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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

العادة حاملي الوحدات
صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
أبوظبي

تقرير حول البيانات المالية
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة ل صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال ("الصندوق") ،والتي تشتمل على
بيان المركز المالي كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤وبيانات األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات فى
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،
باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصًا للسياسات المحامبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن بنك أبوظبي الوطني ("مدير الصندوق") مهؤول 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 االخطاء المادية ،الناتجة عن االحتيال أو الخط.
مسؤولية مدققي الحسابات
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية بناء على أعمال التدقيق التى قمنا بها .لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .تقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل
على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من األخطاء المادية
تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ بعض اإلجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات
المالية .تعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها على األحكام الموضوعة من قبلنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية فى
البيانات المالية ،الناتجة عن االحتيال أو الخطا .عند إجراء تقييمات تلك المخاطر ،نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة
بتيام المنشأة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتنلسسب مع
الظروف الراهنة ،ولكن ليم بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة .كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا
لمدى مالءمة السيلسات المحاسبية 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 بأماس إلبداء رأينا
الراي
برأينا ،أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي للصندوق كما في  ٣ ١ديسمبر
 ،٢٠١٤وأدانه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية
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١

معلومات حول الصندوق

يعد صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال ("الصندوق") بمثابة صندوق امتثمار مفتوح تم تاسيمه في
دولة اإلمارات العربية المتحدة ("اإلمارات") من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع"( .مدير الصندوق") ،وتم
ترخيصه من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بموجب مرجع مصادقة رقم ٢٠٠٣/٢١٥٦/١٣
بتاريخ  ٣١ديسمبر  .٢٠٠٣ال يشكل الصندوق كيان مستقل بذاته حيث تتم إدارة أنشطته من قبل مدير
الصندوق.

يهدف الصندوق إلى االمتفادة من فرص المتاجرة قصيرة األجل التي تنشا بصورة رئيسية من األسهم
اإلماراتية .يهدف الصندوق إلى توفير عوائد مجزية على المدى المتوسط ،والتقليل من مخاطر االنخفاض
الموجه في األسواق ذات الصلة .يقوم الصندوق باالستثمار في محفظة أسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة
والشرق األوسط وشمال أفريقيا واألوراق المالية ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي لألطراف
األخرى ،فى القطاعات المختلفة ،سواء كانت مدرجة فى منوق دبى المالى أو سوق أبوظبى المالى أو ،حيثما
كان مناسبًا ،مشتراه من خالل ترتيبات "األسواق الموازية" .ترتكز عمليات بيع وشراء الموجودات على تقلبات
السوق ومدى اإلقبال على األصل المعني في وقت محدد.

لقد تم تعديل نشرة االكتتاب بتاريخ  ١نوفمبر  ،٢٠٠٧كما تعديل الئحة الشروط في  ٢ ٦يوليو  .٢٠١٢تم
اعتماد هذه التعديالت من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يتم توفير نشرة االكتتاب والئحة
الشروط المعدلتين عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وهو ص ب  ، ٤أبوظبي ،اإلمارات العربية
المتحدة.
٢
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اساس ا إلعداد

بيان التوافق
تم إعداد البيانات المالية للصندوق كما في  ٣ ١ديسفبز  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير
التقارير المالية الدولية.
تم اعتماد هذه البيانات المالية باإلنابة عن مدير الصندوق بتاريخ

(مب

JUN 30 2015

أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بامتثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

(مج

العملة الرمسية ومعلة عرض البيانات املالية
يتم عرض هذه البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم") وهي العملة الرسمية للصندوق .لقد
تم تقريب كافة المعلومات المالية التي تم عرضها بالدرهم إلى أقرب عدد صحيح باأللف.

(د)

استخدام التقديرات واألحاكم

إن إعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام
والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السيامات المحامسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.

يتم في اإليضاح  ٥بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة عند تطبيق
السياسات المحامسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية.
٦

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٣

السياسات املحاسبية اهلامة

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

تأثير على هذه البيانات المالية.
(ًا)

الفائدة

يتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفاندة ضمن بيان األرباح أو الخسانر واإليرادات الشاملة األخرى

بامتخدام طريقة الفائدة الفعلية.
أتعاب االسرتداد

(مب

يتم تحميل أتعاب االسترداد على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في وقت استرداد الوحدات فى الصندوق ،كما
يتم االعتراف بها ضمن بيان األرباح أو الخسانر واإليرادات الشاملة األخرى في الفترة التى تتم خاللها عمليات
االمترداد.

إبرياالتتوزيعات األرياح

(مج

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن بيان األرباح أو الخسانر واإليرادات الشاملة األخرى عند إقرار
الحق في استالم اإليرادات .في حالة سندات الملكية المدرجة ،عادة يكون ذلك في التاريخ السابق لتوزيع
األويام.

(ررم

صايف األرباح( /اخلسائر) من أألدوات املاية بامسة العادلة من خالل األرباح أو سانر

يشتمل صافى األرباح( /الحسائر) من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر على كافة
التغيرات المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة وفروق صرف العمالت األجنبية ،ولكنها ال تتضمن الفاندة
وإيرادات توزيعات األرباح.

تتمثل األرباح /الخسانر المحققة من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر في الفرق بين
سعر اإلغالق المطبق في آخر تاريخ إلعادة التقييم وبين سعر بيعا تموية هذه السندات المالية.

تتمثل األرباح( /الخسائر) غير المحققة في الفرق بين القيمة الدفترية لألدوات المالية في بداية الفترة أومعر
المعاملة عند شرائها في فترة التقرير الجارية وبين قيمتها العادلة في نهاية الفترة أو في آخر تاريخ إلعادة التقييم
قبل بيع /تموية هذه األدوات المالية.
(ه)

املرصوفات

يتم االعتراف بكافة المصروفات ،بما في ذلك أتعاب اإلدارة ورسوم األداء ،ضمن بيان الدخل الشامل على
أمام االستحقاق.

(و)

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

اإلماراتي وفقًا لمعر الصرف الفوري السائد في ذلك التاريخ.

يتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحويل ضمن بيان الدخل الشامل .يتم إدراج فروق صرف الجمالت
األجنبية المتعلقة باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن صافي األرباح ( /الخسانر)

من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

٧

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٣

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية

(()

االعراف والقيام المبدني

يتم مبدئيًا االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخمانر في تاريخ
المتاجرة الذي يصبح فيه الصندوق طرفًافي األحكام التعاقدية الخاصة باألداة .يتم االعتراف بالموجودات
والمطلوبات المالية األخرى في التاريخ الذي تنشأ فيه.

يتم مبدئيًا قيام الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة
العادلة مع االعتراف بتكاليف المعاملة ضمن بيان األرباح أو الخسائر .يتم مبدنيًا قيام الموجودات والمطلوباب
المالية التى ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ،زائدًا تكاليف المعاملة المنسوبة

بصورة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها.

()7

التصنيف

قام الصندوق بتصتيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية ضمن الفنات التالية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
محتفظ بها للمتاجرة  ٠االمتثمارات في حقوق الملكية.

٠

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:

.

قروض وذمم مذينة  -النقد لدى البنك وأرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة.

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:

.

مطلوبات أخرى  -األرصدة المستحقة إلى أطراف ذات عالقة وصافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد.

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

.
.

تم حيازتها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب؛
عند االعتراف المبدئي ،كانت جزء من محفظة تتم إدارتهما معًا وكان هناك دليل على الحصول على

أرباح قصيرة األجل منها.

يقدم اإليضاح  ٦مطابقة لمجموعة من البنود في بيان المركز المالي مع فنات األدوات المالية ،وفقًا للتعريف
الخاص بالمعيار المحامبي الدولي . ٣ ٩

()/

القاف االعرتاف
يقوم الصندوق بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات
نقدية من تلك الموجودات المالية أو عندما يقوم بتحويل الموجودات المالية في معاملة يتم بموجبها تحويل كافة
مخاطر وامتيازات ملكية الموجودات المالية بصورة فعلية أو في معاملة ال يقوم فيها الصندوق بنقل أو االحتفاظ
بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال يحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية .يتم االعتراف بأي
حقوق من الموجودات المالية المحولة المؤهلة إليقاف االعتراف والتي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل
الصندوق ،كموجودات أو مطلوبات منفصلة ضمن بيان المركز المالي.
٨

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٣

(ز)

ر٢نم

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تابع)

ايقاف االعتراف ((ابع)
عند إيقاف االعتراف باألصل المالي ،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 الدخل الشامل.
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 بكافة أو بالجزء األكبر من 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

املقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي ،وذلك فقط عندما
يكو ن للصندوق حق قابل للتنفيذ قانونيًا بمقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديه النية في تسوية المعامالت على
أمامن صافي المبلغ أو لتحصيل الموجودات وتموية المطلوبات بصورة متزامنة.

يتم بيان اإليرادات والمصروفات علي أسام صافي المبلغ ،وذلك فقط عندما تجيز معايير التقارير المالية
الدولية ذلك ،على سبيل المثال ،لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة ،مثل األرباح أو
الخسائر من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
(٥م

قياس التكلفة المطفاة

تتمثل التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي في المبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام المالي عند
االعتراف المبدئي ،ناقصًا المدفوعات للمبلغ األصلي ،زائدًا أو ناقصًا اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية ألي فرقبين القيمة المبدئية المعترف بها والقيمة المستحقة ،ناقصًا أي تقليص في انخفاض القيمة.
يتمثل معدل الفائدة الفعلى فى المعدل الذي يتم بموجبه خصم المدفوعات والمقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة
خالل األعمار المتوقعة للموجودات أو المطلوبات المالية (أو ،حيثما يكون مناسبًا ،فترة أقصر) إلى القيمة
الدقترية للموجودات أو المطلوبات المالية .عندما يتم احتساب معدل الفائدة الفعلي ،يقوم الصندوق بتقدير
التدفقات النقدية المستقبلية مع الوضع باالعتبار كافة الشروط التعاقدية لألدوات المالية ،باستثناء خسائر االئتمان
المستقبلية

٩

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية ((ابعم

()7

قياس القمية 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 تاريخ القيام في الموق الرئيمي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق
يكون متاحًا للصندوق في ذلك التاريخ .تعكمن القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
في حال توفر تلك الشروط ،يقوم الصندوق بقيام القيمة العادلة لألداة بامستخدام السعر المدرج في موق نشط
لتلك األداة .يعتبر السوق نشطًا في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاف
بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األمعار بصورة مستمرة.

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نثط ،يستخدم الصندوق أساليب تقييم ترتكز بشكل كبير على
المدخالت الملحوظة ذات الصلة وبثكل أقل على المدخالت غير الملحوظة .يشمل أملوب التقييم الذي يتم
اختياره كافة العوامل التي يضعها المشاركون في السوق في اعتبارهم عند تسعير المعاملة.
يكون سعر المعاملة عادة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدني  -أي القيمة
العادلة للثمن المدفوع أو المستلم .في حال قرر الصندوق أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن
سعر المعاملة ،ولم يتم االستدالل على القيمة العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو
مطلوبات مماثلة أو لم يتم االستناد إلى أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات من األسواق الملحوظة ،فإنه يتم قيأس
األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ،ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي.
وسعر المعاملة .يتم الحقًا االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أسام تناسبي على مدى عمر األداة
وال يمتد هذا التقييم بعد تاريخ الحصول على تقييم مدعوم بصورة كاملة بمعطيات السوق الملحوظة أو تاريخ
إنهاء المعاملة.

يتم االعتراف بكافة التغيرات في القيمة العادلة ،بخالف إيرادات توزيعات األرباح ،ضمن بيان األرباح أو
الخسائر كصافي أرباح /خسائر من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

()١

حتديد وقياس اخنفاض القمية
يقوم الصندوق بتاريخ كل تقرير بالتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات
المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يعتبر األصل المالي أو مجموعة من
الموجودات المالية أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة عندما يشير دليل موضوعي إلى وقوع حدث خسارة
بعد االعتراف المبدني باألصل (بالموجودات) وكان لحدث الخسارة هذا تأثيرًا على التدفقات النقدية الممتقبلية
لألصل (للموجودات) يمكن تقديره بصورة موثوقة.
قد تتضمن األدلة الموضوعية على تعرض الموجودات المالية النخفاض في القيمة األزمة المالية الحادة التي قد
يواجهها المقترض أو المصدر ،أو التعثر أو التأخر في السداد من قبل المقترض ،أو إعادة جدولة أحد القروض
أو الملفيات من قبل الصندوق بناء على شروط لم يكن الصندوق ليقبلها في ظروف أخرى أو مؤشرات على أن
المقترض أو المصدر سوف 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 التعثر عن السداد في المجموعة.

