملیأ فو ر

التحقق من عدم التزام المحفظھ بمعاییر االستثمار المطبقة.

١٤
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رنءبئ المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) االئ ان  اطر (أ)

االئ ان  خاطر التعرض

ض الصندوق لمخاط ر ت الصلة بالموجودات المالیة في بیان المركز المالي تمئل أقصى حاالت تعر إن القیم الدفتریة نا
ض لمخاطر االئتمان) . االنتمان في تاریخ التقریر (بایعتثناء سندات الملكیة حیث أنھا ال تتعر

وسطاء من ا ستحقة األرصدة

تنتج األرصدة المععتحقة من الوسطاء من الحسابات الھامثعیة ومعامالت البیع قید التسویة. تعتبر مخاطر االنشان المتعلق ة
ت الصلة والنعمعة ١اجیدة للوسطاء النین یتعامل معھم  بالمعامالت التى لم یتم تععویتھا ضئیلة بسبب قصر فترة التفعویة نا

مدیر الصندوق. یقوم مدیر الصفدوق بمتابعة الرقابة والمركز المالي للوسطاء بصورة ربع سنویة.

تتم معظم معامالت الصخدوق المتعلقة ببیع وشراء أوراق مالیة من خالل شركة أبوظبي الوطني لألوراق المالیة ذ.م.م وھ ي
شركة تابعة لمدیر الصندوق. (راجع إیضاح ٧).

البنك لدى النقد

یتم إیداع األرصدة المصرفیة للصندوق لدى مدیر الصندوق.

مخلمغر//<س،ن نركز

ن في ٣١ دیسمبر ٤ ١ ٠ ٢ أو في  ر فردي أو مجموعة من المحدری صل لم یكن ھناك تركزات ھامة لمخاطر االنتمان على ٠
١ ٣ دیسمبر ٢٠١٣. باستثناء األرصدة المصرفیة التي یتم االحتفاظ بھا لدى مدیر الصندوق.

القععوية  اطر

شویة بمخاطر الخععانر الناتجة عن عج ز قد. ینشأ عن أنثعطة الصندوق مخاطر فى وقت تععویة المعامالت. نتمثل مخاطر ال
م النقدیة أو األوراق المالیة أو الموجودات األخرى وفقأ لالتفاق التعاقدي. سلی منشأة ما عن الوفاء بالتزاماتھا المتعلقة ی

فیما یتعلق بمعظم المعامالت، یقوم الصندوق بالحد من ھذه المخاطر عن طریق إجراء تسویات من خالل ونعیط لضمان 
تتعویة المعاملة ویتم ذلك فقط عند وفاء الطرفین بالتزاماتھم المتعلقة بالتسویة التعاقدیة. تشكل حدود التسویة جزء من 

االعشاد االئتماني وتضع حدودأ لعملیات المراقبة.

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

الق ة   ال فاض وا اضعة العداد متأخرة ا وجودات

ة بالتكلخة المطفأة متأخرة السداد أو تعرضت النخفاض فى القیمة كما فى ١ ٣ دیسمبر  جل س لم تكن ھناك أي موجودات مالیة 
سءنم. إل  ر ٠ , م ر مب ع دی  ٤ ١ ٠ ٢



ق ة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صنو ق ط افریقیا وشمال األوسط الشرق من

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 المالیةو£بئلج المخاطر إدارة ٤

السيولة  اطر إب)

تتمثل مخاطر السیولة بالمخاطر التى قد تنتج من مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بالتزاماتھ الناتجة عن مطلوبات ھ
ه االلتزامات بطریقة لیست  د المالیة التي یتم شعویتھا من خالل تقدیم مبالغ نقدیة أو موجودات مالیة اخرى، أو أن یتم تفعویة 

صالح الصندوق. في 

ة إلى حاملي  وب مف ل ت العالقة وصافي الموجودات ا ا مخاطر الععیولة بصورة رئیسیة من المستحق إلى األطراف نا ث ن ت
الوحدات القابئة لالسترداد.

الععيولة  اطر إدارة

یتمثل منھج الصندوق إلدارة مخاطر النعیولة بضمان امتالكھ سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھ، بما في ذلك استرداد الوحدات 
ض سمعة الصندوق للخطر. ر غیر متبولة أو تعر ئ خا المتوقعة، عند استحقاقھا دون تكبد 

دة واإلجراءات المتبعة. تتم مراق وذ سیا یقوم مدیر الصندوق بإدارة مخاطر الععیولة لدى الصندوق بصورة یومیة وفقأ لل
ى االستشاري. مخاطر الفعیولة لدى الصندوق أسبوعیأ من قبل لجنة االستثمار والمجل

ر السیول ة ط منا إن الئحة شروط الصندوق تأخذ باالعتبار استرداد الوحدات بصزرة أسبوعیة ولذلك فإن الصعئدوق معرض ل
فیما یتعلق بتلبیة طلبات االسترداد المقدمة من حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في أي وقت. تسمح سیاسة االسترداد لدى 
الصندوق باالسترداد فقط في الیوم اءألخیر من كل أسبوع ویجب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد تقدیم إشعار قبل 

االسترداد بیوھین على األقل.

