
 األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق
المتحدة العربية اإلمارات دولة في

المالية البيانات

٢,١٨ ديسمبر ٣ ١

الرئيسي: المقر عنوان
٦٣١٦ ب: ص.

أبوظيب
المتحدة العربية اإلمارات



المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات

صفنة املحتويات

٢-١المستقلين الحسابات مدققي تقرير

٣المالي المركز بيان

٤الشامل الدخل بيان

هلالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في التغيرات بيان

٦النقدية التدفقات بيان

٣٤-٧المالية البيانات حول إيضاحات



لميتد لوارجلف يج إم يب يك
٢ تاور نيشن ، ١ ٩ الطابق

ابوظيب أبوظيب، كورنيش
+٩٧١ (٢) ٦٣٢٧٦١٢ +،فاكس:٩٧١ (٢)٤٠١٤٨٠٠ هاتف:

المستقلين الحسابات مدققي تقرير

املحتدة العربية اإلمارات دولة يف األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق وحدات حاميل السادة إىل

المالية البيانات تدقيق حول التقرير

الر/ي

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني ابوظبي بنك لصندوق المالية البيانات بتدقيق قمنا لقد
 صافي في والتغيرات الشامل الدخل وبيانات ،٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ في كما المالي المركز بيان من تتالف التي )"الصندوق"(،

 إلى باإلضافة التاريخ، ذلك في الصنتهية للسنة النقدية والتدفقات لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات
أخرى إيضاحية ومعلومات الهامة المحاسبية السياسات تتضصن إيضاحات

 في كما للصندوق المالي المركز عن الصادية، النواحي كافة من عادلة، بصورة تعبر المرفقة المالية البيانات إن راينا، في
 التقارير إلعداد الدولية وفقًاللمعايير التاريخ ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاته المالي أدائه وعن ،٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١

المالية.

الراي إيداء اساس

 منققي مسؤولية فترة في المعايير هذه بموجب مسؤوليتنا بتوضيح قمنا للتدقيق. الدولية للمعايير وفقا تدقيقنا بتنفيذ قمنا لقد
 المهني السلوك لقواعد وفقًا الصندوق عن بلمئقاللية نتمتع إننا التقرير. هذا من المالية البيانات تتقيق عن الحسابات

 المهنة اخالقيات متطلبات إلى باإلضافة للمحاسبين الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة القانونيين للمحاسبين
 لهذه وفقأ األخرى األخالقية مسؤولياتنا استوفينا وقد المتحدة، العربية اإلمارات دولة في الصالية للبيانات بتدقيقنا المتعلقة

 هذا للمحاسبين. الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة القانونيين للمحاسبين المهني السلوك ولقواعد المتطلبات
رأينا. إلبداء بأساس لتزويدنا ومناسبة كافية عليها حصلنا التي التدقيق أدلة ان ونعتقد

المالية البيانات عن ومسؤولىالحوكمة االدارة مسؤولية

 وعن المالية، التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقًا عادلة بصورة المالية البيانات وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن
 عن الناتجة المادية، األخطاء من خالية تكون بحيث المالية البيانات إلعداد ضرورية أنها اإلدارة ترى التي الداخلية الرقابة

الخطا. او االحتيال

 االستمرارية، لمبدأ وفقًا أعماله مواصلة على الصندوق قدرة تقييم عن مسؤولة اإلدارة تكون المالية، البيانات إعداد عند
 إذا إال للمحاسبة، كاساس االستمرارية مبدا واستخدام االستمرارية بمبدا المتعلقة األمور عن مناسبًا، يكون حيثما واإلفصاح،

ذلك. غير فعلي بديل لديها يكن لم او عملياته إيقاف أو الصندوق تصفية تعتزم اإلدارة كانت

للصندوق. املالية التقارير إعداد معلية عىل اإلرشاف مسؤولية احلوكصة مسؤولو يتحمل
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 املالية البيانات حول املستقلني احلسابات منقيق تقرير

٢٠ا4اأديمسرب

المالية البيانات تدقبق عن الحسابات مدققى مسؤولية

 األخطاء من خالية مجمل، بشكل المالية، البيانات كانت إذا ما حول معقولة تأكيدات على الحصول في تدقيقنا أهداف تتمثل
 عبارة هو المعقول التأكيد إن رأينا. يتضمن الذي الحسابات مدققي تقرير وإصدار الخطا، أو االحتيال عن تنتج التي المادية،

 تكتشف سوف للتدقيق الدولية للمعايير وفقًا بها القيام تم التي التدقيق أعمال بأن ضمانًا ليس لكنه التأكيد، من عالية درجة عن
 المتوقع من كان إذا مادية األخطاء هذه وثعتبر الخطا او االحتيال نتيجة األخطاء تنشا قد وجد. إن مادي خطا أي دائمًا

 هذه على بناء المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على جماعية أو فردية بصورة تؤثر أن معقولة بصورة
المالية. البيانات

 معلية خالل املهين الشك مبدا اتباع مع مهنية أحاكم بوضع مقنا للتدقيق، الدولية لملعايري وفقًا التدقيق امعال من جكزء
يىل: مبا ايضًا مقنا التدقيق.

 وتنفيذ وتصميم الخطا، أو االحتيال نتيجة كانت سواء المالية، البيانات في المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد ٠
 إن راينا. إلبداء باساس لتزويدنا ومالئمة كافية تدقيق ادلة على والحصول المخاطر لتلك المناسبة التدقيق إجراءات

 نظرًا الخطا عن الناتجة المادية باالخطاء مقارنة أعلى تكون االحتيال عن الناتجة المادية األخطاء اكتشاف عدم مخاطر
الداخلية. الرقابة تجاوز او تحريف او متعمد حذف او تزوير أو تواطؤ على ينطوي قد االحتيال الن

 وليس الراهنة، للظروف مناسبة تدقيق إجراءات تصميم بغرض وذلك التدقيق بأعمال المتعلق الداخلية الرقابة نظام فهم ٠
للصندوق. الداخلية الرقابة فعالية حول الراي إبداء بغرض

 الصلة ذات واإلفصاحات المحاسبية التقديرات معقولية ومدى المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم ٠
اإلدارة. قبل من الموضوعة

 عدم هناك كان إذا ما وتحديد االمتمرارية بمبدا المتعلقة المحامبية لألسس اإلدارة استخدام مالءمة مدى من التحقق ٠
 شك ثثير قد التي الظروف أو باألحداث فيمايتعلق عليها، الحصول تم التي التدقيق أدلة على بناء جوهري، يقين

 يقين عدم وجود إلى خلصنا حال في االستمرارية. لمبدا وفقًا أعماله مواصلة على الصندوق قدرة حول جوهري
 المالية، البيانات في الصلة ذات اإلفصاحات إلى الحسابات مدققي تقرير في االنتباه نلفت أن علينا يتعين فإنه جوهري،

 عليها الحصول تم التي التدقيق أدلة على امتنتاجاتنا تعتمد كافية. غير اإلفصاحات هذه كانت إذا رأينا بتعديل نقوم او
 عن الصندوق توقف في تتسبب قد المستقبلية الظروف أو األحداث ان إال الحسابات. مدققي تقرير إصدار تاريخ حتى

االستمرارية. لمبدا وفقًا اعماله مواصلة

 تمثل المالية البيانات كانت إذا وما اإلفصاحات، ذلك في بما عام، بشكل ومحتواها وهيكلها المالية البيانات عرض تقييم ٠
عادلة. بصورة المالية البيانات عرض تضمن بطريقة الصلة ذات واألحداث المعامالت

 والنتائج لها المحدد الزمني واإلطار التدقيق اعمال نطاق ضمنها من امور عدة بخصوص الحوكمة مسؤولي مع نتواصل
التدقيق. أعمال خالل الداخلية الرقابة نظام في اكتشافه يتم جوهري قصور أي ذلك في بما التدقيق ألعمال الجوهرية

لميتد جلف لوار يج إم يب ىك

الكاند ريشارد
١٠١٥ التجسيل: رمق

املحتدة العربية اإلمارات ابوظيب،

MAY 2019 19ائرخي:
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بيان المركز  المالي
مكاىف

إيضاح

 ديسمبر ٣ ١
٢٠١٨ 

درهم ألف

ديسمبر ٣ ١
٢٠١٧

درهم ألف

الموجودات
١٠٣,١٦٦١١٤,٤٤٩/االخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

٨١٦٢األخرى المدينة الذمم
٩٤,١٣٤٢,٩٦٧يعادله وما النقد

١٠٨,١١٦١١٧,٤١٨الموجودات إجمالي

المطلوبات
٥٥٠األخرى المطلوبات

4١٧٥٥٩٣عالقة ذات أطراف إلى المستحق

 حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي )باستثناء المطلوبات إجمالي
لالسترداد( القابلة الوحدات

٢٣٠٥٩٣

١٠٧,٨٨٦١١٦,٨٢٥لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

١٢,٦٨٩,٧٠٧١٢,٦٦٤,٧٣١القائمة الوحدات عدد

٨.٥٠٩.٢٢)درهم( وحدة لكل الموجودات قيمة صافي

في- متمثل
١٠٧,٨٨٦١١٦,٨٢٥ااالوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي
٨٧٢٦٨٩اإلغالق ألسعار العرض اسعار من تعديل

١٠٨,٧٥٨١١٧,٥١٤

كوستا مارتن
االستثمار الدارة األوسط المكتب رئيس نائب

ا حبيب شبيان
املنتجات ورئيس املنتدب العضو
االستمثارية واحللو

المالية. البيانات هذه من يتجزا ال جزء ٣ ٤ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

-٢و١ الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

 -
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الشامل الدخل بيان
دبسمبر rا فى المنتهية للسنة

إيضاح
٢٠١٨

درهم ألف
٢٠١٧

درهم ألف

 العادلة بالقيمة االستثمارات من الخسائر صافي
 (٢,١٦٧) ،٠/١٣,٢٣٦١من خالل األرباح أو الخسائر

٧ ٦,٥٩١٦,٠١األرباح توزيعات إيرادات
4١٠٦١١٠الفائدة إيرادات

٣,٩٦٠(٦,٥٣٩)اإليرادات إجمالي

(٤١٥)(٤١٩)الوساطة مصروفات (٢,١٥٣)(١,٧٧١)٩اإلدارة أتعاب (٣٣٩)(٤٨٦)األخرى التشغيلية المصروفات

(٢,٩٠٧)(٢,٦٧٦)التشغيلية المصروفات إجمالي

١,٠٥٣(٩/٢١٥) للسنة التشغيلية األرباح )الخسائر(/
--اإليرادات الشاملة األخرى

١,٠٥٣(٩,٢١٥)الشاملة اإليرادات إجمالي

 حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في الزيادة )النقص(/
١,٠٥٣(٩,٢١٥)لالسترداد القابلة الوحدات

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزء ٣ ٤ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

٢و١ الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن
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 لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في التغيرات بيان
للسنة المنتهية في اr ديسمبر

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزء٣٤ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

الوحدات عدد

الموجودات صافي
حاملي إلى المنسوبة

القابلة الوحدات
لالسترداد

درهم ألف

٢٠١٧١٦,١٢٦,٨٧٧١٤٩,١٨٥يناير١في
٧٠٠,٨٤٩٦,٧٨٤السنة خالل وحدات إصدار
(٤٠,١٩٧)(٤,١٦٢,٩٩٥)السنة خالل وحدات استرداد
١,٠٥٣-لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في الزيادة

٢٠١٧١٢,٦٦٤,٧٣١١١٦,٨٢٥ديسمبر٣١في

٢٠١٨١٢,٦٦٤,٧٣١١١٦,٨٢٥يناير١في
٨٥٢,٦٢٠٧,٧٧٨السنة خالل وحدات إصدار
(٧,٥٠٢)(٨٢٧,٦٤٤)السنة خالل وحدات استرداد
لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي في النقص

»(٩,٢١٥)

٢٠١٨١٢,٦٨٩,٧٠٧١٠٧,٨٨٦ ديسمبر ٣ ١ في

٢و١ الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن
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النقدية التدفقات بيان
ديسمبر r I في المنتهية للسنة

٢٠١٨
درهم ألف

٢.١٧
درهم ألف

التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
للسنة التشغيلية األرباح

(٩,٢١٥)١,٠٥٣

في: التغيرات
١١,٢٨٣٣٢٩٤٢ الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات

