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   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
 
 

 
 مدير الصندوق تقرير  

 

 

في  رلصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثما المدققة( تقديم البيانات المالية “مدير الصندوق”يسّر بنك أبوظبي األول ش.م.ع )
 . 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة( “الصندوق”الصكوك )

 
 نظرة عامة 

صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات  هوإن صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"( 
من قبل هيئة األوراق المالية  ومرخص  (“بنك أبوظبي األول”أو  “مدير الصندوق”العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول )

 . عسلالو
 

 األنشطة الرئيسية 
رأسمالية على المدى المتوسط من خالل  أرباح  تحقيق يهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من اإليرادات مع فرصة

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

االستثمارات في برامج استثمارية إسالمية جماعية أخرى والمضمونة والصكوك القابلة للتحويل، وودائع المرابحة واإلجارة 
 )صناديق استثمارية( ذات أهداف يرى مدير الصندوق أنها مناسبة في ضوء أهداف الصندوق.   

 
 النتائج

: صافي إيرادات بمبلغ 2019)دوالر أمريكي  474.969خالل الفترة الخاضعة للمراجعة، تكبد الصندوق صافي خسائر بلغت 
المرفق. أصدر   لخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو اكما هو مبين بالتفصيل في بيان  دوالر أمريكي( 1.182.796
دوالر  5.715.933وحدة بمبلغ  1.256.215كما استرد دوالر أمريكي  9.894.250وحدة بمبلغ  2.184.539الصندوق 

مبلغ وقدره  2020 ديسمبر 31داد في لي الوحدات القابلة لالسترموبلغ صافي الموجودات المنسوبة إلى حا السنةأمريكي خالل 
 دوالر أمريكي.  34.177.278

 
 مبدأ االستمرارية 

الدعم الكافي الذي يمكنه من مواصلة أعماله في  حصوله على يتوقع مدير الصندوق أن يكون لدى الصندوق الموارد الكافية و
  31المنتهية في  للسنةد البيانات المالية ندوق تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعداصالمستقبل المنظور. لهذا السبب، يواصل مدير ال

 .  2020 ديسمبر
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
حول البيانات المالية اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة. يتم تنفيذ جميع  8يتم في اإليضاح رقم 
 ما يتوافق مع القوانين واألنظمة المعمول بها. عمال االعتيادية للصندوق بألالمعامالت ضمن سياق ا

 
 نظرة مستقبلية

ترى اإلدارة أنه سوف يتم الحفاظ على المستوى الحالي لألنشطة في المستقبل القريب وليس من المتوقع حدوث أي تغيرات في 
 التمويل أو الموظفين. 
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   ار في الصكوكمصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستث
 

 

 )تابع(  مدير الصندوق تقرير  
 
 

 مدققي الحسابات 
. أبدت كي بي إم  2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنةتم تعيين كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للصندوق 

ن كي بي إم جي بموجب قرار يجي لوار جلف ليمتد رغبتها في االستمرار كمدققي حسابات للصندوق. تم اقتراح إعادة تعي
 .  2020ديسمبر  31مسؤوليتها عن السنة المنتهية في راء ذمتها فيما يخص المساهمين وتم إب

 
 
 
 
 

 _________________ 
 أالين ماركوس

 االستثمارإدارة ثمار واالستاستراتيجية العضو المنتدب ورئيس إدارة 
 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 :  التاريخ

 
 
 
 
 
 

 _________________ 
 جاسون كالرك

 منتجات والخدماتطاع القالعالمي لرئيس الالعضو المنتدب و
 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 :  التاريخ
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 كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء ربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات الع
 جميع الحقوق محفوظة. خاصة محدودة بالضمان. كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية ة التابعة لـ المستقل

 ف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. كي بي إم جي لوار جل

  
  
  
  
  

  د كي بي إم جي لوار جلف ليمت
  ٢، نيشن تاور ١٩الطابق 

  ٧٦١٣ص.ب: كورنيش أبوظبي،  
  اإلمارات العربية المتحدة  أبوظبي، 

  www.kpmg.com/ae +،٩٧١) ٢(  ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 
  
 
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
   لصكوكستثمار في االصندوق بنك أبوظبي الوطني لإلى السادة حاملي وحدات 

  
  الرأي 

  
"الصندوق")،  ( صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوكانات المالية ل لقد قمنا بتدقيق البي

األرباح أو الخسائر ، وبيانات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التي تتألف من بيان المركز المالي كما في 
القابلة  اتحاملي الوحد المنسوبة إلى والتغيرات في صافي الموجودات األخرى واإليرادات الشاملة

ات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات  تدفقوال لالسترداد 
  المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 

 
ي المركز المال في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن

النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ه المالي وتدفقاتهأدائ ، وعن٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ي ا ف للصندوق كم
  وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

 
  أساس إبداء الرأي

  
ايير في  وجب هذه المعملقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا ب

من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  اليةعن تدقيق البيانات المؤولية مدققي الحسابات  مس فقرة
لسلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير ل الدولية قواعد لالصندوق وفقاً ل

باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات   )الليةتقسالل ليةالدو معاييرال(بما في ذلك  األخالقية الدولية للمحاسبين
انات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا  لمهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيا

لسلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة ل الدولية قواعدلاألخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ول
أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية   للمحاسبين. هذا ونعتقد أنقية الدولية عايير األخالمعن مجلس ال

  ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.  
  

  المعلومات األخرى 
  

، مدير الصندوقلمعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى تقرير مسؤولة عن ا تكون اإلدارة
  ولها.  ات حققي الحسابوتقرير مد  يةلاولكنها ال تتضمن البيانات الم

  
نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية  كما أننا الال يشمل رأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى،  

  ت. بشأن هذه المعلوما
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 كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء ربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات الع
 جميع الحقوق محفوظة. خاصة محدودة بالضمان. كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية ة التابعة لـ المستقل

 ف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. كي بي إم جي لوار جل

 
  (تابع)   المعلومات األخرى

  
بذلك ام ى، وعند القيرالمعلومات األختنحصر مسؤوليتنا في قراءة   بتدقيقنا للبيانات المالية،فيما يتعلق 

كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية أو مع نضع في االعتبار ما إذا 
في حال   طاء مادية. كانت تشوبها أخ معلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذاال

قمنا بها، فإننا ملزمون  ال التيى األعمًء علا، بنفي المعلومات األخرى ى وجود خطأ ماديإل توصلنا
  الشأن. غ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذاباإلبال

  
  مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية 

  
د لدولية إلعدااإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير 

اد البيانات المالية بحيث  لية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعد لمالية، وعن الرقابة الداخالتقارير ا
  تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

  
ماله وفقاً  عوق على مواصلة أعند إعداد البيانات المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الصند 

مرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام االست مبدأل
مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية الصندوق أو إيقاف عملياته أو لم  

  يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. 
  

  ة إعداد التقارير المالية للصندوق.لى عمليف عشراؤولية اإلسلحوكمة مسؤولو ايتحمل م
  

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
  

تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية، بشكل مجمل،  
الحسابات الذي  مدققي   قريرطأ، وإصدار تخاالحتيال أو ال خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن

يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال 
التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد  

ُ  نتيجة االحتيال تنشأ األخطاء ألخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة هذه ا عتبرأو الخطأ وت
أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 

  البيانات المالية.
  

لشك اتباع مبدأ ا أحكام مهنية مع كجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع
  خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:  المهني

  
  ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ

ئمة وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومال
اطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون إن مخ ينا. اس إلبداء رأسلتزويدنا بأ

أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو 
  تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.
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 كي بي إم جي العالمية للشركات األعضاء ربية المتحدة وعضو في منظمة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات الع
 جميع الحقوق محفوظة. خاصة محدودة بالضمان. كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد، شركة إنجليزية ة التابعة لـ المستقل

 ف ليمتد مسجلة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. كي بي إم جي لوار جل

  
  

  (تابع) مالية اليق البيانات قلحسابات عن تد مسؤولية مدققي ا
  
 رض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة  عمال التدقيق وذلك بغلداخلية المتعلق بأفهم نظام الرقابة ا

 .للصندوقللظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
 
 اإلفصاحات المحاسبية و تتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرا

 ل اإلدارة.ت الصلة الموضوعة من قبذا
  
   التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما

إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق  
وفقاً  على مواصلة أعماله الصندوقري حول قدرة جوه قد تُثير شك ياألحداث أو الظروف التب

لمبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه 
رأينا   في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو نقوم بتعديل

ة. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافيفصاحات غير إلإذا كانت هذه ا
حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في  

 وفقاً لمبدأ االستمرارية.  الصندوق عن مواصلة أعمالهتوقف 
  
 ما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت  م، ب بشكل عاواها تومح ت المالية وهيكلهاتقييم عرض البيانا

البيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية  
 بصورة عادلة.

 
نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني  

يق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام  لتدقرية ألعمال اهحدد لها والنتائج الجوالم
  . نا تدقيقالرقابة الداخلية خالل 

  
 

  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 
  
  
  
  
  

  كالند ريشارد أ
  ١٠١٥رقم التسجيل: 

  ، اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي
  التاريخ:
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   كوكطني لالستثمار في الصصندوق بنك أبوظبي الو
 

 لمالي ا لمركز ان ايب
  كما في 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31  
  2020 2019 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  إيضاح 
    

    الموجودات 
 29.856.101 23.467.143 7 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ت بالقيمة االستثمارا

 380.145 270.943  الذمم المدينة األخرى  
 571.639 10.926.335  لدى البنوك النقد 
  ------------------------- ------------------------ 

 30.807.885 34.664.421  إجمالي الموجودات
   ====== === = =  =========== 
    

    المطلوبات
 516.267 377.591  توزيعات األرباح مستحقة الدفع 
 88.276 71.293 8 المستحق ألطراف ذات عالقة  

 17.632 38.259  رىت األخوبالالمط
  ---------------------- ---------------------- 

 622.175 487.143  إجمالي المطلوبات

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

 30.185.710 34.177.278  صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
   ===== ===== =  ==== == ==== 
    

 6.546.563 7.539.469  ت القائمة داعدد الوح
  ----------------------- ----------------------- 

 4 .61 4 .53  ر أمريكي(وال)دصافي قيمة الموجودات لكل وحدة 

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

لتدفقات النقدية لي واالما األداءلمالي وا الوضع ية، دكافة النواحي الما على حد علمنا، إن البيانات المالية تعرض وبشكل عادل، من 
   .المعروضة في هذه البيانات الماليةوللفترات  كما في للصندوق

 
 
 
 
