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صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال

أبوظبي
التقرير حول البيانات المالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة ل صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال ("الصندوق" ) ،والتي تشتمل على بيان المركز
المالى كما فى  ٣ ١ديفمبر  ،٢•١٤وكذلك بيانات األرباح أو" الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في صافي الموجودات
المنستوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصًا

للسيامات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن بنك أبوظبي 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 أجل إعداد البيانات المالية بحيث تكون خالية من
األخطاء المادية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطا.
مسؤولية مدققى الحسابات
تنحصر مسؤوليتنا فى إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا للمعايير
الدولية للتدقيق .وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وان نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن

البيانات المالية خالية من األخطاء المادية.

وتنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ بعض اإلجراءات للحصول على أدلة 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 االحتيال أو الخطا .عند إجراء تقييمات المخاطر ،نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام المنشاة بإعداد وعرض البيانات
المالية بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة ،ولكن ليم بغرض إبداء الرأي
حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة .كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة السيامات المحامبية المستخدمة ودرجة معقولية

التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية بصورة عامة.
هذا ونعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأسلم إلبداء رأينا.

الرأي
برأينا ،أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي للصندوق كما في  ٣١ديسمبر ،٢•١٤
وادائه المالي وتدفقاته النقدية للمنة المنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
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معلومات عن الصندوق

يعد صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال ("الصندوق") بمثابة صندوق استثمار مفتوح األجل تم تأسيسه في دولة
اإلمارات العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع"( .مدير الصندوق") وتم ترخيصه من قبل مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي بموجب مرجع مصادقة رقم  ٢•••/٢٢٧٤/١٣بتاريخ  ٢ ١أغسطس •••.٢ال يعد الصندوق
كيان مفتقل بذاته حيث تتم إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق.

يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في االستثمار في محفظة متوازنة ألسهم دولة اإلمارات العربية المتحدة و/أو سندات متعلقة
بحقوق الملكية (مثل السندات القابلة للتحويل وإيصاالت اإليداعات األمريكية وإيصاالت اإليداعات العالمية) ،سواء كانت

مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية أو سوق دبي المالي أو نسدك دبي أو يتم المتاجرة بها في أسواق صرف عالمية
معترف بها أو من خالل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق المالية األخرى ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار

الجماعي ألطراف أخرى بغرض تنمية األموال.
لقد تم تعديل نشرة االكتتاب والئحة الشروط بتاريخ  ٢ ٤فبراير  .٢ • ١ ٤تم اعتماد هذه التعديالت من قبل مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي .إن "نشرة االكتتاب والئحة الشروط المعدلة" متاحين عند الطلب لدى المكتب المنسجل لمدير
الصندوق وهو ص .ب ،٤ .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

٢

(()

أساس اإلعداد

بيان التوافق
تم إعداد البيانات المالية للصندو ق كما في  ٣ ١ديسمبر  ٢•١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاربخ وفقًا لمعايير التقارير المالية
الدو لية.

تم اعتمادهذه البيانات المالبة باالنابة عن مدير الصندرق ف
(بم
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أساس القياس

تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بامتثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
(ج)

العملة الرسمية وعملة عرض البياائت المالية

تم عرض هذه البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم") وهي العملة الرسمية للصندوق .وقد تم تقريب
كافة المعلومات المالية التي تم عرضها بالدرهم إلى أقرب عدد صحيح باأللف،
(د)

استخدام التقديرات واألحكام

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 مر اجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة ممتمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في
الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.

يتم في اإليضاح  ٥بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات
المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.
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السياسات المحاسبية الهامة

٣

تم تطبيف السياسات المحاسبية الموضحة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية باستثناء

التعديالنك الجديدة طى المعايير التي أصبحت سارية وتم تطبيقها خالل السنة .لم يكن لهذه التعديالت أي تاثير على البيانات
المالية.

//

الفائدة

يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفائدة ضمن بيان األرباح أو الخسانر واإليرادات الشاملة االخرى بامستخدام طريفة
إلفائدة الفعلية.

إيرادات توزيعات االرباح

(ب)

تالىاارالليراسحلةتلدكاالمعاسسزمةةعدةبيكاالهساينريعابوارتوزيالظ«رهاحهتدهالمهاتلرلح
استحقاقها.
أتعاب االسرتراد

(مج

يتم تحميل أتعاب االمترداد على حاملي الوحدات القابلة لالمتردادفي وقت امترداد الوجدات في الصندوق وفقا لالنحة
الشروط ،كما يتم االعتراف بها ضمن بيان االرباح أو الخسانر واإلبرادات الشاملة األخرى في النترة التى تتم خاللها
عمليات ا السترداد.

ررم

صافياالرباح/راخلسالر)مناألاملواتاملليةبالقميةالعاللةمنخالالالرباح/واخلسالر

ولكنها ال تتضمن الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح.

إن صافى األرباح ( /الخسانر) المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخانر يمثل الفرق بين سعر
اإلغالقالمطبق على أخر تاريخ إلعادة التقييم ومعر بيعاتسوية هذه األدوات المالية.

المالية.

(مم

املرصوفات
يتم االغتراف بكافة المصروفات ،بمافي ذلك رمسوم اإلدارة ورسوم األداء ،ضمن بيان األرباح أو الخسانر على سام

االستحقاق.

(و)

املعامالت بالعمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقا لسعر الصرف الفوري الساند بتاريخ المعامله :ينم:عاده
تحوول الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ التقرير إلى الدرهم اإلماراتي وفقا لسعر الصرف الفوري
السائد في ذلك التاريخ.

(الخسانر) من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

السياسات المحاسبية الهامة (تابعم

٣

املوجودات واملطلوبات املالية

(ز)
()١

االعتراف والقياس المبني

يتم مبدنيأ االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر في تاريخ المتاجرة الذي
يصبخ فيه الصندوق ظرفأفي األحكام التعالدية الخاصة باألداة .ويتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى في
التاريخ الذي تنشًا فيه.

يتم مبدنيًا قيام الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر بالقيمة العادلة مع االعتريافي
يتكاليف المعاملة ضمن بيان األرباح أو الخسائر .يتم مبدئيًا قيام الموجودات المالية أو المطلوبات المالية التي ليست بالقيبة
العادلة من خالل األرباح أو الخسانر بالقيمة العادلة ،زاندًا تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتها او
إصدارها.

()7

التصنيف

قام الصندوق بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن الفنات التالية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

•

محتفظ بها للمتاجرة  -االستثمارات في حقوق الملكية.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
قروض وذمم مدينة  -أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة.