-٥٥المطلوبات األخرى
-(٨١٤)األخرى المدينة الذمم

٣٨٤(٤١٨)عالقة ذات أطراف إلى المستحق

٨٩١٣٤,٣٧٩التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

التمويلية األنشطة في( )المستخدمة من/ الناتجة النقدية التدفقات
٧,٧٧٨٦,٧٨٤لالسترداد قابلة وحدات إصدار من المتحصالت

(٤٠,١٩٧)(٧,٥٠٢)لالسترداد قابلة وحدات استرداد

(٣٣,٤١٣)٢٧٦التمويلية األنشطة في( )المستخدم منا الناتج النقد صافي

١,١٦٧٩٦٦يعادله وما النقد في الزيادة صافي

٢,٩٦٧٢,٠٠١يناير ١ في يعادله وما النقد

٤,١٣٤٢,٩٦٧ديسمبر ٣١في يعادله وما النقد

المالية. البيانات هذه من يتجزًا ال جزء ٣٤إلى٧من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

٢و١ الصفحتين على مدرج المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن
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المالية البيانات حول إيضاحات

الصندوق حول معلومات ١

 استثمار صندوق بمثابة )"الصندوق«( المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق يعد
 من ترخيصه وتم الصندوق»( )"مدير االول أبوظبي بنك قبل من المتحدة العربية اإلمارات دولة في تلسيسه تم األجل مفتوح

 أغسطس ٢١ بتاريخ ٢.. /.٢٢٧٤/١٣ رقم مصادقة مرجع بموجب المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف قبل
الصندوق. مدير قبل من أنشطته إدارة تتم حيث بذاته مستقل كيان الصندوق .اليعد٢٠٠٠

 البنكين دمج على شم.ع االول الخليج وبنك ش.م.ع الوطني أبوظبي بنك مساهمو وافق ،٢' ١٧ لسنة ديسمبر من السابع في
 ألشزكات بشأن ٢.١٥ لسنة (٢) رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون (من١)٢٨٣ رقم المادة بموجب
 في واحد سهم كل مقابل الوطني أبوظبي لبنك جديد مهم ١٠٢٥٤ إصدار خالل من الدمج عملية تنفيذ تم )القالون(. التجارية

 ليرقلةمبيليةيلفالسا.با:يلقاسياسلالنوشتيتققغتيكرحتمقتنليبلقةلسماالثييرثفية

 شندوق القرم، ١ لألعمال خليفة مجمع األول، أبوظبي بنك مبنى هو للبنك المسجل العنوان إن )"البنك"(. األول أبوظبي
المتحدة. العربية اإلمارات أبوظبي، ٦٣١٦ رقم بريد

 »نتة سندات أو و/ المتحد؛ العربدة االمارات دولة ألسهم متوازنة محفظة في االستثمار في للصندوق الرنبس الهدف يتمثل
 كالت سواء العالمية(، اإليداعات وإيصاالت األمريكية اإليداعات وإيصاالت للتحويل القابلة السندات )مثل الملكية بحقوق
 عالمية صرف أسواق في بها المتاجرة يتم أو دبي نسدك أو المالي دبي سوق أو المالية لالوراق أبوظبي سوق في مدرجة
 االستثمار برامج ذلك في بما الصلة ذات االخرى المالية األوراق وكذلك البورصة" "خارج ترتيبات خالل من أو بها معترف

األموال. تنمية بغرض أخرى ألطراف الجماعي

 اإلمارات مصرف قبل من التعديالت هذه اعتماد .تم٢٠١٨ فبراير ٢ ٤ بتاريخ الشروط والئحة االكتتاب نشرة تعديل تم
 لدى اش ت مناحة للصندوق" المالية السانات ن المعدلة الشروط والئحة االكتتاب "نشرة إن المركزي. المتعدة العربية
الشدة. يبة العد انذ االماد‘أبوظبى ،٦٣١٦ ب: ص. وهو الصندوق لمدير المسجل المكتب

اإلعداد أساس ٢

التوافق بيان )(

 إلعداد الدولية للمعايير وفقًا التاريخ ذلك في المنتهية وللسنة ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كمافي للصندوق المالية البيانات إعداد تم
Q MAY 1 موم بتاريخ مديرالصندوق عن باإلنابة المالية البيانات اعتمادهذه تم التقاريرالمالية.

القياس اساس )ب(

خسالر باح منخال العالدلة. قيسهًابالقيمة يتم وألتي الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات باستثناء التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا المالية البيانات هذه إعداد تم

املالية البيانات عرض ومعلة الرمسية العملة )ج(

 كافة تقريب تم للصندوق. الرسمية العملة وهو )"الدرهم"( المتحدة العربية اإلمارات بدرهم المالية البيانات هذه عرض تم
باالن صحي,; هدد أقرب اش بالدرهم عرضها تم التي المالية المعلومات

واألحاكم التقديرات استخدام )(

 والتقديرات االحكام وضع الصندوق مدير من يتطلب المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقأ المالية البيانات إعداد إن
 والمصروفات. واإليرادات والمطلوبات للموجودات المعلنة والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر التي واالفتراضات

التقديرات تلك عن الفعلية النتائج تختلف قد

 فى المحاسبية التقديرات على بالتعديالت االعتراف يتم مستمرة. بصورة لها التابعة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم
التعديالت. بتلك تتأثر مستقبلية فترات أي وفي التقديرات تعديل فيها يتم التي الفترة

 السياسات تطبيق عند الهامة واألحكام اليقين عدم حاالت لتقدير الهامة المجاالت حول المعلومات بيان ٥ االيضاح في يتم
المالية. البيانات هذه في بها المعترف المبالغ على االكبر التأثير لها التي المحاسبية
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الهامة المحاسبية السياسات ٣

 باستثناء المالية البيانات هذه فى المبينة الفترات كافة على متسقة بصورة أدناه الموضحة المحاسبية السياسات تطبيق تم
 هذه على مادي تأثير أي التعديالت لهذه ليس السنة. خالل تطبيقها وتم سارية أصبحت التي المعايير على الجديدة التعديالت

المالية. البيانات

الفائدة ومرصوفات إيرادات )(

الفعلية الفائدة طريقة باستخدام الشامل الدخل بيان ضمن الفائدة ومصروفات بإيرادات االعتراف يتم

األرباح توزيعات إيرادات )ب(

 توزيعات على الحصول في الحق ثبوت تاريخ في الشامل الدخل بيان ضمن األرباح توزيعات بإيرادات االعتراف يتم
 لسندات بالنسبة أما المدرجة. الملكية لسندات بالنسبة األرباح توزيعات عن اإلعالن تاريخ في ذلك يكون ما عادة االرباح.
 بإيرادات االعتراف يتم األرباح. توزيعات دفع على المساهمين موافقة تاريخ في عادة ذلك فيكون المدرجة، غير الملكية

الخسائر." أو االرباح ضمن الخسانر أو االرباح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة الملكية سندات من األرباح توزيعات

لالسرتداد القاببة الوحدات حاميل عىل األرباح توذيعات )ج(

تمويلي. كتكاليف الخسائر أو األرباح ضمن لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي الدفع مستحقة األرباح بتوزيعات االعتراف يتم

االكتتاب أتعاب )(

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

اخلسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقمية املالية األدوات من )خلسائر( األرباح/ صايف )ه(

 االرباح/ كافة على الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من )الخسائر( األرباح/ صافي يشتمل
 الفائدة يتضمن ال ولكنه األجنبية، العمالت صرف وفروق العادلة القيمة في المحققة غير والتغيرات المحققة )الخسائر(
األرباح. توزيعات وإيرادات

 في العادلة قيمتها وبين تقييم آخر تاريخ في المالية لألداة الدفترية القيمة بين الفرق في المحققة غير )الخسائر( األرباحا تتمثل
الفترة نهاية

 بين الفرق أنه على الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من المحققة األرباح صافي احتساب يتم
بها الخاص التسوية سعر وبين تقييم آخر تاريخ في المالية لألداة الدفترية القيمة

املرصوفات )و(

االستحقاق. أساس على الشامل الدخل بيان ضمن واألداء، اإلدارة أتعاب ذلك في بما المصروفات، بكافة االعتراف يتم

األجنبية بالعمالت املعامالت )ر(

 إعادة تتم المعاملة. بتاريخ السائد الفوري الصرف لسعر وفقًا اإلماراتي الدرهم إلى األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم
 الفوري الصرف لسعر وفقًا اإلماراتي الدرهم إلى التقرير تاريخ في األجنبية بالعمالت المالية والمطلوبات الموجودات تحويل
التاريخ. ذلك في السائد

 تتم الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة قياسها يتم التي األجنبية بالعمالت المالية غير والمطلوبات الموجودات إن
العادلة. القيمة تحديد فيه تم الذي التاريخ في السائد الفوري الصرف لسعر وفقًا اإلماراتي الدرهم إلى تحويلها إعادة
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)ابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)ثابع( األجنبية بالعمالت املعامالت ر(

 المتعلقة الصرف فروق إدراج يتم الشامل. الدخل بيان ضمن التحويل عن الناتجة الصرف بفروق االعتراف يتم
 خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات من األرباح صافي ضمن الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة باالستثمارات

الخسائر. أو األرباح

 املالية واملطلوبات املوجودات )ح(

املبديئ والقياس االعرتاف )ا(

 في الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات المالية بالموجودات باالعتراف مبدئيًا الصندوق يقوم
 المالية بالموجودات االعتراف يتم لألداة. التعاقدية األحكام في طرفًا الصندوق فيه يصبح الذي التاريخ وهو المعاملة، تاريخ

 العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات المالية الموجودات قياس مبدئيًا يتم فيه. تنشًا الذي التاريخ في األخرى المالية والمطلوبات
 مباشرة بصورة المنسوبة المعاملة تكاليف الخسائر، او األرباح خالل من العادلة بالقيمة المسجلة غير للبنود بالنسبة زائدأ،

إصدارها أو حيازتها إلى

الالحق والقياس التصنيف(0)

٢٠١٨ ى بنا ١ أ اعتياد املطبقة السياسة — العالية املوجودات تصنيف

 الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة أو المطفاة بالتكلفة لقياسه: وفقًا المالي األصل تصنيف يتم المبدني، االعتراف عند
 بالقيمة أو الملكية؛ حقوق فى استثمار - االخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة القيمة الدين؛ في االستثمار - األخرى
الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة

 في يتم الذي األعمال نموذج بتغيير الصندوق يقم لم ما بها، المبدني االعتراف عقب المالية الموجودات تصنيف إعادة تتم ال
 أول في التغيير بهذا تأثرت التي المالية الموجودات كافة تصنيف إعادة تتم الحالة هذه وفي المالية الموجودات إدارة إطاره

األعمال. نموذج في التغيير عقب بشأنها تقرير إعداد يتم فترة أول من يوم

 خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه تم قد يكن ولم التاليين الشرطين كال عليه انطبق إذا المطفاة بالتكلفة المالي األصل قياس يتم
الخسائر: أو األرباح

 النقدية التدفقات تحصيل أجل من بالموجودات االحتفاظ إلى يهدف أعمال نموذج ضمن باألصل محتفظ يكون أن-
 و التعاقدية؛

المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ دفعات فقط تمثل نقدية تدفقات محددة، تواريخ في التعاقدية، شروطه على ترتب إذا- ىلصوالناندةىعاملبلغ لمبلغ يع . ٠األصلياسق

 ولم التاليين الشرطين كال عليه انطبق إذا األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة الدين في االستثمار قياس يتم
الخسائر: أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة تصنيفه تم قد يكن

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

 المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ دفعات فقط تمثل نقدية تدفقات محددة، تواريخ في التعاقدية، شروطه على ترتب إذا-
المستحق. صلي
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 ثابع( املالية واملطلوبات املوجودات )ح(

)تابع( الالحق والقياس التصنيف ))(

t ٢.١٨ دذإد١أ^ اعتاد العطيفة السياسة - املالية املوجودات تصنيف

األعمال: نموذج تقييم

 المعلومات كافة االعتبار في الصندوق يضع المالي، باألصل االحتفاظ إطاره في يتم الذي األعمال نموذج هدف تقييم عند
ذلك: في بما األعمال، إدارة كيفية عن الصلة ذات

