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األموال لتنمية الوطنى أبوظبى بنك صندوق

بيان املركز املايل املرحيل املوجز

إيضاح 

)غير مد ققة(
٣٠يونيو

الف درهم

)مدققة(
١ ٣ ديسمبر

٢٠١٣
الف درهم

الموجودات
٢٠,٢٥٧١,٠١٩ النقد لدى البنك

١٢٨,٥٠٩ ١٧٠,٤٩٦ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
-١١ همستحق من أطراف ذات عالقة

١٩٠,٧٦٤١٢٩,٥٢٨ إجمالى الموجودات

المطلوبات
٩٨١٦٢٧ هالمستحق إلى اطراف ذات عالقة

٩٨١٦٢٧ إجمالى المطلوبات

١٨٩,٧٨٣١٢٨,٩٠١ صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

١٨,٦٦١١٤,٣٦٥ عدد الوحدات القائمة )ألف وحدة(

١٠٠١٧٨.٩٧ صافي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم(

ممثلة ب.
صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات

)التي تم تقييمها وفقًا لنشرة االكتتاب(
 ١٩٠,٦٦٤١٢٩,٢٠١

)٣٠٠()٨٨١( التعديل من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض

  cc

لكود هرني شافانون
العضو املنتدب - قطاع االستمثار باملمجوعة

مسطميخوخار
رئيس إدارة األهسم

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من٦إلى١٠ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

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



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 

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

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

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلى  الموجز
لفترة الستة أشهر المنتهية فى  ٣٠ يونيو

إيضاح 

)غير م دققة(
٢٠١٤ 

لفدرهح

)غير مدققة(
٢٠١٣

ألف درهم

صافي األرباح من االستثمارات با لقيمة
٢٨,٩١٦ f١٠,٠٨٦العادلة من خالل األرباح او الخسائر

٤,٤٣٩٤,٦٥١ إيرادات توزيعات األرباح
٢٣٣ إيرادات الفائدة

١٤,٥٤٨٣٣,٥٧٠ صاىف إيرادات االستمثار

)١١٠و١( )١,٧٠١(هأتعاب اإلدارة
)١٤٥()٢٤٣( مصروفات تشغيلية اخرى

)١,٢٥٥()١,٩٤٤( إجمالى المصروفات التشغيلية

١٢,٦٠٤٣٢,٣١٥ صافي األرباح من العمليات قبل الفائدة

)١٣٤( )١(٥مصروفات الفائدة

الزيادة فى صافى الموجودات المنسوبة إلى 
١٢,٦٠٣٣٢,١٨١ حاملي الوحدات القابلة لالسترداد



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

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

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

البيان المرحلي الموجز للتغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
لفترة الستة /شهر المنتهية في ٢٠ يونيو)غيرمدققةم

عدد الوحدات 

صافى الموجو دات
المنسوبة  إلى

حاملى الوح دات
ألف درهم

١٦,٩٩٧,٠٢١٨٧,٠٣٨الرصيدفي١يناير٢٠١٣
١,٣٦٢,٤٨٨٩,٥٨٥إصدار وحدات خالل الفترة

)٣١,٤٤٧()٤,٥٥٩,٠٧١(استرداد وحدات خالل الفترة
٣٢,١٨١-المزيادة فى صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الموحدات القابلة لالسترداد

١٣,٨٠٠,٤٣٨٩٧,٣٥٧الرصيد فى ٠ ٣ يونيو ٢٠١٣

١٤,٣٦٤,٥٧٩١٢٨,٩٠١الرصيد فى ١ يناير ٢٠١٤
٩,٢١٦,٩١٦١٠٢,٦٨٥إصدار وحدات خالل الفترة

)٥٤,٤٠٦()٤,٩٢٠,٦٥٠(استرداد وحدات خالل الفترة
١٢,٦٠٣-الزيادة في صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

١٨,٦٦٠,٨٤٥١٨٩,٧٨٣الرصيدفي٣٠يونيو٢٠١٤



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

الموجزة. المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا ١٠إلى٦من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي  الموجز
لفرتة الستة أهشر املنهتية يف  ٣٠ يونيو

 
)غير مدققة(

٢٠١٤
ألف درهم

)غير  مدققة(
٢٠١٣

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

١٢,٦٠٣٣٢,١٨١أرباح الفترة

التغريات يف:
٧٩٥)٤١,٩٨٧(االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر

)٧,٦٥٥()١١(المستحق من أطراف ذات عالقة
)١,١٦٣(عمالذمم المدينة األخرى

٣٥٤٥١٤المستحق إلى أطراف ذات عالقة

٢٤,٦٧٢)٢٩,٠٤١(صاىف التدفقات النقدية )املستخدمة ىف( / الناجتة من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

