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تقرير حول البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة ل صندوق بنك أبوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"( والتي تشتمل 
على بيان المركز المالي كمافي٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وبيانات األرباح او الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات 
في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك ال تاريخ،

باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

إن بنك ابوظبي الوطني )"مدير الصندوق"( مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية بصورة عادلة وفقًا لمعايير 
التقارير المالية الدولية وعن الرقابة الداخلية التي يرى مدير الصندوق أنها ضرورية من اجل إعداد البيانات المالية بحيث 

تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطا.

مسؤولية مدققي الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الراي حول هذه البيانات المالية بناء على اعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير ان نلتزم بالمتطلبات االخالقية وان نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث  نحصل

على تأكيدات معقولة بان البيانات المالية خالية من االخطاء الما دية

وتنطوي اعمال التدقيق على تنفيذ بعض اإلجراءات للحصول على ادلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات 
المالية. وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على األحكام الموضوعة من قبلنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في 
البيانات المالية، الناتجة عن اآلحتيال او الخطا عند إجراءتقييمات المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام 
المنشاة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتنأمب مع الظروف 
الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة كما تضمنت اعمال التدقيق تقييمًا لمدى 
مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحامبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم 

عرض البيانات المالية بصورة عامة.

هذا ونعتقد بان ادلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بامماس إلبداء رأينا.

الراي

براينا، أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي للصندوق كما في ١ ٣ ديسمبر 
٢٠١٤، وادائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
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بيان المركز المالي
كما في ,r ديسمبر

٠

 - 

إيضاح
٢٠١٤

دوالر أمريكي
٢٠١٣

دوالر أمريكي

الموجودات
٢,٧٧٨,٠٥٩٢,٨٣٥,٨٢٦ أرصدة مصرفية

٢٩,٩٨١,٠١٧٣٤,٣٤٠,٩٩٠استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٣٦٠,٢٦٩٥٠٦,٥٢٧*موجودات أخرى

داتالموجوجمالىإ  ٤٥١٩,٣٣٣,١٣٧,٦٨٣,٣٤٣

المطلوبات
٠٢٩٥,١٨٨٢,٣٨٣,٧٢٩,المطلوبات األخرى

٥٦٥٩٦,٩٨,٤١٢االقةعذاتأطراف    إلىالمستحق

باتالمطلوإجمالى  ٣٩١,٧٥٣١٢,١٤٢,٤٨

٩٢٢٧,٥٣٢,٧٠٢٠١,٢٣٥,٢دامسترلالابلةالقداتالوححاملىإلىسوبةالمن       داتالموجوانىص

٢/١٢,٦٨٦,٥٤٤٣٦,٩١٦,٤ائمةالق  حداتالوعدد

٥.٠٠٥.٠٩يكي(امرالر)دووحدةكللداتوجوالم      قيمةصافى

ص
كلود هنري شسفانون

المدير العام، رئيس إدارة األصول العا لمية
قطاع الثروات العالمية

--حس
سلمي خوخار

رئيم إدارة الصناديق االستثمارية واألسهم
إدار ة األصول العاملية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٦ ٢ جزءًا ال يتجزًا من هذه البيانات المالية.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١.
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة ا ألخرى
للسنة املنهتية يف ١ ٣ ديسمبرب

إيضاح
٢٠١٤

دوالر أمريكي
٢٠١٣

دوالر أمريكي

١,٦٨٤,٩٠٢١,٦٧٦,٣٨٣إيرادات األرباح
صافي الخمائر من االستثمارات بالقيمة العادلة

)٦٣٤,٨٨٨()٣١,٦٦١( Aمن خالل األرباح أو الخسائر
)١٦٦()٥٦٧(صافي خسائر صرف العمالت االجنبية

١٥,١٢٣,٥٦,٥٤ أخرىيراداتإ

٧٧,٧٩١,٦٦٩٧,٨٦١,٠٩تشغيليةال  داتإليرااصافي

)٢٩٦,١٥٦()٣٢٩,١٤٩( Vأتعاب إدارة االستثمار
(٩٥٩٥,٠)(١٧٤,٦٤٥)ألخرىا  ليةشغيالتلمصروفاتا

(,٢٥١٣٩١)(٥٠٣,٧٩٤)تشغيليةال  وفاتالمصرجمالىإ

١,١٦٤,٠٠٣٧٠٦,٦١٨ويلالتممصروفاتقبلياتالعملمن      األرباحصافي

(٨٠٢١,٥٧٤,)(٢١,٧٢٥,٣٥)ا , ردادلالستابلةالقالوحداتحاملىعلى      األرباحزيعاتتو

إلىنسوبةالمداتوجوالمصافى     فىالنقص
(,١٨٤٨٦٨)(٥٦١,٣٤٩)تردادلالمقابلةال   الوحداتحاملي

تشلك اإليضاحات املدرجة عىل الصفحات من٦إىل٢٦ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.

إرن تقر بر مدقق، الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١ ٠
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بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
للسنة المنتهية في اT ديسمبر

عدد الوحدات

صافى الموج ودات
المنسوبة  إلى

حاملي الوح دات
القابلة لالسترداد

دوالر امريكي

٢٠١٣,٧٤١٣,٠٣٤٧٢٥٩,٦١٥,٧يرينا١كمافىيدالرص

٧٣٥,١٢٦,٥٢٦,٧٥٧,٠٠٠لسنةاخالل   وحداتإصدار
١١٧,٦٩١٦٠١,٥٧٠ته ز بعات األر باح المعاد استثمار ها في، اله حدات )ايضاح ا ا/

)٧,٠٤٨,٨٥٥ ()١,٣٦٢,٥٦٢(استرداد وحدات خالل السنة
(١٨٥٨٦٨,)-تردادلالسبلةالقالوحداتاملىحاإلىسوبةلمناوجوداتالمصافى         فىلنقصا

٢٠١٣٤٣٦,٩١٦,٤٣٥,٢٠١,٢٠٢مبرديس٣١في    كمارصيدال

٢٠١٤٣٦,٤٤٦,٩١٠٢٠١,٢٣٥,٢ايرين١في     كماالرصيد
٣٥,٢٧١,١٨٠٠٠٩٣,٦,٠سنةالخالل   وحداتإصدار

١٠٢,٣٧٧٥١٩,٨٨٢توزيعات األرباح المعاد استثمارها فى الوحدات )إييضاح اا(

((٢٣٢١,٦٦١,)سنةالخالل   وحداتستردادا (٨,٥٢٥,١٤٣ 
(٥٦١,٣٤٩)-ردادلالستبلةالقاحداتالوملىحاإلىبةنسوالمجوداتالموصافى         فىالنقص

٢٠١٤٨٦١٤٢,٦,٥٩٢٢٧,٥٣٢,٧مبرديس١٣فى      كمارصيدال

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٦ ٢ جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١.
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بيان التدفقات النقدية

