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٥ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  الدخل الشامل بيان 
   ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  إيضاح  
        

  من االستثمارات بالقيمة العادلة )الخسائر( األرباح/ صافي
  )٩٦٩٫٧٠٦(  ١٫٦٠٩٫٦٠٥  ٩  من خالل األرباح أو الخسائر   

  ١٫٨١٢٫٠١١  ١٫٤٩١٫٤٣٠    إيرادات األرباح
  -  ١٠١    أرباح صرف العمالت األجنبيةصافي 

     --------- -- -----------   --------------------  
  ٨٤٢٫٣٠٥  ٣٫١٠١٫١٣٦    إجمالي صافي اإليرادات التشغيلية

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

  )٣٩٣٫٥٣٢(  )٣١٥٫٣٩٠(  ٨  أتعاب إدارة االستثمار
  )١٠٨٫٩١٦(  )٩٢٫٢٢٧(    مصروفات تشغيلية أخرى

     ---- ------- - --- - ------   --------------------  
  )٥٠٢٫٤٤٨(  )٤٠٧٫٦١٧(    إجمالي المصروفات التشغيلية 

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

  ٣٣٩٫٨٥٧  ٢٫٦٩٣٫٥١٩    لسنةل األرباح التشغيلية
    ===========  ==========  

  -   -     الدخل الشامل اآلخر
     -------------------- ---   --------------- ----- ---  

  ٣٣٩٫٨٥٧  ٢٫٦٩٣٫٥١٩    إجمالي الدخل الشامل
    ============  ==========  

  )١٫٨٥٧٫٦٢٧(  )١٫٥١٠٫٧٢٣(  ١٠  توزيعات األرباح المدفوعة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد
     ----------- --- ------------  ----------------------- 

  سوبة في صافي الموجودات المن )النقصالزيادة/ (
  )١٫٥١٧٫٧٧٠(  ١٫١٨٢٫٧٩٦    إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد   
    ===========  ============  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٣٢إلى  ٨تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
  . ٣إلى  ١من  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات



 

٦ 

    صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
  

  القابلة لالستردادحاملي الوحدات بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى 
      ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

      
  صافي الموجودات     
  حاملي المنسوبة إلى    
  الوحدات    
  دوالر أمريكي  الوحداتعدد   
      
  ٤٢٫٢٩١٫١٩٥  ٩٫١٠٤٫٢٧٤  ٢٠١٨يناير  ١ي ف

  ٣٫١٨٥٫٧٥٠  ٧٠٥٫٨٦٩  إصدار وحدات خالل السنة
  )١٠٫٢١٦٫٧٦٣(  )٢٫٢٢٩٫٢٣٢(  استرداد وحدات خالل السنة

  )١٫٥١٧٫٧٧٠(  -  خسائر السنة
  ٣٧١٫٣٢٣  ٨٣٫٢٣١  المعاد استثمارها في وحدات توزيعات األرباح

   ------------------------   --------------- ---------  
  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥  ٧٫٦٦٤٫١٤٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

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

  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥  ٧٫٦٦٤٫١٤٢  ٢٠١٩يناير  ١في 
  ١١٫٧٠٢٫٤٥٠  ٢٫٥٣٢٫١٨٣  إصدار وحدات خالل السنة
  )١٧٫٢٢٤٫٠٣٤(  )٣٫٧٣٩٫١٧٨(  استرداد وحدات خالل السنة

  ١٫١٨٢٫٧٩٦  -  أرباح السنة
  ٤١٠٫٧٦٣  ٨٩٫٤١٦  معاد استثمارها في وحداتال توزيعات األرباح

   ------------------------   ------------------------  
  ٣٠٫١٨٥٫٧١٠  ٦٫٥٤٦٫٥٦٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

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

  لبيانات المالية.جزًءا ال يتجزأ من هذه ا ٣٢إلى  ٨تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
  . ٣إلى  ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 

  



 

٧ 

    صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
  

  بيان التدفقات النقدية 
  ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

    
 ٢٠١٨ ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
      

      تشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة ال
  ٣٣٩٫٨٥٧  ٢٫٦٩٣٫٥١٩  األرباح التشغيلية للسنة

      
      تسوية لـ: 

  ٧٥٧٫٣٠٩  )١٫٢٩٣٫٢٥٢(  (األرباح)/ الخسائر غير المحققة
      

      التغيرات في رأس المال العامل:
  ٧٫٦٨٦٫٦٥٨  ٥٫٢٤٠٫٧٥٩  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  )٨٫٩٧٤(  )١٩٫٥٦٥(  رىالذمم المدينة األخ
  )٢٨٧٫٣٤٣(  )٢٧٫٩٢٠(  المستحق ألطراف ذات عالقة

  ٥٨٫١٥٥  )٥٥٫١٣٧(  أخرىمطلوبات 
  --------------------------   --------------------------  

  ٨٫٥٤٥٫٦٦٢  ٦٫٥٣٨٫٤٠٤  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  ============ ============ 

      األنشطة التمويلية تخدمة فيالمسالتدفقات النقدية 
  ٣٫٥٥٧٫٠٧٣  ١٢٫١١٣٫٢١٣  إصدار وحدات قابلة لالسترداد المتحصالت من

  )١٠٫٢١٦٫٧٦٣(  )١٧٫٢٢٤٫٠٣٤( دفعات استرداد وحدات قابلة لالسترداد
  )١٫١٨٥٫٩٤٧(  )١٫٦٦٦٫١٣٦(  توزيعات األرباح المدفوعة 

   ------------------------   ----------------------- -  
  )٧٫٨٤٥٫٦٣٧(  )٦٫٧٧٦٫٩٥٧( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

  ٧٠٠٫٠٢٥  )٢٣٨٫٥٥٣(  في النقد وما يعادله)/ الزيادة النقص( صافي
      

  ١١٠٫١٦٧  ٨١٠٫١٩٢   بداية السنةالنقد وما يعادله في 
     ------------------------   --------------- ---------  

  ٨١٠٫١٩٢  ٥٧١٫٦٣٩  نهاية السنةالنقد وما يعادله في 
  ===========  ===========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٣٢إلى  ٨تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
  . ٣إلى  ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 



 

٨ 

    صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

  
يعد صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك ("الصندوق") بمثابة صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة 

الصادر من  ١٦٤/٨/٩٤أبوظبي الوطني ش.م.ع. ("مدير الصندوق") بموجب القرار رقـم اإلمارات العربية المتحدة من قبل بنك 
قبل مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبناًء على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع لدولة اإلمارات 

أبيكس تم إدارته من قبل تطته من قبل مدير الصندوق كما أنشالعربية المتحدة. ال يمثل الصندوق كيان مستقل بذاته حيث تتم إدارة 
 ("الجهة اإلدارية للصندوق"). أبوظبي  - فاند سيرفسز ليمتد 

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

لمال ذات الدخل الثابت، تتضمن على سبيل المثال ال الحصر، الصكوك السيادية بصورة فعالة في مزيج من أدوات سوق ا
بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شهادات اإليداع والمرابحة المضمونة األخرى والتجارية وأدوات سوق المال اإلسالمية 

ج استثمارية إسالمية جماعية أخرى (صناديق والصكوك القابلة للتحويل، وودائع المرابحة واإلجارة واالستثمارات في برام
    أنها مناسبة في ضوء أهداف الصندوق. االستثماراستثمارية) ذات أهداف يرى مدير 

  
) كما تم اعتمادها من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة "تاريخ التأسيس"( ٢٠١٢مايو  ٢تم إصدار نشرة االكتتاب بتاريخ 

، أبوظبي، اإلمارات ٦٣١٦متاحة عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وهو ص ب المركزي. إن نشرة االكتتاب 
 العربية المتحدة.

  
  أساس اإلعداد   ٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  

م ت .للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقاً  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في تم إعداد البيانات المالية للصندوق كما في 
  ._______________ عن مدير الصندوق في باإلنابةاعتماد هذه البيانات المالية 

  
  أساس القياس  (ب)

  
رباح أو الخسائر التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ على أساسالبيانات المالية هذه تم إعداد 

  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.و
  

  وعملة عرض البيانات المالية التشغيليةالعملة   (ج)
  

وقد تم تقريب جميع  للصندوق. التشغيليةالعملة  و") وهدوالر أمريكي("ال مريكياألدوالر اليتم عرض هذه البيانات المالية ب
  .دوالرإلى أقرب  دوالر أمريكيبال المقدمةالمعلومات المالية 

  
  استخدام التقديرات واألحكام  (د)

  
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات إن إع داد البيانات المالية وفقا

والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد  واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية
  التقديرات.  تختلف النتائج الفعلية عن تلك



 

٩ 

    صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

  (تابع) التقديرات واألحكام استخدام  (د)
  

محاسبية في الفترة بالتعديالت على التقديرات ال االعترافتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. كما يتم 
  فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت. وفي أيالتي يتم فيها تعديل التقديرات 

  
تطبيق  المستخدمة فيبيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة  ٥يتم في اإليضاح 

  الغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المب
  

  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

في هذه البيانات المالية باستثناء  التي تم عرضهاتم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات 
 هذه البياناتلسنة. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على التعديالت الجديدة على المعايير التي أصبحت سارية وتم تطبيقها خالل ا

  المالية.
  

