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النعادة مالكى الوحدات
صندوق بفك ابوظبي الوطني لمتاجرة األ موال

ابوظبي

مةذ٠ة

ي الوطني لمتاجرة األموادأ لقد قمنا بمراجعة المعلومات العالیة المرحلیة الموجزة المرفقة ل "صئدوق بنك ابوظب
("الصئدوق") كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٤، والتي تشتمل ھلى ما یلي:

؛٢٠١؛٠  بیان المركز المالي المرحلي البوجز كما في ٠ ٣ یونیو

ي المرجز لفترة الستة اشھر المتتھیة في ٣٠  یونیو٠ ى المرحل ألخر ت الشاملة ا إلیرادا  بیان األرباح او الخسائر وا
٢٠١٤؛

ي الموجردات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد لفترة الستة٠ صاف  البیان المرحلي الموجز للتغیرات في 
أشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٤؛

 بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر المتتھیة في ٣٠ یونیو ٤ ١ ٠ ٢؛ و٠

 إیضاحات حول المعلومات العالیة المرحلیة الموجزة.٠

إن إدارة الصندوق مععؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة وققأ للمعیار المحاسبي الدولي 
رقم ٣٤ "النثاریر المالیة المرحلیةاا٠ تنحصر مسؤولیتنا في التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه المعلومات المالیة المرحلی ة

الموجزة بناة على اعمال المراجعة التي قمنا بھا. 

نطاق اعمش المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقأللمعیار الدولي حول اردباطات المراجعة رقم ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل 
ت مستقل للمئثاة". تنطوي مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على استفسارات، بصورة رنیسیة من  مدقق حعبا
األثعخاص المععؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، والقیام بإجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة اخرى. إن نطاق 
المراجعة اقل بشكل كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم اآلیام بھ وفقأ للمعاییر الدولیة-للتدقیق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا 
ق،  من الحصول على تاكیدات بأننا سنكون على درایة بكافة األمور الھامة التى یمكن التعرف علیھا من خالل العق

أ ی ق ی ئ أ ی را وبعتھي فإننا ال نبدي 

االستنتاج

بناة على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد ان المعلومات العالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كعا ف ي
٠ ٣ یونیو ٤ ١ ٠ ٢ لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي المادیة، وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقاریر المالیة 

المر حلبة".

مننر الدجفي 
رقم التسجیل: ٢٦٨
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بیان المركز المالي المرحلي العوجز

إيضاح 

ر مدققة) غی )

و ی ون ا ٣ ی
٠١٤ ٢

ھم ر د ف  أل

(مدققة )
١ ٣  دیسمبر

٠١٣ ٢
الف درھم

ت جودا مو ال
٥٣٢٠٨٩٤۳ى

ن بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخساتر  را ما التث ث;;٠.ذ٤١٩٠٢٧٥٣٠ ا
-٥١٦المستحق من طرف ذي غال قة

١٧٤ موجودات اخرى

ت جودا و م ى ال جمال ٤٥٢٠٢٠٢٣٨١٠٢٣٠ إ

ت وبا طل م ال
٥٢٠٥٥٧١٠٩٧٥المستحق إلى اطراف نات عالقة

ت وبا طل م ى ال جعال ٢٠٥٥٧١٠٩٧٥ إ

د ردا ست ال ة ل قابل ت ال حدا و ة إلى حا٠لى ال وب س من ت ال جودا و م ٤٤٩٠٦٤٥٣٧٩٠٢٥٥ صافى ال

( حدة و ف  ل (أ ة م ئ قا ت ال حدا و د ال ٢٣٠١٠٤٢١٠٥٥١ عل

( م ھ ر د ) ة د ح و ل  ك ت ل جودا و م ة ال م ١٩٠٤٦١٧,٦٠ صافى قی

ممثلة} *
صافى الموجودات المئسوبة إلى حاملى الوحدا ت

٤٥١٠٤٣١٣٨٠٠٠٨٠ (التي تم تقییمھا وفقأ لنشرة االكتتا ب)
(٨٢٥)(١٠٧٨٦) التعبید من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض

٤٤٩٠٦٤٥   ٣٧٩٠٢٥٥

 ھنري شافانون
العضو المنتدب - قطاع االستثمار بالمجموعة

سليم  خوخار
رئيس إدارة!ألسھم

ى الصفحات من ٦ إلى ، ٦ جزءأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة, عل تشكل االیضاحات المدرجة 

إن تقربر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ملرج على الصفحة ١ .