يتم قيام خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية الممجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية
للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.
ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخمائر ويتم عكسها في حماب المخصص مقابل
القروض والذمم المدينة .عندما يتسبب حدث الحق في نقص خسائر انخفاض القيمة ،يتم عكم النقص في
خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو الخسائر.
يقوم الصندوق بشطب الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة عندما يتم تحديدها على أنها غير قابلة
للتحصيل
١٠

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٣

السياسات المحاسبية الهامة (تابعم

/ح)

النقد وما يعادله

يتألف النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية من النقد لدى البنوك لفترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة
أشهر ورصيد السحب المصرفي على المكشوف الذي يسدد عند الطلب ويشكل جزءًا ال يتجزًا من إدارة
الصتدوق للنقد.

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

(ط)

صايف قمية املوجودات للوحدة
يتم احتفاب صافي قيمة الموجودات للوحدة المفصح عنها في بيان المركز المالي وفقًا لنشرة االكتتاب لدى
الصندوق وذلك بتقسيم صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالمترداد المدرجة في بيان
المر كز المالي على عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقرير.

/ي)

الوحدات القابلة لالسرتداد
يتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد كمطوبات مالية ويتم قياسها بالقيمة الحالية لمبالغ االمترداد .وفقًا لنشرة
اكلتاب الصندوق ،تستند مبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد على أخر صافي قيمة معلنة للموجودات.
يتضمن صافني قيمة الموجودات استثمارت الصندوق ذات الصلة ،ويتم احتسابها بامستخدام أمعار اإلغالق .على
الجانب األخر ،ووفقًا للسياسات المحاسبية للصندوق ،يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة وفقًا ألسعار
العرض في حين يتم قيامن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة وفقًا ألمعار الطلب .فيما يتعلق بالفروق في أمم
القياس الستثمارات الصندوق ذات الصلة ومبالغ االستردادت الخاصة بالوحدات القابلة لالسترداد ،تم تسويتها
من خالل صافي األرباح /الخمائر من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

اكم

المخصصات

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

بااللتزام.
ال)

المعايير الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفميرات الجديدة التي لم تسري على السنة المنتهية في ٣ ١
ديممبر  ،٢٠١٤ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية:

المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية" :يحل المعيار رقم  ٩من معايير التقارير
المالية الدولية ،المصدر في يوليو  ،٢٠١٤محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣ ٩
األدوات المالية :االعتراف والقياس .يتضمن المعيار رقم  ٩من معايير التقارير المالية الدولية توجيهات معدلة
حول تصنيف وقيام األدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المقدرة المستخدم في
احتاب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط .يسري المعيار رقم  ٩من
معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدًا في  ١يناير  ٢ ٠ ١ ٨أو بعد ذلك التاريخ ،ويجوز
تطبيقه قبل ذلك التاريخ.

ال يتوقع أن يكون لهذا المعيار تأثير هام على البيانات المالية للصندوق.

١١

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٣

(ل)

السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

المعايير الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقها بعد

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
ه  ١من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك
المعيار المحامبي الدولي رقم " ١ ٨اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ١ ١عقود اإلنشاءات" والتفسير
رقم  ١ ٣الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء" .يسري المعيار رقم
 ١ ٥من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في  ١يناير ٢٠١٧أو بعد ذلك التاريخ،
ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.
٤

إدارة المخاطر المالية

مقدمة ونظرة عامة،

إن الصندوق معرض للمخاطر التالية من جراء استخدامه لألدوات المالية:

٠
ه
٠

.

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
 -المخاطر التشغيلية

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الصندوق لكل من المخاطر المذكورة أعاله ويصف أهداف الصندوق
ومياساته واإلجراءات المتبعة من قبله لقيام وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الصندوق لرأس 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
إلشراف لجنة االمتثمار بصورة يومية .يقوم المجلم االستشاري بمراجعة أنشطة وأداء الصندوق (بما في ذلك
استراتيجيات االستثمار لدى الصندوق المبينة في عملية االستثمار) باإلضافة إلى وضع التوصيات المنامبة إلى
مدير الصندوق.
يتم وضع سيامات إدارة المخاطر الخاصة بالصندوق لتحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها الصندوق ووضع
الحدود المقبولة للمخاطر والضوابط ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة .تتم بصورة مستمرة
ومنتظمة مراجعة ميامات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات
المقدمة.
إن تفاصيل طبيعة المحفظة االستثمارية للصندوق بتاريخ المركز المالي مبينة في اإليضاحات ذات الصلة
بالمخاطر.

١٢

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٤

()I

إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطراالئتمان

تتمثل مخاطر االنتمان بالمخاطر التي قد تنتج عن عجز أحد األطراف المقابلة في أداء مالية ما عن الوفاء
بالتزاماته أو ارتباطاته التي أبرمها مع الصندوق ،مما قد يترتب عليه خسارة مالية للصندوق .تنشا مخاطر
االئتمان بصورة أسامية من النقد لدى البنك وبعض الذمم المدينة األخرى .لغرض إعداد التقارير حول إدارة
المخاطر ،يأخذ الصندوق بعين االعتبار كافة عناصر التعرض لمخاطر االئتمان (مثل مخاطر تأخر المدين عن
السداد ومخاطر الدولة ومخاطر قطاع العمل).
ادارة مخاطر االنتمان