 ____________ ________  ____________________ 

 أالين ماركوس
 استراتيجية العضو المنتدب ورئيس إدارة 

 االستثمارإدارة ثمار واالست
 

 جاسون كالرك
  العالمي لقطاعيس رئالو تدبالمن العضو

 المنتجات والخدمات
 

 
 

 ت المالية. من هذه البيانا جزًءا ال يتجزأ 31إلى   10تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
 .  5إلى   3بات المستقلين مدرج على الصفحات من  إن تقرير مدققي الحسا
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  صكوك لصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في ا
 

   ى  دات الشاملة األخررباح أو الخسائر واإليرااألن ا يب
  ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  
  2020 2019 
 ر أمريكيالدو دوالر أمريكي  إيضاح 
    

 من االستثمارات بالقيمة العادلة  األرباح/   (الخسائر) صافي
 1.609.605 (30.503) 9 من خالل األرباح أو الخسائر    
 1.491.430 1.116.798  حرباات األدإيرا

 101 107  أرباح صرف العمالت األجنبيةصافي 
  ---------------------- -------------------- 

 3.101.136 1.086.402  افي اإليرادات التشغيليةلي صإجما
   === = ======  ========= 
    

 ( 315.390) (282.814) 8 أتعاب إدارة االستثمار
 ( 92.227) (132.286)  خرىأ ليةت تشغيامصروف

  ---------------------- -------------------- 
 ( 407.617) (415.100)  لتشغيلية مصروفات اإجمالي ال

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

 2.693.519 671.302  لسنةل األرباح التشغيلية
   = =========  ==== ====== 

 - -   اإليرادات الشاملة األخرى
  ----------------------- ----------------------- 

 2.693.519 671.302  اإليرادات الشاملة إجمالي 
   ==== = = ==== =  ======= = = == 

 (1.510.723) (1.146.271) 10 توزيعات األرباح المدفوعة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد 
  ------------------------- ------------------------ 
 سوبة  في صافي الموجودات المن الزيادة/(النقص)

 1.182.796 (474.969)  إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد   
   ===== ==== =  == = = ======= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 31إلى   10تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
 .  5إلى   3بات المستقلين مدرج على الصفحات من  قي الحسادقإن تقرير م
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   ي الصكوكصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار ف
 

 القابلة لالسترداد حاملي الوحدات ت المنسوبة إلى ي صافي الموجودابيان التغيرات ف 
   ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

   
 صافي الموجودات   
 حاملي ىالمنسوبة إل  
 تحداولا  
 دوالر أمريكي  الوحداتعدد  
   
 34.113.735 7.664.142 2019يناير  1ي ف 

 11.702.450 2.532.183 الل السنة إصدار وحدات خ
 ( 17.224.034) (3.739.178) استرداد وحدات خالل السنة 

 1.182.796 - أرباح السنة 
 410.763 89.416 معاد استثمارها ال توزيعات األرباح

 ----------------------- ------------------------ 
 30.185.710 6.546.563 2019ديسمبر  31في 
  ==========  ======= = === 
   

 30.185.710 6.546.563 2020 يناير 1في 
 9.894.250 2.184.539 إصدار وحدات خالل السنة 
 (5.715.933) (1.256.215) استرداد وحدات خالل السنة 

 (474.969) - السنة خسائر
 288.220 64.582 معاد استثمارها ال توزيعات األرباح

 ------------------------ ------------------------ 
 34.177.278 7.539.469 2020ديسمبر  31 في
  ===========  =========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. زءً ج 31إلى   10الصفحات من مرفقة المدرجة على لتُشكل اإليضاحات ا
 .  5إلى   3بات المستقلين مدرج على الصفحات من  إن تقرير مدققي الحسا
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   ي لالستثمار في الصكوكبوظبي الوطنصندوق بنك أ
 

 بيان التدفقات النقدية  
 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

  
 2020 2019 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
   

   تشغيلية من األنشطة ال النقدية اتالتدفق
 2.693.519 671.302 األرباح التشغيلية للسنة

   
   تسوية لـ: 
 (1.293.252) 463.990 المحققةر غي )األرباح(/الخسائر

   
   التغيرات في رأس المال العامل:
 5.240.759 5.924.968 خالل األرباح أو الخسائر   االستثمارات بالقيمة العادلة من

 ( 19.565) 109.202 رى الذمم المدينة األخ
 ( 27.920) (16.983) المستحق ألطراف ذات عالقة 

 ( 55.137) 20.627 أخرىمطلوبات 
 ------------------------- ------------------------ 

 6.538.404 7.173.106 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  = ========= =  ===== ===== = 

   األنشطة التمويلية   تخدمة فيالمسقدية ات النفقالتد
 12.113.213 10.182.470 لة لالسترداد حدات قابإصدار و المتحصالت من

 ( 17.224.034) (5.715.933) د وحدات قابلة لالسترداداستردادفعات 
 (1.666.136) (1.284.947) توزيعات األرباح المدفوعة  

 -------------------------- ------------------------ 
 (6.776.957) 3.181.590 األنشطة التمويلية  (المستخدم في)/الناتج من صافي النقد

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

 ( 238.553) 10.354.696 في النقد وما يعادله (النقص)/الزيادة صافي
   

 810.192 571.639   بداية السنةفي  هالنقد وما يعادل
  ------------------------ ------------------------ 

 571.639 10.926.335 نهاية السنةالنقد وما يعادله في 
  ========== =  ==== = ==== == 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيانات المالية. لجزًءا ال يتجزأ من هذه ا 31إلى   10تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من 
 .  5إلى   3لى الصفحات من  لين مدرج عتقبات المسإن تقرير مدققي الحسا
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   صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
 

 حات حول البيانات المالية ضاإي
 
 ع القانوني واألنشطة الرئيسية لوضا 1

 
ت راصندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلما وه( “الصندوق”صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك ) إن

الصادر من قبل مجلس  8/94/ 164رقـم  ( بموجب القرار“مدير الصندوق”) أبوظبي الوطني ش.م.عالعربية المتحدة من قبل بنك 
مارات العربية المتحدة. إلرات العربية المتحدة المركزي وبناًء على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع لدولة ارة مصرف اإلماإدا

ند سيرفسز س فاأبيكتم إدارته من قبل تطته من قبل مدير الصندوق كما أنشستقل بذاته حيث تتم إدارة م ال يمثل الصندوق كيان
 (. “ية للصندوقاإلدارالجهة ”)أبوظبي  -ليمتد 

 
لية على المدى المتوسط من خالل االستثمار ايهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من اإليرادات مع فرصة األرباح الرأسم

حصر، الصكوك السيادية  لمال ذات الدخل الثابت، تتضمن على سبيل المثال ال الافعالة في مزيج من أدوات سوق ة بصور
ونة  مبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شهادات اإليداع والمرابحة المضاألخرى سالمية سوق المال اإل والتجارية وأدوات

ج استثمارية إسالمية جماعية أخرى )صناديق في براماإلجارة واالستثمارات و والصكوك القابلة للتحويل، وودائع المرابحة
    ضوء أهداف الصندوق.اسبة في أنها من االستثمارذات أهداف يرى مدير  استثمارية(

 
ة حددها من قبل مصرف اإلمارات العربية المتم اعتمات( كما " تاريخ التأسيس" ) 2012مايو  2تم إصدار نشرة االكتتاب بتاريخ 
، أبوظبي، اإلمارات  6316ب .و صمتاحة عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وهالمركزي. إن نشرة االكتتاب 

 المتحدة.العربية 
 

 أساس اإلعداد  2
 

 بيان التوافق )أ(
 

م ت .ير الماليةة إلعداد التقارليللمعايير الدووفقاً  2020ديسمبر  31 منتهية فيلوللسنة اتم إعداد البيانات المالية للصندوق كما في 
   بتاريخندوق عن مدير الص باإلنابةاعتماد هذه البيانات المالية 

 

 قياسأساس ال )ب(
 

رباح أو الخسائر العادلة من خالل األ ةالتكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيم على أساسالبيانات المالية هذه تم إعداد 
 لقيمة العادلة. قياسها بام التي يتو
 

 وعملة عرض البيانات المالية التشغيليةالعملة  )ج(
 

وقد تم تقريب جميع  للصندوق. التشغيليةالعملة  و"( وهدوالر أمريكي)"ال ريكيماألدوالر الهذه البيانات المالية بعرض يتم 
 .دوالرإلى أقرب  دوالر أمريكيبال دمةقالمالمعلومات المالية 

 
 رات واألحكامام التقديخداست )د(

 

ً للمعايير الدولية إلعدادإن إع  تقديرات م وأحكاوق وضع التقارير المالية يتطلب من مدير الصند داد البيانات المالية وفقا
ت. قد تختلف لمطلوبات واإليرادات والمصروفااوالمبالغ المعلنة للموجودات و تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبيةافتراضات و
 التقديرات.  ئج الفعلية عن تلكتاالن
 

محاسبية في الفترة تقديرات الت على البالتعديال االعترافتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. كما يتم 
 بتلك التعديالت. فترات مستقبلية تتأثر أيي وفالتي يتم فيها تعديل التقديرات 

 

29 March 2021
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   الصكوك تثمار فيسصندوق بنك أبوظبي الوطني لال
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع(أساس اإلعداد  2
 

 )تابع( التقديرات واألحكام استخدام )د(
 

تطبيق  دمة في خالمستبيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة  5إليضاح في ايتم 
 الغ المعترف بها في هذه البيانات المالية. ير األكبر على المبأث السياسات المحاسبية التي لها الت

 

 حاسبية الهامة ات المالسياس 3
 

في هذه البيانات المالية باستثناء  التي تم عرضها سقة على كافة الفترات ية الموضحة أدناه بصورة متتم تطبيق السياسات المحاسب
 ناتهذه البيالسنة. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على ا خالل ا وتم تطبيقهة بحت ساريتعديالت الجديدة على المعايير التي أصلا

 المالية. 
 