•

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
مطلوبات أخرى  -المستحق إلى أطراف ذات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة

.

لالسترداد.
يتم تصنيف األداة المالية كاداة محتفظبها للمتاجرة ،في حال:
•تديترياالكليا.نمكثلجر،لنملةبلراليرتهاامأليكاثامدقلللطىاسسولطيارهاعتصر،

•

األجل منها.

يقدم اإليضاح  ٦تصنيف مجموعة من البنود في بيان المركز المالي إلى فنات من األدوات المالية ،وفقا للتعريف الخاص

بالمعيار المحامبي الدولي .٣٩
()٣

القاف االعتراف

يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتهي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات نفديه من تلكي
الموجودات المالية أو عندما يقوم بتحويل المؤجودات المالية في معاملة يتم بموجبها تحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية
اسهرالترإمالبومعديةيلة؛أطملميللظتاقفيفيارهلفرقدديليلمةروقيمنلكهودعاليليةالسدرلةالرهاة
إليقاف االعتراف والتي يتم إنشاؤها أواالحتفاظ بها من قبل الصندوق ،كموجودات أو مطلوبات منفصلة ضمن بيان المركز
المالي.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٣

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

املوجودات واملطلوبات املالية (تابعم

()٣

ابقاف االعتراف (ابع)

عند إيقاف االعتراف بأصل مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لهذا األصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء
الذي تم إيقاف االعتراف به من األصل) ،والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصًا أي مطلوبات
جديدة محتملة) ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى.

يدخل الصندوق في معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها ضمن بيان المركز المالي الخاص به ،لكنه
يحتفظ إما كليا أو بشكل كبير بكافة مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو جزء منها .في حال االحتفاظ بكل أو بجزء
كبير من كافة مخاطر وامتيازات الملكية ،ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.
يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.
()٤

المقاصة

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 وتكون لديه النية في تسوية المعامالت على أمسام صافي المبلغ أو لتحصيل
الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك ،على مبيل
المثال ،لألرباح والخمائر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة ،مثل األرباح أو الخفمائر من األدوات المالية بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
()٥

قياس التكلفة المطفاة

تتمثل التكفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي بالمبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام عند االعتراف المبدني ،ناقصًا
المدفوعات للمبلغ األصلي ،زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين القيمة المبدئية
المعترف بها والقيمة المفتحقة ،ناقصًا أي نقص في انخفاض القيمة.
يتمثل معدل الفائدة الفعلي بالمعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل األعمار
المتوقعة للموجودات أوالمطلوبات المالية (أو ،حيثما يكون مناسبًا ،فترة أقصر) إلى القيمة الدفترية للموجودات أو

المطلوبات المالية .عندما يتم احتساب معدل الفاندة الفعلي ،يقوم الصندوق بتقدير التدفقات النقدية الممتقبلية مع الوضع
باالعتبار كافة الثسوط التعاقدية لألدوات المالية ،بامتثناء خسائر االئتمان المستقبلية.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٣

السياسات المحاسبية الهامة (تابعم

(ز)

املوجودات واملطلوبات املالية (ابعم

(/7

قياس القيمة العادلة

تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين
المشاركين في السوق في تأريخ القياس في المموق الرنيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل موق يكون متاحًا للصندوق في
ذلك التاريخ .تعكم القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

حيثما يكون مالئمًا ،يقوم الصنده ق بقيام القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في موق نشط لتلك األداة .يعتبر
السوق نشطًا في حال تكرار حدوث المعامالت المنعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاف بحيث يتفسنى الحصول على
معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.
في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشط ،يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على المدخالت الملحوظة
ذائت الصلة وبشكل أقل على المدخالت غير الملحوظة .يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اذتياره 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 المبدني .أي القيمة العادلة للمبلغ
المدفو ع أو المستلم .في حال قرر الصندوق أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدني تختلف عن سعر المعاملة ،ولم يتم
االستدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار المدرجة في مسوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال يتم االستناد إلى
أمسلواب تقييم يفتخذم فقط بيانات من األمواق الملحوظة ،قإنه يتم قبام األدوات المالية مبدنيًا بالقيمة العادلة ،ويتم تعديلها
لمراعاة الفر ف بين القيمة العادلة عناد االعتراف المبدئي وسعر .المعاملة.

يتم الحقأ االعتراف بالفرق في بيان األرباح أو الخسانر على أسامر تنلسبي عاى مدى عمر األداة وال يمتد هذا التقييم بعد
تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة بمعطيات السوق الملحوظة أو .تاريخ إنهاء المعاملة.

يتم االعتر اف بكافة!لتغيرات في القيمة العادلة ،بخالف إيرادات توزيعات األرباح ،ضمن بيان األرباح أو الخسائر كصافي
أر باح/خمائر من األدو ات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

(١م

تحدبد وقياسرانخفاض القبمة
يقوم الصندوق بتاريخ كل تقرير بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي علي انخفاض قيمة الموجودات المالية التى تم
قياسها بالقيمة المطفاة .يعلبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما
يشير دليل موضوعي على وقوع حدث خمتارة بعد االعتراف المبدئي باألصل (بالموجودات) وكان لحدث الخسارة هذا تاثيرًا
على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل (للموجودات) يمكن تقديرها بصورة موثوقة.

قد تتضمن األدلة المو ضوعية على نعرض الموجودات المالية النخفاض في القيمة األزمة المالية الحادة التي قد يواجهها
المقترض أو المصدر ،أو التوقف أو التأخرفي السدادمن قبل المقترض ،أومؤشرات على أن المقترض أو المصدرسوف
يشهر إفالسه ،أو معطيات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجودات مثل التغيرات الملبية في بيان مدفوعات
المقترض أو المصدر في المجموعة ،أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت اآلعثر عن السداد في المجموعة.
يتم قيام خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنهاالفرق بين القيمة الدفترية للموجودات
المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المهتقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي .ويتم االعتراف بخسائر
انخفاض القيمة ضمن بيأن األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ويتم عكسها في حساب المخصص مقابل
القروض والذمم المدينة.
عندما يتسبب حدث الحق في نقص خسانر انخفاض القيمة ،يتم عكم النقص في خسانر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخل

الشامل.

يقوم الصتدوق بشطب الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة عندما يتم تحديدها على أنها غير قابلة للتحصيل.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٣

السياسات المحاسبية الهامة (تابعم

/ح)

النقد وما يعادله
يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية من نقد لدى بنوك ذات فترات امتحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر
وأرصدة السحب المصرفي على المكشوف والتي تسدد عند الطلب وتشكل جزءًا ال يتجزأ من إدارة الصندوق للنقد.