يقوم مدير الصندوق بمراقبة مخاطر االنتمان بصورة منتظمة وفقًا للسيامات واإلجراءات المتبعة .تتضمن
األهداف الرنيسية للجنة االستثمار )١( :تحديداالمتراتيجيات والخطط االستثمارية الواجب اتباعهاإلدارة
الصندوق وفقًالألهداف والتوجيهات االستثمارية كما هو مبين في نشرة االكتتاب والنحة الشروط؛ ( )٢مراجعة
أداء الصندوق ومناقثة العديد من االمتراتيجيات المتبعة على مستوى القطاع وعلى مستوى االسهم من حين
ألخر .تتمثل األهداف الرئيسية للمجلس االستشاري للصندوق في حماية مصالح المستثمرين،كما أنه مسؤول
عن دراسة االمتراتيجيات االستثمارية المتبعة على مستوى كل صندوق على حده ومراجعة أداء كل صندوق
على الممتوى االستراتيجي .باإلضافة إلى ذلك ،سوف يقوم المجلس االستشاري بدراسة األحداث واإلجراءات
التي قد ينتج عنها تضارب في المصالح وتقديم المشورة إلى مدير الصندوق حول إجراءات التصحيح الممكنة ئ
حيقما كانذلك 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.
التعرض لمخاطر االتتمان

إن القيم الدفترية ذات الصلة بالموجودات المالية في بيان المركز المالي تمثل أفصى تعرضات الصندوق
لمخاطر االنتمان في تاريخ التقرير (باستثناء أدوات الملكية حيث أنها ال تتعرض لمخاطر االنتمان).
األرصدة المستحقة مز وسطاء

تنتج األرصدة المفتحقة من الوسطاء من الحسابات الهامشية ومعامالت البيع قيد التسوية .تعتبر مخاطر
االئتمان المتعلقة بالمعامالت التي لم يتم تسويتها ضئيلة بسبب قصر فترة التسوية ذات الصلة والسمعة الجيدة
للوسطاء الذين يتعامل معهم مدير الضندوق .يقوم مدير الصندوق بمتابعة الرقابة والمركز المالي للومسطاء
بصورة ربع سنوية .

تتم معظم معامالت الصندوق المتعلقة ببيع وشراء أوراق مالية من خالل أبوظبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م
وهي شركة تابعة لمدير الصندوق/( .اجع إيضاح ا).
النقد لدى البنك

يتم االحتفاظ باألرصد المصرفية الخاصة بالصندوق لدى مدير الصندوق.
تركز مخاطر االتتماز

ال توجد تركزات هامة لمخاطر االنتمان على مصدر فردي أو مجموعة من المصدرين كمافي ٣١ديسمبر
 ٢ ٠ ١ ٤أو في  ٣١ديسمبر .٢٠١٣

١٣

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٤
رأم

إدارة المخاطر المالية (ابع)
مخاطر االنتمان (تابع)
مخاطر التسوية

قد ينشا عن أنشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعامالت .تتمثل مخاطر التسوية بمخاطر الخسائر
الناتجة عن عجز منشأة ما عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتسليم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى
وفقًا لالتفاق التعاقدي.
فيما يتعلق بمعظم المعامالت ،يقوم الصندوق بالحد من هذه المخاطر عن طريق إجراء تهويات من خالل وسيط
لضمان تسوية المعاملة ويتم ذلك فقط عند وفاء الطرفين بالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية التعاقدية تشكل حدود
التسوية جزء من االعتماد االئتماني وتضع حدودًا لعمليات المراقبة.
الموجودات التي تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض القيمة

لم تتعرض الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة النخفاض في القيمة ولم تتجاوز موعد استحقاقها في ٣ ١
ديممبر  ٢٠ ١٤رر ٢ديسمبر٣ا ا  ٧٠٠ثمئ).
(ب)

مخاطر السيولة

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

تنشا مخاطر السيولة بصورة رئيسية من السحوبات المصرفية على المكشوف والمستحق إلى أطراف ذات
عالقة وصافي الموجودات المنهوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد.
إدارة مخاطر السيولة

يتمتل منهج الصندوق إلدارة الميولة بضمان امتالكه دائمًا سيولة كافية ،ألقصى قدر ممكن ،للوفاء بالتزاماته
عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق
للخطر.

يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر السيولة لدى الصندوق بصورة يومية وفقًا للسيامسة واإلجرءات المتبعة تتم
مراقبة مخاطر السيولة لدى الصندوق امبوعيًا من قبل لجنة االستثمار والمجلم االمتثاري

إن الئحة شروط الصندوق تأخذ باالعتبار عملية امترداد الوحدات بصورة اسبوعية ولذلك فإن الصندوق
معرض لمخاطر السيولة فيما يتعلق بتلبية متطلبات االسترداد المقدمة من حاملي الوحدات القابلة لالسترداد فى
أي وقت .تسمح سيامسة االسترداد لدى الصندوق باالسترداد فقط في اليوم األخير من كل أمسبوع ويجب على
حاملي الوحدات القابلة لالسترداد تقديم إشعار قبل االسترداد بيومين على األقل.
تشتمل األدوات المالية للصندوق على تمهيل لمحب مصرفي على المكثوف وسندات ملكية مدرجة ،التى تعتبر
قابلة للتحقيق بصورة واضحة حيث أن هذه األسهم مدرجة في األسواق المالية الرئيمية بدولة اإلمارات العربية

المتحدة .كذلك تسمح الئحة الشروط للصندوق باقتراض  /٥ ٠كحد أقصى من صافى قيمة الموجودات فى أي
وقت من أجل تلبية االستردادات.

١٤

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٤

(ب)

إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر السيولة (تابعم

تحليل استحقاق المطلوبات المالية

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية لألدوات المالية في تواريخ التقرير .توضح الجداول أدناه التدفقات النقدية
التعاقدية ألدوات الصندوق المالية.

٣١ديسمبر٢٠١٤
القيمة الدفترية
ألف درهم

المطلوبات المالية
الممتحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد

إجمالي المبلغ
ألف درهم

أقل من شهر
ألفدرهم

٢,٦١٤

٢,٦١٤

٢,٦١٤

٤٠٢,٩٧٠

٤٠٢,٩٧٠

٤٠٢٩٧.

