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تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الم وجزة

إلى السادة حاملي وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال 

)"الصندوق"( كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧ والتي تتألف مما يلي: 

 بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧ ؛ه

بيانالدخاللشاماللمرحلىالموجزلفترةالستةأشهرالمنتهيةفى٣٠يونيو٢٠١٧؛.

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز •
لفترة الستة أشهر المنتهية فى ’ ٣ يونيو ٢٠١٧؛

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٧ ١ ٠ ٢ ؛ و•

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ال موجزة•

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي 
رقم ٤ ٣، "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه البيانات المالية 

المرحلية الموجزة بناء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نطاق املراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة البيانات المالية 
المرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة على 
استفسارات، بصورة رئيسية 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 تاكيدات باننا سنكون على 

دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رأيًا تدقيقيًا.

كي بي • جي لرار جلف نيعكد، عر في مبكة كي ي اد جي للركلت ار‘ عضاء المندة تابعة لسركة كى يي ا: جي ننرنبرن 
كربريتف )كيبي ام جي لقرائسيونا"(. شركد سريسية كافد لحقري محنرضة

كى بىحي ترار جنف لنتد محلة ومر خعد كدرع لشركة احنبية يسؤحبقو نيد ونة :ماران لعربية لمتحدة



 ندرد انعر جى ام لى كني ركء لنعه لعته صا، ٠,٠ ا للركل حى د بي كي ك تى حسر نعد. حل ار نر جي د بني كى
محفرطة حغزد كاد -زكةسؤبرده النرسرئ"ا. حى بى )كى كقيرف

ننحدد سه لعر ا مر يندرله فر ح سر حنيدة كة لسر ع كد حص مر ر سعلة نين حد ار لر حى نى كى

صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنمية األم وال
تقرير ملقفي الحسابات المستقلين حول مر اجعة
البيانات المالية المرحلية الموجزة
٣٠يونيواا٢٠

ا/استنتاج

بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما  في
٣٠ يونيو ٢٠١٧ لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤، 

"التقارير المالية المرحلية".

/مر آخر

تم تدقيق البيانات المالية كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٦ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ من قبل شركة تدقيق 
اخرى والتي ابدت رايًا تدقيقيًا غير متحفظ حول تلك البيانات المالية بتاريخ ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧

تمت مراجعة البيانات المالية المرحلية كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٦ وللفترة المنتهية في ذلك التاريخ من قبل 
شركة تدقيق أخرى والتي ابدت استنتاجًا غير متحفظ حول البيانات المالية المرحلية بتاريخ ه ٢ أك توبر

٠٢٠١٦

يك يب إم يج لوار جلف لميتد

ريتشارد أكالند
رقمالتسجيل:١٠١٥

ابوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 15JULالضح



األموال لتمنية الوطين أبوظيب بنك صندوق

بيان املركز املايل املرحيل املوجز

مكا يف

 

ايضاح

٣٠يونيو
٢.١٧

ألف درهم
)غير مدققة(

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٦

ألف د رهم
)مدققة(

الموجودات
7١٣٩,٤٥٧١٤٧,٣٩١االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٢/االمستحق من طراف ذي عالقة
R٨٩٦٢,٠٠١النقد وما يعادله

١٤٠,٣٥٤١٤٩,٣٩٤ إجمالي الموجودات

المطلوبات
١١/االمستحق لطرف ذي عالقة

٢٠٠٢٠٨ مطلوبات أخرى

٢٠١٢,٩ إجمالي المطلوبات

١٤٠,١٥٣١٤٩,١٨٥ صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

١٤,٧٧٤,٨٤٠١٦,١٢٣,٧٩٩ عدد الوحدات القالمة

٩٠٤٩٩.٢٥ صافي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم(

متمثلة بما يلي:
١٤٠,٧٦٢١٥٠,٢٧٨ صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات

)١,٠٩٣()٦٠٩( التعديل من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض

  ١٤٠,١٥٣١٤٩,١٨٥

رودي جويملني
رئيس النخبة والخدمات المصرفية ال خاصة

مجموعة الخدمات المصرفية لألفر/د

مارتن كوستا
نائب رئيس ادارة االستث مار

مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٧ إلى ٨ ١ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدرج على الصفحتين ١ و ٢



