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الصكوك يف لالستمثار الوطين ظيب أبو بنك بصندوق الوحدات حاميل إىل املراجعة تقرير

مقدمة

 يونيو ٣ ٠ في كما )"الصندوق"( الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك لصندوق المرفق الموجز المرحلي المالي المركز بيان بمراجعة قمنا لقد
 النقدية والتدفقات لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى العائدة الموجودات صافي في والتغيرات الشامل والدخل الموجزة المرحلية والبيانات ،٢٠١٦
 الموجزة المرحلية المالية المعلومات هذه إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن األخرى. التفسيرية واإليضاحات التاريخ، بذلك المنتهية أشهر الستة لفترة

 المرحلية المالية المعلومات هذه حول استنتاج إبداء هي مسؤوليتنا إن المرحلية". المالية "التقارير ٣ ٤ رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقًا وعرضها
مراجعتنا. إلى استنادًا الموجزة

املراجعة نطاق

 المستقل الحسابات مدقق قبل من المنفذة المرحلية المالية المعلومات "مراجعة ،٢٤١٠ رقم المراجعة لمهام الدولي للمعيار وفقًا مراجعتنا اجرينا لقد
 األمور عن المسؤولين الموظفين إلى األول المقام في االستفسارات توجيه على الموجزة المرحلية المالية البيانات مراجعة عملية تنطوي للمنشاة".

 مقارنة محدودًا نطاقًا األساس في يعتبر المراجعة عملية نطاق إن األخرى. المراجعة وإجراءات التحليلية اإلجراءات تطبيق وكذلك والمحاسبية المالية
 على نكون سوف بأننا تأكيد على الحصول من يمكننا ال المراجعة عملية نطاق فإن وبالتالي الدولية، التدقيق لمعايير وفقًا المنجزة التدقيق عملية بنطاق
الشأن. هذا في تدقيقيًا رأيًا نبدي ال فإننا ذلك، على وبناء التدقيق. عملية خالل تحديدها يتم قد التي الهامة األمور بكافة دراية

االستنتاج

 وفقًا الجوهرية، النواحي كافة من إعدادها، يتم لم المرفقة الموجزة المرحلية المالية المعلومات بان نعتقد يجعلنا ما انتباهنا يلفت لم مراجعتنا، إلى استنادًا

المرحلية". المالية "التقارير ،٣ ٤ رقم الدولي المحاسبي للمعيار

أخرى أمور

 في المنتهية أشهر الستة لقترة الموجزة المرحلية المالية والبيانات ٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في المنتهية وللسنة في كما للصندوق الموحدة المالية البيانات إن
 سبتمبر ٦و٢٠١٦ مارس ١ في المؤرخ تقريره في أبدى الذي آخر، حسابات مدقق قبل من التوالي، على ومراجعتها، تدقيقها قدتم٢٠١٥ يونيو ٣ ٠

التوالي. على متحفظ، غير بشكل مراجعة ونتيجة تدقيق رأي عن ٢٠١٥

كوبرز هاوس ووتر برايس

٢٠١٦أغسطس ٣٩

أومهوني دوجالس
 ٨٣٤ رقم المشتغلين الحسابات مدققي سجل

المتحدة العربية اإلمارات ظبي، أبو

١٠٠/٣رمقا. رخصة ابوظيب(، )فرع كوبرز، ووترهاوس برايس
املحتدة العربية االمارات - ابرظيب ،٤٥٢٦٣ صبب. التاسع، الطابق التجاري، أبرظيب مركز

      ،٣٩١/٧(٠/٢٦٤٥٦٦ا٠ فاكس. ،٣٩١/١(٠/٢٦٤٤7٨٠٠ هاتف.
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الموجز المرحلى المالى المركز بيان

  

  

إيضاح

 يونيو ٣٠كمافي
٢.١٦

أمريكي دوالر
مدققة( )غير

 ديسمبر ٣١في كما
٢.١٥

 أمريكي دوالر
)مدققة(

الموجودات
متداولة موجودات

  

