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 لمتاجرة الوطني ابوظبي بنك صندوق في المساهمين السادة إلى المستقل الحسابات مدقق تقرير
األموال

املالية البيانات تدقيق حول التقربري

@nu
 )"الصندوق"( األموال لمتاجرة الوطني ظبي أبو بنك لصندوق المالي المركز عن الجوهرية النواحي كافة ومن عادلة بصورة تعبر المالية البيانات فإن برأينا،

المالية. للتقارير الدولية وفقاللمعايير التاريخ بذلك المنتهية للسنة النقدية وتدفقاته المالي وأدائه ٢٠١٦ ديسمبر ٣ ١ في كما

التدقيق نطاق

يلي: ما للصندوق المالية البيانات تشمل

.٢٠١٦ ديسمبر ٣١في كما المالي المركز بيان" 
التاريخ. بذلك المنتهية للسنة الشامل الدخل بيان ■
التاريخ. بذلك المنتهية للسنة الملكية حقوق في التغيرات بيان ■

التاريخ. بذلك المنتهية للسنة المنقدية التدفقات بيان ٠
الهامة. المحاسبية للسياسات ملخصأ وتشمل المالية البيانات حول إيضاحات ■

اماسالراي
 حول الحسابات مدقق مسؤوليات فقرة ضمن التفصيل من بمزيد المعايير لهذه وفقًا مسؤولياتنا إيضاح ويتم الدولية. التدقيق لمعايير وفقًا تدقيقنا أجرينا لقد

تقريرنا. ضمن المدرجة المالية البيانات تدقيق

التدقيق. عملية على بناء نبديه الذي للرأي مناسب اساس لتوفير ومالئمة كافية عليها حصلنا التي التدقيق إثباتات أن نعتقد

االستقاللية
 التي األخالقية والمتطلبات للمحاسبين الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة المهنيين للمحاسبين االخالقية للقواعد وفقًا الصندوق عن مستقلون إننا

والقواعد. المتطلبات لهذه وفقًا األخرى األخالقية بمسؤولياتنا التزمنا وقد المتحدة. العربية اإلمارات دولة في المالية البيانات على بتدقيقنا تتعلق

املالية البيانات حول احلومكة ىع والقامئين الزدارة مسؤوليات
 اإلدارة تحددها التي الداخلية الرقابة تلك وعن المالية، للتقارير الدولية للمعايير وفقًا عادلة بصورة وعرضها المالية البيانات إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن

أوخطا. احتيال عن ناشئة سواءكانت أخطاءجوهرية، أي من خالية مالية إعدادبيانات من تتمكن لكي أنهاضرورية على

 عن - الضرورة عند - واإلفصاح التجاري عمله في االستمرار على الصندوق قدرة مدى تقييم عن مسؤولة تعد اإلدارة فإن المالية، البيانات إعداد وعند
 لديها يكن لم أو أنشطته وقف أو الصندوق تصفية تعتزم اإلدارة كانت إذا إال المحاسبي االستمرارية مبدًا استخدام وكذا االستمرارية، بهذه المتعلقة األمور

بذلك. القيام سوى واقعي بديل أي

للصندوق. المالية التقارير إعداد عملية على اإلشراف مسؤولية الحوكمة على القائمون يتحمل

١٠٠١٣٠رقما رخصة ابوظبي(، )فرع برايسووترهاوسكوبرز،
 المتحدة العربية اإلمارات - ابوظبي ،٤٥٢7٣.صبب المارية، جزيرة العلمي، ابوظبي سوق
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 لمتاجرة الوطني ابوظبي بنك صندوق في المساممين السادة إلى المستقل الحسابات مدقق تقرير
)تابع( األموال

املالية البيانت تلفية حرل احلبت مدفق مسؤرليت

 خطا، أو احتيال عن ناشئة كانت سواء الجوهرية، األخطاء من خالية ككل المالية البيانات كانت إذا ما حول معتول تأكيد على الحصول في اهدافنا تتمثل
 لمعايير وفقًا المنفذة التدقيق عملية آن على ضمانًا ليس ولكنه التأكيد، من عاليًا مستوى المعقول التاكيد يعد يشملرأينا. الذي الحسابات مدقق تقرير وإصدار
 حد إلى المتوقع من كان إذا جوهرية وتعتبر الخطا، أو االحتيال من األخطاء تنشا أن ويمكن وجد. إن جوهري أيخطا عن دانمًا ستكشف الدولية التدقيق

المالية. البيانات هذه اساس على المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على إجماالً، أو إفرادًا األخطاء، تلك تؤثر أن معقول

بالتلي: نلتزم أننا كما التدقيق. أعمال طوال المهني الشك مبدا ونتبع المهني التقدير نمارس فإننا الدولية، التدقيق لمعايير وفقًا المنفذة التدقيق عملية إطار وفي

 Iعاإالمتبلييلد تقمة اخطارجوهرية إي ض آبنن عم طر إن لرلندومداسيةيؤفرراسثأ اللةدبتكفية بلهالمعالر؟والحصولطي تالند التي جرااتيالتقق وتفيذ وتمبيم إلخطا، إو عناالحتيال ناقنة كالت سوائ المالية؛ البياتات في الجوهرة االخطاء مخاطر وبتييم تجديد 
الداخلية. الرقابة تجاوز أو التحريثح آو المتعمد الحذف او اوألتزولر التواطو طى االختيل ينتووي حيثافقد الخطا عن الثاجم الجطر اكبرامن

 حول رأي إبداء لغرض وليس للظروف، مالئمة تدقيق إجراءات تصميم أجل من التدقيق باعمال المتعلقة الداخلية الرقابة ضوابط حول فهم تكوين ■
للصندوق. الداخلية الرقابة فعالية

اإلدارة. إفصاحات من بها يتعلق وما المحاسبية التقديرات ومعقولية المستخدمة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم ■

معرفة. مدى مالعمة استخدام اإلدارة لمبدا االستمرارية المحاسبي، واستنادًا إلى أللة التدقيق إلتي يتم.الحصول عليها تحديد.ما إذا.كان هناك. عدم. -
يقين مادي يتعلق بأحداث اوظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة حول قدرة الصندوق علي االستمرار كمنشاة عاملة. وإذا توصلنا إلى وجود عدم 
يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية ، أو تعديل رأينا إذا كانت  تلك
اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدقق الحسابات. 

ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع الصندوق إلى التوقف عن االستمرار كمنشاة عاملة.

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية ونسقها ومحتوياتها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت  واألحداث .
ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.

 أوجه أي ذلك في بما الجوهرية، التدقيق ونتائج المقررين التدقيق وتوقيت بنطاق أخرى، أمور بين من يتعلق، فيما الحوكمة على القائمين مع نتواصل كما
تدقيقنا. أثناء الداخلية الرقابة في نحددها مهمة قصور

Anu

 ٣٠خفي المؤر تقريره في أعرب حيث آخر حسابات مدقق منقبل٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في المنتهية وللسنة في كما للصندوق المالية البيانات تدقيق تم لقد
المالية. البيانات تلك حول متحفظ غير رأي عن ٢٠١٦ يونيو

٣٠يونيو٢٠١٧ كوبرز ووترهاوس برايس

دوجالسأومهوني
 ٨٣٤ رقم المشتغلين الحسابات مدققي سجل

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

٢



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالي المركز بيان

 

إيضاح

ديسمبر ٣١في كما
٢.١٦

درهم ألف

ديسمبر٣١كمافي
٢.١٥

درهم ألف

ا"بيانه معاد

يناير ا في كما

درهم الن

ثبيانها معاد

الموجودات
متداولة موجودات

١٠٥٤,٧٩١٤٧,٢٥٨١٢,٨٤٣حكمه في وما نقد

٠-٠- العادلة بالقيمة مالية موجودات
١١١٨٠,٣٨٠٢٧٤,٢٧٩٣٨٦,٦٠٦الخسارة أو الربح خالل

٥٦٣٩٦,١٣٥ عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ

٢٣٥,٢٢٧٣٢١,٥٧٦٤٠٥,٥٨٤ الموجودات مجموع

الملكية حقوق

المنسوبة واالحتياطيات المال رأس
الصندوق مساهمي إلى
٧١٤٦,٤٠٠٢٠٤,٤٢٠٢٢١,٦٧١المال رأس

٨١٩٣,٢٤٥٢٢٤,٦٢٢٢٣٩,٨٧٣االستردادات احتياطي

(٥٨,٥٧٤)(١٠٩,٢٤٦)(١٠٥,٧٠٧) متراكمة خسائر

٢٣٣,٩٣٨٣١٩,٧٩٦٤٠٢,٩٧٠ الملكية حقوق مجموع

المطلوبات
متداولة مطلوبات

١٠١,٢٨٩١,٧٨٠٢,٦١٤عالقة ذات ألطراف مستحقة مبالغ

١,٢٨٩١,٧٨٠٢,٦١٤ المطلوبات مجموع

٢٣٥,٢٢٧٣٢١,٥٧٦٤٠٥,٥٨٤ والمطلوبات الملكية حقوق مجموع

anu

حبيب شيراز
 االستثمارية الحلول المنتجات رئيس
العالمية االصول إدارة

كوستا مارتن
 األوسط المكتب ورئيس مدير
العالمية االصول إدارة

المالية. البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا تعتبر ١٥إلى١من اإليضاحات

٤

*



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

الشامل الدخل بيان
ديسمبر rا في المنتهية للسنة

إيضاح 
٢٠١٦

ألفدرهم
٢٠١٥

 درهم ألف
"بيانها معاد

٤٠٣١٧٦ فوائد إيرادات
العادلة بالقيمة مالية موجودات من )الخسارة( / الربح صافي

(٥٢,٧٤١)١١٥,٤٤٦الخسارة أو الربح خالل من
أرباح توزيعات إيرادات

 ٦,٧١٠١٣,٩١٨

اخرى إيرادات
 ٦٨-

(٣,١٩٤)(٢١٩٤٧) الوساطة مصاريف
(٤١9٨٤١)٩,٦٨٠ )الخسائر( ا األرباح صافي مجموع

(٧,٨٢٩)(٥,٤٣١)١٠االستثمار إدارة أتعاب
 (١٠٠٠٣)(٧١٠) أخرى تشغيلية مصاريف

)٨,٨٣٢((٦,١٤١) التشغيلية المصاريف مجموع

(٥٠,٦٧٣)٣,٥٣٩ السنة )خسارة( ا ربح
-- اآلخر الشامل الدخل

(٥٠,٦٧٣)٣,٥٣٩ الشاملة )الخسارة( / الدخل مجموع

ربحية ا)خسارة( السهم الواحد - األساسية والمخفضة
)درهم للسهم(

(٢,٣٩)٩٠,٢٠٤

اإليضاح! اجعر

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا تعتبر ١ ٥ إلى ١ من اإليضاحات