 األرباح إيرادات  )أ(
 
 .  يفعللا الربحطريقة  استخدامب الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو ضمن بيان األرباح بإيرادات  االعترافيتم 
 

 القابلة لالستردادت إلى حاملي الوحدا توزيعات األرباح )ب(
 

 لشاملة األخرىإليرادات االخسائر وااألرباح أو بيان  ضمن القابلة لالسترداد إلى حاملي الوحدات توزيعات األرباح بيتم االعتراف 
 .هااعتماد ما يتمعند
 

 أتعاب االكتتاب   (ج)
 

لصندوق، ويتم االعتراف بها اب في الوحدات في اتترداد في وقت االكحاملي الوحدات القابلة لالست ىيتم تحميل أتعاب االكتتاب عل
 خاللها عمليات االكتتاب.م تتفي الفترة التي  الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو ضمن بيان 

 
 خالل األرباح أو الخسائر ناألدوات المالية بالقيمة العادلة م )الخسائر( منصافي األرباح/     (د)

 
)الخسائر( /األرباحالل األرباح أو الخسائر على كافة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالخسائر( )/األرباحيشتمل صافي 

 ألرباح.ضمن إيرادات ا، ولكنه ال يتغير المحققة في القيمة العادلة تلتغيراالمحققة وا
 
التكلفة باح أو الخسائر في الفرق بين متوسط راألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األن م (الخسائر)تمثل صافي األرباح/ي

 التسوية. المرجح وسعر البيع/
 

أو سعر المعاملة عند شرائها في  ،الفترةاية الدفترية لألداة المالية في بد بين القيمةفي الفرق  )الخسائر( غير المحققةتتمثل األرباح/
 تسوية هذه األداة المالية.  ي تاريخ آخر إعادة تقييم قبل بيع/ف أوالحالية وبين قيمتها العادلة في نهاية الفترة  فترة التقرير

 
 المصروفات    (هـ)
 

الخسائر واإليرادات الشاملة األرباح أو ، ضمن بيان األداءوأتعاب  دارةاإل أتعابفي ذلك يتم االعتراف بكافة المصروفات، بما 
 الستحقاق. ساس اأعلى   األخرى
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 الصكوك  ستثمار في الصندوق بنك أبوظبي الوطني ل
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تابع(الهامة  المحاسبية السياسات 3
 

 جنبية المعامالت بالعمالت األ     (و)
 

ً لسعر الصرف الفوري السفقو مريكياألدوالر المعامالت بالعمالت األجنبية إلى ال يتم تحويل  عادة ئد بتاريخ المعاملة. تتم إاا
ً لسعر الصرف الفوري  مريكياألدوالر لعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الوالمطلوبات المالية بات تحويل الموجودا وفقا
   تاريخ. السائد في ذلك ال

 
 .  إليرادات الشاملة األخرى ئر واا الخساألرباح أو ضمن بيان الناتجة عن التحويل  العمالت األجنبية صرف اتراف بفروقيتم االعت

 
 لية والمطلوبات الماليةات الماودالموج    (ز)

 
 االعتراف والقياس  (1)

 

ي ذ دلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ المتاجرة الاالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العاب يقوم الصندوق
خرى في الية األوالمطلوبات المة اليملاصة باألداة. يتم االعتراف بالموجودات ية الخاديصبح فيه الصندوق طرفاً في األحكام التعاق

  التاريخ الذي تنشأ فيه.
 

خالل األرباح ، بالنسبة للبنود التي ليست بالقيمة العادلة من زائداً العادلة بالقيمة  المالية أو المطلوبات المالية الموجوداتيتم قياس 
 ارها. صدأو إبصورة مباشرة إلى حيازتها سوبة عاملة المن متكاليف ال أو الخسائر،

 
 التصنيف والقياس الالحق (2)
 

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

 سائر.  الخ
 

عمال الذي يطبقه إلدارة ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف بها، ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األ
ة التغيير في أول تاريخ ألول فترالمتأثرة بهذا  ةإعادة تصنيف جميع الموجودات المالي الموجودات المالية وفي هذه الحالة تتم

 التغيير في نموذج األعمال. إلعداد التقارير تلي
 

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

 
؛  يل التدفقات النقدية التعاقديـةحصت لى االحتفاظ بالموجودات من أجلذج أعمال يهدف إوأن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نم ‒

ة تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقديو
 مستحق.  والفائدة على المبلغ األصلي ال

 
ال الشرطين التاليين وال يتم ألخرى في حالة تحقق كا لة من خالل اإليرادات الشاملةين بالقيمة العادداالستثمار في ال يتم قياس 

 من خالل األرباح أو الخسائر:   تصنيفه بالقيمة العادلة 
 

نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وكذلك بيع حتفاظ به ضمن إذا كان يتم اال ‒
 و  وجودات المالية؛ مال

فائدة على المبلغ  فقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي والة في تواريخ محددة تدديإذا ترتب على شروطه التعاق ‒
 األصلي المستحق.
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 الصكوك  تثمار في بي الوطني لالسصندوق بنك أبوظ
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 ع(ب)تاالسياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( ةليالموجودات المالية والمطلوبات الما    )ز(
 

 )تابع( التصنيف والقياس الالحق (2)
 
 :تقييم نموذج األعمال 

 
لومات حول ، يأخذ الصندوق باالعتبار كافة المعالمالي فاظ باألصلطاره االحتتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم في إعند 

 على ما يلي: المعلومات تلكمل ت. تشالطريقة التي تدار بها األعمال
 
تركز على تحقيق  االستثمار. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية االستراتيجيةوتطبيق تلك  وثقة لالستثمارلماالستراتيجية ا -

ة أو  ل لموجودات المالية مع فترة االلتزامات ذات الصحدد ومطابقة فترة التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة مإيرادات الفوائد ا
 يع الموجودات؛من خالل ب يةدفقات نقدية متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدت

 إلى إدارة الصندوق؛  بشأنهاكيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير  -
وذج األعمال( وكيفية إدارة هذه  الية المحتفظ بها ضمن نمموذج األعمال )والموجودات المالمخاطر التي تؤثر على أداء ن -

 المخاطر؛
ودات المدارة أو التدفقات النقدية  على أساس القيمة العادلة للموجز سواء كان التعويض يرتك -مال مديري األع ضتعوي ةكيفي -

 التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و 
مبيعات والتوقعات بشأن نشاط ي فترات سابقة، أسباب هذه اليعات الموجودات المالية فمدى تكرار وحجم وتوقيت مب -

 قبل.تالمبيعات في المس
 

عتراف ال تعتبر مبيعات لهذا راف أخرى في معامالت غير مؤهلة إليقاف االأطإن عمليات تحويل الموجودات المالية إلى 
 .االعتراف بالموجودات مواصلةبلق وذلك بما يتوافق مع سياسة الصندوق فيما يتع الغرض،

 
 : يه نموذجين اثنين لألعمالالصندوق بأن لد قرر

 
وسطاء والذمم المدينة األرصدة المستحقة من و ك النقد وما يعادلهليتضمن ذ  رض التحصيل: غبه ل ظمحتفنموذج أعمال  -

 تعاقدية. التدفقات النقدية ال تحصيلاألخرى. يتم االحتفاظ بتلك الموجودات المالية بغرض 
 
ها، الية وتقييم أدائات المدلك الموجوتم إدارة تستثمارات حقوق الملكية. تالدين وانموذج األعمال اآلخر: يتضمن سندات  -

 متكررة. دلة، مع حدوث المبيعات العاعلى أساس القيمة ال
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 صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك    
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 (ع)تاب دات المالية والمطلوبات الماليةالموجو    )ز(
 

 )تابع( س الالحقوالقيا التصنيف( 2)
 

 :المبلغ األصلي والفائدة ت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعاتإذا كان ماتقييم 
 

ألولي. يتم تعريف االعتراف ا عند على أنه القيمة العادلة لألصل المالي  ‘األصليالمبلغ ’ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف 
لي المستحق خالل فترة زمنية محددة تبطة بالمبلغ األصمرلزمنية للمال ومخاطر االئتمان القابل القيمة ام"الفائدة" على أنها 

طر السيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش  والمخاطر األخرى األساسية المتعلقة بمخاطر وتكاليف اإلقراض )مثل مخا
 الربح.  

 

ذ الصندوق في االعتبار لي والفائدة، يأخص تمثل فقط المدفوعات من المبلغ األية التعاقدية دعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النق
يغير توقيت أو قيمة التدفقات   قدعاقدي شرط ت يتضمنالشروط التعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي 

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

 توقيت التدفقات النقدية؛ وأالتي قد تغير قيمة الطارئة   اثاألحد -
 خصائص التمويل؛ -
 داد؛ الشروط الخاصة بالدفع مقدماً وتمديد أجل الس  -
 و  من موجودات محددة )مثل شرط عدم الرجوع(؛ للتدفقات النقدية الصندوقالشروط التي تحدد مطالبة   -
 الفائدة(. لمعدالتالدوري مال )مثل التعديل للالقيمة الزمنية  مقابلتعدل  ئص التيالخصا -

 

  التصنيفإعادة 
 

الذي يطبقه إلدارة ي بها، ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األعمال ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئ
هذا التغيير في أول تاريخ ألول فترة ثرة بتأتتم إعادة تصنيف جميع الموجودات المالية الم ةلالموجودات المالية وفي هذه الحا

 إلعداد التقارير تلي التغيير في نموذج األعمال.
 

 قياس القيمة العادلة (3)
 

مة بين المشاركين  ظتيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منلعادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بلقيمة اتتمثل ا
ً للصندوق في ذلك التاريخ.   السوقي في السوق في تاريخ القياس ف الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

 ر عدم الوفاء بااللتزام. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاط
 

 برام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتدخط، يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستفي حال توفر تلك الشرو
ً في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على السو ق نشطا

 ن األسعار بصورة مستمرة.معلومات ع
 

ز بشكل كبير على المدخالت الملحوظة ذات كتمدرج في سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترفي حالة عدم وجود سعر 
أقل على المدخالت غير الملحوظة. يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اختياره كافة العوامل التي يضعها المشاركون في بشكل و الصلة
 في اعتبارهم عند تسعير المعاملة. السوق 
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 نك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  صندوق ب
 

 المالية  ل البيانات وحإيضاحات 
 
 )تابع(مة هاالسياسات المحاسبية ال 3
 

 )تابع( الموجودات المالية والمطلوبات المالية    )ز(
 

 )تابع( قياس القيمة العادلة (3)
 

 فوع دملا للمقابلأي القيمة العادلة  -ة عند االعتراف المبدئيالعادلة ألداة ماليهو أفضل دليل على القيمة يكون سعر المعاملة عادةً 
لعادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتم االستدالل على القيمة  ا مةأو الُمستلم. في حال قرر الصندوق أن القي
م االستناد إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو لم يتالعادلة بواسطة األسعار المدرجة في 

ياً بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة  دئمبالملحوظة، فإنه يتم قياس األدوات المالية اق وسبيانات من األ
 ً ساس تناسبي على مدى عمر  االعتراف بالفرق في بيان الدخل الشامل على أ عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. يتم الحقا

 يات السوق الملحوظة أو تاريخ إنهاء المعاملة.عطبماريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة د تعب األداة وال يمتد هذا التقييم
 

 .متاحةكون ترجة في سوق نشطة لتلك األداة عندما يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام أسعار العرض المد
ً في حال كانت األسعار المد ظمة علية والمنتلفت السوق اوتمثل معامالبصورة منتظمة وح وبوضة حارجة متيعتبر السوق نشطا