 تركز االستثمار استراتيجية كانت إذا ما ذلك يشمل عمليًا. االستراتيجية تلك تفعيل وكيفية الموثقة االستثمار استراتيجية-
 المالية الموجودات استحقاق فترة بين والتوافق محددة فائدة بأسعار واالحتفاظ التعاقدية الفائدة إيرادات تحقيق على

 بيع خالل من النقدية التدفقات تحقق او المتوقعة الخارجة النقدية التدفقات أو الصلة ذات المطلوبات استحقاق وفترة
الموجودات؛

 الصندوق؛ إدارة إلى بشأنها تقارير ورفع المحفظة أداء تقييم كيفية-

وكيفية األعمال( نموذج إطار بهاضمن المحتفظ المالية )والموجودات األعمال نموذج أداء على تؤثر التي المخاطر- (وكيفية رذموذج٠•ضعن إدارةتللاكاملجاولر،

 التدفقات أو المدارة للموجودات العادلة القيمة أساس على يرتكز التعويض كان سواء - األعمال مديري تعويض كيفية-
و تحصيلها؛ تم التي التعاقدية النقدية

-  نشاط بشأن والتوقعات المبيعات هذه أسباب سابقة، فترات في المالية الموجودات مبيعات وتوقيت وحجم تكرار مدى -
المستقبل. في المبيعات

 مبيعات تعتبر ال االعتراف إليقاف مؤهلة غير معامالت خالل من أخرى أطراف إلى المالية الموجودات تحويل عمليات إن
بالموجودات االعتراف مواصلة يخص فيما الصندوق سياسة مع يتوافق بما وذلك الغرض، لهذا

أعمال. نموذجين لديه أن الصندوق قرر

 من المستحقة واألرصدة يعادله وما النقد ذلك يتضمن التحصيل: بغرض بها المحتفظ الموجودات أعمال نموذج-
ة يعاق نقدة تدفقاي لتحصن المالية دات حو المو بهذه االحتفاظ يتم األخرى. المدينة والذمم الوسطاء

 ويتم المالية الموجودات هذه إدارة تتم الملكية. حقوق في واالستثمارات الدين سندات ذلك يتضمن آخر: أعمال نموذج-
بيع. عمليات حدوث تكرار عند العادلة القيمة أساس على أدائها تقييم
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 )ابع( املالية واملطلوبات املوجودات )ح(

)تابع( الالحق والقياس التصنيف ))(

ثابع(٢٠ا4تصنفاملوجوداتاملالهيالسياسةاملطيقةاعتبارًامناينابر
المستحقة: والفائدة األصلي المبلغ دفعات فقط تمثل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

 تعريف يتم المبدئي. االعتراف عند المالي لألصل العادلة القيمة أنه على األصلي" "المبلغ تعريف يتم التقييم، هذا الغراض
 محددة زمنية فترة خالل المستحق االصلي بالمبلغ المرتبطة االنتمان ومخاطر للمال الزمنية للقيمة المقابل أنها على الفائدة
الربح هامش إلى باإلضافة اإلدارية(، والتكاليف السيولة مخاطر )مثل األخرى األساسية اإلقراض ومخاطر تكاليف ومقابل

 الشروط االعتبار في الصندوق يضع والفائدة، األصلي المبلغ دفعات فقط تمثل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم عند
 قيمة أو توقيت تغيير عليه يترتب تعاقدي شرط على ينطوي المالي األصل كان إذا ما تقييم ذلك يتضمن لألداة. التعاقدية
 في الصندوق يضع هذاالتقييم، عندإجراء الشرط بهذا اليفي االصل جعل شانه نحومن على التعاقدية النقدية التدفقات
وففة المتةم(صع ؟ آ مايلي: االعتبار

النقدية؛ التدفقات توقيت أو قيمة تغير قد محتملة أحداث- ٠
؛التمويل سمات- -
السداد؛ أجل تمديد أو مقدمًا الدفع مزايا- "

-  و الرجوع(؛ عدم شرط )مثل محددة موجودات من النقدية بالتدفقات الصندوق مطالبة من تحد شروط -
سمات تعدل مقابل القيمة الزمنية للمال )على سبيل المثال تعديل دوري لمعدالت الفائدة(.-

التصنيف إعادة

 في يتم الذي األعمال نموذج بتغيير الصندوق يقم لم ما بها، المبدئي االعتراف عقب المالية الموجودات تصنيف إعادة التتم
 أول في التغيير بهذا تأترت التي المالية الموجودات كافة تصنيف إعادة تتم الحالة وفيهذه المالية الموجودات إدارة إطاره

األعمال. نموذج في التغيير عقب بشأنها تقرير إعداد يتم فترة أول من يوم

٢٠١٨ ناير ا قبل العطيفة السياسة — العالية املوجودات تصنيف

التالية: الفائت ضمن المالية الموجودات بتصنيف الصندوق قام

 الخسائر: أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات
محتفظ بها بغرض المتاجرة: أدوات مالية مشتقة؛ و-
- الملكية. حقوق في واستثمارات دين سندات الخسائر: أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة محددة -

المطفأة: بالتكلفة المالية الموجودات
 العكسي البيع عن الناتجة المدينة والذمم الوسطاء من المستحقة واألرصدة يعادله، وما النقد مدينة: وذمم قروض-

الشراء. إعادة واتفاقيات

إذا: المتاجرة، بغرض بها محتفظ كأصل المالي االصل تصنيف تم
القريب؛ المدى على الشراء إعادة أو البيع لغرض أساسي بشكل تكبده أو حيازته تم-

 على منه الحصول على دليل هناك وكان جماعي بشكل إدارتهما تم محفظة من جزء كان المبدئي، االعتراف عند- -
أو األجل؛ قصيرة أرباح

فعالة تحوط وأداة مصنف وليس مشتقة، أداة كان-
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المالية البيانات حول إيضاحات

)ابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

تابع( املالية واملطلوبات املوجودات )ح(

)تابع( الالحق والقياس التصنيف ))(

؛ ٢.١٨ 1لذال ١ ض املطيقة السياسة - املالية املوجودات تصنيف

 عند الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقيمة الملكية وحقوق الدين في االستثمارات كافة بتصنيف الصندوق قام
 إعداد تم الموثقة االستثمار الستراتيجية طبقًا العادلة القيمة أساس على المالية األوراق هذه إدارة تتم حيث المبدني االعتراف

العادلة. القيمة أساس على أدانها قياس تم كما المالية األوراق هذه عن الداخلية التقارير

 مدرجة تكن مالم مدينة ذمم أو كقروض للتحديد القابلة أو الثابتة الدفعات ذات المشتقة غير المالية الموجودات تصنيف يتم قد
 سبب ألى فعلى، بشكل المبدئية استثماراتها كافة استرداد الوحدات لحامل يمكن ال موجودات تمثل كانت أو نشط، سوق في

االئتماني. التراجع دون

املالية لملوجودات الالحق القياس

 خالل من العادلة بالقيمة الماليه الموجودات
الخسائر أو األرباح

 بصافى االعتراف يتم العادلة. بالقيمة الحقًا الموجودات هذه قياس يتم
 ومصروفات" إيرادات أو الفائدة إيرادات فيها بما والخسائر، األرباح

 ضمن األجنبية العمالت صرف وخسائر وأرباح األرباح توزيعات
 بالقيمة المالية األدوات من اإليرادات "صافي في الخسائر أو األرباح
الثامن، الدخل بيان ،في " الضان أو باح األر خالل من العادلة

 طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقًا الموجودات هذه قياس يتمالمطفأة بالتكلفة المالية الموجودات
 الفائدة "إيرادات فى الفائدة بإيرادات االعتراف يتم الفعلية. الفائدة

 بأرباح االعتراف ويتم الفعلية"، الفائدة طريقة باستخدام المحتسبة
 صرف خسائر "صافي في األجنبية العمالت صرف وخسائر
 "خسائر في القيمة بانخفاض االعتراف ويتم األجنبية"، العمالت
 أيضًا يتم الشامل. الدخل بيان في المالية" األدوات قيمة انخفاض

 ضمن االعتراف إيقاف عن ناتجة خسائر أو أرباح بأي االعتراف
الخسائر. أو األرباح

 والذمم عالقة ذي طرف من والمستحق يعادله وما النقد إدراج يتم
الفئة هذه ضمن ى األخر المدينة

واخلسائر واألرباح الالحق والقياس التصنيف - املالية املطلوبات

الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة مقاسة أنها على المالية االلتزامات تصنيف يتم

 به محتفظ أنه على مصنف كان إذا الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة أنه على المالي االلتزام تصنيف يتم
 بالقيمة المالية المطلوبات قياس يتم المبدئي. االعتراف عند النحو هذا على مصنف كان أو مشتقة، أداة يمثل كان أو للمتاجرة،

 مصروفات ذلك فى بما والخسائر، األرباح بصافي االعتراف ويتم العادلة، بالقيمة الخسائر أو األرباح خالل من العادلة
الخسائر أو األرباح ضمن الفائدة

 الفاندة بمصروفات االعتراف يتم الفعلية. الفائدة طريقة باستخدام المطفاة بالتكلفة األخرى المالية المطلوبات قياس الحقًا يتم
 عن ناتجة خسائر أو أرباح بأي االعتراف أيضًا يتم الخسائر. أو األرباح ضمن األجنبية العمالت صرف وخسانر وارباح
الخسائر. أو األرباح ضمن االعتراف إيقاف
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ثابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)ثابع( املالية واملطلوبات املوجودات )ح(

)نابع( الالحق والقياس التصنيف (0

( ثفر١ ٢٠١٨ ينابز ١ قبل املطبقة السياسة — املالية املوجودات تصنيفا

)تابع( واخلسائر واألرباح الالحق والقياس التصنيف - املالية املطلوبات

الخسائر: أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات
مشتقة مالية وأدوات القصير المدى على بيعها يمت مالية أوراق المتاجرة: لغرض هبا حمتفظ-

المطفأة: بالتكلفة المالية المطلوبات
 القابلة واألسهم الشراء وإعادة البيع اتفاقيات على المترتبة الدائنة والذمم الوسطاء إلى المستحقة األرصدة تشمل-

لالسترداد.

العادلة القمية قياس ^٣١

 بين منتظمة معاملة في ما التزام لتحويل دفعه يتم أو أصل بيع مقابل قبضه يمكن الذي المبلغ في العادلة القيمة تتمثل
 فى للصندوق متاحًا يكون سوق أفضل وجوده، عدم حالة في أو، الرئيسي السوق في القياس تاريخ في السوق في المشاركين

بااللتزام. الوفاء عدم مخاطر لاللتزام العادلة القيمة تعكس التاريخ. ذلك

 األداة لتلك نشط سوق في المدرج السعر باستخدام لألداة العادلة القيمة بقياس الصندوق يقوم الشروط، تلك توفر حال في
 الحصول يتسنى بحيث كاف بشكل المطلوبات أو بالموجودات المتعلقة المعامالت حدوث تكرار حال في نشطًا السوق يعتبر
 حيث المنتصف بسعر نشط سوق فى المدرجة باألدوات بقياس الصندوق يقوم مستمرة. بصورة األسعار عن معلومات على

البيع سعر معقولة بصورة السعر هذا يقارب

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

 في التدرج مستويات بين بالتحويالت باالعتراف الصندوق يقوم المعاملة. تسعير عند اعتبارهم في السوق في المشاركون
التغير خاللها حدث التي التقرير فترة نهاية في كما العادلة القيمة

المطفأة التكلفة قياس ( ٤)

 المبدئي، االعتراف عند االلتزام أو األصل هذا قياس به يتم الذي المبلغ في المالي االلتزام أو لألصل المطفاة" التكلفة تتمثل
 القيمة بين فرق ألي الفعلية الفائدة طريقة باستخدام المتراكم اإلطفاء ناقصًا أو زائدًا األصلي، للمبلغ المدفوعات ناقصا

للخسائر مخصص أي مقابل المالية للموجودات بالنسبة تعديلها ويتم المستحقة، والقيمة بها المعترف المبدئية
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)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣
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القيمة انخفاض (٥)

٢٠١٨ يناير ١عذ اعتبارًا عق٠ااط اا،،هراسة — ة ؛ابرم اخنفاض

 قياسها يتم التي المالية الموجودات من المتوقعة االئتمان لخسائر معادلة بقيمة الخسائر بمخصصات باالعتراف الصندوق يقوم
المطفأة بالتكلغة