نثعتمل األدوات المالیة للصندوق على أرصدة مصرفیة وسندات ملكیة ملرجة تعتبر قابلة للتحقیق بصوزة واضحة حیث  أن
طھ األسھم مدرجة في األسواق المالیة الرنیمیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وأیضآ النحة شروط الصذدو٠ق:

/ من إجمالي موجودات الصخدوق في شكل نقدي أو أوراق مالیة معانلة یمكن المتاجرة بھا من أجل ٠ ٣  تسمح باالحتفاظ ب ٠
الوفاء باالنعتردادات.

/ من صافي قیمة الموجودات في أي وقت من أجل الوفاء باالستردادات.٠ ه  تجیز للصندوق االقتراض حتى ٠ 

ا الية ا طلوبات استحقاق  ليل

ي االستحقاقات التعاقدیة المتبقیة للمطلوبات المالیة في تواریخ النقریر. توضح الجداول أدناه التدفقات النقدیة غی و فیما یل
المخصومة لألدوات المالیة للصندوق.

أقل من  شھر 
ألف  درھم

القیمة الدفتریة 
ألف  درھم

إجمالى المبلغ 
ألف  درھم

٠٢   ٤١برسمدی١٣
٥٣١٥٣١٥٣١ةقالع    تانفارطأىلاقحتسملا

٥٦١٠٠٨٥٦١٠٠٨٥٦١٠٠٨ادلالمعترد       ةلباقلاتادحولاىلماحىلإةبوضملاتادوجوملاىفاص

 ٥١٥٠٢٧٥١٥٠٢٧٥١٥٠٢٧

٠٢   ٣١برسمدی١٣
٥٤٤٥٤٤ة1هةقالع    تانفارطأىلإقحتسملا

٠٧٠٠٢٧.٧٠٠٢٧٠٧٠٠٢٧دادرتسالل       ةبلقاالتادحولاىملحاىلاةبوسنملاتادوجوملاىفاص

 ٥١٥٠٢٧٥١٥٠٢٧٥١٥٠٢٧



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 إئبعك٠ المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) السيولة  اطر إب)

ا الية ا طلوبات استحقاقات  ليل
ى أساس أقرب استحقاق تعاقد ي عل یوضح الجدول العایق التدفقات النقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة للصندوق 

. إن القیم الدفتریة تماثل إجمالي القیم. أ ب ا من ة الدفع حیثما كان ذلك  حق ست ى الغائدة ال عل ممكن. یشتمل إجمالي المبالغ 

ال تختلف التدفقات النقدیة المتوقعة للصندوق من ھذه األدوات بشكل كبیر عن حنا التحلیل باستثناء صافي الموجودا ت
ردادھا خالل یومین من استال م المضوبة إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد حیث یكون لدى الصندوق التزام تعاقدي بانت
اإلشعار. تشیر الخبرة العابقة إلى ان ھذه الوحدات یتم االحتفاظ بھا من قبل حاملي الوحدات لفترة متوسطھ األجل أو طویل ة
األجل، ومع ذلك، فمن الصعوبة البالغة التنبؤ بمستویات االمعترداد حیث انھا تتغیر بشكل كبیر حسب التفیر في ظرو ف

ن. ستثمری النعوق واحتیاجات وأھداف ال

السوق  اطر (ج)

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغیرات فى أسعار الععوق مثل أسعار الفاثدة وأسعار. أسھم الملكیة وأمع عار
صرف العمالت األجنبیة على إیرادات الصعندوق أو قیمة ما یمتلكھ من أدوات مالیة. إن الھدف من إدارة مخاطر الععوق ح و

ن من ھذه المخاطر. إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر الفعوق ضمن حدود مقبولة مع تحقیق أعلى عائد ٠مك

ر دا - مخءظر ا

ر الخاصة بھ. إن الھدف  شا س ال تستمد استراتیجیة الصندوق فیما یتعلق بإدارة مخاطر السوق من أھداف. وتوجیؤات ا
سھم في دول مجلت ى التعاون الخلببجي واألوراق المالیة  أل االستثماري الرنیمس للصندوق ھو االستثمار في محفظھ متوازنة 
ل. تتم إدارة مخاطر السوق لدى الصندوق بصورة یومیة من قبل مدیر الصندوق وفقأ للسيانعا ت وی ة للتت األخرى اقابل
ي ولجنة اال.ستثلدار الستثار ة للمحفظة بشكل عام من قبل المجلس ا ی ق و ل ا واإلجراءات المتبعة. كما تتم مراقبة األوضاع 

بصورة دوریة.

ق بتحوط مخاطر العمالت ورأو المخاطر األخرى المتعلقة بالمحفظة وفق أ حندو حیثما یكون ضروویأ أو مالئمأ، یقوم مدیر ال
لالھداف والتوجیھات االستثماریة .

العمالت  خاطر التعرض

). وبذل ك تیأ را إلدا قد یستثمر الصعندوق في أدوات مالیة ویدخل في معامالت بعمالت أخرى غیر عملتھ الرسمیة (ا|الدرھم 1
ى نحو یكء ن لھ  عل ر فى أسعار صرف عملتھ مقابل العمالت األجنبیة األخرى  فإن الصندوق معرض لمخاطر حدوث تفی

تأثیو سلبي على قیمة حصتھ من موجودات أو مطلوبات الصندوق والمدرجة بعمالت أخرى خالف الدرھم اإلماراتي.