 . وفقاً لشروط السوق االعتيادية
 

 قياس التكلفة المطفأة  (4)
 

أو االلتزام عند االعتراف المبدئي، المبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل في ام المالي أو االلتز المالي لألصل ‘التكلفة المطفأة’تتمثل 
ً المدفو ً اإلطفاء ا تاعناقصا باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية  تراكم لمللمبلغ األصلي، زائداً أو ناقصا

 .  لخسائرا مخصص  على بناءً  المعدلة لمالية،وبالنسبة للموجودات ا ،المستحقةالمعترف بها والقيمة 
 

 يمةانخفاض الق (5)
 

 المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.ت خسائر االئتمان المتوقعة للموجودالق با يتعيمف خسائرقوم الصندوق باالعتراف بمخصصات ي
 

ر األداة المالية، باستثناء ما يلي يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عم
 شهراً:  12ة لمدة عقالخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتو حيث يتم قياس مخصصات

 
 ر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير؛ و ي على مخاططوالتي تن الموجودات المالية ‒

 
    ا ـا بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بهـبهاألخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة  ة ـالموجودات المالي ‒

 .  (لألصلع تعثر التي تحدث على مدى العمر المتوق)أي مخاطر ال
 

تقدير خسائر االئتمان حوظ منذ االعتراف المبدئي وعند ن ألداة مالية قد زادت بشكل ملماديد ما إذا كانت مخاطر االئتتح عند
هود زائد. يتضمن ذلك ولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو مجمعلومات المعقباالعتبار ال الصندوقأخذ يالمتوقعة، 

بما في ذلك المعلومات  المدروسوالتقييم االئتماني  للصندوق قةت، وذلك بناًء على الخبرة الساب لمعلومالالنوعي التحليل الكمي و
 االستشرافية.

 
تزيد عن   ر عن السداد لمدةصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخيفترض الصندوق أن مخاطر االئتمان المتعلقة باأل

 يوماً. 30
 
 
 



 

16 

 تثمار في الصكوك  طني لالسووظبي الصندوق بنك أب
 

 الية البيانات المل إيضاحات حو
 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( الموجودات المالية والمطلوبات المالية    )ز(
 

 )تابع( يمةقانخفاض ال (5)
 

 ا:  يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر السداد عندم
 

ق التخاذ إجراءات مثل ون لجوء الصندود اماته االئتمانية تجاه الصندوقافة التزكمقترض بيكون من غير المحتمل أن يفي ال ‒
 مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو  

 

 يوماَ؛ 90أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  ‒
 

عثر حداث التأن جميع سائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في ختت
 داة المالية. ر المتوقع لألعمعلى مدى ال حدوثها المحتمل

 

ج عن أحداث التعثر المحتمل شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنت 12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 شهراً(.   12من وقع لألداة أقل  تعمر المو خالل فترة أقصر إذا كان الشهراً بعد تاريخ التقرير )أ 12حدوثها خالل 

 

صوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي يتعرض فترة القالتتمثل 
 اللها الصندوق لمخاطر االئتمان. خ
 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

الحالية لكافة حاالت ة االئتمان على أنها القيم ئر االئتمان. يتم قياس خساالمرجح لخسائر  رالتقدي خسائر االئتمان المتوقعة في تتمثل
 ً  للعقد وبين التدفقات النقدية التي يتوقع الصندوق أن يحصل العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا

 عليها(. 
 

 فعلي لألصل المالي. معدل الفائدة البمتوقعة يتم تخفيض خسائر االئتمان ال
 
 االئتماني للموجودات المالية   خفاضناال
 

كلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض ائتماني. يقوم الصندوق في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالت
المستقبلية المقدرة ة بي على التدفقات النقديكثر له تأثير سلأحدث أو النخفاض ائتماني‘ عند وقوع  يعتبر األصل المالي أنه ’تعرض

 لمالي. ا  لألصل
 

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

 المقترض أو الُمصدر؛  التي يواجهها الحادة ةالمالي الصعوبات ‒
 

 أو يوماً؛ 90عن  سداد لفترة تزيدلخر في ا بالعقد، مثل التعثر أو التأ اإلخالل ‒
 

 . س أو إعادة هيكلة مالية أخرىلمحتمل تعرض المقترض لإلفالن من اكوأن ي ‒
 

 ي عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المال
 

   الية للموجودات.مية اإلجفة المطفأة من القيمة الدفتر يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكل
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  ي لالستثمار في الصكوك طنصندوق بنك أبوظبي الو
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع( والمطلوبات المالية الموجودات المالية    )ز(
 

 إيقاف االعتراف (6)
 

 الموجودات المالية 
ك األصل  ل على تدفقات نقدية من ذلصوي حقوقه التعاقدية في الحلي عندما تنتهاصل المم الصندوق بإيقاف االعتراف باأليقو

يل كافة مخاطر من خاللها تحو في معاملة يتم الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية تعاقديةالمالي أو عندما يقوم بتحويل 
ات ازحتفاظ بكافة مخاطر وامتيبتحويل أو اال قالصندو لية أو في معاملة ال يقوم فيهابصورة فع األصل الماليوامتيازات ملكية 

 .  المحول ال يحتفظ بالسيطرة على األصل الماليالملكية بصورة فعلية و
 

ة كافبه، لكنه يحتفظ بودات المعترف بها ضمن بيان المركز المالي الخاص يبرم الصندوق معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموج
 االعتراف بالموجودات المحولة.   م إيقافيت، ال هذه الحاالت. في بجزء كبير منها وألمحولة مخاطر وامتيازات الموجودات ا

 
 المقاصة (7)

 
لمالي فقط عندما يكون للصندوق حق ان المركز اتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بي

حصيل الموجودات لتالت على أساس صافي المبلغ أو ية المعامو ة في تسمبالغ المعترف بها وتكون لديه النيقانوني في مقاصة ال
 ت بصورة متزامنة.وتسوية المطلوبا

 
الدولية إلعداد التقارير المالية، على  لك المعاييريتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تسمح بذ

ر من األدوات المالية بالقيمة  ائلمماثلة، مثل األرباح أو الخسمعامالت العة من الألرباح والخسائر الناتجة من مجمو سبيل المثال،
 لعادلة من خالل األرباح أو الخسائر.ا

 
 الوحدات القابلة لالسترداد )ح(

 
ً لنشرة االلمبالغ االسترداد.  سترداد كمطلوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحاليةالقابلة لال يتم تصنيف الوحدات  ى دكتتاب لوفقا

. يتضمن صافي قيمة للموجودات نشرهاد على آخر صافي قيمة تم القابلة لالستردات استرداد الوحداالصندوق، ترتكز مبالغ 
 . ام أسعار اإلغالقاستثمارات الصندوق المحتسبة باستخد الموجودات

 
 وحدة كلل الموجوداتصافي قيمة  )ط(

 
من خالل تقسيم  ،مالي وفقاً لنشرة اكتتاب الصندوقضمن بيان المركز ال والمدرجلكل وحدة  الموجوداتيتم احتساب صافي قيمة 

على عدد الوحدات القائمة  ،الماليصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة ضمن بيان المركز 
 في تاريخ التقرير.  
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 دوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  نص
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 النقد وما يعادله )ي(
 

أقل من ثالثة أشهر   صليةفترات استحقاقها األ تكونالبنوك من ودائع لدى  ةيدالتدفقات النق رض بيانيتألف النقد وما يعادله لغ
جيل  يتجزأ من إدارة الصندوق للنقد. يتم تس ورصيد السحب المصرفي على المكشوف الذي يتم سداده عند الطلب ويشكل جزءاً ال

 الي. ة المطفأة في بيان المركز المالنقد وما يعادله بالتكلف
 
 المخصصات  (ك)
 

أو ضمني يمكن تقديره بصورة الصندوق، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني  يترتب علىعندما ص يتم االعتراف بمخص
 لقيمة الزمنية للمال اتأثير للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام. عندما يكون  خارج تدفق ن يلزم أ المرجح  موثوقة ويكون من

لحالية للقيمة دية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق اق، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات الناً جوهري
 اللتزام.اتعلقة بالمخاطر المحيثما أمكن، والزمنية للمال، 

 
 المعايير المصدرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد )ل(

 
ويجوز تطبيقها  2020يناير  1د على الفترات السنوية التي تبدأ بع والتعديالت على المعايير تسري مجموعة من المعايير الجديدة

ليس من   انات المالية.لبيعداد هذه اإبق عند بشكل مس ة المعدل وأ المعايير الجديدة  يطبقلم  الصندوققبل ذلك التاريخ؛ إال أن 
لم يطبق  .للصندوقالتالية تأثير جوهري على البيانات المالية  التفسيراتوالمعدلة الجديدة والمعايير  المتوقع أن يكون ألي من

لم يتم رها ولكن إصدا تم التيحتى اآلن والتقارير المالية  المعايير الدولية إلعدادمن  التاليةالجديدة والمعدلة الصندوق المعايير 
 تفعيلها بعد: 

 

 السريانيخ رتا الوصف

:  39بي الدولي رقم لتقارير المالية والمعيار المحاسامعايير الدولية إلعداد من ال 9 و 7 المعاييرالتعديالت على 
 الفائدة معدل معيارتعديل 

 2021يناير  1

  16رقم  ةالدولي ةالمحاسبي اييروالمع ةليارير الماقلتاعداد إل من المعايير الدولية 3المعيار رقم التعديالت على 
 لةوالموجودات المحتمالمحتملة والمخصصات وااللتزامات  اآلالت والمعداتوتلكات عمال والممدمج األ 37و

 2022يناير  1

  16فقة رة الميحيتوضواألمثلة اللتقارير المالية امعايير الدولية إلعداد من ال 9و  1 المعاييرالتعديالت على 
 لتقارير الماليةامعايير الدولية إلعداد الالتحسينات السنوية على  41يار المحاسبي الدولي رقم  والمع

 2022يناير  1

بما فيها التعديالت  " التأمين عقود" لتقارير المالية امعايير الدولية إلعداد من ال 17المعيار رقم التعديالت على 
 المالية ر لتقاريامعايير الدولية إلعداد العلى 

 2023يناير  1

 2023يناير  1   تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ال
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 نك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك  صندوق ب
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 إدارة المخاطر المالية 4
 