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

ة ح: المم حلية الم المالية البيانات هذه من أ يتج: جزءأال١٨ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

٢ و ١ الصفحتين على مدرج الموجزة المرحلية المالية المعلومات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

بيان الدخل الشامل المرحلي ال موجز
للفترة المنتهية في ٠ ٣ يونيو )غير مدققة(

 
إيضاح

٢٠١٧
الف درهم

٢.١٦
ألف درهم

صافي )الخسائر(/األرباح من االستثمارات بالقيمة
٤,٣٥٠)٤٣٧(Aالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٥,٩٢٦٦,٦٢٣ إيرادات توزيعات األرباح
١٧٢٥ إيرادات أخرى

٥,٥٠٦١٠,٩٩٨ إجمالي اإليرادات

)٣٤٣()٢٤٢( مصروفات الوساطة
)١,٢٤٥()١,١٤٤(Rأتعاب اإلدارة

)١٩٥()١٨٢( مصروفات تشغيلية اخرى

)١,٧٨٣()١,٥٦٨( إجمالي المصروفات التشغيلية

٣,٩٣٨٩,٢١٥ األرباح التشغيلية للفترة

الزيادة في صافى الموجودات المنسوبة إلى
٣,٩٣٨٩,٢١٥ حاملي الوحدات القابلة لالسترداد



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزًا ال جزءًا ١ ٨ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

.٢و١ الصفحتين على مدرج الموجزة المرحلية المالية المعلومات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلى  الموجز
للقنرةالمتتهيةفي ٣٠ يونيو)غيرمنفقةم

نع ١١ 
الوحدات

صافي الموجودات
المنسوبة إلى
حاملي الوحدات

ألف درهم

١٨,٦٥٣,٥٩٦١٥٨,٤٨٨في١يناير٢٠١٦
١,٢٢٣,١١٢١٠,٨٣٠إصدار وحدات خالل الفترة

)٤,٠١٨()٤٦٤,٣٤٣(استرداد وحدات خالل الفترة
الزيادة فى صافي الموجودات المنسوبة إلى

٩,٢١٥-حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

١٩,٤١٢,٣٦٥١٧٤,٥١٥في٣٠يونيو٢٠١٦

١٦,١٢٣,٧٩٩١٤٩,١٨٥في١يناير٢٠١٧
٣٦٣,٩٠٣٣,٤٧٨إصدار وحدات خالل الفترة

)١٦,٤٤٨()١,٧١٢,٨٦٢(استرداد وحدات خالل الفترة
الزيادة فى صافى الموجودات المنسوبة إلى

٣,٩٣٨-حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

١٤,٧٧٤,٨٤٠١٤٠,١٥٣في٣٠يونيو٢٠١٧



األموال لتنمية الوطنى أبوظبى بنك صندوق

الموجزة المرحلية المالية البيانات هذه من يتجزأ ال جزءًا ١ ٨ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإليضاحات تشكل

٢ و ١ الصفحتين على مدرج الموجزة المرحلية المالية المعلومات مراجعة حول المستقلين الحسابات مدققي تقرير إن

بيان التدفقات النقدية المرحلي ال موجز
للفترة المنتهية في  ٣٠ يونيو )غير مدققة(

 
إيضاح

٢٠١٧
ألف درهم

٢٠١٦
الف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغي لية
٣,٩٣٨٩,٢١٥ األرباح التشغيلية للفترة

التغيرات في رأس المال العامل[
)١٥,٢٥٨(٦٧,٩٣٤االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ سائر

)٢(1 المستحق من طرف ذي عالقة
10)٨(٧المطلوبات االخرى

)٦,٠٣٠(١١,٨٦٥ صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة التمو يلية
٣,٤٧٨١٠,٨٣٠ المتحصالت من إصدار وح دات

)٤,٠١٨()١٦,٤٤٨( دفعات السترداد وحدات

٦,٨١٢)١٢,٩٧٠( صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التمويلية

 صافي )النقص(االزيادة في النقد وما  يعادله
) ٧٨٢)١,١٠٥

٢,٠٠١٢٠٢ النقد وما يعادله في بداية الفترة

٨٩٦٩٨٤ النقد وما يعادله في نهاية الفترة



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الم وجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧

١ الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

إن صندوق بنك ابوظبي الوطني لتنميه االموال ) الصندوق ( هو صندوق استثمار مفتوح تم تاسيسه في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول )"مدير الصندوق"( ومرخص بموجب موافقة مصرف اإلمارات العربية 

المتحدة المركزي تحت رقم ٢٠٠٠/٢٢٧٤/١٣ بتاريخ ١ ٢ اغسطس ٢٠٠٠.ال يعتبر الصندوق كيانًا مستقالً بذاته وتتم 
إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق.

إنه في السابع من ديسمبر لعام ٢٠١٦، وافق مساهمو بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك الخليج االول ش.م.ع  على
دمج البنكين بموجب المادة رقم ٢٨٣ )١( من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢( لعام  ٢٠١٥
بشان الشركات التجارية )القانون(. تم تنفيذ عملية الدمج من خالل إصدار ١.٢٥٤ سهم جديد لبنك أبوظبي الوطني 
مقابل كل سهم واحد في بنك الخليج األول عند انتهاء العمل يوم ٠ ٣ مارس ٢٠١٧، وعقب ذلك تم شطب اسهم بنك 
الخليج األول من سوق أبوظبي لألوراق المالية. في٢٥ ابريل ٢٠١٧، وافق مساهمو بنك ابوظبي الوطني على مقترح 
تغيير اسم البنك المدمج ليصبح "بنك ابو ظبي األول" )"البنك"(. إن العنوان المسجل للبنك هو مبنى بنك أبو ظبي 

األول، مجمع خليفة لألعمال ١ القرم، صندوق بريد رقم ٦٣١٦ ابوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

إن الغرض الرئيسي للصندوق هو االستثمار في محفظة اسهم باإلمارات العربية المتحدة و/او سندات متعلقة بحقوق 
الملكية )مثل السندات القابلة للتحويل وإيصاالت اإليداعات األمريكية وإيصاالت اإليداعات العالمية( سواء كانت 
مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية او سوق دبي المالي او بورصة ناسداك دبي أو يتم تداولها في اسواق تداول 
عالمية معترف بها او 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 والئحة الشروط في ٠ ٣ نوفمبر ٢٠١٤.تم اعتماد هذه التعديالت من قبل مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي. إن نشرة االكتتاب والئحة الشروط المعدلة وكذلك البيانات المالية للصندوق كما في 
١ ٣ ديسمبر ٢٠١٦ متاحة جميعها عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وعنوانه، ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي، 

اإلمارات العربية المتحدة.

٢ أساس االحداد

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٤ ٣ "التقارير المالية المرحلية" تم 
إدراج اإليضاحات المختارة لتفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ 
إصدار اخر بيانات مالية سنوية كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٦ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ وال تشتمل هذه البيانات 

المالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية السنوية الكاملة التي تم إعدادها وفقًا 
لمعايير التقارير المالية الدولية

تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة بالنيابة عن مدير الصندوق بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٨



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٧ يونيه٣٠في المنتهية أشهر الستة ة لفتر

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 في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٦ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

لم يقم الصندوق بتطبيق المعيار رقم ٥ ١ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "االعتراف باإليرادات" بش كل
مبكر، والذي تم إصداره ولكنه يسري اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١٨. يحل المعيار رقم ١٥من المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية محل المعيار السابق لالعتراف باإليرادات، المعيار المحاسبي الدولي رقم ٨ ١ "االعتراف باإليراد ات"

والتفسيرات ذات الصلة

تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا لمبدًا التكلفة التاريخية وتعديالته بإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات 
المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة بدرهم اإلمارات 

العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( وهو العملة التشغيلية وعملة عرض البيانات الخاصة بالصندوق.