إن سعر صرف الدرھم وكافة عمالت دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى، التي یستثمر فیھا الصندوق، مثبت أمام الدوال ر
ض الصندوق لمخاطر العمالت محدود إلى ھذا الحد. األمریكي، وبذلك فإن تعر

حیث أن معظم الموجودات والمطلوبات بادرھم اإلماراتي او بعمالت اجنبیة مثبت سعر صرفھا أمام الدرھم اإلماراتي،
ى البیانات المالیة للصندوق. عل ترى اإلدارة أن ایة تغیرات معقولة محتملة فى أسعار الصرف لن یكون لھا تأثیو جوھري 

تخضع األرصدة المصرفیة المودعة لدى مدیر الصندوق ألسعار فاندة متغیرة، بحیث یتم إعادة تسعیرھا بصورة رب ع
سنویة. بینما ال تخضع كافة الموجودات والمطلوبات المالیة األخرى لفائدة.

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

١٧



حات ضا  المالیة البیانات حول إی

 لبءببلج المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) السوق  اطر (ج)

الغاندة ا سار  خاطر التعردش

وبابآ  تتمثل مخاطر أسعار الغاندة بالمخاطر التي قد تنشأ عن الفرق الزمني بین االستحقاق وإعادة تسعیر موجودات ومطل
/ . الصندوق الخاضعة لفائدة.

إن معظم الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق ال تخضع لفائدة. 

األخرى األسعار  خاطر التعرض

ت المالیة نتیجة للتغیرات في ا..دعار النعو ق نتمثل مخاطر األسعار األخرى بمخاطر حدوث تقلب في القیمة العادلة لألدو١
صدره أو  (خالف تلك النانجة عن مخاطر العمالت)، سواء كانت تلك التغیرات بسبب غوامل متعلقة باستثمار محدد او ئ
كافة العوامل التي تؤثر على جمیع األدوات التي تتم المتاجرة بھا ؤي السوق. نظرأ لتسجیل معظم األدوات المالیة للصندوق 
بالقیمة العادلة مع االعتراف بالتغیرات في التیمة العادلة ضمن بیان األرباح أو الخععائر. ، فإزا كافة التفیر ات في ظرو ف

النعوق سوف تؤثر بصورة مباشوة على صافي إیرادات االستثمار.

ء محفظة متنوعة من األدوادى في قطاعات صناعیة مختلغ ة نثا یقوم مدیر الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إ
والمتاجر بھا في أسواق مختلفة. یقوم الصندوق، في ظل الظروف االعتیادیة، باالستثیراو في األدوات. التجاردن ونقأ 

للتوجیھاق، االستثماریة.

وفقأ لالنحة الشروط الخاصة بالصندوق، فإن سیاسة تركز (امحفظة االستثماریة للصندوق ھي على النحو التالي:

/ من إجمالي الموجودات ذي اسھم في دول مجلس التعاون الخلیجي وأدوات مالی ة٠  ال یجب أن بزید االستثمار عن ٠ ٢
أخرى یمكن ادتاجرة بھا ا من إجمالي قیمة رأسمال الشوكة في السوق في ذلك الوقت.٠  االستثمار في أي سند محدد ال یجب أن یزید عن ٠ ١ 

 باستثناء ما یلزم إلظھار تقییم العبرق للسھم، یجب أال یزید االستثمار في األسیم أو األوراق المالیة السانلة التي یمكن ٠
/ من أجمالي موجودات الصندوق في وقت االستثمار. ه٢ المتاجرة بھا ألي شركة عن 

ا من صافي قیمة موجودات الصندوق كم ا٠ ن ٠ ١  ث  ال یجب أن بزید االستثمار في برامج استثمار جماعي لطرف آخر 
/ من صافي قیمة الموجودات ألي من برامج االستثمار الجماعي التي یستثمر فیھا الصندوق. ه ال یجب أن یزید عن 

خلیة من مدیر الصندوق إدارة مخاطر األسعار بصوو ة یومیة. إن اإلجراءات والنظم الداخلیة تساعد  تتطلب اإلجراءات ادا
ر. یجب تعدیل مععار أي انحراف عن  سا أل مدیر الصندوق على االستمرار في متابعة ومراقبة أیة نوع من مخاطر ا
التوجیھات المسموح بھا من خالل افضل اسلوب ممكن وضمن إطار زمني یتنامعب مع حقوق الملكیة. كما تتطلب إجراءات 

الصندوق مراقبة مخاطر األسعار بصورة شھریة من قبل المجلعى االستشاري ولجنة االستثمار.

متوافقة مع السیاسة أو اكوجیھات االستثماریة للصندوق، یلتزم مدیر الصندوق بإعاد ة غیر عندما تكون مخاطر التعوق 
التوازن إلى المحفظھ فور إمكانیة تحقیق ذلك عملیأ فور التحقق من عدم التزام المحفظھ بمعاییر االستثمار المطبقة.

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



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

ت حا ضا المالیة البیانات حول إی

خ٤آلالمالیة المخاطر إدارة ٤  ب

(تابع) السوق خماطر (ج)

(تابع) األخرى األ سار  خاطر التعرض

یقوم مدیر الصندوق بمراقبة تركز المخاطر فیما یتعلق باألطراف المقابلة وقطاعات العمل.