٢

كلود



األموال لمتاجرة الوطني ابوظبي بنك صندوق

ج ز مو ي ال حل مر ى ال ر خ أل ت الشاملة ا دا را الی وا بیان األرباح أو الخسائر 
لفترة الستة اشھر المنتھية في ٠ ٣ يونيو

إيضاح 

(غیر مدققة)

ألف درھم

(غر مدققة '
٢٠١٣

ألف برھم

إیرادات الفواند
صافي األرباح من االستثمارات بالقیم ة

٥٣٨٣

٢٩٠٩٥١٦٩٠٣٤١£العادلة من خالل األرباح أو الخععان ر
١٠٠٧٤٦٦٣٠٢٥٥ ویرادات توزیعات األرباح

٢٦ إیرادات أخرى

٤٠٠٧٣٧٨٢٠٦٠٥ صافي أرباح االستثما ر

(٣٠٣٦٦)(٤٠٥٠٦)٥اتعاب  األدارة
(٤٦٥)(٥٨٠) مصروفات تشغیلیة اخ رى

ت التشغیلی ة (٣٠٨٣٦)(٥٠٠٨٦) اجمالي الممروفا

٣٥٠٦٥١٧٨٠٧٧٤ صافي األرباح من العملیات قبل  الغائدة

(٣٧٦)(٤)٥مصروفات الفائدة

الزیادة في صاقي الموجودات المئسوبة  إلى
٣٥٠٦٤٧٧٨٠٤٠٣ حاھلي الوحدات القابلة لالسترداد

تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ٦ إلى ٠ ١ جزءأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة .

ت المستقلین حول مراجعة الععلومات المالیة المرحلیة الموجزة مدرح على الصفحة ٦ . سابا إن تقریر مدققي ال

٣



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

ردا د ست ال ت القابلة ل حدا و ي ال مل حا ى  ت المئسوبة إل جودا مو ي ال ف صا ي  ت ف را غی ت جز لل و ع ي ال حل مر ن ال البیا
ر المتتھية في ٠ ٣ يونيو (غير مدققة) شي لفترة !لستة ا

عدد الوحدات 

صافى الموجودا ت
ي مل المئسوبة إفى  حا

 الوحدات
ألف درھم

٢٤٠٨٦٢٠٢٣٤٢٨٤٠٨١٩الرصید فى ١ بنایر ٠١٣  ٢
١٦٨٠٨٦٠٢٠٢٦٦إصدار وحدات خالل الف ترة

(٣٦٠٢٦٨)(٢٠٥٦٧٠١٨٣)استرداد وحدات خالل الفترة
٧٨٠٤٠٣-النقص فى صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

صد فى ٠ ٣ یونیو ٢٠١٣ ٢٢٠٤٦٣٠٩١١٣٢٩٠٢٢٠الر

ى ١ ینایر  ٢٠١٤ ٢١٠٥٥٠٠٦٦٦٣٧٩٠٢٥٥الرصید ف
٢٠٤٠١٠٦٥٠٥٣٠٢٠٦إصدار وحدات خالل ال فترة

(٦٨٠٤٦٣)(٨٤٧٠٩٤١)استرداد وحدات خالل الفترة
حامر الوحدات القابلة لالسترداد ر  إ ٣٥٠٦٤٧-الزیادة فى صافى الموجودات المتسوبة 

صد فى ٠ ٣ یونیو ٢٠١٤ ،٢٣٠١٠٤٠٣٧٥الر ٤٩٠٦٤٥

ى ١ ١ جزءأ ال یتجزأ من خذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة. تشكل اإلیضاحات المئرجة على الصفحات من ٦ إل

ى الصفحة ١ . عل إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات العالیة المرحلیة الموجزة مدرج 

٤



األموال لمتاجرة الوطني أبوظیي بنك صندوق

ي الموجز حل ر م ت النقدیة ال بیان التدفقا
لفترة الستة اشھر المئتھية في ٣٠ يونيو

إيضاح 
(غیر مدققة )