)I( إيرادات توزيعات األرباح ومرصوفات توزيعات األرباح

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت الحق في الحصول على توزي عات
األرباح بالنسبة لألسهم المتداولة، يكون عادة في تاريخ إقرار توزيعات أرباح األسهم. أما بالنسبة ألسهم حقوق الملكية 
غير المتداولة، فيكون عادة في تاريخ اعتماد المساهمين لدفع توزيعات األرباح يتم االعتراف بإيرادات توزي عات
األرباح من اسهم حقوق الملكية المقومة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر في  بند

منفصل

يتكبد الصندوق مصروفات في مراكز بيع أسهم حقوق الملكية تعادل قيمة توزيعات األرباح المستحقة عن تلك األسهم. 
يتم االعتراف بمصروفات توزيعات األرباح هذه ضمن األرباح او الخسائر على أنها مصروفات تشغيلية عند ثبوت 

حق المساهم فى الحصول على توزيعات األرباح.

)ب( صافي األرباح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر

يتضمن صافي األرباح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر جميع تغيرات القيمة العادلة 
المحققة وغير المحققة وفروق اسعار الصرف ويمتثنى منها إيرادات الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح ومصروفات 
توزيعات األرباح لألسهم المباعة على المدى القريب، يتم احتساب صافي االرباح المحققة من األدوات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة متوسط التكلفة.

/جم مصروفات العمولة واألتعاب

يتم االعتراف بمصرفات العمولة واألتعاب ضمن األرباح او الخسائر عند الحصول على الخدمة ذات الصلة

)د( الموجودات المالية والمطلوبات المالية

االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف مبدئيا بالموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في  تاريخ
المعاملة، وهو التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. ويتم االعتراف بالموجودات المالية 

والمطلوبات المالية األخرى في تاريخ نشاتها.
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)تابعم الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( المالية والمطلوبات المالية الموجودات )د(

)تابع( المبدئي والقياس االعتراف
الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر يتم االعتراف بها مبدئيا بالقيمة 
العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعاملة المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر يتم االعتراف مبدئيًا بالموجودات المالية 
أو المطلوبات المالية غير المقومة بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف المعاملة 

المرتبة مباشرة باالستحواذ أو اإلصدار.

التصنيف
يقوم الصندوق بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية إلى الفنات التالية:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:
 محتفظ بها لغرض المتاجرة. األدوات المالية المشتقة١-
 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر: االستثمار فى حقوق الملكية وسندات الدير.٢-

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة:
 القروض والذمم المدينة: النقد وما يعادله واألرصدة المستحقة من الوسطاء.١-

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة:
 المطلوبات األخرى: المبالغ المستحقة للوسطاء والمبالغ المستحقة الدفع بموجب أسهم قابلة لالستر داد١-

يتم تصنيف األداة المالية على أنها محتفظ بها لغرض المتاجرة في الحاالت التالية:
 يتم االستحواذ عليها او تكبدها بصورة رئيسية بغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب.١-
 تشكل األداة، عند االعتراف المبدئي، جزءًا من محفظة تتم إدارتها سويًا والتي يدل نموذج إدارتها الحالي  على٢-

جني أرباح على المدى القصير.

يقوم الفرع بتصنيف جميع االستثمارات في حقوق الملكية والدين بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر او عند 
االعتراف المبدئي النه يقوم بإدارة هذه السندات على اساس القيمة العادلة طبقًا الستراتيجية االستثمار الموثقة لديه يتم 

إعداد التقارير الداخلية وقياس أداء هذه السندات على أساس القيمة العادلة.

قد يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابته او قابلة للتحديد على أنها قروض وذمم مدينة إال إذا 
كانت مدرجة في سوق نشط او كانت عبارة عن اصل قد ال يتمكن لصاحبه امترداد جميع استثماراته المبدئية على نحو 

مستديم، ألسباب غير التراجع االنتماني.
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)تابع( الهامة المحاسبية السياسات ٣

)تابع( المالية والمطلوبات المالية الموجودات )د(

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

للشركة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

عندما يكون ذلك متاحًا، يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لالداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة 
يعتبر السوق أنه نشط في حال كانت االسعار المدرجة تمثل معامالت سوقية فعلية التي تحدث بصورة منتظمة واحجام 

كافية لتقدم معلومات سعرية بشكل مستمر

يقوم الصندوق بقياس األدوات المدرجة في سوق نشط بسعر متوسط، ألن هذا السعر يعكس سعر المعقول المقارب 
لسعر البيع.

