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ن حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة تقریر مدققي الحسابات المستعی

السادة حاملي الوحدات
صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطتة الشرق األوسط وشمال  افریقیا

ابوظبي

مقدمة
ي الوطني لتنمیة األموال في منحلفھ الشرق  لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة لصندوق بنك ابوظب

األوسط وشمال افریقیا ("الصندوق") كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٥ والتي تشتمل على ما یلي:

بیان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٥؛ •

بیان األرباح أو الخنعانر واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي ١لمو.جز لفترة الستة اشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٥؛ •

بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر  •
المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٥؛

و • ه٢٠١؛ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة. •

إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٤ ٣
"التقاریر المالیة المرحلیة". تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن اسقتاجنا حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة بناة 

على اعمال المراجعة التي قمنا بھا.

نطاق المراجعة
لقد قمنا بمراجعتنا وفقأ للمعیار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل 
مدقق حسابات مستقل للمنشاة". تنطوي مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على استفسارات، بصورة رئیسیة من األشخاص 
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، والقیام بإجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة اقل بشكل 
كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم القیام بھ وفقأ للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول عل ي
تاكیدات بأننا سنكون على درایة بكافة األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا من خالل التدقیق، وبالتالي فإننا ال نبدي رایأ

تدقیقیا٠

االستنتاج
بناة على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد ان المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كما في ٠ ٣ یونیو

واحى المادیة، وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ ا'الئثاریر المالیة المرحلیة".
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األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

بیان المركز المالي المرحلي الموجز
ا ي'٢الزسرھا٠' كعلمف

ع  س

(غیر مدققة)
٠ ٣ یونیو ٢٠١٥

 الف درھم

 (مدققة)
 ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

 الف درھم

الموجودات
 ٣٠٢٢٠ ٢٠١٩٠ ١٥لذقد لدى البنك

'١ ٧٢۶٢٩٤ االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخنانر ٤,٤٣١ 
 ٤٦ ٩١ الموجودات األخرى

٥٣المستحق من اطراف نات عالقة  ٢ 
 ٦٠١«٢ - المستحق من الوسطاء

 .٨٠,٣٠ ٧٤,٥٧٨ إجمالي الموجودات

المطلوبات
 ١٣٥ ١١٦ ٥المستحق إلى اطراف نات عالقة

 ١٣٥ ٣٩٣ !جمالي المطلوبات

 ٨٠,١٦٥ ٧٤٠٤٦٢ نسوبة إفى حاطي الوظ١ت القابلة لالسترداد

عدد ١لوحدات القاتمة(الف وحدة)
 

١٧٠٢٦٤ ١٥٠٦٩٥ 

 ٤٠٦٤ ٤٠٧٤ صافي قیمة الموجودات لكل وحدة(درھم)

متمثل د:
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات

(التي تم تقییمھا وفقأ لنشرة االكتتاب)
 ٨٠,٥٢٩ ٧٤٠٦٩٤ 

التعدیل من اسعار اإلغالق إلى اسعار العرضن
 

(٢٣٢) (٣٦٤) 

  ٧٤٠٤٦٢٨٠٠١٦٥ 

ود ھنري شغانون\ كل   \ \ \ \
ة ی م ل - و س ذ ر  - المدير العام 

ر خا و خ سلیم 
ق االستثمارية دي صنا ة ال ر دا س إ ورئی مدير تنفیذي 

قشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٠ ١ جزءأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة  الموجزة.

إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرح على الصفحة ١ .



األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق
ة في طق أفریقیا وشمال اآلوسط الشرق من

ي الموجز شاملة األخرى المرحل ت ال بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادا
٣ يونيو ي ٠  ر المنتھیة ف ھ ش ة الستة أ فتر ل

ریضءح 

(غیر مدققة)
٢٠١٥

 الف درھم

 (غیر مدققة)
٢٠١٤ 

 الف درھم

٥٩إیرادات الغاندة  ٥ 
صافي األرباح من االستثمارات بالقببمة
االعادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٧ه٤,٤ ٨٠١ 