  

  

  

  

  

٧٢٤,٨٤٦,٩١٦٣٠,٧٠٣,١٣٥الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات
  أخرى موجودات

  

٠٣٣, ٣,٠٩٨,٧٤٩٢٥٠
  يعادله وما نقد

  

١,٢٥٦,٣٩٠٥٤٠,٣١٢
  الموجودات مجموع

  

٢٩,٢,٢,٠٥٥٣١,٤٩٣,٤٨٠

المطلوبات
مطلوبات متداولة

  

  

  

  

  

  

أخرى مطلوبات
  

  ٧٤٠,٤٦٧٣٨,٣٣٦
٨٧٦,٥٦٣٣٢٤,٧٦٣عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ

مجموع المطلوبات )باستبعاد صافي الموجودات العائدة إلى
  حاملي الوحدات القابلة لالسترداد(

  
٨١٧,٠٣٠٣٦٣,٠٩٩

  لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى العائدة الموجودات صافي

  

٢٨,٣٨٥,٠٢٥٣١,١٣٠,٣٨١

وحدة( )ألف القائمة الوحدات عدد
  

  
٥,٨٧٢,١١٦٦,٤٨١,٣٦٦

  أمريكي( )دوالر وحدة لكل الموجودات قيمة صافي

  

٤,٨٣٤,٨٠

حبيب شيراز
االستثمارية والحلول المنتجات رئيس

خوخار سليم
االستثمارية الصناديق إدارة ورئيس تنفيذي مدير

٢المالية. البيانات هذه من يتجزأ ال جزءأ تعتبر ١ ٣ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات
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بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز )غير مدقق(
  

  

  

يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة فترة  
  

إيضاح  

٢٠١٦ 
أمريكي دوالر

٢,١٥
أمريكي دوالر

األرباح إيرادات
  

  ٦٢٨,٠٩٧٧٠٢,١٧٢
  بالقيمة المدرجة االستثمارات من )الخسارة( الربح/ صافي

  

  

  

  

  

 (٨٤,٥٤٠)٣٩٤,٧٨٧ ٩الخسارة أو الربح خالل من العادلة
  األجنبي الصرف خسارة صافي

  

(١٢٩))٦٣٩(
أخرى إيرادات

  

  -٥
  التشغيلية اإليرادات صافي

  

١,٠٢٢,٧٥٥٦١٦,٩٩٨

(١٥١,٩١١)(١٣٩,٥٨٧) ٨االستثمارات إدارة أتعاب
  أخرى تشغيلية مصاريف

  

(٣٤,٥٤٤)(٢٢٤,٠١٤)
  التشغيلية المصاريف مجموع

  

)(٣٧٥,٩٢٥))١٧٤,١٣١

  التمويل تكاليف قبل العمليات من األرباح

  
٨٤٨,٦٢٤٢٤١,٠٧٣

تكاليف التمويل )باستبعاد الزيادة/ )النقص( في  صافي
الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد(:

  

  

لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي األرباح توزيعات
  

  (٧١٦,٠٨٢)(٦٧٣,٨٩٤)

حاملي إلى العاندة الموجودات صافي في )النقص( الزيادة/
  

  

  

  

  

  

  لالسترداد القابلة الوحدات

  

(٤٣٢,٨٢١)١٣٢,٥٤٢

٣المالية. البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا تعتبر ١ ٣ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات
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 )غير الموجز المرحلي لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي العائدة الموجودات صافي في التغيرات بيان
مدقق(

  