٤٠٥,٥٨٤

٤٠٥,٥٨٤

٤٠٥,٥٨٤

 ٣ ١ديسمبر ٢,١٣
القيمة الدفترية
ألف در هم

المطلوبات المالية
العحب المصرفي على المكثوف
الممتحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى
حاملي الوحدات القابلة لالمترداد

إجمالي المبلغ

ألف درهم

أقل من ثهر
ألف درهم

-

-

١,٩٧٥

١,٩٧٥

١,٩٤٥

٣٧٩,٢٥٥

٣٧٩,٢٥٥

٣٧٩,٢٥٥

٣٨١,٢٣٠

٣٨١,٢٣٠

٣٨١,٢٣٠

يبين الجدول السابق التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية للصندوق على أساس أقرب استحقاق
تعاقدي ممكن .تشتمل إجمالي المبالغ على الفائدة المستحقة الدفع حيثما أمكن ذلك

ال تختلف التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق من هذه األدوات بشكل كبير عن هذا التحليل باستثناء صافى
الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حيث يكون لدى الصندوق التزام تعاقدي باستردادها
خالل يومين من استالم اإلشعار .تشير الخبرة السابقة إلى أن هذه الوحدات يتم االحتفاظ بها من قبل حاملى
الوحدات لفترة متومطة األجل أو طويلة األجل ،إال ان ممتويات االسترداد يصعب التنبأ بها نظرًا ألنها تتغير
بسرعة بتغير ظروف الموق أو باحتياجات الممتثمرين أو بأهدافهم.

١٥

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٤

(ج)

إدارة المخاطر المالية ((ابع)

خماطر السوق
تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن توثر التغيرات في أسعار الموق مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم
وأسعار صرف العمالت األجنبية على إيرادات الصندوق أو قيمة ما يمتكله من أدوات مالية .إن الهدف من إدارة
مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرضات لمخاطر الهوق ضمن حدود مقبولة ،مع تحقيق أعلى عائد من هذه
المخاطر.
ادارة مخاطر السوق

تستمد استراتيجية الصندوق فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق من أهداف وتوجيهات االمتثمار الخاصة به.
يهدف الصندوق إلى جذب فرص المتاجرة قصيرة األجل التي تنشا بصورة رئيسية من أسهم دولة اإلمارات
العربية المتحدة .تتم إدارة مخاطر السوق لدى الصندوق بصورة يومية من قبل مدير الصندوق وفقًا للسياسات
و اإلجراءات المتبعة .كما تتم مراقبة األوضاع السوقية للمحفظة بشكل عام من قبل المجلس االمتشاري ولجنة
االمستتمار بصورة دورية.
حيثما يكون ضروريًا أو مالئمًا ،قد يقوم مدير الصندوق بتحوط مخاطر العمالت و/أو المخاطر األخرى
المتعلقة بالمحفظة وفقًا لألهداف والتوجيهات االستثمارية.
التعرض لمخاطر العمالت

قد يهتثمر الصندوق فى 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 األجري على نحو يكون له تأثير سلبي على قيمة حصته من موجودات أو مطلوبات الصندوق
والمدرجة بعمالت أخرى خالف الدرهم اإلماراتي.
إن معر صرف الدر هم وكافة عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،التي يستثمر فيها الصندوق ،مثبت
أمام سعر صرف الدوالر األمريكي ،وبذلك فإن تعر ض الصندوق لمخاطر العمالت يقتصر على هذا الحد.
حيث أن معظم الموجودات والمطلوبات بالدرهم اإلماراتي أو بعمالت أجنبية مثبت معر صرفها أمام الدرهم
اإلماراتي ،ترى اإلدارة أن أية تغيرات معقولة محتملة في أسعار الصرف لن يكون لها تأثير جوهري على
البيانات المالية للصندوق.
التعرض لمخاطر أسعار الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في المخاطر التي قد تنشا عن الفرق الزمني بين االستحقاق وإعادة تسعير موجودات
ومطلوبات الصندوق الخاضعة لفائدة .إن معظم الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق ال تخضع لفائدة .إن
الموجودات والمطلوبات المالية التي تخضع لفائدة والتي تمتحق أو تتم إعادة تسعيرها على المدى القصير لم
تزيد عن اثنى عشر شهرًا .ونتيجة لذلك ،فإن الصندوق معرض بشكل محدود إلى مخاطر القيمة العادلة أو
أسعار فائدة التدفقات النقدية الناشئة عن التقلبات في ممتويات أسعار الفائدة السوقية السائدة .وعليه ،ترى اإلدارة
أن أية تغيرات معقولة محتملة في حركات أسعار الفائدة ،لن يكون لها تاثير جوهري على البيانات المالية
للصندوق.

تخضع أرصدة المسحب المصرفي على المكشوف التي تم إيداعها لدى مدير الصندوق ألسعار فائدة متغيرة،
حيث تتم إعادة تسعيرها بصورة دورية .بينما ال تخضع كافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى لفائدة.

١٦

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٤

/مج

إدارة المخاطر المالية (تابع)

خماطر السوق (ابع)
التعرض لمخاطر األمعار األخرى

تتمثل مخاطر األسعار األخرى في مخاطر حدوث تقلب في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار
السوق (خالف تلك الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت) ،سواء كانت تلك التغيرات بسبب
عوامل متعلقة باستثمار فردي 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 القبمة
العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر ،فإن كافة التغيرات في ظروف السوق سوف تؤثر بصورة مباشرة على
صافي إيرادات االستثمار.

يقوم مدير الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة متنوعة من األدوات ،في قطاعات صناعية
مختلفة والمتاجرة بها في أسواق مختلفة .يقوم الصندوق ،في ظل الظروف االعتيادية ،باالستثمار في األدوات
التجارية وفقًا للتوجيهات االمتثمارية.
وفقًا لالئحة الشروط الخاصة بالصندوق ،فإن سيامة تركز المحفظة االستثمارية للصندوق تكون كما يلي:

.
٠
٠

.

أن ال يجب االستثمار بما يزيد عن  ٥ ٠من إجمالي الموجودات في أسهم خارج دولة اإلمارات العربية
المتحدة (في دول الشر ق األوسط وشماال أفريقيا).
االستثمار في أي سند مالي محدد ال يجب ،أن يزيد عن  Z ١ ٠من إجمالي قيمة ر أسمال الشركة.
بامتثناء ما يلزم إلظهار تقييم السوق للسهم ،يجب أال يزرد اإلستثمار في األسهم أو األوراق المالية
السائلة التي يمكن المتاجر.ة بها ألي شركة عن  %٢٥من إجمالي موجودات الصندوق في وقت
االستثمار.
ال يجب أن يزيد االستثمار في برامج امتثمار جماعي أخرى عن  Z ١ ٠من صافي قيمة موجودات
الصندوق كما ال يجب أن يزيد عن  z٥من صافي قيمة الموجودات ألي من برامج االستثمار الجماعي
التي يستثمر فيها الصندوق.