 ٢٠١٤
ألف درھم

(غیر مدققة) 
 ٢٠١٣

ف درخم أل

من

٣٥٠٦٤٧٧٨٠٤٠٣ ارباح الفترة

التغيرات في:
(٧٠٤٠٦)(٤١٠٠٤٧) االستثمارات بالقیمة العادآل من خالل األرباح او الخسائر

(٨)(١٢١)٥من
(٤٤٧)۳ موجودات أخرى

ف نات عالقة طرا ٥٥٨٢١٠٦٨٩المستحق إلى أ

ا الناتجة من خدمة فى)  ست صافي التدفقات النقدیة (ال
٧٢٠٢٣١(٤٠٨١٠) األأ|ج|٠إق اائ٠ذجل ئ٠أ٠ ة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
٥٢٠٢٦٦ المتحصالت من اصدار وحدا ت

(٣٦٠٢٦٨)ز١اذة٠ا) المبالغ المدفوعة السترداد وحدات

(٣٤٠٠٠٢)٣٤٠٧٤٣ صافى التدفقات النقدیة ھن ر (المستخدمة فى) األنشطة التمویلیة

٢٩٠٩٣٣٣٨٠٢٢٩ صافى الزیادة فى النقد وما یعادلھ

(٣٢٠٥٣٠)٢٠٩٦١ النقد وما یعادلھ في ١ ینایر

و ونی ھ فى ٠ ٣ ی دل عا ٥٣٢٠٨٩٤٥٠٦٩٩النقد وما ی

ى ٠ ١ جزءأ ال یتجزا من ھذه البیانات العالیة المرحلیة الموجز ة. ى الصفحات من ٦ إل تشكل اإلیضاحات المدرجة عل

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



األموال لمتاجرة الوھلني أبوظبي بنك صندوق

جزة مو ة ال حلی مر ت المالیة ال ل البیانا و ح ت  حا ضا إی

١ الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة

ي دول ة ا٠ن صندوق بنك ابوظبي الوطني لمتاجرة األموال ("الصندوق") ھو صندوق استئمار مغتوح تم تاسیسھ ف
ى موافق ة األمارات العربیة المتحدة من قبل بنك ابوظبي الوطني ش٠م.ع. ("مدیر الصندوق") ومرخص بناز عل
ه٢١ر٢٠٠٣ بتاریخ ٣١ دیسمبر ٠٣ ٢٠. ال یمئل  مصرف األمارات العربیة المتحدة المركزي تحت رقم ٦/١٣

الصندوق كیان مئغصل عن البنك وتتم إدارة انشطتھ من قبل مدیر الصندوق.

ى استغالل فرص المتاجرة قصیرة األجل التي تنشا بصورة أساسیة من األسھم األماراتیة. ویھدف  یھدف الصندوق إل
ي األسواق نات الصلة. الصئدوق ولى توفیر عوائد مجزیة على المدى العتوسحد ویقلل من مخاطر االنخفاض الموجھ ف
ي دولة األمارات العربیة المتحدة والشرق األوسط وشمال افریقیا  یقوم الصندوق باالستقمار في محفظة اسھم ف
و١ألوراق المالیة نات الصلة بما فیھا المخططات االسنثماریة الجماعیة لطرف خارجى، فى القطاعات المختلفة، سو اء
ي سوق دبي المالي او سوق ابوظبي المالي، او حیثما كان مناسبأ، تم شراؤھا من خالل ترتیبات "خا رج كانت مشرجة ف

ى توافر السوق ومدى جانبیة الموجودات نات الصلة في وقت المعاملة. عل البورصة". یعتمد شراء وبیع الموجودات 

ي ٦ ٢ یولیو ٢ ١ ٠ ٢ . تم اعتماد ھذ ه لقد تم تعدیل نشرة االكتاب بتاریخ ١ نوفمبر ٠٧ ٠ '٢ ، كما تم تعدیل الئحة الشروط ف
التعدیالت من قبل مصرف األمارات العربیة المتحدة المركزي. إن نشوة االكتاب والئحة الشروط المعدلتان متاحتین 

عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدیر الصندوق وعنوانھ، ص٠ب ٤ ، ابوظبي، األمارات العربیة المتحدة.