  
الحصص عدد

 الموجودات صافي
 حاملي إلى العائدة

 القابلة الوحدات
 لالسترداد

أمريكي دوالر

٢٠١٦٦,٤٨١,٣٦٦٣١,١٣٠,٣٨١يناير١الرصيدفي
٩٢٤,٣٧١٤,٤٩١,٢٥٠الفترة خالل وحدات إصدار

٢٤,٧٠١١١٨,٣٩٦الوحدات في استثمارها المعاد األرباح توزيعات
(٧,٤٨٧,٥٤٤)(١,٥٥٨,٣٢٢)الفترة خالل وحدات استرداد
١٣٢,٥٤٢-لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي العائدة الموجودات صافي في الزيادة
٢٠١٦٥,٨٧٢,١١٦٢٨,٣٨٥,٠٢٥يونيو٣٠كمافي

٢٠١٥٦,٥٤٢,٨٦١٣٢,٧٢٧,٥٩٢ يناير ١ في الرصيد
٩١١,٧٣٠٤,٥٥٥,٠٠٢الفترة خالل وحدات إصدار

٢٩,٨٨٠١٤٧,٨٢٧الوحدات في استثمارها المعاد األرباح توزيعات
(٦,٨٨٣,٥٢٧)(١,٣٧١,٩٣٦)الفترة خالل وحدات استرداد
(٤٣٢,٨٢١)-لالسترداد القابلة الوحدات لحاملي العائدة الموجودات صافي في النقص
٢.١٥٦,١١٢,٥٣٥٣٠,١١٤,٠٧٣ يونيو ٣٠كمافي

٤ المالية. البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا تعتبر ١ ٣ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات
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مدقق( )غير الموجز المرحلي النقدية التدفقات بيان
  

يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة فترة  
  

  
٢٠١٦
أمريكي دوالر

٢.١٥
أمريكي دوالر

 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
  

  

  

  

٨٤٨,٦٢٤٢٤١,٠٧٣األرباح من العمليات قبل تكاليف التمويل

في: التغيرات
  

  

  

  

٥,٨٥٦,٢١٩١,٦٠١,٢٩٢الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات
٥٩,١٢٨(٢,٨٤٨,٧١٦)اخرى موجودات
(١٤٢,٧٢٩)٧٠٢,١٣١أخرى مطلوبات

٦٣,١٦٤(٢٤٨,٢٠٠)عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ
٤,٣١٠,٠٥٨١,٨٢١,٩٢٨التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات
  

  

  

  

٤,٤٩١,٢٥٠٤,٥٥٥,٠٠٢وحدات إصدار من متحصالت
(٦,٨٨٣,٥٢٧)(٧,٤٨٧,٥٤٤)وحدات استرداد عن مدفوعات

)٥٢٦,٠٦٧(توزيعات أرباح نقدية مدفوعة، بعد خصم مبلغ إعادة االستثمار )٥٩٧,٦٨٦(
(٢,٨٥٤,٥٩٢)(٣,٥٩٣,٩٨٠)التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

(١,٠٣٢,٦٦٤)٧١٦,٠٧٨يعادله وما النقد في )النقص( الزيادة/ صافي
٥٤٠,٣١٢٢,٧٧٨,٠٥٩يناير ١ في يعادله وما النقد

١,٢٥٦,٣٩٠١,٧٤٥,٣٩٥يونيو ٣ ٠ في يعادله وما النقد

المالية. البيانات هذه من يتجزا ال جزءًا تعتبر ١٣ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات
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الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

الرئيسية واألنشطة القانوني الوضع ١

 العربية اإلمارات دولة في تأسيسه تم مفتوح استثمار صندوق بمثابة الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق يعد
 مجلس أعضاء من الصادر ٩٤ /٨/١٦٤ رقم للقرار وفقا الصندوق"( )"مدير شم.ع. الوطني ظبي أبو بنك قبل من المتحدة

 المتحدة. العربية اإلمارات لدولة والسلع المالية األوراق هيئة العتماد ووفقا المركزي المتحدة العربية اإلمارات مصرف إدارة
 لألوراق دويتشه قبل من إدارته يتم كما الصندوق مدير قبل من أنشطته إدارة تتم حيث بذاته، مستقال كيانا الصندوق يمثل ال