تتطلب اإلجراءات الداخلية من مدير الصندوق إدارة مخاطر األسعار بصورة يومية .إن اإلجراءات والنظم
الداخلية تماعد مدير الصندوق على متابعة ومراقبة أية نوع من مخاطر األمعار بصورة مستمرة .يجب تعديل
مسار أي انحراف عن التوجيات المسموح بها من خالل أفضل أسلوب ممكن وضمن إطار زمني يتناسب مع
حقوق الملكية .كما تتطلب إجراءات الصندوق مراقبة مخاطر األسعار بصورة شهرية من قبل المجلم
االستشار ي ولجنة االستثمار.
عندما تكون مخاطر السوق غير متوافقة مع الفياسة أو التوجيهات االمتثمارية للصندوف ،يلتزم مدير الصندوق
بإعادة التوازن إلى المحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ذلك عمليًا فور التحقق من عدم التزام المحفظة بمعايير
االهتثمار المطبقة.

١٧

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٤

/مج

إدارة المخاطر المالية (تابع)

خماطر السوق (ابع)
التعرض لمخاطر األسعار األخرى (تابعم

يقوم مدير الصندوق بمراقبة تركز المخاطر فيما يتعلق باألطراف المقابلة وقطاعات العمل .تتركز استلمارات
الصندوق فى حقوق الملكية فى القطاعات التالية:
٢٠١٣
٢٠١٤
ألف درهم
ألف درهم

القطاع المصرفي
القطاع العقاري
قطاع التمويل
قطاع االتصاالت
لالعة الرك

١٩٦,٣٣٦

١٩٩,٧٠٨
٩٨,٢٨٢
٥٣
١٥,٣٩٠
٦٤,٧٩٥

٣٨٦,٦٠٦

٣٧٨,٢٢٨

٩٧,٥١٨
١٥,٠٥٤
٥,٨٧٨

٧١,٨٢٠

فيما يلي تعرضات الضندوق الهامة بصورة فردية في محفظته الخاصة باالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر:
■ : • .

٢٠١٤

٢٠١٣

١٤
١٢
٨
٨
٥

١٣
٩

شركةإعمارللعقاراتش.م.ع.

بنك الخليج األول
بنك أبوظبي التجاري

بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع.
بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.

٨٩
٧

٣

٧

■

-

-

يقوم الصندوق بتقدير التقلبات المستقبلية المعقولة المحتملة في أسعار السوق لالستثمارات في حقوق الملكية

ودلك لكل استثمار على حدة.
يوضح الجدول المبين أدناه تحليل حساسية وتأثير االنخفاض المعقول المحتمل في أسعار السوق لكل سهم بنسبة
%٢فى ٣١ديسمبر على األرباح أو الخسانر للصندوق وصافي الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات القابلة
لالملرداد .يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى خاصة اسعار الفائدة وأمسعار صرف العمالت

األجنبية.
التأثير بالف درهم

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخعائر

٢٠١٤

٢.١٣

٣,٨٦٦

٣,٧٨٢

التأثير كنسبة موئية مز صافي الموجورات

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخمائر

١٠٠

١.١١

إن الزيادة في أمعار السوق كانت لتؤدي إلى تأثير بنفم الدرجة ولكن في االتجاه العكسي بالمبالغ المبينة أعاله.
١٨

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٤

(م

إدارة المخاطر المالية (تابع)

املخاطرالتشغيلية
تتمثل المخاطر التثغيلية بمخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة التى تنشا عن أسباب متنوعة متعلقة بعمليات
الصفدوق والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الصندوق سواء داخليًا في إطار الصندوق أو خارجيًا
على معتوي مقدمي خدمات الصندوق ،باإلضافة إلى عوامل خارجية خالف مخاطر االئتمان ومخاطر الموق
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 الخمائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعة الصندوق مع تحقيق هدف االستثمار المتمثل
في تحقيق عائدات للممتثمرين
يتولى رئيم المكتب األوسط ومدير االلتزام مسؤولية وضع وتطبيق األنظمة الرقابية إلدارة المخاطر التشغيلية.
يتم دعم هذه المسؤولية من خالل وضع معايير عامة إلدارة المخاطر التشغيلية ،التي تتضمن ضوابط وإجراءات
على ممتوى مقدمي الخدمة والخدمة المقدمة في المجاالت التالية:

.
.
.
.
.
.
.
.

متطلبات الفصل المناسب في المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛
متطلبات التسوية ومتابعة المعامالت؛
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛
توثيق النظم الرقابية واإلجراءات؛
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي يواجهها الصبندوق ،ومدى مالءمة الضوابط واإلجراءات
لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها؛
تطوير خطط للطوارئ؛
المعايير األخالقية والتجارية؛ و
التخفيف من حدة المخاطر ،بما فيها التأمين حيث كان ذلك فعال.

يتم دعم االلتزام بالميامات واإلجراءات من خالل المراجعات الدورية التي يتم القيام بها من قبل قسم التدقيق
الداخلي بالمجموعة .وتتم مناقشة نتائج أعمال المراجعة مع اإلدارة ويتم تقديم ملخصات بها إلى لجنة التدقيق
واإلدارة العليا لمدير الصندوق.
يتم تنفيذ التقييم الخاص بمجلس اإلدارة حول مدى كفاية أمساليب الرقابة والعمليات السارية على معتوى مقدمي
الخدمة فيمايتعلق بالمخاطر التشغيلية من خالل المناقثات الممتمرة مع مقدمي الخدمة.

يتم الحقًا االحتفاظ بكافة األسهم الخاصة بالصندوق لدى وسطاء ذوي سمعة جيدة .إن إفالس أو تعثر األمناء قد
يسبب تأجيل أو تقليل حقوق الصندوق فيما يتعلق باألوراق المالية المحتفظ بها لدى األمناء .يقوم مدير الصندوق
بصورة دورية بمراقبة التصنيف االئتماني والمركز المالي لألمناء الذي يتعامل معهم.