 مقدمة ونظرة عامة 
 

 ت المالية:  راء استخدامه لألدوا لية من جمعرض للمخاطر التاق إن الصندو
 
 االئتمانمخاطر  •
 السيولة مخاطر  •
 السوقمخاطر  •
 المخاطر التشغيلية •
 

  هوسياسات الصندوق أهداف ويوضحاح معلومات حول تعرض الصندوق لكل من المخاطر المذكورة أعاله يقدم هذا اإليض
 ال. ارة الصندوق لرأس المإلى إد ة المخاطر باإلضافةارلقياس وإد واإلجراءات المتبعة من قبله

 
 دارة المخاطر  إل العام طاراإل
 

رة داإل العام طاراإلع ومتابعة بصورة عامة عن وض المسؤولية اتراالستثمامراجعة المجلس االستشاري ولجنة  يتحمل كل من
 .  لمخاطرل الصندوق

 
لجنة  ل اليومي شرافاإل تحتللصندوق ية االستثمار واألهداف وجيهاتلتاعلى  يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بناءً 

لصندوق المبينة ل يةرستراتيجيات االستثماااللك . يقوم المجلس االستشاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوق )بما في ذاالستثمار
 تقديم التوصيات المناسبة إلى مدير الصندوق.وة االستثمار( في عملي

 
دوق بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها الصندوق ووضع الحدود دارة المخاطر الخاصة بالصنإ يتم وضع سياسات

د الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة  المخاطر وااللتزام بالحدو بة مراقلولمخاطر ل ئمةالمال الضوابط الرقابيةو
   والخدمات المقدمة. السوق والمنتجات أوضاع علىأ التي تطرالتغيرات  بيانل، مراروباست ،بصورة دوريةالمخاطر 

 
 .بالمخاطر ةالمتعلقفي اإليضاحات مبينة  التقريرإن تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ 

 
  االئتمان مخاطر )أ(

 

لوفاء بالتزاماته أو ارتباطاته  عن امخاطر االئتمان في المخاطر التي قد تنتج عن عجز أحد األطراف المقابلة في أداء مالية  تتمثل
لدى البنك  التي أبرمها مع الصندوق، مما يترتب عليه خسارة مالية للصندوق. تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من النقد

ات عالقة. لغرض إعداد التقارير عن إدارة المخاطر، يقوم الصندوق بمراعاة وتوحيد جميع أطراف ذ المبالغ المستحقة منو
 التعرض لمخاطر االئتمان )مثل مخاطر تأخر المدين عن السداد ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع(.  عناصر

 

 إدارة مخاطر االئتمان
 

للسياسات واإلجراءات الموضوعة. تتضمن األهداف الرئيسية االئتمان بصورة دورية وفقاً راقبة مخاطر يقوم مدير الصندوق بم
ً لألهداف والتوجيهات ( تحديد االستر1للجنة االستثمار: ) اتيجيات والخطط االستثمارية الواجب اتباعها إلدارة الصناديق وفقا

ناقشة مختلف االستراتيجيات ( مراجعة أداء الصندوق وم2) ئحة الشروط؛في نشرة االكتتاب وال االستثمارية على النحو المبين
 وعلى مستوى األسهم من حين آلخر. اتمستوى القطاعالمتبعة على 
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  الستثمار في الصكوك صندوق بنك أبوظبي الوطني ل
 

 ات حول البيانات المالية إيضاح
 
 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4

 
 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(

 
 )تابع(  إدارة مخاطر االئتمان

 
ل عن دراسة االستراتيجيات ة للمجلس االستشاري للصندوق في حماية مصالح المستثمرين، كما أنه مسؤوتتمثل األهداف الرئيسي

 تراتيجي. باإلضافة إلىعلى المستوى االسكل صندوق  صندوق على حدة ومراجعة أداء المتبعة على مستوى كلاالستثمارية 
قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقديم المشورة إلى مدير ستشاري بدراسة األحداث واإلجراءات التي ذلك، يقوم المجلس اال

 ك مناسباً. إجراءات التصحيح الممكنة، حيثما كان ذلالصندوق حول 
 

بإعادة التوازن ، يلتزم مدير الصندوق ت االستثمارية للصندوقياسة أو التوجيهافقة مع السكون مخاطر االئتمان غير متواعندما ت
 المطبقة. حقيق ذلك عملياً عقب التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمارللمحفظة بمجرد إمكانية ت

 

 التعرض لمخاطر االئتمان
 

  ذات الصلة  الماليةلموجودات ل الدفتريةالقيم في  بيان المركز الماليفي تاريخ  ق لمخاطر االئتمانلصندولأقصى تعرض يتمثل 
 . ن المركز المالي بيا في
 

 البنك  لدىالنقد 
 

 .سزسكيورتز أند سيرفيدوتشة لدى  لصندوق ل يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية
 

 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 

 : السنةندوق حسب الجدارة االئتمانية كما في نهاية فيما يلي نسبة استثمارات الص
  2020 2019 
    

 ٪ 12 .62 ٪17 .40  + أإلى  -أ
 ٪ 23 .10 ٪22 .75  +ب بإلى  - ب ب ب

 ٪ 64 .28 ٪59 .85  ةغير مصنف
  ------------------- ------------------ 

  00. 100٪ 00. 100 ٪ 
   == = == = = ==  == ==== = = 
 

 .رموقينمن مصدرين مغير الُمصنفة  الصندوق اراتاستثم جميعإن 
 انمخاطر االئتم كزتر
 
أو   2020ديسمبر  31أو مجموعة من المصدرين كما في  صدر معينفيما يتعلق بمُ اطر االئتمان لمخ ز جوهرييكن هناك ترك مل

   .2019ديسمبر  31
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  الستثمار في الصكوك صندوق بنك أبوظبي الوطني ل
 

 ات حول البيانات المالية إيضاح
 
 بع()تا إدارة المخاطر المالية 4

 
 )تابع( مخاطر االئتمان )أ(

 
 مخاطر التسوية

 
الخسائر الناجمة عن عجز منشأة ما مثل مخاطر التسوية في ت. تتقد ينشأ عن أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعامال

 عليه في العقد. االتفاق لمالية أو غيرها من الموجودات وفقاً لما تم وراق المبالغ النقدية أو األعن الوفاء بالتزاماتها بتوفير ا
 

وية  وسيط لضمان تس عن طريقويات تس إجراءهذه المخاطر من خالل  بالحد من معظم المعامالت، يقوم الصندوق بالنسبة ل
  عملية الموافقة علىمن  اد التسوية جزءً شكل حدو. تالمتعلقة بالتسوية التعاقديةالتزاماتهم بن االطرف ما يفيعندفقط  ذلكالمعاملة و

  .حدود االئتمان مراقبةو تماناالئ
 

 موجودات تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة
 

 31في  كلفة المطفأة تجاوزت موعد استحقاقها أو تعرضت النخفاض القيمة كمات مالية مسجلة بالتوجودالم تكن هناك أي م
 . : ال شيء(2019بر ديسم 31) 2020ديسمبر 

 
 السيولةمخاطر  )ب(

 
مطلوباته ة عن التي قد تنتج من مواجهة الصندوق لصعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية الناتج المخاطرسيولة في ل مخاطر التتمث

لتزامات بطريقة ليست ه االرى، أو أن تتم تسوية هذموجودات مالية أخمن خالل أو  الدفع نقداً يق عن طرتي تتم تسويتها المالية ال
 في صالح الصندوق. 

 
 وق. الصند أسهموصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي   عالقةألطراف ذات   المستحقة من يولة بصورة رئيسيمخاطر الس تنشأ
 

 ة إدارة مخاطر السيول
 

د المتوقع  ستردااالبما في ذلك  ماته، كافية للوفاء بالتزالة يتمثل منهج الصندوق إلدارة مخاطر السيولة في ضمان امتالكه سيو
 غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر. دون تكبد خسائر  استحقاقها  ، عندللوحدات

 
ً للسياسات واإلجراءات دى الصندوق بصورة يويقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر السيولة ل . تتم مراقبة الموضوعةمية وفقا

ً لدى الصندوق لة مخاطر السيو  ل لجنة االستثمار والمجلس االستشاري. من قب يوميا
 

فإن الصندوق معرض  اليوبالت ،أسبوعيةلوحدات بصورة استرداد اعملية الصندوق تأخذ باالعتبار الخاصة بشروط الئحة إن ال
مح فقط تسسة االسترداد لدى الصندوق سيا إناالسترداد من حاملي الوحدات في أي وقت.  طلبات علقة بتلبيةالمتلمخاطر السيولة 

حاملي ويتعين على  من كل أسبوع وذلك قبل تاريخ التقييم األسبوعي )الخميس( هائي" "الموعد النباالسترداد يوم األربعاء 
 أو قبل الموعد النهائي. قديم إشعار في تالوحدات 
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  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
 

 يانات المالية إيضاحات حول الب 
 
 تابع() اطر الماليةإدارة المخ 4

  
 ابع()تمخاطر السيولة   (ب)

 
 حسب فترات االستحقاق تحليل المطلوبات المالية

 
  لألدوات  ول أدناه التدفقات النقديةاوضح الجد تر. اريخ التقريوالمالية في ت للمطلوباتفيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية 

 :للصندوق المالية
 

 أقل من شهر الياإلجمالمبلغ  لقيمة الدفتريةا 
 دوالر أمريكي  مريكي دوالر أ دوالر أمريكي  

 2020ديسمبر  31
 المالية المطلوبات

   

 377.591 377.591 377.591 توزيعات األرباح مستحقة الدفع 
 71.293 71.293 71.293 ذات عالقة  طرافألالمستحق 

 38.259 38.259 38.259 المطلوبات األخرى
 34.177.278 34.177.278 34.177.278 ة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد منسوبصافي الموجودات ال

 ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 34.664.421 34.664.421 34.664.421 
  ===== == = == =  == = == = = = == =  = ==== = = = = == = 

 2019ديسمبر  31
 المالية المطلوبات

   

 516.267 516.267 516.267 توزيعات األرباح مستحقة الدفع 
 88.276 88.276 88.276 طراف ذات عالقة ألالمستحق 

 17.632 17.632 17.632 المطلوبات األخرى
 30.185.710 30.185.710 30.185.710 المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد صافي الموجودات 

 ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 30.807.885 30.807.885 30.807.885 
  = = === == = == =  == == == = = == =  = == = = = = = == = 
 

تاريخ استحقاق تعاقدي  ة للصندوق على أساس أقربت النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالييبين الجدول السابق التدفقا
 كون مناسباً. إن القيم الدفترية تساوي المبالغ اإلجمالية.فع، حيثما يتتضمن القيم اإلجمالية الفائدة مستحقة الد .محتمل

 
الموجودات المنسوبة  بشكل كبير عن هذا التحليل باستثناء صافي  ت النقدية المتوقعة للصندوق من هذه األدواتال تختلف التدفقا