١٠٢,٦٨٥٩,٥٨٥المتحصالت من إصدار وحدات
)٣١,٤٤٧()٥٤,٤٠٦(دفعات السترداد وحدات

)٢١,٨٦٢(٤٨,٢٧٩التدفقات النقدية من / )املستخدمة ىف( األنشطة المتويلية

١٩,٢٣٨٢,٨١٠صافى الزيادة فى النقد وما يعادله

)١٤,٩٦٢(١,٠١٩النقد وما يعادله فى ١ يناير

)١٢,١٥٢(٢٠,٢٥٧النقد وما يعادله فى ٠ ٣ يونيو)إبيضاح هم



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

١ الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

إن صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمية األموال )"الصندوق"( هو صندوق استثمار مفتوح تم تاسيسه في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع. )"مدير الصندوق"( ومرخص من قبل مصرف اإلمارات ال عربية
المتحدة المركزي، بمرجع مصادقة رقم ٢٠٠٠/٢٢٧٤/١٣ بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠٠٠. ال يمثل الصندوق  كيان

منفصل عن البنك وتتم إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق

إن الغرض الرئيسي للصندوق هو االستثمار في محفظة اسهم 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 اسواق أبوظبي المالية أو ناسداك دبي أو يتم المتاجرة بها في أسواق صرف عالمية معترف بها أو  من
خالل ترتيبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق المالية األخرى ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الج ماعي

ألطراف اخرى بغرض تنمية رأس المال.

لقد تم تعديل نشرة االكتتاب الممتبعة والئحة الشروط بتاريخ ٤ ٢ فبراير ٢٠١٤.تم اعتماد هذه التعديالت من  قبل
مصرف اإلمارات العربية الممتحدة المركزي. يتم تقديم "نشرة االكتتاب والئحة الشروط المعدلتان" متاحتين عند الط لب

لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وعنوانه، ص.ب ٤، ابوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

٢ أساس اإلعداد

التوافق بيان )أ(
تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًاللمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ - "التقارير المالية المرحلية" 
تم إدراج اإليضاحات المختارة لتفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واالداء المالي للصندوق 

منذ إصدار اخر بيانات مالية سنوية كما في٣١ ديسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ال تشتمل هذه البيانات 
المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية السنوية الكاملة وفقًا لمعايير التقارير 

المالية الدولية.

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة باإلنابة عن مديرالصندوق بتاريخ ٠ \دا ٠سبال ؛٢٠١

التقديرات )ب(
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 ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

٣ السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الصندوق في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة هي نفسها المطبقة من قبل 
الصندوق في بياناته المالية كما ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باستثناء ما هو مبين أدناه:

املعايري والتفسريات اجلديدة

أصبحت المتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية خالل الفترة وتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية 
الموجزة. تتمثل هذه التعديالت في التعديالت على المعيار المحامبي الدولي رقم ٣٢ )األدوات المالية: العرض( 
والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٦ ٣ )انخفاض قيمة الموجودات( والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩ ٣ )األدوات المالية: 

االعتراف والقياس( لم يكن لتطبيق هذه التعديالت تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية الموجزة للصندوق.



الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( اجلديدة والتفسريات املعايري

هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها على الفترة 
المحاسبية الحالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٤، وبالتالي لم يتم تطبيقها بثكل مسبق من قبل الصندوق عند إعداد  هذه
البيانات المالية المرحلية الموجزة. لم يخطط الصندوق إلى تطبيق هذه المعايير بشكل مسبق ولم يتم تحديد مدى تأتيرها 

بعد.

٤ صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)غير  مدققة( 
٣٠يونيو ٢٠١٤

ألف درهم

)غير  مدققة(
٣٠يونيو١٣ ٢٠

ألف درهم

)٢,١٦٧()١,٣١٥(الخسائر ا لمحققة
١١,٤٠١٣١,٠٨٣األرباح غير المحققة

 ١٠,٠٨٦٢٨,٩١٦

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

ه األطراف ذات العالقة

العالقة ذات األطراف هوية

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدرة 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

الرشوط واألحاكم

فيما يلى الشروط واالحكام الرئيسية:

ابوظبي للخدمات المالية ذ.م.م٠، شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك أبوظبى الوطنى، تقدم الوساطة
خدمات الوساطة إلى الصندوق وفقًا لألسعار السائدة فى السوق.

يقدم بنك ابوظبي الوطني خدمات مصرفية وفقًا لألسعار المتفق عليها مع الصندوقالخدمات المصرفية

يستحق مدير الصندوق االتعاب التالية وفقًا لألتعاب المدرجة فى الئحة الشروط:أخرى
أتعا ادارة شدة ١٥% سنويًا تستحق صورة سومبة ويتم تحميلها سص ورة ٠

شهرية؛
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)تابع( العالقة ذات األطراف ه

)تابع( واألحاكم الرشوط

أتعاب أداء بقيمة ١٠ تسحق بصورة أسبوعية ويتم تحميلها بصورة ربع سنوية ٠ 
فيما يتعلق باألداء المتميز للصندوق مقارنة باألهداف الموضوعة واخر  قيمة
لصافي الموجودات والتي يترتب عليها دفع أتعاب أداء خالل السنة ذات الصلة.

األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تواريخ التقارير:

)غير مدققة( 
٣٠يونيو٢٠١٤

ألف درهم

)مدققة(
٣١ديمسرب٢٠١٣

ألف درهم

القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر فى أوراق مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق

٨٩٧١٢,٣٨٢٢٠,٤٧٦ الفسهم))/ ٥/٣٠٢٠ ,/ ألفسهم(

٩١٠-عدد الوحدأت المملوكة من قبل اطراف ذات عالقة )باآلالف(

٢٠,٢٥٧١,٠١٩النقد لدى البنك

عالقة ذات أطراف من المستحق

-١١الفائدة مستحقة القبض

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

٩٥٥٦٠٧أتعاب إدارية مستحقة الدفع لمدير الصندوق
١١الفائدة مستحقة الدفع لمدير الصندوق

األتعاب اإلدارية والمبالغ األخرى مستحقة الدفع لبنك
٢٥١٩ابوظبي الوطني

 ٩٨١٦٢٧
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)تابعم العالقة ذات األطراف ه

املعامالت

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان األرباح او الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
المحاللمهحزم

 
)غير مدققة(

٣٠يونيو٢٠١٤
ألف درهم

 )غير مدققة(
٣٠يونيو٢٠١٣

ألف درهم

)١٣٤()١(مصروفات الفائدة
-٢٣إيرادات الفائدة

٤٩٩٦٤١إيرادات توزيعات األرباح
)٣٥()١٣٨(مصروفات الوساطة المدفوعة ل أبوظبي للخدمات المالية

)١,١١٠()١,٧٠١(أتعاب اإلدارة
)١٣٦()٢١٥(مصروفات إدارية

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

وفقًا للمادة ه ١-٢ من الئحة الشروط، يستحق دفع أتعاب إدارة بنسبة ١.٥% سنويًا من صافي قيمة الموجودات الخاصة 
بالصندوق بصورة شهرية إلى مدير الصندوق، ويتم احتسابها واستحقاقها يوميًا. خالل الفترة المنتهية 
في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٤،قام الصندوق بدفع أتعاب إدارة بمبلغ ١,٣٥٤ الف درهم ر٢٠ يونيو ٢ر٣٠٠٣٠ر٥ الف درمم(.

لم يتم تحميل رسوم أداء خالل الفترة الحالية). ٢ يونيو ٢ر٧٠٠٢٠ شيءم 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 ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

٧ النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

يتم قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إما استنادًا إلى األسعار المتداولة في سوق نشط او باستخدام بعض اساليب 

التقييم

تتمثل القيمة العادلة فى السعر الذي يمكن قبضه مقابل بيع اصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة  منتظمة
بين المشاركين في السوق في تاريخ القيام في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، افضل سوق يكون متاحًا 

للصندوق في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
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)تابع( المالية والمطلوبات للموجودات العادلة للقيمة المتدرج النظام ٧

يقوم الصندوق بقيام القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة المبين ادناه الذي يعكم اهمية المدخالت 
المستخدمة في وضع القياساتم

المستوى ١ : سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مماثلة.

المستوى ٢: اساليب التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة، إما بصورة مباشرة )اي كاألسعار( أو بصورة غير 
مباشرة )أي مستمدة من االسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المد رجة
في اسواق نشطة الدوات مماثلة أواألسعار المدرجة ألدوات مطابقة آو مماثلة في األسواق التي تعتبر أقل  نشاطًااو
اساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

المستوى ٣: اساليب 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 تاثير هام على تقييم 

األداة تشتمل هذه الفئة على األدوات المتي يتم تقييمها بناء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت 
واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكم الفروق بين األدوات.

يقدم الجدول التالي تحليالً لالدوات المالية التي تم قيلسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى في 
النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم من خالله تصنيف قياس القيمة العادلة:

المستوى  ١ 
ألف درهم

المستوى  ٢
ألف درهم

المستوى  ٣
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

. ٣ يونيو ٢٠١٤ )غير مدققة(
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

١,٠٥٥١٧٠٤٩٦- ١٦٩,٤٤١األرباح او الخسائر

المسته،، ١ 
ألف درهم

المستوى ٢
ألف درهم

المستوى ٣
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

٣١ديممبر٢٠١٣)مدققة(
استثمارات بالقيمة العادلة من  خالل

٨٣٥١٢٨,٥٠٩-١٢٧,٦٧٤األرباح أو الخسائر

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفاة تقارب قيمتها الدفترية.
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