(مه

إدارة رأس املال

يتمثل رأسمال الصندوق بعدد الوحدات القائمة .يهدف الصندوق إلى استثمار مبالغ االكتتابات في محفظة
استثمارية بغرض إنماء رأس المال و توفير عوائد مجزية على المدى المتومط .في حين يتم تخفيض مخاطر
االنخفاض المباشر في السوق ذي الصلة.
يهدف الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف بصورة رئيسية من خالل االستثمار في محفظة متوازنة وفقًا للتوجيهات
االستثمارية للصندوق مع االحتفاظ بالسيولة الكافية للوفاء باستردادات حاملي الوحدات القابلة لالسترداد .وقد
التزم الصندوق بالمتطلبات المفروضة من جهات خارجية بما في ذلك القوانين واللوائح الخاصة بهينة األوراق
المالية والسلع ومصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

١٩

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٥

استخدام التقديرات واألحاكم
المصادر الربيسية لعدم اليقين في التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية
للصندوق.

(أ)

القيم العادلة لألدوات المالية

يتم قيام العديد من األدوات المالية للصندوق بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي ويحتمل عادة تحديد قيمها
العادلة في نطاق معقول للتقديرات،

فيما يتعلق باالمتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر فإن األمعار 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 موقية ملحوظة يقلل من الحاجة إلى أحكام وتقديرات إدارية كما يقلل أيضًا من الثكوك
المرتبطة بتحديد القيم العادلة .إن وجود مدخالت واسعار سوقية ملحوظة تتنوع وفقًا للمنتجات واألمواق
ويتعرض للتغيرات بناء على أحداث محددة و ظروف عامة في السوق المالي.

قام المصندوق بوضع إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة .تتضمن األنظمة الر قابية المحددة :التحقق
من مدخالت التهعير الملحوظة؛ تحليل وبحث التغيرات الهامة اليومية في التقييم؛ وإبالغ المجلس االستشاري
ولجنة االستثمار باألمور الجوهرية المتعلقة بالتقييم

يتم في اإليضاح ( ٣ز) واإليضاح  ٦بيان السيامات المحاسبية للصندوق فيما يتعلق بقيامات القيمة العادلة
لألدوات المالية.
(ب)

االلزتامات الطارئة الناجتة عن املقاضاة

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

(مج

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

٢٠

٦

المستحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

المستحق من وسيط
ذمم مدينة أخرى

النقد لدى البنك
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر
عالقة
ذي ١
من طرف ي
المستحق ٠

-

-

-

٢١

٣٨٦,٦٠٦

-

٣٨٦,٦٠٦

-

بالقيمة العأدلة من خالل
األرباح أو الخسانر
ألف درهم

٤٠٥,٥٨٤

٢,٦١٤
٤٠٢,٩٧٠

١٨,٩٧٨

١٥
٥,٩٩٦
١٢٤

٤٠٥,٥٨٤

٢,٦١٤
٤٠٢,٩٧٠

٤٠٥,٥٨٤

١٥
٥,٩٩٦
١٢٤

-

١٢,٨٤٣

١٢,٨٤٣

٣٨٦,٦٠٦

التكلفة
المطفأة األخرى
ألف درهم

القيمة الدفترية
ألف درهم

يبين الجدول أدناه مطابقة لمجموعة من البنود في بيان المركز المالي للصندوق مع فنات األدوات المالية كمافي ٣١ديسمبر .٢٠١٤

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

الموجودات والمطلوبات المالية

إيضاحات حول البيانات المالية

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

٦

-

-

٣٧٨,٢٢٨

-

٣٨١,٢٣٠

١,٩٧٥
٣٧٩,٢٥٥

٣٨١,٢٣٠

١,٩٧٥
٣٧٩,٢٥٥

-

٣٨١,٢٣٠

-

٣,٠٠٢

٤١

٤۱

-

٢,٩٦١

٣٧٨,٢٢٨

٢,٩٦١

القيمة الدفترية
ألف درهم

٢٢

إن األدوات المالية التي اليتم احتسابها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر هي موجودات ومطلوبات قصيرة األجل تقارب قيمها الدفقترية قيمها العادلة.

السحب المصرفي على المكشوف
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

ذمم مدينة أخرى

النقد لدى البنك
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٣٧٨,٢٢٨

-

بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر
ألف درهم

التكلفة
المطفأة األخرى
ألف درهم

يبين الجدول أدناه مطابقة لمجموعة من البنود في بيان المركز المالي للصندوق مع فنات األدوات المالية كما في ٣١ديسمبر.٢.١٣

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة(تابعم

الموجودات والمطلوبات المالية (تابعم

إيضاحات حول البيانات المالية

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية
٦

الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة (ابع)
يتم قيام كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة بامتثناء االمتثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة
ولغير المتاجرة والتي يتم قيامها بالقيمة العادلة استنادًا إلى األمسعار المتداولة في مسوق نشط.
يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لالستثمار في األسهم غير النشطة كما في تاريخ التقرير ،باستخدام طرق
التقييم .تشتمل طرق التقييم على مقارنة ألدوات مماثلة ،في حال وجودها ،يكون لها أسعار سوقية ملحوظة أو
تحدد مؤشرات األمعار التي يتم اخذها باالعتبار لطرح أقرب معر .يتمثل الهدف من امتخدام طرق التقييم في
الحصول على القيمة العادلة التي تعكم أسعار األدوات المالية في تاريخ التقرير ،التي كان ليتم تحديدها بوامسطة
مشاركين في السوق يتعاملون وفقًا لشروط المموق االعتيادية.

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

المستوى  : ١سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نثط ألداة مماثلة.
المستوى  :٢أساليب التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة ،إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة
غير مباشرة (أي مستمدة من األمعار) .تشتمل هذه الفنة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق
المدرجة فى أمواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو ممائلة في األسوق التي
تعتبر أقل تشاطًا أو أماليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة .أع غير
مباثرة من معطيات السوق.

