
ة  األموال ی م ت ن و ل  خ د ل ق بنك أبوظبي الوطني ل و د صن
یا ق ری ف أ ل  ما ش و ق األوسط  ر ش ل ا ة  ط ق ن م في 

(صندوق بنك أبوظيب الوطين للعوائد يف دولة االمارات )

البیانات المالیة المرحلیة الموجزة

• ٣ یونیو ١٥•٢



الموجزة المرحلیة المالیة البیانات

األموال ونتمیة للدخل الوھلني ابوظیي بنك صندوق
افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

ضك  صكحأ•/;ع

تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ١

بیان المركز المالي المرطي الموجز ٢

ة األخرى المرطي الموجز ٣ مل ا ث

بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرطي الموجز  ٤

بیان التدفقات النقدیة المرطي الموجز ٥

١• - إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ٦



د مت ی ر جلف  ل وا ي ل ج م  ي إ كي ب
فرعا•بوظب ي

٦١٣ ٧ : ٢ ص.

 
ة حد مت ل ة ا ربی ع االمارات ال

+  (٢)٩٧١ ٤.١٤٨• تلیفون ا
ى ٢١٦٣٢٧٦١٢) ٩٧١  + ك فا

1 ٧ ٧ . ة ء•٦9ا3٢|>،-6 انترنت: ا٢٢•

تقریر مدققي الحسابات المستعین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

السادة حاملى الوحدات
د أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  ب صندوق 

اب وظبي

مقدمة
لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة لصندوق بنك ابوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقھ 

الشرق األوسط وشمال افریقیا (اا١لصذدوقاا) كما في • ٣ یونیو ١٥•٢، والتي تشتمل على ما یلي:

؛• ٢ • ٣ یونیو ١٥ •  بیان المركز المالي المرحش الموجز كمافي

 بیان األرباح او الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر المنتھیة في • ٣ یونیو ١٥•٢؛•

بیان التغیرات في صافي الموجودات المنثسوبة ا.لى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر  •
المنتھیة في • ٣ یونیو ١٥•٢؛

و• ؛ ٢• ه١  بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر المنتھیة في • ٣ یونیو 

 حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة..

ة عن إعداد وعرض ھذ٥ المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤  سؤول إن إدارة الصندوق 
..التقاریر المالیة المرحلیة.. تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة بناء 

على أعمال المراجعة التي قمنا بھا.

نطاق المراجعة
•٢٤١ .امراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل  لقد قمنا بمراجعتنا وفقأ للمعیار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 
مدقق حسابات مستقل للمذشأةا• تنطوي مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على استفسارات، بصورة رئیسیة من اآلشخامن 
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، والئیام بإجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة اخرى. إن نطاق المراجعة اقل بشكل 
ع ر كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم القیام بھ وفتأ للمعاییر الدولیة للتدقیق، وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول 
تأكیدات باننا سنكون على برایة بكافة األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا من خالل التدقیق. وبالتالي فإننا ال نبدي رأیأ 

ا ر * ة ر ة  ١٦

االستنتاج
بناة على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد أن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كما في 
• ٣ یونیو ٥ ١ • ٢ لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي المادیة، وفقأ للمعیار المحاسبي البولي رقم ٣٤ ..التقاریر المالیة المرحلیة...

كي بي إم جي لوار جلف لیمتد
مننر الدجان ي

؟١•؟ آلل؛ 01رقم التسجیل: ٢٦٨

شكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابع ة جلف لیمتد. ضر في 
ل•ثركة ض ص إم جل• اندرناشوذاال •ثركة تعاونیة سویسریة. كانة الحوئق محفوظة

http://www.ae-kpmg.com


ة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ی م ت ن األموال و
ة في ق ح ا وشمال االوسط الثرق م ی ق ی ر ف أ

بیان المركز المالي المرحلي الموجز

حاضيإ 

)ةققدم  ریغ(
٢•٥١    وینوی٣•

ھمرد الف

(مدققة)
٣١ دیسمبر ١٤•٢ 

الف درھم

تداجوموال
٦•٣٢٣٢•٢٣٨ البنك  ىدلدنقال
١•٦•٩١١٢١••٥١٨ نرالخسا        وارباحاألاللخنمالعادلةةمقیالبتاراشالا