 باستثناء المالية، األداة عمر مدى على المتوقعة االئتمان لخسائر معادلة بقيمة الخسائر مخصصات بقياس الصندوق يقوم
شهر: ١ ٢ لمدة المتوقعة االئتمان لخسائر معادلة بقيمة خسائرها مخصصات قياس يتم حيث التالية األدوات

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

 بها المبدئى االعتراف منذ جوهرية بصورة بها المرتبطة االئتمان مخاطر تزداد لم التي األخرى المالية الموجودات-
لألصل(. المتوقع العمر مدى على تحدث التي التعثر مخاطر )أي

 االعتبار في الصندوق يضع المبدني، االعتراف منذ ملحوظ بشكل زادت قد مالية ألداة التعثر مخاطر كانت إذا ما تحديد عند
 الكمية والمعلومات التحليالت تشمل والتي زائد مجهود أو تكلفة دون والمتاحة المالنمة والداعمة المعقولة المعلومات
االستشرافية والمعلومات بيانات على القائم االئتماني والتقييم للصندوق السابقة الخبرة على بنأء والنوعية

 تزيد لمدة السداد عن التأخر تم إذا جوهرية بصورة زادت قد المالي باألصل المتعلقة االئتمان مخاطر أن الصندوق يفترض
يوما. ٣ ٠ عن

عندما: السداد متعثر المالي األصل أن الصندوق يعتبر

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

يومآ؛ ٩ ٠ من أكثر منذ مستحق المالي األصل يكون أن-

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

 المحتمل التعثر أحداث عن تنتج التي المتوقعة االئتمان خسائر من الجزء في شهر ١ ٢ لمدة المتوقعة االئتمان خسائر تتمثل
شهرًا(. ١٢أقلمن لألداة المتوقع العمر كان إذا أقصر فترة خالل )أو التقرير تاريخ بعد شهر ١ ٢ خالل حدوثها

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

المتوقعة االئتمان خسائر قياس

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

عليها(. يحصل أن الصندوق

المالي. لألصل الفعلي الفائدة بمعدل المتوقعة االئتمان خسائر تخفيض يتم
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)تابع( القمية احنفاض (٥)

مل حابك ٢٠١٨ لناال ١أ اعتياد العطبقة السياسة — الفيدة اخنفاض

ائتماني النخفاض تعرضت التي المالية الموجودات

 بالقيمة الدين وسندات المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية الموجودات كانت إذا ما بتقييم تقرير كل تاريخ في الصندوق يقوم
 النخفاض »تعرض أنه المالي األصل يعتبر ائتماني. النخفاض تعرضت قد األخرى الشاملة اإليرادات خالل من العادلة

المالي. لالصل المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات على سلبي تأثير له أكثر أو حدث وقوع عند ائتماني"

يلي: ما على ائتماني النخفاض المالي األصل تعرض على الموضوعية األدلة تشتمل

المصدر؛ أو للمقترض الكبيرة المالية األزمة-
 أو يومأ؛ ٩ . عن تزيد لفترة السداد في التأخر أو التعثر مثل بالعقد، اإلخالل-
أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.-

المالي المركز بيان في المتوقعة االئتمان خسائر مخصص عرض

للموجودات اإلجمالية الدفترية القيمة من المطفأة بالتكلفة قياسها يتم التي المالية للموجودات الخسائر مخصصات خصم يتم

التطب

أو كلية بصورة المالى األصل لتحصيل فعلية احتمالية توجد ال طالما المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة شطب يتم
جزئية.

٢٠١٨ ذاالJ ١ قد املطيقة السياسة — القبعة اخنفاض

 كان إذا مما للتحقق تقرير كل بتاريخ الخسائر أو االرباح خالل من العادلة بالقيمة المصنفة غير المالية الموجودات تقييم تم
 أنها المالية الموجودات مجموعة أو المالي األصل اعتبار تم القيمة. في النخفاض تعرضها على موضوعي دليل هناك

 بعد أكثر أو حدث وقوع نتيجة القيمة في النخفاض تعرضها على موضوعي دليل هناك كان إذا القيمة" النخفاض "تعرضت
 لالصل المستقبلية النقدية التدفقات على تاثير الخسارة )أحداث( لحدث وأن )الموجودات( باألصل المبدئي االعتراف

موثوقة. بصورة تقديره يمكن )الموجودات(

 يواجهها قد التي الحادة المالية األزمة على القيمة في النخفاض المالية الموجودات تعرض على الموضوعية األدلة تشتمل قد
 وفقًا للصندوق المستحق المبلغ جدولة إعادة أو المقترض، جانب من السداد في التأخر أو التعثر أو المصدر، أو المقترض

 عدم أو إفالسه، يشهر سوف المصدر او المقترض أن على مؤشرات او أخرى ظروف في ليقبلها الصندوق ماكان لشروط
المقترض. قبل من السداد على القدرة في السلبية التغيرات أو المعنية المالية لألداة نشطة سوق وجود

 لألصل الدفترية القيمة بين الفرق أنها على المطفأة بالتكلفة قياسه تم الذي المالي األصل قيمة انخفاض خسائر احتساب تم
 االعتراف تم لالصل. االصلي الفعلي الفائدة بمعدل مخصومة المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المالي

 استمر المدينة. للذمم المكون المخصص حساب في إظهارها وتم الخسائر أو األرباح ضمن القيمة انخفاض بخسانر
 فى القيمة بانخفاض االعتراف بعد وقع حدث تسبب عندما القيمة. في النخفاض تعرض الذي األصل على بالفائدة االعتراف

الخسائر. أو األرباح خالل من القيمة انخفاض خسائر في النقص هذا عكس تم القيمة، انخفاض خسانر نقص

للتحصيل قابلة غير أنها التأكد تم عندما المطفأة بالتكلفة المسجلة المالية الموجودات شطب تم
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االعرتاف إيقاف (7)

المالية الموجودات

يقوم الصندوق بليقاف االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من االصل المالي، 
أو عندمايقوم الصندوق يتحويل الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها 

ارالدشلظرتمسلمللرمرمهرانقتفيمورللسةرلهلحنديكددهربميرلةقالقملعلودست هابتس

 معظم أو بكل يحتفظ ولكنه المالي، المركز بيان ضمن بها معترف موجودات بتحويل بموجبها يقوم معامالت الصندوق يبرم
لة المحه حهدات بالمه اف االعت إيقاف يتم ال المعامالت، هذه مثل وفي المحولة. الموجودات ملكية وامتيازات مخاطر

المالية المطلوبات

 ويقوم انتهاؤها. أو إلغاؤها يتم عندما أو التعاقدية التزاماتها تسوية تتم عندما المالي بااللنزام لعنراف توم.لصساوفبايفي.
 مختلفة المعدل اللتزام النقدية التدفقات وتكون شروطه تعديل يتم عندما المالي بااللتزام االعتراف بليقاف أيضًا الصندوق

 ابقاف عند العادلة بالقيمة المعدلة الشروط على بناء جديد مالي بالتزام االعتراف يتم الحالة هذه وفي جوهرية، بصورة
 موجودات أي ذلك )بمافي المدفوع والمقابل المشطوبة الدفترية القيمة بين بالفرق االعتراف يتم المالي، بااللتزام االعتراف

الخسائر. أو األرباح ضمن محتملة( التزامات أو تحويلها تم نقدية غير

املقاصة (

 عندمايكون فقط وذلك المالي، المركز بيان ضمن القيمة صافي بيان ويتم المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم
 أوتحصيل المبلغ صافي أساس على المعامالت تسوية إما ويعتزم بها المعترف المبالغ مقاصة في قاتوني حق للصندوق

متزامنة. بصورة المطلوبات وتسوية الموجودات

 ذلك، المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تجيز عندما فقط المبلغ صافي أساس على والمصروفات االيرادات عرض يتم
 االدوات من الخسانر أو األرباح مثل المماثلة، المعامالت من مجموعة من الناتجة والخسائر لألرباح المثال، سبيل على

و لم اًاؤ الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية

لالسرتداد القابلة الوحدات )ط(

 االكتتاب لنشرة وفقًا االسترداد. لمبالغ الحالية بالقيمة قياسها ويتم مالية كمطلوبات لالسترداد القابلة الوحدات تصنيف يتم
 نشرها. تم للموجودات قيمة صاقي أخر على لالسترداد القابلة الوحدات من االسترداد مبالغ تستند بالصندوق، الخاصة
اإلغالق. أسعار باستخدام المحتسبة الصندوق استثمارات الموجودات قيمة صافي يتضمن

 ويتم العرض بسعر العادلة بالقيمة المالية الموجودات قياس يتم للصندوق، المحاسبية ووفقأللسيسات األخر، الجانب على
 ومبالغ" الصندوق الستثمارات القياس أسس في الفروقات تعديل تم الطلب. بسعر العادلة بالقيمة المالية المطلوبات قياس

 خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات من الخسائر األرباح/ صافي خالل من لالسترداد القابلة الوحدات من االسترداد
الخسائر. أو األرباح
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 المالية البيانات حول إيضاحات

)ابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

وحدة للك املوجودات قمية صايف )ي(

 الخاصة االكتتاب لنشرة وفقًا المالي المركز بيان في عنه اإلفصاح تم الذي وحدة لكل الموجودات قيمة صافي احتساب يتم
 المالي المركز بيان ضمن المدرج لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي العائدة الموجودات صافي تقسيم خالل من بالصندوق

التقرير. تاريخ في القائمة الوحدات عدد على

يعادله وما النقد ك(

 أشهر ثالثة من أقل أصلية استحقاق فترات ذات البنوك لدى ودائع من النقدية التدفقات بيان لغرض يعادله وما النقد يتألف
 يتم للنقد الصندوق إدارة من يتجزأ ال جزء ويشكل الطلب عند سداده يتم الذي المكشوف على المصرفي السحب ورصيد
المالي المركز بيان في المطفأة بالتكلفة يعادله وما النقد تسجيل

بعد تطبيقها يمت ومل إصدارها مت اليت املعايري )(

 ديسمبر ٣ ١ فى المنتهية المحاسبية الفترة على تسري ال ولكنها المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير بعض إصدار تم
المالية. البيانات هذه إعداد عند مسبق بشكل بتطبيقها الصندوق يقم لم ولذلك ،٢٠١٨

١ا اإلجيار عقود املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري من ا ٦ رمق املعيار

 يناير ١ من اعتبارًا اإليجار" "عقود المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١ ٦ رقم المعيار تطبيق الصندوق على يتعين
٢٠١٩

 الميزانية في اإليجار عقود الحتساب واحد نموذج للمستأجرين المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١ ٦ المعيار يقدم
 باإلضافة الصلة ذو األصل استخدام في حقه يمثل الذي االستخدام بحق المتعلق باألصل باالعتراف المستأجر يقوم العمومية.