٤



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

الملكية حقوق في التغيرات بيان

 
سهم

رأس المال
ألفدرهم

استردادات
احتياطي

ألف درهم

متراكمة
خسائر

ألف درهم
المجموع

الف درهم

٢٠١٥يناير١في
٤٠٢,٩٧٠(٥٨,٥٧٤)٢٢١,٦٧١٢٣٩,٨٧٣(١ ٢ إيضاح - بيانه )معاد
(٥٠,٦٧٢)(٥٠,٦٧٢)--الشاملة الخسارة مجموع
١,٨٩٣-١,٠٣٣٨٦٠لالسترداد قابلة وحدات في اكتتاب

(٣٤,٣٩٥)-(١٦,١١١)(١٨,٢٨٤)لالسترداد قابلة وحدات استرداد

٢٠١٥ ديسمبر ٣١في
٣١٩,٧٩٦(١٠٩,٢٤٦)٢٠٤,٤٢٠٢٢٤,٦٢٢(١٢)معادبيانه-إيضاح

٢٠١٦يناير١في
٣١٩,٧٩٦(١٠٩,٢٤٦)٢٠٤,٤٢٠٢٢٤,٦٢٢(١ ٢ إيضاح - بيانه )معاد
٣,٥٣٩٣,٥٣٩--الشامل الدخل مجموع
٢,٠٧٧-١,٣٣٤٧٤٣لالسترداد قابلة وحدات في اكتتاب

(٩١,٤٧٤)-(٣٢,١٢٠)(٥٩,٣٥٤)لالسترداد قابلة وحدات استرداد

٢٣٣,٩٣٨(١٠٥,٧٠٧)٢٠١٦١٤٦,٤٠٠١٩٣,٢٤٥ديسمبر٣١في

المالية. البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا تعتبر ١ ه إلى ١ من اإليضاحات



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

النقدية التدفقات بيان
للسنة المنتهية في اr ديسمبر

إيضاح 

٢.١٦
ألف درهم

٢٠١٥
الف  درهم
"معاد بيانها

التدفقات النقدية من األنشطة التشغ يلية
(٥٠,٦٧٣)٣,٥٣٩ السنة )خسائر( أرباح/

العامل: المال رأس في التغيرات
٩٣,٨٩٩١١٢,٣٢٧ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

١٢٤- مقدمًا مدفوعة ومبالغ أخرى مدينة ذمم
(٢٤)(١٧) عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ
(٨٣٤)(٤٩١) عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ
٥,٩٩٦- وسيط من مستحقة مبالغ

٩٦,٩٣٠٦٦,٩١٦ التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
٢,٠٧٧١,٨٩٤ لالسترداد قابلة وحدات إصدار من متحصالت

(٣٤,٣٩٥)(٩١,٤٧٤) لالسترداد قابلة وحدات استرداد
(٣٢,٥٠١)(٨٩,٣٩٧) التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

٧,٥٣٣٣٤,٤١٥ حكمه في وما النقد في الزيادة صافي
٤٧,٢٥٨١٢,٨٤٣ يناير ١ في كما حكمه في وما النقد
٥٤,٧٩١٤٧,٢٥٨ ديسمبر ٣١كمافي حكمه في وما النقد

ر اجع االيضاحاث

المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا تعتبر ١ ه إلى ١ من اإليضاحات

٦



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

الصندوق عن معلومات ١

 اإلمارات دولة في تاسيسه تم مفتوح استثمار صندوق هو )"الصندوق"( االموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق
 اإلمارات مصرف موافقة على بناء ومرخص الصندوق"( )"مدير ش.م.ع الوطني ابوظبي بنك منقبل المتحدة العربية
 مستقل ككيان مسجل غير الصندوق .إن٢٠٠٣ ديسمبر ٣ ١ بتاريخ ٢٠٠٣/٢١٥٦/١٣ رقم تحت المركزي المتحدة العربية
الصندوق. مدير بواسطة أنشطته وتدار

 يهدف كما اإلماراتية. األسهم من أساسية بصورة تنشا التي األجل قصيرة المتاجرة فرص استغالل إلى الصندوق يهدف
 يقوم الصلة. ذات األسواق في الموجه االنخفاض مخاطر من ويقلل المتوسط المدى على مجزية عوائد توفير إلى الصندوق
 المالية واألوراق أفريقيا وشمال األوسط والشرق المتحدة العربية اإلمارات دولة في أسهم محفظة في باالستثمار الصندوق

 سوق في مدرجة كاتت سواء المختلفة، القطاعات في األخرى، لألطراف الجماعية االستثمار برامج فيها بما الصلة ذات
 وشراء بيع يعتمد البورصة". "خارج ترتيبات خالل من مناسبة بطريقة شراؤها تم أو المالي، أبوظبي سوق أو المالي دبي

معين. وقت في العالقة ذي األصل جانبية ومدى السوق تقلبات على الموجودات

 اعتماد تم وقد ٢٠١٢ يوليو ٢ ٦ بتاريخ الشروط النحة تعديل تم كما ،٢٠٠٧ نوفمبر ١ بتاريخ االكتتاب نشرة تعديل تم لقد
 متاحتان المعدلتان الشروط والنحة االكتتاب ونشرة المركزي. المتحدة العربية اإلمارات مصرف قبل من التعديالت هذه
المتحدة. العربية اإلمارات أبوظبي، ،٤ س.ب. وعنوانه الصندوق لمدير المسجل المكتب لدى الطلب عند

اإلعداد اساس ٢

(I) االلزتام بيان

المالية. للتقارير الدولية للمعايير وفقًا ٢٠١٦ ديسمبر ٣ ١ في المنتهية وللسنة في كما للصندوق المالية البيانات إعداد تم لقد

.٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ بتاريخ الصندوق مدير عن باإلنابة المالية البيانات هذه اعتماد تم

القياس اساس )مب

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات عدا فيما التاريخية التكلفة أساس على المالية البيانات هذه أعدت
العادلة. بالقيمة المقاسة

العرض ومعلة التشغيلية العملة )ج(

 تم للصندوق. الوظيفية العملة وهو اإلماراتي"( )"الدرهم المتحدة العربية اإلمارات بدرهم معروضة المالية البيانات إن
ألف. أقرب إلى اإلماراتي بالدرهم المبينة المالية المعلومات كافة تقريب

واألحاكم التقديرات استخدام )م

 وافتراضات وتقديرات أحكام وضع الصندوق مدير من يتطلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقًا المالية البيانات إعداد إن
 النتائج تختلف وقد والمصاريف. واإليرادات والمطلوبات للموجودات المعلنة والمبالغ المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر

التقديرات. هذه عن الفعلية
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( اإلعداد اساس ٢

)تابع( واألحاكم التقديرات استخدام )دم

 الفترة في المحاسبية التقديرات على بالتعديالت االعتراف ويتم باستمرار. االساسية واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم
متأثرة. مستقبلية فترات أي وفي التقديرات تعديل فيها يتم التي

 المحاسبية السياسات تطبيق أثناء المستخدمة الهامة واألحكام المؤكدة غير للتقديرات الهامة بالجوانب المتعلقة المعلومات إن
ه. رقم اإليضاح في مبينة المالية البيانات ضمن المسجلة المبالغ على األكبر الجوهري التأثير لها والتي

الهامة المحاسبية السياسات ٣

 باستثناء المالية، البيانات هذه في المعروضة الفترات جميع على متسقة بصورة أدناه المذكورة المحاسبية السياسات تطبيق تم
 هذه على تأثير أي التعديالت لهذه ليس السنة. تطبيقهاخالل وتم المفعول سارية أصبحت التي الجديدة والتعديالت المعايير
المالية. البيانات

الفوائد )أ(

الفعلي. الفاندة معدل طريقة باستخدام الشامل الدخل بيان في الفائدة ومصاريف إيرادات احتساب يتم

االكتتاب رسوم )ب(

 بيان في إدراجها ويتم الصندوق في الوحدات اكتتاب وقت في لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي االكتتاب رسوم تحميل يتم
االكتتابات. هذه خاللها تتم التي الفترة في الشامل الدخل

األرباح توزيعات من إبريادات )ج(

 اعتماد تاريخ وهو اإليرادات، استالم في الحق ثبوت عند الشامل الدخل بيان ضمن األرباح توزيعات بإيرادات االعتراف يتم
المدرجة. األسهم أرباح لتوزيعات المساهمين

اخلسارة او الرحب خالل من العادلة بالقمية املالية األدوات من )اخلسارة( الرحب/ صايف )دم

 العادلة القيمة تغيرات جميع الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من )الخسارة( الربح/ صافي يشمل
والفائدة. األرباح توزيعات إيرادات ذلك من ويستثنى األجنبية، العمالت صرف وفروق المحققة وغير المحققة

 المطبق اإلغالق سعر بين الفرق الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من )الخسارة( / الربح ويمثل
األدوات. هذه تسوية / بيع وسعر تقييم إعادة آخر تأريخ في

 شرانها عند المعاملة سعر أو الفترة بداية في المالية لألداة الدفترية القيمة بين الفرق المحققة غير )الخسانر( / األرباح تمثل
التسوية. / البيع قبل تقييم إعادة فترة آخر في أو الفترة نهاية في العادلة وقيمتها الحالية التقرير فترة في

مصاريف )مم

 انظر االستحقاق. أساس على الشامل الدخل بيان في االداء، ورسوم اإلدارة أتعاب فيها بما المصاريف، بكافة االعتراف يتم
األداء. ورسوم اإلدارة أتعاب حول ١ ٠ اإليضاح
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

األجنبية بالعمالت املعامالت )و(

 ويتم المعاملة. تاريخ في السائدة الفورية الصرف السعار وفقًا اإلماراتي الدرهم إلى األجنبية بالعمالت المعامالت تحويل يتم
 ألسعار وفقًا اإلماراتي الدرهم إلى التقرير تاريخ في األجنبية بالعمالت المقومة النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل

التاريخ. ذلك في السائدة الفورية الصرف

 األجنبية العمالت صرف فروقات الشامل. الدخل بيان في التحويل عن الناتجة األجنبية العمالت صرف بفروق االعتراف يتم
 بالقيمة استثمارات من )الخسارة( / الربح صافي في مدرجة الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة باالستثمارات المتعلقة
الخسارة. أو الربح خالل من العادلة