٩٧٥•.•- ریةثماستالا  تالعقارا
١٣٦٦•٧٤٤هقةالع     ىذفرطنممستحقال

٨٧٧٤ رىألخا الموجودات

٨٨١•٦٩١٣٦٩•٢٧١ داتجوموال يالمجا

المطلوبات
١٨٢٥٩٢ قةالع    تانرافاطىلإعستحقال

١٨٢٥٩٢ باتالمطلو ليماجإ

٨٨١•٥٩١٨٦٦•١٩٨ ادردستلال       ةلباقلاالوحداتىملحاىإلةبوسنعلاتداجوموالىصاف

٦٤•٧٤٤١٣•٩٣٧ ةمتاقلا  الوحداتددع

٤••٤٧•١• م)ھرد(     ةدحوللكتداجوعوالةعیقىافص

ممثلة د:
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات 

•٦٨٧١٨٩•١٩٦ (التى تم تقییمھا وفقأ لنشرة االكتتاب ) •٨٢
)٤١٤()٦٩٧( رضالع      عاراسإلىالقاإلغارسعامنیلتعدال

  ٨٨١•٥٩١٨٦٦•١٩٨

ئ•درف ش ا ي ; د ) ١ •• ا :
 

خار خو سلمي 
ر تنفيذي ورئيس إدارة الصناديق االستمثارية مدي

نشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى • ١ جزءأ ال یتجزا من ھده البیانات المالیة المرحلیة المو جزة.

ت المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة ١ . سابا إن التقریر مدققي ال



األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
ة في ق ط ا وشمال األوسط الثرق من ی ق ری ف أ

ت الشاملة األخرى المرحلي الموجز إلیرادا بیان األرباح أو الخسائر وا
 ٣• هتية يف  ملن هشر ا يونيولفرتة الستة أ

ح ضاوي 

)ةققدم  رغ(
٢•٥١ 

ھمرد ألف

ءھققدم  ریغ(
٢•٤١ 
ھمرد فال

صافى األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة
ءآمن خالل األرباح أو الخسائر   

٤٥١•٤٣١. .٧٢

٣•٤.٥٨•٧٤• رباحاال  تیعاوزتاتإیراد
٣•٣٨٢٣•٦٣٩ ریةثماسنا    تراقاعنمةإیجاریاتإیراد
٨١٨ خرىأ اتإیراد

٢٢•٢١٣١٢•٣٦٥ راشالا  تداراأیىفاص

)(٤٦٥•١) اتعاب اإلدارة ١• ٩٣٢)
)١•٣١٣()٥•٥٧٨( رىاخ  لیةشغیتوفاتصرم
)٢(- ةدناغال صروفاتم

  ).٣•٧٤٢()٧•٤٣(

  ٩٦٦•٥١٨•٣٢٢

)٤اھ٦٩()•٦٤٨٣( دادسترلال      بلةالقاتوحدااللىحاملوعةمدفالاحاألربتیعاوزت

ىلماح       ىلإةبوسنملاتداجوموالىفاصىفةلابنلا

٤١•١.٧٣•٧٧٣ ادردستلال  ةلباقلاحداتالو

 الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھده من یتجزا ال ءأ جز ١ • إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإلیضاحات تثعكل

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



ي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز حامل بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى 
و ٣ • يف املنهتية أهشر الستة لفرتة وني مدققة) (غري ي

األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

الوحدات ددع 

صافى الموجودات 

ى الوحدات مل حا
الف درھم

١٩١•٨٤١٨٦•٢•٩••٢٩٧•٤١    رینای١ىفصیدلرا
٢•٨٢٥٦٣٧•٨•٤رةلفتا   خاللتداوحارصدإ
٢••٦٢٣•١•٤٢٣تداوح     يفھااستثمارالمعاداحاألربعاتوزیت
)٢•٦٩٧()٣٥٦•١٦٨(رةالفت   اللختداوحدرداستا

التغیرات فى صافى الموجودات المضوب ة
٤١•٧٣•-إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