يتم تفجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

(ط)

صايف قمية املوجورات للوحدة
يتم احتماب صافي قيمة الموجودات للوحدة المفصح عنها في بيان المركز المالي وفقًا لنشرة االكتتاب لدى الصندوق وذلك
بنقسيم صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالمترداد المدرج في بيان المركز المالي على عدد الوحدات
القائمة في تاريخ التقرير .

/يم

الوحدات القابلة لالسترداد.

يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كمطلوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االسترداد .وفقًا لنشرة اكتتاب
الصندوق ،تستندمبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد على أخر صافي قيمة معلنة للموجودات .يتضمن صافي قيمة
الموجودات امستثمارات الصندوق ذات الصلة ،ويتم احتسابها باستخدام أسعار اإلغالق .على الجانب ،أألخر ،ووفقًا للسياسات
المحاسبية للصندوق ،يتم قيامن الموجودات المالية بالقيمة العادلة وفقًا ألسعار العرض في حيز يتم قياسر) المطلوبات المالية
بالقيمة العادلة وفقًا.ألمعار الطلب .فيما يتعلق بالفزوق في أسس القياس الستثمارات الصندوق ذات .الصلة ومبالغ
االستردادت الخاصة بالوحدات القابلة لالسترداد ،تم تنويتها من خالل صافي األرباح/الخسائر .من الموجودات .المالية بالقيمة

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

(ك)

املخصصات.
يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الصندوق ،نتيجة لحدث سابق ،النزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن تقديره
بصورة موثوقة ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتفوية االلتز ام .عندما يكون هناك
تأثير جوهري للقيمة الزمنية للمال ،يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل
يعكم تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال ،حيثما أمكن ،والمخاطر المتعلقة بااللتز ام.

(مل

املعايري اجلديدة الصادرة واليت مل يمت تطبيقها بعد
هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تسري على السنة المنتهية في  ٣ ١ديسمبر.
 ،٢•١٤والتي لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية:
المعيار رقم ٩من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية" :يحل المعيار رقم  ٩من معايير التقاربير المالية الدولية،
المصدر فى يوليو  ،٢•١٤محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار المحامبي الدولي رقم  ٣ ٩األدوات المالية :االعتراف
والقيام .يتضمن المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية ،بما
في ذلك النموذج الجديد لخسائر االنتمان المقذرة المستخدم في احتماب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجذيدة
العامة لمحاسبة التحوط .يمري المعياررقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات المنوية التي تبدأ في  ١يناير
 ٢ • ١ ٨أو بعد ذلك التاريخ ،ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ؛
من المتو قع أن يكو ن لهذا المعيار تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق.

المعيار رقم  ١ ٥معايير التقارير المالية الدولية :اإليرادات من العقود مع العمالء :يضع المعيار رقم  ١ ٥من معايير التقارير
المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات .يحل المعيار رقم  ١ ٥من معايير التقارير المالية
الدولية محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم " ١٨اإليرادات"
والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ١ ١عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١ ٣الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير
المالية "برامج والء العمالء" .يسري المعيار رقم ه  ١من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات المنوية التي تبدأ في ١
يناير  ٢ • ١ ٧او بعد ذلك التاريخ ،ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٤

إدارة المخاطر المالية

مقدمة ونظرة عامة
إن الصندوق معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية:
•
•
•
•

مخاطر ا الئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
المخاطر التثغيلية

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الصندوق لكل من المخاطر المذكورة أعاله ويصف أهداف الصندوق وسياماته
واإلجراءات المتبعة من قبله لقيام وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الصندوق لرام المال.

)/

اإلطارالعامإلدارة املخاطر
إن المجلم االستشاري ولجنة االستثمار مسؤولين بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى

الصندوق.
يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بناء على األغراض االستثمارية والتوجيهات االستثمارية التي تخضع إلثراف لجنة
االستثماربصورة يومية .يقوم المجلس االستشاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوف (بمافي ذلك استراتيجيات االستثمازلدى
الصندوق المبينة في عملية االستثماز) باإلضافة إلى وضع التوصيات المناسبة إلى مدير الصندوق.

يتم وضع ممياسات إدارة المخاطر الخاصة بالصندوق بغرض تحديد وتحليل المخاطر الئي بواجهها الصندوق ووضع الحدود
المقبولة للمخاطر ونقاط التحكم فيها ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة .تتم بصورة مهتمرة ومنتظمة مراجعة
ممياسبات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكمن التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة.

إن تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمار ية للصندوق بتاريخ المركز المالى مبينة في اإليضاحات ذات الصلة بالمخاطر.

(ج)

خماطراالئمتان
■ تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر التي قد تنتج عن عجز أحد األطراف المقابلة في أداء مالية ما عن الوفاء بالتزاماته او
ارتباطاته التي أبرمها مع الصندوق ،مما قد يترتب عليه خسارة مالية للصندوق .تنشا مخاطر االئتمان بصورة أساسية من
النقد لدى البنك .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).
ادارة مخاطر االتتمان

يقوم مدير الصندوق بمراقبة مخاطر االئتمان بصورة منتظمة وفقًا للسياسات واإلجراءات المتبعة .تشتمل االهداف الرنيسية
للجنة االثمار طى )١( :تحديد االستراتيجي١ت والخطط االستثمارية الواجب اتباعها إلدارة الصندوق وفقًا لألهداف

والتوجيهات اإلستثماريةكما هو مبين في نشرة االكتتاب والئحة الشروط؛ ( )٢مراجعة أداء الصندوق ومناقشة العديد من
االستراتيجيات المتبعة على مشتوى القطاع وعلى مفتوى األمهم من حين آلخر .تتمثل األهداف الرنيسية للمجلم
االستشاري للصندوق فى حماية مصالح المستثمرين ،كما أنه ممؤول عن درامة االستراتيجيات االستثمارية المتبعة على
مستوى كل صندوق على حدة ومراجعة أداء كل صندوق على المستوى االستراتيجي .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يقوم
المجلس االمتشاري بدرامة األحداث واإلجراءات التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقديم المثورة إلى مدير
الصندوق حول إجراءات التصحيح الممكنة ،حيثما كان ذلك مناسبًا .عندما تكون مخاطر االنتمان 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.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
إدارة المخاطر المالية (تابع)

٤

خماطراالنمتان

(مج

التعرض لمخاطر االتتماز

إن القيم الدفنرية ذات الصلة بالموجودات المالية في بيان المركز المالي تمثل أقصى حاالت تعرض الصندوق لمخاطر
االنتمان في تاريخ التقرير (باستثناء سندات الملكية حيث أنها ال تتعرض لمخاطر االنتمان).
األرصدة المستحقة مز وسطاء