 ٠٦٢«٢ ١,٨٤٤ إیرادات توزیعات األرباح
 ٢ ٢ إیرادات اخرى

ه٦ا٢ صافي أرادات االستثھار  ٢٦ھا٦ ٦

 (٧٤٤) (٦١١) ٥اتعاب اإلدارة
ة أخرى  (١٥٤) (١٥٦) مصروفات تثفیلی

 (٨٩٨) (٧٦٧) أجمالي المصروفات التشغیلیة

ه ١,٨٨٩ صافي ارباح الفترة ,٦٢٨ 

الزیادة في صافي الموجودات المئسوبة إلى
ت القابلةلالسترداد ه ١٠٨٨٩ حاملیالوحدا ا ٦٢٨ 

 الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزا ال أ ء جز ١ ٠ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإلیضاحات نثكل

. ١ الصفحة على مدرج العوجزة المرحلیة المالیة المعلومات مراجعة حول المستقلین الصابات مدققي تقریر إن



؛

األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق
ة في طق افریقیا وشمال األوسط الشرق من

السترداد المرحلي الموج ز ت القابلة ل ي الوحدا حامل ت المنسوبة إلى  ت في صافي الموجودا ن التغیرا بیا
ي .٠/عذر م رغبیر بزسیر ٢٠ عي٠ ٠/رحأل /ثعءلر /لت دن من

 

د د ع
الوحدات

صاني الموجودا ت
ى ل ا ة  وب ش ل ا  
ت حدا و  حاملي ال

الف درھم

ا٧٢ ١٥٠٩٣٢٠١٩٧الرصید في ١ ینایر ٢.١٤ ٠٧ . 
 ١١٠٤٠٣ ٢٠١١١٠٨٣٩اصدار وحدات خالل الفترة
 (٢٠٥٩٤) (٥٠٨٠٢٩٩)استرداد وحدات خادل الفترة

إلى المنسوبة الموجودات صافي في الزیادة
 ٥٠٦٢٨ -حاملي الوحدات القابلةلالسترداد

 ٨٦٠٥٠٧ ١٧٠٥٣٥٠٧٣٧الرصید في ٣٠ یونیو ١٤ ٢٠

د في ١ ینایر ٢٠١٥ رمب  ٨٠٠١٦٥ ١٧٠٢٦٣٠٨٠١ال
٦١٨  ١٢٦٠١٥٠إصدار وحدات خالل الفترة

 (٨٠٢١٠) (١٠٦٩٥٠٠١٠)استرداد وحدات خالل الفترة
الزیادة في صافي الموجودات العضوبة إلى

 ١٠٨٨٩- حاملي الوحدات القابلةلالسترداد

 ٧٤٠٤٦٢ ١٥٠٦٩٤٠٩٤١الرصید ني ٣٠ یونیو ٢٠١٥

 الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزا ال أ جزء ١ ٠ وني ٦ من الصفحات على المدرجة اإلیضاحات قثكل

. ١ الصفحة على مدرج الموجزة المرحلیة المالیة المطومات مراجعة حول المستقلین الحسابات مدققي تقریر إن



ة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق طق افریقیا وشمال األوسط الشرق من

ت النقدیة المرحلي الموجز  بیان التدفقا
ة فتر شھر الستة ل يونيو ٣ ٠ في المنتھیة ا

غ:  ض ا
(غیر مدققة)

٢٠١٥ 
الف درھم

 (غیر مدققة)
٢٠١٤

ألف درھم
 
 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

ه ١,٨٨٩ أرباح الفترة , ٦٢٨ 

التغیرات في:
ت بالقیمة العابلةھن خالل األرباح او الخعانر را شا ال  (.٦٠٨٨) ٢٠١٣٧ ا

) الھوجودات األخرى (٨٣) (٤٥ 
 (٥٢) (١٩) ٥العستحق إلى اطراف نات عالقة

 - (١) ٥المستحق من طرف ذي عالقة
ق ھن الوسیط ش ع ل  (.٦٠٨٨) ٢٠١٣٧ ا

ةفي) األنشط ةالتشغیلیة م خد ست (ال ي التدفقات النقدیة من ا ف ا  (١٠٣٨٧) ٦٠٥٦٢ ب

ن األنشطة التمویلیة ھ التدفقات النقدیة 
 ١١٠٤٠٣ ٦١٨ المتحصالت من إصدار وحدات

رداد وحدات الت  (٢٠٥٩٤) (٨٠٢١٠) دفعات 

 ٨٠٨٠٩ (٧٠٥٩٢) ت النقدیة(العستخدمة في) ا من األنشط ةالتمویلیة

ا الزیادة في النقد وما یعادلھ ص)   ٧٠٤٢٢ (١٠٠٣٠) صافي(النق

 ٦٩٣ ٣٠٢٢٠ النقد و٠ا یعادلھ ني ١ ینایر

 ٨٠١١٥ ٢٠١٩٠ ٥النقد وما یعادلھ في ٠ ٣ یونیو

 الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزا ال جزءأ ١ ٠ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإلیضاحات ئثكل