 وعقود األجل قصيرة اإليجار لعقود اختيارية إعفاءات توجد اإليجار. دفعات بسداد التزامه يمثل الذي اإليجار التزام إلى
 يستمر أي - الحالى للمعيار مشابهه المؤجر من المتبعة االحتساب طريقة تبقى المنخفضة. القيمة ذات الموجودات إيجار

تشغيلي. إيجار وعقود تمويلي إيجار كعقود اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون

 ذلك في بما اإليجار بعقود المتعلقة الحالية التوجيهات محل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ١ ٦ المعيار يحل
 إلعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن الصادر ٤ رقم والتفسير االيجار" "عقود ١ ٧ رقم الدولي المحاسبي المعيار
 عقود الدائمة التفسيرات لجنة عن الصادر ١ ٥ رقم والتفسير إيجار" على بينطوي االتفاق كان إذا ما "لحدبيد المالية التقارير
 التيتنطوي المعامالت جوهر تقييم الدائمة التفسيرات لجنة عن الصادر ٢ ٧ رقم والتفسير الحوافز" - التشغيبي االيجار

اإلجيار لعقد قانوين شلك عىل

 المالية البيانات على مادي تأثير المعيار لهذا يكن لم التقييم، هذا على بناء أعاله. المذكور المعيار تأثير بتقييم الصندوق قام
التقرير. تاريخ في كما للصندوق

اهلامة املحاسبية السياسات يف التغريات )م(

 من اعتبارًا المالية" ألدوات المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار بتطبيق مبدئية بصورة الصندوق قام
 مادي تأثير لها يكون أن دون ٢٠١٨ يناير ١ من اعتبارًا األخرى الجديدة المعايير من مجموعة أيضًا تسري .٢٠١٨ يناير ١

للصندوق. المالية البيانات على

 المقارنة معلومات بيان إعادة تتم لم المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم للمعيار طبقًا التحول أحكام تجيز كما
المعيار. هذا متطلبات لبيان المالية البيانات هذه في

 البيانات هذه في عرضها تم التي المحاسبية السياسات بتطبيق متسقة بصورة الصندوق قام أدناه، الموضحة التغيرات باستثناء
المالية.
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 المالية البيانات حول إيضاحات

)ثابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

ثابع( اهلامة املحاسبية السياسات يف التغريات )م(

”املالية /ألدوات املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري من ٩ رمق املعيار

 المالية بالموجودات الخاصة والقياس االعتراف متطلبات المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من٩رقم المعيار يحدد
 ٣٦ رقم الدولي المحسبي المعيار محل المعيار هذا يحل مالية. غير أدوات بيع أو شراء عقود وبعض المالية والمطلوبات

دم دي سبي ' ■■ والقياس«. االعتراف الملية: »ألدوات

 للمعيار الالحقة التعديالت بتطبيق الصندوق قام المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير من٩رقم المعيار لتطبيق نتيجة
 بصورة المالية الموجودات قيمة في االنخفاض عرض (١) تتطلب: التي المالية، البيانات عرض ١ رقم الدولي المحاسبي

 تكد عند الغيمة ن باالنخفص االعتراف ،كانيتم٣٩ رقم الدولي المحاسبي للمعيار طبقًا الشامل. الدخل بيان في منفصلة
 الدخل بيان في منفصلة بصورة الفائدة إيرادات عرض (٢) و متكبدة؛ خسائر أي بتسجيل قبل من الصندوق يقم لم الخسائر.

الفعلية الفائدة طريقة باستخدام والمحتسبة الشامل

 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٧ رقم المعيار على الالحقة التعديالت بتطبيق الصندوق فام دلك، على علوة
 على عامة بصورة تطبيقها ولميتم ٢٠١٨ب المتعلقة اإلفصاحات على تطبيقها تم التي اإلفصاحات" الملية: "ألدوات
 صافى على مادي تالثير المعيار المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من٩رقم المعيار لتطبيق يكن لم المقارنة. معلومات

الصندوق. لدى لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي العائدة الموجودات

املالية واملطلوبات املالية املوجودات وقياس تصنيف

 وهي: المالية الموجودات لتصنيف رئيسية فنات ثالث المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار يتضمن
 األخرى، الشاملة االيرادات خالل من العادلة بالقيمة المالية والموجودات المطفأة، بالتكلفة المقاسة المالية الموجودات

 من٩رقم للمعيار وفقأ المالية الموجودات تصنيف يرتكز الخسائر. أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية والموجودات
 تدفقاته وسمات( المالي االصل إدارة فيه يتم الذي األعمال نموذج على عام بشكل المالية التقارير العداد الدولية المعايير
 الدولي المحاسبي المعيار في الواردة السابقة الفائت المالية التقارير العداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار يلغي النقدية.

 الفتاحة الماية والموجودات المدينة والذمم والقروض لالستحقاق بها المحتفظ الماية الموجودات تنضمر. والتي ٣٩ رقم
 التي العقود في المتضمنة المشتقات فصل مطلقًا يتم ال المالية، التقارير العداد الدولية المعايير من ٩ رقم للمعيار طبقأ للبيع.
 المختلطة المالية األداة تقييم يتم ذلك، من وبدالً المعيار. هذا نطاق ضمن مالي أصل عن عبارة األساسي العقد فيها يكون
التصنيف. بغرض كلي بشكل

 المعيار في الواردة الحالية بالمتطلبات كبيرة بصورة المالية التقارير العداد الدولية المعايير من ٩ رفم المعيار. يحلفظ
المالية المطلوبات وقياس بتصنيف يتعلق فيما ٣ ٩ رقم الدولي المحاسبي

 للصندوق المحاسبية السياسات على جوهري تأثير المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار لتطبيق يكن لم
 وف - ي المتعقةلشتهالت
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المالية البيانات حول إيضاحات

))ابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

))ابع( اهلامة املحاسبية السياسات يف التغريات )م(

)ابع( املالية واملطلوبات املالية املوجودات وقياس تصنيف

 وفائت ٣٩رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب األصلية القياس فنات أدناه المرفقة وااليضاحات التالي الجدول يوضح
 المالية الموجودات فنات من فئة لكل المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من٩رقم المعيار بموجب الجديدة القيلس

٢٠١٨ يناير ١ في كما للصندوق المالية والمطلوبات

 األصلي التصنيف
 المعيار بموجب

 الدولي المحاسبي
٣٩رقم

 وفقًا الجديد التصنيف
 من٩رقم للمعيار
 إلعداد الدولية المعايير
المالية التقارير

 الدفترية القيمة
 وفقًا األصلية
 المحاسبي للمعيار

٣٩الدوليرقم

 الجديدة الدفترية القيمة
 من٩وفقًاللمعياررقم

 إلعداد الدولية المعايير
المالية ير التقار

درهم ألفدرهم ألفالمالية ا المو

 من العادلة بالقيمة االستثمارات
 الخسائر أو األرباح خالل

*مدرجة( أسهم في )استثمارات

 العادلة بالقيمة محددة
 أو األرباح خالل من

الخسائر

 خالل من العادلة بالقيمة
 بشكل الخسائر أو األرباح
١١٤,٤٤٩١١٤,٤٤٩إلزامي

٢٢المطفأة التكلفةمدينة وذمم قروضأخرى مدينة ذمم

٢,٩٦٧٢,٩٦٧المطفاة التكلفةمدينة وذمم قروضيعادله وما النقد

١١٧,٤١٨١١٧,٤١٨المالية الموجودات إجمالي

المالية المطلوبات

-٠أخرى مالية مطلوباتأخرى مالية مطلوباتأخرى مطلوبات

٥٩٣٥٩٣أخرى مالية مطلوباتأخرى مالية مطلوباتعالقة ذات ألطراف المستحق

أخرى مالية مطلوباتأخرى مالية مطلوبات إلى المنسوبة الموجودات صافي
١١٦,٨٢٥١١٦,٨٢٥حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

١١٧,٤١٨١١٧,٤١٨المالية المطلوبات إجمالي

 حيث الخسائر او األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات هذه تصنيف تم ،٣٩ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقأ*
األساس. هذا على أدائها مراقبة وتتم العادلة القيمة أساس على إدارتها تتم

املالية املوجودات قمية اخنفاض

 المحاسبي المعيار في الوارد المتكبدة« "الخسائر نموذج المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار يستبدل
 المالية الموجودات على الجديد القيمة انخفاض نموذج تطبيق سيتم المتوقعة. االنتمان "خسائر بنموذج ،٣٩ رقم الدولي
 االستثمارات باستثناء األخرى، الشاملة اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة الدين في واالستثمارات المطفاة بالتكلفة المقاسة

 بشكل االنتمان بخسائر االعتراف يتم المالية، التقارير إلعداد الدولية المعايير من ة رقم المعيار بموجب الملكية. أدوات في
.٣٩ رقم الدولي المحاسبي بالمعيار مقارنة مبكر
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المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)ابع( اهلامة املحاسبية السياسات يف التغريات )م(

)ثابع( املالية املوجودات قمية اخنفاض

 يناير ١ فى المالية التقارير العداد الدولية المعايير من ٩ رقم للمعيار وفقًا القيمة انخفاض متطلبات تطبيق أن الصندوق رأى
 عالقة ذات أطراف من المستحقة واألرصدة يعادله وما للنقد القيمة انخفاض مخصص على يذكر ال تأنير كانله٢٠١٨
ججد خارجى التمتى بتصليف يتمتع الذي االول أبرظبي بنه لدى بها محتنظ االرصدة تلك ان حيث األخرع المدينة اللذيي

التحول

 بأثر المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من٩رقم المعيار تطبيق نتيجة المحاسبية السياسات في التغيرات تطبيق تم
أدناه: مبين هو ما باستثناء رجعي

 المالية للموجودات الدفترية القيم في بالفروقات االعتراف يتم المقارنة. فترات بيان إعادة عامة بصورة ينم لم-
 الموجودات صافي ضمن المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار تطبيق نتيجة المالية والمطلوبات

 لسنة عرضها تم التي المعلومات فإن وبالتالي، .٢٠١٨يناير١كمافي لالسترداد القابلة األسهم حاملي إلى المنسوبة
 توضح ولكنها المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير من ٩ رقم المعيار متطلبات عام بشكل توضح ال٢٠١٧

 ٠ذه المقار ة فت بيان إعادة من اإلعفاء الصندوق استخدم .٣ ٩ رقم الدولي المحاسبي بالمعيار الخاصة المتطلبات

المبدئي: التطبيق تاريخ في القائمة والظروف الوقائع أساس على التالية التقييمات إجراء تم-

املايل. باألصل االحتفاظ إطاره يف يمت الذي األمعال منوذج حتديد -
الضان أه باح األر خالل من العادلة بالقيمة المقاسة المالدة الموجودات لبعض السابقة التصنيفات إلغاء -

المالية المخاطر إدارة ٤

عامة ونظرة مقدمة

المالية: لألدوات استخدامه جراء من التالية للمخاطر معرض الصندوق إن

الئتمان ا مخاطر •
السيولة مخاطر •
السوق مخاطر .
التشغيلية المخاطر ٠

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

املخاطر العامإلدارة اإلطار

 العام اإلطار ومتابعة وضع عن عامة بصورة المسؤولية االستثمارات مراجعة ولجنة االستشاري المجلس من كل يتحمل
 م د- ٠ صح الصندوق. لدى المخاطر إلدارة

 االستثمار لجنة إلشراف تخضع التي االستثمارية والتوجيهات األغراض على بناء الصندوق بإدارة الصندوق مدير يقوم
 للصندوق االستثمارية االستراتيجيات ذلك في )بما الصندوق وأداء أنشطة بمراجعة االستشاري المجلس يقوم يومية. بصورة
الصندوق مدير إلى المناسبة التوصيات تقديم إلى باإلضافة االستثمار( عملية في المبينة



اسدة العربية اإلمارات دولة فى األموال لتنمية الوطني ابوطبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

))ابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)ثابع( املخاطر إلدارة العام اإلطار

 الحدود ووضع الصندوق يواجهها التي المخاطر وتحليل تحديد بغرض بالصندوق الخاصة المخاطر إدارة سياسات وضع يتم
 سياسات مراجعة تتم الموضوعة. بالحدود وااللتزام المخاطر لمراقبة وكذلك بالمخاطر المتعلقة الرقابية والضوابط المقبولة
 والخدمات والمنتجات السوق آوضاع على تطرًا التي التغيرات لبيان مستمر، وبشكل دورية، بصورة المخاطر إدارة وأنظمة
الصلة ذات المخاطر إيضاحات فى التقرير بتاريخ للصندوق االستثمارية المحفظة طبيعة تفاصيل بيان يتم المقدمة.

االئمتان خماطر ر(

 أو بالتزاماته الوفاء عن ما مالية أداء في المقابلة األطراف أحد عجز عن تنتج قد التي بالمخاطر االنتمان مخاطر تتمثل
 النقد من أساسية بصورة االئتمان مخاطر تنشا للصندوق. مالية خسارة عليه يترتب مما الصندوق، مع أبرمها التي ارتباطاته

 بمراعاة الصندوق يقوم المخاطر، إدارة عن التقارير إعداد لغرض عالقة. ذات أطراف من المستحقة والمبالغ البنك لدى
 ومخاطر الدولة ومخاطر السداد عن المدين تأخر مخاطر )مثل االئتمان لمخاطر بالتعرض الخاصة البنود جميع وتوحيد

القطاع(.