٢•٨••٨٤٣٢•٥٨٦•٢٦٤٣•٤١     وینوی٣•ىفدیصرلا

٢•٥١     رینای١يفدالرصی
٨٨١•٦٤٨٦٦•٣١٣•٨١٥

١١•٢٣٤٣•٢٤٧•٧٦٦الفترة   اللختداوحارصدإ
١•٦•٩٣١••٤٩٧تداحو     ىفھااستثمارعادالمرباحاألعاتوزیت
)٧•٩•(٨)١•٧•٨••٤٢(رةلفتا   اللختداحوردادستا

التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة 
١•٧٧٣-إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

٥٩١•٧٤١٩٨•٨٣٧•٢٥٥٩•٥١     وینوی٣•ىفدیصرلا

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

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

غ



ة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق ی م ث ن األموال و
ة في ق ط ن ل األوسط الشرق م ما ش أفریقیا و

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز
هشر الستة لفرتة هتية ا ملن و ٣ • يف ا وني ي

حاضيإ 

)ةققدم  ریغ(
٢•٥١ 

رھمد الف

)ققةمد  ریغ(
٢•٤١ 
مھرد فال

 
٥٦٦٩.٨١•٣٢٢ العملیات   مناحاألربفىصا

:د تابوعنت
-)١•.( ریةثمااست    اتقارععببنمباحراأل

 ٨١ا٥٦٦٩•٣٢١  
:يف تاريغتلا

)١٩٢١٥.)٨٤(٦٩٤• الخسائر       وااحاألربخاللنمالعادلةیمةالقبتاالستثمارا )
)٤()٤٨٧( ةالقع    ىذرفطمنستحقالم

•٢(٣١) الموجودات األخرى .٥٦
)٢٩()٤١( قةالع    تاناطرافىإلحقالمست

٥•٤٣٧)٨••٤•.( ةشغشتلا     ةطشنألانم/)ىفةمدختسملا(ةبدقنلاتاقفدتلا

ةریماثستالا    طةشألنانمةیدقنلاتقافدتلا

-٦٧•... ربةاستثما    اتقارععسنمتصالمتحال

-٦٧•... ةيرامثدسالا    ةطشنألانمةيدقنلاتاقفدتلا

ةیلیومتلا     ةشطالنانمةیدقنلاتاقفدتلا
٧٣٦•٣٤٣٢•١١ المتحصالت من اصدار وحدات

)٢•٦٩٧()٧•٩•(٨ تداحو  تردادالسالمدفوعات
توزیعات األرباح النقدیة المدفوعة صافیة 

)٢•٤٦٥()٢•٥٤٢( من المبالغ المعاد استثمارھا

)٢•٤٢٦(٢•... ةيليومتلا     ةطشنألا)ىفةمدختسملا(/نمةيدقنلاتاقفدتلا

•٣(.•٤•٢) صافى الزیادة فى النقد وما یعادلھ ١١.

٦٤٧•٢٣٢ رینای     ١ىفھدلعایماودنقال

0) حءضیووینوی٣ىفھدلاعیامودقنلا     .     ٣•٣٤٨١•٢٣٨

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

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



األموال وتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 

١ الوضع القانوني واألنشطة الرنیسیة

إن صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا (ا•الصذدوق ) ھو 
صندوق استثمار مغتوح تم تاسیسھ في دولة اإلمارات العربیة العتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع (أمدیر 
ه ١ ٤ ٢ره • • ٢ بتاریخ ٧  ا 1لصذدوقاا) ومرخحن بموجب موافقة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي رقم ٣ ١

ال یعتبر الصندوق كیانأ مستقأل بذاتھ وتتم إدارة انشطتھ من قبل مدیر الصندوق. .٢•• دیسمبر ٥

إن الغرض الرئیسي للصندوق ھو االستثمار في محفظھ أسھم في الشرق األوسط وشمال أفریقیا و/أو سندات متعلقة 
بحقوق الملكیة (مثل السندات القابلة للتحویل، وإیصاالت اإلیداعات األمریكیة وإیصاالت اإلیداعات العالمیة) سواء 
كانت مدرجة او یتم المتاجرة بھا في اسواق صرف عالمیة معترف بھا او من خالل ترتیبات •اخارج البورصة..، یقو م
صندوق الشرق األوسط وجنوب افریقیا بإنتاح موجودات مثل األور١ق المالیة نات الدخل الثابت باإلضافة إلى العقارا ت
واألدوات االستثماریة نات الصلة بالعقارات واألور١ق المالیة األخرى نات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار 

الجماعي ألطراف اخرى بغرض تنمیة راس المال وتوزیع إیرادات األرباح.

