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تقرير مدير الصندوق
يسر بنك أبوظبي األول ش.م.ع (”مدير الصندوق“) تقديم البيانات المالية المدققة لصندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في
ّ
الصكوك (”الصندوق“) للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
نظرة عامة
إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات
العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول (”مدير الصندوق“ أو ”بنك أبوظبي األول“) ومرخص من قبل هيئة األوراق المالية
والسلع.
األنشطة الرئيسية
يهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من اإليرادات مع فرصة تحقيق أرباح رأسمالية على المدى المتوسط من خالل
االستثمار بصورة فعالة في مزيج م ن أدوات سوق المال ذات الدخل الثابت ،والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،الصكوك
السيادية والتجارية وأدوات سوق المال اإلسالمية األخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،شهادات اإليداع والمرابحة
المضمونة والصكوك القابلة للتحويل ،وودائع المرابحة واإلجارة واالستثمارات في برامج استثمارية إسالمية جماعية أخرى
(صناديق استثمارية) ذات أهداف يرى مدير الصندوق أنها مناسبة في ضوء أهداف الصندوق.
النتائج
خالل الفترة الخاضعة للمراجعة ،تكبد الصندوق صافي خسائر بلغت  474.969دوالر أمريكي ( :2019صافي إيرادات بمبلغ
 1.182.796دوالر أمريكي) كما هو مبين بالتفصيل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرفق .أصدر
الصندوق  2.184.539وحدة بمبلغ  9.894.250دوالر أمريكي كما استرد  1.256.215وحدة بمبلغ  5.715.933دوالر
أمريكي خالل السنة وبلغ صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في  31ديسمبر  2020مبلغ وقدره
 34.177.278دوالر أمريكي.
مبدأ االستمرارية
يتوقع مدير الصندوق أن يكون لدى الصندوق الموارد الكافية وحصوله على الدعم الكافي الذي يمكنه من مواصلة أعماله في
المستقبل المنظور .لهذا السبب ،يواصل مدير الصندوق تطبيق مبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2020
المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم في اإليضاح رقم  8حول البيانات المالية اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة .يتم تنفيذ جميع
المعامالت ضمن سياق األعمال االعتيادية للصندوق بما يتوافق مع القوانين واألنظمة المعمول بها.
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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تقرير مدير الصندوق (تابع)
مدققي الحسابات
تم تعيين كي بي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020أبدت كي بي إم
جي لوار جلف ليمتد رغبتها في االستمرار كمدققي حسابات للصندوق .تم اقتراح إعادة تعيين كي بي إم جي بموجب قرار
المساهمين وتم إبراء ذمتها فيما يخص مسؤوليتها عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

_________________

أالين ماركوس
العضو المنتدب ورئيس إدارة استراتيجية االستثمار وإدارة االستثمار
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ29 March 2021 :

_________________

جاسون كالرك
العضو المنتدب والرئيس العالمي لقطاع المنتجات والخدمات
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ29 March 2021 :
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ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ
ﺍﻟﻁﺎﺑﻖ  ،١٩ﻧﻳﺷﻥ ﺗﺎﻭﺭ ٢
ﻛﻭﺭﻧﻳﺵ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ،ﺹ.ﺏ٧٦١٣ :
ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻫﺎﺗﻒwww.kpmg.com/ae ،+٩٧١ (٢) ٤٠١٤٨٠٠ :

ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻧﻙ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ
ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻧﻙ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ )"ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ"(،
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟﻑ ﻣﻥ ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢٠ﻭﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺳﻭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻳﺿﺎﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ.
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺗُﻌﺑﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢٠ﻭﻋﻥ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻖ .ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﻲ
ﻓﻘﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﺇﻧﻧﺎ ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻭﻓﻳﻧﺎ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻧﺎ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ .ﻫﺫﺍ ﻭﻧﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ
ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺯﻭﻳﺩﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﻹﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻧﺎ.

ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ،
ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺣﻭﻟﻬﺎ.
ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻛﻣﺎ ﺃﻧﻧﺎ ﻻ ﻧُﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺕ ﺗﺩﻗﻳﻘﻳﺔ
ﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ.

٣
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ُﻣﺭﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺇﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﺇﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻥ .ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻭ ُﻣﺭﺧﺻﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.

ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻧﻙ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠

ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻟﻠﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻧﺣﺻﺭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻭﻋﻧﺩ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ
ﻧﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ،ﺃﻭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺷﻭﺑﻬﺎ ﺃﺧﻁﺎء ﻣﺎﺩﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﻭﺻﻠﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺄ ﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣﻠﺯﻣﻭﻥ
ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ .ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺭﻉ ﺍﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﺃﻱ ﺃﻣﺭ ﻳﺳﺗﺩﻋﻲ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺷﺄﻥ.

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ
ﺗﻛﻭﻥ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ.
ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ،ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻌﺗﺯﻡ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ
ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﺩﻳﻝ ﻓﻌﻠﻲ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻭ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ.

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩﺍﺕ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ ﺣﻭﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺟﻣﻝ،
ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ،ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻫﻭ ﻋﺑﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﻟﻛﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﺑﺄﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻖ ﺳﻭﻑ ﺗﻛﺗﺷﻑ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺃﻱ ﺧﻁﺄ ﻣﺎﺩﻱ ﺇﻥ ﻭﺟﺩ .ﻗﺩ
ﺗﻧﺷﺄ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻭﺗ ُﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻌﻘﻭﻟﺔ
ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺧﺫﻫﺎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻭﻥ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻖ ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻭﺿﻊ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺷﻙ
ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ .ﻗﻣﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ،
ﻭﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﺗﺯﻭﻳﺩﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﻹﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺇﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺗﻛﻭﻥ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔً ﺑﺎﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻧﻅﺭﺍ ً ﻷﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﻗﺩ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ
ﺗﺯﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﻑ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.

٤
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ُﻣﺭﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺇﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﺇﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻥ .ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻭ ُﻣﺭﺧﺻﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.

ﺻﻧﺩﻭﻕ ﺑﻧﻙ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﻳﻥ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(


ﻓﻬﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻐﺭﺽ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺩﻗﻳﻖ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ،ﻭﻟﻳﺱ ﺑﻐﺭﺽ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ.



ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﻣﻌﻘﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.



ﺍﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣﻥ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﺳﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﻳﻘﻳﻥ ﺟﻭﻫﺭﻱ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗُﺛﻳﺭ ﺷﻙ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺣﻭﻝ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﻠﺻﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﻳﻘﻳﻥ ﺟﻭﻫﺭﻱ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻔﺕ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ
ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ
ﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ.



ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻫﻳﻛﻠﻬﺎ ﻭﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ.

ﻧﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﻣﺳﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻋﺩﺓ ﺃﻣﻭﺭ ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧﻁﺎﻕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻖ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻗﺻﻭﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ.
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ

ﺭﻳﺷﺎﺭﺩ ﺃﻛﻼﻧﺩ
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ١٠١٥ :
ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ29 March 2021 :

٥
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ُﻣﺭﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻋﺿﻭ ﻓﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﺿﺎء
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﺇﻧﺗﺭﻧﺎﺷﻳﻭﻧﺎﻝ ﻟﻳﻣﺗﺩ ،ﺷﺭﻛﺔ ﺇﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻥ .ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ.
ﻛﻲ ﺑﻲ ﺇﻡ ﺟﻲ ﻟﻭﺍﺭ ﺟﻠﻑ ﻟﻳﻣﺗﺩ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻭ ُﻣﺭﺧﺻﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
بيان المركز المالي

كما في

إيضاح
الموجودات
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الذمم المدينة األخرى
النقد لدى البنوك

7

 31ديسمبر
2020
دوالر أمريكي

 31ديسمبر
2019
دوالر أمريكي

23.467.143
270.943
10.926.335
------------------------34.664.421
===========

29.856.101
380.145
571.639
-----------------------30.807.885
===========

377.591
71.293
38.259
---------------------487.143
==========

516.267
88.276
17.632
---------------------622.175
==========

صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

34.177.278
===========

30.185.710
==========

عدد الوحدات القائمة

7.539.469
----------------------4.53
==========

6.546.563
----------------------4.61
==========

إجمالي الموجودات
المطلوبات
توزيعات األرباح مستحقة الدفع
المستحق ألطراف ذات عالقة
المطلوبات األخرى

8

إجمالي المطلوبات

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة (دوالر أمريكي)

على حد علمنا ،إن البيانات المالية تعرض وبشكل عادل ،من كافة النواحي المادية ،الوضع المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية
للصندوق كما في وللفترات المعروضة في هذه البيانات المالية.

____________________
جاسون كالرك

____________________
أالين ماركوس

العضو المنتدب والرئيس العالمي لقطاع
المنتجات والخدمات

العضو المنتدب ورئيس إدارة استراتيجية
االستثمار وإدارة االستثمار

تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  10إلى  31جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .5

6

صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

9

()30.503
1.116.798
107
---------------------1.086.402
==========

1.609.605
1.491.430
101
-------------------3.101.136
=========

8

()282.814
()132.286
---------------------()415.100
==========

()315.390
()92.227
-------------------()407.617
=========

671.302
==========
----------------------671.302
===========
()1.146.271
-------------------------

2.693.519
==========
----------------------2.693.519
===========
()1.510.723
------------------------

()474.969
==========

1.182.796
===========

إيضاح
صافي (الخسائر)  /األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات األرباح
صافي أرباح صرف العمالت األجنبية
إجمالي صافي اإليرادات التشغيلية
أتعاب إدارة االستثمار
مصروفات تشغيلية أخرى
إجمالي المصروفات التشغيلية
األرباح التشغيلية للسنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة

10

توزيعات األرباح المدفوعة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد
(النقص)/الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  10إلى  31جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .5
7

صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر

عدد الوحدات

صافي الموجودات
المنسوبة إلى حاملي
الوحدات
دوالر أمريكي

في  1يناير 2019
إصدار وحدات خالل السنة
استرداد وحدات خالل السنة
أرباح السنة
توزيعات األرباح المعاد استثمارها

7.664.142
2.532.183
()3.739.178
89.416
----------------------6.546.563
==========

34.113.735
11.702.450
()17.224.034
1.182.796
410.763
-----------------------30.185.710
===========

في  1يناير 2020
إصدار وحدات خالل السنة
استرداد وحدات خالل السنة
خسائر السنة
توزيعات األرباح المعاد استثمارها

6.546.563
2.184.539
()1.256.215
64.582
-----------------------7.539.469
===========

30.185.710
9.894.250
()5.715.933
()474.969
288.220
-----------------------34.177.278
===========

في  31ديسمبر 2019

في  31ديسمبر 2020

تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  10إلى  31جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .5
8

صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
بيان التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األرباح التشغيلية للسنة

671.302

2.693.519

تسوية لـ:
الخسائر(/األرباح) غير المحققة

463.990

()1.293.252

5.924.968
109.202
()16.983
20.627
------------------------7.173.106
===========

5.240.759
()19.565
()27.920
()55.137
-----------------------6.538.404
===========

التغيرات في رأس المال العامل:
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
الذمم المدينة األخرى
المستحق ألطراف ذات عالقة
مطلوبات أخرى
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
المتحصالت من إصدار وحدات قابلة لالسترداد
دفعات استرداد وحدات قابلة لالسترداد
توزيعات األرباح المدفوعة

10.182.470
()5.715.933
()1.284.947
-------------------------3.181.590
============

12.113.213
()17.224.034
()1.666.136
-----------------------()6.776.957
===========

صافي الزيادة(/النقص) في النقد وما يعادله

10.354.696

()238.553

النقد وما يعادله في بداية السنة

571.639
-----------------------10.926.335
===========

810.192
-----------------------571.639
===========

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التمويلية

النقد وما يعادله في نهاية السنة

تُشكل اإليضاحات المرفقة المدرجة على الصفحات من  10إلى  31جز ًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  3إلى .5
9

صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك (”الصندوق“) هو صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات
العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع (”مدير الصندوق“) بموجب القرار رقـم  94/8/164الصادر من قبل مجلس
إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وبنا ًء على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ال يمثل الصندوق كيان مستقل بذاته حيث تتم إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق كما تتم إدارته من قبل أبيكس فاند سيرفسز
ليمتد  -أبوظبي (”الجهة اإلدارية للصندوق“).
يهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من اإليرادات مع فرصة األرباح الرأسمالية على المدى المتوسط من خالل االستثمار
بصورة فعالة في مزيج من أدوات سوق ا لمال ذات الدخل الثابت ،تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ،الصكوك السيادية
والتجارية وأدوات سوق المال اإلسالمية األخرى بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،شهادات اإليداع والمرابحة المضمونة
والصكوك القابلة للتحويل ،وودائع المرابحة واإلجارة واالستثمارات في برامج استثمارية إسالمية جماعية أخرى (صناديق
استثمارية) ذات أهداف يرى مدير االستثمار أنها مناسبة في ضوء أهداف الصندوق.
تم إصدار نشرة االكتتاب بتاريخ  2مايو "( 2012تاريخ التأسيس") كما تم اعتمادها من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة
المركزي .إن نشرة االكتتاب متاحة عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وهو ص.ب  ،6316أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.

2

أساس اإلعداد

(أ)

بيان التوافق
تم إعداد البيانات المالية للصندوق كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .تم
اعتماد هذه البيانات المالية باإلنابة عن مدير الصندوق بتاريخ 29 March 2021

(ب) أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

(ج)

العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات المالية
يتم عرض هذه البيانات المالية بالدوالر األمريكي ("الدوالر أمريكي") وهو العملة التشغيلية للصندوق .وقد تم تقريب جميع
المعلومات المالية المقدمة بالدوالر أمريكي إلى أقرب دوالر.

(د)

استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف
النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .كما يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة
التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
2

أساس اإلعداد (تابع)

(د)

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)
يتم في اإليضاح  5بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة المستخدمة في تطبيق
السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.

3

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

(أ)

إيرادات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات األرباح ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى باستخدام طريقة الربح الفعلي.

(ب) توزيعات األرباح إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
عندما يتم اعتمادها.

(ج) أتعاب االكتتاب
يتم تحميل أتعاب االكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في وقت االكتتاب في الوحدات في الصندوق ،ويتم االعتراف بها
ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى في الفترة التي تتم خاللها عمليات االكتتاب.