نتركز استثمارات الصندوق فى حقوق الملكیة في القطاعات التالیة:

 ١٤ ٢٠
م ھ ر د ف  أل

٠١٣ ٢
ف درھم أل

٣٠٣٣٠٦٥٦٠٠٩٢ىلاملاو  ىفرصملاعاطقلا
١٠١٧٠٥٥١٦٠٥.ىراقعلا عاطقلا
٢٣٠٧٤٣٣١٠٨تالاصتالا عاطق
٥٣١١٠٣٩٢٨٠٨٢ىرخا تاعاطق

 ٤٣١٧٤٠٢٢٠٨١٧

كان لدى الصندوق التعرضات الھامة الفردیة التالیة في محفظتھ الخاصة باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح  او
الخمعائر:

 ٢٠١٤
7

٢٠١٣
7

-٦ىمالسإلا  ىبدكنب
٦٢لوألا  جیلخلاكنب
١ شطاال

ى  عل یقوم الصندوق بتقدیر التقلبات المستقبلیة المحتملة. في أسعار الععوق لالستثمارات في حقوق الملكیة وذلك لكل استثمار 
حدة.

ا فى ١ ٣ دیسمب ر ة ١  شب یوضح الجدول المبین أدناه تحلیل الحساسیة وتأثیر االنخفاض المحتمل في أسعار المعوق لكل سھم ب
ة األخرى للصندوق وصافي الموجودات المشوبة لحاملي الوحدات القابلة  مل ى بیان األرباح أو الخمائر واإلیرادات الثا عل

ر صرف العمالت األجنبیة. سا وأ ر الغاندة  سا لالسترداد. یفترض ھذا التحلیل ثبات كافة المتغیرات األخرى خاصة ا

٤١٢٠٣١٠٢مهرد         فلأب ئأتلا

٨١٧\1ارئاعخلا       أوحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابتارامثتسا

تادوجو ا          اصنمةيوطةلعشكريأثلتا

رانععخال       أوحابرألالالخنمةلداعلاةمیقلابتارامثتسا
٩٩٠.

ا.٩٩

ر السوق كان سیؤدي إلى التأثیر بنفس الدرجة ولكن في االتجاه العكسي بالمبالغ المبینة أعاله. سا إن الزیادة في أ



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 المالیة المخاطر إدارة ٤

التشغيلية أ خاطر ؤد)

ا عن أسباب متنوعة متعلقة بعملیات الصندوق  ث ن ت رة التى  مباث تتمثل المخاطر النشغیلیة بمخاطر الخسائر المباشرة وغیر ال
والتكنولوجیا والبنیة التحتیة التي تدعم عملیات الصندوق سواء داخلیأ في إطار الصندوق أو خارجیأ على مستوي مقدم ي
ن ومخاطر السوق ومخاطر العبولة مثل تلك النعج ة شا ال خدمات الصندوق، باإلضافة إلى عوامل خارجیة خالف مخاطر ا

عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومعاییر إدارة االستثمار المتعارف علیھا بصورة عامة.

تنتج المخاطر التشغیلیة من كافة أنشطھ الصندوق. یھدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التثعفیلیة بغرض تحقیق توازن بین 
ض سمعة الصندوق للضرر وبین تحقیق ھدف الصندوق االستشاري وھو تحقیق  عوائد الحد من الخععانر المالیة وتعر

للمستثمربن

ى إدارة المخاطر التشغیلیة، ویتم١ دعم  عل یتولى مدیر المكتب ومدیر قسم االلتزام مععؤولیة وضع وتطبیق األبظمة الرقابیة 
ى مععتوى مقدمي  عل ھذه المسؤولیة من خالل وضع معاییر عامة إلدارة المخاطر التشغیلیة، التي تتضمن ضوابط وإجراءات 

ت الخدمة مع مقدمي الخدمة، وذلك في المجاالت التالیة: الخدمة وتحدید معتویا
متطلبات الغصإ، المناسب فى المھام واألدوار والمشعؤولیات العختلغة؛ ٠
 متطلبات الفسویة ومتابعة المعامالت؛٠
 االلتزام بالمتطلبات التنظیمیة وغیرھا من المتطلبات القانونیة؛٠
 توثیق األنظمة الرقابیة واإلجراءات؛٠
ي للمخاطر التشغیلیة التي یواجھھا الصندوق، ومدى كفایة الضوابط. 5 اإلجراءات لمواجھة المخاطر ٠  متطلبات التقییم ادور

التي تم تحدیدھا؛
 تطویر خطط للطوارئ؛٠
 المعاییر األخالقیة والتجاریة؛ و٠
 الحد من حدة المخاطر، بما فیھا التأمین حیثما كان ذلك فعاأل.٠

یتم دعم االلتزام بالسیاسات واإلجراءات من خالل المراجعات الدوریة التي یتم القیام بھا ض قبل قسم التدقیق وااللتزام لدى 
مدیر الصندوق. وتتم مناقشة نتائج أعمال المراجعة مع اإلدارة ویتم تقدیم ملخصات بھا إلى لجنة التدقیق واإلدارة العلیا 

لمدیر الصندوق.

ى مستوى مقدمي الخدمات فیم ا عل ش اإلدارة حول مدى كفایة الضوابط واإلجراءات المطبقة  یتم تنغیذ تقییم أعضاء مج
یتعلق بالمخاطر التشغیلیة من خالل مناقشات منتظمة مع مقدمي الخدمات.