للسنة املنهتية يف ١ ٣ ديمسرب

دوالر امريكي
٢٠١٣

دوالر أمريكي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٧٠٦)٠٠٣٦٤,١,١٦١٨يلالتموصروفاتمقبلالعملياتمن      ألرباحاصافى

التغيراتفى:
)١٩,٨٩٨,٩٣٨(٤,٣٥٩,٩٧٣االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

)٢٨٠,٩٤٥( ١٤٦,٢٥٨الموجودات األخرى

٠,٢٧٩ ٢,٣٥)٢,٠٨٨,٥٤١(المطلوبات األخرى
(٧١,٨٤القةعذاتاطراف    إلىمستحقال (٥٧,٦٢٠

(٦١٧,٠٦٥,٣٦)٦٩,٨٤٣,٥٧لتشغيليةااألنشطةيف()املستخدممنالناجت    /    نقدالايفص

ويليةالتمنشطةاألمن    النقديةتدفقاتال

٠ ٦,٠٩٣,٠٠٠٢٦,٧٥٧,٠٠المتحصالت من إصدار وحدات 

)٧,٠٤٨,٨٥٥( )٨,٥٢٥,١٤٣(دفعات عند استرداد وحدات 
(٣٢٩٧٣,٢)(٤٧٠١,٢٠٥,)فوعةالمدقديةالن   األرباحتوزيعات

١٨,٧٣٤,٩١٣(٣,٦٣٧,٦١٣)يليةالمتواألنشطةمنالناجتىف()املستخدم    /    نقدالصايف

٦٩,٥٤١,٦٦(٧٥٧,٧٦)ادلهيعوماالنقدفيادةالزي  /     نقص()الصافي

٦٥,٨٢٢,٨٣١,١٦٦,٢٨٠سنةالدايةبفىدلهيعا     وماالنقد

٢,٧٧٨,٠٥٩٦٥,٨٢٢,٨٣سنةالنهايةفىادلهيع     وماالنقد

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٦ ٢ جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ١.
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إيضاحات حول البيانات المالية

معلومات حول الصندوق

يعد صندوق بنك ابوظبي الوطني لالستثمار في الصكوك )"الصندوق"( بمثابة صندوق استثمار مفتوح تم تاسيسه في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من قبل بنك ابوظبي الوطني ش.م.ع. )"مدير الصندوق"( وفقًا للقرار رقم ٩٤/٨/١٦٤ الصادر من 
قبل أعضاء مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ووفقًا العتماد هيئة األوراق المالية والسلع لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. ال يمثل الصندوق كيان مستقل بذاته حيث تتم إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق كما يتم إدارته من قبل 

دويتشه لألوراق المالية والخدمات، فرع دبي، اإلمارات العربية المتحدة )"المدير اإلداري للصندوق"(.

يهدف الصندوق إلى تقديم مستويات مجزية من الدخل مع فرصة تحقيق ارباح راسمالية على المدى المتوسط من خالل 
االستثمار بصورة فعالة في مزيج من أدوات سوق المال وذات الدخل الثابت، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر، 
الصكوك السيادية والتجارية وادوات سوق المال اإلسالمية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شهادات اإليداع والمرا بحة

المضمونة والصكوك القابلة للتحويل، وودائع المرابحة واإلجارة واالستثمارات في برامج استثمارية إسالمية جماعية )ص ناديق
استثمارية( ذات أهداف يراها مدير الصندوق مناسبة في ضوء أهداف الصندوق.

تم إصدار نشرة االكتتاب بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٢ )تاريخ 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 ٤ ، أبوظبي، اإلمارات  العربية

المتحدة.

اساس اإلعداد

)ا( بيان التوافق

تم إعداد البيانات المالية للصندوق كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٤ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية 
الدولية.

■ I4I تم اعتماد هذه البيانات المالية باإلنابة عن مدير الصندوق بتاريخ دائغ

)ب( أساس القياس

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدا التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

)ج( العملة الرمسية ومعلة عرض البيانات املالية

يتم عرض هذه البيانات المالية بالدوالر األمريكي )"الدوالر األمريكي"( وهو العملة الرسمية للصندوق.

)د( استخدام التقديرات واألحاكم

إن إعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات 
التي 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، يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة 
التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.

يتم في اإليضاح ه بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات 
المحاسبية التي لها األثر األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.
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المالية البيانات حول إيضاحات

السياسات المحاسبية الهامة

تم تطبيق السياسات المحاسبية الموضحة ادناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية باستثناء التعديالت 
الجديدة على المعايير والتي أصبحت قابلة للتطبيق خالل السنة لم يكن لهذه التعديالت تأثير جوهري على البيانات المالية.

)ا( إيرادات األرباح

يتم االعتراف بإيرادات األرباح ضمن بيان األرباح او الخسائر بامستخدام طريقة معدالت األرباح الفعلية.

)ب( صايف )اخلسائر( / األرباح من األدوات املالية بالقمية العادلة من خالل األرباح او اخلسالر

يشتمل صافي )الخسائر( / األرباح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر على كافة التغيرات المحققة 
وغير المحققة في القيمة العادلة، ولكنها ال تتضمن إيرادات األرباح.

إن صافي األرباح المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر يمثل الفرق بين تكلفة األدوات و بين
سعر بيع/تسوية هذه األدوات.

)ج( املرصوفات

يتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك رسوم اإلدارة، ضمن بيان األرباح او الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى على 
أساس االستحقاق.

ادم توزيعات األرباح إىل حامىل الوحدات القابلة لالسرتداد

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ضمن بيان األرباح أو الخسائر كتكاليف تمويل عندما  يتم
التصريح بها وال تخضع لتصرف الصندوق.

)ه( املعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي وفقًا لسعر الصرف الفوري السائد بتاريخ المعاملة. تتم إعادة 
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الدوالر األمريكي وفقًا لسعر الصرف الفوري 

السائد في ذلك التاريخ.

يتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحويل ضمن بيان األرباح او الخسانر واإليرادات الشاملة األخرى.

)و( املوجودات املالية واملطلوبات املالية

االعرتاف والقياس املبدىئ

يتم مبدئيًا االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ المتاجرة وهو 
التأريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية 

االخرى في التاريخ الذي تنشا فيه.

