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تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة

السادة حاملي الوحدات
صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمية األموال
أبوظبي
مقدمة
لقد قمنا بمراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة ل "صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال ("الصندوق")

كما في  ٣ ٠يونيو  ،٢٠١٥والتي تشتمل على ما يلي:
•

بيانالمركزالماليالمرحليالموجزكمافي٣٠يونيو٢٠١٥؛
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ٢.١٥؛

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر
المنتهية في  ٣ ٠يونيو ٢٠١٥؛

بيانالتدفقاتالنقديةالمرحليالموجزلفترةالستةأشهرالمنتهيةفي٣٠يونيو٢٠١٥؛و
إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة.

إن إدارة الصندوق مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣ ٤
"التقارير المالية المرحلية" تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة بناء
على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة
لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم " ٢٤١٠مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل
مدقق حسابات مستقل للمنشأة" .تنطوي مراجعة المعلومات المالية المرحلية على استفسارات ،بصورة رنيسية من األشخاص
المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق المراجعة أقل بشكل
كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على
تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق ،وبالتالي فإننا ال نبدي رأيًا
تدقيقيا
االستنتاج
بناء على مراجعتنا ،لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ان المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما في
 ٣ ٠يونيو ٢٠١٥لميتم إعدادها ،من كافة النواحي المادية ،وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣ ٤التقارير المالية المرحلية".

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
منذر الدجاني
رقم التسجيل٢٦٨:
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صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
بيان المركز المالي المرحلي الموجز
(غير مدققة)

(مدققة)

٣٠يونيو٢٠١٥

 ٣ ١ديسمبر
٢٠١٤
ألف درهم

٢٢٣,٠٢٧
،
٢,٨٠٦

٢٠٧,٥٨٢
٥
٧,٦٢٩

إجمالي الموجودات

٢٢٥,٨٣٧

٢١٥,٢١٦

المطلوبات
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

٢,٣٢٦

٣٥٨

إجمالي المطلوبات

٢,٣٢٦

٣٥٨

صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد

٢٢٣,٥١١

٢١٤,٨٥٨

عدد الوحدات القائمة (ألف وحدة)

٢٠,٩٥١

٢١,٧٨١

صافي قيمة الموجودات لكل وحدة (درهم)

١٠,٦٧

٩,٨٦

٢٢٥,٢٤٤

٢١٦,٤٥٧

()١,٧٣٣

()١,٥٩٩

٢٢٣,٥١١

٢١٤,٨٥٨

ايضاح

الموجودات
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
مستحق من أطراف ذات عالقة
النقد لدى البنك

ممثلة ب:
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات
(التي تم تقييمها وفقًا لنشرة االكتتاب)
التعديل من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض

ا
كلود هنلي شفانون
المدير العام  -رئيس إدارة اآلصواللعالمية

٥
٥

ه

ألف درهم

سلمي خوخار

مدير تنفيذي ورئيس ادارة الصناديق االستثمارية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٦إلى  ١ ٠جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحة .١

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز

لقترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو
(غير مدققة)
٢.١٥
ألف درهم

(غير مدققة)
٢.١٤
ألف درهم

١١,٢٣٢
٧,٦٧٥
١٤

١٠,٠٨٦
٤,٤٣٩
٢٣

١٨,٩٢١

١٤,٥٤٨

()١,٦٤٥
()٢٨٢

()١,٧٠١
()٢٤٣

إجمالي المصروفات التشغيلية

()١,٩٢٧

()١,٩٤٤

صافي األرباح من العمليات قبل الفائدة

١٦,٩٩٤

١٢,٦٠٤

-

()١

١٦,٩٩٤

١٢,٦٠٣

ايضاح

صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إيرادات توزيعات االرباح
إيرادات الفائدة

٤
٥

صافي إيرادات االستثمار

أتعاب اإلدارة
مصروفات تشغيلية أخرى

مصروفات الفاندة
الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى
حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