املالية واملطلوبات املوجودات )ز(

األويل والقيش '.االعرتاف

 وهو المتاجرة تاريخ في الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات بالموجودات مبدنيا االعتراف يتم
 والمطلوبات بالموجودات االعتراف ويتم األدوات. بهذه الخاصة التعاقدية االحكام في طرفأ الصندوق فيه يصبح الذي التاريخ
فيه. تنشا الذي التاريخ في األخرى المالية

 االعتراف مع العادلة بالقيمة مبدئيًا الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية والمطلوبات الموجودات قياس يتم
 خالل من العادلة بالقيمة المصنفة غير المالية والمطلوبات الموجودات قياس ويتم الشامل. الدخل بيان في المعامالت بتكاليق

اإلصدار. أو االستحواذ إلى مباشرة المنسوبة المعاملة تكاليف زائدا العادلة، بالقيمة مبدئيًا الخسارة او الربح

التصنيف ٢

 التالية: الفائت ضمن المالية والمطلوبات الموجودات بتصنيف الصندوق قام

الخسارة: أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

 أسهم استثمارات للمتاجرة- بها محتفظ ٠

المطفأة: بالتكلفة مالية موجودات

 عالقة ذات أطراف من مستحقة وأرصدة البنك لدى النقد مدينق وذمم قروض ٠

المطفأة: بالتكلفة مالية مطلوبات

 عالقة ذات أطراف إلى مستحقة أرصدة - أخرى مطلوبات ٠

التالية: الحاالت من أي في للمتاجرة بها كمحتفظ المالية األداة تصنيف يتم

القصير. المدى على شرائها إعادة أو بيعها في يتمثل رنيسي لغرض تكبدها أو حيازتها تم إذا ٠
لجني حديث نمط وجود على دليل هناك وكان معأ إدارتهما تتم محفظة من جزءًا كانت إذا المبدني، االعتراف عند ٠

القصير. المدى على منها األرباح

رقم الدولي المحاسبي المعيار لتعريف وفقًا المالية، األدوات فنات ضمن المالي المركز بيان في بنود تسوية ٦ إليضاح ا يقدم
٠٣٩

٩



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( املالية واملطلوبات املوجودات )ز(

االعرتاف .إيقاف

 نقدية تدفقات على الحصول في التعاقدية الحقوق سريان فترة تنتهي عندما المالي باألصل االعتراف بإيقاف الصندوق يقوم
 المرتبطة والمنافع المخاطر كافة تحويل فيها يتم معاملة في المالي األصل الصندوق يحول عندما أو المالي األصل من

 المالي. األصل على بالسيطرة يحتفظ وال الملكية ومنافع مخاطر بكافة أساسي بشكل يحتفظ وال يحول ال انه أو بالملكية،
 بإنشائها الصندوق يقوم والتي االعتراف إيقاف شروط تستوفي التي المحولة المالية الموجودات في حقوق بأي العتراف ا ويتم

المالي. المركز بيان في منفصلة مطلوبات أو كموجودات االحتفاظبها أو

 للجزء المخصصة الدفترية القيمة )أو لألصل الدفترية القيمة بين بالفرق االعتراف يتم المالي، باألصل االعتراف إيقاف عند
 بيان ضمن محتمل( جديد التزام أي ناقصًا مكتسب جديد أصل أي ذلك في )بما المقبوض والثمن األصل( من تسجيله الملغي
الشامل. الدخل

 بمخاطر يحتفظ ولكنه المالي، المركز بيان ضمن بها معترف موجودات بتحويل بموجبها يقوم معامالت الصندوق يبرم
 بالموجودات االعتراف إيقاف يتم ال المعامالت، هذه مثل وفي جزئي. أو كامل بشكل المحولة الموجودات ملكية ومزايا

المحولة.

انتهاؤها. أو إلغاؤها أو التعاقدية بالتزاماته الوفاء يتم عندما المالية بالمطلوبات االعتراف بإيقاف الصندوق يقوم

املقاصة . ٤

 لدى يكون أن وهي واحدة حالة في المالي المركز بيان في القيمة صافي وبيان المالية والمطلوبات الموجودات مقاصة تتم
 وتسوية األصل بيع أو المبلغ صافي أساس على التسوية نية لديه ويكون بها المعترف المبالغ بمقاصة قانوني حق الصندوق

متزامنة. بصورة االلتزام

 سبيل على المالية، للتقارير الدولية المعايير بذلك تسمح عندما فقط الصافي أساس على والمصاريف اإليرادات بيان يتم
 بالقيمة المالية األدوات من والخسائر األرباح مثل المماثلة، المعامالت من مجموعة من الناشنة والخسائر لألرباح المثال،
الخسارة. أو الربح خالل من العادلة

المطفاة التكلفة قياس . ٥

 المبدئي، التسجيل عند المالي االلتزام أو األصل قياس به يتم الذي المبلغ في مالي التزام أو أصل ألي المطفأة التكلفة تتمثل
 المبدني المبلغ بين فرق ألي الفعلية الفاندة طريقة باستخدام المتراكم اإلطفاء ناقصًا أو زائدًا األصلي، المبلغ من المسدد ناقصًا

القيمة. في انخفاض أي ناقصًا االستحقاق، ومبلغ المسجل

 المتوقع العمر مدى على المقدرة المستقبلية النقدية والمقبوضات المدفوعات بدقة يخصم الذي المعدل الفعلي الفاندة معدل يمثل
 المطلوبات أو للموجودات الدفترية القيمة إلى أقصر( فترة مدى على أمكن، حيثما )أو، المالية المطلوبات أو للموجودات

 الشروط كافة باالعتبار األخذ مع المستقبلية النقدية التدفقات بتقدير الصندوق يقوم الفعلي، الفائدة معدل احتساب وعند المالية.
المستقبلية. االنتمان خسائر باستثناء المالية، لألدوات التعاقدية
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)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( املالية واملطلوبات املوجودات )ز(

العادلة القمية قياس .7

 في المشاركين بين منتظمة معاملة في التزام تحويل نظير دفعه أو أصل بيع نظير قبضه يمكن الذي المبلغ هي العادلة القيمة
 ذلك في للصندوق نفعًا األكثر السوق في رنيسية، سوق توفر عدم حالة في أو، الرنيسية السوق في القياس تاريخ في السوق

االلتزام. بهذا الوفاء عدم مخاطر تعكس التزام ألي العادلة القيمة إن التاريخ.

 تعتبر األداة. لتلك النشطة السوق في المعلن السعر باستخدام الضرورة، عند لألداة، العادلة القيمة بقياس المصندوق يقوم
 لتحديد يكفي بما الحجم حيث من ومالنمة منتظمة االلتزام أو باألصل المتعلقة المعامالت تكون عندما نشطة سوقًا السوق
مستمر. أساس على األسعار بيانات

 التي التقييم أساليب باستخدام العادلة القيمة بتحديد حينها الصندوق يقوم نشطة، سوق في معلن سعر وجود عدم حال في
 غير المعطيات استخدام من الحد مع بالمالحظة الجديرة الصلة ذات التقييم معطيات من القصوى االستفادة تحقيق على تعمل

 سعر تحديد في المشاركون يستخدمها أن يمكن التي العوامل جميع المختار التقييم أسلوب يتضمن بالمالحظة. الجديرة
المعاملة.

 للمقابل العادلة القيمة أي المعاملة، سعر في عادة يتمثل المبدئي االعتراف عند المالية لألداة العادلة القيمة على دليل أفضل إن
 يتوفر ولم المعاملة سعر عن تختلف المبدني االعتراف بتاريخ العادلة القيمة أن الصندوق قرر إذا المقبوض. أو الممنوح

 أسلوب أي إلى استنادأ أو مماثل التزام أو ألصل نشطة سوق في معلن سعر خالل من إما العادلة القيمة على موضوعي دليل
 بالقيمة المالية األداة قياس مبدنيًا يتم بالمالحظة، الجديرة األسواق من المستمدة البيانات إال تستخدم ال التي التقييم أساليب من

المعاملة. وسعر المبدئي االعتراف بتاريخ العادلة القيمة بين الفرق لتأجيل تعديلها ويتم العادلة،
 يكون الذي التاريخ بعد ليس ولكن األداة عمر مدى على مالئم أساس على الشامل الدخل بيان في الحقًا الفرق تسجيل ويتم
المعاملة. إغالق تاريخ بعد أو بالمالحظة جديرة سوقية ببيانات كلية مدعومًا التقييم فيه

 الخسارة الربح/ كصافي الشامل الدخل بيان في األرباح، توزيعات إيرادات عدا العادلة، القيمة في التغيرات كافة إدراج يتم
الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية األدوات من

القيمة في االنخفاض وقياس تحليد . /ا

 المسجلة غير المالية الموجودات قيمة انخفاض على موضوعي دليل وجود مدى بتقييم تقرير كل تاريخ في الصندوق يقوم
 القيمة في لالنخفاض المالية الموجودات مجموعة أو المالي األصل يتعرض الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة
 الحدث لذلك ويكون الموجودات( )أو لألصل المبدئي التسجيل بعد خسارة حدث وقوع إلى الموضوعي الدليل يشير عندما
موثوقة. بصورة ذلك تقدير يمكن بحيث الموجودات( )أو لألصل المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير

 المصدر، أو البنك تواجه كبيرة مالية صعوبات المالية الموجودات قيمة في االنخفاض على الموضوعي الدليل يتضمن قد
 كان ما لشروط وفقًا الصندوق بواسطة السلفة أو القرض هيكلة إعادة أو البنك، قبل من السداد في اإلخفاق أو التأخر أو

 بيانات توفر أو إفالس، حالة في المصدر أو البنك دخول على تدل مؤشرات أو العادية، الظروف في عليها سيوافق الصندوق
يتعلق فيما بالمالحظة جديرة أخرى

 الظروف أو المجموعة في المصدرة الجهات أو البنوك من السداد حالة في السلبية التغيرات مثل الموجودات من بمجموعة
المجموعة. لدى السداد عن العجز بحاالت المرتبطة االقتصادية
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)تابع( القمية يف االخنفاض وقياس حتديد ٠٧

 للموجودات الدفترية القيمة بين الفرق أساس على المطفأة بالتكلفة المسجلة للموجودات القيمة انخفاض خسائر قيام يتم
 االعتراف ويتم لألصل. األصلي الفعلي الفائدة بمعدل مخصومة المقدرة المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية والقيمة المالية

 المدينة. والذمم القروض مقابل المرصود المخصص حساب في بيانها ويتم الخسارة أو الربح في القيمة انخفاض بخسائر
 أو الربح خالل من القيمة انخفاض خسائر في النقص عكس يتم القيمة، انخفاض خسائر تقليل في الحق حدث يتسبب عندما

الخسارة.