لقد تم تعدیل نشرة االكتتاب والنحة الشروط في •٣ نوفمبر ١٤•٢. تم اعتماد ھذه التعدیالت من قبل مصرف 
ن متاحتان عند الطلب لدى  المكتب اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. إن نشرة االكنثاب والنحة الشروط المدلتا

المسجل لمدیر الصندوق وعنوانھ ھو ص.ب ٤، ابوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة.

اعتبارأ من ٥ ١ مایو ٤ ١ • ٢، تم تفیر اسم الصندوق حیث كان سابقأ یطلق علیھ اسم .اصندوق بنك ابوظبي  الوطني
ة اإلماراتا•. ول د ی ف د للعو١ذ

س االعدا د ٢ اسا

( ق بيان (! واف الت

تم إعداد ھذه البیانات المالیة المر•حلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ ..التقاریر المالیة المرحلیة...  تم
إدراخ اإلیضاحات المختارة لیفسر األحداث والمعامالت الھامة لفھم ائتفیرات في المركز واألداء المالي للصندوق من ن
•٢ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. وال تشتمل ھده الببان ات إصدار أخر بیانات مالیة سنویة كما في ١ ٣ دیسمبر ١٤
المالیة المرحلیة الموجزة على جمیع النطومات الالزمة إلعداد البیانات المالیة السنویة الكاملة ویجب قراءتھا جنبأ ا.ل ى
جنب مع البیانات المالیة السنویة للصندوق كما في ١ ٣ دیسمبر ١٤•٢ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، والتي تم 

إعدادھا وفقأ لمعابیر التقاریر المالیة الدولیة.

5< 01تم اعتماد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بالنیابة عن مدیر الصندوق بتاریخ 

(ب)التقديرات

إن اعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من مدیر الصندوق وضع األحكام، والتقدیرات واالفتراضات 
التي تؤثر على تطبیق النعیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات، واإلیرادات والمصروفات. وقد 

تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

عند إعداد ھذ٥ البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل مدیر الصندوق في 
تطبیق السیانعات المحاسبیة الخاصة بالصندوق والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین من التقدیرات ھي نفسھا التي تم تطبیقھا 

على البیانات المالیة كما في ١ ٣ دیسمبر ١٤•٢ وللسنة المنتھیة في ذلك النناریخ.
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 األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
ة في ق ط أفریقیا وشمال األوسط الشرق من

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات

٣ السیاسات المحاسبیة الھامة

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الصندوق في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ھي نفس السیاسا ت
المطبقة من قبل الصندوق في بیاناتھ المالیة كما ١ ٣ دیسمبر ١٤•٢ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، باستثناء معاییر 

التقاریر المالیة الجدیدة التي اصبحت ساریة اعتبارأ من ١ ینایر ١٥•٢.

تم تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، حیثما یكون مناسبأ، فیما 
یتعلق باإلفصاحات ولكن لم یكن لھذا التطبیق ناثیر 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 ١٥•٢، وبالتالي لم یتم تطبیقھا بشكل مسبق من قبل الصندوق عند إءدا•د ھذ ٥
البیانات المالیة المرحلیة الموجزة. ال یخطط الصندوق إلى تطبیق ھذه المعاییر بشكل مسبق ولم یننم تحدید مدى تأثیرھا 

بعد.