ه

٥

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز
لقترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو (غير مدققةم

عدد الوحدات

صافي
الموجودات
المنسوبة إلى
حاملي الوحدات
ألف درهم

الرصيد في  ١يناير ٢٠١٤
إصدار وحدات خالل الفترة
استرداد وحدات خالل الفترة
الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد

١٤,٣٦٤,٥٧٩
٩,٢١٦,٩١٦
()٤,٩٢٠,٦٥٠

١٢٨,٩٠١
١٠٢,٦٨٥
()٥٤,٤٠٧

-

١٢,٦٠٣

الرصيد في  ٣ ٠يونيو ٢٠١٤

١٨,٦٦٠,٨٤٥

١٨٩,٧٨٢

الرصيد في  ١يناير ٢٠١٥
إصدار وحدات خالل الفترة
استرداد وحدات خالل الفترة
الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي
الوحدات القابلة لالسترداد

٢١,٧٨١,٣٦٠
٨٠٨,٣٤٩
()١,٦٣٨,٦٧٤

٢١٤,٨٥٧
٨,٠٢٠

الرصيد في  ٣ ٠يونيو ٢٠١٥

-

()١٦,٣٦٠

١٦,٩٩٤

٢٠,٩٥١,٠٣٥

٢٢٣,٥١١
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صندوق بنك أبوظبى الوطني لتنمية األموال
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
لقترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو
(غير مدققة)
٢.١٥
ألف درهم

(غير مدققة)
٢٠١٤
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أرباح الفترة

١٦,٩٩٤

١٢,٦٠٣

()١٥,٤٤٥

()٤١,٩٨٧

التغيرات في.
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٥
المستحق من اطراف ذات عالقة
ه
المستحق إلى أطراف ذات عالقة

١,٩٦٧

٣٥٤

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

٣,٥١٧

()٢٩,٠٤١

1
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التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
١٠٢,٦٨٥

المتحصالت من إصدار وحدات
دفعات السترداد وحدات

٨,٠٢٠
()١٦,٣٦٠

()٥٤,٤٠٦

التدققات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

()٨,٣٤٠

٤٨,٢٧٩

صافي (النقص)االزيادة في النقد وما يعادله

()٤,٨٢٣

١٩,٢٣٨

النقد وما يعادله في  ١يناير

٧,٦٢٩

١,٠١٩

٢,٨٠٦

٢٠,٢٥٧

النقد وما يعادله في  ٣ ٠يونيو

ه

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٦إلى  ١ ٠جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحة . ١

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
١

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات
العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع"( ٠مدير الصندوق") ومرخص من قبل مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي ،بمرجع مصادقة رقم  ٢٠٠٠/٢٢٧٤/١٣بتاريخ  ٢ ١أغسطس .٢٠٠٠ال يعتبر الصندوق كيانًا
مستقالً بذاته وتتم إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق.
إن الغرض الرئيسي للصندوق هو االستثمار في محفظة أسهم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة و/أو سندات متعلقة
بحقوق الملكية (مثل السندات القابلة للتحويل ،وإيصاالت اإليداعات األمريكية وإيصاالت اإليداعات العالمية) سواء
كانت مدرجة في أسواق أبوظبي المالية أو ناسداك دبي أو يتم تداولها بها في أسواق تداول عالمية معترف بها أو من
خالل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق المالية األخرى ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي
ألطراف أخرى بغرض تنمية رأس المال.