يتم مبدئيًا قيام الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بالقيمة العادلة مع االعتراف 
بتكاليف المعاملة ضمن بيان االرباح أو الخسائر يتم مبدئيًا قيام الموجودات المالية آو المطلوبات المالية، الغير مصنفة بال قيمة

العادلة من خالل األرباح او الخسائر، بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتها او إصدارها



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

 )تابع( املالية واملطلوبات املالية املوجودات )و(

)تابع( املبديئ والقياس االعرتاف .١

يتم االعتراف بكافة عمليات الشراء والبيع للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية في تاريخ التسوية، أي في تاريخ تسليم 
الموجودات اواستالمها من الطرف المقابل. إن المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية هي تلك 

التي تقتضي تسليم الموجودات خالل إطار زمني يتم وضعه عادة من خالل قوانين أو قواعد السوق المتعارف عليها:

القياس الالحق

يتم ادناه مناقشة القياس الالحق لألدوات المالية في اإليضاحات ذات الصلة،

٢ التصنيف

قام الصندوق بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن الفائت التالية;

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

 محتفظ بها للمتاجرة - االستثمارات في الصكوك واألدوات المالية المشتقة..

الموجودات المالية بالتكلفة المطفاة:

 القروض والذمم المدينة - األرصدة المصرفية وبعض الموجودات األخرى..

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة.

 مطلوبات اخرى — المطلوبات األخرى والمستحق إلى اطراف ذات عالقة٠

يتم تصنيف األداة المالية كاداة محتفظ بها للمتاجرة، في حال:

ت حانتها أه تكيدها بشكل أساسى لغرض البيع أوإعادة الشراء على المدى القريب؛-يتم
عند االعتراف المبدني، كانت جزء من محفظة تتم إدارتهما معًا وكان هناك دليل على تحقيق أرباح قصيرة األجل منها.م 

يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها قروض وذمم مدينة إذا كانت موجودات مالية غير مثتقة ذات دفعات ثابتة وقابلة 
للتحديد ما لم يتم إدراجها في سوق نشط او أنها تمثل موجودات قد ال يمكن لحاملها استرداد كافة استثماراتها المبدنية  بصورة

فعلية فقط بسبب التدهور االئتماني.

يقدم اإليضاح ٦ تسوية لمجموعة من البنود في بيان المركز المالي ضمن فائت من األدوات المالية، وفقا للتعريف الخاص 

بالمعيار المحاسبي الدولي ٩ ٠٣



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( املالية واملطلوبات املالية املوجودات )و( ا

٣ إيقاف االعرتاف

يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من تلك 
الموجودات المالية او عندما يقوم الصندوق بتحويل الموجودات المالية في معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات 

ملكيةالموجوداتالملبةبصورةفايةاوف«معاملةاليتوو فيياالصندوقدبتورل اد
بمتداالحراى راقت ينم بفاره او االمتنسييامنقنالصنسوق،كمزجردات اوتملوبض منسصلةضمن بيان المركز 

المالي.

عند إيقاف االعتراف بالموجودات المالية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لهذه الموجودات )أو القيمة الدفترية 
المخصصة للجزء الذي تم إيقاف االعتراف بهمن األصل(، والثمن المستلم )بما في ذلك اي اصل جديد تم الحصول عليه ناقصا 

اي التزام جديد محتمل( ضمن بيان االرباح أو الخسائر.

مخاطر وامتيازات الملكية، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.

يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماته التعاقدية او عندما يتم إلغاؤها أو انتهاؤهام

٤. املقاصة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط عندما، يكون للصندوق حق قابل 
للتنفيذ قانونيًا بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديه النية في تسوية المعامالت على اساس صافي المبلغ او ل تحصيل

الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

خالل األرباح أو الخسائر.

ه قياس التلكفة املطفأة

تتمتل التكفة المطفاة لألصل او االلتزام المالي بالقيمة الذي يتم بها قيام هذا االصل او االلتزام عند االعتراف الميدني، ناقصًا 
دفعات المبلغ االصلي، زاندًا او ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي ألي فرق بين القيمة المبدئية 

ا٠١ ي . , ٢ ت :اقص أ أء تدن ف انخفاض , القبمة

يتمل معيالت االرياح الليي ملمسل الذي يتم بموجبه خجمالسدفوعات والعقرخلتًايلمتايةالمسقليةامتدرتخاللما للعبار
لمية..علسمجوي أشاب سدنت األاريا)الللي، يقوم لصلتون يتاسر التدفقان التئ الستقلية مي الوضع باالعر فالة 

الشروط التعاقدية لألدوات المالية، باستثناءخسائر االئتمان المستقبلية.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق ؛

 المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

 )تابع( املالية واملطلوبات املالية املوجودات )و(

٦ . قياس القمية العادلة

تتمثل القيمة العادلة في الثمن الذي يمكن قبضه مقابل بيع اصل مااويتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي آو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحًا للصندوق في ذلك 

التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة عند توفره يعتبر السوق نشطًا في 
حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات او المطلوبات بشكل كاف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن ا ألسعار

بصورة مستمرة.

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

في السوق في اعتبارهم عند تسعير المعاملة.

يكون سعر المعاملة عادة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي ٠ أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع 
أو المستلم في حال قرر الصندوق ان القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة وال يتم االستدالل على 

القيمة العادلة بواسطة االسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات او مطلوبات مماثلة او االستناد إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط 
بيانات من األسواق الملحوظة، فإنه يتم قياس األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة 
عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. يتم الحقًا االعتراف بالفرق في بيان األرباح أو الخسائر على اساس تناسبي على مدى 

عمر األداة وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة بمعطيات السوق الملحوظة أو تاريخ  إنهاء
المعاملة.

. تحدبب وقياس انخفاض القيمة

يقوم الصندوق بتاريخ كل تقرير بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية غير المسجلة 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يعتبر األصل المالي او مجموعة من الموجودات المالية انها قد تعرضت النخفاض 
فى القيمة عندما يشير دليل موضوعي إلى وقوع حدث خسارة بعد االعتراف المبدئي باألصل )بالموجودات( وكان لحدث 

الخسارة هذًا تأثيرًا على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل )للموجودات( يمكن تقديره بصورة موثوقة.

قد تتضمن األدلة الموضوهية على تعرض الموجودات المالية النخفاض في القيمة األزمة المالية الحادة التي قد يواجهها ال طرف
المقابل او التعثر أو التاخر في السداد من قبل الطرف المقابل أو إعادة جدولة القرض أو المبلغ المقدم من قبل الصندوق وفقًا 
لشروط ما كان الصندوق ليقبلها في ظروف اخرى، او المؤشرات على ان الطرف المقابل سوف يشهر إفالسه، أو  معطيات
أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات السلبية في بيان مدفوعات المدينين أو المصدرين في المجموعة 

أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر عن السداد في المجموعة.

يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفاة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات ال مالية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدالت األرباح الفعلي األصلي للموجودات. يتم االعتراف بخسائر 
انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر ويتم عكسها في حساب المخصص مقابل القروض والذمم المدينة. عندما يتسبب حدث 

الحق في تدني خسائر انخفاض القيمة، يتم عك هذا التدني في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح او الخسائر.