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

حكمه في وما النقد )حم

 أشهر ثالثة األصلية استحقاقه فترة تبلغ الذي البنوك لدى النقد من حكمه في وما النقد يتالف النقدية، التدفقات بيان ألغراض
الصندوق. لدى النقد إدارة من يتجزا ال جزءًا وتشكل الطلب عند تستحق التي المكشوف على البنكية والسحوبات اقل، أو

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

لالسرتداد القابلة الوحدات )مط

عندما: ملكية حقوق كادوات لالسترداد القابلة الوحدات تصنف

الصندوق. تصفية حالة في الصندوق موجودات صافي من نسبة في الحق لحاملها لالسترداد القابلة الوحدات تعطي -
األدوات. فائت باقي إلى بالنسبة األدنى الحق لها التي األدوات فئة في لالسترداد القابلة الوحدات تندرج -

 أخرى فنات من األدوات باقي إلى بالنسبة األدنى الحق لها التي األدوات فئة في لالسترداد القابلة األدوات جميع تتمتع -
الخصائص بنفس

 حامل حقوق عدا ما أخرى مالية موجودات أو النقد لدفع تعاقدية التزامات أي لالسترداد القابلة الوحدات تتضمن ال -
الصندوق. موجودات صافي من نسبته يعادل بما الوحدة

 الربح على جوهري بشكل األداة حياة فترة خالل لالسترداد القابلة باألسهم المتعلقة المتوقعة النقدية التدفقات جميع تستند -
 المعترف الصندوق موجودات لصافي العادلة القيمة في والتغير بها المعترف الموجودات صافي في والتغير الخسارة أو
األداة. حياة فترد خالل بها المعترف وغير بها

 أدوات يمتلك ال أن على الصندوق على يجب لالسترداد، القابلة بالوحدات والمتعلقة أعاله المذكورة الخصائص إلى باإلضافة
على: تحتوي عقود أو أخرى مالية

 أو بها المعترف الموجودات صافي في التغير أو الخسارة أو الربح على جوهري بشكل مبنية إجمالية نقدية تدفقات -
بها. المعترف وغير بها المعترف الصندوق موجودات لصافي العادلة القيمة في التغير

لالسترداد. القابلة الوحدات لحملة المتبقي العاند تثبيت أو لتقييد جوهري أثر -
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( لالسرتداد القابلة الوحدات )ط(

 القابلة الوحدات تصنيف بإعادة الصندوق ويقوم مستمر. بشكل لالسترداد القابلة الوحدات تصنيف بتقييم الصندوق يقوم
 السابقة الدفترية القيمة من بالفروق االعتراف ويتم التصنيف إعادة بتاريخ العادلة بالقيمة ويقيسها مالية كمطلوبات لالسترداد

 الشروط األدوات تلبي ال عندما أو لالسترداد القابلة األدوات في الخصائص جميع تتوفر ال عندما الملكية حقوق ضمن
 القابلة الوحدات لتصنيف والخصائص الشروط جميع الحقًا توفرت وإذا ملكية. حقوق كأدوات تصنيفها اجل من المحددة

 تاريخ في للمطلوبات الدفترية بالقيمة ويقيسها ملكية حقوق كأدوات تصنيفها بإعادة الصندوق يقوم ملكية، كحقوق لالسترداد
التصنيف. إعادة

خمصصات /ي(

 نتيجة موثوقة بصورة تقديره يمكن ضمني، أو قانوني حالي، التزام الصندوق لدى عندمايكون ما بمخصص االعتراف يتم
 الزمنية القيمة تاثير كان وإذا االلتزام. لتسوية االقتصادية للمنافع خارجة تدفقات يستلزم أن المحتمل من ويكون سابق، لحدث
 السوق تقييمات تعكس التي المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات خصم خالل من المخصصات تحديد يتم جوهريا، للمال

بااللتزام. المتعلقة المخاطر مناسبأ، وعندمايكون للمال، الزمنية للقيمة الحالية

املال راس )مك

 األولي الطرح سعر )وهي االسمية بالقيمة المقيمة لالسترداد القابلة الوحدات واسترداد اكتتاب في الصندوق مال راس يتمثل
دراهم(.١٠البالغ

االسرتدادات احتيايط )(

 الموجودات قيمة صافي اساس على األولي العرض بعد ما فترة في لالسترداد القابلة الوحدات واستردادات اكتتابات تسعر
 بيعها أو شراؤها تم لالسترداد قابلة وحدة لكل االسمية والقيمة الموجودات قيمة صافي بين االختالف تسجيل ويتم للوحدة.

المالي. المركز بيان في االستردادات احتياطي في
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابعم الهامة المحاسبية السياسات ٣

تاريخه حتى غيرالمطبقة الجديدة المعاييروالتفسيرات /مم

 حتى التنفيذ حيز تدخل لم لكنها إصدارها تم التي التالية الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعايير بتطبيق الصندوق يقم لم
تاريخه:

والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير

سارية
للفرتات السنوية

التى عدا فى اوبع

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "بيان التدفقات النقدية" توضح  أن ٠
على المنشآت تقديم إفصاحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات 

في المطلوبات الناشئة من األنشطة التمويلية.

٢٠١٧يناير١

 ]المعيار األخيرة نسخته في ٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار إصدار تم٠ 
 ٢٠١٤ يوليو في1(٢٠١٤) المالية" "األدوات ٩ رقم المالية للتقارير الدولي

 ومحاسبة القيمة وانخفاض والقياس بالتصنيف المتعلقة المتطلبات ويتضمن
 وتصنيف قياس متطلبات بتعديل المعيار يقوم االعتراف. وإلغاء العام التحوط

القيمة. النخفاض المتوقعة للخسائر جديدًا نموذجًا يقدم كما المالية، الموجودات

٢٠١٨يناير١

 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار من ٢٠١٤ نسخة : القيمة في االنخفاض ⮚
 في االنخفاض مدى لقياس المتوقعة" االئتمانية "الخسارة نموذج على تنص ٩

 حدث أي في استخدامه الضروري من يعد لم ولذا المالية، الموجودات قيمة
االئتمانية الخسارة تسجيل قبل يظهر انتماني

 تم حيث التحوط لمحاسبة جديدًا نموذجًا المعيار يقدم : التحوط محاسبة ⮚
 تنفيذ في المنشآت تتبعها التي الطريقة مع أكبر بشكل يتسق كي تصميمه

 وغير المالية للمخاطر تعرضاتها ضد التحوط عند المخاطر إدارة أنشطة
المالية.

 والمطلوبات الموجودات تسجيل إلغاء متطلبات ترحيل تم التسجيل: إلغاء ⮚
.٣ ٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار من المالية

 

 على اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة لقياس جديدة فنة تطبيق سيتم
 عن منه الهدف تحقيق يتم الذي األعمال نموذج ضمن بها المحتفظ الدين أدوات
المالية. الموجودات وبيع التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل طريق

 

 على المتوقعة االئتمانية الخسائر على بناء القيمة النخفاض جديد نموذج تطبيق سيتم
 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفاة بالتكلفة المقاسة الدين أدوات
 تعهدات بعض على وكذلك العقود وموجودات اإليجار من المدينة والذمم األخر

المالي. الضمان وعقود الموثقة القروض

 

 المالية للتقارير الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن الصادر ٢ ٢ رقم التفسير■ 
مسبقا" املدفوع واملقابل /جنبية بعمالت تمت اليت "املعامالت

حيث: المعامالت من أجزاء أو أجنبية بعمالت تتم التي المعامالت التفسير يتناول

٢٠١٨يناير١

أجنبية، بعملة مسعرأ أو مقومًا المقابل يكون ⮚
 يتعلق فيما المؤجلة اإليرادات التزام أو مقدمًا المدفوعات أصل المنشأة تدرج ⮚

العالقة. ذي اإليراد أو المصروف أو األصل إدراج قبل المقابل بهذا
نقدي. غير المؤجلة اإليرادات التزام مقدمًاأو المدفوعات أصل ⮚
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( تاريخه حتى المطبقة غير الجديدة المعاييروالتفسيرات )مم

 التطبيق لفترة للصندوق المالية البيانات على والتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير هذه تطبيق يتم ان الصندوق يتوقع
 له يكون لن ،٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار باستثناء والتعديالت، والتفسيرات الجديدة المعايير هذه تبني وأن األولي

األولي. التطبيق فترة في للصندوق المالية البيانات على جوهري تاثير

 واإلفصاحات المدرجة المبالغ على هام تاثير ٩ رقم المالية للتقارير الدولي المعيار من النهائية النسخة تطبيق عن ينتج قد
المعيار. هذا تاثير تقييم حاليًا اإلدارة تقوم المالية. ومطلوباته بموجوداته يتعلق فيما للصندوق المالية البيانات في الواردة

المالية المخاطر إدارة ٤

عامة ونظرة مقدمة

المالية: لألدوات استخدامه من التالية للمخاطر الصندوق يتعرض

االئتمان مخاطر ٠
السيولة مخاطر ٠
السوق مخاطر ٠
التشغيل مخاطر ٠

 المخاطر وإدارة لقياس وإجراءاته وسياساته واهدافه أعاله المبينة للمخاطر الصندوق تعرض تفاصيل اإليضاح هذا يستعرض
المال. لرأم الصندوق إدارة إلى باإلضافة

املخاطر ادارة إطار

 بالصندوق المخاطر إدارة عمل إطار وضع عن عامة بصورة المسؤولية االستثمار ولجنة االستشاري المجلس يتحمل
عليه. واإلشراف

 لجنة إلشراف تخضع والتي للصندوق، االستثمارية والتوجيهات األهداف على بناء الصندوق بإدارة الصندوق مدير يقوم
 االستثمارية االستراتيجيات ذلك في )بما وأداءه الصندوق أنشطة االستشاري المجلس ويراجع يومي. بشكل االستثمار
الصندوق. مدير إلى المناسبة التوصيات ويقدم االستثمار( عملية في المبينة للصندوق

 سقوف ووضع الصقدوق، يواجهها التي المخاطر وتحليل تحديد بهدف مصممة الصندوق لدى المخاطر إدارة سياسات إن
 منتظم بشكل المخاطر إدارة وأنظمة سياسات مراجعة وتتم السقوف. بتلك االلتزام مع ومراقبتها لها، مالنمة وضوابط
المقدمة. والخدمات والمنتجات السوق ظروف في التغيرات آثار يعكس بما مستمرة وبصورة

بالمخاطر. المتعلقة اإليضاحات في المالي التقرير تاريخ في للصندوق االستثمارية المحفظة طبيعة تفاصيل بيان ويتم
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