  األرباحإيرادات   (أ)
  

  الفعلية.  الربحطريقة  استخدامب الدخل الشاملضمن بيان األرباح بإيرادات  االعترافيتم 
  

  إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد توزيعات األرباح  (ب)
  

  .هااعتماد بيان الدخل الشامل عندما يتم ضمنالقابلة لالسترداد إلى حاملي الوحدات توزيعات األرباح بيتم االعتراف 
  

 أتعاب االكتتاب    )ج(
  

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

  
  صافي األرباح/ (الخسائر) من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر      )د(

  
األرباح / (الخسائر) الل األرباح أو الخسائر على كافة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خ(الخسائر) األرباح / يشتمل صافي 

  ، ولكنه ال يتضمن إيرادات األرباح.ت غير المحققة في القيمة العادلةلتغيراالمحققة وا
  
التكلفة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق بين متوسط  )الخسائر(تمثل صافي األرباح/ ي

  المرجح وسعر البيع/ التسوية.
  

أو سعر المعاملة عند شرائها  ،الفترةفي الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية في بداية  (الخسائر) غير المحققة تتمثل األرباح/
  في فترة التقرير الحالية وبين قيمتها العادلة في نهاية الفترة أو في تاريخ آخر إعادة تقييم قبل بيع/ تسوية هذه األداة المالية. 

  
  
  
  
  
  



 

١٠ 

  الصكوك  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  المصروفات      )هـ(
  

  ، ضمن بيان الدخل الشامل على أساس االستحقاق. األداءوأتعاب  دارةاإل أتعابيتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك 
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية       )و(
  

ً لسعر الصرف الفوري السائد بتاريخ المعاملة. تتم إعادة  مريكياألدوالر المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اليتم تحويل  وفقا
ً لسعر الصرف الفوري  مريكياألدوالر تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى ال وفقا

   السائد في ذلك التاريخ.
  

  الناتجة عن التحويل ضمن بيان الدخل الشامل.  العمالت األجنبية صرفراف بفروق يتم االعت
  
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية      )ز(

  
 االعتراف والقياس  )١(

  
ي االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ المتاجرة الذب يقوم الصندوق

خرى في التاريخ يصبح فيه الصندوق طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية األ
    الذي تنشأ فيه.

  
خالل األرباح ، بالنسبة للبنود التي ليست بالقيمة العادلة من زائداً بالقيمة العادلة  الموجودات المالية أو المطلوبات الماليةيتم قياس 

  تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها. أو الخسائر،
 

 التصنيف والقياس الالحق )٢(
  

ً لقياسه: بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  االستثمار في  –يتم تصنيف األصل المالي وفقا
استثمار في حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  –ن خالل اإليرادات الشاملة األخرى الدين؛ القيمة العادلة م

  الخسائر. 
  

ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف بها، ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األعمال الذي يطبقه إلدارة 
إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة بهذا التغيير في أول تاريخ ألول فترة  الموجودات المالية وفي هذه الحالة تتم

  إلعداد التقارير تلي التغيير في نموذج األعمال.
  

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غير مصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ئر:أو الخسا

  

؛ يل التدفقات النقدية التعاقديـةأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحص -
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي و

 مستحق.  والفائدة على المبلغ األصلي ال
  
  
  
  



 

١١ 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك    
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) الموجودات المالية والمطلوبات المالية      (ز)
  

 (تابع) التصنيف والقياس الالحق) ٢(
  

لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين وال يتم االستثمار في الدين بالقيمة العاديتم قياس 
  تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: 

  

إذا كان يتم االحتفاظ به ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وكذلك بيع  -
 و الموجودات المالية؛ 

إذا ترتب على شروطه التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ  -
 األصلي المستحق.

  
  :تقييم نموذج األعمال 

  
لومات حول ، يأخذ الصندوق باالعتبار كافة المعطاره االحتفاظ باألصل الماليتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم في إعند 

  على ما يلي: المعلوماتتلك . تشتمل الطريقة التي تدار بها األعمال
  

تركز على تحقيق  االستثمار. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية االستراتيجيةوتطبيق تلك  االستراتيجية الموثقة لالستثمار -
لموجودات المالية مع فترة االلتزامات ذات الصلة أو إيرادات الفوائد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد ومطابقة فترة ا
  تدفقات نقدية متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛

 إلى إدارة الصندوق؛ بشأنهاكيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير  -
وذج األعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نم -

 المخاطر؛
سواء كان التعويض يرتكز على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية  - كيفية تعويض مديري األعمال  -

 التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
مبيعات والتوقعات بشأن نشاط مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة، أسباب هذه ال -

  المبيعات في المستقبل.
  

إن عمليات تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا 
  .االعتراف بالموجودات مواصلةبوذلك بما يتوافق مع سياسة الصندوق فيما يتعلق   الغرض،

 
:يه نموذجين اثنين لألعمالالصندوق بأن لد قرر  

 
ك النقد وما يعادله واألرصدة المستحقة من وسطاء والذمم المدينة لمحتفظ به لغرض التحصيل: يتضمن ذنموذج أعمال  -

  التدفقات النقدية التعاقدية. تحصيلاألخرى. يتم االحتفاظ بتلك الموجودات المالية بغرض 
  
ها، لك الموجودات المالية وتقييم أدائتم إدارة تستثمارات حقوق الملكية. تالدين وانموذج األعمال اآلخر: يتضمن سندات  -

  على أساس القيمة العادلة، مع حدوث المبيعات المتكررة. 
 
 

  
  
  



 

١٢ 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك    
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) دات المالية والمطلوبات الماليةالموجو      (ز)
  

 (تابع) التصنيف والقياس الالحق) ٢(
  

  :المبلغ األصلي والفائدة تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات
  

ألولي. يتم تعريف االعتراف ا عندألغراض هذا التقييم، يتم تعريف " المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي 
"الفائدة" على أنها مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية محددة 
والمخاطر األخرى األساسية المتعلقة بمخاطر وتكاليف اإلقراض (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، باإلضافة إلى هامش 

  الربح. 
  

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط المدفوعات من المبلغ األصلي والفائدة، يأخذ الصندوق في االعتبار 
الشروط التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي ذات شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو قيمة التدفقات 

  بما ال يجعله يفي بهذا الشرط. عند إجراء ذلك التقييم يضع الصندوق في االعتبار:النقدية التعاقدية 
  

  توقيت التدفقات النقدية؛ وأاألحداث الطارئة التي قد تغير قيمة   -
  خصائص التمويل؛  -
  الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل السداد؛  -
  من موجودات محددة (مثل شرط عدم الرجوع)؛ و  للتدفقات النقدية الصندوقالشروط التي تحدد مطالبة   -
  الخصائص التي تعدل االعتبار الخاص بالقيمة الزمنية للمال (مثل التعديل الدوري ألسعار الفائدة).  -

  

   التصنيفإعادة 
  

الذي يطبقه إلدارة ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بها، ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األعمال 
الموجودات المالية وفي هذه الحالة تتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية المتأثرة بهذا التغيير في أول تاريخ ألول فترة 

  إلعداد التقارير تلي التغيير في نموذج األعمال.
  

 قياس القيمة العادلة )٣(
  

يع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل ب
ً للصندوق في ذلك التاريخ.  في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

  تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
  

ط، يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر في حال توفر تلك الشرو
ً في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على  السوق نشطا

  معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.
  

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

  السوق في اعتبارهم عند تسعير المعاملة. 
  
  
  
  
  
  



 

١٣ 

  نك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  صندوق ب
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) الموجودات المالية والمطلوبات المالية      (ز)
  

 (تابع) قياس القيمة العادلة) ٣(
  

أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو  - ة عند االعتراف المبدئييكون سعر المعاملة عادةً هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالي
الُمستلم. في حال قرر الصندوق أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتم االستدالل على القيمة 

م االستناد إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو لم يت
دلة بيانات من األسواق الملحوظة، فإنه يتم قياس األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العا

ً االعتراف بالفرق في بيان الدخل الشامل على أ ساس تناسبي على مدى عمر عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. يتم الحقا
 األداة وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة بمعطيات السوق الملحوظة أو تاريخ إنهاء المعاملة.