للصندوق"(. اإلداري )"المدير أعماله كافة إدارة المتحدة العربية اإلمارات دبي، فرع والخدمات، المالية

 االستثمار خالل من المتوسط المدى على رأسمالية أرباح تحقيق فرصة مع مجزية مستويات تقديم إلى الصندوق يهدف
 الصكوك الحصر، ال المثال سبيل على تتضمن والتي الثابت، الدخل وذات المال سوق أدوات من مزيج في فعالة بصورة
 والمرابحة اإليداع شهادات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما اإلسالمية المال سوق وادوات والتجارية السيادية

 )صناديق جماعية إسالمية استثمارية برامج في واالستثمارات واإلجارة المرابحة وودائع للتحويل القابلة والصكوك المضمونة
الصندوق. أهداف ضوء في مناسبة الصندوق مدير يراها أهداف ذات استثمارية(

 العربية اإلمارات مصرف قبل من اعتمادها تم كما التأسيس"( )"تاريخ ٢٠١٢ مايو ٢ بتاريخ االكتتاب نشرة إصدار تم
 ظبي، أبو ،٤ ص.ب. وهو الصندوق لمدير المسجل المكتب لدى الطلب عند متاحة االكتتاب نشرة إن المركزي. المتحدة

المتحدة. العربية اإلمارات

التوافق بيان ٢

 ٣ ٤ رقم الدولي المحاسبي والمعيار المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقًا الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه إعداد تم
 المعلومات كافة على تحتوي وال المتحدة. العربية اإلمارات دولة في بها المعمول والقوانين المرحلية"، المالية "التقارير
 في كما للصندوق الموحدة المالية البيانات مع جنب إلى جنبًا تقرا ان ويجب الموحدة، الكاملة السنوية المالية للبيانات الالزمة
.٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في المنتهية وللسنة

المحاسبة مبدأ ٣

 المالية والمطلوبات الموجودات تقييم بإعادة المعدل التاريخية التكلفة لمبدًا وفقا الموجزة المرحلية المالية البيانات إعداد تم
 أمريكي(، )دوالر األمريكي بالدوالر الموجزة المرحلية المالية البيانات وتعرض الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

للصندوق. العرض وعملة الوظيفية العملة وهو

الهامة المحاسبية السياسات ٤

السابقة. المالية بالسنة الخاصة تلك مع المطبقة المحاسبية السياسات تتوافق

 المالية للسنة األولى للمرة المفعول سارية كانت عليها تعديالت أو تفسيرات أي أو المالية للتقارير دولية معايير أي توجد ال
الصندوق. على جوهري تاثير لها وكان ٢٠١٦ يناير ١ في بدأت التي

٦
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الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
)تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

التقديرات ٥

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

التقديرات. هذه عن الفعلية النتائج تختلف

 السياسات تطبيق في الصندوق مدير أبداها التي الهامة األحكام فإن الموجزة، المرحلية المالية البيانات هذه إعداد سبيل وفي
 وللسنة في كما المالية البيانات في المطبقة ذاتها هي تعد المؤكدة غير للتقديرات الرئيسية والمصادر للصندوق المحاسبية

.٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في المنتهية

المالية المخاطر إدارة ٦

المالية المخاطر عوامل ١-٦

 لسعر العادلة القيمة ومخاطر العملة مخاطر ذلك في )بما السوق مخاطر متنوعة: مالية لمخاطر الصندوق أنشطة تتعرض
االئتمان. ومخاطر السيولة ومخاطر السعر( ومخاطر النقدية للتدفقات الفائدة أسعار ومخاطر الفائدة

 توافرها الواجب المالية المخاطر بإدارة المتعلقة واإلفصاحات المعلومات كافة على الموجزة المرحلية المالية البيانات تشتمل ال
 ديسمبر ٣ ١ في كما للمجموعة السنوية المالية البيانات مع جنب إلى جنبًا تقرا أن ينبغي ذلك وعلى السنوية، المالية البيانات في

٢٠١٥.