االنمتان خماطر )ا(

 مما الصندوق، مع المبرمة بالتزاماته الوفاء على المقابل الطرف قدرة عدم في تكمن التي المخاطر هي االئتمان مخاطر إن
 األخرى. المدينة الذمم وبعض البنك لدى النقد من رنيسي بشكل المخاطر هذه وتنشأ مالية. لخسانر الصندوق تكبد إلى يؤدي

 )مثل ويجمعها االنتمان لمخاطر التعرض عناصر كافة الصندوق يدرس المخاطر، إدارة حول التقارير إعداد ولغرض
العمل(. قطاع ومخاطر الدولة ومخاطر السداد عن المدين تأخر مخاطر

االئمتان خماطر إدارة

 األهداف وتتضمن المتبعة. واإلجراءات للسياسات وفقًا منتظمة بصورة االنتمان مخاطر بمراقبة الصندوق مدير يقوم
 لألهداف وفقًا الصندوق إلدارة اتباعها يتعين التي االستثمارية والخطط االستراتيجيات تحديد (١) االستثمار: للجنة الرنيسية

 للمجلس الرنيسية األلمداف لخراوتتمثل حن من اإلمسهم مستوى وعطي األعمال مستوققظاع المتبعة'طى االستااليجيات مفتف ومنقية االمذاوق ء أدا (مراجعة ٢و) الشررط والتحة العكتب تشرة فيي الملين طيالتحو االستمارية والتوجيهات

 لكل المتبعة االستثمارية االستراتيجيات دراسة عن مسؤول أنه كما المستثمرين، مصالح حماية في للصندوق االستشاري
 األحداث بدراسة االستشاري المجلس يقوم ذلك، إلى إضافة االستراتيجي. المستوى على صندوق كل أداء ومراجعة صندوق

 الممكنة، التصحيح إجراءات حول الصندوق مدير إلى المشورة وتقديم المصالح في تضارب عنها ينتج قد التي واإلجراءات
 االستثمارية التوجيهات أو السياسات مع متوافقة غير االنتمان مخاطر فيها تكون التي الحاالت وفي مناسبًا. ذلك كان حيثما

 التزام عدم من التحقق بعد عمليًا ذلك تحقيق إمكانية بمجرد للمحفظة التوازن بإعادة ملزمًا الصندوق مدير يكون للصندوق،
المطبقة. االستثمار بمعايير المحفظة

االئمتان ملخاطر التعرض

 ذات المالية للموجودات الدفترية القيم في يتمثل التقرير تاريخ في االنتمان لمخاطر الصندوق لتعرض األقصى الحد إن
انتماتية(. مخاطر تحمل ال أنها حيث الملكية حقوق ادوات )باستثناء المالي المركز بيان في المدرجة العالقة

الوسطاء من مستحقة /رصدة

 االنتمان مخاطر وتعتبر التسوية. انتظار في البيع ومعامالت الهامشية الحسابات من وسطاء من المستحقة األرصدة تنتج
 المكلفين الجيدة السمعة ذوي والوسطاء القصيرة المتضمنة التسوية لفترة نظرأ ضنيلة تسويتها تتم لم التي بالمعامالت المتعلقة

سنوي. ربع بشكل للوسطاء المالي والمركز الضوابط بمراقبة الصندوق مدير ويقوم الصندوق. مدير قيل من

 وهي ذ.م.م المالية لألوراق الوطني أبوظبي شركة خالل من المالية األوراق وشراء لبيع الصندوق معامالت معظم تتم
(. ا ٠ )نظراإليضاح الصندوق لمدير تابعة شركة

البنك لدى نقد

الصندوق. مدير لدى البنكية بأرصدته الصندوق يحتفظ
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٤

)تابع( االنمتان خماطر )(

االئمتان خماطر تركزي

 أو ٢ ٠ ١ ٦ ديسمبر ٣١في المصدرين من مجموعة أو فردي مصدر ألي االنتمان لمخاطر جوهرية تركيزات هنالك تكن لم
.٢٠١٥ديسمبر٣١في

التسوية خماطر

 إخفاق عن الناجمة بالخسانر التموية مخاطر تتعلق المعامالت. تسوية وقت مخاطر نشوء إلى الصندوق أنشطة تؤدي قد
 المتفق التعاقد شروط بحسب الموجودات من غيرها أو الضمانات أو النقدية المبالغ بتوفير بالتزاماتها الوفاء في ما منشاة
عليها

 تسوية لضمان وذلك وسيط، خالل من تسويات إجراء طريق عن المعامالت معظم في المخاطر هذه من الصندوق يحد
 عمليات من جزءًا التسوية سقوف وتشكل بالتسوية. المتعلقة التعاقدية بالتزاماتهم الطرفين وفاء عند فقط التجارية المعاملة
السقوف. ومراقبة االئتمان على الموافقة

القمية يف لالخنفاض وتعرضت سدادها تأخر اليت املوجودات

 ٣١ في كما القيمة في لالنخفاض تعرضت أو مدادها تاخر قد المطفأة بالتكلفة مسجلة مالية موجودات أي هناك يوجد ال
شيء(. ٧٠٢٠ ا ديسمبر ٣))٢٠١٦ ديسمير

السيولة خماطر )ب(

 مطلوباته عن الناشئة بالتزاماته الوفاء عند الصندوق يواجهها قد التي بالصعوبات المتعلقة المخاطر في السيولة مخاطر تتمثل
 صالح في ليست بطريقة االلتزامات هذه تسوية يتم أن او اخرى، مالية موجودات أو نقدية مبالغ تقديم تسويتها تتم التي المالية

الصندوق.

عالقة. ذات أطراف إلى المستحقة المبالغ من رنيسي بشكل وتنشا

السيولة خماطر إدارة

 الوفاء أجل من ممكنة فترة وألطول دائمة بصورة كافية سيولة توفر من التأكد هو السيولة إدارة في الصندوق متهج إن
 اإلضرار لخطر التعرض أو مقبولة غير خسائر تكبد دون والحرجة، العادية الظروف ظل في استحقاقها عند بالتزاماته

الصندوق. بسمعة

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

 عن الناشنة السيولة لمخاطر يتعرض الصندوق فإن وبالتالي للوحدات، اليومي لالسترداد مخصصًا الصندوق نشرة ترصد
 التي المستردة الوحدات تسوية على الصندوق لدى االسترداد سياسة وتنص وقت. أي في الوحدات حاملي استردادات تلبية

الموجودات". قيمة صافي "يوم من عمل أيام ثالثة خالل االنتهاء" "وقت قبل استرداد إشعار بخصوصها استلمت
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)تابع( السيولة خماطر إدارة

 للبيع قابلة تعتبر التي المدرجة األسهم وسندات المكشوف على للسحب البنكية التسهيالت للصندوق المالية األدوات تتضمن
 لدى الشروط الئحة أن كما المتحدة. العربية اإلمارات في الرئيسية البورصة أسواق في نشط بشكل تداولها يتم حيث فورًا

االستردادات. لتلبية مناسب وقت أي في موجوداته قيمة صافي من ه% ٠ إلى يصل بما باالقتراض له تسمح الصندوق

املالية املطلوبات استحقاق أجال حتليل

 التعاقدية النقدية التدفقات أدناه الجدول يظهر التقرير. تواريخ في المالية لألدوات المتبقية التعاقدية االستحقاق آجال يلي فيما
للصندوق. المالية لألدوات

الدفترية 
القيمة

الف درهم

اإلجمالية
القيمة

الف درهم

أقل من
شهر واحد
ألق درهم

٢٠١٦ديسمبر٣١
المالية المطلوبات

١,٢٨٩١,٢٨٩١,٢٨٩عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ

٢٠١٥ديسمبر٣١
المالية المطلوبات

١,٧٨٠١,٧٨٠١,٧٨٠عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ

 تعاقدي استحقاق تاريخ أقرب أساس على للصندوق المالية للمطلوبات المخصومة غير النقدية التدفقات السابق الجدول يوضح
االقتضاء. عند الدفع مستحقة الفائدة اإلجمالية القيمة تتضمن ممكن.

 الموجودات صافي باستثناء التحليل، هذا عن كبير بشكل األدوات هذه من للصندوق المتوقعة النقدية التدفقات تختلف ال
 تاريخ من يومين خالل باستردادها تعاقدي التزام الصندوق لدى يكون حيث لالسترداد، القابلة الوحدات لحاملي المنسوبة
 األجل، طويلة أو األجل متوسطة لفترات وحدات حاملي قبل من محتفظبها الوحدات هذه أن السابقة الخبرة وتشير اإلشعار.

 أو المستثمرين احتياجات او السوق ظروف بتغير بسرعة تتغير ألنها نظرًا بها التنبؤ يصعب االسترداد مستويات ان إآل
أهدافهم.

السوق مخاطر )جم

 صرف ومعدالت األسهم وأسعار الفائدة معدالت مثل السوق اسعار في بالتغيرات المتعلقة المخاطر هي السوق مخاطر
 من الهدف إن مالية. أدوات من يمتلكه ما قيمة أو الصندوق إيرادات على مستقبلي تاثير لها يكون التي األجنبية العمالت

المخاطر. على العائد تعظيم مع مقبولة مقاييس خالل ومراقبتهامن السوق لمخاطر التعرضات إدارة هو السوق مخاطر إدارة
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السوق خماطر إدارة

 الصندوق يهدف به. الخاصة االستثمارية والتوجيهات األهداف من السوق مخاطر إدارة حول الصندوق استراتيجية تستمد
 بإدارة الصندوق مدير ويقوم اإلماراتية. األسهم من أساسية بصورة تنشا التي األجل قصيرة المتاجرة فرص استغالل إلى

 عامة بصورة السوق مخاطر مراقبة وتتم المتبعة. واإلجراءات وفقًاللسياسات يومية بصورة الصندوق لدى السوق مخاطر
دوري. أساس على االستشاري والمجلس االستثمار لجنة قبل من

 المتعلقة األخرى المخاطر و/أو العمالت مخاطر ضد التحوط الصندوق لمدير يجوز مالنمًا، أو ضروريًا ذلك يكون وحيثما
االستثمارية. والتوجيهات لألهداف وفقًا بالمحفظة

العمالت ملخاطر التعرض

 )"الدرهم الوظيفية عملته غير أخرى بعمالت مقومة معامالت وإبرام مالية أدوات في باالستثمار للصندوق يسمح
 على األخرى األجنبية العمالت مقابل عملته صرف سعر تغير احتمالية لمخاطر معرض الصندوق فإن وبذلك، اإلماراتي"(.