 
 متاحاً.يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة لتلك األداة عندما يكون ذلك 

ً في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بصورة منتظمة وواضحة وتمثل معامالت السوق الفعلية والمنتظمة  يعتبر السوق نشطا
 .وفقاً لشروط السوق االعتيادية

  
  قياس التكلفة المطفأة  )٤(

  
أو االلتزام عند االعتراف المبدئي، ناقصاً لألصل أو االلتزام المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل  "التكلفة المطفأة"تتمثل 

 المدفوعات للمبلغ األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية المعترف
  .  للخسائر ألي مخصص المعدلة وبالنسبة للموجودات المالية، ،المستحقةبها والقيمة 

  
 يمةانخفاض الق )٥(

  
  خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.فيما يتعلق ب خسائرقوم الصندوق باالعتراف بمخصصات ي

  
يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء ما يلي 

  شهراً: ١٢الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  حيث يتم قياس مخصصات
  
 التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير؛ و الموجودات المالية -

  
األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها (أي  الموجودات المالية -

 ). لألصلتعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع مخاطر ال
  

تقدير خسائر االئتمان عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي وعند 
هود زائد. يتضمن ذلك باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو مج الصندوقأخذ يالمتوقعة، 

والتقييم االئتماني المعزز بما في ذلك المعلومات  للصندوقالتحليل الكمي والنوعي للمعلومات، وذلك بناًء على الخبرة السابقة 
  االستشرافية.

  
تزيد عن  يفترض الصندوق أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخر عن السداد لمدة

  يوماً. ٣٠
  
  
  



 

١٤ 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) الموجودات المالية والمطلوبات المالية      (ز)
  

 (تابع) انخفاض القيمة .٥
  

  ا: يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر السداد عندم
 

يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بكافة التزاماته االئتمانية تجاه الصندوق دون لجوء الصندوق التخاذ إجراءات  -
 مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

 

 يوماَ؛ ٩٠أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  -
  

سائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خ
  المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

  
شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

  شهراً).  ١٢و خالل فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من شهراً بعد تاريخ التقرير (أ ١٢حدوثها خالل 
 

تتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي يتعرض 
  خاللها الصندوق لمخاطر االئتمان.

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

  

خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت  تتمثل
 العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي يتوقع الصندوق أن يحصل

  عليها). 
  

  يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
 

  االنخفاض االئتماني للموجودات المالية 
  

يقوم الصندوق في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض ائتماني. 
عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ‘ النخفاض ائتماني تعرض’يعتبر األصل المالي أنه 

  لألصل المالي.
  

  :البيانات الملحوظة التاليةتشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على 
  

 المقترض أو الُمصدر؛ التي يواجهها الحادة ةالمالي الصعوبات -
  

 أو يوماً؛ ٩٠بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  اإلخالل -
  
  .س أو إعادة هيكلة مالية أخرىأن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفال -
  

  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي 
  

  فة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكل
  
  



 

١٥ 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) الموجودات المالية والمطلوبات المالية      (ز)
  

 إيقاف االعتراف .٥
  

  الموجودات المالية
م الصندوق بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من ذلك األصل يقو

في معاملة يتم من خاللها تحويل كافة مخاطر  الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية تعاقديةالمالي أو عندما يقوم بتحويل 
لية أو في معاملة ال يقوم فيها الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات بصورة فع األصل الماليوامتيازات ملكية 

  . المحول الملكية بصورة فعلية وال يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي
  

ة كافيبرم الصندوق معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها ضمن بيان المركز المالي الخاص به، لكنه يحتفظ ب
مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة بشكل كامل أو بشكل كبير. في حال االحتفاظ بمخاطر وامتيازات الملكية بشكل كامل أو 

  بشكل كبير، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة. 
  

 المقاصة .٦
  

لمالي فقط عندما يكون للصندوق حق تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز ا
قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها وتكون لديه النية في تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو لتحصيل الموجودات 

  وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
  

الدولية إلعداد التقارير المالية، على  يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تسمح بذلك المعايير
سبيل المثال، لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة، مثل األرباح أو الخسائر من األدوات المالية بالقيمة 

  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  

  الوحدات القابلة لالسترداد   (ح)
  

ً لنشرة االكتتاب لدى سترداد كمطلوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االسترداد. يتم تصنيف الوحدات القابلة لال وفقا
. يتضمن صافي قيمة للموجودات نشرهاالصندوق، ترتكز مبالغ استرداد الوحدات القابلة لالسترداد على آخر صافي قيمة تم 

 استخدام أسعار اإلغالق. المحتسبة بالصندوق  األساسية لدىاالستثمارات  الموجودات
  

  لكل وحدة الموجوداتصافي قيمة   (ط)
  

من خالل تقسيم  ،لكل وحدة والمدرج ضمن بيان المركز المالي وفقاً لنشرة اكتتاب الصندوق الموجوداتيتم احتساب صافي قيمة 
على عدد الوحدات القائمة  ،الماليصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة ضمن بيان المركز 

  في تاريخ التقرير. 
  

  النقد وما يعادله  (ي)
  

الودائع لدى البنوك ذات فترات استحقاق تقل عن ثالثة أشهر والسحوبات يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية من 
 جزأ من إدارة الصندوق للنقد. يتم تسجيل النقد وما يعادلهتشكل جزءاً ال يتوالمصرفية على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب 

 بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

  



 

١٦ 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  
  المخصصات   )ك(
  

لدى الصندوق، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة  يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون
موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. عندما يكون هناك تأثير جوهري 

دية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق للقيمة الزمنية للمال، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النق
  المخاطر المتعلقة بااللتزام.حيثما أمكن، والحالية للقيمة الزمنية للمال، 

  
  في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات  (ل)

  
   "عقود اإليجارمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ١٦المعيار رقم 

  
، على ٢٠١٦من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود االيجار" الصادر في يناير  ١٦يق المعيار رقم بتطب الصندوق قام

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تغييرات  ١٦. يقدم المعيار رقم ٢٠١٩يناير  ١أن يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو 
 ١٧التمييز بين عقود االيجار التشغيلي والتمويلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم في محاسبة المستأجر، حيث يلغي  هامة

أصل حق االستخدام والتزامات اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإليجار، باستثناء ويتطلب من المستأجر االعتراف ب
  خفضة.عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود ايجار الموجودات ذات القيمة المن

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الصادر عن لجنة  ٤والتفسير رقم  ١٧لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة ويستمر بيانها طبقا

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ١٧تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تم بيان تفاصيل السياسات المحاسبية وفقا
في حال كانت مختلفة عن  الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشكل منفصل ٤ والتفسير رقم

  .من المعايير الدولية إلعداد التقارير ١٦لمعيار رقم السياسات المحاسبية وفقاً ل
  

  محاسبة المستأجر
  

ً قياسه بالتكلفة ناقص والحقاً يتممبدئياً بقياس األصل ذات حق االستخدام بالتكلفة  يتم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة،  ا
  والمعدلة ألي إعادة قياس اللتزام اإليجار.

  
ً بقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية مخصومة باستخدام معدل الخصم الضمني في عقد  يتم مبدئيا

اإليجار، وكذلك تأثير تعديالت اإليجار، باإلضافة إلى دفعات ام اإليجار مقابل مدفوعات الفائدة وااليجار. بعد ذلك، يتم تعديل التز
  أمور أخرى.

 
 د التقارير المالية على متطلباتهمن المعايير الدولية إلعدا ١٦تطبيق البديل المسموح به بموجب المعيار رقم  الصندوق اختار

شهراً أو  ١٢االيجار في تاريخ بدء العقد  مدة(أي الذي ال يتضمن خيار شراء وتصل العامة بشأن عقود اإليجار قصيرة األجل 
بمدفوعات اإليجار المرتبطة بعقود االيجار هذه  يتم االعتراففضة. وعليه، موجودات ذات قيمة منخالأقل) وعقود إيجار 

إذا كان هذا األساس يمثل نمط امتيازات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أساس منهجي آخر 
  المستأجر، على غرار المحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلي.

  
في كما وخلص إلى عدم وجود تأثير مادي لهذا المعيار على البيانات المالية للصندوق  قام الصندوق بتقييم تأثير المعيار أعاله

  تاريخ التقرير.
  