السابقة. السنة نهاية منذ المخاطر إدارة سياسات من أي أو المخاطر إدارة قسم على تغييرات أي تطرأ لم

السوق مخاطر م)
العمالت مخاطر )ا(
 المحتسبة المطلوبات أو الموجودات أو المستقبلية التجارية المعامالت تكون عندما األجنبية العمالت صرف مخاطر تنشا

للصندوق الوظيفية العملة غير بعملة مقومة

 الدرهم أن وبما األمريكي. بالدوالر أساسًا تتم الصندوق معامالت إن حيث محدودة األجنبية العمالت صرف مخاطر تعتبر
للعملة. كبيرة مخاطر تمثل ال اإلماراتي بالدرهم المعامالت فإن األمريكي، بالدوالر مربوط اإلماراتي

األسعار مخاطر ( 9)
 المركز بيان في ويصنفها الصندوق بها يحتفظ التي االستثمارات بسبب المالية األوراق أسعار لمخاطر معرض الصندوق إن

 في االستثمارات عن الناشئة األسعار مخاطر وإلدارة الخسارة. أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الموجز المرحلي المالي
 األعمال قطاعات في االستثمار خالل من محفظته بتنويع يقوم الصندوق فإن المالية، باألدوات الربح ومقايضة الصكوك
المختلفة

٧



الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
)تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( المالية المخاطر إدارة ٦

)تابع( المالية المخاطر عوامل ١ -٦

الربح ومعدل النقدية التدققات ))(مخاطر
باألرباح. المحملة والمطلوبات الموجودات تسعير وإعادة نضج في التوقيت فروق من الربح معدالت مخاطر تنشا

 شهرا. عشر اثني يتجاوز ال فيما أي القصير، المدى على متغيرة أرباح بمعدالت المحملة المالية الموجودات تسعير إعادة
 األخرى المالية والمطلوبات الموجودات جميع فإن الثابتة، المعدالت وذات المتغيرة الدين أدوات في االستثمارات وباستثناء

 الربح معدالت مخاطر أو العادلة القيمة لمخاطر محدود بشكل معرض الصندوق فإن لذلك، ونتيجة باألرباح. محملة غير
النقدية للتدفقات

السيولة مخاطر )ب(
 يسمح مما المدرجة االستثمارات في أساسي بشكل االستثمار خالل من به الخاصة السيولة مخاطر بإدارة الصندوق يقوم

االسترداد. حاالت لتلبية كافية بسيولة باالحتفاظ للصندوق

االئتمان مخاطر )جم
 بالتزامه. وفائه لعدم نتيجة اآلخر للطرف مالية خسارة في المالية لألداة مقابل طرف تسبب مخاطر في االنتمان مخاطر تتمثل

 وبعض الدين أوراق في واالستثمار المالية والمؤسسات البنوك لدى والودائع يعادله وما النقد من االئتمان مخاطر تنشا
 بها. الملتزم والمعامالت القائمة المدينة الذمم ذلك في بما العمالء، تجاه االئتمانية التعرضات على عالوة األخرى الموجودات

للصندوق. اإلداري المدير لدى المصرفية باألرصدة الصندوق ويحتفظ

 في المدرجة المالية للموجودات الدفترية القيمة في يتمثل ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في كما االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد إن
الموجز. المرحلي المالي المركز بيان

كالتالي: كانت االئتمان لجودة وفقا الصندوق الستثمارات الموئية النسبة فإن الفترة، نهاية في وكما

  

  

يونيو

مدققة غير

ديسمبر ٣ ١
٢٠١٥
مدققة

صكوك
  

  

  

  

٨٥/٥١٠٥/٠١٧ى٨٨إل

8٥/٥٢٧٥/٠٢٥ إلى 888

٥/٥٦١٥/٠٤٩مصنف غير
  

  