يقوم الصندوق بشطب الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفاة عندما يتم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)ز( النقد وما يعادله

يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية من األرصدة المصرفية ويتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان 
المركز المالى.

)ح( املشتقات املحتفظ هبا ألغراض إدارة املخاطر

يدخل الصندوق في أدوات مشتقة في سوق الصرف األجنبي، والتي يتم بيانها بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للمشتقات تعادل 
األرباح أو الخسائر غير المحققة من تقييم المشتقات وفقًا للسوق باستخدام معدالت السوق السائدة او نماذج التسعير الداخلية. يتم 
إعادة تقييم المشتقات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة وفقًا لمعدالت السوق السائدة في تاريخ التقرير، ويتم إدراج األرباح 
والخسائر الناتجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر. يتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية الموجبة )األرباح غير المحققة(، ضمن 
الموجودات األخرى في حين يتم إدراج المشتقات ذات القيم السوقية السالبة )الخسائر غير المحققة( ضمن المطلوبات األخرى 

في بيان المركز المالي.

)ط( صايف قمية املوجودات للوحدة

يتم احتساب صافي قيمة الموجودات للوحدة المفصح عنها في بيان المركز المالي وفقًا لنشرة االكتتاب لدى الصندوق وذلك 
بتقسيم صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة في بيان المركز المالي على عدد الو حدات

القائمة في تاريخ التقرير.

)ي( الوحدات القابلة لالسرنداد

يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كمطوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االسترداد. وفقًا لنشرة اكتتاب الصندوق، 
تستند مبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد على اخر صافي قيمة معلنة للموجودات. يتضمن صافي قيمة الموجودات 

استثمارات الصندوق ذات الصلة، والتي يتم احتسابها باستخدام اسعار العرض.

)ك( املخصصات

يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الصندوق، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني او إنشاني يمكن تقديره  بصورة
موثوقة ويكون من المرجح ان يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية هذا االلتزام. عندما يكون هناك تأثير 
جوهري للقيمة الزمنية للمال، يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس 

تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال، حيثما امكن، والمخاطر المتعلقة بااللتزام.

)ل( املعايري اجلديدة الصادرة واليت مل يمت تطبيقها بعد

يحل المعيار رقم ٩ من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو ٢٠١٤، محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار 
المحاسبي الدولي رقم ٣٩ األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار رقم ٩ من معايير التقارير المالية الدولية 
توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في 
احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن هذا المعيار التوجيهات 
المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٩ ٣. يسري المعيار رقم ٩ من 
معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدا في ١ يناير ٢٠١٨أوبعد ذلك التاريخ ويجوز تطبيق هذا المعيار 

قبل ذلك التاريخ من المحتمل أن يكون لهذا المعيار المعدل تأثيرًا جوهري على األدوات المالية الخاصة بالصندوق.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

٤ إدارة المخاطر المالية

مقدمة ونظرة عامة

إن الصندوق معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية:

 مخاطر االئتمان٠
 مخاطر السيولة٠
 مخاطر السوق٠
 المخاطر التشغيلية٠

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الصندوق لكل من المخاطر المذكورة اعاله ويصف اهداف الصندوق وسياساته 
واإلجراءات المتبعة من قبله لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الصندوق لرأس المال.

اإلطار العام إلدارة املخاطر

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

تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق بناء على األهداف والتوجيهات االستثمارية الخاصة بالصندوق، والتي تخضع 
إلشراف لجنة االستثمار بصورة يومية. يقوم المجلس االستشاري بمراجعة أنشطة واداء الصندوق )بما في ذلك استراتيجيات 

االستثمار لدى الصندوق المبينة في عملية االستثمار( باإلضافة إلى تقديم التوصيات المناسبة إلى مدير الصندوق.

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر الخاصة بالصندوق بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها الصندوق ووضع الحدود 
المقبولة للمخاطر والضوابط ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة مستمرة ومنتظمة مراجعة سياسات 

وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة.

كجزء من اإلطار العام إلدارة المخاطرالخاصة به، يقوم الصندوق باستخدام األدوات المشتقة إلدارة التعرضات الناتجة عن 
التغيرات في العمالت األجنبية.

إن تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ التقرير مبينة في اإليضاحات ذات الصلة بالمخاطر.

)أ( خماطر االئمتان

تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر التي قد تنتج عن عجز احد األطراف المقابلة في اداة مالية ما عن الوفاء بالتزاماته أو ارتباط اته
التى أبرمها مع الصندوق، مما يترتب عليه خسارة مالية للصندوق. تنشا مخاطر االئتمان بصورة اساسية من األرصدة 
المصرفية واالستثمارات فى سندات الصكوك وبعض الموجودات األخرى. لغرض إعداد التقارير حول إدارة المخاطر، يأخذ 
الصندوق بعين االعتبار كافة عناصر التعرض لمخاطر االئتمان )مثل مخاطر تأخر المدين عن السداد ومخاطر الدولة ومخاطر 

قطاع العمل(.



الصكوك في لالستثمار الوطني ابوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( االلمتان خماطر )ا(

إدارة خماطر االئمتان

يقوم مدير الصندوق بمراقبة مخاطر االنتمان بصورة منتظمة وفقًا للسياسات واإلجراءات المتبعة. تتضمن األهداف الرنيسية 
للجنة االستثمار: )١( تحديد االستراتيجيات والخطط االستثمارية الواجب اتباعها إلدارة الصندوق وفقًا لالهداف والتوجيهات 
االستثمارية كما هو مبين في نشرة االكتتاب والئحة الشروط؛ )٢( مراجعة اداء الصندوق ومناقشة العديد من االستراتيجيات 
المتبعة على مستوى القطاع وعلى مستوى األسهم من حين آلخر. تتمثل األهداف الرئيسية للمجلس االستشاري للصندوق في 
حماية مصالح المستثمرين، كما انه مسؤول عن دراسة االستراتيجيات االستثمارية المتبعة على مستوى كل صندوق على حدة 
ومراجعة اداع كل صندوق على المستوى االستراتيجي. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المجلس االستشاري بدراسة األحداث 
واإلجزاءات التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقديم المشورة إلى مدير الصندوق حول إجراءات التصحيح الممكنة، 
حيثما كان ذلك مناسبًا عندما تكون مخاطر االئتمان غير متوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثمارية للصندوق، يلتزم مدير 
الصندوق بإعادة التوازن للمحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليًا فور التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار

المطبقة

التعرض ملخاطر االئمتان

إن القيم الدفترية ذات الصلة بالموجودات المالية في بيان المركز المالي تمثل أقصى تعرضات الصندوق لمخاطر االنتمان في 
تاريخ بيان المركز المالي.