إلعداد ٢ أساس ا

التوافق بيان (أ)

تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي وقم ٣٤ "التقاریر المالیة المرحلیة". تم 
ي المركز واألداء المالي للصئدوق منن  إبراج اإلیضاحات المختارة ألفسر األحداث والمعامالت الھامة لفھم انتفھرات ف
ي ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. وال ذشتمل ھذه البیانات  إصدار وخر بیانات مالیة سنویة كما ف
ى جمیع العلومات الالزمة ألعداد البیانات المالده السنویة القاملة التي تم إعدادھا وفقأ  عل المالیة المرحلیة العوجزة 

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة.

٢ ا١ . ب م م س ئ د \ - تم اعتماد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة باألنابة عن مدیر الصئدوق بتاریخ 

التقديرات (ب)

إن إعداد البیانات العالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من مدیر الصندوق وضع األحكام والنثدیرات واالفتراضات التي 
ر تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واألیرادات والمصروفات. وقد تختلف  ع تؤثر 

النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات٠

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المرجزة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل مدیر الصئدوق عند تطبی ق
ر البیانا ت ع ي لنثدیرات ھي ننسھا المطبقة  السیاسات المحاسبیة الخاصة بالصندوق والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین ف

ي ذلك التاریخ. ي ٦ ٣ دیسمبر ٢٠١٣ وللععنة المنتھیة ف المالیة كما ف

٣ السیاسات المحاسبیة الھامة

ي ھذه البیانات العالیة المرحلیة الموجزة ھي نفس السیاسات  إن السیاتعات المحاسبیة المطبقة من قبل الصئدوق ف
ي ذلك التارخ، باستثناء ما یلي: ي بیاناتھ المالیة كما ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتھیة ف المطبقة من قبل الصئدوق ف



األموال لمتاجرة الوھلني ابوظبي بنك صئدوق

ت حا ضا ل إی ت حو ة المالیة البیانا حلی مر جزة ال مو  ال

سات ٣ سیا سبیة ال  ۵ب٤و الھامة المحا

ة د ي جد ل ا ت  را سي ف ت وال ر  ي ي عا م ل ا

اصبحت التعدیالت على المعاییر والتفسیرات ساریة خالل القترة وتم تطبیقھا عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحل یة
الموجزة. تتمثل ھذه التعدیالت في التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٢ (األدوات العالیة: العرض) 
والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٦ (اتخفاض قیمة العوجودات) والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ (األدوات العالیة ;

االعتراف والقیاس) لم یكن لتطبیق خذه التدیالت تادیو مادي غلى،لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة للصئدوق.

ى الفترة  عل ى المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا  عل ھناك عدد من المعاییر والتعدیالت 
المحاسبیة الحالیة التي تبدا في ١ ینایر ٢٠٦٤، وبالتالي لم یتم تطبیقھا بشكل مسبق من قبل الصندوق عند إعداد ھذ ه
البیانائت المالیة المرحلیة الموجزة. لم یخطط الصندوق إلى تطبیق ھذه المعاییر بشكل مسبق ولم یتم تحدید مدى تاثیرھا 

بعد.

و الخسائر ح أ ة ھن خالل األربا دل عا ت بالقیمة ال ح من االستثمارا ي األربا صاق  ٤

 
(غیر مدققة)

و ٤ ا٢٠٩ ی ون ٠ ٣ ی
الف درھم

ر مدھقت) غ ١إ
٣٠ یونیو ١٣ ٢٠

ألف درھم

(٣٠٦٣٢)(٢٠٤٣١)الخنعانر المحققة
٣٢٠٣٨٢٧٢٠٩٧٣األرباح غتر المحققة

 ٢٩٠٩٥١٦٩٠٣٤٦

تتالف كافة استثمارات الصندوق بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر من السندات وسندات الملكیة كما في
تاریخ التقریر.