٥/٥٩٨٥/٠٩١

أخرى استثمارات
  

  

  

  

٥/٥٢٥/٠٩مصنف غير

  

  

٥/٠٢٥/٠٩

  

  

٥/٠١٠٠٥/٠١٠٠

٨



الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
)تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات ٧

مدرجة. وغير مدرجة مالية أدوات على الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات تشتمل

اآلتي: التقرير تاريخ في االستثمارات وتتضمن

  

  

٣٠يونيو

لولز ا مريكي
غير مدققة

١ ٣ ديسمبر

دوالر أمريكي
مدققة

٢٤,٤٥٢,٢٣٤٢٧,٧٩٢,٩٣٦مدرجة ملية ادوات في اسللمارات
٣٩٤,٦٨٢٢,٩١٠,١٩٩مدرجة غير مالية أدوات في استثمارات

  

  

٢٤,٨٤٦,٩١٦٣٠,٧٠٣,١٣٥

وفتاللتي: منطقة كل امسل عطى االستشمارات توزيع

  

  

٣٠يونيو
٢.١٦

دوالر أمريكي
غير مدققة

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٥

دوالر أمريكي
مدققة

)صكوك( مدرجة مالية ادوات
  

  

  

  

٢١,٠٢٢,٦١١٢٣,٩٠٤,٣٣٦الخليجي التعاون مجلس دول

١,٤٢٨,٩١٠٣,٨٨٨,٦٠٠إندونيسيا
-٢,٠٠٠,٧١٣ماليزيا

  

  

٢٤,٤٥٢,٢٣٤٢٧,٧٩٢,٩٣٦
مدرجة صر ملية ادرات

  

  

  

  

٣٩٤,٦٨٢٥٩٢,٤٩٢كولومبيا

٩٨٩,٠٠٠-الربازيل 
١,٣٢٨,٧٠٧-منغوليا

  

  

٣٩٤,٦٨٢٢,٩١٠,١٩٩
  

  

٢٤,٨٤٦,٩١٦٣٠,٧٠٣,١٣٥

العالقة ذات األطراف ٨

العالقة ذات األطراف هوية )(
 المالية القرارات اتخاذ في اآلخر الطرف على فعال نفوذ أو سيطرة ممارسة ما طرف بمقدرة كان إذا عالقة ذات األطراف تعتبر

 وتلك الصندوق ومدير االستثمارات ولجنة االستشاري المجلس أعضاء من العالقة ذات األطراف تتألف به. المتعلقة التشغيلية أو
 األطراف تلك من خدمات وتلقي بتقديم االعتيادية، األعمال سياق في الصندوق، يقوم قبلهم. من عليها السيطرة يتم التي الشركات

عليها. االتفاق يتم باألسعار العالقة ذات

٩



 الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
 )تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

تابع( العالقة ذات األطراف ٨

والشروط األحكام )ب(
الرئيسية: والشروط األحكام التالي الجدول يوضح

الشروط: الئحة بيان في هوموضح كما التالية األتعاب مديرالصندوق يستحق األتعاب

  

  

أتعاب اإلدارة بنسبة ١سنويا من صافي قيمة الموجودات ويتم احتسابها عند  ٠
استحقاقها بصورة يومية وتصبح مستحقة الدفع لمدير الصندوق بصورة ربع سنوية؛

و

رسوم تسجيل سنوية ورسوم وكيل التحويل بقيمة ١٠,٠٠٠ دوالر امريكي أو  ٠
٥/٥٠,٠٥ من الموجودات التي يتم إدارتها أيهما أكبر والتي يقوم بتحميلها مد ير
الصندوق. عالوة على ذلك، يتم تحميل رسوم مرة واحدة بقيمة ٥ ٢ دوالرا أمريكيا 
لكل مستثمر على أنها تكلفة تاسيس مبدئية ومبلغ ٥ دوالرات أمريكية لكل معاملة 

بما في ذلك عملية إعداد توزيعات األرباح وتوزيعها.