األرصدة املرصفية

يتم إيداع األرصدة المصرفية الخاصة بالصندوق لدى الجهة اإلدارية للصندوق،

االستمثارات بالقمية العادلة من خالل االرباح أو اخلسائر

كمافي٣١ ديسمبر، قام الصندوق باالستثمار في الصكوك ذات الفئة االئتمانية التالية:

٢٠١٤٢٠١٣نيفلتصا

٦هأ١/أ٣

٢٧٣١إ+/أ-/أ
--ب ب ب/ب ب ب-
٢٢٢٣با ١/بب/بب-

٩١٤باب-اب٦

٣٧٢٦غير مصنفة

١٠٠١٠٠

إن كافة االستثمارات غير المصنفة الخاصة بالصندوق هي من مصدرين ذوي سمعة جيدة.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( االئمتان خماطر )ا(

تركز خماطر االلمتان

يقوم مدير الصندوق بمراجعة تركز مخاطر االئتمان الخاصة بسندات الصكوك المحتفظ بها بناء على الطرف المقابل وقطاعات 
العمل والمواقع الجغرافية

كما في تاريخ التقرير، كان تعرض الصكوك لدى الصندوق تتركز في القطاعات التالية:

٢٠١٤
٠/٠

٢٠١٣
/

٤٦٤٣البنوك/ الخدمات المالية
٢٨٣٨العقارات

٢٦١٩أخرى

١٠٠١٠٠

لم يكن لدى الصندوق تركزات هامة في محفظة الصكوك ألي من المصدرين بصورة فردية كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٤ 
)/ا٧٠٢٠اشيء(

خماطر التسوية

قد ينشأ عن أنشطة الصندوق مخاطر فى وقت تسوية المعامالت. تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر الناتجة عن عجز 
منشاة ما عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسليم النقد أو األوراق المالية او الموجودات األخرى وفقًا لالتفاق التعاقدي.

فيما يتعلق بمعظم المعامالت، يقوم الصندوق بالحد من هذه المخاطر عن طريق إجراء تسويات من خالل وسيط لضمان تس وية
المعاملة فقط عند وفاء الطرفين بالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية التعاقدية. تشكل حدود التسوية جزء من االعتماد االئتماني وعملية 

مراقبة الحدود.

خماطر اآلئمتان املتعلقة باملشتقات

تنشًا مخاطر االئتمان المتعلقة باألدوات المالية المشتقة من احتمالية عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتكون 
مقتصرة على القيمة العادلة الموجبة لألدوات التي في صالح الصندوق كما يتم اإلشارة إلى القيمة العادلة الموجبة على أنها 
"تكلفة اإلحالل« حيث أنهاتمثل تقدير لتكلفة إحالل المعامالت وفقًالمعدالت السوق السائدة في حال عجز احد االطراف المقابلة.

املوجودات املخنفضة القمية واليت جتاوزت موعد استحقاقها

لم يتعرض اي من الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفاة النخفاض في القيمة ولم تتجاوز موعد استحقاقها كما في ١ ٣ 
ديسمبر٢٠١٤)//٧٠٢٠اشيء(.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)ب( خماطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التى قد تنتج من مواجهة الصندوق لصعوبة في الوفاء بالتزاماته الناتجة عن مطلوباته المالية 
التي يتم تسويتها من خالل تقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية اخرى، أو أن يتم تسوية هذه االلتزامات بطريقة ليست في صالح 

الصندوق.

تنشا مخاطر السيولة بصورة رئيسية من المطلوبات األخرى والمستحق إلى اطراف ذات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة 
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد.

إدارة خماطر السيولة

يتمثل منهج الصندوق إلدارة السيولة بضمان امتالكه سيولة كافية دائمًا وألطول فترة ممكنة، للوفاء بالتزاماته عند استحقاقها في 
ظل الظروف العادية والحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر.

يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر السيولة لدى الصندوق بصورة يومية وفقأ للسياسات واإلجراءت المتبعة. تتم مراقبة مخ اطر
السيولة لدى الصندوق اسبوعيًا من قبل لجنة االستثمار والمجلس االستشاري.

تقوم الئحة شروط الصندوق بوضع مخصص لالسترداد األسبوعي للوحدات، ولذلك فإن الصندوق معرض لمخاطر ال سيولة
فيما يتعلق بتلبية استردادات حاملي الوحدات في أي وقت. تسمح سياسة االسترداد لدى الصندوق باالسترداد فقط في يوم 
األربعاء )"يوم االنتهاء"( من كل اسبوع، قبل التقييم األسبوعي في يوم )الخميس( ويجب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد 

تقديم إشعار في يوم االنتهاء أو قبل ذلك اليوم.

حتليل استحقاق املطلوبات املالية

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية لألدوات المالية في تاريخ التقرير.

٣١ديسمبر٢٠١٤
القيمة الدف ترية
دوالر امريكي

إجمالي  المبلغ
دوالر امريكي

أقل من  شهر
دوالر امريكي

سسالمطلوبات المالية
,٨٨٢٩٥,١١٨٨٢٩٥ ٨٨٢٩٥,١ المطلوبات األخرى

٦٥٩٦,٥٦٥٩٦,٥٦٥٩٦,٥المستحق إلى أطراف ذات عالقة

صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات 
٩٢٢٧,٥٣٢,٧٧,٥٩٢٣٢,٧٢٩٢٢٧,٥٣٢,٧القابلة لالسترداد

٤٥١٩,٣٣٣,١٤٥٣٣,١١٩,٣٤٥١٩,٣٣٣,١



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( السيولة خماطر )ب(

)تابع( املالية املطلوبات استحقاق حتليل

٣١ديسمبر٢٠١٣
القيمة الدف ترية
دوالر أمريكي

إجمالي ال مبلغ
دوالر امريكي

أقل من  شهر
دوالر أمريكي

المطلوبات المالية
٢,٢١٠,٣٨٥٢,٢١٠,٣٨٥٢,٢١٠,٣٨٥المطلوبات األخرى

٩٨,٤١٢٩٨,٤١٢٩٨,٤١٢المستحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات

٣٥,٢٠١,٢٠٢٣٥,٢٠١,٢٠٢٣٥,٢٠١,٢٠٢القابلة لالسترداد

٣٧,٥٠٩,٩٩٩٣٧,٥٠٩,٩٩٩٣٧,٥٠٩,٩٩٩

ال تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق من هذه األدوات بشكل كبير عن هذا التحليل باستثناء صافي الموجودات المنس وبة
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقدي باستردادها خالل يومين من اإلشعار. تشير 
الخبرة السابقة إلى ان هذه الوحدات يتم االحتفاظ بها من قبل حاملي الوحدات القابلة لالسترداد لفترة متوسطة األجل او طويلة 
األجل، إال أن مستويات االسترداد يصعب التنبؤ بها نظرًا ألنها تتغير بسرعة بتغير ظروف السوق أو باحتياجات المستثمرين  او

بأهدافهم.