  
  
  



 

١٧ 

  ي لالستثمار في الصكوك  صندوق بنك أبوظبي الوطن
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣

  
  (تابع) في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات  (ل)

  
  معالجة ضريبة الدخل" عدم اليقين بشأنالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ٢٣التفسير رقم 

  
وإيرادات الفائدة في بعض  حاألرباولكنه يخضع فقط للضريبة من المنبع على بعض توزيعات  من الضرائب الصندوق معفيإن 

البلدان. في حال خضع الصندوق لضريبة الدخل بما في ذلك الضرائب من المنبع، يتعين عليه تقديم إفصاحات معنية بموجب 
عالوة على ذلك في حال خضع الصندوق لضرائب الدخل  .١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٢لدولي رقم المعيار المحاسبي ا

، بما في ذلك الضرائب من المنبع، يتعين على الصندوق األخذ باالعتبار ما إذا كان ١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم  بموجب
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٢٣. يسري التفسير رقم معالجة الضريبةهناك عدم يقين بشأن 

  ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من  معالجة ضريبة الدخل" عدم اليقين بشأن"
  

تأثير مادي  ارير الماليةالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التق ٢٣لتفسير رقم ل ال يتوقع مجلس اإلدارة أن يكون
  على البيانات المالية.

 
  التي لم يتم تطبيقها بعد المصدرةالمعايير   )م(

  
ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ إال أن  ٢٠١٩يناير  ١تسري مجموعة من المعايير الجديدة على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

  بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية. ةالمعايير الجديدة والمعدل قم بتطبيقيلم  الصندوق
  

  .للصندوقالمعايير المعدلة التالية تأثير جوهري على البيانات المالية و التفسيرات ليس من المتوقع أن يكون ألي من
  

  التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  -
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية). ٣التجاري (تعديالت على المعيار رقم  تعريف العمل -
  )٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١تعريف المادية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين". ١٧المعيار رقم  -
/ المعيار المحاسبي المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩(التعديالت على المعيار رقم  شر معدالت الفائدةتعديل مؤ -

  )المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٧والمعيار رقم  ٣٩الدولي رقم 
  

  إدارة المخاطر المالية  ٤
  

  مقدمة ونظرة عامة  
  

  لية من جراء استخدامه لألدوات المالية: إن الصندوق معرض للمخاطر التا
  

  االئتمانمخاطر  
  السيولةمخاطر 
  السوقمخاطر 
 المخاطر التشغيلية 
  

 هوسياسات الصندوق أهداف ويصفيقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الصندوق لكل من المخاطر المذكورة أعاله 
  إلى إدارة الصندوق لرأس المال. لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة واإلجراءات المتبعة من قبله

 
 
 
 
 



 

١٨ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  دارة المخاطر  إل العام طاراإل
  

دارة إل العام طاراإلع ومتابعة بصورة عامة عن وض المسؤولية اتاالستثمارمراجعة المجلس االستشاري ولجنة  يتحمل كل من
  المخاطر لدى الصندوق. 

  
على األغراض والتوجيهات االستثمارية التي تخضع إلشراف لجنة االستثمار بصورة  يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بناءً 

لصندوق المبينة في ل يةرستراتيجيات االستثماااليومية. يقوم المجلس االستشاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوق (بما في ذلك 
  عملية االستثمار) باإلضافة إلى تقديم التوصيات المناسبة إلى مدير الصندوق.

  
يتم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالصندوق بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها الصندوق ووضع الحدود 

المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات بة مراقلكذلك لمخاطر والمتعلقة با الضوابط الرقابيةالمقبولة و
السوق والمنتجات والخدمات  أوضاع التي تطرأ علىالتغيرات  بيانلبصورة دورية، وبشكل مستمر، وأنظمة إدارة المخاطر 

   المقدمة.
  

  .الصلة بالمخاطر في اإليضاحات ذاتمبينة  التقريرإن تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ 
  

   مخاطر االئتمان  (أ)
  

مالية ما عن الوفاء بالتزاماته أو ارتباطاته  لمقابلة في أداةتتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر التي قد تنتج عن عجز أحد األطراف ا
 لدى الصندوق النقد التي أبرمها مع الصندوق، مما يترتب عليه خسارة مالية للصندوق. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من

وتوحيد جميع  بدراسةلغرض إعداد التقارير عن إدارة المخاطر، يقوم الصندوق واألرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة. 
  البنود الخاصة بالتعرض لمخاطر االئتمان (مثل مخاطر تأخر المدين عن السداد ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع). 

  
 إدارة مخاطر االئتمان

  
مدير الصندوق بمراقبة مخاطر االئتمان بصورة دورية وفقاً للسياسات واإلجراءات الموضوعة. تتضمن األهداف الرئيسية  يقوم

ً لألهداف والتوجيهات ١للجنة االستثمار: ( ) تحديد االستراتيجيات والخطط االستثمارية الواجب اتباعها إلدارة الصناديق وفقا
) مراجعة أداء الصندوق ومناقشة مختلف االستراتيجيات المتبعة على ٢؛ (تتاب والئحة الشروطنشرة االكالواردة في االستثمارية 

  المستوى القطاعي وعلى مستوى األسهم من حين آلخر. 
  

األهداف الرئيسية للمجلس االستشاري للصندوق في حماية مصالح المستثمرين، كما أنه مسؤول عن دراسة االستراتيجيات  تتمثل
المتبعة على مستوى كل صندوق على حده ومراجعة أداء كل صندوق على المستوى االستراتيجي. باإلضافة إلى  االستثمارية

ذلك، يقوم المجلس االستشاري بدراسة األحداث واإلجراءات التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقديم المشورة إلى مدير 
  لك مناسباً. الصندوق حول إجراءات التصحيح الممكنة، حيثما كان ذ

  
عندما تكون مخاطر االئتمان غير متوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثمارية للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بإعادة التوازن 

  للمحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عملياً عقب التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة.



 

١٩ 

   الستثمار في الصكوك صندوق بنك أبوظبي الوطني ل
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  (تابع) مخاطر االئتمان  (أ)

  
  التعرض لمخاطر االئتمان

  
 ذات الصلة لموجودات الماليةل الدفتريةالقيم في  في تاريخ بيان المركز المالي لصندوق لمخاطر االئتمانلأقصى تعرض يتمثل 
  .ن المركز الماليبيا ضمن

  
  لدى البنكالنقد 

  

  .وبنك أبوظبي األول سكيورتز أند سيرفيسزدوتشة لدى لصندوق ل يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية
  

 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 

  :السنةفيما يلي نسبة استثمارات الصندوق حسب الجدارة االئتمانية كما في نهاية 
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
        

  ٪١٨ .٦٤  ٪١٢ .٦٢    أ –أأ إلى 
  ٪١١ .٧٢  ٪٢٣ .١٠    ب ب –ب ب ب إلى 
  ٪٦٩ .٦٤  ٪٦٤ .٢٨    غير مصنف
     -- -- - --------------   -- --- --------------  

    ١٠٠ .٠٠  ٪١٠٠ .٠٠٪  
    =========  ========  
  

  عة جيدة.إن كافة االستثمارات غير الُمصنفة لدى الصندوق صادرة عن جهات ذات سم
  

  مخاطر االئتمان تركز
  
أو  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١أو مجموعة من المصدرين كما في  فيما يتعلق بُمصدر معينلمخاطر االئتمان  ز جوهرييكن هناك ترك مل

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 

  مخاطر التسوية
  

 منشأة ما عجزعن  الناجمةئر الخسافي أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعامالت. تتمثل مخاطر التسوية  قد ينشأ عن
  .لما تم االتفاق عليه في العقدالموجودات وفقاً غيرها من األوراق المالية أو  ا بتوفير المبالغ النقدية أولتزاماتهاالوفاء ب عن

  
وسيط لضمان تسوية  عن طريقتسويات  إجراءهذه المخاطر من خالل  بالحد منالمعامالت، يقوم الصندوق  بالنسبة لمعظم

من االعتماد االئتماني  التزاماتهم المتعلقة بالتسوية التعاقدية. تشكل حدود التسوية جزءً ان االطرف ما يستوفيعندفقط  ذلكلمعاملة وا
 . المراقبة يةعملتضع حدوداً لو
 

  موجودات تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة
  

ديسمبر  ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١قاقها أو تعرضت النخفاض القيمة كما في لم تكن هناك أي موجودات مالية تجاوزت موعد استح
  . : ال شيء)٢٠١٨

  
  



 

٢٠ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  السيولةمخاطر   (ب)

  

صعوبات في الوفاء بالتزاماته الناتجة عن مطلوباته المالية لالصندوق واجهة ممن التي قد تنتج تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر 
تم تسوية هذه االلتزامات بطريقة ليست في تموجودات مالية أخرى، أو أن عن طريق أو  الدفع نقداً تم تسويتها من خالل تالتي 

  صالح الصندوق.
  