التكلفة المطفًا؛
تتمثل التكلفة المطفاة للموجودات او المطلوبات المالية بالقيمة التي يتم قياس الموجودات او المطلوبات المالية بها عند 
االعتراف المبدني، ناقصًا سداد دفعات المبلغ األصلي زائدًا او ناقصًا اإلطفاء المتراكم وذلك باستخدام طريقة الربح 

الفعلي الي فروق بين المبلغ المبدئي المعترف به والمبلغ المستحق ناقصًا اي تدني في انخفاض القيمة.

انخفاض القيمة
يقوم الصندوق، بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات 
المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تتعرض الموجودات المالية النخفاض  في
القيمة عندما تشير األدلة الموضوعية إلى وقوع حدث خسارة له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات 

ويمكن تقدير ذلك التأثير بصورة موثوقة.

)ه( املعايري اليت مت إصدارها ومل يمت تفعيلها بعد

هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدا في ١ يناير ٢٠١٨ 
ويمكن تطبيقها قبل ذلك التاريخ، إال ان الصندوق لم يقم بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت التالية عند إعداد هذه 

البيانات المالية المر حلية المو جز ة

١- المعيار رقم ٩ من معايير المتقارير المالية الدولية "األدوات المالية"

يتعين على الصندوق تطبيق المعيار رقم ٩ من معايبر المتقارير المالية الدولية "األدوات المالية" اعتبارًا من ١ يناير 
٢٠١٨. يحل المعيار رقم ٩ من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيهات الحالية الواردة فى المعيار المحا سبي
الدولي رقم ٩ ٣ "األدوات المالية: االعتراف والقياس" يتضمن المعيار ٩ من معايير التقارير المالية الدولية توجيهات 
معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في 
احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط كما يتضمن كذلك التوجيهات 

المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

٤ التقديرات

إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من مدير الصندوق وضع األحكام والتقديرات واالفتر اضات
التي تؤثر على تطبيق المسياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد 

تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات

عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة، كائت األحكام الهامة الموضوعة من قبل مدير الصندوق في تطبيق 
السياسات المحاسبية الخاصة بالصندوق والمصادر الرئيسية لعدم اليقين من التقديرات هي نفسها المطبقة على البياائت 

المالية كما في ١ ٣ ديسمبر ٢٠١٦ وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ

٥ إدارة المخاطر الم الية

٥- ١ عوامل المخاطر المالية

تتعرض أنشطة الصندوق لعدة مخاطر مالية وهي: مخاطر السوق )متضمنة مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفا ئدة
للقيمة العادلة، ومخاطر معدالت الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان

ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالية الالزم 
إدراجها في البيانات المالية السنوية، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للصندوق كما في ١ ٣ 

ديسمبر ٢٠١٦

لم تكن هناك تغيرات في قسم إدارة المخاطر او في اي من السياسات الخاصة بإدارة المخاطر منذ نهاية السنة.

)ا( خماطر االئمتان
تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تسبب احد األطراف في أداة مالية في حدوث خسائر مالية للطرف اآلخر نتيجة ال عجز
عن الوفاء بالتزام ما تنشا مخاطر االئتمان من النقد وما يعادله والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية واالستثمارات 
في سندات الملكية وبعض الموجودات األخرى باإلضافة إلى التعرض لالئتمان لدى العمالء، بما في ذلك الذمم المدينة 

القائمة والمعامالت الملتزم بها. إن األرصدة المصرفية الخاصة بالصندوق مودعة لدى مدير الصندوق

يتمثل تعرض الصندوق ألقصى درجة من مخاطر االئتمان كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧ بالقيم الدفترية المعنية للموجودات 
المالية ذات الصلة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز

)ب( خماطر السيولة
يقوم الصندوق بإدارة مخاطر السيولة من خالل االستثمار بصورة رئيسية في استثمارات متداولة تتيح له إمكانية 

االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء باالستردادات
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)تابع( المالية المخاطر إدارة ه

)تابع( المالية المخاطر عوامل ١-٥

)ج( مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في اسعار السوق مثل معدالت الفائدة واسعار صرف العمالت األجنبية 

وأسعار األسهم وهوامش االئتمان على إيرادات الصندوق او القيمة العالة لما يحتفظ به من ادوات مالية.