)ج( خماطر السوق

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من ان تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت األرباح واسعار األسهم واسعار صرف 
العمالت األجنبية على إيرادات الصندوق أو قيمة ما يمتلكه من ادوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة 

ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحقيق اعلى عائد من هذه المخاطر.

إدارة خماطر السوق

 

 



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( السوق خماطر )ج(

التعرض ملخاطر العمالت

قد يستثمر الصندوق فى ادوات مالية ويدخل في معامالت بعمالت اخرى غير عملته الرسمية وبصورة اساسية المعامالت تلك 
التي تتم بدرهم اإلمارات العربية المتحدة. وبذلك فإن الصندوق معرض لمخاطر من احتمالية التغير في اسعار صرف ع ملته
مقابل العمالت األجنبية األخرى على نحو يكون له تأثير سلبي على القيمة العادلة أو على التدفقات النقدية المستقبلية الخ اصة

بحضته في الموجودات او المطلوبات المالية الخاصة بالصندوق والتي تتم بعمالت اخرى خالف الدوالر األمريكي

فيما يلي القيمة الدفترية لصافي موجودات ومطلوبات الصندوق المالية التي تتم بالدرهم اإلماراتي والتي يتم عرضها بالدوالر 
األمريكي في تاريخ التقرير.

اسة
٢٠١٤

دوالر امريكي
٢٠١٣

دوالر امريكي

٣,٠٧٥,٨٦٩٢,٩٣٩,٧٤١الدرهم اإلماراتي

٣,٠٧٥,٨٦٩٢,٩٣٩,٧٤١

إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبت امام سعر صرف الدوالر األمريكي، وبذلك فإن تعرض الصندوق لمخاطر العمالت  فيما
يتعلق بالدرهم اإلماراتي محدود إلى هذا الحد.

التعرض ملخاطر معدالت األرباح

تتمثل مخاطر معدالت األرباح بالمخاطر التي قد تنشا عن الفرق الزمني بين االستحقاق وإعادة تسعير موجودات ومطلوبات 
الصندوق الخاضعة ألرباح.

إن الموجودات المالية التي تخضع لمعدالت ارباح متغير يعاد تسعيرها على المدى القصير، أي بما ال يزيد عن اثنا عشر شهرًا. 
ونتيجة لذلك، فإن الصندوق معرض بشكل محدود إلى مخاطر القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من معدالت األرباح الناشئة عن 
التقلبات في مستويات معدالت األرباح السائد لدى السوق. وعليه، ترى اإلدارة ان اي تغيرات معقولة محتملة في حركات 

معدالت األرباح، لن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق.

باستثناء االستثمارات في سندات الدين ذات األسعار الثابتة والمتغيرة فإن جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى  غير
خاضعة لمعدالت األرباح.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول ايضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( السوق خماطر )ج( ا

)تابع( األرباح معدالت ملخاطر التعرض

يبين الجدول أدناه تحليل الحساسية والتأثير على بيان األرباح او الخسائر للصندوق وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي 
الوحدات القابلة لالسترداد بزيادة معقولة محتملة تبلغ.١٠ نقطة أساس في معدالت األرباح في ١ ٣ ديسمبر ترى اإلدارة أن 
التغير في معدالت األرباح بمقدار . . ١ نقطة اساس يبدو محتمل بشكل معقول مع األخذ باالعتبار البيئة االقتصادية التي يعمل 

بها الصندوق.

٢٠١٤٢٠١٣التأثري بالدوالر األمرييك

صاف التأثبر عل، األرباح اوالخسائروصافى الموجودات المنسوبة إلى
١٦,٨٤٩١٦,٧٦٤حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

التأثري بالنسبة املوئية عىل صايف املوجودات

صافي التأثير على األرباح او الخسائر وصافي الموجودات المنسوبة إلى
 ٠٠٠٥١حاملى الوحدات المقابلة لالسترداد

إن االنخفاض في معدالت األرباح كان سيؤدي إلى التاثير بنفس الدرجة ولكن في االتجاه العكسي على المبالغ المبينة اعاله

التعرض ملخاطر األسعار األخرى

تتمثل مخاطر االسعار األخرى بمخاطر حدوث تقلب في قيمة األدوات نتيجة للتغيرات في اسعار السوق )خالف تلك الناتجة عن 
مخاطر العمالت ومخاطر معدالت اإلرباح(، سواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل خاصة باحد االستثمارات بصورة فردية او 
مصدرها اوكافة العوامل التي تؤثرعلى جميع االدوات التي تتم المتاجرة بها في السوق. وحيث يتم تسجيل معظم األدوات 
المالية للصندوق بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أوالخسائر، فإن كافة التغيرات  في

ظروف السوق سوف تؤثر بصورة مباشرة على صافي اإليرادات التشغيلية.

يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في قطاعات صناعية مختلفة والمتاجرة 
بها في اسواق مختلفة، في الظروف االعتيادية، يقوم الصندوق باالستثمار في األدوات التجارية وفقأ للتوجيهات االستثمارية

تتطلب االجراءات الداخلية من مدير الصندوق إدارة مخاطر األسعار بصورة يومية. إن اإلجراءات والنظم الداخلية تساعد مدير 
الصنذوق على االستمرار في متابعة ومراقبة اية نوع من مخاطر األسعار بصورة مستمرة. يجب تعديل مسار أي انحراف  عن
التوجيهات المسموح بها من خالل افضل أسلوب ممكن وضمن إطار زمني يتناسب مع حقوق الملكية، كما تتطلب إجراءات 

الصندةم اقة مجاط األسعار بصورة شهرية من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار.

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

يقوم الصندوق بتقدير التقلبات المستقبلية المحتملة بشكل معقول في اسعار السوق لسندات الدين وذلك لكل استثمار على حدة. 
يتوقع الصندوق حدوث تقلبات ضئيلة جدًا في اسعار استثماراته في سندات الدين بخالف التقلبات التي تنتج من مخاطر  االتتمان

آو مخاطر معدالت األرباح وبالتالي فإن الصندوق ال يخضع لمخاطر أسعار اخرى هامة من تلك االستثمارات.
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الصكوك في لالستثمار الوطني ابوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

ه استخدام التقديرات واألحاكم

املصادر الرئيسية لعدم اليقني يف التقديرات واألحاكم املحاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات املحاسبية للصندوق: 

)أ( القمي العادلة لألدوات املالية

يتم قيام العديد من األدوات المالية للصندوق بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وعادة يتم تحديد قيمها العادلة في  نطاق
معقول للتقديرات.

فيما يتعلق باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فإن األسعار السوقية المدرجة تكون متاحة بصورة 
واضحة فيما يتعلق بيعض األدوات المالية األخرى، فإن القيم الدفترية تقارب القيمة العادلة نظرًا للطبيعة الفورية او قصيرة 

األجل لألدوات المالية.