  وصافي الموجودات المنسوبة لحاملي أسهم الصندوق. قةتنشأ مخاطر السيولة بصورة رئيسية من المستحق ألطراف ذات عال
  

  إدارة مخاطر السيولة
  

، بما في ذلك استرداد الوحدات ضمان امتالكه سيولة كافية للوفاء بالتزاماتهفي السيولة مخاطر يتمثل منهج الصندوق إلدارة 
 للخطر.عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق  المتوقع،

  

ً للسياس بصورة يوميةإدارة مخاطر السيولة لدى الصندوق بالصندوق يقوم مدير  تم مراقبة ت. الموضوعة تواإلجراءا اتوفقا
ً مخاطر السيولة لدى الصندوق     المجلس االستشاري.ومن قبل لجنة االستثمار  يوميا

  

فإن الصندوق معرض  وبالتالي ،أسبوعيةلوحدات بصورة استرداد اعملية الصندوق تأخذ باالعتبار الخاصة بشروط الإن الئحة 
تسمح فقط سياسة االسترداد لدى الصندوق  إناالسترداد من حاملي الوحدات في أي وقت.  طلبات المتعلقة بتلبيةلمخاطر السيولة 

حاملي ويتعين على  من كل أسبوع وذلك قبل تاريخ التقييم األسبوعي (الخميس) "الموعد النهائي"باالسترداد يوم األربعاء 
  تقديم إشعار في تاريخ أو قبل الموعد النهائي.الوحدات 

  

  حسب فترات االستحقاق تحليل المطلوبات المالية
  

 المالية لألدوات وضح الجدول أدناه التدفقات النقديةياريخ التقرير. والمالية في ت للمطلوباتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية 
  للصندوق:

  

  أقل من شهر  المبلغ اإلجمالي  لقيمة الدفتريةا  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  المالية المطلوبات

      

  ٥١٦٫٢٦٧  ٥١٦٫٢٦٧  ٥١٦٫٢٦٧  توزيعات األرباح مستحقة الدفع
  ٨٨٫٢٧٦  ٨٨٫٢٧٦  ٨٨٫٢٧٦  طراف ذات عالقةألالمستحق 

  ١٧٫٦٣٢  ١٧٫٦٣٢  ١٧٫٦٣٢  المطلوبات األخرى
  ٣٠٫١٨٥٫٧١٠  ٣٠٫١٨٥٫٧١٠  ٣٠٫١٨٥٫٧١٠  صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

   -- --- - - ------ - --- - - - ------  -- --- - - ------ - --- - - - ------   -- --- - - ------ - --- - - - ------  
  ٣٠٫٨٠٧٫٨٨٥  ٣٠٫٨٠٧٫٨٨٥  ٣٠٫٨٠٧٫٨٨٥  
  ============ ============  ============  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  المالية المطلوبات

      

  ٦٧١٫٦٨٠  ٦٧١٫٦٨٠  ٦٧١٫٦٨٠  توزيعات األرباح مستحقة الدفع
  ١١٦٫١٩٦  ١١٦٫١٩٦  ١١٦٫١٩٦  طراف ذات عالقةألالمستحق 

  ٧٢٫٧٦٩  ٧٢٫٧٦٩  ٧٢٫٧٦٩  المطلوبات األخرى
  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥  صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

   -- --- - - ------ - --- - - - ------  - ----- --- ------ - --- - - - ----   - ----- --- ------ - --- - - - ----  
  ٣٤٫٩٧٤٫٣٨٠  ٣٤٫٩٧٤٫٣٨٠  ٣٤٫٩٧٤٫٣٨٠  
  ============ ============  ============  

  



 

٢١ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

    
  (تابع)مخاطر السيولة    )ب(

  
  (تابع) حسب فترات االستحقاق تحليل المطلوبات المالية

  
 مخصومة للمطلوبات المالية للصندوق على أساس أقرب استحقاق تعاقدي ممكن.غير اليبين الجدول السابق التدفقات النقدية 

  تحقة الدفع، حيثما يكون مناسبًا. إن القيم الدفترية تشبه القيم اإلجمالية.مستتضمن القيم اإلجمالية الفائدة 
  

باستثناء صافي الموجودات المنسوبة  هذه األدوات بشكل كبير عن هذا التحليل منال تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق 
قدي باستردادها خالل يومين من استالم اإلشعار. تشير إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حيث يكون لدى الصندوق التزام تعا

الخبرة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتم االحتفاظ بها من قبل حاملي الوحدات لفترة متوسطة األجل أو طويلة األجل، ومع ذلك 
السوق واحتياجات وأهداف فمن الصعوبة البالغة التنبؤ بمستويات االسترداد، حيث أنها تتغير بشكل كبير حسب التغير في ظروف 

  المستثمرين.
  

  مخاطر السوق   )ج(
  

وأسعار صرف العمالت األسهم تتمثل مخاطر السوق في المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار 
الهدف من إدارة مخاطر السوق هو من أدوات مالية. إن  يحتفظ بهاألجنبية التي يكون لها تأثير على إيرادات الصندوق أو قيمة ما 

 إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن في ضوء المخاطر.
  

  إدارة مخاطر السوق
  

يهدف الصندوق إلى تقديم . أهداف وتوجيهات االستثمار الخاصة به إلىإدارة مخاطر السوق ب الخاصةاستراتيجية الصندوق  تستند
في مزيج من  بصورة فعالةمن خالل االستثمار  المتوسطمع فرصة األرباح الرأسمالية على المدى  اإليراداتمستويات مجزية من 

بصورة يومية من قبل مدير الصندوق وفقاً تتم إدارة مخاطر السوق لدى الصندوق . ذات الدخل الثابت المالسوق أدوات 
بشكل عام من قبل المجلس االستشاري ولجنة  مراكز الصندوق في السوق مراقبةتم ت. كما المتبعةللسياسات واإلجراءات 

  االستثمار بصورة دورية.
  

حيثما يكون ضرورياً أو مالئماً، قد يقوم مدير الصندوق بالتحوط من مخاطر العمالت و/ أو المخاطر األخرى المتعلقة بالمحفظة 
  وفقاً لألهداف والتوجيهات االستثمارية. 

  
   مخاطر العمالتلالتعرض 

  
درهم ، بصورة رئيسية باليستثمر الصندوق في أدوات مالية ويبرم معامالت مقومة بعمالت أخرى غير عملته التشغيلية

وبالتالي، فإن الصندوق معرض لمخاطر حدوث تغير في سعر صرف عملته مقابل العمالت األجنبية األخرى على  .اإلماراتي
ذلك الجزء من موجودات أو مطلوبات الصندوق القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ل نحو قد يكون له تأثير سلبي على

بخالف الدوالر األمريكي. إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبت أمام الدوالر األمريكي وبالتالي، فإن تعرض المقومة بعمالت 
  ك المدى.الصندوق لمخاطر العمالت من الدرهم اإلماراتي يقتصر إلى ذل

  
  
  
  



 

٢٢ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  (تابع)مخاطر السوق   )ج(

  
    الربحأسعار مخاطر التعرض ل

  
تسعير الموجودات والمطلوبات التي ة في استحقاق وإعادالفروق الزمنية المخاطر التي تنشأ عن  في الفائدةمخاطر معدل تتمثل 

لى المدى القصير، أي ال تزيد تسعير الموجودات المالية التي تخضع لمعدل فائدة متغير عإعادة  تتم .تخضع لفائدة لدى الصندوق
دفقات لتلمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالقيمة العادلة أو ا محدودة لتعرضاتالصندوق  وعليه، يخضععن اثني عشر شهًرا. 