یتم االحتفاظ بكافة األوراق المالیة الخاصة بالصندوق لدى ومعطاء ذوي سمعة جیدة. إن إفالس أو تعتر األمناء قد یسبب 
تأجیل أو تقلیل حقوق الصندوق فیما یتعلق باألوراق المالیة المحتفظ بھا لدى األمناء. ویقوم مدیر الصخدوق بصورة دوریة 

بمراقبة التصنیف االئتماني والرقابة الداخلیة والمركز المالي لالمناء الذي یتعامل معھم.

ا ال رآس إدارة إد)

یتمثل رامعمال الصندوق بعدد الوحدات القاتمة. یھدف الحعندوق إلى استثمار مبالغ االكذتاب في محفظة استثماریة بغرض 
ش في الععوق ذو  ض مخاطر االنخفاض المبا ى المدى المتوسط، في حین یتم تخفی عل إنماء رأس المال وتوفیر عوائد مجزیة 

الصلمة٠

یھدف الصندوق إلى تحتیق ھذا الھدف بصورة رئیسیة من خالل االستثمار فى محفظة متوازنة وفقأ للتوجیھات االستثماریة 
للصندوق مع االحتفاظ بالعدیولة الكافیة للوفاء باستردادات حاملي الوحدات القابلة لالسترداد. وقد التزم الصندوق بالمتطلبات 
المفروضة من جھات خارجیة بما في ذلك القوانین واللوائح الخاصة بھیئة األوراق المالیة والسلع ومصرف اإلمارا ت

العربیة المتحدة المركزي.

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



ت حا ضا  المالیة البیانات حول إی

٥ استخدام التقدیرات واألحكام

تطبيق السياسات ا حاسبية للصندوق; عند  اليق    التقديرات واألح م ا حاسبية ا امة  لعدم  ا صادر الرئيسية 

المالیة لألدوات العادلة القیم )١(

تشتمل األدوات المالیة للصندوق على استثمارات یتم قیاسھا بالقیمة العادلة في بیان المركز المالي ویحتمل عادة تحدید قیمھا 
العادلة فى نطاق معقول للتقدیرات؛ أي األسعار الععوقیة المدرجة تكون متاحة بصورة واضحة.

فیما یتعلق ببعض األدوات المالیة األخرى، فإن القیم الدفتریة نثارب القیمة العادلة نتیجة للطبیعة الفوریة أو قصیرة األجل 
لالءدوات المالیة.

إن وجود أسعار سوقیة ملحوظة یقلل من الحاجة إلى أحكام وتقدیرات إداریة كما یقلل أیضأ من الشكوك المرتبطھ بتحدید 
ض للتغیرات بناة على  القیم العادلة. إن وجود مدخالت وأسعار سوقیة طحوظة یختلف تبعأ للمنتجات واألسواق ویتعر

أحداث محددة وظروف عامة في السوق المالي.

قام الصندوق بوضع إطار عام للرقابة فییرا یتعلق بقیاس القیم العادلة. تتضمن األنظمة الرقابیة المحددة; التحقق من مدخال ت
ي ولجنة االستثمار باألمور  الستثار ش ا ر الطحوظة؛ تحلیل وبحث التفیر ات الھامة الیومیة في التقییم؛ وإبالغ المج شعی ال

الجوھریة المتعلقة بالتقدم.

سبیة للصندوق فیما یتعلق بقیاسات التیمة العادلة لالدوات المایة. یتم في اإلیضاح ٣ (ز) واإلیضاح ٦ بیان السیاسات المدا

المقاضاة عن الناتجة الطارنة االلتزامات )٢(

نظرأ لطبیعة عملیات الصندوق، قد یكون الصندوق طرفأ في دعاوى قضائیة تنائ ني سیاق األعمال االعتیادیة. یرتكز 
شأ عن المقاضاة على احتمالیة تدفق الموارد االقتصادیة الخارجیة وإ٠كاذیة تقدیر تلك  ت مخصص االلتزامات الطارئة التي 

ك وال یمكن التنبؤ بنتائج كل أمر منھا بدقة. التدفقات الخارجة بصورة موثوقة. تخضع مثل ھذه األمور للكثیر من الثكو

المالیة والمطلوبات الموجودات تصنیف )٣(

ت المحاسبیة للصندوق نطاق للموجودات والمطلوبات المالیة التى سوف یتم تصنیفھا في البدایة ضمن الغائت  سیانا تقدم ال
المحاسبیة المختلغة في بعض الحاالت.

عند تصغیف الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخععانر، أكد الصندوق بأنھ یلتزم بالتوصیف المبین في
اإلیضاح ٣ (ز) واإلیضاح ٦.