لقد تم تعديل نشرة االكتتاب المتبعة والئحة الشروط بتاريخ  ٣ ٠نوفمبر  .٢٠١٤تم اعتماد هذه التعديالت من قبل
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .يتم تقديم "نشرة االكتتاب والئحة الشروط المعدلتان" متاحتين عند الطلب
لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وعنوانه ،ص.ب  ،٤أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
٢

أم

أساس اإلعداد
بيان التوافق

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣ ٤التقارير المالية المرحلية" .تم
إدراج اإليضاحات المختارة لتفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ

إصدار أخر بيانات مالية سنوية كما في ٣١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ .وال تشتمل هذه البيانات
المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها جنبًا إلى
جنب مع البيانات المالية السنوية للصندوق كما في  ٣ ١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،والتي تم
إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة باإلنابة
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/ب) التقديرات
إن إعداد البيانات المالية المرحلية يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل مدير الصندوق عند تطبيق
السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي نفسها المطبقة على البيانات
المالية كما في  ٣ ١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

٣

السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الصندوق في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة هي نفس السياسات
المطبقة من قبل الصندوق في بياناته المالية كما  ٣ ١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باستثناء معايير
التقارير المالية الجديدة التي أصبحت سارية اعتبارًا من  ١يناير .٢٠١٥
تم تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ،حيثما يكون مناسبأ ،فيما

يتعلق باإلفصاحات ولكن لم يكن لهذا التطبيق تأثير على المركز أو األداء المالي للصندوق خالل الفترة.

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها على الفترة
المحاسبية الحالية التي تبدًا في  ١يناير  ،٢٠١٥وبالتالي لم يتم تطبيقها بشكل مسبق من قبل الصندوق عند إعداد هذه
البيانات المالية المرحلية الموجزة .ال يخطط الصندوق إلى تطبيق هذه المعايير بشكل مسبق ولم يتم تحديد مدى تأثيرها
بعد.

٤

صافى األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الخسانر المحققة
األرباح غير المحققة

(غير مدققة)
٣٠يونيو٢٠١٥
ألف درهم

(غير مدققة)
٣٠يونيو٢٠١٤
ألف درهم

()٦٥٢
١١,٨٨٤

()١,٣١٥
١١،٠١

١١٠٢٣٢

١٠,٠٨٦

كما في تاريخ التقرير ،كانت كافة استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في سندات حقوق
الملكية المدرجة.

إن جميع استثمارات الصندوق غير المقيمة من مصدرين ذوي سمعة حسنة.
٥

األطراف ذات العالقة
هوية األطراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذًا ملحوظًا على الطرف األخر في
إتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية .تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ولجنة االستثمار
ومدير الصندوق والمنشآت التي تخضع لسيطرتهم .يقوم الصندوق في سياق األعمال االعتيادية بتقديم وتلقي خدمات
من تلك األطراف ذوي العالقة وفقًا لألسعار المتفق عليها والشروط واألحكام الموضحة من قبل مدير الصندوق.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

٥

األطراف ذات العالقة (تابع)
الرشوط واأل حاكم

فيما يلي الشروط واألحكام الرئيسية:

الوساطة

أبوظبي لألوراق المالية ذ.م.م ،.شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الوطني ،تقدم
خدمات الوساطة إلى الصندوق وفقًا لألسعار السائدة في السوق.

الخدمات المصرفية

يقدم بنك أبوظبي الوطني خدمات مصرفية وفقًا لألسعار المتفق عليها مع الصندوق.

أخرى

يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقًا لألتعاب المدرجة في الئحة الشروط:
أتعاب إدارة بنسبة.
٠
أتعاب أداء بقيمة  /١ ٠تسحق لألداء المتميز للصندوق عند الزيادة عن مؤشر
٠
") s&p UAE Large Mid Cap NTR Indexالمعيار") وآخر قيمة
لصافي الموجودات والتي يترتب عليها دفع أتعاب أداء خالل السنة ذات الصلة
(الحد األقصى).

األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تواريخ التقارير:
(غير مدققة)
 ٣ ٠يونيو ٢٠١٥
ألف درهم

(مدققة)
٣١ديسمبر٢٠١٤
ألف درهم

القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر في أوراق مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق
 ,٦٠٠ألف سهم (/,...(،الف سهم)

١٧,٠٣٩

١٤,٥٣٨

النقد لدى البنك

٢,٨٠٦

٧,٦٢٩

المستحق من أطراف ذات عالقة

الفائدة مستحقة القبض

،

-

المستحق اإلى أطراف ذات عالقة

أتعاب اإلدارة المستحقة لمدير الصندوق
الفائدة مستحقة الدفع لمدير الصندوق
األتعاب اإلدارية والمبالغ األخرى مستحقة
الدفع لبنك أبوظبي الوطني
ذمم دائنة أخرى

٢٨٢

٣١٦
١

٤١
٢,٠٠٣

٤١
-

٢,٣٢٦

٣٥٨

-

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
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٥

األطراف ذات العالقة (تابع)
املعامالت

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
اا ١ا اا١١ -

مصروفات الفائدة
إيرادات الفائدة
إيرادات توزيعات األرباح
مصروفات الوساطة المدفوعة ل أبوظبي لألوراق المالية
أتعاب اإلدارة
مصروفات إدارية

(غير مدققة)

(غير مدققة)
 ٣ ٠يونيو ٢٠١٥
ألف درهم

٣٠يونيو٢٠١٤
ألف درهم

»
١٤
٣٤٦

()١
٢٣
٤٩٩

()٥١
()١,٦٤٥
()٢٥٩

()١٣٨
()١,٧٠١
()٢١٥

تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد موظفي إدارة رنيسين للصندوق.

وفقًا للمادة  ٢-١٥من الئحة الشروط ،يستحق دفع أتعاب إدارة بنسبة  !١.٥سنويًا من صافي قيمة الموجودات الخاصة
بالصندوق بصورة شهرية إلى مدير الصندوق ،ويتم احتسابها واستحقاقها يوميًا .خالل الفترة المنتهية
في " ٣يونيو ،٢٠١٥قام الصندوق بدفع أتعاب إدارة بمبلغ  ١,٦٨٠ألف درهم( ٣٠يونيو  ١,٣٥٤٠٢٠١٤الف
درهم).
لم يتم تحميل رسوم أداء خالل الفترة الحالية ر r ٠يونيو  ٧٠٣٠١٤شيءم نظرًا لعدم تحقيق مستوى األداء المطلوب.
٦

إدارة المخاطر المالية

تتوافق أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية الخاصة بالصندوق مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية كما
في ٣١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

٧

النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إما استنادًا إلى األسعار المتداولة في سوق نشط أو باستخدام بعض أساليب
التقييم.
تتمثل القيمة العادلة بالمبلغ الذي يمكن به استبدال أصل ما أو تسوية التزام ما بين أطراف على دراية ولديها رغبة في
إجراء هذه المعامالت وفقًا لشروط السوق االعتيادية .ولهذا فقد ينشا الحقًا اختالف بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة
العادلة .ينطوي تعريف القيمة العادلة على افتراض استمرارية الصندوق دون وجود أية نية أو حاجة لتقليص حجم
العمليات بشكل مادي ،أو الدخول في معامالت بشروط ليست في صالح الصندوق.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
٧

النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

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

المستوى  : ١سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة.
المستوى  :٢أساليب التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة ،إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة غير
مباشرة (أي مستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المدرجة
في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطًا أو
أساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

المستوى  :٣أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على جميع األدوات حيثما تشتمل
أساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم
األداة .تشتمل هذه الفنة على األدوات التي يتم تقييمها بناء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت
واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين األدوات.
يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير ،حسب المستوى في النظام

المتدرج للقيمة العادلة الذي يندرج به قياس القيمة العادلة.
إن جميع استثمارات الصندوق في سندات الملكية المدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وكما في
 ٣ ١ديسمبر  ،٢٠١٤ويتم تصنيفها في المستوى األول من النظام المتدرج للقيمة العادلة.

٨

أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ،حيثما اقتضت الضرورة ،لتتوافق مع طريقة العرض والسياسات المحاسبية
المتبعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