األرصدة )ج(
التقرير: بتاريخ العالقة ذات األطراف لدى األرصدة يلي فيما

  

  

٧,٣٠نيو

دوالر  أمريكي
غير مدققة

 ديسمبر ٣ ١
٢٠١٥ 

 أمريكي دوالر
مدققة

عالقة ذات أطراف إلى مستحقة مبالغ
  

  

  

  

٦٨,٥٣٣٣١٦,٧٨٣الصندوق مدير إلى الدفع مستحقة اإلدارة اتعاب
٨,٠٣٠٧,٩٨٠التحويل لوكيل مستحقة إدارية أتعاب

  

  

٧٦,٥٦٣٣٢٤,٧٦٣

المعامالت )(
الموجز: المرحلي الشامل الدخل بيان ضمن والمدرجة الفترة خالل العالقة ذات األطراف مع المعامالت يلي فيما

  

  

يونيو ٣ ٠ في المنتهية الفترة

  

  

٢٠١٦
دوالر أم ريكي

غير مدققة
 أمريكي دوالر
مدققة غير

٩,٤١٤,١٤٣١٩,٣١٣,٥٣٤وسيطا الصندوق مدير فيها يعتبر بيع لمعامالت اإلجمالية القيمة

١٣٩,٥٨٧١٥١,٩١١االستثمارات إدارة أتعاب

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

١٠



الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
)تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المدرجة االستثمارات من )الخسارة( الربح/ صافي ٩

  

  
يونيو ٣ ٠ في المنتهية الفترة

  

  

٢.١٦
دوالر أم ريكي

غير مدققة

٢.١٥
دوالر  أمريكي

غير مدققة

(٨٤,٥٤٠)٣٩٤,٧٨٧للمتاجرة بها المحتفظ الموجودات من )الخسارة( الربح/ صافي

 بالقيمة المدرجة االستثمارات من )الخسارة( الربح/ صافي مجموع
(٨٤,٥٤٠)٣٩٤,٧٨٧الخسارة أو الربح خالل من العادلة

صكوك. عن عبارة للصندوق المدرجة المالية األدوات جميع كانت التقرير، تاريخ في

المالية والمطلوبات الموجودات ١ «

العادلة والقيم المحاسبية التصنيفات

المالية. األدوات فائت ضمن المالية الموجودات تسوية أدناه الجدول يوضح

  

  

القروض
والذمم المدينة

بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو

المجموعالخسارة

مدققة( )غير ٢.١٦ يونيو ٣٠كمافي
  

  

  

  

  

  

٢٤,٨٤٦,٩١٢٤,٨٤٦,٩١٦-الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات
٣,٠٩٨,٧٤٩-٣,٠٩٨,٧٤٩أخرى موجودات

١,٢٥٦,٣٩٠-١,٢٥٦,٣٩٠يعادله وما نقد
  

  

٤,٣٥٥,١٣٩٢٤,٨٤٦,٩١٦٢٩,٢٠٢,٠٥٥

)مدققة( ٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في كما
  

  

  

  

  

  

٣٠,٧٠٣,١٣٥٣٠,٧٠٣,١٣٥-الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة استثمارات
٢٥٠,٠٣٣-٢٥٠,٠٣٣موجودات أخرى

٥٤٠,٣١٢-٥٤٠,٣١٢يعادله وما نقد
  

  

٧٩٠,٣٤٥٣٠,٧٠٣,١٣٥٣١,٤٩٣,٤٨٠

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة االستثمارات باستثناء المطفاة بالتكلفة المالية والمطلوبات الموجودات جميع تقلس
 القيم وإلى المدرجة لالستثمارات بالنسبة نشط سوق في المتداولة األسعار إلى استنادا العادلة بالقيمة قياسها يتم التي