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

 بالدوالر مربوطة الصندوق فيها يستثمر التي األخرى الخليجية الدول عمالت وجميع اإلماراتي الدرهم صرف سعر إن
الحد. هذا على العمالت لمخاطر الصندوق تعرض يقتصر وبالتالي األمريكي،

 اإلماراتي، بالدرهم مربوطة أجنبية بعمالت أو اإلماراتي بالدرهم مقومة ومطلوباته الصندوق موجودات معظم كانت ولما
 المالية البيانات على جوهري تاثير أي لها يكن لم الصرف اسعار في معقولة محتملة تغيرات أي أن اإلدارة تقدير ففي

للصندوق.

الفائدة اسعار ملخاطر التعرض

 موجودات تسعير إعادة وتاريخ االستحقاق تأريخ بين الزمنية الفروق من تنشا التي المخاطر هي الفائدة معدالت مخاطر
بالفاندة. المحملة ومطلوباته الصندوق

 المحملة المالية والمطلوبات الموجودات تستحق بالفائدة. محملة غير للصندوق المالية والمطلوبات الموجودات غالبية
 الصندوق يتعرض لذلك، ونتيجة شهرًا. عشر اثني تتعدى ال بفترة أي القصير، المدى على تسعيرها يعاد أو فائدة بمعدالت

 الفائدة لمعدالت السائدة المستويات في للتقلبات نظرًا النقدية التدفقات أو العادلة للقيمة الفاندة معدالت لمخاطر محدود بشكل
 على جوهري تاثير لها يكون لن الفاندة معدالت حركات في معقولة محتملة تغيرات أي ان اإلدارة ترى وعليه، السوق. في

للصندوق. المالية البيانات

 الموجودات جميع دوري. أساس على تسعيرها ويعاد متغيرة بمعدالت هي الصندوق مدير لدى المحتفظبها البنكية األرصدة
بالفائدة. محملة غير األخرى المالية والمطلوبات
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األخرى األسعار خماطر

 عن الناشئة تلك )بخالف السوق أسعار في للتغيرات نتيجة األداة قيمة بتقلب المتعلقة المخاطر هي األخرى األسعار مخاطر
 للجهة أو المالي لالستثمار محددة عوامل عن ناتجة التغيرات هذه كانت سواء العمالت(، مخاطر أو الفاندة معدالت مخاطر

 للصندوق المالية األدوات معظم أن وحيث السوق. في المتداولة المالية األدوات جميع على تأثير لها عوامل أو المصدرة
 السوق ظروف في التغيرات كافة فإن الشامل، الدخل بيان في العادلة القيمة بتغيرات االعتراف مع العادلة بالقيمة مسجلة
االستثمار. إيرادات صافي على مباشر بشكل تؤثر سوف

 مع العمل قطاعات مختلف في األدوات من متنوعة محفظة إنشاء طريق عن الصندوق مدير قبل من األسعار مخاطر تدار
 للتوجيهات وفقا التداول أدوات في الصندوق يستثمر العادية، الظروف ظل وفي مختلفة. أسواق في للتداول طرحها

االستثمارية.

يلي: كما استثماراته محفظة تركيز سياسة فإن الصندوق، شروط لالئحة وفقًا

 )الشرق المتحدة العربية اإلمارات خارج بورصة أسواق في الموجودات مجموع من %٤ه عن يقل ال ما سيكون ٠
أفريقيا(. وشمال األوسط

السوقي. الشركة مال راس مجموع %من١٠ معينة مالية ورقة أي في االستثمار يتجاوز ان يجوز ال ٠
موجودات مجموع من %٢ ٥ شركة ألي المتداولة السائلة المالية األوراق أو األسهم في االستثمار يتجاوز ان يجوز ال ,

للسهم. السوقي الترجيح ليعكس المطلوب باستثناء االستثمار، وقت في الصندوق
 قيمة صافي من %١ ٠ بنسبة محدودة أخرى ألطراف الجماعية االستثمار برامج في االستثمارات تكون أن يجب ٠

الصندوق. فيها يستثمر جماعي استثمار برامج أي موجودات قيمة صافي تتجاوز أن يجوز وال الصندوق موجودات

 الداخلية واألنظمة اإلجراءات وتساعد يومية. بصورة األسعار مخاطر إدارة الصندوق مدير من الداخلية اإلجراءات تتطلب
 أي تعديل ويجب مستمرة. بصورة األسعار مخاطر أنواع من نوع أي ومراقبة متابعة في االستمرار على الصندوق مدير

 وتتطلب الملكية. حقوق مع يتناسب زمني إطار وضمن ممكن أسلوب بأفضل بها المسموح التوجيهات مسار عن انحراف
شهريًا. األسعار مخاطر مراقبة االستثمار ولجنة االستشاري المجلس من الصندوق إجراءات

 مدير يكون للصندوق، االستثمارية والتوجيهات السياسات مع متوافقة غير السوق مخاطر فيها تكون التي الحاالت وفي
 بمعايير المحفظة التزام عدم من التحقق بعد عمليًا ذلك تحقيق إمكانية بمجرد للمحفظة التوازن بإعادة ملزمًا الصندوق
المطبقة. االستثمار

العمل. وقطاعات المقابلة األطراف على بناء المخاطر تركيز بمراقبة الصندوق مدير يقوم
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التالية: القطاعات في األسهم في الصندوق استثمارات تتركز

 ٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

٧٢,٨٠٢١٢٩,٩٥٨البنكية الخدمات
٣٢,٥٣٨٦٨,٤٧١العقارات

٣١,١٥٦٣١,١٥٦االتصاالت قطاع
٢٩,١٤٨١١,٦٣٣التمويل
٤٥,٨٩٢٣٣,٠٦١أخرى

 ٢١١,٥٣٦٢٧٤,٢٧٩

الخسارة: أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثماراته لمحفظة للصندوق الجوهرية الفردية التعرضات يلي فيما

 ٢٠١٦
٥/٥

٢٠١٥
٥/٥

١٥١١ش.م.ع. للعقارات إعمار شركة
١٣٤بنكدبياإلسالميش.م.ع

٧٨األول الخليج بنك
٧٩التجاري أبوظبي بنك
٧٣الوطنيش.م.ع أبوظبي بنك

 استثمار كل أساس على االسهم الستثمارات السوق أسعار في معقول بشكل المحتملة المستقبلية التقلبات بتقدير الصندوق يقوم
حدة. على

 السوقية األسعار في محتمل معقول بانخفاض للصندوق الخسارة أو الربح على وتأثيرها الحساسية تحليل أدناه الجدول يبين
 معدالت خصوصًا ثابتة، تبقى األخرى المتغيرات كافة أن التحليل ويفترض ديسمبر. ٣ ١ في %١ بنسبة لألسهم الفردية
األجنبية. العمالت وصرف الفائدة

 ٢٠١٦
ألف درهم

٢٠١٥
ألف درهم

١.٨٠٢,٧٤٣،الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

اعاله. المعروضة المبالغ على ومعاكم مساو تاثير إلى سيؤدي كان السوق أسعار في االرتفاع إن
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التشغيل خماطر )د(

 الصندوق بعمليات ترتبط متنوعة أسباب عن الناشنة المباشرة وغير المباشرة الخسارة مخاطر هي التشغيل مخاطر
 خدمات مقدمي مستوى على خارجيًا أو الصندوق إطار ضمن داخليا الصندوق عمليات تدعم التي التحتية والبنية والتكنولوجيا

 عن الناشنة تلك مثل السيولة ومخاطر السوق ومخاطر االنتمان مخاطر بخالف خارجية أخرى عوامل وعن الصندوق،
االستثمارات. إلدارة عمومًا المقبولة والمعايير والتنظيمية القانونية المتطلبات

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

للمستثمرين

 مخاطر إدارة على الرقابية الضوابط وتطبيق إعداد عن الرنيسية المسؤولية االلتزام ومدير الوساطة مكتب رنيس يتولى
 رقابية ضوابط تتضمن التي التشغيل مخاطر إلدارة عامة معايير وضع خالل من المسؤولية هذه دعم ويتم التشغيل.

التالية: المجاالت في الخدمات مقدمي مع الخدمات مستويات تحديد وعملية الخدمات مقدمي مستوى على وإجراءات

المختلفة. والمسؤوليات والوظانف األدوار بين المهام في المناسب الفصل متطلبات ٠
المعامالت ومراقبة التسوية عمليات متطلبات ٠

األخرى. والتنظيمية القانونية للمتطلبات االمتثال ٠
واإلجراءات. الضوابط توثيق ٠

المحددة. المخاطر لمعالجة واإلجراءات الضوابط وكفاءة القائمة العمليات لمخاطر الدوري التقييم متطلبات ٠
الطوارئ. خطط ٠
والتجارية. األخالقية المعايير ٠
تأثير. له كان إذا التأمين ذلك في بما المخاطر، من الحد ٠

 هذه نتانج مناقشة تتم واإلجراءات. للسياسات االمتثال تضمن التي الدورية المراجعات إجراء واالمتثال التدقيق قسم يتولى
الصندوق. مدير لدى العليا واإلدارة التدقيق للجنة بشأنها ملخص تقديم مع اإلدارة مع المراجعات

 الخدمات مقدمي مستوى على المتبعة واإلجراءات الرقابية الضوابط كفاية مدى حول اإلدارة مجلس أعضاء تقييم إجراء يتم
الخدمات. مقدمي مع المنتظمة المناقشات خالل من التشغيل بمخاطر يتعلق فيما

 الوحدات حفظ أمناء تعثر أو إفالس يتسبب وقد جيدة. سمعة ذوي وسطاء لدى بالصندوق الخاصة الوحدات بكافة االحتفاظ يتم
 دورية بصورة الصندوق مدير ويقوم الحفظ. أمين بها يحتفظ التي المالية باألوراق يتعلق فيما الصندوق حقوق تأجيل في

معه. يتعامل الذي الحفظ ألمناء المالي والمركز االنتماني التصنيف بمراقبة

املال راس إدارة رمم

 بغرض محفظة في االكتتابات مبالغ استثمار إلى الصندوق ويهدف القائمة. الوحدات عدد في الصندوق مال رأس يتمثل
 ذي السوق في الموجه االنخفاض مخاطر تخفيف مع المتوسط المدى على مجزية عواند وتوفير المال رأس في نمو تحقيق
الصلة.

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

المركزي. المتحدة العربية اإلمارات ومصرف والسلع المالية األوراق هينة ولوانح قوانين ذلك في بما خارجيًا
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

واألحكام التقديرات استخدام ٥

للصندوق. املحاسبية السياسات تطبيق عغد اهلامة املحاسبية واألحاكم املؤكدة غري للتقديرات الرئيسية املصادر

املالية لألدوات العاللة القمي )(

 معقول نطاق في العادلة قيمها تحديد يتم وعادة المالي، المركز بيان في العادلة بالقيمة المالية األدوات من العديد قياس يتم
للتقديرات

 وفيما بسهولة. متاحة تكون المعلنة السوق أسعار فإن الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة باالستثمارات يتعلق فيما
 لألدوات األجل وقصيرة الفورية للطبيعة نظرأ العادلة القيمة تقارب الدقرية القيم فإن االخرى، المالية األدوات ببعض يتعلق

المالية.