االتمتان خماطر إدارة

 األهداف تتضمن الموضوعة. واإلجراءات للسياسات وفقًا دورية بصورة االئتمان مخاطر بمراقبة الصندوق مدير يفوم
 لألهداف وفقأ الصناديق إلدارة اتباعها الواجب االستثمارية والخطط االستراتيجيات تحديد (١) االستثمار: للجنة الرئيسية

 مختلف ومناقشة الصندوق أداء مراجعة (٢) الشروط؛ والئحة االكتتاب نشرة في المبين النحو على االستثمارية والتوجيهات
آلخر. حين من األسهم مستوى وعلى القطاعي المستوى على المتبعة االستراتيجيات

 دراسة عن مسؤول أنه كما المستثمرين، مصالح حماية في للصندوق االستشاري للمجلس الرنيسية األهداف تتمثل
 المستوى على صندوق كل أداء ومراجعة حده على صندوق كل مستوى على المتبعة االستثمارية االستراتيجيات
 فى تضارب عنها ينتج قد التي واإلجراءات األحداث بدراسة االستشاري المجلس يقوم ذلك، إلى باإلضافة االستراتيجي.

مناسبًا. ذلك كان حيثما الممكنة، التصحيح إجراءات حول الصندوق مدير إلى المشورة وتقديم المصالح

 بإعادة الصندوق مدير يلتزم للصندوق، االستثمارية التوجيهات أو السياسة مع متوافقة غير االئتمان مخاطر تكون عندما
المطبقة. االستثمار بمعايير المحفظة التزام عدم من التحقق عقب عمليًا ذلك تحقيق إمكانية بمجرد للمحفظة التوازن

االلمتان ملخاطر التعرض

 المالي المركز بيان ضمن المالية بالموجودات الصلة ذات الدفترية القيم في االنتمان لمخاطر للصندوق تعرض أقصى يتمثل
 هذه قيمة في االنخفاض قياس تم االنتمان(. لمخاطر تتعرض ال أنها حيث الملكية سندات )باستثناء التقرير تاريخ في

التعرضات. لهذه القصيرة االستحقاق فترات ذلك ويعكس شهر ١ ٢ خالل المتوقعة الخسارة أساس على الموجودات

الوسطاء من املستحقة املبالغ

 المتعلقة االئتمان مخاطر تعتبر التسوية. قيد البيع ومعامالت الهامشية الحسابات من وسطاء من المستحقة المبالغ تنتج
 معهم يتعامل الذين للوسطاء الجيدة والسمعة خاللها تتم التي التسوية فترة قصر بسبب ضئيلة تسويتها يتم لم التي بالمعامالت

 ربع بصورة للوسطاء المالي والمركز االنتمانية والتصنيفات الداخلية الرقابة بمراقبة الصندوق مدير يقوم الصندوق. مدير
سنوية.

 شركة ذ.م.م، المالية لألوراق األول أبوظبي شركة خالل من مالية اوراق وشراء ببيع المتعلقة الصندوق معامالت معظم تتم
الصندوق. لمدير تابعة



المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات ل حو إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( االئمتان خماطر )(

يعادله وما النقد

األول ظي أبو بنك الصندوق، مدير لدى للصندوق المصرفية باألرصدة االحتفاظ يتم

االئمتان خماطر تركزب

 ديسمبر ٣١كمافى المصدرين من مجموعة أو معين بمصدر يتعلق فيما االئتمان لمخاطر جوهري تركيز هناك يكن لم
ق الصندو مدير لدى بها المحتفظ المصرفية باألرصدة يتعلق فدما باستثناء ٢٠١٧ ديسمبر ٣١ او ٢ ' ١ ٨

التسوية خماطر

 منشاة عجز عن الناجمة الخسائر في التسوية مخاطر تتمثل المعامالت. تسوية وقت في مخاطر الصندوق أنشطة عن ينشا قد
العقد. فى عليه االتفاق تم لما وفقأ الموجودات من غيرها أو المالية االوراق أو النقدية المبالغ بتوفير بالتزاماتها الوفاء عن ما

 تسوية لضمان وسيط طريق عن تسويات إجراء خالل من المخاطر هذه بتخفيف الصندوق يقوم المعامالت، لمعظم بالنسبة
 االعتماد من جزءا التسوية حدود تشكل التعاقدية. بالتسوية المتعلقة التزاماتهم الطرفان يستوفي عندما فقط وذلك المعاملة

المراقبة. لعملية حدودًا وتضع االئتماني

فالقمبة الخنفاض موعداستحقافهاوتعرضت جتاوزت موجودات

 ديسمبر ٣١كمافي القيمة النخفاض تعرضت أو استحقاقها موعد تجاوزت المطفاة بالتكلفة مالية موجودات أي هناك تكن لم
دتسمبر فك٨سالةم :لشيء(.٣٠سيسمبرزًا)٣))٢٠١٨

السيولة خماطر ب(

 عن الناتجة المالية بالتزاماته الوفاء في لصعوبات الصندوق مواجهة من قدتنتج التي بالمخاطر السيولة مخاطر تتمثل
 االلتزامات هذه تسوية أنتتم أو أخرى، مالية موجودات طريق عن أو نقدًا الدفع خالل من تسويتها تتم التي المالية مطلوياته

الصندوق. صالح في ليست بطريقة

 ملكية حقوق حاملى إلى المنسوبة الموجودات وصافي عالقة ذات ألطراف المستحق من رئيسية بصورة السيولة مخاطر تنشأ
الصندوق.

السيولة مخاطر إدارة

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

 مراقبة تتم الموضوعة. واإلجراءات للسياسات وفقًا يومية بصورة الصندوق لدى السيولة مخاطر بإدارة الصندوق مدير يقوم
االستشاري. والمجلس االستثمار لجنة قبل من يوميًا الصندوق لدى السيولة مخاطر

 معرض الصندوق فإن وبالتالي يومية، بصورة الوحدات استرداد عملية باالعتبار تأخذ بالصندوق الخاصة الشروط الئحة إن
 في الصندوق لدى االسترداد سيسة تتمثل وقت. أي في الوحدات حاملي من االسترداد طلبات بتلبية المتعلقة السيولة لمخاطر
 ثالثة خالل أي النهائي"، "الموعد تتعدى ال فترة في بشأنها استرداد إشعار استالم تم التي المستردة الوحدات تسوية إمكانية

الموجودات". قيمة صافي تحديد "تاريخ من عمل أيام



المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( السيولة مخاطر )ب(

)نابع( السيولة خماطر إدارة

 هذه أن حيث بسهولة للتحقيق قابلة تعتبر والتي مدرجة ملكية وسندات مصرفية أرصدة على للصندوق المالية األدوات تشتمل
المتحدة. العربية اإلمارات بدولة الرئيسية المالية االسواق في مدرجة األسهم

االستحقاق /ت فرت حسب املالية املطلوبات حتليل

لالدوات تدففاتالنفديه "وصعاج يح للصندوق: المالية لالدوات النقدية التدفقات أدناه الجدول يوضح التقرير. تاريخ في المالية للمطلوبات المتبقية التعاقدية االستحقاقات يلي فيما

الدفترية القيمة
درهم ألف

اإلجمالي المبلغ
درهم ألف

شهر من أقل
درهم ألف

٢٠١٨ ديمسرب ٣ ١
المطلوبات المالية

٥٥٥٥٥٥أخرى مطلوبات
١٧٥١٧٥١٧٥عالقة ذات أطراف إلى المستحق

١٠٧,٨٨٦١٠٧,٨٨٦١٠٧,٨٨٦لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

١٠٨,١١٦١٠٨,١١٦١٠٨,١١٦

٢٠١٧ديسمبر٣١
المالية المطلوبات

٥٩٣٥٩٣٥٩٣عالقة ذات أطراف إلى المستحق
١١٦,٨٢٥١١٦,٨٢٥١١٦,٨٢٥لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

١١٧,٤١٨١١٧,٤١٨١١٧,٤١٨

 ممكن. تعاقدى استحقاق أقرب أساس على للصندوق المالية للمطلوبات المخصومة غير النقدية التدفقات السابق الجدول يبين
اإلجمالية. المبالغ تساوي الدفترية القيم إن مناسبا. يكون حيثما الدفع، المستحقة الفاندة االجمالية القيم تتضمن

 الموجودات صافي باستثناء التحليل هذا كبيرعن بشكل األدوات هذه من للصندوق المتوقعة النقدية التدفقات تختلف ال
 استالم من يومين خالل باستردادها تعاقدي التزام الصندوق لدى يكون حيث لالسترداد القابلة الوحدات حاملى إلى المنسوبة
 طويلة أو األجل متوسطة لفترة الوحدات حاملي قبل من بها االحتفاظ يتم الوحدات هذه أن إلى السابقة الخبرة تشير اإلشعار.

 ظروف التغيرفي حسب كبير تتغيربشكل أنها حيث االسترداد، بمستويات التنبؤ البالغة الصعوبة فمن ذلك ومع األجل،
المستثمرين وأهداف واحتياجات السوق

السوىق خماطر )ج(

 وأسعار الملكية حقوق وأسعار الفائدة أسعار مثل السوق أسعار في بالتغيرات المتعلقة المخاطر في السوق مخاطر تتمثل
 من الهدف إن مالية. أدوات من به يحتفظ ما قيمة أو الصندوق إيرادات على تاثير لها يكون التي األجنبية العمالت صرف

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



اسدة العيية االمارات دولة فى األموال سية الوطنى أبوظبى بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)ثابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)نابع( السوق خماطر )ج(

السوق خماطر إدارة

 الهدف يتمثل به. الخاصة االستثمار وتوجيهات أهداف إلى السوق مخاطر بإدارة الخاصة الصندوق استراتيجية تستند
 اإلمارات فى المالية األوراق أسواق في المدرجة لألسهم متوازنة محفظة في االستثمار في للصندوق الرئيسي االستثماري

 مخاطر إدارة تتم آخرى. لآلطراف الجماعي االستثمار برامج ذلك في بما الصلة، ذات المالية األوراق أسواق من وغيرها
 مراكز مراقبة وتتم هذا المتبعة. واإلجراءات للسياسات وفقًا الصندوق مدير قبل من يومية بصورة الصندوق لدى السوق

تدهة بصه االستثمار ولجنة االستشارى المجلس قبل من عام بشكل السوق في الصندوق

 المتعلقة األخرى المخاطر و/أو العمالت مخاطر من بالتحوط الصندوق مدير يقوم قد مالئما، أو ضروريًا يكون حيثما
ية االستثماد والتوجيهات لألهداف وفقا بالمحفظة

العمالت ملخاطر التعرض

 اإلماراتي«( )"الدرهم التشغيلية عملته غير أخرى بعمالت مقومة معامالت ويبرم مالية أدوات في الصندوق يستثمر قد
 قد نحو على األخرى األجنبية العمالت مقابل عملته صرف سعر في تغير حدوث لمخاطر معرض الصندوق فإن وبالتالي،

اإلماراتي. الدرهم غير بعمالت المقومة الصندوق مطلوبات أو موجودات من الجزء ذلك قيمة على سلبي تاثير له يكون

 سعر )مثبت أجنبية بعمالت أو االمريكي( الدوالر متابل )المثبت اإلماراتي بالدرهم والمطلوبات الموجودات معظم ألن نظرًا
 تاثير لها يكون لن الصرف أسعار في محتملة معقولة تغيرات أية ان اإلدارة ترى األمريكي(، الدوالر أمام أيضًا صرفها

للصندوق. المالية البيانات على جوهري

الفائدة لمخاطرأسعار التعرض

 ومطلوبات موجودات تسعير وإعادة االستحقاق بين الزمني الفرق عن تنشا قد التي المخاطر في الفائدة أسعار مخاطر تتمثل
لفائدة الصندوق لدى المالية والمطلوبات الموجودات معظم تخضع ال لفائدة. الخاضعة الصندوق

 ربع بصورة تسعيرها إعادة تتم بحيث متغيرة، فائدة ألسعار تخضع الصندوق مدير لدى المودعة المصرفية األرصدة إن
لفاندة. االخرى المالية والمطلوبات الموجودات كافة تخضع ال بينما سنوية.