إن استراتيجية الصندوق الخاصة بإدارة مخاطر السوق متسقة مع توجيهاته وأهدافه االستثمارية. تتم إدارة مخاطر 
السوق لدى المصندوق بصورة يومية من قبل مدير الصندوق وفقًا للسياسات واإلجراءات المتبعة

)د( خماطر العمالت
تنشًا مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات او المطلوبات المعترف بها بعملة 

خالف العملة التشغيلية للصندوق.

إن مخاطر المعمالت محدودة ألن معامالت الصندوق تتم بصورة رئيسية بالدرهم اإلماراتي. إن سعر صرف ال درهم
وكافة عمالت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، التي يستثمر فيها الصندوق، مثبت أمام سعر صرف  الدوالر

األمريكي، وبذلك فإن تعرض الصندوق لمخاطر العمالت يقتصر على هذا الحد

بما ان معظم الموجودات والمطلوبات بالدرهم اإلماراتي او بعمالت أجنبية مثبت سعر صرفها أمام الدرهم اإلما راتي،
ترى اإلدارة ان اية تغيرات معقولة محتملة في اسعار الصرف لن يكون لها تاثير جوهري على البيانات ا لمالية

للصندوق.

)ه( خماطر ا ألسعار
إن الصندوق معرض لمخاطر أسعار االدوات المالية بسبب االستثمارات المحتفظ بها من قبل الصقدوق والمصنفة فى 
بيان المركز المالي المرحلي الموجز على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر. يقوم مدير 
الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة متنوعة من االدوات فى قطاعات مختلفة والمتاجرة بها فى 

اسواق مختلفة. في الظروف االعتيادية، يتوم الصندوق باالستثمار في األدوات التجارية وفقًا للتوجيهات االستثمارية
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٦ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

تتالف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح او الخسائر من اسهم مدرجة تبلغ قيمتها ١٣٩,٤٥٧ الف درهم 
))٣ دبيسمبرآ ٠٣٠ اس//٤١ الفدرهم(.

فيما يلي توزيع االستثمارات حسب المنطقة الجغرافية:

 
٣٠يونيو

٢٠١٧
ألف درهم

)غير مدققة(

١ ٣ ديسمبر
٢٠١٦

ألف درهم
)مدققة(

األدوات المالية المدرجة:
١٣٩,٤٥٧١٤٧,٣٩١اإلمارات العربية المتحدة

 ١٣٩,٤٥٧١٤٧,٣٩١

٧ األطراف ذات العالقة

)ا( هوية األطراف ذات العالقة

تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة او تاثير ملحوظ على الطرف اآلخر في 
اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تتالف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ولجنة االست ثمار
ومدير الصندوق وتلك الشركات التي تخضع لسيطرتهم. يقوم الصندوق في سياق األعمال االعتيادية بتقديم وتلقي 

خدمات من تلك األطراف ذات العالقة وفقًا لآلسعار المتفق عليها والشروط واألحكام المقررة من قبل مدير الصندوق

)ب( الشروط واألحكام

فيما يلي الشروط واألحكام الرئيسية:

الوساطة
إن شركة ابوظبي األول لألوراق المالية ذ.م.م، هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنك أبوظبي األول، وتقدم 

خدمات الوساطة إلى الصندوق وفتًا لالسعار السائدة في السوق

الخدمات المصرفية
يقدم مدير الصندوق هذه الخدمات المصرفية وفقًا لألسعار المتفق عليها مع الصندوق



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

)تابع( واألحكام الشروط )ب(

اخرى
يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقًالألتعاب المدرجة في الئحة الشروط:

 أتعاب إدارة، تستحق بصورة يومية ويتم تحميلها بصورة شهرية بنسبة ١.٥% سنويًا؛ و١ -
 أتعاب أداء، تستحق بصورة يومية ويتم تحميلها بصورة ربع سنوية بنسبة . ١% عن األداء المتميز للصندوق ٢-