الل يومين من استالم اإلشعار. تشير استردادها خي بحيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقد تردادحاملي الوحدات القابلة لالس إلى
إال أنه من وسطة األجل أو طويلة األجل، الحتفاظ بها من قبل حاملي الوحدات لفترة متذه الوحدات يتم االخبرة السابقة إلى أن ه

 . همأهدافلمستثمرين وت اواحتياجاالمتغيرة ل كبير حسب ظروف السوق بشك تتقلبسترداد، حيث أنها التنبؤ بمستويات اال لصعبا
 

 مخاطر السوق  (ج)
 

ف ر حقوق الملكية وأسعار صرعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعا تتمثل مخاطر السوق في المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أس
ارة مخاطر إد الهدف منة ما يمتلكه من أدوات مالية. إن على إيرادات الصندوق أو قيم ية التي يكون لها تأثيرالعمالت األجنب

 كن في ضوء المخاطر. السوق هو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد مم
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  وظبي الوطني لالستثمار في الصكوك صندوق بنك أب
 

 ة إيضاحات حول البيانات المالي
 
 تابع() إدارة المخاطر المالية 4

  
  )تابع( مخاطر السوق (ج)
 

 اطر السوق إدارة مخ
 

الهدف  إنالخاصة به.  يةتوجيهات االستثمارالهداف واأل إلىدارة مخاطر السوق بإ الخاصةلصندوق استراتيجية ا تستند
ا من األوراق وغيره مجلس التعاون الخليجي دولاالستثمار في محفظة متوازنة لألسهم في  هوسي للصندوق ري الرئياالستثما

ً للسياسات واإلجراءات سوق لدى الصندوق إدارة مخاطر البمدير الصندوق  يقوم. القابلة للتحويللمالية ا بصورة يومية وفقا
 ة.عام من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار بصورة دوريوق بشكل الس مراكز الصندوق فيتتم مراقبة و. الموضوعة

 

ً حيثما يكون ضرورياً أو م حفظة  رى المتعلقة بالماطر العمالت و/أو المخاطر األخمخم مدير الصندوق بالتحوط من ، قد يقوالئما
 وفقاً لألهداف والتوجيهات االستثمارية. 

 
  مخاطر العمالتلالتعرض 

 
  . رهم اإلماراتيد، بصورة رئيسية باللتشغيليةدوق في أدوات مالية ويبرم معامالت مقومة بعمالت أخرى غير عملته ا نيستثمر الص

لمخاطر حدوث تغير في سعر صرف عملته مقابل العمالت األجنبية األخرى على نحو قد يكون  وبالتالي، فإن الصندوق معرض 
مقومة بعمالت ذلك الجزء من موجودات أو مطلوبات الصندوق الالنقدية المستقبلية ل القيمة العادلة أو التدفقات له تأثير سلبي على 
أمام الدوالر األمريكي وبالتالي، فإن تعرض الصندوق لمخاطر  األمريكي. إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبتبخالف الدوالر 

 ك المدى. العمالت من الدرهم اإلماراتي يقتصر إلى ذل
 

     الربح معدلمخاطر التعرض ل
 

موجودات تسعير ة ادإعتاريخ اق وستحقاال بين تاريخق الزمنية الفروالمخاطر التي تنشأ عن  في الربحمخاطر معدل تتمثل 
لى المدى القصير، متغير ع ربحتسعير الموجودات المالية التي تخضع لمعدل إعادة  تتم .للربحالتي تخضع  ندوقالصت مطلوباو

  المتعلقة بالقيمة العادلة  بح الر معدللمخاطر  محدود لتعرضالصندوق  وعليه، يخضع. اً ثني عشر شهرال تزيد عن اخالل فترة أي 
محتملة  اإلدارة أن أي تغيرات ترى  ، وبالتاليالسوق الربح فيتويات السائدة لمعدل في المس دفقات النقدية بسبب التقلباتلتأو ا
ت باستثناء االستثمارات في أدوات الدين ذا  بيانات المالية للصندوق.على التؤثر بشكل كبير لن  معدالت الربحفي معقولة و

 . لربحاألخرى ال تخضع  لماليةكافة الموجودات والمطلوبات ان بتة، فإالمتغيرة أو الثا المعدالت
 

املي الوحدات المنسوبة إلى ح الموجوداتوصافي بيان األرباح أو الخسائر الجدول أدناه تحليل الحساسية وتأثير ذلك على  يبين
ر. ديسمب 31في  كما معدالت الربحس في نقطة أسا 100بمقدار  معقولل محتملة بشكزيادة  للصندوق في حالالقابلة لالسترداد 

البيئة االقتصادية التي يعمل  في ضوء نقطة أساس ممكن بشكل معقول  100 بمقدار معدالت الربحفي  أي تغيردارة أن اإل رأت
 فيها الصندوق.

 
 2019 2020  نقطة أساس   100ير بالدوالر األمريكي، االرتفاع بمقدار التأث

 المنسوبة  شاملة وصافي الموجودات ات الصافي التأثير على اإليراد
 (1.388.397) (971.549)  حاملي الوحدات القابلة لالسترداد إلى  
   == == == = = ==  == == = == = = = 
    

 2019 2020  نقطة أساس   100قدار التأثير بالدوالر األمريكي، االنخفاض بم
 بة  المنسواملة وصافي الموجودات صافي التأثير على اإليرادات الش 

 1.301.697 928.451  ات القابلة لالستردادإلى حاملي الوحد   
   = == = = = = ===  == ==== = = = 
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  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4

 
 )تابع(مخاطر السوق  (ج)

 
 سعار األخرى مخاطر األ

 
لسوق )خالف لتغيرات في أسعار اانتيجة العادلة لألداة المالية  تقلبات للقيمةمخاطر حدوث في ار األخرى األسعتتمثل مخاطر 

ره أو كافة  صد  أو مُ  باستثمار محدد خاصةامل غيرات بسبب عوالعمالت(، سواء كانت تلك التصرف  تلك الناتجة عن مخاطر 
ندوق مسجلة بالقيمة العادلة مع ق. نظراً ألن معظم األدوات المالية للصالسو في المتداولةى جميع األدوات العوامل التي تؤثر عل

روف كافة التغيرات في ظ ، فإنالشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر واإليرادات االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان 
 .  التشغيلدات السوق سوف تؤثر بشكل مباشر على صافي إيرا 

 
حفظة متنوعة من األدوات في مختلف قطاعات العمل مع طرحها شاء مصندوق بإدارة مخاطر األسعار عن طريق إنيقوم مدير ال

 جيهات االستثمارية.التداول وفقاً للتو في أدواتللتداول في أسواق مختلفة. وفي ظل الظروف العادية، يستثمر الصندوق 
 

لنظم الداخلية تساعد مدير ات واية. إن اإلجراءمخاطر األسعار بصورة يومارة إدبمدير الصندوق  قيامة تتطلب اإلجراءات الداخلي
مسار . يجب تعديل أي انحراف عن بصورة مستمرة متابعة ومراقبة أية نوع من مخاطر األسعار في مواصلةالصندوق 

تتطلب إجراءات كما تناسب مع حقوق الملكية. ات المسموح بها من خالل أفضل أسلوب ممكن وضمن إطار زمني يهالتوجي
 من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار. اً شهري سعارراقبة مخاطر األالصندوق م

 
دوق، يلتزم مدير الصندوق بإعادة التوازن  عندما تكون مخاطر السوق غير متوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثمارية للصن

ً إلى المحفظة بمجرد إمكان  ر المطبقة.ر االستثماالمحفظة بمعاييحقق من عدم التزام   فور التية تحقيق ذلك عمليا
 

اعات  استناًدا إلى األطراف المقابلة وقط مخاطر االئتمان المتعلقة بسندات الدين المحتفظ بها يقوم مدير الصندوق بمراقبة تركز
   القطاعات التالية:ي فمركزة وق الصكوك لدى الصند تعرضات كانتكما في تاريخ التقرير، . والموقع الجغرافي العمل
 
 2020 2019 

 ٪ ٪ طاعالق
   

 32 56 البنوك/الخدمات المالية 
 14 - العقارات

 16 - الصناديق السيادية 
 38 44 أخرى 

 ---------------- ---------------- 
 100 100 
  =======  ======= 
 

يتوقع  على حدة.  لديناورة معقولة لكل استثمار من استثمارات بلياً بصمستق ةالسوق المحتملت أسعار يقوم الصندوق بتقدير تقلبا
الصندوق حد أدنى للتغير في أسعار استثماراته في أدوات الدين، بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر 

 ذه االستثمارات.من ه جوهريةالئتمان. وعليه، ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار أخرى ا
 

 والتقنيات باإلجراءات مرتبطة متنوعة أسباب ئة عن الناشير المباشرة وغ المباشرة اطر التشغيلية في مخاطر الخسارةتتمثل المخ
  لصندوق، لالخدمات مستوى مقدمي  الصندوق أو خارجياً على ىعلى مستوياً مليات الصندوق سواء داخلعل مة الداعوالبنية التحتية 

المتطلبات  عن الناشئةثل تلك ة ماطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولمخ بخالف عوامل أخرى خارجية لك منوكذ
 . بصورة عامة المتعارف عليها ستثمارة االإدار معاييرالقانونية والتنظيمية و
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  الستثمار في الصكوك بنك أبوظبي الوطني لصندوق 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 )تابع( مخاطر الماليةإدارة ال 4

 
 )تابع(خاطر السوق م (ج)

 
  ابع( )ت مخاطر األسعار األخرى

 
  افية الجغر ةطقالمنوهي  ،تداعيات خطيرة وسلبية على ظروف العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 19-كوفيد ةكان لجائح

والتعليم  والنقللى السفر ، بما في ذلك القيود ع2020 معا طوال والدول األخرى حول العالم  ،سية التي يستثمر فيها الصندوقسااأل
شهدت أسواق األسهم واألوراق المالية األخرى تقلباً عالوة على ذلك،  ارية بشكل عام.يم الخدمات والعمليات التجسلع وتقدج الوإنتا

  ه أن ، إال19-ة طويلة المدى لكوفيداعيات االقتصاديالتدتوقع  صعوبةعلى الرغم من كبيرة. ئر ألسهم خساشديداً وتكبدت أسواق ا
آثار سلبية  في األوراق المالية  استثمارات الصندوقحالياً لتي تواجهها العصيبة ا العمل ظروف أن يكون لمن المرجح بدرجة كبيرة 

يات ا كانت التداعإذمستقبلية. ي الفترات الالصندوق فثر سلباً على تقييم استثمارات ؤعلى أدائها المالي وبالتالي من المحتمل أن ت
    ة قد تكون جوهرية. سلبيالمدى، فإن اآلثار ال و/أو طويلة جسيمة االقتصادية