(د)

صافي األرباح(/الخسائر) من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يشتمل صافي األرباح(/الخسائر) من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على كافة األرباح(/الخسائر)
المحققة والتغيرات غير المحققة في القيمة العادلة ،ولكنه ال يتضمن إيرادات األرباح.
يتمثل صافي األرباح(/الخسائر) من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق بين متوسط التكلفة
المرجح وسعر البيع/التسوية.
تتمثل األرباح(/الخسائر) غير المحققة في الفرق بين القيمة الدفترية لألداة المالية في بداية الفترة ،أو سعر المعاملة عند شرائها في
فترة التقرير الحالية وبين قيمتها العادلة في نهاية الفترة أو في تاريخ آخر إعادة تقييم قبل بيع/تسوية هذه األداة المالية.

(هـ) المصروفات
يتم االعتراف بكافة المصروفات ،بما في ذلك أتعاب اإلدارة وأتعاب األداء ،ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة
األخرى على أساس االستحقاق.

11

صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
3

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(و)

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي وفقا ً لسعر الصرف الفوري السائد بتاريخ المعاملة .تتم إعادة
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الدوالر األمريكي وفقا ً لسعر الصرف الفوري
السائد في ذلك التاريخ.
يتم االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

( )1االعتراف والقياس
يقوم الصندوق باالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ المتاجرة الذي
يصبح فيه الصندوق طرفا ً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة .يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى في
التاريخ الذي تنشأ فيه.
يتم قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ً ،بالنسبة للبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر ،تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها.

( )2التصنيف والقياس الالحق
يتم تصنيف األصل المالي وفقا ً لقياسه :بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى – االستثمار في
الدين؛ القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى – استثمار في حقوق الملكية؛ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر.
ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف بها ،ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األعمال الذي يطبقه إلدارة
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.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غير مصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر:
‒

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقديـة؛
و أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي
والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.

يتم قياس االستثمار في الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين وال يتم
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
الموجودات المالية؛ و
إذا ترتب على شروطه التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تتمثل فقط في دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي المستحق.
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
3

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)

( )2التصنيف والقياس الالحق (تابع)
تقييم نموذج األعمال:
عند تقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل المالي ،يأخذ الصندوق باالعتبار كافة المعلومات حول
الطريقة التي تدار بها األعمال .تشتمل تلك المعلومات على ما يلي:
االستراتيجية الموثقة لالستثمار وتطبيق تلك االستراتيجية .ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية االستثمار تركز على تحقيق
إيرادات الفوائد التعاقدية ،واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد ومطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة االلتزامات ذات الصلة أو
تدفقات نقدية متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير بشأنها إلى إدارة الصندوق؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه
المخاطر؛
كيفية تعويض مديري األعمال  -سواء كان التعويض يرتكز على أساس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية
التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة ،أسباب هذه المبيعات والتوقعات بشأن نشاط
المبيعات في المستقبل.

-

إن عمليات تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا
الغرض ،وذلك بما يتوافق مع سياسة الصندوق فيما يتعلق بمواصلة االعتراف بالموجودات.
قرر الصندوق بأن لديه نموذجين اثنين لألعمال:
-

نموذج أعمال محتفظ به لغرض التحصيل :يتضمن ذلك النقد وما يعادله واألرصدة المستحقة من وسطاء والذمم المدينة
األخرى .يتم االحتفاظ بتلك الموجودات المالية بغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

-

نموذج األعمال اآلخر :يتضمن سندات الدين واستثمارات حقوق الملكية .تتم إدارة تلك الموجودات المالية وتقييم أدائها،
على أساس القيمة العادلة ،مع حدوث المبيعات المتكررة.
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
3

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)
( )2التصنيف والقياس الالحق (تابع)
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة:
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف ’المبلغ األصلي‘ على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي .يتم تعريف
"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 يتضمن شرط تعاقدي قد يغير توقيت أو قيمة التدفقات
النقدية التعاقدية بما ال يجعله يفي بهذا الشرط .عند إجراء ذلك التقييم يضع الصندوق في االعتبار:
-

األحداث الطارئة التي قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛
خصائص التمويل؛
الشروط الخاصة بالدفع مقدما ً وتمديد أجل السداد؛
الشروط التي تحدد مطالبة الصندوق للتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل شرط عدم الرجوع)؛ و
الخصائص التي تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال (مثل التعديل الدوري لمعدالت الفائدة).

إعادة التصنيف
ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بها ،ما لم يقم الصندوق بتغيير نموذج األعمال الذي يطبقه إلدارة
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.

( )3قياس القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين
في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق يكون متاحا ً للصندوق في ذلك التاريخ.
تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
في حال توفر تلك الشروط ،يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة .يعتبر
السوق نشطا ً في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كافٍ بحيث يتسنى الحصول على
معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.
في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشطة ،يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوظة ذات
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.
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
3

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)

( )3قياس القيمة العادلة (تابع)
يكون سعر المعاملة عادةً هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي -أي القيمة العادلة للمقابل المدفوع
أو ال ُمستلم .في حال قرر الصندوق أن القيمة ا لعادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ولم يتم االستدالل على القيمة
العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو لم يتم االستناد إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط
بيانات من األسواق الملحوظة ،فإنه يتم قياس األدوات المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة
عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة .يتم الحقا ً االعتراف بالفرق في بيان الدخل الشامل على أساس تناسبي على مدى عمر
األداة وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة بمعطيات السوق الملحوظة أو تاريخ إنهاء المعاملة.
يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة لتلك األداة عندما تكون متاحة.
يعتبر السوق نشطا ً في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بوضوح وبصورة منتظمة وتمثل معامالت السوق الفعلية والمنتظمة
وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.

( )4قياس التكلفة المطفأة
تتمثل ’التكلفة المطفأة‘ لألصل المالي أو االلتزام المالي في المبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام عند االعتراف المبدئي،
ناقصا ً المدفوعات للمبلغ األصلي ،زائدا ً أو ناقصا ً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية
المعترف بها والقيمة المستحقة ،وبالنسبة للموجودات المالية ،المعدلة بنا ًء على مخصص الخسائر.

( )5انخفاض القيمة
يقوم الصندوق باالعتراف بمخصصات خسائر فيما يتعلق بخسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.
يقوم الصندوق بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ،باستثناء ما يلي
حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهراً:
‒

الموجودات المالية التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير؛ و

‒

الموجودات الماليـة األخرى التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بهـا بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بهـا
(أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألصل).