. ١ الصفحة على مدرح الموجزة المرحلیة المالیة المطومات مراجعة حول المستقلین الحسابات مدققي تقریر إن



ت المالیة المرحلیة الموجزة ضاحات حول البیانا إی

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

١ الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة

إن صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقھ الشرق األوسط وشمال افریقیا ("الصندوق") ھو صن دوق
استثمار مغتوح تم تأسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع ("مدیر الصندوق ")
ومرخص بموجب موافقة مصرف اإلمارات العربیة المفنحدة المركزي تحت رقم ٠٨/٢٨١/١٣ ٢٠ بتاریخ ٣ ینایر 

٨ ٠ ٠ ٢. ال یعتبر الصندوق كیانأ بذاتھ ونثم إدارة أنشطتھ من قبل مدیر الصندوق. 

إن الغرض الرئیسي للصندوق ھو االستثمار في محفظة ألسھم الشرق األوسط وشمال أفریقیا و/او سندات متعلقة 
بحقوق الملكیة (مثل السندات القابلة للتحویل وإیصاالت اإلیداعات األمریكیة وإیصاالت اإلیداعات العالمیة) سواء كانت 
مدرجة او یتم تداولھا في اسواق تداول عالمیة معترف بھا او من خالل ترتیبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق 

المالیة األخرى نات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي ألطراف أخرى بغرض تنمیة راس المال. 

لقد تم تعدیل نشرة االكتتاب والنحة الشروط في ٠ ٣ نوفمبر ٤ ١ ٠ ٢ تم اعتماد ھذه التعدیالت من قبل مصرف اإلمارات 
العربیة المتحدة المركزي. إن نشرة االكنثناب والنحة الشروط المعدلة متاحة عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدیر 

الصندوق وعنوانھ، ص.ب ٤، ابوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

اعتبارأ من ٥ ١ مایو ٤ ١ ٠ ٢، تم تفیر اسم الصندوق حیث كان معروف سابقأ باسم "صندوق بنك ابوظبي الوطني 
للفرص الخلیجیة".

٢ بیان اإلعداد

ن التوافق (!) بیا

تم إعداد ھذه البیانات المالیة.المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقاریر المالیة المرحلیة". ت م
ت في المركز واألداء المالي للصندوق منن  إدراج اإلیضاحات المختارة لئفسر األحداث والمعامالت الھامة لفھم اقفیرا
إصدار أخر بیانات مالیة سنویة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. وال تشتمل ھذه البیانات 
المالیة المرحلیة الموجزة على جمیع النطومات الالزمة إلعداد البیانات المالیة السنویة الكاھتة ویجب قراءتھا جنبأ إلى 
جنب مع البیانات المالیة التعنویة للصندوق كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، والتي تم 

إعدادھا وفقأ لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة.

هتم اعتماد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بالنیابة عن مدیر الصندوق في .ة،اه2ال::اا

التقديرات (ب)

إن إعداد ھذ٥ البیانات المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من مدیر الصندوق وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات 
التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الثطنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد 

تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل مدیر الصندوق في نطبی ق
السیاسات المحاسبیة الخاصة بالصندوق والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین من التقدیرات ھي نفسھا المطبقة على البیانا ت

المالیة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.



ة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق طق أفریقیا وشمال األوسط الشرق من

ضاحات الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی

٣ السیاسات المحاسبیة الھامة

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الصندوق في ھذ٥ البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ھي نفس السیاسات 
المطبقة من قبل الصندوق في بیاناتھ المالیة كما ٣١ دیسمبر ٢٠١٤ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، باستثناء معاییر 

التقاریر المالیة الجدیدة التي أصبحت ساریة اعتبارأ من ١ ینایر ٢٠١٥.