ة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط أفریقیا وشمال األوسط الشرق من



أفریقیا وشمال األوسعد الشرق مئطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

٦ الموجودات والمطلوبات المالی ة

العادلة والقیم المحاسبیة التصنیفات

ة كما في: مای ت األدوات ال یتضمن الجدول أدناه مطابقة لمجموعة من البنود في بیان المركز المالي للصندوق ضمن فائ

 
لالخ   نمةدلاعالةمیقلاب
رسائخال  اوحاربألا
ھمدر فلا

اهفطمال ھةالتكل
ىرخألا
مھرد فلا

ةسل٠
ةیرفتدلا
ھمدر فلأ

١ ٣ دیسمبر ٢٠١٤

٢٢.٣.٢٢٠٠١.-وكالبن   ىدلدلنئا
موجودات مالیة بالقیمة اذحادلة

١٣٤٠٤٧-١٣٤٠٤٧من خالل األرباح أو الخنعانر
١٠٦٠٢١٠٦٠٢-رحلععثو  منقحتعفلا

٢.٢-القةع    ىذاذرطمنالمستحق
ئ٨٤--خرىا تجودامو

 ٣٠٨٠..١٣٤٠٤٧٩٦٨٠٥

١٣٥١٣٥-الستحق إلى أطراف نات عالقة
ىلماح    لىإةوبعشملاداتالموجوىفاص

٥٦١٠٠٨٥٦١٠٠٨-تردادلالس  ةالقابلالوحدات

 -.٣٠٠٨..٠٣٠٠٨

٠٢   ٣١سمبردی١٣

٣٩٦٣٩٦-وكالبن   ىدلدلنتا
موجودات مالیة بالقیمة العادلة

٧١٠٨٢٢--٧١٠٨٢٢من خالل األراح أو الخسائر
----عالقة    تانرافأطمنالمستحق

 ٢٢٨٠١٧٠١٩٦٥١٥٠٢٧

٤٤٥٤٤۵-المستحق الى أطراف نات عالقة 
حاملى    ىإلةبوشملاتجودالمواىصاف

٠٧٠٠٢٧٧.٧٢٠٠--ردادستلال  بلةتاالالوحدات

١٥١٥٠٢٧مت٠٢ه١ه- 

إن األدوات المالیة التي ال یتم احتسابھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخمائر ھي موجودات ومطلوبات مالیة قصی ر
األجل تقارب قیمھا الد.فتریة قیمھا العادلة.



ت حا ضا المالیة البیانات حول إی

أفریقیا وشمال األوسعد الشرق منعلقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

 ٠ؤزءبئئ المالیة والمطلوبات الموجودات ٦

۵وغب العادلة والقیم المحاسبیة التصنیفات

یتم قیاس جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلغة المطفاة باستثناء االستثمارات المحتفظ بھا لغرض المتاجرة والتى یتم 
قیاسھا بالقیمة العادلة استنادأ إلى األسعار المتداولة في سوق نثعط.

بالنععبة لالستثمار في أسھم غیر نشطة كما في تاریخ التقریر، یقوم الصندوق بتحدید القیمة العادلة باستخدام طرق النثییم. 
تتضمن طرق التقییم مقارنة بأدوات مماثلة، إن وجدت، والتى یوجد لھا اسعار سوقیة ملحوظة أو ربط تلك األدوات بمؤثء ر
د قیمة عادلة تعكس سعر األداة المالیة ف ي حد ت یمثل أقرب األسعار لھا. إن الھدف من استخدام طریقة تقییم ھو الوصول إلى 

ن في السوق یعملون وفقأ لشروط السوق االعتیادیة. ركی مثا ھا مز؛ قبل  حدد تاریخ التقریر، والتى كان لیتم ت

یقوم الصفدوق بقیاس القیم العادلة باستخدام نظام متدوج للقیم العادلة المبین أدناه الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخد.مة فى 
وضع القیاسات:

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

ي كاألسعار) أو بصورة غیر مباشو ة  (أ رة ذ مبا ى المدخالت الملحوظة، إما بصورة  عل ى ٢: أسالیب التقییم المرتكزة  و ست ال
ى األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أبدحار الععوق المدرجة ذي أسواق نشط ة عل (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة 
طأ أو أسالیب تقبیم  ثا ن ألدوات مماثلة أو األسعار السوقیة المدرجة ألدوات مطابقة او ممھلة في األسوق التي تعتبر اقل 

ت الھامة ملحوظة بصورة مباشوة أو غیر مباشوة من معطیات. السوق.  آل أخرى بحیث تكون جمیع المدن

ى جمیع األدوات حدث تشتھل أسالی ب عل المعتوى ٣: اسالیب التقییم باستخدام مدخالت ھامة غیر ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة 
ى نثییم األداة. ذشتمل ھذه  عل ى بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الظحوظة تأثیر ھام  عل ى مدخالت ال ترتكز  عل التقییم 
ى األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت واالفتراضات الھام ة عل الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا بناة 

غیر الطحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بین األدوات.

ى فى النظا، ستو حسى ال المالیة التى یتم قیاسھا بالقیمة العادلة فى نھایة فترة النثریر یقدم الجدول التالى تحلیأل لالءدوات
ف قباسات القبمة العادلة صف المتبرح للشمة العادلة الذى بتم فعھ ت

المستوى ١ 
ألف درھم

المستوى ٢
ألف درھم

 المستوى ٣
 الف درھم

االجمالي
ألف درھم

٠٢   ٤١برسمدی١٣
موجودات مالیة بالقیمة العادلة

٤٣١٧٤٠--٤٣١٧٤٠من خالل األرباح أو الخنعانر

٤٣١٧٤٠--٤٣١٧٤٠يلامجإلا

 ٣١٠٢ربمسید١٣
موجودات مالیة بالقیمة العادلة

٢٢٨٠١٧--٢٢٨٠١٧من خالل األرباح أو الخععانر

٢٢٨٠١٧--٢٢٨٠١٧يلامجإلا



ة في األموال لتنمیة الوطني أبوطبي بنك صندوق ق عل یا وشمال األوسط الشرق من ق ری ف أ