 
 التشغيليةالمخاطر  (د)
 

الحد تحقيق التوازن بين  بغرضشغيلية تلمخاطر الا  إدارة الصندوق إلى  هدفيالصندوق.  طةأنشمن كافة المخاطر التشغيلية  تنشأ
 للمستثمرين. وائدعمع تحقيق هدف االستثمار المتمثل في تحقيق  التي قد تلحق بسمعة الصندوق  الخسائر المالية واألضرار من
 
ة رئيس مجموعة إدار قعلى عات ابية على إدارة المخاطر التشغيليةالرق الضوابطوضع وتطبيق  عن يةالرئيس مسؤوليةالتقع 

   .ندوقدى مدير الصالموجودات ومسؤول االلتزام ل
  

متبعة من قبل  ضوابط وإجراءات  منالمخاطر التشغيلية، التي تتضعامة إلدارة  لمسؤولية من خالل وضع معاييريتم دعم هذه ا 
 تالية: المجاالت الفي  اتالخدم مزوديمستويات الخدمة مع  تحديدو تاالخدم مزودي

 

 ؛ليات المختلفةوواألدوار والمسؤالوظيفية المهام  بين متطلبات الفصل المناسب •

 ؛ومتابعة المعامالت ابقةمطمتطلبات  •

 ؛لبات القانونيةيرها من المتطلتزام بالمتطلبات التنظيمية وغاال •

 ؛ة واإلجراءاتيالرقاب الضوابطتوثيق  •

مواجهة المخاطر في الضوابط واإلجراءات  فعالية، ومدى صندوقال واجههاي متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي •
 ؛التي تم تحديدها

 ؛ للطوارئ خطط وضع •

 ؛ وة والتجاريةالمعايير األخالقي •

 .طبقحيثما ينلتأمين ، بما فيها االمخاطرمن   الحد •
 

الصندوق. تتم لدى مدير  وااللتزامسم التدقيق يتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل إجراء مراجعات دورية من قبل ق
 ق.ق واإلدارة العليا لمدير الصندوملخصات بها إلى لجنة التدقي مناقشة نتائج أعمال المراجعة مع اإلدارة ويتم تقديم

 
 فيما اتلخدما  مزودي من قبل واإلجراءات المتبعة ة يالرقاب الضوابط فعالية مجلس اإلدارة حول مدى أعضاء تقييم ء إجرايتم 

    .اتالخدم مزوديمع  الدوريةلية من خالل المناقشات يتعلق بالمخاطر التشغي
 
قد يسبب  الحافظ األمينتعثر الس أو سمعة جيدة. إن إف ذو ينحافظ أملدى الصندوق بالخاصة سندات الدين ظ بكافة االحتفا يتم

دوق بصورة دورية بمراقبة . يقوم مدير الصنالحافظ األمينبها لدى  المحتفظبالسندات تأجيل أو تقليل حقوق الصندوق المتعلقة 
 .الذي يتعامل معه افظ األمينلحلوالوضع المالي  ةاالئتماني اتالتصنيف
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  وك صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصك
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 )تابع( إدارة المخاطر المالية 4
 

 إدارة رأس المال )هـ(
  

استثمارية بغرض قائمة. يهدف الصندوق إلى استثمار مبالغ االكتتابات في محفظة ت الوق في عدد الوحدال الصنديتمثل رأسما
 الموجه في السوق ذي الصلة.   عالتراجمع تقليل مخاطر عوائد مجزية على المدى المتوسط،  وتحقيقمال أس التنمية ر

 

ً للتوجيهات االستثمارية  تواستثمار في محفظة مالل االيهدف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف بصورة رئيسية من خ زنة وفقا
متطلبات المفروضة من  التزم الصندوق بال حاملي الوحدات.  من رداد ستطلبات االة الكافية للوفاء بللصندوق مع االحتفاظ بالسيول

 دة المركزي. ية المتحت العربجهات خارجية بما في ذلك القوانين واللوائح الخاصة بهيئة األوراق المالية والسلع ومصرف اإلمارا
 

  استخدام التقديرات واألحكام 5
 

 المحاسبية للصندوق:حكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات عدم اليقين في التقديرات واألالمصادر الرئيسية ل
 
 ادلة لألدوات المالية القيم الع (1)

 
المالي ويحتمل عادةً تحديد قيمها  في بيان المركز العادلة األدوات المالية للصندوق على استثمارات يتم قياسها بالقيمة تشتمل
فيما يتعلق ببعض  بصورة واضحة. تكون متاحةالتي أي األسعار السوقية المدرجة لتقديرات؛ ا من نطاق معقول لمن خالالعادلة 

وفر  إن ت لألدوات المالية.  األجلتقارب القيمة العادلة نتيجة للطبيعة الفورية أو قصيرة األخرى، فإن القيم الدفترية األدوات المالية 
ً من الشكوك المرتبط اإلدارةت من الحاجة إلى أحكام وتقديرايقلل  يمكن مالحظتهاأسعار سوقية  ة بتحديد القيم كما يقلل أيضا

اث واألسواق ويتعرض للتغيرات بناًء على أحد يختلف تبعاً للمنتجات يمكن مالحظتهاالعادلة. إن وجود مدخالت وأسعار سوقية 
 ة في السوق المالي.  محددة وظروف عام

 
 تكونديد القيمة العادلة. رجة عالية من أحكام وتقديرات اإلدارة عند تحدطلب تت جوهريةستخدم مدخالت التقييم التي ت نماذجإن 

ابة  ع إطار عام للرققام الصندوق بوض . ب استخدامهجي ذي ال ناسبالتقييم الم نموذجالختيار  عادةً مطلوبةأحكام وتقديرات اإلدارة 
اليومية ت من مدخالت التسعير الملحوظة؛ تحليل التغيرا الرقابية المحددة: التحقق بطالضواقيم العادلة. تتضمن فيما يتعلق بقياس ال

ناقشة  تمت مثمار باألمور الجوهرية المتعلقة بالتقييم. لمجلس االستشاري ولجنة االستالتقييم والتحقق منها؛ وإبالغ افي  الجوهرية
 )ز(.3  رقم احلة لألدوات المالية في اإليضقياسات القيمة العادب المتعلقةسات المحاسبية للصندوق السيا
 

   الدعاوى القضائيةجة عن االلتزامات الطارئة النات (2)
 

رتكز مخصص في سياق أعماله االعتيادية. يطرفاً في دعاوى قضائية تنشأ ، قد يكون الصندوق الصندوق نظراً لطبيعة عمليات
  تقدير تلك التدفقاتوإمكانية ارد االقتصادية لمول يالخارجتدفق الحتمالية لى اع الدعاوى القضائية عن  الناتجةااللتزامات الطارئة 

 تائج كل أمر منها بدقة.. تخضع مثل هذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنبصورة موثوقة الخارجة 
 
 مطلوبات المالية  تصنيف الموجودات وال (3)

 
محاسبية فئات  فيالبداية  منذلوبات المالية ودات والمطلموجا خالله تصميميتم من  سبية للصندوق نطاقتقدم السياسات المحا

 .معينة ظروف ظل مختلفة في
 

 ينطبق عليهأن هذا التصنيف ق الصندو قررالخسائر،  رباح أوعند تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األ
   )ز(.3 رقم  اإليضاح المبين في الوصف
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  ك ني لالستثمار في الصكوي الوطق بنك أبوظبصندو
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 ودات والمطلوبات الماليةالموج 6
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  
 

 كما في.  فئات األدوات المالية معالمالي للصندوق بيان المركز في  الواردةلمجموعة البنود  مطابقةيبين الجدول أدناه 
 

 

لة من  لقيمة العادبا
خالل األرباح أو  

 ائر الخـس
الموجودات المالية  

 بالتكلفة المطفأة 
طلوبات المالية  الم

 اإلجمالي األخرى 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي دوالر أمريكي 2020ديسمبر  31

     اليةالموجودات الم
تثمارات بالقيمة العادلة من خالل  اس

 23.467.143 - - 23.467.143 األرباح أو الخسائر 
 270.943 - 270.943 - نة األخرىالذمم المدي
 10.926.335 - 10.926.335 - عادلهالنقد وما ي

 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 23.467.143 11.197.278 - 34.664.421 
  === = = == === =  == == = = = = ===  === = = ======  = == = = = ===== 

     المطلوبات المالية 
 377.591 377.591 - - أرباح مستحقة الدفع توزيعات 

 71.293 71.293 - - المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 38.259 38.259 - - وبات األخرىالمطل
افي الموجودات المنسوبة إلى حاملي ص

 34.177.278 34.177.278 - - الوحدات القابلة لالسترداد
 --------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- 
 - - 34.664.421 34.664.421 
  === = = == = =  === = = === =  == = = == = = = ==  = == ==== === = 

 

 

لقيمة العادلة من  با
خالل األرباح أو  

 الخـسائر 
لية  الموجودات الما
 بالتكلفة المطفأة 

بات المالية  المطلو 
 اإلجمالي  األخرى

 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  2019ديسمبر  31
     اليةالموجودات الم

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 29.856.101 - - 29.856.101 خسائر األرباح أو ال

 380.145 - 380.145 - الذمم المدينة األخرى
 571.639 - 571.639 - لهالنقد وما يعاد

 ------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------------- 
 29.856.101 951.784 - 30.807.885 
  === = = == ====  === = = ====  === = = ======  = = = = = ====== 

     المطلوبات المالية 
 516.267 516.267 - - فعتوزيعات أرباح مستحقة الد

 88.276 88.276 - - ذات عالقة المستحق إلى أطراف 
 17.632 17.632 - - وبات األخرىالمطل

صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي 
 30.185.710 30.185.710 - - الوحدات القابلة لالسترداد

 --------------------- --------------------- ------------------------- ------------------------- 
 - - 30.807.885 30.807.885 
  === = = == = =  === = = === =  = = = = == = = = ==  = = = ==== === = 
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  في الصكوك صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار 
 

 ل البيانات المالية حات حوإيضا
 

 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية 6
 

 )تابع( عادلةتصنيفات المحاسبية والقيم الال 
 

قصيرة األجل   مالية ر هي موجودات ومطلوباتتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائإن األدوات المالية التي ال ي
 لة.  تقارب قيمها الدفترية قيمها العاد

 

محتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها االستثمارات ال باستثناءفأة لوبات المالية بالتكلفة المطالموجودات والمط ةكافيتم قياس 
 سوق نشط. أسعار العروض الُمعلنة في إلى   استناداً القيمة العادلة ب
 

ادلة باستخدام أساليب بتحديد القيم الع قرير، يقوم الصندوقثمارات في الوحدات غير النشطة كما في تاريخ التفيما يتعلق باالست
 تقييم.