مقارنة باالهداف الموضوعة واخر قيمة لصافي الموجودات والتي يترتب عليها دفع أتعاب أداء خالل السنة ذات 
الصلة

)ج( األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى االطراف ذات العالقة في تاريخ التقارير:

 
٣٠يونيو

الف د رهم
)غير مدققة(

١ ٣ دي سمبر
١٦ ٢٠

ألف  درهم
)مدققة(

٨٩٦٢,٠٠١النقد لدى البنك

المستحق لطرف ذي عالقة
١٧٣١٨٢اتعاب اإلدارة مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق
٢٧٢٦مصروفات إدارية مستحقة إلدارة الحفظ األمين

١١رسوم المؤشر المستحقة الدفع

 ٢٠١٢٠٩

المستحق من طرف ذي عالقة
١٢الفائدة المستحقة القض

 ١٢

ال يوجد لدى الصندوق استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن استثمارات سندات الملكية 
المحتفظ بها لدى طرف ذي عالقة بالنيابة عن الصندوق.



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( العالقة ذات األطراف ٧

)د( المعامالت

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات عالقة خالل فترة الستة اشهر المنتهية في ٠ ٣ يونيو المدرجة ضمن بيان الدخل 
الشامل المرحلي الموجز:

 
٢٠١٧

الف درهم
)غير مدققة(

٢.١٦
ألف  درهم

)غير مدققة(

)٧٤()٦٣(مصروفات الوساطة المدفوعة لشركة ابوظبى لألوراق المالية
)١,٢٤٥()١,١٤٤ (أتعاب اإلدارة

)١٩١()١٧٣(مصروفات إدارية

وفقا للمادة ١٥-٢ من الئحة الشروط، يستحق دفع أتعاب إدارة بنسبة ١.٥% سنويًا من صافي قيمة موجودات الصندوق 
بصورة شهرية إلى مدير الصندوق، ويتم احتسابها واستحقاقها يوميًا قام الصندوق باالعتراف باتعاب اإلدارة بمبلغ 
١,١٤٤ ألف درهم )٣٠ يونيو ١,٢٤٥٠٣٠١٦ الف درمم(، ومنها تم دفع مبلغ ١ ٩٧ ألف درهم خالل فترة التقرير 

ر٢٠ يونيو I ٣٠ ؟٢ ٠ )ا الف درمم(

لم يتم تحميل رسوم أداء خالل الفترة الحالية ر٠ ٢ يونيو ًا ل ٠٢٠. y شيءم نظرًا لعدم تحقيق مستوى االداء المطلوب 
تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد بالصندوق موظفي إدارة رئيسيين

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

 
٢٠١٧

ألف درهم
)غير مدققة(

٢.١٦
الف درهم

)غير مدققة(

)١,٠٨٥()٢٢٠(الخسائر المحققة
٢١٧١٥,٤٣٥،)الخسائر(/األرباح غير المحققة

 )٤,٣٥٠)٤٣٧



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢.١٧ يونيو ٣ ٠ فى المنتهية أشهر الستة لفترة