 أسعاراإلدارة أن أي تغيرات معقولة ممكنة في ترى  السوقي، وبالتالي الفائدةالنقدية بسبب التقلبات في المستويات السائدة لمعدل 
باستثناء االستثمارات في أدوات الدين ذات األسعار المتغيرة أو الثابتة،  على البيانات المالية للصندوق.تؤثر بشكل كبير لن  الفائدة
  كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى ال تخضع لفائدة.فإن 

  
المنسوبة إلى حاملي الوحدات  الموجوداتوصافي بيان األرباح أو الخسائر الجدول أدناه تحليل الحساسية وتأثير ذلك على  يبين

ديسمبر.  ٣١في  عار الفائدة كماأسنقطة أساس في  ١٠٠بمقدار  معقولمحتملة بشكل زيادة  للصندوق في حالالقابلة لالسترداد 
البيئة االقتصادية التي يعمل في ضوء نقطة أساس ممكن بشكل معقول  ١٠٠ بمقدارأسعار الفائدة في  أي تغيراإلدارة أن  رأت

  فيها الصندوق.
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    نقطة أساس  ١٠٠التأثير بالدوالر األمريكي، االرتفاع بمقدار 
        

  ات الشاملة وصافي الموجودات المنسوبة صافي التأثير على اإليراد
  )٩٢٨٫٨٨٠(  )١٫٣٨٨٫٣٩٧(    إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد  
    ===========  ==========  
        

  ٢٠١٨  ٢٠١٩    نقطة أساس  ١٠٠التأثير بالدوالر األمريكي، االنخفاض بمقدار 
       

  المنسوبة صافي التأثير على اإليرادات الشاملة وصافي الموجودات 
  ٩٦٨٫١٦٩  ١٫٣٠١٫٦٩٧    إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد  
    ===========  =========  
  

  مخاطر األسعار األخرى 
  

لسوق (خالف لتغيرات في أسعار اانتيجة تقلبات للقيمة العادلة لألداة المالية مخاطر حدوث في تتمثل مخاطر األسعار األخرى 
ره أو كافة صدِ أو مُ  باستثمار محدد خاصةالعمالت)، سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل صرف  تلك الناتجة عن مخاطر

في السوق. نظراً ألن معظم األدوات المالية للصندوق مسجلة بالقيمة العادلة مع  المتداولةالعوامل التي تؤثر على جميع األدوات 
امل، فإن كافة التغيرات في ظروف السوق سوف تؤثر بشكل مباشر االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل الش

  . التشغيلعلى صافي إيرادات 
  

يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر األسعار عن طريق إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في مختلف قطاعات العمل مع طرحها 
  في أدوات التداول وفقاً للتوجيهات االستثمارية.للتداول في أسواق مختلفة. وفي ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق 

  



 

٢٣ 

  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤

  
  (تابع)مخاطر السوق   )ج(

  
  (تابع)مخاطر األسعار األخرى 

  
ارة مخاطر األسعار بصورة يومية. إن اإلجراءات والنظم الداخلية تساعد مدير إدبمدير الصندوق  قيامتتطلب اإلجراءات الداخلية 

مسار . يجب تعديل أي انحراف عن بصورة مستمرة متابعة ومراقبة أية نوع من مخاطر األسعار في مواصلةالصندوق 
كما تتطلب إجراءات ات المسموح بها من خالل أفضل أسلوب ممكن وضمن إطار زمني يتناسب مع حقوق الملكية. هالتوجي

  الصندوق مراقبة مخاطر األسعار بصورة شهرية من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار.
 

عندما تكون مخاطر السوق غير متوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثمارية للصندوق، يلتزم مدير الصندوق بإعادة التوازن 
 ً   فور التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة. إلى المحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليا

  
استناًدا إلى األطراف المقابلة وقطاعات  مخاطر االئتمان المتعلقة بسندات الدين المحتفظ بها يقوم مدير الصندوق بمراقبة تركز

   القطاعات التالية:وق في كما في تاريخ التقرير، تركزت تعرضات الصكوك لدى الصند. والموقع الجغرافي العمل
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ٪  ٪  القطاع
      

  ٤٦  ٣٢ البنوك/الخدمات المالية
  ١٦  ١٤  العقارات

  -  ١٦  الصناديق السيادية
  ٣٨  ٣٨  أخرى

   -- --- --------------   -- --- --------------  
  ١٠٠  ١٠٠  
   -- --- --------------   -- --- --------------  
  

يتوقع  على حدة. الدينمستقبلياً بصورة معقولة لكل استثمار من استثمارات  ةت أسعار السوق المحتمليقوم الصندوق بتقدير تقلبا
الصندوق حد أدنى للتغير في أسعار استثماراته في أدوات الدين، بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر 

  ة من هذه االستثمارات.االئتمان. وعليه، ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار أخرى هام
  

 الصندوقتتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعمليات 
والتي تدعم عمليات الصندوق بشكل داخلي على مستوى الصندوق أو خارجياً على مستوى مذودي  والتكنولوجيا والبنية التحتية

لمخاطر من عوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك وا خدمات الصندوق،
  المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير السلوك التجاري المطبقة بصورة عامة.

  
  التشغيليةالمخاطر   )د(

  

تحقيق التوازن بين تجنب هو لمخاطر التشغيلية لالصندوق  من إدارةالهدف الصندوق. إن  أنشطةالمخاطر التشغيلية من كافة  تنشأ
  الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة الصندوق مع تحقيق هدف االستثمار المتمثل في تحقيق عائدات للمستثمرين.

  

وضع وتطبيق األنظمة الرقابية ية لالرئيس مسؤوليةرئيس مجموعة إدارة الموجودات ومسؤول االلتزام لدى مدير الصندوق اليتولى 
   على إدارة المخاطر التشغيلية.

  



 

٢٤ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  ٤
  
  (تابع) التشغيليةالمخاطر   )د(

    
المخاطر التشغيلية، التي تتضمن ضوابط وإجراءات على مستوى يتم دعم هذه المسؤولية من خالل وضع معايير عامة إلدارة 

  في المجاالت التالية: ووضع مستويات الخدمة مع مقدمي الخدمةمقدمي الخدمة 
  

  ؛ليات المختلفةوالمهام واألدوار والمسؤ بينمتطلبات الفصل المناسب 
  ؛ومتابعة المعامالت مطابقةمتطلبات  
 ؛يرها من المتطلبات القانونيةلتزام بالمتطلبات التنظيمية وغاال  
  ؛ة واإلجراءاتيالرقاب النظمتوثيق  
  الضوابط واإلجراءات لمواجهة المخاطر التي  كفاءة، ومدى الصندوق واجههايمتطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي

  ؛تم تحديدها
 ؛خطط للطوارئ وضع  
 ؛ والمعايير األخالقية والتجارية  
 حيثما ينطبق، بما فيها التأمين من حدة المخاطر الحد.  
 

لدى مدير الصندوق. تتم  وااللتزاميتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل إجراء مراجعات دورية من قبل قسم التدقيق 
  ق.مناقشة نتائج أعمال المراجعة مع اإلدارة ويتم تقديم ملخصات بها إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا لمدير الصندو

  
 الخدمة فيماعلى مستوى مقدمي واإلجراءات المتبعة يتم تنفيذ التقييم الخاص بمجلس اإلدارة حول مدى كفاية أساليب الرقابة 
    يتعلق بالمخاطر التشغيلية من خالل المناقشات المستمرة مع مقدمي الخدمة.

  
ذوي سمعة جيدة. إن إفالس أو تعثر أمناء الوحدات قد  أمناءلدى سندات الدين لدى الصندوق االحتفاظ بكافة  تتم بصورة رئيسية

المحتفظ بها لدى األمناء. يقوم مدير الصندوق بصورة دورية بمراقبة بالسندات يسبب تأجيل أو تقليل حقوق الصندوق المتعلقة 
 التصنيف االئتماني والوضع المالي لألمناء الذي يتعامل معهم.

  
  إدارة رأس المال  (هـ)

    
ل الصندوق في عدد الوحدات القائمة. يهدف الصندوق إلى استثمار مبالغ االكتتابات في محفظة استثمارية بغرض يتمثل رأسما

 تنمية رأس المال وتوفير عوائد مجزية على المدى المتوسط، مع تقليل مخاطر االنخفاض الموجه في السوق ذي الصلة. 
  

ً للتوجيهات االستثمارية يهدف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف بصورة رئيسية من خ الل االستثمار في محفظة متوازنة وفقا
للصندوق مع االحتفاظ بالسيولة الكافية للوفاء باستردادات حاملي الوحدات. التزم الصندوق بالمتطلبات المفروضة من جهات 

  ت العربية المتحدة المركزي.خارجية بما في ذلك القوانين واللوائح الخاصة بهيئة األوراق المالية والسلع ومصرف اإلمارا



 

٢٥ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
   استخدام التقديرات واألحكام  ٥

  
  المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق:

  
  ادلة لألدوات الماليةالقيم الع  )١(

  
تشتمل األدوات المالية للصندوق على استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي ويحتمل عادةً تحديد قيمها 

فيما يتعلق ببعض األدوات المالية  العادلة في نطاق معقول للتقديرات؛ أي األسعار السوقية المدرجة تكون متاحة بصورة واضحة.
  األخرى، فإن القيم الدفترية تقارب القيمة العادلة نتيجة للطبيعة الفورية أو قصيرة األجل لألدوات المالية.