  
مؤشر بذلك الربط الأو  في السوقوجد لها أسعار ملحوظة ت ة، إن وجدت، والتيالمماثلدوات مع األقارنة مالالتقييم  أساليبتتضمن 

تعكس سعر األداة المالية ي التعادلة القيمة الحديد إلى ت التوصلتقييم هو ال أسلوب. إن الهدف من استخدام الذي يوفر أقرب األسعار
 االعتيادية.  وفقاً لشروط السوقمشاركين في السوق القبل  من الذي كان سيتم تحديدهرير ي تاريخ التقف
 

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

 

 ة.عدل( في سوق نشط ألداة مماثلدرج )غير الم: سعر السوق الم1المستوى 
 

لى مدخالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة )وهي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )وهي إتقييم التي تستند : أساليب ال2المستوى 
دوات أسواق نشطة ألام: أسعار السوق المدرجة في التي يتم تقييمها باستخدالمستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات 

ً أو أساليب التقييم األخرى بحيث تكون كافة ألاثلة في األسواق ادرجة ألدوات مطابقة أو مممماثلة أو األسعار الم قل نشاطا
 المدخالت الهامة ملحوظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.

 

األدوات التي تشمل . تشتمل هذه الفئة على جميع ة غير ملحوظةتي تستخدم فيها مدخالت جوهري: أساليب التقييم ال3وى لمستا
ر مستندة إلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير جوهري على تقييم األداة. تشتمل يتقييمها مدخالت غ أساليب

مر القيام بتعديالت أو يث يقتضي األعلنة ألدوات مماثلة حار المُ يمها استناداً إلى األسعهذه الفئة على األدوات التي يتم تقي
 األدوات. نبي اتي تعكس الفروقضات جوهرية غير ملحوظة لكافترا
 

لنظام المتدرج يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في ا 
 قيمة العادلة.  قياسات ال تصنيف  إطاره دلة الذي يتم فيللقيمة العا

 

 لي اإلجما 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي  ي كدوالر أمري 

      2020ديسمبر  31كما في 
     

 من بالقيمة العادلة استثمارات 
 23.467.143 - - 23.467.143 أو الخسائر خالل األرباح   

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

       2019ديسمبر  31كما في 
     

 من بالقيمة العادلة مارات ثاست
 29.856.101 - - 29.856.101 خالل األرباح أو الخسائر   
  == === = = = = = =  == === = = = = = =  == === = = = = = =  == === = = = = = = 
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  صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك 
 

 الية ل البيانات المإيضاحات حو
 

 )تابع( ودات والمطلوبات الماليةالموج 6
 

 )تابع( المحاسبية والقيم العادلة التصنيفات 
 

ا العادلة متها الدفترية قيمتهالمطلوبات األخرى تعتبر قصيرة األجل وتقارب قيبالتكلفة المطفأة و للصندوق إن الموجودات المالية 
الموجودات المنسوبة  يتم تصنيف صافي  تمتع بها األطراف المقابلة.ة االئتمانية العالية التي يطبيعتها قصيرة األجل والجودنظراً ل

ظمة  . يقوم الصندوق بصورة منتللقيمة العادلة متدرجمن النظام ال 2المستوى ضمن  إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
 الصندوق وقت االسترداد. صافي موجوداتمن ة التناسبية لالسترداد بقيمة تساوي الحصالوحدات القابلة  باسترداد وإصدار 

 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر قيمةاالستثمارات بال 7
 

توزيع  يتمرجة وغير المدرجة. من األدوات المالية المد ألرباح أو الخسائر العادلة من خالل اتتألف االستثمارات بالقيمة 
 : ى النحو التاليعل يسمبرد  31االستثمارات حسب الدولة كما في 

 2020 2019 
 مريكيدوالر أ دوالر أمريكي  

   ة مالية مدرج أدوات
 29.856.101 21.836.112 دول مجلس التعاون الخليجي

 - 651.651 كايمانجزر 
 - 979.380 ماليزيا

 ------------------------- ------------------------ 
 23.467.143 29.856.101 
  = === ===== ==  == === ==== == 

  

 طراف ذات العالقة األ 8
 

 قة  األطراف ذات العالهوية 
 

اً على الطرف األخر في اتخاذ القرارات  يطرة أو نفوذاً ملحوظطرف ما ممارسة س بمقدورتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان  
وتلك مدير الصندوق و جنة االستثمارالستشاري، ولالمجلس اذات العالقة من أعضاء لية. تتألف األطراف الية أو التشغيالم

ت األطراف ذا من تلكى وإلبتقديم وتلقي خدمات  في سياق األعمال االعتيادية . يقوم الصندوقهملسيطرتتخضع التي  تالمنشآ
 وق. مدير الصندمحددة من الحكام شروط واألوال عليها المتفقسعار  العالقة وفقاً لأل

 

 األحكام والشروط
 

 لشروط واألحكام الرئيسية:ايلي  فيما 
 

 :   في الئحة الشروط وفقاً لما هو مدرجاألتعاب التالية   الحصول على يستحق مدير الصندوق األتعاب
تحقاقها بصورة يومية م احتسابها عند اسوجودات ويتيمة الم٪ سنوياً من صافي ق1أتعاب إدارة بنسبة  •

 ية؛ ومدير الصندوق بصورة ربع سنو ويتم سدادها إلى
 

دوالر  10.000ة بقيم وكيل التحويلرسوم تسجيل سنوية ورسوم يحصل مدير الصندوق على  •
رسوم  رض ف الوة على ذلك، يتم. ع، أيهما أكبرلتي تتم إدارتها٪ من الموجودات ا0. 05يكي أو أمر

الر دو 5لفة تأسيس مبدئية ومبلغ كل مستثمر على أنها تك علىر أمريكي دوال 25 قدرهامرة واحدة 
 .رباح وتوزيعهاأمريكي لكل معاملة بما في ذلك عملية إعداد توزيعات األ
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  ق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك صندو
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 

 )تابع(القة اف ذات العاألطر 8
 

 األرصدة
 

 اريخ التقرير: وفي ت يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة فيما 
 
 2020 2019 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
   
   إلى أطراف ذات عالقة مستحقال
 82.136 66.916 مستحقة الدفع لمدير الصندوق اب إدارةأتع

 6.140 4.377 ألمينالحافظ اإدارة  مستحقة إلى  تحويلتسجيل ورسوم 
 ----------------- ------------------- 
 71.293 88.276 
   

   شاملتحت هيكل المحتفظ بها الموجودات للوحدات صافي قيمة 
 2.287.417 2.247.722 )بصفته مسجل فرعي( نك سويس أس أيهبا برايفتي بي أيه دإن  -

 
 عامالت  الم
 

 :  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىدرجة ضمن بيان الم السنةخالل  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  فيما يلي
 
 2020 2019 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
   

 299.621 269.347 االستثمار إدارةأتعاب 
 15.019 13.467 يبة القيمة المضافة ضرل أتعاب إدارة

 15.770 14.053 تحويل ورسوم تسجيل 
 
 

 السنة تحميل رسوم أداء خالل لم يتم  دير الصندوق وال يوجد لدى الصندوق موظفي إدارة رئيسيين.من قبل م تتم إدارة الصندوق
داء المطلوب. تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي حقيق مستوى األنظراً لعدم ت (: ال شيء2019 ديسمبر 31)الحالية 
 رئيسيين.الرة دااإلتعيين موظفي يقوم ب
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  بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك صندوق 
 

 المالية  إيضاحات حول البيانات 
 
 باح أو الخسائرمن خالل األرالقيمة العادلة من الموجودات المالية ب (الخسائر)/األرباحصافي  9
 

 2020 2019 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
   

 316.353 433.487 لمحققةا باحاألر
 1.293.252 (463.990)   غير المحققة حاألربا/  (الخسائر)
 --------------------- --------------------- 
 (30.503) 1.609.605 
  == = == = = = =  === = = = = = = = 
 

قيمة  رباح أو الخسائر في الفرق بين متوسط التكلفة المرجح للعادلة من خالل األالمحققة من األدوات المالية بالقيمة ال األرباحتتمثل 
 داة المالية. ترية لألداة المالية في تاريخ التسوية وبين سعر تسوية هذه األالدف
 

رق بين القيمة  مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفألدوات المالية بالقيغير المحققة من ا األرباح/ر()الخسائ تتمثل
نهاية  في الدفتريةالتقرير الحالية وبين قيمتها  دادإع سنةها في ؤاشر إذا تم، أو سعر المعاملة السنةدفترية لألداة المالية في بداية ال

 التقرير.داد إع سنة
 

 تردادة لالسحاملي الوحدات القابل علىاح توزيعات األرب 10
 2020 2019 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي  
   

 1.510.723 1.146.271 حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ل المدفوعةاألرباح  توزيعات
 12.379.047 11.649.218 المستحقة لتوزيعات األرباح الوحداتعدد 

 0 .12203 0 .09840 كل وحدةتوزيعات األرباح ل
  === = === = = = =  === = = = = = = = 

   

 الوحدات القابلة لالسترداد 11
 

اريخ آخر موعد الستالم الطلبات الصندوق تمن قيمة االكتتاب. يحدد  ع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدنىتخض
اد للحد األدنى دالسترعارات اإشعارات االسترداد المكتملة. تخضع إش لصندوق اتفاقيات االكتتاب أوم يقبل فيه مدير اوهو أخر يو
امي إذا  ترداد إلزيق االستردادات أو فرض اسظروف االستثنائية، يكون للصندوق أيضاً القدرة على تعلال رداد. فيمن قيمة االست

التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة الحركات ذات الصلة في بيان  الوحدات. تم بيان كان ذلك األمر في صالح جميع حاملي
ً ولي الإلى حام نة في اإليضاح وسياسات إدارة المخاطر المبي 1لمبينة في اإليضاح رقم ف ا لألهداحدات القابلة لالسترداد. طبقا

للوفاء بطلبات  بة مع االحتفاظ بسيولة كافيةفي استثمارات مناسق على استثمار مبالغ االكتتابات المستلمة رص الصندو، يح4م ـرق
 االسترداد. 

 
كما في  يأمريك دوالر 4 .61و  2020ديسمبر  31كما في  يأمريك دوالر 4 .53الصندوق لكل وحدة  موجوداتيبلغ صافي قيمة 

 . 2019ديسمبر  31
 

 لصندوقوحدات ا 12
 
لي، يرتكز سعر االكتتاب األو لطرحا عقبمة االسمية(. للوحدة )بالقي دوالر أمريكي 5لوحدات بسعر األولي ل الطرح ان ك

 جودات لكل وحدة في آخر يوم عمل من كل أسبوع.في قيمة الموللوحدات على صا 
 