إن وجود اسعار سوقية ملحوظة يقلل من الحاجة إلى أحكام وتقديرات إدارية كما يقلل ايضًا من الشكوك المرتبطة بتحديد القيم 
العادلة. إن وجود مدخالت واسعار سوقية ملحوظة تتنوع وفقًا للمنتجات واالسواق والتي يمكن أن تتعرض للتغيرات بناء على 

احداث محددة والظروف العامة في السوق المالي

قام الصندوق بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. تتضمن األنظمة الرقابية المحددة: التحقق من مدخالت 
التسعير الملحوظة، تحليل وبحث التغيرات الهامة اليومية في التقييم؛ وإبالغ المجلم االستشاري ولجنة االستثمار باألمور 

الجوهرية المتعلقة بالتقييم.

يتم في اإليضاح ٣ )و( واإليضاح ٦ بيان السياسات المحاسبية للصندوق فيما يتعلق بقيامات القيمة العادلة لألدوات المالية:

)ب( االلزتامات الطارئة الناجتة عن املقاضاة

نظرًا لطبيعة عمليات الصندوق، قد يكون الصندوق طرفًا في دعاوى قضائية تنشأ في سياق األعمال االعتيادية. يرتكز مخصص 
االلتزامات الطارئة التي تنشًاعن المقاضاة على احتمالية تدفق خارج للموارد االقتصادية وإمكانية تقدير تلك التدفقات الخارجة 

بصورة موثوقة. تخضع مثل هذه األمور للكثير من الشكوك وال يمكن التنبؤ بنتائج كل منها بدقة.

)ج( تصنيف املوجودات واملطلوبات املالية

تقدم السياسات المحاسبية للصندوق نطاق لتصنيف الموجودات والمطلوبات المالية التي سوف يتم تصنيفها في البداية ضمن 
الفائت المحاستبية المختلفة في بعض الظروف............................................................................................................

عند تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر، اكد الصندوق بانه يلتزم بالتوصيف المبين في 
اإليضاح ٣ )و( واإليضاح ٦,



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

٦ الموجودات والمطلوبات المالية

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

ييين الجدول ادناه تسوية مجموعة من البنودفي بيان المركزالمالي ثلصندوق ضمن فائت األدوات الماليةكمافي٣١ ديسمبر ٠٢.١٤

يالقيمة العادلة من خ الل
األرياح أو الخ سائر

دوالر أمريكي

قروض
وذمم مدينة

توالر أمريكي
بالتكلفة المم طفأة

دوالر أمريكي
القيمة الد فترية
دوالر أمريكي

٢,٧٧٨,٠٥٩٢,٧٧٨,٠٥٩- -اآلرصدة المصرفيةص حمم

٧ ١,٠١٠٠١٧ ٩٨, ٩ ٢٩,٩٨١٢-- ٢٩,٩٨١,٠١٧موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٣٦٠,٢٦٩-٦٩٢٦٩)٣٦٠٣٦٠٢-موجودات أخرى

٢٩,٩٨١,٠١٧s٢,٧٧٨,٠٥٩٣٣,١١٩,٣٤٥

٢٩٥,١٨٨٢٩٥,١٨٨--مطلوبات أخرى

--المستحق إلى أطراف ذات عالقة
٩٦,٥٦٥٩٦,٥٦٥

٣٢,٧٢٧,٥٩٢٣٢,٧٢٧,٥٩٢ -صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

--٣٣,١١٩,٣٤٥٣٣,١١٩,٣٤٥



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)ابعم المالية والمطلوبات الموجودات ٦

)ابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

يبين الجدوالئ٠ قبرية مجعوهة من اكودفيئنالعركز اللم، لسدوقصنفذاتاألدوات المعة كما في ٣١ادسسر٢.١٣.

يالقيمة العادلة من  خالل
األرباح أو ال خسائر

دوالر امريكي

قروض
وذمم مدي نة

دوالر امريكي

دالتكئقة الم طفاة
دوالر أمريكي

القيمة الد فترية
دوالر أمريكي

٢,٨٣٥,٨٢٦٢,٨٣٥,٨٢٦--األرصدة المصرفية

موجودات ماليةبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا لخسائر
٩٠-٣٤,٣٤٠,٩- -٣٤,٣٤٠,٩٩٠

٥٠٦,٥٢٧-٥٠٦,٥٢٧-محددة أخرى موجودات

٣٤,٣٤٠,٩٩٠٥٠٦,٥٢٧٢,٨٣٥,٨٢٦٣٧,٦٨٣,٣٤٣

٢,٣٨٣,٧٢٩٢,٣٨٣,٧٢٩--مطلوبات أخرى

٩٨,٤١٢٩٨,٤١٢--المستحق الى أطراف ذات عالقة

٣٥,٢٠١,٢٠٢٣٥,٢٠١,٢٠٢-—صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

- -٣٧,٦٨٣,٣٤٣٣٧,٦٨٣,٣٤٣

 

-
-

-
-



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

 )تابع( المالية والمطلوبات الموجودات ٦

 )تابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة استنادًا إلى األسعار المتداولة في سوق نشط.

تتمثل القيمة العادلة فى الثمن الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل مااويتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي آو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحًا للصندوق في ذلك 
التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. وعليه، فقد ينشا اختالف بين القيم الدفترية وتقديرات ا لقيمة
العادلة. ينطوي تعريف القيمة العادلة على افتراض عمل الصندوق وفقًا لمبدًا االستمرارية دون وجود اية نية أو ضرورة لتقليص 

حجم العمليات بشكل جوهري او الدخول في معامالت بشروط ليست في صالح الصندوق.

يقوم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة المبين ادناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة  في
وضع القي اسات:

المستوى ١ : سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مما ثلة

المستوى ٢: أساليب التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة، إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي 
مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات 
مماثلة؛ او االسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أومماثلة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطًا او اساليب تقييم أخرى حيث 

تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة او غير مباشرة من معطيات السوق.

المستوى ٣: أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة. تشتمل هذه الفنة على جميع األدوات التي تشتمل أساليب التقييم 
على مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تاثير هام على تقييم هذه األداة.

ترتكز القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في سوق نشط على اساس اسعار السوق المدرجة أو 
عروض األممعار من المتعاملين بالنسبة لكافة األدوات المالية االخرى، يقوم الصندوق بتحديد القيمة العادلة باستخدام اساليب 
التقييم مثل اساليب التقييم التي تشتمل على صافي القيمة الحالية، ونماذج التدفقات النقدية المخصومة، ومقارنتها مع ادوات 
مماثلة توجد لها أسعار سوق قابلة للمالحظة، ونموذج بالك سكولز للتسعير ونماذج تقييم أخرى. تشتمل االفتراضات والمدخالت 
المستخدمة في اساليب التقييم على معدالت فائدة خالية من المخاطر ومعدالت فائدة متداولة، وفروقات االئتمان، والمدخالت 
اإلخرى التى يتم استخدامها في تقدير معدالت الخصم، إضافة الى أسعار السندات وحقوق الملكية واسعار صرف العمالت 

األجنبية وأسعار حقوق الملكية ومؤشراتها والقابلية لتغير القيمة وارتباطات األسعار.