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر االئتمان
المتوقعة ،يأخذ الصندوق باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد .يتضمن ذلك
التحليل الكمي والنوعي للمعلومات ،وذلك بنا ًء على الخبرة السابقة للصندوق والتقييم االئتماني المدروس بما في ذلك المعلومات
االستشرافية.
يفترض الصندوق أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخر عن السداد لمدة تزيد عن
 30يوماً.
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك
إيضاحات حول البيانات المالية
3

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)

( )5انخفاض القيمة (تابع)
يعتبر الصندوق أن األصل المالي متعثر السداد عندما:
‒

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

‒

أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  90يوماَ؛

تت مثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر
المحتمل حدوثها على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا ً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل
حدوثها خالل  12شهراً بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  12شهراً).
تتمثل الفترة الق صوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي يتعرض
خاللها الصندوق لمخاطر االئتمان.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت
العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا ً 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.
يعتبر األصل المالي أنه ’تعرض النخفاض ائتماني‘ عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لألصل المالي.
تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية:
‒

الصعوبات المالية الحادة التي يواجهها المقترض أو ال ُمصدر؛

‒

اإلخالل بالعقد ،مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن  90يوماً؛ أو

‒

أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)

( )6إيقاف االعتراف
الموجودات المالية
يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من ذلك األصل
المالي أو عندما يقوم بتحويل الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية تعاقدية في معاملة يتم من خاللها تحويل كافة مخاطر
وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية أو في معاملة ال يقوم فيها الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات
الملكية بصورة فعلية وال يحتفظ بالسيطرة على األصل المالي المحول.
يبرم الصندوق معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها ضمن بيان المركز المالي الخاص به ،لكنه يحتفظ بكافة
مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو بجزء كبير منها .في هذه الحاالت ،ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.

( )7المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي فقط عندما يكون للصندوق حق
قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها وتكون لديه النية في تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو لتحصيل الموجودات
وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تسمح بذلك المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،على
سبيل المثال ،لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة ،مثل األرباح أو الخسائر من األدوات المالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

(ح)

الوحدات القابلة لالسترداد
يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كمطلوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االسترداد .وفقا ً لنشرة االكتتاب لدى
الصندوق ،ترتكز مبالغ استرداد الوحدات القابلة لالسترداد على آخر صافي قيمة تم نشرها للموجودات .يتضمن صافي قيمة
الموجودات استثمارات الصندوق المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق.

(ط)

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة
يتم احتساب صافي قيمة الموجودات لكل وحدة والمدرج ضمن بيان المركز المالي وفقا ً لنشرة اكتتاب الصندوق ،من خالل تقسيم
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة ضمن بيان المركز المالي ،على عدد الوحدات القائمة
في تاريخ التقرير.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ي) النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية من ودائع لدى البنوك تكون فترات استحقاقها األصلية أقل من ثالثة أشهر
ورصيد السحب المصرفي على المكشوف الذي يتم سداده عند الطلب ويشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة الصندوق للنقد .يتم تسجيل
النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

(ك)

المخصصات
يتم االعتراف بمخصص عندما يترتب على الصندوق ،نتيجة لحدث سابق ،التزام حالي قانوني أو ضمني يمكن تقديره بصورة
موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم تدفق خارج للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام .عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للمال
جوهريا ً ،يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للمال ،وحيثما أمكن ،المخاطر المتعلقة بااللتزام.

(ل)

المعايير المصدرة ولكن لم يتم تفعيلها بعد
تسري مجموعة من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2020ويجوز تطبيقها
قبل ذلك التاريخ؛ إال أن الصندوق لم يطبق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية .ليس من
المتوقع أن يكون ألي من المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التالية تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق .لم يطبق
الصندوق المعايير الجديدة والمعدلة التالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حتى اآلن والتي تم إصدارها ولكن لم يتم
تفعيلها بعد:
تاريخ السريان
الوصف
التعديالت على المعايير  7و  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1 :39يناير 2021
تعديل معيار معدل الفائدة
التعديالت على المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية الدولية رقم  1 16يناير 2022
و 37دمج األعمال والممتلكات واآلالت والمعدات والمخصصات وااللتزامات المحتملة والموجودات المحتملة
التعديالت على المعايير  1و  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واألمثلة التوضيحية المرفقة  1 16يناير 2022
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  41التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
التعديالت على المعيار رقم  17من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود التأمين" بما فيها التعديالت  1يناير 2023
على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 1يناير 2023
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
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إدارة المخاطر المالية
مقدمة ونظرة عامة
إن الصندوق معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية:
•
•
•
•

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
المخاطر التشغيلية

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

اإلطار العام إلدارة المخاطر
يتحمل كل من المجلس االستشاري ولجنة مراجعة االستثمارات المسؤولية بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة
الصندوق للمخاطر.
يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بنا ًء على التوجيهات واألهداف االستثمارية للصندوق تحت اإلشراف اليومي للجنة
االستثمار .يقوم المجلس االستشاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوق (بما في ذلك االستراتيجيات االستثمارية للصندوق المبينة
في عملية االستثمار) وتقديم التوصيات المناسبة إلى مدير الصندوق.
يتم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالصندوق بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها الصندوق ووضع الحدود
والضوابط الرقابية المالئمة للمخاطر ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة
المخاطر بصورة دورية ،وباستمرار ،لبيان التغيرات التي تطرأ على أوضاع السوق والمنتجات والخدمات المقدمة.
إن تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ التقرير مبينة في اإليضاحات المتعلقة بالمخاطر.

(أ)

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في المخاطر التي قد تنتج عن عجز أحد األطراف المقابلة في أداء مالية عن الوفاء بالتزاماته أو ارتباطاته
التي أبرمها مع الصندوق ،مما يترتب عليه خسارة مالية للصندوق .تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من النقد لدى البنك
والمبالغ المستحقة من أطراف ذ ات عالقة .لغرض إعداد التقارير عن إدارة المخاطر ،يقوم الصندوق بمراعاة وتوحيد جميع
عناصر التعرض لمخاطر االئتمان (مثل مخاطر تأخر المدين عن السداد ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع).

إدارة مخاطر االئتمان
يقوم مدير الصندوق بمراقبة مخاطر االئتمان بصورة دورية وفقا ً للسياسات واإلجراءات الموضوعة .تتضمن األهداف الرئيسية
للجنة االستثمار )1( :تحديد االستراتيجيات والخطط االستثمارية الواجب اتباعها إلدارة الصناديق وفقا ً لألهداف والتوجيهات
االستثمارية على النحو المبين في نشرة االكتتاب والئحة الشروط؛ ( )2مراجعة أداء الصندوق ومناقشة مختلف االستراتيجيات
المتبعة على مستوى القطاعات وعلى مستوى األسهم من حين آلخر.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

(أ)

مخاطر االئتمان (تابع)
إدارة مخاطر االئتمان (تابع)
تتمثل األهداف الرئيسي ة للمجلس االستشاري للصندوق في حماية مصالح المستثمرين ،كما أنه مسؤول عن دراسة االستراتيجيات
االستثمارية المتبعة على مستوى كل صندوق على حدة ومراجعة أداء كل صندوق على المستوى االستراتيجي .باإلضافة إلى
ذلك ،يقوم المجلس االستشاري بدراسة األحداث واإلجراءات التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقديم المشورة إلى مدير
الصندوق حول إجراءات التصحيح الممكنة ،حيثما كان ذلك مناسباً.
عندما تكون مخاطر االئتمان غير متوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثمارية للصندوق ،يلتزم مدير الصندوق بإعادة التوازن
للمحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليا ً عقب التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة.

التعرض لمخاطر االئتمان
يتمثل أقصى تعرض للصندوق لمخاطر االئتمان في تاريخ بيان المركز المالي في القيم الدفترية للموجودات المالية ذات الصلة
في بيان المركز المالي.