تنتج األرصدة المستحقة من الوسطاء من الحسابات الهامشية ومعامالت الببع قيد التسوية .تعتبر مخاطراالنتمان المتعلقة
بالمعامالت التي لم يتم تسويتها ضنيلة بسبب قصر فترة التسوية ذات الصلة والسمعة الجيدة للوسطاء الذين يتعامل ،معهم
مدير الصندوق .يقوم مدير الصندوق بمتابعة الرقابة والمركز المالي للوسطاء بصورة ربع سنوية.
تتم معظم معامالت الصندوق المتعلقة ببيع وشراء أوراق مالية من خالل شركة أبوظبي الوطني لالوراق المالية ذم.م وهي

شركةتابعةلمدبرالصندوق(.راجعاييضاح).
تركز مخاطر االنتمان

لم يكن هناله تركزات هامة لمخاطر االنتمان على مصدر فردي أو مجموعة من المصدرين في  ٣١ديسمبر ٢•١٤أوفى

٣١دييسمبر.٢•١٣
مخاطر التسوية

قد يشًا ض أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعامالت .تتمثل مخاطر القسسوية بمحاطرالخسانر الناتجة عن عجز
منشاة ما عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسليم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى وفقا لالتفاق التعاقدي.

فيما يتعلق بمعظم المعامالت ،يقوم الصندوق بالحد من هذه المخاطر عن طريق إجراء تسويات من خالل وسيط لضمان
توية المعاملة ويتم ذلك فقط عند وفاء الطرفين بالتزاماتهم المتعلقة بالتفسوية التعاقدية ،تشكل حدود التسوية جزء من
االعتماد االنتماني وتضع حدودًا لعمليات المراقبة.

الموجودات متاخرة السداد والخاضعة النخفاض في القيمة

لم تتعرض الموجودات المالية الممجلة بالتكلفة المطفأة النخفاض في القيمة ولم تتجاوز موعد استحقاقها كمافي ٣١ديسمبر
 ١٣((٢•١٤ديسمبر٣ا ا.ا ثئ).

(مج

خماطرالسيولة

تلمشل مخاطر السيولة في العخاطبي التى قد.تتتج من مواجهيالمالدوججلصعوبهأنيوتالرنفاءيةهذهمااللكزامات بطروقة لونست
ايهةلجملتاقصكة
تنشا مخاطر السيولة بصورة رنيسية من السحوبات المصرفية على المكشوف والمستحق إلى أطراف ذات عالقة وصافي
الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد.

ابارة حماطر السريلة
يتمثل منهج الصندوق إلدارة السيوله في ضمان امتالكه سيولة كافية دانمًا وألطول فترة ممكنة ،للوفاء بالتزاماته عند
امتحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة دون تكبد خمسانر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر.
يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر السيولة لدى الصندوق بصورة يومية وفقًا للسياسة واإلجرءات المتبعة .تتم مراقبة

مخاطر السيولة لدى الصندوق أسبوعيًا من قبل لجنة االستثمار والمجلس االستثاري.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٤

(مج

إدارة المخاطر المالية (تابع)

خماطر السيولة ((ابع)
ابارة مخاطر السيولة (تابع)

إن الئحة شروط الصندوق تأخذ باالعتبار امترداد الوحدات بصورة أسبوعية ولذلك فإن الصندوق معرض لمخاطر السيولة
فيما يتعلق يتلبية طلبات االسترداد المقدمة من حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في أي وقت .تفمح مميامة االمترداد لدى
الصندوق باالسترداد فقط في اليوم األخير من كل أسبوع ويجب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد تقديم إشعار قبل
االسترداد بيومين على األقل.
تشتمل األدوات المالية للصندوق على تعهيل لسحب مصرفي على المكثوف وسندات ملكية مدرجة ،التي تعتبر قابلة للتحقيق
بعهولة حيث أن هذه األسهم مدرجة في األمسواق المالية الرئيسية بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وكذلك ،الئحة شروط

الصندوق:
•

•

تسمح باالحتفاظ  ٢٥من إجمالي موجودات الصندوق في شكل نقد أو أوراق مالية مانلة يمكن المتاجرة بها من
أجل الوفاء باالمتردادات ،و
تجيز للصندوق االقتراض حتى ،ه من صافي قيمة الموجودات في أي وقت من أجل الوفاء باالمتردادات.

تتضمن امتثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على أسهم ال تتم المتاجرة بها بشكل نشط في
السوق ،وتعتبر غير سائلة .ونتيجة لذلك ،قد ال يتمكن الصندوق من تسييل بعض استثماراته في الوقت المناسبب بغرض
،.زم من إجمالي االستثمار.
الوفاء بالتزامات السيولة .تشكل هذه األوراق المالية من
تحليل استحقاق المطلوبات المالية

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تواريخ التقرير .توضح الجداول أدناه التدفقات النقدية غير
المخصومة لمطلوبات الصندوق المالية.
 ٣ ١ديسمبر ٢•١٤

القيمة الدفترية
ألف درهم

إجمالي المبلغ
ألف درهم

اقل من شهر
ألف درهم

المطلوبات المالية

سحب مصرفي على المكشوف
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

٣٥٨

٣٥٨

٢١٤,٨٥٨

٢١٤,٨٥٨

٢١٤,٨٥٨

٢١٥,٢١٦

٢١٥,٢١٦

-

٣٥٨
٢١٤,٨٥٨
»-------------

٢١٥,٢١٦

٣١ديسمبر٢•١٣

المطلوبات المالية
سحب مصرفي على المكثوف
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

القيمة الدفترية
ألف درهم

إجمالي المبلغ
ألف درهم

أقل من شهر
ألف درهم

٦٢٧
١٢٨,٩•١

٦٢٧
١٢٨,٩•١

٦٢٧
١٢٨,٩•١

١٢٩,٥٢٨

١٢٩,٥٢٨

١٢٩,٥٢٨
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(مج

خماطرالسيولة
تحليل امتحقاق المطلوبات المالية ((ابع)

يبين الجدول السابق التدفقات النقدية للمطلوبات المالية للصندوق على أمام أقرب استحقاق تعاقدي ممكن .تشتمل إجمالي
المبالغ على الفاندة المستحقة الدفع حيثما كان ذلك مناسبًا.