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

٧ األطراف نات العالقة

األطراف نات العالقة هوية 

ت عالقة إذا كان بمقدرة طرف ما ممارسة سیطرة أو نغوذأ ملحوظا على الطرف األخر في اتخان  تعتبر األطراف أنھا نا
ت العالقة من أعضاء المجلس االستثاري، ولجنة االستثمارات ومدیر  ف األطراف نا ل ئ القرارات المالیة أو التشغیلیة. 
ألعمل االعتیادیة، بتقدیم وتلق ي الصندوق وتلك الشوكات التي یتم السیطرة علیھا من قبلھم. یقوم الصندوق، في سیاق ا

ت العالقة بأسعار یتم االتفاق علیھا، وبموجب أحكام وشروط محددة من قبل مدیر الصندوق . خدمات من تلك األطراف نا

األح م وال وط

إن األحكام والشروط الھامة موضحة أدناه:

 تقوم أبوظبي الوطني لالوراق المالیة ذ.م.م، شوكة تابعة مطوكة بالكامل لمدیر الصندوق بتقدیمالوساطة
خدمات الومعاطة إلى الصندوق وفقأ لالسعار السائدة في المعوق.

 یقدم مدیر الصندوق خدمات مصرفیة وفقأ لالءسعار المتفق علیھا مع الصندوق.الخدمات المصرفیة

 یستحق مدیر المعفدوق األتعاب ابتالیة وفقأ لالتعاب المدرجة في الئحة الشروط:الخدمات األخرى

.١ر،٠ ه  أتعاب اإلدارة بنسبة 
أ ال٨٢3 1ال،لئ لءج8٠ ٠ 0 ا)؛ال٨-6ج٠ا3  (اة

ًا ا ة
/ على األداء المتمیز للصندوق أعلى من مؤشر  أتعاب اداء بقیمة ٠ ١

ت  صرف أتعاب األداء خالل الععنة نا ر قیمة لصافي الموجودات یترتب علیھا  وأذ  (اامؤشر المقارذةاا) 
ا٠). ی ل ءا الصلة (.امؤشر 

رآلرصدق

ت العالقة في تاریخ التقریر; ي األرصدة لدى األطراف نا فیما یل

٤

 ٢ ٠ ١ ٤

ألف درھم
٢٠١٣

ألف درھم
القیعة العادلة الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أ و

صلرة من قبل مدیر الصئدو ق الخععائر فى أوراق مالیة م
ى سھء ٣٢ ًا <  ٠ ص ور <  ٨٧٠٠٢-٧ سيء 

٠١٠٠٥١٠٠٠٥)فلألاب(         ةقالعتانفأطرالبقنماھبظفتحملاتادحولاددع

٠٢٢٠٣٣٩٦كنبلا  ىدلقدنال



ت ا ح ا ض ی ل إ و ت ح ا ن ا ی ب ل ة ا ی ل ا م ل  ا

ف ٧ را ط أل ت ا ا ة ن ق ال ع ل س ا ر

ة الوطني أبوظبي بنك صندوق می ن ت ة في األموال ل ق ط یا وشمال األوسط الشرق من ق ری ف أ

 ٤١٢٠
مھرد فأل

٣١٠٢
مھرد ألف

أطراف نات عالقة ا ستحق إ  

١١٦٤٢٨أتعف االدارة مستحقة الدفع الى مدبر الصندوق
٩١٧١ةلاصولا      مسقىلاعفدلاةقحتسمةلرادااباعتأ

 ٥٣١٥٤٤

ي عیثق ت  ر ف ن ر ر غ ن/ م ش  ستح رنم

-٢قودنصلا   ریدمنمقحتسملا

مألا                  ةك لاعمتالمعا ا م

 
٤١٢٠
مھرد فأل

٣١٠٢
مھرد فأل

٧٨٤٠٠٢١٢١٩٠٤٢تایرتعثملا

٧١٢٠٧١١٢٥١٠٦٤تاعیبملا

ا عامالت

ت العالقة خالل السنة المدرجة ضمن بیان األرباح أو الخسانر واإلیرادات الشاملة فیما یلى المعامالت مع األطراف نا
االخرى:

 ٢٠١٤
ألف درھم

٢٠١٣
ألف درھم

--دةائلغا تافورصم
٢١٠١ةدئافلا تاداریإ
٧٥-حابرالا  تاعیزوتتاداریإ

)رسوم ونعاطة مدفوعة إلى أبوظبى الوطنى لالوراق المالیة ذ٠م.م. (٢)(٢٧
)٩١٦٠١()٤٨٤١٠(ةرادالا بعاأت
)٩٨١()٠٣٢(ةیرادإ باعتا

نثم إدارة الصندوق من قبل مدیو الصندوق وال یوجد موظفي إدارة رئیسیین لدى الصندوق .