النقد لدى البنك
يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية للصندوق لدى دوتشة سكيورتز أند سيرفيسز.
االستثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
فيما يلي نسبة استثمارات الصندوق حسب الجدارة االئتمانية كما في نهاية السنة:
أ -إلى أ+
ب ب ب  -إلى ب ب+
غير مصنفة

2020

2019

٪17.40
٪22.75
٪59.85
------------------٪100.00
=========

٪12.62
٪23.10
٪64.28
-----------------٪100.00
========

إن جميع استثمارات الصندوق غير ال ُمصنفة من مصدرين مرموقين.

تركز مخاطر االئتمان

لم يكن هناك تركز جوهري لمخاطر االئتمان فيما يتعلق ب ُمصدر معين أو مجموعة من المصدرين كما في  31ديسمبر  2020أو
 31ديسمبر .2019
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(أ)

مخاطر االئتمان (تابع)
مخاطر التسوية
قد ينشأ عن أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعامالت .تتمثل مخاطر التسوية في الخسائر الناجمة عن عجز منشأة ما
عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير المبالغ النقدية أو األوراق المالية أو غيرها من الموجودات وفقا ً لما تم االتفاق عليه في العقد.
بالنسبة لمعظم المعامالت ،يقوم الصندوق بالحد من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط لضمان تسوية
المعاملة وذلك فقط عندما يفي الطرفان بالتزاماتهم التعاقدية المتعلقة بالتسوية .تشكل حدود التسوية جز ًءا من عملية الموافقة على
االئتمان ومراقبة حدود االئتمان.

موجودات تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة
لم تكن هناك أي موجودات مالية مسجلة بالتكلفة المطفأة تجاوزت موعد استحقاقها أو تعرضت النخفاض القيمة كما في 31
ديسمبر  31( 2020ديسمبر  :2019ال شيء).

(ب) مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي قد تنتج من مواجهة الصندوق لصعوبات في الوفاء بالتزاماته المالية الناتجة عن مطلوباته
المالية التي تتم تسويتها عن طريق الدفع نقدا ً أو من خالل موجودات مالية أخرى ،أو أن تتم تسوية هذه االلتزامات بطريقة ليست
في صالح الصندوق.
تنشأ مخاطر السيولة بصورة رئيسية من المستحق ألطراف ذات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي أسهم الصندوق.

إدارة مخاطر السيولة
يتمثل منهج الصندوق إلدارة مخاطر السيولة في ضمان امتالكه سيولة كافية للوفاء بالتزاماته ،بما في ذلك االسترداد المتوقع
للوحدات ،عند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر.
يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر السيولة لدى الصندوق بصورة يومية وفقا ً للسياسات واإلجراءات الموضوعة .تتم مراقبة
مخاطر السيولة لدى الصندوق يوميا ً من قبل لجنة االستثمار والمجلس االستشاري.
إن الئحة الشروط الخاصة بالصندوق تأخذ باالعتبار عملية استرداد الوحدات بصورة أسبوعية ،وبالتالي فإن الصندوق معرض
لمخاطر السيولة المتعلقة بتلبية طلبات االسترداد من حاملي الوحدات في أي وقت .إن سياسة االسترداد لدى الصندوق تسمح فقط
باالسترداد يوم األربعاء "الموعد النهائي" من كل أسبوع وذلك قبل تاريخ التقييم األسبوعي (الخميس) ويتعين على حاملي
الوحدات تقديم إشعار في أو قبل الموعد النهائي.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

(ب )

مخاطر السيولة (تابع)
تحليل المطلوبات المالية حسب فترات االستحقاق
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تواريخ التقرير .توضح الجداول أدناه التدفقات النقدية لألدوات
المالية للصندوق:
القيمة الدفترية
دوالر أمريكي
 31ديسمبر 2020
المطلوبات المالية
توزيعات األرباح مستحقة الدفع
المستحق ألطراف ذات عالقة
المطلوبات األخرى
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

 31ديسمبر 2019
المطلوبات المالية
توزيعات األرباح مستحقة الدفع
المستحق ألطراف ذات عالقة
المطلوبات األخرى
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

377.591
71.293
38.259
34.177.278
------------------------34.664.421
===========
516.267
88.276
17.632
30.185.710
-----------------------30.807.885
===========

المبلغ اإلجمالي
دوالر أمريكي
377.591
71.293
38.259
34.177.278
------------------------34.664.421
===========
516.267
88.276
17.632
30.185.710
-----------------------30.807.885
===========

أقل من شهر
دوالر أمريكي
377.591
71.293
38.259
34.177.278
------------------------34.664.421
============
516.267
88.276
17.632
30.185.710
-----------------------30.807.885
===========

يبين الجدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للصندوق على أساس أقرب تاريخ استحقاق تعاقدي
محتمل .تتضمن القيم اإلجمالية الفائدة مستحقة الدفع ،حيثما يكون مناسباً .إن القيم الدفترية تساوي المبالغ اإلجمالية.
ال تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق من هذه األدوات بشكل كبير عن هذا التحليل باستثناء صافي الموجودات المنسوبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقدي باستردادها خالل يومين من استالم اإلشعار .تشير
الخبرة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتم االحتفاظ بها من قبل حاملي الوحدات لفترة متوسطة األجل أو طويلة األجل ،إال أنه من
الصعب التنبؤ بمستويات االسترداد ،حيث أنها تتقلب بشكل كبير حسب ظروف السوق المتغيرة واحتياجات المستثمرين وأهدافهم.

(ج)

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار حقوق الملكية وأسعار صرف
العمالت األجنبية التي يكون لها تأثير على إيرادات الصندوق أو قيمة ما يمتلكه من أدوات مالية .إن الهدف من إدارة مخاطر
السوق هو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن في ضوء المخاطر.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

(ج)

مخاطر السوق (تابع)
إدارة مخاطر السوق
تستند استراتيجية الصندوق الخاصة بإدارة مخاطر السوق إلى األهداف والتوجيهات االستثمارية الخاصة به .إن الهدف
االستثماري الرئيسي للصندوق هو االستثمار في محفظة متوازنة لألسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من األوراق
المالية القابلة للتحويل .يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر السوق لدى الصندوق بصورة يومية وفقا ً للسياسات واإلجراءات
الموضوعة .وتتم مراقبة مراكز الصندوق في السوق بشكل عام من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار بصورة دورية.
حيثما يكون ضروريا ً أو مالئما ً ،قد يقوم مدير الصندوق بالتحوط من مخاطر العمالت و/أو المخاطر األخرى المتعلقة بالمحفظة
وفقا ً لألهداف والتوجيهات االستثمارية.

التعرض لمخاطر العمالت
يستثمر الصن دوق في أدوات مالية ويبرم معامالت مقومة بعمالت أخرى غير عملته التشغيلية ،بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي.
وبالتالي ،فإن الصندوق معرض لمخاطر حدوث تغير في سعر صرف عملته مقابل العمالت األجنبية األخرى على نحو قد يكون
له تأثير سلبي على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لذلك الجزء من موجودات أو مطلوبات الصندوق المقومة بعمالت
بخالف الدوالر األمريكي .إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبت أمام الدوالر األمريكي وبالتالي ،فإن تعرض الصندوق لمخاطر
العمالت من الدرهم اإلماراتي يقتصر إلى ذلك المدى.