  
ً من الشكوك المرتبطة بتحديد القيم  اإلدارةإن توفر أسعار سوقية ملحوظة يقلل من الحاجة إلى أحكام وتقديرات  كما يقلل أيضا

ً للمنتجات واألسواق ويتعرض للتغيرات بناًء على أحداث محددة العادلة. إن وجود مدخالت وأسعار سوقية  ملحوظة يختلف تبعا
  وظروف عامة في السوق المالي. 

  
تتطلب أساليب التقييم التي تستخدم مدخالت هامة درجة عالية من أحكام وتقديرات اإلدارة عند تحديد القيمة العادلة. إن أحكام 

  ب استخدامها.جة الختيار طريقة التقييم المناسبة التي يوتقديرات اإلدارة تعتبر دائماً الزم
  

قام الصندوق بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. تتضمن األنظمة الرقابية المحددة: التحقق من مدخالت 
لمجلس االستشاري ولجنة االستثمار التسعير الملحوظة؛ تحليل التغيرات الهامة اليومية في حركات التقييم والتحقق منها؛ وإبالغ ا

تمت مناقشة السياسات المحاسبية للصندوق حول قياسات القيمة العادلة لألدوات المالية في باألمور الجوهرية المتعلقة بالتقييم. 
  (ز).٣اإليضاح 

  
  االلتزامات الطارئة الناتجة عن المقاضاة   )٢(

  
طرفاً في دعاوى قضائية تنشأ في سياق أعماله االعتيادية. يرتكز مخصص ، قد يكون الصندوق الصندوق نظراً لطبيعة عمليات

 تقدير تلك التدفقات الخارجةالخارجة وإمكانية االلتزامات الطارئة التي تنشأ عن المقاضاة على احتمالية تدفق الموارد االقتصادية 
  تائج كل أمر منها بدقة.. تخضع مثل هذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنبصورة موثوقة

  
  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية   )٣(

  
تقدم السياسات المحاسبية للصندوق نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفها في البداية ضمن الفئات المحاسبية المختلفة 

  .الظروففي بعض 
 

 بالوصفأن هذا التصنيف يفي الصندوق  قررالخسائر،  رباح أوعند تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ
  (ز).٣ اإليضاح المبين في

  
  
  
  
  
  



 

٢٦ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  الموجودات والمطلوبات المالية  ٦
  

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  
  

  كما في. فئات األدوات المالية معبيان المركز المالي للصندوق في  الواردةلمجموعة البنود  مطابقةيبين الجدول أدناه 
  

  

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخـسائر
الموجودات المالية 

  بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية 

  اإلجمالي  األخرى
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

          الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  -  -  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  األرباح أو الخسائر
  ٣٨٠٫١٤٥  -  ٣٨٠٫١٤٥  -  الذمم المدينة األخرى

  ٥٧١٫٦٣٩  -  ٥٧١٫٦٣٩  -  النقد وما يعادله
  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------- ------------  
  ٣٠٫٨٠٧٫٨٨٥  -  ٩٥١٫٧٨٤  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  
  ===========  ===========  ===========  ============  

          المطلوبات المالية
  ٥١٦٫٢٦٧  ٥١٦٫٢٦٧  -  -  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

  ٨٨٫٢٧٦  ٨٨٫٢٧٦ -  -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ١٧٫٦٣٢ ١٧٫٦٣٢ -  -   وبات األخرىالمطل

صافي الموجودات المنسوبة إلى 
  ٣٠٫١٨٥٫٧١٠  ٣٠٫١٨٥٫٧١٠ -  -   حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

  ---------------------  ---------------------  ---------- -----------------  ---------- -----------------  
  -  -  ٣٠٫٨٠٧٫٨٨٥  ٣٠٫٨٠٧٫٨٨٥  
  =========  =========  ============  =============  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٧ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  ٦
  

  (تابع) التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  
  

  

بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  سائرالخـ
الموجودات المالية 

  بالتكلفة المطفأة
المطلوبات المالية 

  اإلجمالي  األخرى
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

          الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  ٣٣٫٨٠٣٫٦٠٨  -  -  ٣٣٫٨٠٣٫٦٠٨  األرباح أو الخسائر
  ٣٦٠٫٥٨٠  -  ٣٦٠٫٥٨٠  -  ينة األخرىالذمم المد

  ٨١٠٫١٩٢  -  ٨١٠٫١٩٢  -  النقد وما يعادله
  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------- ------------  
  ٣٤٫٩٧٤٫٣٨٠  -  ١٫١٧٠٫٧٧٢  ٣٣٫٨٠٣٫٦٠٨  
  ===========  ===========  ===========  ============  

          المطلوبات المالية
  ٦٧١٫٦٨٠  ٦٧١٫٦٨٠  -  -  توزيعات أرباح مستحقة الدفع

  ١١٦٫١٩٦  ١١٦٫١٩٦ -  -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ٧٢٫٧٦٩ ٧٢٫٧٦٩ -  -   المطلوبات األخرى

صافي الموجودات المنسوبة إلى 
  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥  ٣٤٫١١٣٫٧٣٥ -  -   حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

  ---------------------  ---------------------  ---------- -----------------  --- ------------- -----------  
  -  -  ٣٤٫٩٧٤٫٣٨٠  ٣٤٫٩٧٤٫٣٨٠  
  =========  =========  ============  =============  

  
قصيرة األجل  مالية ر هي موجودات ومطلوباتإن األدوات المالية التي ال يتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ

  تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة. 
  

االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها  باستثناءالموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة  كافةيتم قياس 
  سوق نشط.أسعار العروض الُمعلنة في إلى  استناداً بالقيمة العادلة 

  
فيما يتعلق باالستثمارات في الوحدات غير النشطة كما في تاريخ التقرير، يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب 

  التقييم.



 

٢٨ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ٦
  

  لتصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)ا  
  

مؤشر بذلك الربط الأو  في السوقوجد لها أسعار ملحوظة المماثلة، إن وجدت، والتي تدوات مع األمقارنة الالتقييم  أساليبتتضمن 
تعكس سعر األداة المالية ي التعادلة القيمة الإلى تحديد  التوصلتقييم هو ال أسلوب. إن الهدف من استخدام الذي يوفر أقرب األسعار

  مشاركين في السوق وفقاً لشروط السوق االعتيادية.المن قبل  الذي كان سيتم تحديدهفي تاريخ التقرير 
  

الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في وللقيم العادلة المبين أدناه  المتدرجنظام اليقوم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام 
  :وضع القياسات

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

 
: أساليب التقييم التي تستند إلى مدخالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة (وهي كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (وهي ٢المستوى 

ام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات المستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخد
ً أو أساليب التقييم األخرى بحيث تكون كافة  مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق األقل نشاطا

 المدخالت الهامة ملحوظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.
 
تي تستخدم فيها مدخالت جوهرية غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشمل : أساليب التقييم ال٣لمستوى ا

أساليب تقييمها مدخالت غير مستندة إلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير جوهري على تقييم األداة. تشتمل 
علنة ألدوات مماثلة حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت أو ار المُ هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها استناداً إلى األسع

  افتراضات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.
  

ج يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدر
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  إطاره دلة الذي يتم فيللقيمة العا

  

  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   دوالر أمريكي   

           ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
          

  منبالقيمة العادلة استثمارات 
  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  -  -  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  خالل األرباح أو الخسائر  

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

           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
          

  منبالقيمة العادلة استثمارات 
  ٣٣٫٨٠٣٫٦٠٨  -  -  ٣٣٫٨٠٣٫٦٠٨  خالل األرباح أو الخسائر  
  ===========  ===========  ===========  ===========  

  
بالتكلفة المطفأة والمطلوبات األخرى تعتبر قصيرة األجل وتقارب قيمتها الدفترية قيمتها العادلة  للصندوق إن الموجودات المالية

يتم تصنيف صافي الموجودات المنسوبة  نظراً لطبيعتها قصيرة األجل والجودة االئتمانية العالية التي يتمتع بها األطراف المقابلة.
. يقوم الصندوق بصورة منتظمة للقيمة العادلة من النظام المتدرج ٢المستوى ضمن  إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

  باسترداد وإصدار الوحدات القابلة لالسترداد بقيمة تساوي الحصة التناسبية لصافي موجودات الصندوق وقت االسترداد.
  