ال تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق من هذه األدوات بشكل كبير عن هذا التحليل بامتثناء صافي الموجودات
المنموبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالمترداد حيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقدي باستردادها خالل يومين من استالم
اإلشعار .تثمير الخبرة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتم االحتفأظ بها من قبل حاملي الوحدات لفترة متومطة األجل أو طويلة

األجل ،ومع ذلك ،فمن الصعوبة البالغة التنبؤ بمستويات االمترداد حيث أنها تتغير بشكل كبير حمب التغير في ظروف
السوق واحتياجات وأهداف المعتثمرين.
)/

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في المخاطر من أن تؤثر التغييرات في أسعار الموق مثل أسعار الفائدة وأمعار األسهم وأسعار صرف
العمالت األجنبية على إيرادات الصندو ق أو قيمة ما يمتلكه من أدو ات مالية .إن الهدف من إدارة مخاطر الموق هو إدارة
ومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحقيق أعلى عاند من هذه المخاطر..
إرارة مخاطرالسوق

إن استراتيجية الصندوق فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق مستمدة من أهداف وتوجيهأت االسئثمار الخاص بالصندوق .إن
الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هه االمتثمإرفي محفظة متوازنة لألسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة واألوراف
المالية األخرى ذات الصلة ،بما في ذلك برامج االستثمار الجماعية ألطراف أخرى .تتم إدارة مخاطر السوق لدى الصندوق
بصورة يومية من قبل مدير الصندوق وفقًا للسياسات واإلجراءات الموضوعة .كما تتم مر اقبة األوضاع السوقية للمحفظة
بشكل عام من قبل المجلس االستشاري ولجنة االستثمار بصو رة دورية.

حيثما يكون ضروريًا أو مالئمًا ،قد يقوم مدير الصندوق بتحوط مخاطر العمالت و/أو المخاطر األخرى المتعلقة بالمحفظة
وفقًا لألهداف و الدوجيهات االستثمارية،

()

خماطر السوق
النعرض لمخاطر العمالت

قد يستثمر الصندوق في أدوات مالية ويدخل في معامالت بعمالت أخرى غير عملته الرسمية ("الدرهم اإلماراتي") .وبذلك
فإن الصندوق معرض لمخاطر حدوث تغير في أسعار صرف عملته مقابل العمالت األجنبية األخرى على نحو يكون له
تأثير ملبي على قيمة حصته من موجودات أو مطلوبات الصندوق والمدرجة بعمالت أخرى خالف الدرهم اإلماراتي.
إن سعر صرف الدرهم وكافة عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،التي يستثمر فيها الصندوق ،مثبت أمام سعر
صرف الدوالر األمريكي ،وبذلك فإن تعرض الصندوق لمخاطر العمالت محدود إلى هذا الحد.
نظرًا ألن معظم الموجودات والمطلوبات بالدرهم اإلماراتي أو بعمالت أجنبية مثبت سعر .صرفها أمام الدرهم اإلماراتي،
تر ى اإلدارة أن أية تغيرات معقولة محتملة في أسعار الصرف لن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق.
التعرض لمخاطر أمعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة بالمخاطر التي قد تنشًا عن الفرق الزمني بين االستحقاق وإعادة تسعير موجودات ومطلوبات
الصندوق الخاضعة لفائدة.
إن معظم الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق ال تخضع لفائدة.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٤

(د)

إدارة المخاطر المالية (ابع)

حماطر السوق ((ابعم
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة (تابع)

تخضع أرصدة السحب المصرفي على المكشوف التي تم إيداعها لدى مدير الصندوق ألسعار فائدة متغيرة ،حيث يتم إعادة
تسعيرها بصورة ربع سنوية .بينما ال تخضع كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى لفائدة .ونتيجة لذلك ،فإن
الصندوق معرض بثكل محدود إلى مخاطر القيمة العادلة أو أسعار الفائدة على التدفق النقدي بسبب التقلبات في مستويات
أمعار الفاندة السوقية السائدة .وعليه ،ترى اإلدارة أن أية تغيرات معقولة محتملة في حركات أسعار الفاندة ،لن يكون لها
تاثير جوهري على البيانات المالية للصندوق.
مخاطر األمعار األخرى

تتمثل مخاطر األسعار األخرى بمخاطر حدوث تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق (خالف تلك
الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت) ،مواء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل متعلقة باستثمار محدد أو
مصدره أو كافة العوامل التي تؤثر على جميع األدوات التي تتم المتاجرة بها في السوق .نظرًا لتسجيل معظم األدوات المالية
للصندوق بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسانر ،قإن كافة التغيرات في
ظروف السوق .سوف تؤثر بصورة مباشرة على صافي إيرادات االستثمار.

:يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة مدنوعة من األدوات في قطاعات صناعية مختلفة
ومتاجر بها في أمواق مختلفة .يقوم الصندوق في ظل الظروف االعتيادية ،باالستثمار في األدوات التجارية وفقًا للتوجيهات

االستثمارية.
وفقأ لالنحة الشروط الخاصة بالصندوق ،فإن سياسة تركز المحفظة االستثمارية للصندوق تكون كما يلي:

•
•
•
•
•

ال يزيد االستثمار فى أي سند.محدد عن Z ١ • .من إجمالي قيمة رأممال الشركة غي السوق.
باستثناء ما يقتضيه إظهار تقييم الموق لألسهم ،يجب أآل يزيد االستثمار في األمهم أو األوراق المالية السائلة التي يمكن

المتاجرة بها ألي شركة عن ه من إجمالي موجودات الصندوق في وقت االستثمار.
ال يزيد االستثمار في برامج أخرى لالستثمار الجماعي عن !.من صافي قيمة موجودات الصندوق ،كما يجب اال يزيد
عن %٥من صافى قيمة الموجودات ألي من برامج االستثمار الجماعي التي يستثمر فيها الصندوق.
ال يزيد االستثمارفي ،أو ضمان تغطية أو االكتتاب في األسهم العامة أو ما قبل الطرح العام المبدني المحتمل ظهوره في
السوق خالل ثمانية عثر شهرا عن  Z ١ ٥من إجمالي موجودات الصندوق.
ال يزيد االستثمار في أسهم في دول مجلم التعاون الخليجي (باستثناء اإلمارات العربية المتحدة) عن .من إجمالي
الموجودات.

تتطلب اإلجراءات الداخلية من مدير الصندوق إدارة مخاطر األمعار بصورة يومية .إن اإلجراءات والنظم الداخلية تساعد
مدير الصندوق على متابعة ومراقبة أية نوع من مخاطر األسعار بصورة مستمرة .يجب تعديل مسار أي انحراف عن
التوجيهات الممموح بها من خالل أفضل أسلوب ممكن وضمن إطار زمني يتنامسب مع حقوق الملكية .كما تتطلب إجراءات
الصندوق مراقبة مخاطر األسعار بصورة شهرية من قبل المجلم االستشاري ولجنة االستثمار.