ز سنویأ من صافى قیمة موجودات الصندوق بصورة  ١. ه وفقًا للمادة ١٤_٢ من الئحة الشووط، یتم سداد أتعاب إدارة بنسبة 
. أ ي ع و ب س أ ربع سنویة إلى مدیر الصندوق، ویتم احتسابھا واستحقاقھا 

 



ق و د ة الوطني اءبوظبي بنك صن می ن ت ة في األموال ل ق ط ق من ر ش ل األوسط ال ما ش ا و ی ق ری ف أ

 

 ٤١٠٢'I', '1 

 f/1:,JJ uliرھمد فلا
٣١٠٢\'. ,r 
 i'/1,.Jl uliمھرب فلا

(١٢٢) ("'")(٢٠٤٧٠) (,fV,'1')(الخفائر (JjL,,JI..)) ا 11ل ..محققة .:~4
 '\٧٣٨٠٨١1A,,\i ''VY''١٣٧٠١ u::....oll ...r-t. r:1.u~I.'4ةققحملا  وغیحابرألا

 ٣٧(٩((VY"\) ٥١٧٠٨١1A,V1o 

خ النثریر، كانت كافة استثمارات الصندوق بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الحعانر في سندات ملكیة. ر في تا

ق و د ن ص ل ا ت  ا د ح و  ٩

yl:i:iS':/1 االكنثا ب _y, برتكز !;(.;:;;_  ....س.عر '<..<IJ~, ،األولي uayJl للعرض ii, ال ..حقأ':/  .(:i.:! .(س ..میة..,y, اال Wl4) بالقیمة) o.l:.Jll 11,1'/م للوحدة..).:i بسع !"-'-"(_ر ٠ ١ ,1 دراھ wl.:i::..Jll للوحدات <.,,<jJ~, األولي (.)"'..)'"JI العرضى c.,IS كان
-tJ!•·j .أسبوع JS كل CJ.o من J ع ..ملc.  I' ومy, ر ی_);,,,I آح <.,,Ss ة فيo.:i:. وحنJ  لJ5.l لك wl.:i ودات_J:,,,. قی !~م,ة.;;.  11ال ..م ,._وج ~L...,, صافي ~c. على  wl..b. وحداتJll لل

ة ١ ٠ ق ب ا ط ي م ف ت صا ا د و ج و م ل ي ا ن صا ة و م ی ت ق ا د و ج و م ل م ا ھ س أل ل

 'I' ٤ '١ •٢٠f 
/'11:,JJu!i الف درھم

i'. ٢٠١'r ٣
('/1,_).lLili ألف درھم

 \'O'\,'\'\٩٥٢٠٢٧ ,0 'I' 0' ."٩٥٢٨٠٠ .:::......yl:i:iS YI .; ..J..:.il \is J wl.:i -'""' y,11 (.Sslباتذكالا    ةرشنلآقفوتادوجوملاىفاص
( yll~ضرعلا      راعسأىإلالقإلغاراسأنمتایوش :t.,...i ~l J)lt.)'1 ..Jt......i u.o wi:!_,...,:; (n f) )١٨(٩)٤٦٣((,,,'I) 

 ,٠٧٠٠٢٧V\', ,y 0 \' ' ' • \,٥٦١٠٠٨مالیةال    یرتقارللأفقووداتالموجصافى

وفقأ ,._is\ لنشر i;..J,.;:,;Jة االكتتاب yl:i:i5.':/1 للصندوق، JJ.:il..a.l.l, یتم ~'I تقدیم ;:ii:.!:'/ تقاریر Y-)iJ أسبوعی c.y...,i!;4ة إلى ull حا .::l ..ملي l.,,. الوحدات wl.:i:._,11 القا 11il1بل4lة لالسترداد il.:iy...,:;\l:. حول Jp صا .:::......slفى .... قیمة ا §~,.;;.11ل ...موجودا ,_.,,,=,_wl.:i ت
ت (wl بالقیمة Wl4 العاد bl:tllل.ة4 من o.0 خالل _,,;J)I األرباح rlu~I او Ji الخسائر \jl...,;.,J(.. المحتسبة  ,~ را غ Y,Cیر ا \lل ..مدقق. i:.03, یتضم ~4o.A(Lن صاف ,::......sl;,)ى قیمة ~ الموجودات Y-"'  wl.:i_J:;,.y,11غیر ا llل ..مدقق i:.03  1ا ...ستث t...ا .
 1باJ ...ستخدا ;:.;,.:r1م  iأس .....عار o:( اإلغالق J)lt.)'1 ا 11ل ..مدرجة .:J..4 فى i'--' وق u§Jت  ..معین .o:!.0 دون 0J.l إجراء J=,,,.l..1~ تعدیالت  ;:.,.:!:i)I.:..1ل1بیان!:c.,1 تكالیف ;:.l\5~ استبعاد ih+i...,1:. ا 11ل ..موجودات wl.:iJ:,,,.J المالیة Ji  :i:!lL..11أو مصاری ف 1-4'"'--(~

.tpilll .النقدي .il.:iy,,':/1 االمعترداد

4.=,,,...J:.  ا 11ل ..مدرجة u"'->,.JI العرضى .Jbi ر سا ألغراض ~.:Ji_\~ إعداد ibc.J:. تقاریر ;:Y-)i حول ..::JJ البیانا w\_;\:!~11ت المالیة، i:!IL..11:, یت ~"/م احتساب y\....,,:;::..1 صافي .:::......91.,,. قیمة !!;o.-4 الموجودات wl.:iJ:,,,.yJI ا llل ..مدقق .:03 با 4 ....ستخدام ;:.;,i",.:i أ
.:i,;11 .لم ...الیةllwl.:iJ:;-.J ل ..موجودات اll ل

uw, uULull J uh~I , ,. ~ ,, 
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