الممتوى  :٣أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات حيثما
تشتمل اساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام
على تقييم األداة .تشتمل هذه الفنة على األدوات التي يتم تقييمها بناء على األسعار المدرجة ألدوات ممائلة حيث
تكون التعديالت واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة حتى تعكعن الفروق بين األدوات.
المستوى ١
ألف درهم

المستوى ٢
ألف درهم

المستوى ٣
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 ٣ ١ديسمبر ٢,١٤

موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسانر

٣٨٦,٦٠٦

-

-

٣٨٦,٦٠٦

اإلجمالي

٣٨٦,٦٠٦

-

-

٣٨٦,٦٠٦

٣١ديسمبر٢٠١٣
موجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل األرباح والخسائر

٣٧٨,٢٢٨

-

-

٣٧٨,٢٢٨

اإلجمالي

٣٧٨,٢٢٨

-

-

٣٧٨,٢٢٨

٢٣

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٧

األطراف ذات العالقة
هوية األطراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدرة طرف ما ممارمة سيطرة أو نفوذًا ملحوظًا على الطرف األخر
في إتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية .تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء مجلس االستشارات ،ولجنة
االستثمارات ومدير الصندوق وتلك الشركات التي يتم السيطرة عليها من قبلهم .يقوم الصندوق ،في سياق
األعمال االعتيادية ،بتقديم وتلقي خدمات من تلك األطراف ذات العالقة بأسعار يتم االتفاق عليها ،وبموجب
أحكام وشروط محددة من قبل مدير الصندوق.
األحكام والشروط

فيما يلي األحكام والشروط الهامة:

الوساطة

تقوم أبوظبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م ،شركة تابعة مملوكة بالكامل لمدير الصندوق
بتقديم خدمات الوماطة إلى الصندوق وفقًا لألسعار السائدة في السوق.

الخدمات المصرفية

يقدم مدير الصندوق خدمات مصرفية وفقًا لألسعار المتفق عليها مع الصندوق.

الخدمات األخرى

يمتحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقًا لألتعاب المدرجة في الئحة الشروط:

٠
٠

أتعاب اإلدارة بنمبة ،%
يتم تحميل أتعاب أداء بقيمة  /١٠من قبل مدير الصندوق على الزيادة في صافي
قيمة موجودات الصندوق عن المعدل الحدي .يتم احتساب المعدل الحدي على أنه
الزيا.ة بنمبة  z٢لكل ربع سنة على أخر أعلى قيمة لصافي موجودات الصندوق،
والتي تم بناء عليها تحميل أتعاب األداء.

األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تواريخ التقرير:
٢.١٤

ألف درهم

٢٠١٣
ألف درهم

القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
في أوراق مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق

, FA rا الف سهم ( ٤,٤٠٤٠٢٠/ /الف سهمم

١٨,٨٧٧٨

٤٣,٨٦٤

عدد الوحدات المحتفظ بها من قبل أطراف ذات عالقة (باأللف)

٩٧

٨٢

النقد لدى البنك

١٢,٨٤٣

٢,٩٦١

٢٤

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٧

األطراف ذات العالقة (تابع)
األرصدة (ابع)
٢٠١٣
ألف درهم

٢.١٤
ألف درهم
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

أتعاب اإلدارة المستحقة الدفع إلى مدير الصندوق
فائدة مستحقة الدفع
أتعاب إدارية مستحقة إلى قسم الحفظ األمين

٢,٥٢٩

١,٩١٧
١
٥٧

٣,٦١٤

١,٩٧٥

-

٨٥

حجعم المعامالت مع الشركة األم

٢.١٤
ألف درهم

٢.١٣
ألف درهم

المشتريات

٥١٤,٦٥٩

٢١٩,٤٤٢

المبيعات

٥٠٥,٨٦٣

٢٩٥,٨٦٣

املعامالت

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

إيرادات الفائدة
مصروفات الفائدة
إيرادات توزيعات األرباح
مصروفات الوساطة المدفوعة إلى أبوظبي الوطني لألوراق المالية ذ.م.م
أتعاب إدارة االمتثمار
أتعاب إدارية

٢.١٤
ألف درهم

٢.١٣
ألف درهم

()٦
٧٦٠

٢٠
()٣٨٠
٩٧٣

()١٥٩
()٩,٦٧٨
)١٠٠.٢١

()٣٩
()٦,٩٩٣
()٨٠٥

٨٦

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

وفقًا للمادة  ٢-١٣من الئحة الشروط ،يستحق دفع أتعاب إدارة بواقع  ٢سنويًا من صافي قيمة الموجودات
الخاصة بالصندوق بصورة ربع منوية إلى مدير الصندوق ،ويتم احتسابها واستحقاقها يوميا.

تخضع السحوبات المصرفية على المكشوف على معدل فائدة فعلي بواقع  %٣.١٧سنويًا(( r
٣.٣٦سنويام.

٢٥

ديسمبر .٠(٣

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية

٨

صافي األرباح من استثمارات بالقيمة بالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الخسائر المحققة
األرباح غير المحققة

٢.١٤
ألف درهم

٢٠١٣
ألف درهم

()١٥,٨١٧
١٥,١٧٨

()٥,٩٧٢
١٤٢,٩٥٥

٦٣٩

١٣٦,٩٨٣

كما في تاريخ التقرير ،كانت كافة استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في سندات
ملكية
٩

وحدات الصندوق

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

مطابقة صافي الموجودات وصافي قيمة الموجودات لألسهم
٢.١٤

٢٠١٣

ألف درهم

ألف در هم

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

٣٨٨,٩٧٩
()٢,٣٧٣

٣٨٠,٠٨٠
()٨٢٥

صافي الموجودات وفقًا للتقارير المالية

٣٨٦,٦٠٦

٣٧٩,٢٥٥

وفقًا لنشرة االكتتاب للصندوق ،يتم تقديم تقارير أسبوعية إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد حول صافي قيمة
الموجودات غير المدقق .يتضمن صافي قيمة الموجودات غير المدقق استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق المدرجة في وقت محدد دون إجراء تعديالت على تكاليف
امتبعاد الموجودات المالية أو مصروفات االسترداد النقدي.
ألغراض إعداد تقارير حول البيانات المالية ،يتم احتماب صافي قيمة الموجودات المدقق باستخدام أسعار
العرض المدرجة للموجودات المالية.

٢٦