المدرجة. غير لالستثمارات بالنسبة النموذجية

١١



الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
)تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( المالية والمطلوبات الموجودات ١ ٠

القياس أساليب تسلسل - العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات

 أساليب مستويات تصنيف حيث من التقرير، فترة بنهاية العادلة بالقيمة المقاسة المالية األدوات تحليل أدناه الجدول يبين
العادلة: القيمة قياس

  

  

 المستوى
األول

 المستوى
الثاني

 المستوى
المجموعالثالث

  مدققة( )غير ٢٠١٦ يونيو ٣٠كمافي

  

  

  

  

  

  

  

 أو الربح خالل من العلدلة بالقيمة استثمارات
٣٩٤,٦٨٢٢٤,٨٤٦,٩١٦-٢٤,٤٥٢,٢٣٤الخسارة

)مدققة( ٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في كما
  

  

  

  

  

  

  

  

 او الربح خالل من العلدلة بالقيمة استثمارات
الخسارة

٢,٩١٠,١٩٩٣٠,٧٠٣,١٣٥-٢٧,٧٩٢,٩٣٦

 السابقة المالية السنة بنهاية الخاصة تلك مع المستخدمة والمدخالت المتبعة التقييم أساليب تتوافق

ويوضح الجدول التالي الحركة في أدوات المستوى ٣.

  

  

يونيو ٣ ٠ في المنتهية الفترة
  

  

٢٠١٦
دوالر أمر يكي

غير مدققة

٢٠١٥
دوالر  أمريكي

غير مدققة

-٢,٩١٠,١٩٩ الرصيد االفتتاحي
-- مشتريات

-(٢,٥٠٥,٠٦٤) مبيعات
صافي التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في صافي الربح/
)الخسارة( باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

الخسارة

) ١٠,٤٥٣(-  

  ٣٩٤,٦٨٢ الرصيد الختامي

  

التغير في األرباح أو الخسائر غير المحققة بموجودات المستوى ٣
المحتفظ بها في نهاية الفترة والتي تم إدراجها ضمن صافي الربح/
)الخسارة( باالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو

(١٠,٤٥٣) الخسارة
  

  

 ألن نظرا العادلة القيمة بتسلسل ٣ المستوى ضمن فقط واحد مالي استثمار عن اإلفصاح ،تم٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في وكما
للمالحظة. قابلة غير هامة مدخالت يستخدم العادلة القيمة على للحصول التقييم أسلوب

١٢



الصكوك في لالستثمار الوطني ظبي أبو بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
)تابع( ٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

لالسترداد القابلة الوحدات ١١

 يمكن الذي األخير اليوم وهو للتوقف تاريخًا الصندوق ويضع ضئيل. اكتتاب لمبلغ لالسترداد القابلة الصندوق وحدات تخضع
 حد إلى االسترداد إشعارات وتخضع بالكامل. المستوفاة االسترداد إشعارات أو االكتتاب اتفاقيات قبول الصندوق لمدير فيه

 اإلجباري االسترداد في البدء أو االستردادات إيقاف على القدرة لديه الصندوق فإن استثنائية، لظروف ووفقا القيمة. من أدنى
 الموجودات صافي في التغيرات بيان في الصلة ذات الحركات تظهر الوحدات. لحاملي المثلى المصلحة في ذلك كان إذا

 ،٦ باإليضاح المخاطر إدارة وسياسات ١ رقم باإليضاح الموضحة لألهداف ووفقا الموجز. المرحلي الوحدات لحاملي العائدة
 حاالت لتلبية كافية بسيولة االحتفاظ مع مناسبة استثمارات في وذلك يتلقاها التي االكتتابات الستثمار يسعى الصندوق فإن

االسترداد.

.٢٠١٥ ديسمبر ٣ ١ في كما ٤,٨٠ر٢٠١٦ يونيو ٣ ٠ في كما ٤,٨٣ قيمته ما بالصندوق وحدة لكل األصل قيمة صافي وبلغ

ا

١٣
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