مة العادلة من خالل األرباح او الخسائر ٤ قی

 
)ةققدمریغ(
٢•٥١   وینوی٣•
رھمد فال

ققة)مد ریغ(
٢.    ٤١وونیی٣.
ھمرد فال

(٣١٤•٧)٦ •الخسائر المحتقة
٢٢•٤١٤٣••٨٧المحققة  ریغاحاألرب

 ٥١••٤٧٢•٤٣١

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

إن جمیع استثمارات الصندوق غیر المقیمة من مصدرین ذوي سمعة حسنة.
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األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات

٥ األطراف نات العالقة 
العالقة نات األطراف هوية

ئعتبر األطراف أنھا نات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة او تأثیرأ ملحوظا على الطرف األخر ف ي
ف األطراف نات العالقة من اعضاء العجبى االستشاري ولجنة االسدثما ر ئل اتخان الترارات المالیة أو النشغیلیة. 
ومدیر الصندوق وتلك العنثآت التي تخضع لسیطرتھم. یقوم الصندوق في سیاق األعمال االعتیادیة بتقدیم وتلق ي

خدمات من تلك األطراف نات العالقة وفقأ آلسعار المتغق علیھا والشروط واألحكام المتررة من قبل مدیر الصندوق. 

واألحاكم الرشوط

فیما یلي الشروط واألحكام الرنیییة:
 إن شركة أبوظبي لالوراق المالیة ذ.م.م، ھى شركة تابعة مملوكة بالكامل لمنیرالوساطة

دة في العمعوق. ن ا ب الصندوق، وتقدم خدمات الوباطة إلى الصعندوق وفقأ لألسعار ا

إدارة العقارات والخدما ت
یقدم مدیر الصندوق وابوظبي الوطنیة للعقارات ش.م.خ، شركة تابعة مملوكة بالكامل، المصرفیة

ھذه الخدمات وفقأ لألسعار المتفق علیھا مع الصندو ق.

یحق لمدیر الصندوق الحصول على األتعاب التالیة وفقأ لما ورد في النحة الشروط:اخرى
 اتعاب إدارة بنسبة ٥ .١ ز سنویأ وتستحق بصورة یومیة ویتم تحمیلھا شھریأ؛•
 اتعاب اداء بقیمة • ١ ز یتم تحمیلھا من قبل مدیر الصندوق على الزیادة في •

صافي قیمة الموجودات عن المعدل الحدي. یتم احتساب المعدل الحدي على ان ھ
/ بصورة ربع سنویة على أعلى صافي قیمة موجودات  ٢ الزیادة بنسبة ه.

الصندوق، والتي یترتب علیھا دفع اتعاب اداء خالل السنة نات الصلة.

رألرصدت
فیما یلي األرصدة لدى األطراف نات العالقة في تواریخ التقاریر:

٨

 
)ةفقدمریغ(
•١٥٢   وینوی٣•

مھرد الف

(مدقتة)
٣١دیسمبر ١٤•٢

الف درھم
٣,٨٣٢٦,٢٣٢يرجا    بحسايفدقنلا

ةقالع    ىذفرطنمقحتسملا
 ٣ 

١٨٥٦•٤٤٤حقةستلما االبحارات

 ١٣٦٦•٧٤٤

ةقالع    تانفارطأاىلقحتسملا
٢.٧٢•.الصندوق      مدبرىالدفعالةحقتسمدارةالافعتأ

٣٤٢.ألمدن١       ظحفالادارةىالدفعالةحقتسمرلةادارسوم
١١ىرخا

 ١٨٢٥٩٢



د د األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صن
أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات

 نم٤بب٤رذ العالقة نات األطراف ٥

عمنالت•ال
فیما یلي المعامالت مع األطراف نات العالقة خالل الفترة المدرجة ضمن بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة

األخرى المرحلي الموجز:

 
(غیر مدققة)

• ٣ یونیو ١٥•٢
الف درھم

(غیر مدققة)
٢• • ٣ یونیو ١٤

ألف درھم

(٢)-دناوغلا وفاتصرم
)٦٧١()٣١(یةالمال        راقألولىبظوابةكرشىإلوعةمدفالاطةسالووفاتصرم

)اتعاب اإلدارة ١ ا ٤ ٦ ه )( ا١ ٩٣٢)
)١ا.ه٧()٥•٥٤٦(تالعقارا   ةیانصوإدارةرسوم

)٦١•()٤٦١(ریةإدا سومر

تتم إدارة الصندوق بواسطة مدیر الصندوق وال یوجد بالصندوق موظفي إدارة رئیسیین.