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

يقوم مدير الصندوق بمراقبة تركز المخاطر فيما يتعلق باألطراف المقابلة وقطاعات العمل.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٤
(ا)

إدارة المخاطر المالية (تابع)

خماطر السوق (ابع)
مخاطر .األمعار األخرى (تابعم

تلركز استثمارات الصندوق ف ،حقووالملكية في ،القطاعات التالية.
٢.١٤

ألف درهم

القطاع العقاري
الفطاع المصرفي والمالي
قطاع االتصاالت
"لش الرع

٢•١٣
ألف درهم

٦•,١٣٤

٤٦,٧٢١

٥٥٥,٧6

١•٨,•١٣
»

١,١•٣

٣٩,٤٣٤

•٥,١٣

٢•٧,٥٨١

١٢٨٨٥•٩

فيما يلي تركزات الصندوق الهامة بصورة فردية في محفظته الخاصة باالسنثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو.
الخمائر.

•••،

شر كة إعمار للعفارات
بذك الخليج األول
بنك ،أبوظبي الوطني التجاري
بنك أبوظبي الوطني ش،م.ع.
موانى دبي العالمية

•آ
١٥
١١
٧
٣

٢.١٣

٢•٢
•١٤
١٣.
١٢
ه

يقوم الصندوق بتقدير التقلبات المستقبلية المعقولة المحتملة في أمعار السوق لالستثمارات في حقوق الملكية وذلك لكل
استثمار على حده.
يوضح الجدول المبين أدناه تأثير!النخفاض المعقول المحتمًا في أسعار السوق لكل مبهم بنسبة .فيا ديسمبر على بيان
األرباح أو الخسانر واإليرادات الشاملة األخر ى للصندوق وصافي الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد.
يفترض هذا التحليل ثبان كافة المتغيرات األخرى خاصة أسعار الفائدة وأسعار صزف العمالت األجنبية.

التاثري بالف درمه
امتثمار ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسأئر

٢•١٤

٢.١٣

٢,•٧٥

١,٢٨٥

التأئير كنسية موئية مز صافي المو جورات

امتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

.٩٩

,•٩٩

إن الزيادة في أسعار السوق كان سيؤدي إلى التأثير بنفس الدرجة ولكن في االتجاه العكمي بالمبالغ المبينة أعاله.

كما في تاريخ التقرير ،لدى الصندوق استثمارات في أوراق مالية غير نشطة ،يتم قياس القيمة العادلة لهذه األوراق المالية
باستخدام أسلوب التقييم .بالرغم من أن اإلدارة ترى أن تقديراتها تقارب القيمة العادلة لألوراق المالية ،إال أن استخدام أسلوب
مختلف ذو افتراضات مختلفة قد يؤدي إلى تقدير مختلف للقيمة العادلة .إن أقصى تعرض للمخاطر من هذه األوراق المالية
يبلغ١,•٩٥ألف درهم ( ٨٣٥ :٢•١٣ألف درهم)( .راجع اإليضاح .)٦

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

إدارة المخاطر المالية (تابع)

٤

()

خماطر السوق (ابع)

(مه املخاطر التشغيلية
تتمنل المخاطر التشغيلية فى مخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تنشا عن أسباب متنوعة متعلقة بعمليات الصندوق
والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الصندوق سواء داخليًا في إطار الصندوق أو خارجيًا على مستوي مقدمي
خدمات الضندوق ،باإلضافة إلى عوامل خارجية خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك الناتجة
عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير إدارة االستثمار المتعارف عليها بصورة عامة.

تنتج المخاطر التشغيلية من كافة أنشطة الصندوق .إن الهدف من إدارة الصندوق للمخاطر التشغيلية هو تحقيق التوازن بين
تجنب الخسانر المالية واألضرار التي قد تلحق بعمعة الصندوق مع تحقيق هدف االمستثمار المتمثل في تحقيق عاندات
للمستثمرين.
يتولى رئيس المكتب األوسط ومدير االلتزام لدى مدير الصندوق مسؤولية وضع وتطبيق األنظمة الرقابية على إدارة المخاطر
التشغيلية .ويتم دعم هذه المسوولية من خالل وضع معايير عامة إلدارة المخاطر التثغيلية ،التي تتضمن ضوابط وإجراءات
على ممتو ى مقدمي الخدمه والخدمة المقدمة في المجاالت التالية:

•
•
•
• ميثلقاانالمكاير قلفرراراللمجأاكر"الشناية التي يوابهها الصنوق ،ومدى مدهمة الضوابط والمراءات لسواجهة المفاطر
•
متطلبات الفصل المنامسب في المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛
متطلبات التسوية ومتابعة المعامالت؛
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛

ألتي تم تحديا.ها؛
 •Oتطوير خطط للطوارئ؛
• المعايير األخالقية والتجارية؛ و
• الحد من حدة المخاطر ،بما فيها التأمين حيث كان ذلك فعال.
يتم دعم االلتزام بالسياسات واإلجراءات من خالل المراجعات الدورية التي يتم القيام بها من قبال قسم التدقيف الداخلي
بالمجموعة وتتم مناقشة نتانج أعمال المراجعة مع اإلدارة ويتم تقديم ملخصات بها إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا لمدير
الصندوق.

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

يتم الحقًا االحتفاظ بكافة األوراف المالية الخاصة بالصندوق لدى وسطاء ذوي سمعة جيدة .إن إفالس أو تعثر األمناء قد يسببي
تأجيل أو تقليل حقوق الصندوق فيما يتعلق باألوراق المالية المحتفظ بها لدى األمناء .ويقوم مدير الصندوق بصورة دورية

بمراقبة التصنيف االئتماني والرقابة الداخلية والمركز المالي لألمناء الذي يتعامل معهم.

(و)

إدارة رأس املال
يتمثل رأسمال الصندوق بعدد الوحدات القائمة .يهدف الصندوق إلى امتثمار مبالغ االكتتابات في محفظة استثمارية بغرض
إنماء رأس المال وتوفير عواند مجزية على المدى المتوسط .في حين يتم تخفيض مخاطر .االنخفاض المباشر في السوق ذو
الصلة

يودف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف بصورة رنيسية من خالل االستثمار في محفظة متوازنة وفقًا للتوجيهات االستثمارية
للصندوق مع االختفاظ بالميولة الكافية للوفاء بامتردادات حاملي الوحدات القابلة لالسترداد .وقد التزم الصندوق بالمتطلبات
المفروضة من جهات خارجية بما في ذلك القوانين واللوانح الخاصة بهينة األوراق المالية والسلع ومصرف اإلمارات العربية

المتحدة المركزي.