تم تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، حیثما یكون مناسبأ، فیما 
یتعلق باإلفصاحات ولكن لم یكن لھذا التطبیق ألثیر على المركز او األداء المالي للصندوق خالل الفترة.

ھناك عدد من المعاییر والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا على الفترة 
المحاسبیة الحالیة التي تبدأ في ١ ینایر ٢٠١٥، وبالتالي لم یتم تطبیقھا بشكل مسبق من قبل الصندوق عند إعداد ھد ه
البیانات المالیة المرحلیة الموجزة. ال یخطط الصندوق إلى نطبیق ھذه المعاییر بثعكل مسبق ولم یتم تحدید مدى تأثیرھا 

بعد.

صافي األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر  ٤

 

(غیر مدققة)
٠ ٣ یونیو ٢٠١٥

الف درھم

 (غیر مدققة)
 ٣٠ یونیو ٢٠١٤

 الف درھم

 (٩٩٩) ٩١الخسائر المحققة
ه٤«ه ٧١٠األرباح غیر المحققة ٦ 

 ٨٠١٤٠٤٥٧ 

كما في تاریخ التقریر، كانت كافة استثمارات الصندوق بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر في سندات حقوق 
الملكیة المدرجة.

إن جمیع استثمارات الصندوق غیر المقیمة من مصدرین ذوي سمعة حسنة.

٥ األطراف نات الع القة

العالقة نات األطراف ھوية

نعتبر األطراف انھا نات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة او تاثیر ملحوظ على الطرف األخر ف ي
اتخان القرارات المالیة أو اكشغیلیة. تتالف األطراف نات العالقة من اعضاء المجلس االستشاري ولجنة االست ثمار
ومدیر الصندوق وتلك الشركات التي تخضع لسیطرتھم. یقوم الصندوق في سیاق األعمال االعتیادیة بتقدیم وتلقي 

خدمات من تلك األطراف نات العالقة وفقأ لالسعار المتفق علیھا والشروط واألحكام المقررة من قبل مدیر الصندوق.



 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات

۵ب٤وذ العالقة نات األطراف ٥

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صذدوق

شروط واألحكام ال

فیما یلي الشروط واألحكام الرئیسیة:

 إن شركة ابوظبي لألوراق المالیة ذ.م٠م، ھى شركة تابعة مملوكة بالكامل لمدیرالوساطة
الصندوق، وتقدم خدمات الوساطة إلى الصندوق وفقأ لألسعار الساندة في السوق.

 یقدم مدیر الصندوق ھذه الخدمات وفقأ لالسعار المتفق علیھا مع الصندوق.الخدمات المصرفیة

 یستحق مدیر الصندوق األتعاب التالیة وفقأ لألتعاب المدرجة في النحة الشروط:اخرى

٠/  اتعاب إدارة بنسبة ٢
 انعاب أداء بقیمة ٠ ١ X تسحق بصورة اسبوعیة ویتم تحمیلھا بصورة ربع سنویة ٠

فیما یتعلق باألداء المتمیز للصندوق مقارنة باألھداف الموضوعة واخر قیم ة
لصافي الموجودات والتي یترتب علیھا دفع اتعاب اداء خالل السنة نات الصلة.

صدة األر

فیما یلي األرصدة لدى األطراف نات العالقة في تواریخ التقاریر:

 

(غیر مدققة)

٣٠ یونیو ١٥ ٢٠
الف درھم

 (مدققة)
١ ٣ بیسمبر
٢٠١٤ 

 ألف درھم

عدد الوحدات لدى الصندوق
٠ ٠,٠٠٠تفظ بھا من قبل أطراف نات عالقة(باآللم١ف) ,٠*٠ 

- الحساب الجاري  ٣٠٢٢٠ ٢٠١٩٠النقد لدى البنك 

المستحق إلى أطراف نات عالقة

 ١١٦ ٩٩أتعاب اإلدارة مستحقة الدفع إلى مدیر الصندوق
مصروفات إداریة ومبالغ أخرى مستحقة إلى بنك

 ١٩ ١٧أبوظبي الوطني

 ١١٦١٣٥ 

المستحق من اطراف نات عالقة

 ٢ ٣المستحق من مدیر الصندوق



ضاحات  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی

 دنءبیرنم العالقة نات األطراف ٥

المعامالت

فیما یلي المعامالت مع األطراف نات العالقة الندرجة ضمن بیان األرباح او الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى
المرحلي الموجز:

 

(غیر مدققة)
٠ ٣ یونیو ٢٠١٥

الف درھم

 (غیر مدققة)
 ٣٠ یونیو ٢٠١٤

 الف درھم

 (٢٥) (١٣)مصروفات الوساطة المدفوعة لشركة أبوظبي للخدمات المالیة
 (٧٤٤) (٦١١)أتعاب اإلدارة

 (٨ ١٠) (١٠٥)مصروفات إداریة
 ٥ ٩إیرادات الغاندة

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق

وفقأ للمادة ٢٠١٤ من النحة الشروط، یستحق دفع أتعاب إدارة بنسبة ٥ . ١̂  سنویأ من صافي قیمة موجودات الصندوق 
بصورة شھریة إلى مدیر الصندوق، ویتم احتسابھا واستحقاقھا یومیأ. تم خالل الغنزة دفع اتعاب إدارة بمبلغ ٦٢٩ انف 

ر۵زك ٠ و ل ل ا و £( .٥٠٠٢؟^  ب ق ب  r*)در ھم

y ٠سيءك نظرأ لعدم تحقیق مستوى األداء المطلوب.  ٠٠ r ٠; £ و ب ق ب  r*j لم یتم تحمیل رسوم اداء خالل الفترة الحالیة

تتم إدارة الصندوق من قبل مدیر الصندوق وال یوجد موظفي إدارة رئیسین لدى الصندوق.

٦ أدارة المخاطر المالیة

نتوافق اھداف وسیاسات إدارة الصندوق للمخاطر المالیة مع تلك األھداف والسیاسات المفصح عنھا في البیانات الما لیة
كما في ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٤ وللنخة المنتھیة في ذلك التاریخ.

٧ النظام المتدرج لقیاس القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة

یتم قیاس كافة الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفاة باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح او 
الخسائر والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة استنادأ إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشط اوباستخدام بعض اسالیب 

التقییم

نتمثل القیمة العادلة في السعر الذي یمكن قبضھ مقابل بیع اصل ما، او یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة منتظمة 
بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي او، في حالة عدم وجوده، افضل سوق یكون متاحأ 

للصندوق في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

یقوم الصندوق بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرح للقیم العادلة المبین ادناه الذي یعكس اھمیة المدخالت 
المستخدمة في وضع القیاسات;

المستوى ١ ; سعر النعوق المدرخ (غیر المعدل) في سوق نشط ألداة مم٦ذلة.



ضاحات  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی

س المتدرج النظام ٧ مالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیمة لقیا ال

المستوى ٢: أسالیب التقییم المرتكزة على المدخالت الملحوظة، إما بصورة مباشرة (اي كاألسعار) او بصورة غی ر
مباشرة (اي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفتة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام:

اسعار السوق المدرجة في اسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المدرجة ألدوات مطابقة او مماثلة في األسواق التي 
كعتبر اقل نشاطأ؛ أو اسالیب تقییم اخرى حیث تكون جمیع المدخالت الھامة ملحونلة بصورة مباشرة او غیر مباشرة 

من معطیات السوق.

المستوى ٣: اسالیب التقییم باستخدام مدخالت ھامة غیر ملحوظة. تشتمل ھذه الفتة على جمیع األدوات حیثما تشمل 
أسالیب التقییم مدخالت ال ترتكز على بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تأثیر ھام على تقییم األداة.
تشتمل ھذه الفتة على األدوات التي یتم تقییمھا بناذ على األسعار المدرجة ألدوات ممعة حیث یستلزم إجراء نعدیال ت

ووضع افتراضات ھامة غیر ملحوظة لتعكس الغروق بین األدوات.

إن جمیع استثمارات الصندوق في سندات الملكیة المنرجة محتفظ بھا بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر وكما في 
٣١ دیسمبر ٢٠١٤، ویتم تصنیفھا في المستوى األول من النظام المتدرح للقیمة العادلة.

٨ ارقام المقارنة

تم إعادة تصغنیف بعض ارقام المقارنة، حیثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع طریقة العرض والععیاسات المحاس بیة
المتبعة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة.

ة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق طق قیا وشمال األوسط الشرق من ری ف أ
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