 كما اإلدارة، من الموضوعة والتقديرات األحكام على االعتماد تقليل إلى يؤدي بالمالحظة الجديرة السوق أسعار توفر إن
 لتغير تبعًا يتغير والمعطيات بالمالحظة الجديرة السوق أسعار توفر إن العادلة. القيم تحديد عملية حول الشكوك تقلل أنها

العامة. أحوالها على وكذلك المالية األسواق في معينة أحداث على بناء للتغيرات معرضة أنها كما واألسواق، المنتجات

 التحقق يلي: ما المحددة الرقابية الضوابط وتتضمن العادلة. القيم بقياس فيمايتعلق للرقابة عام إطار بوضع الصندوق قام
 االستثمار ولجنة االستشاري المجلس وإبالغ الهامة، اليومية التقييم حركات وفحص وتحليل الملحوظة، التسعير معطيات من

بالتقييم. المتعلقة الجوهرية باألمور

.٦و )ز(٣ اإليضاحين في المالية لألدوات العادلة القيمة قياس حول للصندوق المحاسبية السياسات متاقشة تتم

قضانية أحاكم عن ناشنة طارنة مطلوبات )ب(

 المطلوبات مخصص يستند االعتيادي. العمل سياق في تنشا قضائية دعاوى في - عملياته لطبيعة نظرًا - الصندوق يدخل
 مثل تنطوي الخارجة. النقدية التدفقات تقدير موثوقية ومدى اقتصادية موارد تكبد احتمالية إلى التقاضي عن الناتجة الطارئة

مؤكد. منهابشكل أمر أي بنتانج التنبؤ واليمكن الشكوك من العديد على األمور هذه

املالية واملطلوبات املوجودات تصنيف )ج(

 المحاسبية الفائت ضمن مبدئيًا تصنيفها ليتم المالية والمطلوبات للموجودات نطاقأ للصندوق المحاسبية السياسات توفر
معينة. حاالت في المختلفة

 في المبين بالوصف يلتزم أنه الصندوق أكد الخسارة، أو الربح خالل من العالة بالقيمة المالية الموجودات تصنيف عند
(.٦و) )ز( اإليضاحين
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

المالية والمطلوبات الموجودات ٦

العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

٠٢.١٦ ديسمبر ٣ ١ في كما المالية األدوات وفنات المالي المركز بيان بنود بين مطابقة أدناه الجدول يعرض

 

بالقيمة العادلة
من خالل

الربح أو الخ سارة
ألف درهم

قروض  و
ذمم  مدينة
الف درهم

أ خرى
المطفاة
التك لفة

الف درهم

الدفتر ية
القيمة

ألف درهم

٥٤,٧٩١-٠٥٤,٧٩١البنك لدى نقد
١٨٠,٣٨٠--١٨٠,٣٨٠الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

٥٦-٥٦-عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ
----وسيط من مستحقة مبالغ

----أخرى مدينة ذمم
 ٢٣٥,٢٢٧-١٨٠,٣٨٠٥٤,٨٤٧

١,٢٨٩١,٢٨٩--عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ

 --١,٢٨٩١,٢٨٩
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية والمطلوبات الموجودات ٦

)تابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

٠٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في كما المالية األدوات وفنات المالي المركز بيان بنود بين مطابقة أدناه الجدول يعرض

 

العادلة بالقيمة
 خالل من

 الخسارة أو الربح
درهم ألف

 و قروض
 مدينة ذمم
درهم الف

 أخرى
 المطفأة
 التكلفة

درهم ألف

 الدفترية
 القيمة

درهم ألف

٤٧,٢٥٨-٤٧,٢٥٨-البنك لدى نقد
٢٧٤,٢٧٩--٢٧٤,٢٧٩الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات

٣٩-٣٩-عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ
 ٣٢١,٥٧٦-٢٧٤,٢٧٩٤٧,٢٩٧

١,٧٨٠١,٧٨٠--عالقة ذات ألطراف مستحقة مبالغ

 --١,٧٨٠١,٧٨٠

العادلة. قيمها الدفترية قيمها تقارب التي األجل قصيرة المالية والمطلوبات الموجودات هي الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المحتسبة غير المالية األدوات
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( المالية والمطلوبات الموجودات ٦

)تابع( العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

 العادلة بالقيمة قياسها يتم التي المتاجرة استثمارات باستثناء المطفاة بالتكلفة المالية والمطلوبات الموجودات جميع قياس يتم
نشطة. سوق في المدرجة األسعار عروض إلى بالرجوع

 التقييم. أساليب باستخدام التقرير تاريخ في كما النشطة غير الوحدات في لالستثمارات العادلة القيم بتحديد الصندوق يقوم
 التحديد أو بالمالحظة جديرة سوقية أسعار لها يوجد التي وجدت، إن المشابهة، باألدوات المقارنة التقييم أساليب وتتضمن

 األداة سعر يعكس العادلة للقيمة تحديد إلى التوصل هو تقييم أسلوب استخدام من الهدف إن األقرب. السعر يقدم مؤشر على
االعتيادية. السوق لشروط وفقأ السوق في المشاركين قبل من تحديده الممكن من كان والذي التقرير تاريخ في المالية

 في المستخدمة المعطيات أهمية يعكس الذي أدناه المبين العادلة القيمة تسلسل باستخدام العادلة القيم بقياس الصندوق يقوم
القياس: أساليب

متطابقة. ألداة نشط سوق في المعدل( )غير المدرج السوق سعر األول: المستوى

 مباشرة غير أو األسعار( )وهي مباشرة بطريقة إما بالمالحظة جديرة معطيات إلى تستند التي التقييم أساليب الثاني: المستوى
 نشطة أسواق في المعلنة السوق أسعار باستخدام: تقييمها يتم التي األدوات الفنة هذه تشمل األسعار(. من المستمدة )وهي

 بحيث االخرى التقييم أساليب أو نشاطًا األقل األسواق في المماثلة أو المطابقة لألدوات المعلنة االسعار أو مماثلة ألدوات
السوق. بيانات من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة بالمالحظة جديرة الهامة المعطيات كافة تكون

 االدوات كافة الفنة هذه تشمل بالمالحظة. جديرة غير جوهرية معطيات فيها تستخدم التي التقييم اساليب الثالث: المستوى
 بالمالحظة الجديرة غير للمعطيات ويكون بالمالحظة جديرة بيانات إلى مستندة غير معطيات تقييمها أساليب تشمل التي
 لألدوات المعلنة االسعار إلى استنادًا تقييمها يتم التي االدوات على الفئة هذه تشتمل األداة. تقييم عملية على جوهري تأثير

األدوات. بين الفروق تعكس لكي بالمالحظة جديرة غير جوهرية افتراضات أو بتعديالت القيام األمر يقتضي حيث المماثلة

 األول المستوى 
درهم ألف

 الثاني المستوى
درهم الف

 الثالث المستوى
درهم ألف

المجموع
ألف درهم

٢٠١٦ديسمبر٣١

 بالقيمة مالية موجودات
 الربح خالل من العادلة

والخسارة
١٨٠,٣٨٠--١٨٠,٣٨٠

٢٠١٥ديسمبر٣١

 بالقيمة مالية موجودات
 الربح خالل من العادلة

٢٧٤,٢٧٩--٢٧٤,٢٧٩والخسارة
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

المال رأس ٧

 األولي الطرح سعر تمثل )التي االسمية بالقيمة لالسترداد القابلة الوحدات واسترداد اكتتاب في الصندوق مال رأس يتمثل
دراهم(. ١ ٠ بقيمة

المالية. الفترة ونهاية بداية في القائمة األسهم عدد بين تسوية أدناه الجدول يبين

 
 مصدرة وحدات

بالكامل ومدفوعة
درهم ألفوقانمة

٢.١٥٢٢,١٦٧,١٢٧٢٢١,٦٧١ يناير ١ في كما
١٠٣,٢٥٩١,٠٣٣لالسترداد قابلة وحدات في اكتتاب

(١٨١٢٨٤)(١,٨٢٨,٣٩٤)لالسترداد قابلة وحدات استرداد
٢٠١٥٢٠,٤٤١,٩٩٢٢٠٤,٤٢٠ديسمبر٣١كمافي
١٣٣,٣٨٨١,٣٣٤لالسترداد القابلة الوحدات اكتتاب

(٥٩,٣٥٤)(٥,٩٣٥,٤٢١)لالسترداد قابلة وحدات استرداد
٢٠١٦١٤,٦٣٩,٩٥٩١٤٦,٤٠٠ديسمبر٣١كمافي

االستردادات احتياطي ٨

 الموجودات قيمة صافي اسام على األولي العرض بعد ما فترة في لالسترداد القابلة الوحدات واستردادات اكتتابات تسعر
 بيعها أو شراؤها تم لالسترداد قابلة وحدة لكل االسمية والقيمة الموجودات قيمة صافي بين االختالف تسجيل ويتم للوحدة.