٩ الموجودات والمطلوبات المالية

ييين الجدول ادناه تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

 
قروض

وذمم مدنة
ألف درهم

بالقيمة العادلة
من خالل األرباح

أو الخسائر
ألف درهم

بالتكلغة
المطفاة األخرى

الف درهم
اإلجمالي

ألف درهم
كمافي٣٠ يونيو ٢٠١٧ )غير مدققة(

الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

١٣٩,٤٥٧-١٣٩,٤٥٧-األرباح او الخسائر
١--١المستحق من طرف ذي عالقة

٨٩٦--٨٩٦النقد لدى البنك

 ١٤٠,٣٥٤-٨٩٧١٣٩,٤٥٧

المطلوبات المالية
١ا--المستحق ألطراف ذات عالقة

٢٠٠٢٠٠--مطلوبات أخرى

 --٢٠١٢٠١

كمافي٣١ ديسمبر ٢٠١٦ )مدققة(

الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل

١٤٧,٣٩١-١٤٧,٣٩١-األرباح او الخسائر
الذمم المدينة األخرى والمبالغ

٢--٢المدفوعة مقدمًا
٢,٠٠١--٢,٠٠١النقد لدى البنك

 ١٤٩,٣٩٤-٢,٠٠٣١٤٧,٣٩١

المطلوبات المالية
١١--المستحق ألطراف ذات عالقة

٢٠٨٢٠٨--مطلوبات اخرى

٠  —٢٠٩٢٠٩

يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة والتي  يتم
قياسها بالقيمة العادلة سواء استنادًا إلى عروض األسعار المتداولة في سوق نشط او باستخدام بعض طرق التقييم،



األموال لتنمية الوطنى أبوظبى بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

)تابع( المالية والمطلوبات الموجودات ٩

النظام المتدرج لألدوات المالية المقاسة بشة العادلة

يعرض الجدول التالي تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب مستوى ا لنظام
المتدرج للقيمة العادلة الذي تصنف به األداة المقاسة بالقيمة العادلة:

المستوى  ١ 
ألف درهم

المستوى  ٢
ألف درهم

المستوى  ٣
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧ )غير  مدققة(
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

١٣٩,٤٥٧عس-١٣٩,٤٥٧األرباح او الخسائر

كمافي٣١ ديسمبر ٢٠١٦ ) مدققة(
االستثمارات بالقيمة العادلة من  خالل

١٤٧,٣٩١--١٤٧,٣٩١األرباح او الخسائر

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 عمل الصندوق وفقًا لمبدا االستمرارية دون وجود اية نية  أو

ضرورة لتقليص حجم العمليات بشكل جوهري أو الدخول فى معامالت بشروط ليست فى صالح الصندوق

يقوم الصندوق بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيم العادلة المبين أدناه والذي يعكس اهمية المدخالت 
المستخدمة فى إجراء القياسات:

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

المستوى ٢: أساليب التقييم المرتكزة على المدخالت الملحوظة، إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة غير 
مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفنة على االدوات التي يتم تقييمها باستخدام: اسعار الموق المدرجة في 
أسواق نشطة ألدوات ممائلة؛ او األسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق التي تعتبر اقل نشاطًا 
أو اساليب تقييم أخرى حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات 

السوق.

المستوى ٣: أساليب التقييم باستخدام مدخالت هامة غير ملحوظة تشتمل هذه الفئة على جميع االدوات حيثما تشتمل 
اساليب التقييم على مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم 

األداة. تشتمل هذه الفنة على االدوات التي يتم تقييمها بناء على االسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعد يالت
واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة حتى تعكس الفروق بين األدوات

إن جميع استثمارات الصندوق في سندات الملكية المدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير وكما في 
١ ٣ ديسمبر ٢٠١٦ ويتم االعتراف بها ضمن المستوى االول في النظام المتدرج للقيمة العادلة



األموال لتنمية الوطني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
٢٠١٧ يونيو ٣ ٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

١٠ الوحدات القابلة لالسترداد

تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدنى من قيمة االكتتاب يحدد الصندوق تاريخ آخر موعد 
الستالم الطلبات وهو أخر يوم يقبل فيه مدير الصندوق طلبات االكتتاب أو إشعارات االسترداد المكتملة كما تخضع 
إشعارات االسترداد للحد األدنى لقيمة االسترداد في الظروف الحرجة، يكون للصندوق ايضًا القدرة على تعليق 
االستردادات او فرض استرداد إلزامي إذا كان ذلك اآلمر يعتبر هو األصلح لجميع حاملي الوحدات إن الحركات ذات 
الصلة مبينة في بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي ال موجز
طبقًا لألهداف المبينة في اإليضاح رقم ١ وسياسات إدارة المخاطر المبينة في اإليضاح رقم ٥، يقوم الصندوق 

باستثمار االكتتابات المستلمة في استثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بطلبات االسترداد،

يبلغ صافي قيمة موجودات الصندوق لكل وحدة ٩.٤٩ درهم كما في ٠ ٣ يونيو ٢٠١٧ وه ٢. ٩ درهم كما في ١ ٣
ديسمبر ٠٢٠١٦
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