إن الهدف من أساليب التقييم يتمثل بالتوصل إلى تحديد للقيمة العادلة التي تعكس سعر األداة المالية في تاريخ التقرير، والتي كان 
ليتم تحديدها من قبل مشاركي السوق وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام امعار مدرجة ألدوات مماثلة حيث يتطلب وجود افتراضات أو تعديالت 
وغير ملحوظة هامة لتعكس الفروق بيان األدوات.



الصكوك فى لالستثمار الوطنى أبوظبى بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية والمطلوبات الموجودات ٦

)تابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

٣١ديسمبر٢٠١٤

المستوى ١
دوالر امريكي

المستوى ٢
دوالر امريكي

المستوى ٣
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر امريكي

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
٢٩,٩٨١,٠١٧--٢٩,٩٨١,٠١٧األرباح أو الخسائر

٢٩,٩٨١,٠١٧--٢٩,٩٨١,٠١٧اإلجمالي

المستوى ١
دوالر امريكي

المستوى ٢
دوالر أمريكي

المستوى ٣
دوالر امريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

٣١ديسمبر٢٠١٣
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

٣٤,٣٤٠,٩٩٠--٣٤,٣٤٠,٩٩٠األرباح أو الخسائر

٣٤,٣٤٠,٩٩٠--٣٤,٣٤٠,٩٩٠اإلجمالي

يتم تصنيف كافة األدوات المالية األخرى بالتكلفة المطفاة ضمن الممتوى ٣

األطراف ذات العالقة

هوية األطراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدرة طرف ما ممارسة سيطرة او نفوذًا ملحوظًا على الطرف األخر في اتخاذ 
القرارات المالية او التشغيلية. تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري، ولجنة االستثمارات ومدير الصندوق 
وتلك الشركات التي يتم السيطرة عليها من قبلهم. يقوم الصندوق، في سياق األعمال االعتيادية، بتقديم وتلقي خدمات من تلك 

األطراف ذات العالقة باسعار يتم االتفاق عليها، وبموجب احكام وشروط محددة من قبل مدير الصندوق.

األحاكم والرشوط

إن األحكام والشروط الهامة موضحة أدناه:

 يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقًا لألتعاب المدرجة فى الئحة الشروط:األتعاب

اتعاب اإلدارة بنسبة ١/ سنويًا من صافي قيمة الموجودات ويتم احتسابها عند استحقاقها • 
بصورة يومية وتصبح مستحقة الدفع لمدير الصندوق بصورة ربع سنوية؛ و

يتم تحميل رسوم تسجيل سنوية ورسوم تحويل الوكالة بقيمة ١٠,٠٠٠ دوالر أمريكي  او ٠
ه ٠ » ٠ % من الموجودات التي يتم إدارتها ايهما أكبر. عالوة على ذلك، يتم تحميل رسوم 
مرة واحدة بقيمة ٥ ٢ دوالر أمريكي لكل مستثمر على انها تكلفة تأسيس مبدئية ومبلغ ه 

دوالر أمريكي لكل معاملة بما في ذلك عملية إعداد توزيعات األرباح وتوزيعها.



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

األرصده

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:
٢٠١٤

دوالر امريكي
٢٠١١

دوالر أمريكي

املستحق إىل أطراف ذات عالقة

٨٩,٣٠٠٩٢,١٣٧أتعاب اإلدارة مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق
٧,٢٦٥٦,٢٧٥رسوم تسجيل وتحويل الوكالة مستحقة الدفع إلى قسم الحفظ األمين

٩٦,٥٦٥٩٨,٤١٢

املعامالت

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة والمدرجة ضمن بيان األرباح او الخسائر:

٢٠١،
دوالر امريكي

٢٠١٣
دوالر امريكي

)٧١,٢٣٤(-صافى الخسائر المحققة من المعامالت مع مدير الصندوق
٣٢٩,١٤٩٢٩٦,١٥٦رسوم إدارة االسمسار

١٦,٤٥٧١٤,٩٧٣رسوم تسجيل وتحويل الوكالة

يتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد موظفي إدارة رئيسيين لدى الصندوق.

األرصدة لدى اهليئة اإلدارية

؛٢٠١
دوالر امريكي

٢٠١٣
دوالر امريكي

٢,٧٧٨,٠٥٩٢,٨٣٥,٨٢٦األرصدة المصرفية

املعامالت مع اهليلة  اإلدارية
٥,٥٥٨٤,٩٧٨أتعاب الوصي



الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

٨ صافي الخسائر من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

دوالر امريكي
٢٠١٣

دوالر امريكي

)٢٢٦,١١٨()١٠,٣٦٧(صافي الخسائر المحققة

)٤٠٨,٧٧٠()٢١,٢٩٤(صافى الخسائر غير المحققة

)٦٣٤,٨٨٨()٣١,٦٦١(

إن كافة استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، كما في تاريخ التقرير، تتكون استثمارات في 
الصكوك

٩ الموجودات األخرى

تمثل ٠,٠٠^٠٠" االخرى األرباح المستحقة القبض من االستثمارات في الصكوك.

٠ ١ المطلوبات األخرى

٢٠١٤
دوالر امريكي

٢٠١٣
دوالر امريكي

٢,٢١٠,٣٨٥-عقود شراء صكوك
٢٩٥,١٨٨١٧٣,٣٤٤ذمم دائنة أخرى

٢٩٥,١٨٨٢,٣٨٣,٧٢٩

١ ١ توزيعات األرباح على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

٢٠١٤
الر  1.1 ■£٣٥١ -د٠

٢٠
ر أمرك

,٥٧٤,٨

١٣
ي دوال

١,٧٢٥,٣٥٢١توزيعات ارباح مدفوعة لحاملي الوحدات القابلة لالسترذاد )إليضاح م( ٠٢

)ا( يتضمن هذ المبلغ توزيعات أرباح لعدد ١٠٢,٣٧٧ وحةبو٠٣٠. ا١,7٥)/ وحدةم بمبلغ ٥١٩,٨٨٢ دوالر  امريكي
٥١١,٠٣٠,ل T٠ دوالر/مريكي( تم إعادة استثمارها خالل السنة.

٢ ١ وحدات الصندوق

كان العرض االولي للوحدات بسعر ه دوالر أمريكي للوحدة )بالقيمة االسمية(. الحقًا للعرض األولي، يرتكز سعر االكتتاب 
للوحدات على صافي قيمة الموجودات لكل وحدة في آخر يوم عمل من كل اسبوع.
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