التعرض لمخاطر معدل الربح
تتمثل مخاطر معدل الربح في المخاطر التي تنشأ عن الفروق الزمنية بين تاريخ االستحقاق وتاريخ إعادة تسعير موجودات
ومطلوبات الصندوق التي تخضع للربح .تتم إعادة تسعير الموجودات المالية التي تخضع لمعدل ربح متغير على المدى القصير،
أي خالل فترة ال تزيد عن اثني عشر شهرا ً .وعليه ،يخضع الصندوق لتعرض محدود لمخاطر معدل الربح المتعلقة بالقيمة العادلة
أو التدفقات النقدية بسبب التقلبات في المستويات السائدة لمعدل الربح في السوق ،وبالتالي ترى اإلدارة أن أي تغيرات محتملة
ومعقولة في معدالت الربح لن تؤثر بشكل كبير على البيانات المالية للصندوق .باستثناء االستثمارات في أدوات الدين ذات
المعدالت المتغيرة أو الثابتة ،فإن كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى ال تخضع لربح.
يبين الجدول أدناه تحليل الحساسية وتأثير ذلك على بيان األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات
القابلة لالسترداد للصندوق في حال زيادة محتملة بشكل معقول بمقدار  100نقطة أساس في معدالت الربح كما في  31ديسمبر.
رأت اإلدارة أن أي تغير في معدالت الربح بمقدار  100نقطة أساس ممكن بشكل معقول في ضوء البيئة االقتصادية التي يعمل
فيها الصندوق.

التأثير بالدوالر األمريكي ،االرتفاع بمقدار  100نقطة أساس
صافي التأثير على اإليرادات الشاملة وصافي الموجودات المنسوبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

التأثير بالدوالر األمريكي ،االنخفاض بمقدار  100نقطة أساس
صافي التأثير على اإليرادات الشاملة وصافي الموجودات المنسوبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
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2019

()971.549
==========

()1.388.397
==========

2020

2019
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==========
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

(ج)

مخاطر السوق (تابع)
مخاطر األسعار األخرى
تتمثل مخاطر األسعار األخرى في مخاطر حدوث تقلبات للقيمة العادلة لألداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق (خالف
تلك الناتجة عن مخاطر صرف العمالت) ،سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل خاصة باستثمار محدد أو ُمصدره أو كافة
العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق .نظراً ألن معظم األدوات المالية للصندوق مسجلة بالقيمة العادلة مع
االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ،فإن كافة التغيرات في ظروف
السوق سوف تؤثر بشكل مباشر على صافي إيرادات التشغيل.
يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر األسعار عن طريق إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في مختلف قطاعات العمل مع طرحها
للتداول في أسواق مختلفة .وفي ظل الظروف العادية ،يستثمر الصندوق في أدوات التداول وفقا ً للتوجيهات االستثمارية.
تتطلب اإلجراءات الداخلية قيام مدير الصندوق بإدارة مخاطر األسعار بصورة يومية .إن اإلجراءات والنظم الداخلية تساعد مدير
الصندوق في مواصلة متابعة ومراقبة أية نوع من مخاطر األسعار بصورة مستمرة .يجب تعديل أي انحراف عن مسار
التوجيهات المسموح بها من خالل أفضل أسلوب ممكن وضمن إطار زمني يتناسب مع حقوق الملكية .كما تتطلب إجراءات
الصندوق مراقبة مخاطر األسعار شهريا ً من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار.
عندما تكون مخاطر السوق غير متوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثمارية للصندوق ،يلتزم مدير الصندوق بإعادة التوازن
إلى المحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليا ً فور التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار المطبقة.
يقوم مدير الصندوق بمراقبة تركز مخاطر االئتمان المتعلقة بسندات الدين المحتفظ بها استنادًا إلى األطراف المقابلة وقطاعات
العمل والموقع الجغرافي .كما في تاريخ التقرير ،كانت تعرضات الصكوك لدى الصندوق مركزة في القطاعات التالية:
القطاع
البنوك/الخدمات المالية
العقارات
الصناديق السيادية
أخرى

2020
٪

2019
٪

56
44
---------------100
=======

32
14
16
38
---------------100
=======

يقوم الصندوق بتقدير تقلبات أسعار السوق المحتملة مستقبليا ً بصورة معقولة لكل استثمار من استثمارات الدين على حدة .يتوقع
الصندوق حد أدنى للتغير في أسعار استثماراته في أدوات الدين ،بخالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر
االئتمان .وعليه ،ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار أخرى جوهرية من هذه االستثمارات.
تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة المباشرة وغير المباشرة الناشئة عن أسباب متنوعة مرتبطة باإلجراءات والتقنيات
والبنية التحتية الداعمة لعمليات الصندوق سواء داخليا ً على مستوى الصندوق أو خارجيا ً على مستوى مقدمي الخدمات للصندوق،
وكذلك من عوامل أخرى خارجية بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات
القانونية والتنظيمية ومعايير إدارة االستثمار المتعارف عليها بصورة عامة.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

(ج)

مخاطر السوق (تابع)
مخاطر األسعار األخرى (تابع)
كان لجائحة كوفيد 19-تداعيات خطيرة وسلبية على ظروف العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي المنطقة الجغرافية
األساسية التي يستثمر فيها الصندوق ،والدول األخرى حول العالم طوال عام  ،2020بما في ذلك القيود على السفر والنقل والتعليم
وإنتاج السلع وتقديم الخدمات والعمليات التجارية بشكل عام .عالوة على ذلك ،شهدت أسواق األسهم واألوراق المالية األخرى تقلبا ً
شديداً وتكبدت أسواق األسهم خسائر كبيرة .على الرغم من صعوبة توقع التداعيات االقتصادية طويلة المدى لكوفيد ،19-إال أنه
من المرجح بدرجة كبيرة أن يكون لظروف العمل العصيبة التي تواجهها حاليا ً استثمارات الصندوق في األوراق المالية آثار سلبية
على أدائها المالي وبالتالي من المحتمل أن تؤثر سلبا ً على تقييم استثمارات الصندوق في الفترات المستقبلية .إذا كانت التداعيات
االقتصادية جسيمة و/أو طويلة المدى ،فإن اآلثار السلبية قد تكون جوهرية.

المخاطر التشغيلية

(د)

تنشأ المخاطر التشغيلية من كافة أنشطة الصندوق .يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية بغرض تحقيق التوازن بين الحد
من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة الصندوق مع تحقيق هدف االستثمار المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين.
تقع المسؤولية الرئيسية عن وضع وتطبيق الضوابط الرقابية على إدارة المخاطر التشغيلية على عاتق رئيس مجموعة إدارة
الموجودات ومسؤول االلتزام لدى مدير الصندوق.
يتم دعم هذه المسؤولية من خالل وضع معايير عامة إلدارة المخاطر التشغيلية ،التي تتضمن ضوابط وإجراءات متبعة من قبل
مزودي الخدمات وتحديد مستويات الخدمة مع مزودي الخدمات في المجاالت التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

متطلبات الفصل المناسب بين المهام الوظيفية واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛
متطلبات مطابقة ومتابعة المعامالت؛
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية؛
توثيق الضوابط الرقابية واإلجراءات؛
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي يواجهها الصندوق ،ومدى فعالية الضوابط واإلجراءات في مواجهة المخاطر
التي تم تحديدها؛
وضع خطط للطوارئ؛
المعايير األخالقية والتجارية؛ و
الحد من المخاطر ،بما فيها التأمين حيثما ينطبق.

يتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل إجراء مراجعات دورية من قبل قسم التدقيق وااللتزام لدى مدير الصندوق .تتم
مناقشة نتائج أعمال المراجعة مع اإلدارة ويتم تقديم ملخصات بها إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا لمدير الصندوق.
يتم إجراء تقييم أعضاء مجلس اإلدارة حول مدى فعالية الضوابط الرقابية واإلجراءات المتبعة من قبل مزودي الخدمات فيما
يتعلق بالمخاطر التشغيلية من خالل المناقشات الدورية مع مزودي الخدمات.
يتم االحتفاظ بكافة سندات الدين الخاصة بالصندوق لدى حافظ أمين ذو سمعة جيدة .إن إفالس أو تعثر الحافظ األمين قد يسبب
تأجيل أو تقليل حقوق الصندوق المتعلقة بالسندات المحتفظ بها لدى الحافظ األمين .يقوم مدير الصندوق بصورة دورية بمراقبة
التصنيفات االئتمانية والوضع المالي للحافظ األمين الذي يتعامل معه.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)

(هـ)

إدارة رأس المال
يتمثل رأسمال الصندوق في عدد الوحدات القائمة .يهدف الصندوق إلى استثمار مبالغ االكتتابات في محفظة استثمارية بغرض
تنمية رأس المال وتحقيق عوائد مجزية على المدى المتوسط ،مع تقليل مخاطر التراجع الموجه في السوق ذي الصلة.
يهدف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف بصورة رئيسية من خالل االستثمار في محفظة متوازنة وفقا ً للتوجيهات االستثمارية
للصندوق مع االحتفاظ بالسيولة الكافية للوفاء بطلبات االسترداد من حاملي الوحدات .التزم الصندوق بالمتطلبات المفروضة من
جهات خارجية بما في ذلك القوانين واللوائح الخاصة بهيئة األوراق المالية والسلع ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

5

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

()1

القيم العادلة لألدوات المالية
تشتمل األدوات المالية للصندوق على استثمارات يتم قياسها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي ويحتمل عادةً تحديد قيمها
العادلة من خالل نطاق معقول من التقديرات؛ أي األسعار السوقية المدرجة التي تكون متاحة بصورة واضحة .فيما يتعلق ببعض
األدوات المالية األخرى ،فإن القيم الدفترية تقارب القيمة العادلة نتيجة للطبيعة الفورية أو قصيرة األجل لألدوات المالية .إن توفر
أسعار سوقية يمكن مالحظتها يقلل من الحاجة إلى أحكام وتقديرات اإلدارة كما يقلل أيضا ً من الشكوك المرتبطة بتحديد القيم
العادلة .إن وجود مدخالت وأسعار سوقية يمكن مالحظتها يختلف تبعا ً للمنتجات واألسواق ويتعرض للتغيرات بنا ًء على أحداث
محددة وظروف عامة في السوق المالي.
إن نماذج التقييم التي تستخدم مدخالت جوهرية تتطلب درجة عالية من أحكام وتقديرات اإلدارة عند تحديد القيمة العادلة .تكون
أحكام وتقديرات اإلدارة عادة ً مطلوبة الختيار نموذج التقييم المناسب الذي يجب استخدامه .قام الصندوق بوضع إطار عام للرقابة
فيما يتعلق بقياس القيم العادلة .تتضمن الضوابط الرقابية المحددة :التحقق من مدخالت التسعير الملحوظة؛ تحليل التغيرات اليومية
الجوهرية في التقييم والتحقق منها؛ وإبالغ المجلس االستشاري ولجنة االستثمار باألمور الجوهرية المتعلقة بالتقييم .تمت مناقشة
السياسات المحاسبية للصندوق المتعلقة بقياسات القيمة العادلة لألدوات المالية في اإليضاح رقم (3ز).

()2

االلتزامات الطارئة الناتجة عن الدعاوى القضائية
نظرا ً لطبيعة عمليات الصندوق ،قد يكون الصندوق طرفا ً في دعاوى قضائية تنشأ في سياق أعماله االعتيادية .يرتكز مخصص
االلتزامات الطارئة الناتجة عن الدعاوى القضائية على احتمالية التدفق الخارجي للموارد االقتصادية وإمكانية تقدير تلك التدفقات
الخارجة بصورة موثوقة .تخضع مثل هذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائج كل أمر منها بدقة.

()3

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تقدم السياسات المحاسبية للصندوق نطاق يتم من خالله تصميم الموجودات والمطلوبات المالية منذ البداية في فئات محاسبية
مختلفة في ظل ظروف معينة.
عند تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،قرر الصندوق أن هذا التصنيف ينطبق عليه
الوصف المبين في اإليضاح رقم (3ز).
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الموجودات والمطلوبات المالية
التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
يبين الجدول أدناه مطابقة لمجموعة البنود الواردة في بيان المركز المالي للصندوق مع فئات األدوات المالية كما في.

 31ديسمبر 2020

الموجودات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
الذمم المدينة األخرى
النقد وما يعادله

المطلوبات المالية

بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخـسائر
دوالر أمريكي

الموجودات المالية

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
الذمم المدينة األخرى
النقد وما يعادله

المطلوبات المالية

اإلجمالي
دوالر أمريكي

23.467.143
------------------------23.467.143
===========

270.943
10.926.335
------------------------11.197.278
===========

------------------------===========

23.467.143
270.943
10.926.335
------------------------34.664.421
===========

-

-

377.591
71.293
38.259

377.591
71.293
38.259

--------------------=========

34.177.278
------------------------34.664.421
===========

34.177.278
------------------------34.664.421
===========

الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة
دوالر أمريكي

المطلوبات المالية
األخرى
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
المطلوبات األخرى
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد
--------------------=========

 31ديسمبر 2019

الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة
دوالر أمريكي

المطلوبات المالية
األخرى
دوالر أمريكي

بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخـسائر
دوالر أمريكي
29.856.101
------------------------29.856.101
===========

380.145
571.639
---------------------951.784
=========

------------------------===========

29.856.101
380.145
571.639
------------------------30.807.885
===========

-

-

516.267
88.276
17.632

516.267
88.276
17.632

30.185.710
------------------------30.807.885
===========

30.185.710
------------------------30.807.885
===========

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
المطلوبات األخرى
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد
--------------------=========