صندوق بنك أبوظبى الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٥

استخدام التقديرات واألحكام
المصادر الرسيسية لعدم اليقين في التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحامسبية للصندوق.

()١

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

فيما يتعلق ببعض األدوات المالية األخرى ،فإن القيم الدفترية تقارب القيمة العادلة نتيجة للطبيعة الفورية أو قصيرة األجل
لألدوات المالية.
إن وجود أسعار سوقية ملحوظة يقلل من الحاجة إلى أحكام وتقديرات إدارية كمايقلل أيضًامن الشكوك المرتبطة بتحديد القيم
العادلة .إن وجود مدخالت وأسعار منوقية ملحوظة يختلف تبعًا للمنتجات واألسواق ويتعرض للتغيرات بناء على أحداث

محددة وظروف عامة في السوق المالي.

تتطلب أساليب التقييم التي تمتخدم مدخالت هامة درجة عالية من أحكام وتقديرات اإلدارة عند تجديد القيمة العادلة .إن أحكام
وتقديرات اإلدار ة تعتبر دائمًا الزمة الختيار طريقة التقييم المنامسبة التي يجب استخدامها.

قام الصندوق بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقيام القيم العادلة.تتضمن األنظمة الرقابية المحددة :التحقق من مدخالت
التسعير الملحوظة؛ تحليل وبحث التغيرات الهامة اليومية في التقييم؛ وإبالغ المجلم االدتثاري ولجنة االمتثمار باألمور
الجو هرية المتعلقة بالتقييم.
ينم في االيضاح  ) :( ٢وااليضاح  ٦بيان العبا ات المحاسبية للصندوق فيما يتعلق بقياسات القيمة العادلة لالدوات المالية.
()٢

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

()٣

تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية
تقدم السيامات المحامبية للصندوق نطاق للموجودات والمطلوبات المالية ليتم تصنيفها في البداية ضمن الفنات المحاسبية
المختلفة في بعض الظروف.
عند تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،أكد الصندوق بأنه يلتزم بالوصف المبين في
اإليضاح ( ٣ز) واإليضاح .٦

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٦

الموجودات والمطلوبات المالية
التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

يبين الجدول أدناه تصنيف لمجموعة من البنود في بيان المركز المالي للصندوق إلى فنات األدوات المالية.
 ٣ ١ديممبر ٢•١٤

بالقبة العادلة
التكلفة المطفأة

القيمة
الدفترية
ألف درهم

٧,٩٢٦

٧,٦٢٩
٢•٧,٥٨٢
ه

٧,٦٣٤

٢١٥,٢١٦

-

٣٥٨
٢١٤,٨٥٨

٣٥٨
٢١٤,٨٥٨

-

٢١٥,٢١٦

٢١٥,٢١٦

من خالل األرباح
أو الخسائر
ألف درهم

النقد لدى البنك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المستحق من طرف ذي عالقة
•

٢•٧,٥٨٢

ألف درهم

٥

-

٢•٧,٥٨٢

المهتحق إلى أطراف ذات عالقة
ماء الموجودات السرة ام حاملي الشاك القابلة ألسرداء

األخرى

-

٣١ديسبر٢.١٣
بالقيمة العادلة
التكلفة المطفأة.

القيمة
الدفترية
ألف درهم

١٢٨,٥•٩

١,•١٩

-

١,•١٩
١٢٨,٥•٩

١٢٨,٥•٩

١,•١٩

١٢٩,٥٢٨

-

١٤,٩٦٢
١•٥

٨٧,•٣٨

١٤,٩٦٢
١•٥
٨٧,•٣٨

-

١•٢,١•٥

١•٢,١•٥

من خالل األرباح
أو الخسائر
ألف درهم

النقد لدى ية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالر) األرباح أو الخسائر

سحب مصرفي على المكثوف
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

-

األخرى
ألف درهم

إن األدوات المالية التي ال يتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر هي موجودات ومطلوبات قصيرة األجل
تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة.
يتم قيام كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة بامستثناء االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم
قياسها بالقيمة العادلة استنادًا إلى األسعار المتداولة في سوق نشط أو باستخدام بعض طرق التقييم.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٦

الموجودات والمطلوبات المالية (تابعم
التصنيفات المحلسبية والقيم العادلة (تابع)

يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لالستثمار في األسهم غير النشطة كما في تاريخ التقرير ،باستخدام طرق التقييم .تشتمل
آمتاليب التقييم على مقارنة ألدوات مماتلة ،في حال وجودها ،يكون لها أمسعار سوقية ملحوظة أوتحدد مؤشرات األسعار التي
يتم أخذها باالعتبار لطرح أقرب سعر .يتمثل الهدف من استخدام طرق التقييم في الحصول على القيمة العادلة التي تعكم
؛,سعار األدؤات المالية في تاريخ التقرير ،التي كان ليتم تحديدها بواسطة مشاركين في السوق يتعاملون وفقألشروط السوق.
يقوم الصندوق بقيام القيم العادلة باستخدام نظام متدرج للقيم العادلة المبين أدناه الذي يعكم أهمية المدخالت المستخدمة في

وضع القياسات:
الممتوى  : ١سعر السوق المدرج (غير المعدل) في موق نشط ألداة ممائلة.
المعتوى  :٢أساليب التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة ،إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة
(أي مستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفنة على األدوات القي يتم تقييمها باستخدام :أمعار السوق المدرجة في أسواق نشطة
 5مماللة أو .األنعار السوقية المدرجة آلدوات مطابقة أو ممائلة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطأ أو أساليب تقبيم
أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوف.

المستوى  :٣أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات حيثما تشتمل أساليب،
التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تاثير هام على تقييم األداة .تشتمل هذه
الفنة على األدوات التي يتم تقييمها بفاء علىاألسعأر المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعدبالن واالفتراضات الهامة غير
الملحوظة مطلوبة حتى تعكم الفروق بين األدوات.
يقام الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قيامبها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام.

المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياسات القيمة العاداة.
المستوى ١

المستوى ٢

المسنوى ٣

اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

 ٣ ١ديسمبر ٢،١٤
موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائر

اإلجمالي

•٢•٦,٤٩

-

١,•٩٢

٢•٧,٥٨٢

•٢•٦,٤٩

-

١،•٩٢

٢•٧,٥٨٢

٣١ديسمير٢•١٣
موجودات مالية بالقيمة العادلة

من خالل األرباح أو الخسائر

اإلجمالي

١٢٧,٦٨٤

-

,٨٣٥

١٢٨,٥•٩

١٢٧,٦٨٤

-

٨١•٥

١٢٨,٥•٩

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٦

الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (ابع)
يوضح الجدول أدناه مطابقة بين األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقيامات القيمة العادلة في المستوى  ٣من
مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة:

٢،١٤
ألف درهم

٢•١٣
ألف درهم

الرصيد كما في  ١يناير
األرباح المعترف بها ضمن بيان األرباح أو الخسانر
واإليرادات الشاملة األخرى

٨٣٥

٣٨٦

٢٥٧

٤٤٩

الرصيد كما في  ٣ ١ديسمبر

١,•٩٢

٨٣٥

كانت حسامية القيمة العادلة لالستثمارات ضمن المستوى  ٣متتغير بمقدار  ٥٥ألف درهم (( rديسمبر٣ا (• ٤٢•٢الف
درممم نتيجة التغير بالزيادة أو النقص بنسبة  z٥في أسعار الموق.

٧

األطراف ذات العالقة

موية األطرافه ذات العالقة
تعتبر األطراف أنها ذاث عالقة إذا كان بمقدرة طرف ما ممارمة سيطرة أو نفوذ ملحوظ على الطرف األخر في اتخاذ
القرارات المالية أو التشغيلية .تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ،ولجنة االمتثمارات ومدير
الصندوق وتلك الثركات التي يتم السيطرة عليها من قبلهم .يقوم الصندوق ،في مسباق األعمال االعتيادية ،بتقديم وتلقي
خدمات من تلك األطراف ذات العالقة بامعار يتم االتفاق عليها ،وبموجب أحكأم وشروط موضحة من قبل مدير الصندوق.

األحاكم والرشوط
إن األحكام والتروط الهامة مو ضحة أدناه:
الوساطة

تقوم أبوظبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني بتقديم
خدمات الوساطة إلى الصندوق وفقًا لألسعار المائدة في السوق.

الخدمات المصرفية

يقدم بنك أبوظبي الوطني خدمات مصرفية وفقًا لألسعار المتفق عليها مع الصندوق.

الخدمات األخرى

يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقًا لألتعاب المدرجة في النحه الشروط:

•
•

أتعاب اإلدارة بنسبة ه،.

أتعاب أداء بقيمة •  %١على األداء المتميز للصندوق أعلى من مؤشر s&p Pan Arab
"( Large-Mid Cap TRمؤشرالمقارنة") وأخر قيمة لصافي الموجودات يترتب عليها
صرف أتعاب األداء خالل السنة ذات الصلة ("مؤشر عالي").

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٧

األطراف ذات العالقة (تابع)

/ألصدة
فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تواريخ التقرير:

٢.١٤
ألف درهم
القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر في أوراق مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق
ه (,,ألف سهم ((((/:/.ه (,الف سهم

عدد الوحدات المحتفظ بها من قبل األطراف ذات العالقة (باأللف)

١٤,٥٣٨

-

٢•١٣
ألف درهم

٢•,٤٧٦

-

النقد لدى البنك

٧,٦٢٩

١,•١٩

أتعاب إدارة مستحقة الدفع لمدير الصندوق
فواند مستحقة الدفع لمدير الصندوق
أتعاب إدارية ممتحقة إلى قسم الحفظ األمين

٣١٦
ا
ا
٤١

٦•٧
١
١٩
-٦٢٧

املستحق الر أطراف ذات عالقة

—
١•٥٨

تشتمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على استثمارات ملكية بمبلغ ال شيء درهم  ٢٧ديأسمب
 ,,’•٣•-٢•,٣الف درمم محتفظ بها من قبل طرف ذي عالقة باإلنابة عن الصندوق.
حجم المعامألت مع الشركة األم

٢•١٤
ألف درهم

٢.١٢
ألف در هم

المشتريات

٢٤•,٧٤٢

٦٥,٢٩٦

المبيعات

١٥١,٤٦٦

٩٦,•٥٢

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

ألف درهم

٢•١٣
ألف درهم

()١
٤٩٩

()١٣٨
٦٤١

()١٤٧

()٣٥

()٣,٥٤٤
()٤٥١

()٢٦٦

٢•١٤

إيرادات الفائدة
إيرادات توزيعات األرباح
مصروفات وساطة
أتعاب إدارة االستثمار
أتعاب إدارية

()٢,٢٣٧

يمت إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد موظيف إدارة رنيسيني لدى الصندوق.

وفقأللمادة ٢-١٣من النحة الشروط ،يتم سداد أتعاب إدارة بنسبة ه !.منويًا من صافي قيمة موجودات الصندوق بصورة
ربع سنوية إلى مدير الصندوق ،ويتم احتسابها واستحقاقها بصورة أسبوعية.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

صافي األرباح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٨

فيما يلي صافي األرباح من أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

ألف درهم

٢.١٣
ألف درهم

()٦(٦•٧

()٢,٧•٤
٥٩,٨٦٣

()١،•,٢•٤

٥٧,١٥٩

٢.١٤

الخسائر المحققة
(الخساذر)|/ألرباح غير المحققة

()٣,٥٩٧

إن كافة امتثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تكون في مندادت ملكية ،كما في تاريخ التقرير.
٩

وحدات الصندوق

كان العرض األولى للوحدات بسعر  ١ .درهم للوحدة (بالقيمة االسمية) .الحقًا للعرض األولي ،يرتكز سعر االكتتاب
لله حدات عل صافى قيمة الموجودات لكل وحدة في آخر يوم عمل من كل أسبوع.

مطابقة صافي الموجودات وصافي قيمة الموجودات لألسهم

•١

-

٢•١٤

٢.١٣

ألف دزهم

ألف ا.رهم

صافى الموجودات وفقًا لنشرة االكتتاب
تمويات من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض

٢١٦,٤٥٧

()١•٥٩٩

(••)٣

صافي الموجودات وفقًا للتقارير المالية

٢١٤,٨٥٨

١٢٨,٩•١

١٢٩,٢•١

وفقأ لنشرة االكتتاب للصندوق ،يتم تقديم تقارير أسبوعية غير مدققة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حول صافي قيمة
الموجودات .يتضمن صافي قيمة الموجودات غير المدقق استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر المحتمبة
باستخدام أسعار اإلغالق آلمدرجة في وقت محدد دون إجراء تعديالت لتكاليف استبعاد الموجودات المالية أو مصاريف
االسترداد النقدي.

ألغراض إعداد تقارير البيانات المالية ،يتم احتساب صافي قيمة الموجودات المدققة بامتخدام أسعار العرض المدرجة
للموجودات المالية.