المالي. المركز بيان في االستردادات احتياطي في

المالية. الفترة ونهاية بداية في االستردادات احتياطي تسوية أدناه الجدول يبين

 مصدرة وحدات 
 بالكامل ومدفوعة

وقائمة
 االستردادات احتياطي

ألفدرهم

٢٠١٥٢٢,١٦٧,١٢٧٢٣٩,٨٧٣ يناير ١ في كما
٨٦ ١٠٣,٢٥٩٠لالسترداد قابلة وحدات في اكتتاب

(١٦,١١١)(١,٨٢٨,٣٩٤)لالسترداد قابلة وحدات استرداد
٢.١٥٢٠,٤٤١,٩٩٢٢٢٤,٦٢٢ ديسمبر ٣ ١ في كما

١٣٣,٣٨٨٧٤٣لالسترداد قابلة وحدات في اكتتاي
(٣٢,١٢٠)(٥,٩٣٥,٤٢١)لالسترداد قابلة وحدات استرداد
٢٠١٦١٤,٦٣٩,٩٥٩١٩٣,٢٤٥ديسمبر٣١كمافي
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المالية البيانات حول إيضاحات

الواحد السهم ربحية ٩

 خالل المصدرة الوحدات لعدد المرجح المتوسط على للسنة الشامل الدخل مجموع بقسمة للسهم األساسية الربحية تحتسب
السنة

 
٢٠١٦

الف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

(٥٠,٦٧٣)٣,٥٣٩الشاملة )الخسارة( / الربح مجموع
١٧,٣٣١٢١,١٩٩المصدرة لالسترداد القابلة الوحدات لعدد المرجح المتوسط

(٢,٣٩)٠,٢٠٤والمخفضة األساسية - الواحد السهم /)خسارة( ربحية

العالقة ذات األطراف ١٠

العالقة ذات األطراف تعريف

 اتخاذ في اآلخر الطرف على ملحوظ تأثير أو سيطرة ممارسة ما طرف بمقدور كان إذا عالقة أنهاذات األطراف تعتبر
 الصندوق ومدير االستثمار ولجنة االستشاري المجلس أعضاء من العالقة ذات األطراف تتألف التشغيلية. أو المالية القرارات

 األطراف تلك من خدمات وتلقي بتقديم االعتيادية األعمال سياق في الصندوق يقوم لسيطرتهم. تخضع التي المنشآت وتلك
الصندوق. كمدير الوطني أبوظبي بنك قبل من المحددة واألحكام والشروط عليها المتفق ألسعار وفقا العالقة ذات

واألحاكم الرشوط

كالتالي: الرنيسية واألحكام الشروط

 لمدير بالكامل مملوكة تابعة شركة ذ.م.م، المالية لألوراق الوطني أبوظبي شركةالمالية الوساطة
السوق. في الساندة لألسعار وفقا الصندوق إلى الوساطة خدمات وتقدم الصندوق

الصندوق. مع عليها المتفق لألسعار وفقا بنكية خدمات الصندوق مدير يقدمالدنكية الخدمات

االكتتاب: شروط الئحة في مدرج هو لما وفقا التالية األتعاب الصندوق مدير يستحقاخرى

 على وتستحق الصندوق موجودات قيمة صافي من سنويا %% ٢ بنسبة إدارة أتعاب ٠
يومي. أساس

 في الزيادة على الصندوق مدير قبل من تحميلها يتم %١ ٠ بنسبة أداء رسوم ٠
 الحدي المعدل ويحتسب الحدي. المعدل على الصندوق موجودات قيمة صافي

 لموجودات قيمة صافي أعلى آخر على سنة ربع لكل %٢ بنسبة الزيادة باعتباره
األداء. أتعاب أساسها على احتسبت التي الصندوق
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( العالقة ذات األطراف ١٠

األرصدة

التقرير: بتواريخ العالقة ذات األطراف لدى االرصدة يلي فيما

 
٢٠١٦

ألف درهم
٢٠١٥

ألف درهم

خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 مدير قبل من المصدرة المالية األوراق من الخسارة أو الربح

 ألف١,١٨٨:٢٠١٥) وحدة ألف١,٢٣١تبلغ التي الصندوق
"وحدة(

 األم )المنشأة الوطني أبوظبي بنك في المحتفظبها المدرجة األسهم *
الصندوق(. لمدير

١٢,٢٨٧٩,٣٨٧

٥٤,٧٩٠٤٧,٥٢٨البنك لدى نقد

 عالقة ذات اطراف من مستحقة مبالغ
٥٦٣٩مدينة فوائد

عالقة ذات اطراف إىل مستحقة مبالغ
١,٢٤٢١,٧١٩الصندوق مدير إلى الدفع مستحقة اإلدارة أتعاب

٤٨٦١الحفظ كامين الوطني ابوظبي بنك إلى الدفع مستحقة إدارية اتعاب
جا١,٢٨٩٨ 

ذ.م.م املالية لألوراق الوطين ابوظيب رشكة مع املعامالت جحم

 
٢.١٦

درهم ألف
٢٠١٥

درهم ألف

٣٥٥,٧٦٣٣١٣,١٦٠مالية موجودات شراء
٣٦٠,٤٠٥٣٥١,٥٦٩مالية موجودات بيع من متحصالت

٥٤,٧٩٠٤٧,٥٢٨البنك لدى نقد

املعامالت

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

 
٢.١٦

ألف درهم
٢٠١٥

الف درهم

٤٠٣١٧٦الفوائد إيرادات
(٣)-الفوائد مصاريف

٤٢٩٣٩٥أرباح توزيعات إيرادات
 المالي لألوراق الوطني أبوظبي شركة إلى المدفوعة الوساطة أتعاي

ذ.م.م
(٥٢٠)(٤٥٥)

(٧,٨٢٩)(٥,٤٣١)االستثمار إدارة أتعاي
(٨٤١)(٥٣٥)إدارية أتعاي

الصندوق. مدير قبل من الصندوق إدارة تتم
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( العالقة ذات األطراف ١ ٠

 إلى الصندوق موجودات قيمة صافي من سنويا % بنسبة إدارة أتعاب دفع يستحق الشروط، النحة من (٢-١٣) للمادة وفقا
يومي. أساس على وتستحق وتحتسب سنوية، ربع بصورة الصندوق مدير

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات من )الخسارة( / الربح صافي ١ ١

 
٢٠١٦

الف درهم
٢٠١٥

الفدرهم

(١٢,٢٥٠)(٤,٩٤٢)محققة خسائر
(٤٣,٦٨٥)١٠,٣٨٨محققة غير ( )خسائر / باح أر

 (٥٥,٩٣٥)٥,٤٤٦

التقرير. تاريخ في كما ملكية حقوق أسهم في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الصندوق استثمارات جميع تتمثل

المتاجرة موجودات وصافي الملكية حقوق تسوية ١ ٢

 المتبقية القيمة تساوي فهي وبالتالي ٣٢ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقا ملكية كحقوق الصندوق وحدات تصنيف يتم
 الموجودات قيمة صافي تقديم يتم الصندوق، اكتتاب لنشرة وفقًا المطلوبات. مجموع ناقصا الصندوق موجودات لمجموع

 بالقيمة استثمارات المدققة غير الموجودات قيمة صافي ويتضمن يوميًا. لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي المدققة غير
 استبعاد لتكاليف تعديل دون محدد وقت في المدرجة اإلغالق أسعار باستخدام المحتسبة الخسارة أو الربح خالل من العادلة

الوحدة. قيمة صرف رسوم أو المالية الموجودات

 احتسابها ويتم ٣٢ رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب ملكية كحقوق الوحدات عرض يتم المالية، البيانات ألغراض
 صافي وقيمة للصندوق الملكية حقوق قيمة تسوية التالي الجدول يبين المالية. للموجودات المدرجة الشراء أسعار باستخدام

المتاجرة: موجودات

 ٢٠١٦
ألفدرهم

٢٠١٥
ألف درهم

٢٣٣,٩٣٨٣١٩,٧٩٦المالي المركز بيان بحسب الملكية حقوق
٦٥٥١,١٦٩العرض أسعار إلى اإلغالق أسعار من التعديل

٢ ٣ ٤ , ٩ ٣ اكتتاب لنشرة وفقًا المتاجرة موجودات قيمة صافي احتساب يتم
الصندوق

٢٣٤,٥٩٣٣٢٠,٩٦٥
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األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

المالية البيانات حول إيضاحات

السابقة السنة أخطاء ١٣

للبيع القابلة األدوات تصنيف

 خطا تحديد ،تم٣٢ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقًا الصندوق قبل من المصدرة الوحدات تصنيف مراجعة عملية خالل
 لالسترداد، القابلة الوحدات لحملة المنسوبة الموجودات كصافي األصل في للبيع القابلة األدوات تصنيف تم الحالية السنة في

 اإليضأح راجع لطفا المتراكمة. الضفر المحتجزة/ واآلرباح واحقياطياالمدتردادات المال راس تسجيل يتم آن يجب لتلك، ولقجة ملكة االدراككحتوق مذه باعديالن الخطا صحيح تم وتد ملكية. كحتوق اتصنف ان كنمن.المتتيض لبنما

االستردادات. واحتياطي المال لرأس المحاسبية السياسة حول المعلومات من لمزيد ٣ ١ واإليضاح ك٣

 درهم الف ٢٣٣,٩٣٧ بقيمة ملكية كحقوق مصنفة للبيع قابلة مالية أدوات الصندوق لدى كان ،٢٠١٦ ديسمبر ٣ ١ في وكما
ألفدرهم(.٣١٩,٧٩٥:٢٠١٥)

للصندوق: المالي المركز بيان على السابقة الفترة أخطاء تصحيح آثار يلي فيما

 

 الموجودات صافي
 إلى المنسوبة

 الوحدات حاملي
 لالسترداد القابلة

ألفدرهم
 المال رأس
درهم ألف

 استردادات
 احتياطي

درهم ألف
 متراكمة خسائر

درهم ألف
 ٢٠١٤ ديسمبر٣١ في كما األرصدة

---٤٠٢,٩٧٠سابقا مدرجة هي كما

لنل (٥٨,٥٧٤)٢٢١,٦٧١٢٣٩,٨٧٣(٤٠٢٩٧٠)الخطا تأثير

 يناير ١ في كما بيانه المعاد الرصيد
(٥٨,٥٧٤)٢٢١,٦٧١٢٣٩,٨٧٣-٢٠١٥

 ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كمافي األرصدة
---٣١٩,٧٩٦سابقًا مدرجة هي كما
(٥٨,٥٧٤)٢٢١,٦٧١٢٣٩,٨٧٣(٤٠٢,٩٧٠)٢.١٥ يناير ١ في كما الخطا تاثير

(٥٠,٦٧٢)(١٥,٢٥١)(١٧,٢٥١)٢٠١٥٨٣,١٧٤تأثيرالخطاخالل
 ٣١كمافي بيانه المعاد الرصيد

(١٠٩,٢٤٦)٢٠٤,٤٢٠٢٢٤,٦٢٢-٢٠١٥ ديسمبر

المقارنة األرقام ١٤

 تعتقد الحالية. السنة في المتبعة العرض طريقة مع تتوافق حتى الضرورة، عند المقارنة، األرقام بعض تصنيف أعيد لقد
المالية. البيانات لقراء قيمة أكثر معلومات توفر الحالية للفترة العرض طريقة أن اإلدارة

الحق حدث ١ ٥

 بين باالندماج المساهمين توصية على باإلجماع األول الخليج وبنك الصندوق مدير إدارة مجلس صوت ،٢٠١٦ يوليو ٣ في
 كل في المساهمون وافق ،٢٠١٦ ديسمبر ٧ بتاريخ الحق وقت وفي المالية. لألوراق ابوظبي سوق في المدرجين البنكين

 (٢ ٨٣) المادة (من١) للبند وفقًا )االندماج( المقترح االندماج إنفاذ على شم.ع األول الخليج وبنك الوطني أبوظبي بنك من
)القانون(. التجارية الشركات شان في ٢٠١٥ لسنة (٢) رقم المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي القانون من

بنجاح. االندماج تم
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