  



 

٢٩ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  اليةإيضاحات حول البيانات الم
  
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٧
  

من األدوات المالية المدرجة وغير المدرجة. فيما يلي توزيع تتألف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ديسمبر: ٣١االستثمارات حسب الدولة كما في 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  مريكيدوالر أ  دوالر أمريكي  
      

      أدوات مالية مدرجة
  ٣١٫٤٩٠٫٧٦١  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  دول مجلس التعاون الخليجي

  ٨٠٣٫١٨٧  -  إندونيسيا
  ١٫٥٠٩٫٦٦٠  -  دولية

  ----------- ---------------  ------------------------  
  ٣٣٫٨٠٣٫٦٠٨  ٢٩٫٨٥٦٫١٠١  
  ============  ===========  

    
  األطراف ذات العالقة   ٨

  
  األطراف ذات العالقة هوية 

  

تخاذ القرارات اطرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذ ملحوظ على الطرف األخر في  ةتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدر
، ولجنة االستثمارات ومدير الصندوق وتلك المجلس االستشاريأعضاء  مناألطراف ذات العالقة  تتألفالمالية أو التشغيلية. 

األطراف ذات  تلكمن إلى وفي سياق األعمال االعتيادية، بتقديم وتلقي خدمات  ،. يقوم الصندوقتخضع لسيطرتهمتي الشركات ال
  مدير الصندوق. العالقة بأسعار يتم االتفاق عليها، وبموجب أحكام وشروط موضحة من قبل

  

  األحكام والشروط
  

  لشروط واألحكام الرئيسية:افيما يلي   
  

 الصندوق األتعاب التالية المدرجة في الئحة الشروط:   يستحق مدير األتعاب
 

  سنوياً من صافي قيمة الموجودات ويتم احتسابها عند استحقاقها بصورة يومية  ٪١أتعاب إدارة بنسبة
  وتصبح مستحقة الدفع لمدير الصندوق بصورة ربع سنوية؛ و

  

  من الموجودات  ٪٠٫٠٥يكي أو دوالر أمر ١٠٫٠٠٠رسوم تسجيل سنوية ورسوم تحويل الوكالة بقيمة
. عالوة على ذلك، يتم تحميل رسوم يتم تحميلها من قبل مدير الصندوق، ، أيهما أكبرالتي تتم إدارتها

دوالر أمريكي  ٥دوالر أمريكي لكل مستثمر على أنها تكلفة تأسيس مبدئية ومبلغ  ٢٥مرة واحدة بقيمة 
 رباح وتوزيعها.لكل معاملة بما في ذلك عملية إعداد توزيعات األ

  
  
  

  
  
  
  



 

٣٠ 

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  

  (تابع)األطراف ذات العالقة   ٨
  

  األرصدة
  

  اريخ التقرير: وفيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في ت
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  

      
      

      إلى أطراف ذات عالقة مستحقال
  ٩٦٫٥١٩  ٨٢٫١٣٦  مستحقة الدفع لمدير الصندوق أتعاب إدارة

  ١٩٫٦٧٧  ٦٫١٤٠  إدارة أمين الحفظمستحقة إلى  تسجيل وتحويلرسوم 
   --------- ------ ----   -----------------  
  ١١٦٫١٩٦  ٨٨٫٢٧٦  

      
     ةأطراف ذات عالقصافي قيمة الموجودات للوحدات المحتفظ بها من 

  ٤٫٦١١٫١١٥ ٢٫٢٨٧٫٤١٧  بانك سويس أس أيه برايفتي بي أيه دإن  -
  ==========  =========  

  
  المعامالت 

  
  خالل السنة: الدخل الشامل فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان 

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
      

  ٣٧٣٫٨٥٥  ٢٩٩٫٦٢١ االستثمار إدارةأتعاب 
  ١٨٫٧٤٠  ١٥٫٠١٩  ضريبة القيمة المضافةلة يرسوم إدار

  ١٩٫٦٧٧  ١٥٫٧٧٠  رسوم تسجيل ورسوم تحويل الوكالة 
  
  

لم يتم تحميل رسوم أداء خالل الفترة  تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد لدى الصندوق موظفي إدارة رئيسيين.
) نظراً لعدم تحقيق مستوى األداء المطلوب. تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي : ال شيء٢٠١٨ ديسمبر ٣١الحالية (

 رئيسيين.الدارة اإليقوم بتعيين موظفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣١ 

  
   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية

  

  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمن الموجودات المالية ب )الخسائراألرباح/ (صافي   ٩
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
      

  )٢١٢٫٣٩٧(  ٣١٦٫٣٥٣  المحققة )الخسائراألرباح/ (
  )٧٥٧٫٣٠٩(  ١٫٢٩٣٫٢٥٢   غير المحققة )الخسائراألرباح/ (

   --- - --- ---------- -------   --- - --- --------- ------- 
  ٩٦٩٫٧٠٦(  ١٫٦٠٩٫٦٠٥(  
  ===========  ==========  
  

تتمثل األرباح/ (الخسائر) المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق بين متوسط التكلفة 
  المرجح للقيمة الدفترية لألداة المالية في تاريخ التسوية وبين سعر تسوية هذه األداة المالية.

  
(الخسائر) غير المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق بين القيمة  تتمثل األرباح/

في نهاية فترة  الدفتريةالتقرير الحالية وبين قيمتها  سنة، أو سعر المعاملة عند شرائها في السنةالدفترية لألداة المالية في بداية 
  التقرير.

  
  حاملي الوحدات القابلة لالسترداد علىاح توزيعات األرب  ١٠
  

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  
      

  ١٫٨٥٧٫٦٢٧  ١٫٥١٠٫٧٢٣  حاملي الوحدات القابلة لالستردادل المعلنةتوزيعات األرباح 
  ١٥٫٤٤٨٫٦٩٦  ١٢٫٣٧٩٫٠٤٧  المستحقة لتوزيعات األرباح الوحداتعدد 

  ٠ .١٢٠٢٤  ٠ .١٢٢٠٣  توزيعات األرباح لكل وحدة
  ===========  ==========  

      
  الوحدات القابلة لالسترداد  ١١

  

الستالم الطلبات تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدنى من قيمة االكتتاب. يحدد الصندوق تاريخ آخر موعد 
ألدنى للحد ارداد المكتملة. تخضع إشعارات االسترداد االكتتاب أو إشعارات االست اتفاقيات االستثماروهو أخر يوم يقبل فيه مدير 

ً القدرة على تعليق االستردادات أو فرض استرداد إلزامي إذا االستثنائية. في الظروف االسترداد قيمةمن  ، يكون للصندوق أيضا
في الموجودات المنسوبة ذات الصلة في بيان التغيرات في صا الحركات تم بيانحاملي الوحدات. جميع  في صالحكان ذلك األمر 

وسياسات إدارة المخاطر المبينة في اإليضاح رقم  ١إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد. طبقاً لألهداف المبينة في اإليضاح رقم 
طلبات االكتتابات المستلمة في استثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بمبالغ استثمار على الصندوق  يحرص، ٤

 االسترداد.
  

كما في  يأمريك دوالر ٤ .٤٥و  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  يأمريك دوالر ٤ .٦١يبلغ صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة 
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  
  
  
  
  



 

٣٢ 

  

   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية
  

  وحدات الصندوق  ١٢
  

ً  دوالر أمريكي ٥لوحدات بسعر األولي ل الطرحكان  األولي، يرتكز سعر االكتتاب  للطرحللوحدة (بالقيمة االسمية). الحقا
  للوحدات على صافي قيمة الموجودات لكل وحدة في آخر يوم عمل من كل أسبوع.

  
  األحداث الالحقة  ١٣

  
عليه اضطرابات في األعمال  ) كوباء عالمي مما ترتبCOVID-19، تم اإلعالن عن فيروس كورونا (٢٠٢٠في بداية 

واألنشطة االقتصادية. ترى الشركة أن هذا الحدث الحق لتاريخ الميزانية العمومية ولم يكن له تأثير على هذه البيانات المالية. يقوم 
ية حيث تتواصل الصندوق في هذه المرحلة المبكرة بتقييم أي تأثير محتمل أخذاً في االعتبار االنخفاض الحاد ألسواق األسهم العالم

مخاوف المستثمرين بشأن األثار االقتصادية الكبيرة لفيروس كورونا. سوف تستمر اإلدارة ومسؤولي الحوكمة بمراقبة الوضع 
ومن ثم تزويد أصحاب المصلحة بمزيد من المعلومات عند توفرها. قد تتطلب التغيرات في الظروف إفصاحات إضافية أو 

 .٢٠٢٠ات المالية المرحلية الموجزة للصندوق للفترات الالحقة في السنة المالية االعتراف بتعديالت في البيان
  