وفقأ للمادة ١٤•٢ من النحة الشروط، یستحق دفع اتعاب إدارة بنسبة ٥• (./ سنویأ من صافي قیمة موجودات الصندوق 
بصورة شھریة إلى مدیر الصندوق، ویتم احتسابھا واستحقاقھا یومیأ. تم خالل الفترة المنتھیة في • ٣ یونیو ١٥•٢ دفع 

ض ر ر •٣ •. ٣٢ • ٢۶ /رف درصتم. اتعاب إدارة بمبلغ ٤٨٥•١ الف درھم ر•٢ ب

•٢:رئ شيءنم نظرأ لعدم تحقیق مستوى األداء المطلوب. ا ا لم یتم تحمیل رسوم اداء خالل الفترة الحالیة و•.•٢ رعزسر 

٦ العقارات االستثماریة

قام الصندوق ببیع عقاراتھ االستثماریة خالل الفترة مقابل ٧٦ ملیون درھم محققأ أرباح من البیع بمبلغ • • • • • • ١
م. ھ ر د

تم تصنیف العقارات االستثماریة للصندوق كما في ٣١ دیسمبر ١٤•٢ ضمن المستوى ٣ من النظام المتدرج للقیم ة
العادلة. ترتكز القیمة الدفتریة للعقارات االستثماریة على القیمة السوقیة التي یتم تحدیدھا من قبل مقیم مستقل في ٣١ 
دیسمبر ١٤•٢. تم تحدید القیمة العادلة للعقار على اساس المتوسط المرجح لصافي اإلیرادات والتدفقات ال نقدیة
المخصومة. وتتمثل القیمة العادلة للعقار بالقیمة المقدرة التي یتم بموجبھا استبدال العقار في تاریخ التقییم بین مشتري 

یرغب في الشراء وبائع یرغب في البیع بحیث یبرم الطرفان المعاملة عن درایة تامة ودون إرغام.

٧ أدارة المخاطر المالیة

تتوافق اھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة الخاصة بالصندوق مع تلك المفصح عنھا في البیانات المالیة كما في 
١ ٣ دیسمبر ١٤•٢ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.
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الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
س التیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ٨ النظام المتدرج لقیا

یتم قیاس كافة الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلغة المطفأة باستثناء االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح او 
الخسائر والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة استنادأ إلى األسعار المتداولة في سوق نشط او باستخدام بعض اسالیب التقییم.

تتمثل القیمة العادلة في السعر الذي یمكن قبضھ مقابل بیع اصل ما، أو یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة منتظمھ 
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 المتدرج للقیم العادلة المبین ادناه الذي یعكس أھمیة المدخالت 
المستخدمة في وضع القیاسات:

المستوى ١ : سعر السوق المدرح (غیر المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.

المستوى ٢: اسالیب التقییم المرتكزة على المدخالت الملحوظة، إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) او بصورة غی ر
مباشرة(اي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: اسعار السوق المدرجة في 
اسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار المدرجة ألدوات مطابقة او ممخلة في األسواق التي قعتبر اقل نشاطأ؛ أو اسالیب 

تقییم اخرى حیث تكون جمبع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من معطیات السوق .

المستوى ٣: اسالیب التقییم باستخدام مدخالت ھامة غیر ملحوظة. تشتمل ھده الفئة على جمیع األدوات حیثما تشمل 
اسالیب التقییم مدخالت ال ترتكز على بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر انملحوظة تأثیر ھام على تقییم األداة.
تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا بناذ على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حیث یستلزم إجراء تعدیال ت

ووضع افتراضات ھامة غیر ملحوظة لتعكس الغروق بین األدوات.

إن جمیع استثمارات الصندوق في سندات الملكیة المدرجة محتفظ بھا بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر وكما في ١ ٣ 
دیسمبر ١٤•٢، ویتم تصنیفھا في المستوى األول من النظام المتدرج للقیمة العادلة.

٨ ارقام المقارنة

تم إعادة تصنیف بعض ارقام المقارنة، حیثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع طریقة العرضر والسیاسات المحاسبی ة
المتبعة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة.

األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في
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