--------------------=========
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الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)
التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)
إن األدوات المالية التي ال يتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر هي موجودات ومطلوبات مالية قصيرة األجل
تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة.
يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم قياسها
بالقيمة العادلة استنادا ً إلى أسعار العروض ال ُمعلنة في سوق نشط.
فيما يتعلق باالستثمارات في الوحدات غير النشطة كما في تاريخ التقرير ،يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب
تقييم.
تتضمن أساليب التقييم المقارنة مع األدوات المماثلة ،إن وجدت ،والتي توجد لها أسعار ملحوظة في السوق أو الربط بذلك المؤشر
الذي يوفر أقرب األسعار .إن الهدف من استخدام أسلوب التقييم هو التوصل إلى تحديد القيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية
في تاريخ التقرير الذي كان سيتم تحديده من قبل المشاركين في السوق وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.
يقوم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة المبين أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في
وضع القياسات:
المستوى  :1سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.
المستوى  :2أساليب التقييم التي تستند إ لى مدخالت ملحوظة ،إما بصورة مباشرة (وهي كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (وهي
المستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات
مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق األقل نشاطا ً أو أساليب التقييم األخرى بحيث تكون كافة
المدخالت الهامة ملحوظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.
المستوى  :3أساليب التقييم التي تستخدم فيها مدخالت جوهرية غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات التي تشمل
أساليب تقييمها مدخالت غي ر مستندة إلى بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير جوهري على تقييم األداة .تشتمل
هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار ال ُمعلنة ألدوات مماثلة حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت أو
افتراضات جوهرية غير ملحوظة لكي تعكس الفروقات بين األدوات.
يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج
للقيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف قياسات القيمة العادلة.
المستوى 1
دوالر أمريكي

المستوى 2
دوالر أمريكي

المستوى 3
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

كما في  31ديسمبر 2020
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

23.467.143
===========

===========

===========

23.467.143
===========

كما في  31ديسمبر 2019
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

29.856.101
===========
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الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)
التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (تابع)
إن الموجودات المالية للصندوق بالتكلفة المطفأة والمطلوبات األخرى تعتبر قصيرة األجل وتقارب قيمتها الدفترية قيمتها العادلة
نظراً لطبيعتها قصيرة األجل والجودة االئتمانية العالية التي يتمتع بها األطراف المقابلة .يتم تصنيف صافي الموجودات المنسوبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ضمن المستوى  2من النظام المتدرج للقيمة العادلة .يقوم الصندوق بصورة منتظمة
باسترداد وإصدار الوحدات القابلة لالسترداد بقيمة تساوي الحصة التناسبية من صافي موجودات الصندوق وقت االسترداد.

7

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تتألف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من األدوات المالية المدرجة وغير المدرجة .يتم توزيع
االستثمارات حسب الدولة كما في  31ديسمبر على النحو التالي:
2019
2020
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

أدوات مالية مدرجة

دول مجلس التعاون الخليجي
جزر كايمان
ماليزيا

8

21.836.112
651.651
979.380
------------------------23.467.143
===========

29.856.101
-----------------------29.856.101
===========

األطراف ذات العالقة
هوية األطراف ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذاً ملحوظا ً على الطرف األخر في اتخاذ القرارات
المالية أو التشغيلية .تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ،ولجنة االستثمار ومدير الصندوق وتلك
المنشآت التي تخضع لسيطرتهم .يقوم الصندوق في سياق األعمال االعتيادية بتقديم وتلقي خدمات إلى ومن تلك األطراف ذات
العالقة وفقا ً لألسعار المتفق عليها والشروط واألحكام المحددة من مدير الصندوق.

األحكام والشروط
فيما يلي الشروط واألحكام الرئيسية:
األتعاب

يستحق مدير الصندوق الحصول على األتعاب التالية وفقا ً لما هو مدرج في الئحة الشروط:
• أتعاب إدارة بنسبة  ٪1سنويا ً من صافي قيمة الموجودات ويتم احتسابها عند استحقاقها بصورة يومية
ويتم سدادها إلى مدير الصندوق بصورة ربع سنوية؛ و
•

يحصل مدير الصندوق على رسوم تسجيل سنوية ورسوم وكيل التحويل بقيمة  10.000دوالر
أمريكي أو  ٪0. 05من الموجودات التي تتم إدارتها ،أيهما أكبر .عالوة على ذلك ،يتم فرض رسوم
مرة واحدة قدرها  25دوالر أمريكي على كل مستثمر على أنها تكلفة تأسيس مبدئية ومبلغ  5دوالر
أمريكي لكل معاملة بما في ذلك عملية إعداد توزيعات األرباح وتوزيعها.
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األطراف ذات العالقة (تابع)
األرصدة
فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تواريخ التقرير:
2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

66.916
4.377
----------------71.293

82.136
6.140
------------------88.276

المستحق إلى أطراف ذات عالقة
أتعاب إدارة مستحقة الدفع لمدير الصندوق
رسوم تسجيل وتحويل مستحقة إلى إدارة الحافظ األمين

صافي قيمة الموجودات للوحدات المحتفظ بها تحت هيكل شامل
إن بي أيه دي برايفت بانك سويس أس أيه (بصفته مسجل فرعي)
-

2.247.722

2.287.417

المعامالت
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى:

أتعاب إدارة االستثمار
أتعاب إدارة لضريبة القيمة المضافة
رسوم تسجيل وتحويل

2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

269.347
13.467
14.053

299.621
15.019
15.770

تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد لدى الصندوق موظفي إدارة رئيسيين .لم يتم تحميل رسوم أداء خالل السنة
الحالية ( 31ديسمبر  :2019ال شيء) نظرا ً لعدم تحقيق مستوى األداء المطلوب .تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق الذي
يقوم بتعيين موظفي اإلدارة الرئيسيين.
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صافي األرباح(/الخسائر) من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

األرباح المحققة
(الخسائر)  /األرباح غير المحققة

2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

433.487
()463.990
--------------------()30.503
=========

316.353
1.293.252
--------------------1.609.605
==========

تتمثل األرباح 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.
تتمثل (الخسائر)/األرباح غير المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الفرق بين القيمة
الدفترية لألداة المالية في بداية السنة ،أو سعر المعاملة إذا تم شراؤها في سنة إعداد التقرير الحالية وبين قيمتها الدفترية في نهاية
سنة إعداد التقرير.
10

توزيعات األرباح على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

توزيعات األرباح المدفوعة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد
عدد الوحدات المستحقة لتوزيعات األرباح
توزيعات األرباح لكل وحدة

11

2020
دوالر أمريكي

2019
دوالر أمريكي

1.146.271
11.649.218
0 .09840
===========

1.510.723
12.379.047
0.12203
==========

الوحدات القابلة لالسترداد
تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدنى من قيمة االكتتاب .يحدد الصندوق تاريخ آخر موعد الستالم الطلبات
وهو أخر يوم يقبل فيه مدير الصندوق اتفاقيات االكتتاب أو إشعارات االسترداد المكتملة .تخضع إشعارات االسترداد للحد األدنى
من قيمة االسترداد .في الظروف االستثنائية ،يكون للصندوق أيضا ً القدرة على تعليق االستردادات أو فرض استرداد إلزامي إذا
كان ذلك األمر في صالح جميع حاملي الوحدات .تم بيان الحركات ذات الصلة في بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد .طبقا ً لألهداف المبينة في اإليضاح رقم  1وسياسات إدارة المخاطر المبينة في اإليضاح
رقـم  ،4يحرص الصندوق على استثمار مبالغ االكتتابات المستلمة في استثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بطلبات
االسترداد.
يبلغ صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة  4.53دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  2020و  4.61دوالر أمريكي كما في
 31ديسمبر .2019

 12وحدات الصندوق
كان الطرح األولي للوحدات بسعر  5دوالر أمريكي للوحدة (بالقيمة االسمية) .عقب الطرح األولي ،يرتكز سعر االكتتاب
للوحدات على صافي قيمة الموجودات لكل وحدة في آخر يوم عمل من كل أسبوع.
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