األخرى األسعار مخاطر

 السوق أسعار في التغيرات نتيجة المالية لالدوات العادلة القيمة في تقلب حدوث مخاطر في األخرى األسعار مخاطر تتمثل
 كافة أو مصدره أو محدد باستثمار خاصة عوامل بسبب التغيرات تلك كانت سواء العمالت(، مخاطر عن الناتجة تلك )خالف
السوق. في المتداولة األدوات جميع على تؤثر التي العوامل

 الدخل بيان ضمن العادلة القيمة فى بالتغيرات االعتراف مع العادلة بالقيمة مسجلة للصندوق المالية األدوات معظم ألن نظرًا
 الصندوق مدير يقوم االستثمار. إيرادات صافي على مباشر بشكل تؤثر سوف السوق ظروف في التغيرات كافة فإن الشامل،

 في طرحهاللتداول مع العمل قطاعات مختلف في االدوات من متنوعة محفظة إنشاء طريق عن األسعار مخاطر بإدارة
االستثمارية. وفقأللتوجيهات التداول أدوات في الصندوق يستثمر العادية، الظروف ظل في مختلفة. أسواق



المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)دابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)نابع( السوق خماطر ج(

)تابع( األخرى مخاطراألسعار

للصندوق: االستثمارية المحفظة تركيز سياسة يلي فيما بالصندوق، الخاصة الشروط وفقًالالئحة

 نسبة أو السوق في الشركة رأسمال قيمة إجمالي من محددة.) شركة أي في الصندوق استثمار يتجاوز أال يجب •
أقل. أيهما الصلة، ذات للشركة األساسي النظام أو و/ الصلة ذي القانون بموجب عليها المنصوص االستثمار

 %٢٥ شركة ألي المالية األوراق في الصندوق استثمار يتجاوز أال يجب األسهم، وزن "معيار" بيان مقتضيات باستثناء •
االستثمار. وقت في الصندوق موجودات إجمالي من

 نقد شكل في األوقات جميع في الصندوق موجودات إجمالي من أقصى بحد %٥ ٠ بنسبة االحتفاظ يجب عامة، بصورة •
وجودها عند االستثمارية الفرص واستغالل االسترداد بعمليات الوفاء بهدف يعادله ما أو

 العامة اإلصدارات فى االكتتاب أو االستثمار في موجوداته إجمالي من أقصى بحد Z ١ ٥ استخدام للصندوق يجوز •
شهر. ١ ٨ خالل السوق في طرحها المحتمل لألسهم األولي العام الطرح قبل اإلصدارات أو لألسهم

 الخليجي التعاون مجلس دول أسهم في االستثمار في موجوداته إجمالي من أقصى بحد استخدام. للصندوق يجوز ٠
اإلمارات(. )باستثناء

 تساعد الداخلية والنظم اإلجراءات إن يومية. بصورة االسعار مخاطر إدارة الصندوق مدير من الداخلية االجراءات تتطلب
 انحراف أي مسار تعديل يجب مستمرة. بصورة األسعار مخاطر من نوع أية ومراقبة متابعة مواصلة في الصندوق مدير
 تتطلب كما الملكية حقوق مع يتناسب زمني إطار وضمن ممكن أسلوب أفضل خالل من بها المسموح التوجيهات عن

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

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

 فى الصندوق استثمارات تتركز العمل. وقطاعات المقابلة باألطراف يتعلق فيما المخاطر تركز بمراقبة الصندوق مدير يقوم
التالية: القطاعات في الملكية حقوق

القطاع
٢٠١٨

درهم ألف
٢٠١٧

درهم ألف

٦٨,٦٨٨٤١,٧٢١المصرفي القطاع
٢٠,٩٤٣٤١,٥٤٤العقاري القطاع
٨,٧٦٣٢,٦٠٧االتصاالت قطاع
٤,٧٧٢١٨,٦٧٠النقل قطاع

٧,٢٨٨-المالي القطاع
٢,٦١٩-أخرى قطاعات

١٠٣,١٦٦١١٤,٤٤٩

-



المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)نابع( السوق خماطر )ج(

)تابع( األخرى األسعار خماطر

 لدى الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات محفظة في فردية بصورة الهامة التعرضات يلي فيما
الصندوق.

٢٠١٨٢٠١٧

٢٦١٧األول أبوظبي بنك
١ه١٨التجاري أبوظبي بنك

١٤٢٣العقارية إعمار شركة
٩١٠اإلسالمي دبي مصرف

على األسهم استثمارات من استثمار لكل معقولة بصورة مستقبليًا وقوعها المحتمل السوق أسعار تقلبات بتقدير الصندوق يقوم
حدة.

 أسعار في المحتمل المعقول االنخفاض من الصندوق خسائر أو أرباح على والتأثير الحساسية تحليل أدناه الجدول يوضح
ديسمبر. ٣ ١ في % ١ بنسبة سهم لكل السوق

األجنبية. العمالت صرف وأسعار الفائدة أسعار وخاصة ثابتة األخرى المتغيرات كافة بقاء التحليل هذا يفترض

٢٠١٨
درهم ألف

٢.١٧
درهم ألف

١,٠٣٢١,١٤٥الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات

أعاله. المبينة بالمبالغ العكسي االتجاه في ولكن مماثل تأثير إلى لتؤدي كانت السوق أسعار في الزيادة إن

التشغيلية المخاطر )(

 باإلجراءات متعلقة متنوعة أسباب عن الناشئة المباشرة وغير المباشرة الخسارة مخاطر في التشغيلية المخاطر تتمثل
 مقدمي مستوى على خارجيًا أو الصندوق مستوى على داخليًا سواء الصندوق لعمليات الداعمة التحتية والبنية والتقنيات
 تلك مثل السيولة ومخاطر السوق ومخاطر االئتمان مخاطر بخالف خارجية أخرى عوامل من وكذلك للصندوق، الخدمات

االستثمار إدارة لقواعد عليها المتعارف والمعايير والتنظيمية القانونية المتطلبات عن الناشئة

 بين التوازن تحقيق هو التشغيلية للمخاطر الصندوق إدارة من الهدف إن الصندوق. أنشطة كافة من التشغيلية المخاطر تنتج
 عائدات تحقيق في المتمثل االستثمار هدف تحقيق مع الصندوق بسمعة تلحق قد التي واألضرار المالية الخسائر تجنب

للمستثمرين

 المخاطر إدارة على الرقابية األنظمة وتطبيق وضع مسؤولية الصندوق مدير لدى االلتزام ومدير األوسط المكتب رئيس يتولى
التشغيلية
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المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( التشغيلية املخاطر )(

 مستوى على وإجراءات ضوابط تتضمن التي التشغيلية، المخاطر إلدارة عامة معايير وضع خالل من المسؤولية هذه دعم يتم
التالية: المجاالت في الخدمة مقدمي مع الخدمة مستويات ووضع الخدمة مقدمي

المختلفة؛ والمسؤوليات واألدوار المهام بين المناسب الفصل متطلبات •
المعامالت؛ ومتابعة مطابقة متطلبات ٠
القانونية؛ المتطلبات من وغيرها التنظيمية بالمتطلبات االلتزام •
واإلجراءات؛ الرقابية النظم توثيق ٠
 لمواجهة واإلجراءات الضوابط كفاءة ومدى الصندوق، يواجهها التي التشغيلية للمخاطر الدوري التقييم متطلبات •

تحديدها؛ تم التي المخاطر
الطوارئ؛ خطط ٠
و والتجارية؛ األخالقية المعايير «
ينطبق حيثما التأمين فيها بما المخاطر، حدة من الحد •

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

 فيما الخدمة مقدمي مستوى على السارية والعمليات الرقابة أساليب كفاية مدى حول اإلدارة بمجلس الخاص التقييم تنفيذ يتم
الخدمة. مقدمي مع المستمرة المناقشات خالل من التشغيلية بالمخاطر يتعلق

 أو تأجيل يسبب قد الوحدات أمناء تعثر أو إفالس إن جيدة. سمعة ذوي وسطاء لدى الصندوق وحدات بكافة االحتفاظ الحقا يتم
 بمراقبة دورية بصورة الصندوق مدير يقوم األمناء. لدى بها المحتفظ المالية باالوراق المتعلقة الصندوق حقوق تقليل

معهم. يتعامل الذي لالمناء المالي والوضع الداخلية والرقابة االنتماني التصنيف

املال رأس إدارة ١ع١

 استثمارية محفظة في االكتتابات مبالغ االستثمار إلى الصندوق يهدف القائمة. الوحدات عدد في الصندوق رأسمال يتمثل
 ذي السوق في الموجه االنخفاض مخاطر تقليل مع المتوسط، المدى على مجزية عوائد وتوفير المال رأس تنمية بغرض
ت الصلة.

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

 المتحدة العربية اإلمارات ومصرف والسلع المالية األوراق بهيئة الخاصة واللوائح القوانين ذلك في بما خارجية جهات
المركزي.
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واألحكام التقديرات استخدام ٥

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

املالية لألدوات العادلة القمي )ا(

 قيمها تحديد عادة ويحتمل المالي المركز بيان في العادلة بالقيمة قياسها يتم استثمارات على للصندوق المالية األدوات تشتمل
واضحة بصورة متاحة تكون المدرجة السوقية األسعار أي للتقديرات؛ معقول نطاق في العادلة

 األجل قصيرة أو الفورية للطبيعة نتيجة العادلة القيمة تقارب الدفترية القيم فإن األخرى، المالية األدوات ببعض يتعلق فيما
المالية. لألدوات

 القيم بتحديد المرتبطة الشكوك من أيضًا يقلل كما إدارية وتقديرات أحكام إلى الحاجة من يقلل ملحوظة سوقية أسعار توفر إن
 أحداث على بناء للتغيرات ويتعرض واألسواق للمنتجات تبعًا يختلف ملحوظة سوقية وأسعار مدخالت وجود إن العادلة.
المالي. السوق في عامة وظروف محددة

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

بالتقييم. المتعلقة الجوهرية باألمور االستثمار

المالية. لألدوات العادلة القيمة بقياسات يتعلق فيما للصندوق المحاسبية السياسات بيان ٦ واإليضاح )ح( ٣ اإليضاح في تم

املقاضاة عن الناجنة الطارئة االلزتامات )(

 يرتكز االعتيادية. أعماله سياق في تنشأ قضائية دعاوى في طرفًا الصندوق يكون قد الصندوق، عمليات لطبيعة نظرًا
 تلك تقدير وإمكانية الخارجة االقتصادية الموارد تدفق احتمالية على المقاضاة عن تنشا التي الطارئة االلتزامات مخصص
بدقة. منها أمر كل بنتائج التنبؤ يمكن وال الشكوك من للكثير األمور هذه مثل تخضع موثوقة. بصورة الخارجة التدفقات

المالية والمطلوبات الموجودات تصنيف ( ٣)

 المحاسبية الفائت ضمن البداية في تصنيفها ليتم المالية والمطلوبات للموجودات نطاق للصندوق المحاسبية السياسات تقدم
الظروف. بعض في المختلفة

 في المبين بالوصف يلتزم بأنه الصندوق أكد الخسائر، أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات تصنيف عند
اإليضاح.
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المالية والمطلوبات الموجودات ٦

العادلة والقمي املحاسبية التصنيفات

المالية ات األده '-٠١٠٠؛مع ق للصندو المالى المركز بيان الواردة فى البنود لمجموعة مطابقة أدناه الجدول يبين

٢٠١٨ ديمسرب ٣ ١
 إلزاميًا مسجلة
العادلة بالقيمة

األرباح خالل من
الخسائر أو

درهم ألف

المالية الموجودات
المطفأة بالتكلفة

درهم ألف

المالية المطلوبات
األخرى

درهم ألف
اإلجمالي

درهم ألف

٤,١٣٤٠٤,١٣٤-يعادله وما النقد
خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

١٠٣,١٦٦--١٠٣,١٦٦الخسائر أو األرباح
iعالقة ذي طرف من المستحق ----

٨١٦«٨١٦-األخرى المدينة الذمم

١٠٨,١١٦-١٠٣,١٦٦٤,٩٤٠

٥٥٥٥--األخرى المطلوبات
 عالقة ذات أطراف إلى المستحق

حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

٠
١٧٥١٧٥-٠

١٠٧,٨٨٦١٠٧,٨٨٦-»لالسترداد القابلة غير الوحدات

١,٨,١١٦١٠٨,١١٦--عالقة ذات أطراف إلى المستحق

٢٠١٧ديسمبر٣١
 إلزاميًا مسجلة
العادلة بالقيمة

األرباح خالل من
الخسائر أو

درهم ألف

المالية الموجودات
المطفأة بالتكلغة

درهم ألف

المالية المطلوبات
األخرى

درهم ألف
اإلجمالي

درهم ألف

٢,٩٦٧-٢,٩٦٧-يعادله وما النقد
خالل من العادلة بالقيمة استثمارات

١١٤,٤٤٩--١١٤,٤٤٩الخسائر أو األرباح
عالقة ذي طرف من المستحق

٢-٢*األخرى المدينة الذمم

١١٤,٤٤٩٢,٩٦٩I١١٧,٤١٨

٥٩٣٥٩٣-- عالقة ذات أطراف إلى المستحق
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي

١١٦,٨٢٥١١٦,٨٢٥»-لالسترداد القابلة غير الوحدات

-»١١٧,٤١٨١١٧,٤١٨

-

-

 



المتحدة العربية اإلمارات دولة في األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

))ابع( المالية والمطلوبات الموجودات ٦

)نابع( العادلة والقمي املحاسبية التصنيفات

 األجل قصيرة ومطلوبات موجودات هي الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة احتسابها يتم ال التي المالية األدوات إن
 االستثمارات باستثناء المطفأة بالتكلفة المالية والمطلوبات الموجودات كافة قياس يتم العادلة. قيمها الدفترية قيمها تقارب

نشط. سوق في المتداولة األسعار إلى استنادًا العادلة بالقيمة قياسها يتم والتي المتاجرة لغرض بها المحتفظ

 تتضمن التقييم. طرق باستخدام التقرير، تاريخ في كما النشطة غير األسهم في لالستثمار العادلة القيم بتحديد الصندوق يقوم
 المؤشر بذلك الربط أو السوق في ملحوظة أسعار لها توجد والتي وجدت، إن المماثلة، األدوات مع المقارنة التقييم أساليب

 األداة سعر تعكس التي العادلة القيمة تحديد إلى التوصل هو التقييم أسلوب استخدام من الهدف إن األسعار. أقرب يوفر الذي
االعتيادية. السوق لشروط وفقًا السوق في المشاركين قبل من تحديده سيتم كان الذي التقرير تاريخ في المالية

 المستخدمة المدخالت أهمية يعكس الذي أدناه المبين العادلة للقيم المتدرج النظام باستخدام العادلة القيم بقياس الصندوق يقوم
القياسات: وضع في

مماثلة. ألداة نشط سوق يف املعدل( )غري املدرج السوق سعر : ١ املستوى

 مباشرة غير بصورة أو كاألسعار( )وهي مباشرة بصورة إما ملحوظة، مدخالت إلى تستند التي التقييم أساليب :٢ المستوى
 أسواق في المدرجة السوق أسعار باستخدام: تقييمها يتم التي األدوات على الفنة هذه تشتمل األسعار(. من المستمدة )وهي
 بحيث االخرى التقييم أساليب أو نشاطًا األقل األسواق في مماثلة أو مطابقة ألدوات المدرجة األسعار أو مماثلة ألدوات نشطة
السوق بيانات من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ملحوظة الهامة المدخالت كافة تكون

 تشمل التي األدوات جميع على الفئة هذه تشتمل ملحوظة. غير جوهرية مدخالت فيها تستخدم التي التقييم أساليب :٣ المستوى
 األداة تقييم على جوهري تأثير الملحوظة غير للمدخالت ويكون ملحوظة بيانات إلى مستندة غير مدخالت تقييمها أساليب
 بتعديالت القيام اآلمر يقتضي حيث مماثلة ألدوات المعلنة األسعار إلى استنادًا تقييمها يتم التي األدوات على الفئة هذه تشتمل

األدوات. بين الفروق تعكس لكي ملحوظة غير جوهرية افتراضات أو

 النظام في المستوى حسب التقرير فترة نهاية في العادلة بالقيمة قياسها يتم التي المالية لألدوات تحليالً التالي الجدول يقدم
العادلة القيمة قياسات تصنيف إطاره في يتم الذي العادلة للقيمة المتدرج

املستوى  ١
ألف درهم

املستوى  ٢
ألف درهم

المستوى  ٣
ألف درهم

ا إلجمالي
ألف درهم

٢٠١٨ديسمبر٣١
العادلة بالقيمة استثمارات

٠١٠٣,١٦٦-١٠٣,١٦٦الخسائر أو األرباح خالل من

٢٠١٧ديسمبر٣١
العادلة بالقيمة استثمارات

١١٤,٤٤٩--١١٤,٤٤٩الخسائر أو األرباح خالل من

 المصنفة للصندوق المالية والمطلوبات المالية الموجودات قياس العادلة للقيمة المتدرج النظام من ٣ المستوى إطار في يتم
 القيمة أن الصندوق يعتبر والمطلوبات. الموجودات لتلك نشط سوق وجود لعدم نظرًا وذلك المطفأة، بالتكلفة تمويل كتسهيالت

الدفترية قيمتها لصافي تقريبًا مساوية والمطلوبات الموجودات لتلك العادلة
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الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات ٧

 ديسمبر س )) درهم ألف ١٠٣,١٦٦ بقيمة مدرجة أسهم من الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات تتألف
الخسائ أو ياح األر خالل من العادلة بالقيمة مرهونة مالية أدوات هناك ليس درهص(. ألف //٤ ٤٤؟٠٢٠//

الجغرافي: القطاع حسب االستثمارات هذه توزيع يلي فيما

١ ٣ ديمسرب
٢٠١٨

ألف درمه

١ ٣ دي سمبر
٢٠١٧

ألف درهم
المدرجة المالية األدوات

١٠٣,١٦٦١١٤,٤٤٩المتحدة العربية اإلمارات

الصندوق وحدات ٨

 للوحدات االكتتاب سعر يرتكز األولي، للطرح الحقًا االسمية(. )بالقيمة للوحدة درهم ١ ٠ بسعر للوحدات األولي الطرح كان
أسبوع. كل من عمل يوم آخر في وحدة لكل الموجودات قيمة صافي على

العالقة ذات األطراف ٩

العالقة ذات األطراف هوية

 اتخاذ فى االخر الطرف على ملحوظ نفوذ أو سيطرة ممارسة ما طرف بمقدرة كان إذا عالقة ذات أنها األطراف تعتبر
 ومديز االستثمارات ولجنة االستشاري، المجلس أعضاء من العالقة ذات األطراف تتألف التشغيلية. أو المالية القرارات
 ومن إلى خدمات وتلقي بتقديم االعتيادية، األعمال سياق في الصندوق، يقوم لسيطرتهم. تخضع التي الشركات وتلك الصندوق

الصندوق. مدير قبل من موضحة وشروط أحكام وبموجب عليها، االتفاق يتم بأسعار العالقة ذات األطراف تلك

والرشوط األحاكم

أدناه: موضحة الهامة والشروط األحكام إن

 بتقديم الصندوق لمدير بالكامل مملوكة تابعة شركة ذ.م.م، المالية لألوراق األول أبوظبي شركة تقومالوساطة
السوق. في السائدة لألسعار وفقًا الصندوق إلى الوساطة خدمات

الصندوق. مع عليها المتفق وفقًالألسعار مصرفية خدمات الصندوق مدير يقدمالمصرفية الخدمات

الشروط: الئحة في مدرج هو لما وفقًا التالية األتعاب على الحصول الصندوق مدير يستحقاألخرى الخدمات
أتعاب إدارة بنسبة ١.٥% من صافى قيمة الموجودات تستحق يوميًا؛ و ٠
٠ s&p  Pan Arab هومه-

Mid Cap TR
أتعاب أداء بنسبة ’ z١ على األداء المتميز للصندوق فوق مؤشر

 )"المعيار"( وأخر صافي قيمة للموجودات ترتب عليها صرف أتعاب األداء 
خالل السنة ذات الصلة )"الحد األقصى"(.
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المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( العالقة ذات األطراف ٩

األرصدة

التقرير: تواريخ في العالقة ذات األطراف لدى األرصدة يلي فيما

 ديسمبر ٣ ١
٢٠١٨ 

درهم ألف

 ديسمبر ٣ ١
٢٠١٧ 

درهم ألف
- بنكبنك  ابوظيب أبوظبي األول األول

٤,١٣٤٢,٩٦٧النقد لدى البنك

٢٦,٩٣١١٩,٠٦٦األول أبوظبي بنك أسهم في االستثمارات

عالقة ذات أطراف اىل املستحق
األول أبوظيب بنك -

١٥٥١٥٥الصندوق لمدير الدفع مستحقة إدارة أتعاب

٢٧٢٧الحفظ أمين بصفته األول أبوظبي لبنك الدفع مستحقة إدارية رسوم

ذمم املالية لألوراق األول أبوظيب رشكة -
--إدارة أتعاب - المستحقة المضافة القيمة ضريبة
٤١١٤١١الدفع مستحقة األسعار مؤشر رسوم

٥٩٣٥٩٣

منع املالية لألوراق األول أبوظىب رشكة مع املعامالت جحم
٢.١٨

درهم ألف
٢.١٧

درهم ألف

١١,٢٥٢٧٧,٣٠١مالية موجودات شراء

٢٨,٦٠٥١٠٧,٦٦٢مالية موجودات بيع من المتحصالت

املعامالت

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

٢٠١٨
درهم ألف

٢.١٧
درهم ألف

(١١١)،^١ذ.م.م المالية لألوراق األول أبوظبي لشركة المدفوعة الوساطة رسوم

األول أبوظيب بنك -
١٠٦١١٠الفائدة إيرادات
١,٣١٥٥٥٩األرباح توزيعات إيرادات

(٢,٥١٨)(١,٧٧١)اإلدارة أتعاب
(٣٨٠)(٢٧٧)إدارية رسوم
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)ثابع( العالقة ذات األطراف ٩

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

 بصورة الصندوق موجودات قيمة صافي من سنويًا %١.٥ بنسبة إدارة أتعاب سداد يتم الشروط، الئحة من ٢-١٣ للمادة وفقًا
يومي. أساس على واستحقاقها احتسابها ويتم الصندوق، مدير إلى سنوية ربع

الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات من الخسائر صافي ١ ٠

٢.١٨
درهم ألف

٢.١٧
درهم ألف

(١,٢٥٤)(٣٤٠)المحققة الخسائر
(٩١٣)،١٢,٨٩٦)المحققة غير الخسائر

(١٣,٢٣٦)(٢,١٦٧)

مدرجة. ملكية سندات في الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة الصندوق استثمارات كافة تتم التقرير، تاريخ في كما

للمتاجرة بها المحتفظ الموجودات وصافي الموجودات صافي بين المطابقة ١ ١

 قيمة صافي على لالسترداد القابلة الوحدات حاملي اطالع يومي بشكل يتم بالصندوق، الخاصة االكتتاب لنشرة وفقًا
 الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات المدققة غير الموجودات قيمة صافي يتضمن المدققة. غير الموجودات

 رسوم أو المالية الموجودات استبعاد تكاليف على بناء تعديل دون محدد وقت في المدرجة اإلغالق أسعار باستخدام محتسبة
الوحدات. قيمة صرف

 للموجودات المدرجة العرض أسعار باستخدام المدققة الموجودات قيمة صافي احتساب يتم المالية، البيانات إعداد ألغراض
 مع المالي( المركز )بيان المالية التقارير على بناء الصندوق موجودات قيمة صافي بين مطابقة التالي الجدول يوضح المالية.
للمتاجرة: بها المحتفظ الموجودات قيمة صافي

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٨

ألف درهم

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٧

ألف درهم

١٠٧,٨٨٦١١٦,٨٢٥ المالي المركز بيان في كما الموجودات صافي
٨٧٢٦٨٩التعديل من أسعار العرض ألسعار اإلغالق

 اكتتاب لنشرة وفقًا المحتسبة للمتاجرة بها المحتفظ الموجودات قيمة صافي
١٠٨,٧٥٨١١٧,٥١٤الصندوق
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لالسترداد القابلة الوحدات ١٢

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

 فرض أو االستردادات تعليق على القدرة أيضًا للصندوق يكون االستثنائية، الظروف في االسترداد. قيمة من األدنى للحد
 في التغيرات بيان في الصلة ذات الحركات بيان تم الوحدات. حاملي جميع صالح في األمر ذلك كان إذا إلزامي استرداد
 إدارة وسياسات ١ رقم اإليضاح في المبينة لألهداف طبقًا لالسترداد. القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي

 مع مناسبة استثمارات في المستلمة االكتتابات مبالغ استثمار على الصندوق يحرص ،٤ رقم اإليضاح في المبينة المخاطر
االسترداد. بطلبات للوفاء كافية بسيولة االحتفاظ

كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٨، يبلغ صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة ٨.٥٠ درهم )اr ديسمبر اا٢٢:٢٠. 
درهم(.
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