ت العالقة األطراف نا

العالقة نات األطراف ھوية

ى الطرف األخر  في عل تعتبر األطراف انھا نات عالقة إذا كان بمقدر طرف ما ممارسة سیطرة او تاثیرأ ملحوظأ 
اتخان القرارات المالیة او التشغیلیة. نتألف األطراف نات العالقة من اعضاء المجلس االستثاري ولجنة االستثمار 
ومدیر الصندوق وتلك المنشآت التي تخضع لسیطرتھم. یقوم الصئددق في سیاق األعمال االعتیادیة بتقدیم وتلق ي
خدمات من تلك األطراف ذوي العالقة وفقأ لالسعار المتفى علیھا والشروط واألحكام المحددة من قبل مدیر الصندوق. 

واألحكام الشروط

ي الشروط واألحكام الرئیسیة: فیما یل

ي للخدمات المالیة ذ.م.م.، شركة تابعة مملوكة بالكامل لمدیر الصندوق، تقدم الوساطة ظب و اب
خدمانت الوساطة إلى الصئدوق وفقأ لالسعار السائدة في السوق. 

یقدم مدیر الصئدوق خدمات مصرفیة وفقأ لالسعار المتفق علیھا مع مدیر الصندوق .الخدمات المصرفیة

ر ى یستحق مدیر الصندوق األتعاب التالیة وفقأ لالتعاب المدرجة في الئحة الشروط: دن
ویأ تستحق بصورة یومیة ویتم تحمیلھا بصورة شھریة؛٠ سن /  أتعاب إدارة بنسبة ٢

٧



األموال لمتاجرة الوطني أبوظبي بنك صندوق

ت حا ضا ل إی و ت ح ة المالیة البیانا حلی مر جزة ال مو  ال

ف ٥ ت األطرا م١ نا ضن ةد الق ع  ل

(تابع) واألحكام الشروط

 أتعاب أداء بقیمة ٠ ٦^ تسحق بصورة أسبوعیة ویتم تحمیلھا بصووة ربع سنویة .
ي قیعة موجودات الصئدوق عن المعدل الحدي. یتم احتساب  صاف ى الزیادة في  عل
ى قیم ة عل ى ءخر أ عل / لكل ئالئة أشھر  الععبل الحدي على أنھ الزیادة بنسبة ٢

ة١داء. ي موجودات الصندوق، والتي تم بتاج علیھا تحمیل اتعاب  صاف ل

صدة ألر ا

ي األرصدة لدى األطراف نات العالقة في تواریخ النثاریر: فیما یل

(غیر  مدققة) 
و ٢٠١٤ ی ون ٠ ٣ ی

ألف برھم

آلمن فتف)
٣١دیسعبر٢٠١٣

ألف درھم

القیمة العادلة السنشارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح 1و الخسائر 
فى أوراق مالیة مصبرة من قبل مدیر الصندوق 
ل سھھة  T r, r ٠٠ ٥ r ٠) r j j، سھم   )JA r١٩٠٠٨٦٤٣٠٨٦٤

٩٧٨٢عدد الوحدات المحتفظ بھا من قبل إطراف نات عالقة(باآلالف)

٣٢٠٨٩٤٢٠٩٦١النقد لدى البنك

ل ىأطراف نات عالقة إ ق  ح ست م ل ا

٢٠٤٨٨١٠٩١٧األتعف اإلداربة مستحقة الدفع الى مدبو الصئدوق
١-الفائدة مستحقة الدفع

٦٩٥٧األتعف االداربة مستحقة الدفع الى ادارة الحفظ األسن

 ٢٠٥٥٧١٠٩٧٥

ى عالقة ذ ق من طرف  ح سق م ل ا

-١٦الفائدة مستحقة القبض من بنك ابوظبى الوطنى



األموال لمتاجرة الوطني ابوظبي بنك صندوق

ت حا ضا ل إی و ت ح ة المالیة البیانا حلی مر موجزة ال ال

ف ٥ ت األطرا القة نا ئ الع آلءب

ت٠أل ال م عأ

فیما یلي المعامالت مع األطراف نات العالقة المدرجة ضمن بیان األرباح أو الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى
المرحلي العوجز:

(غیر  مدققة) 
و ١٤ ٢٠ ی ون ٣٠ ی

الف درھم

١إغير مدقت فل
٠ ٣ یونیو ٣ ١

الف درھم

٣٨٣إیرادات الفائدة
)مصروفات الفائدة (٣٧٦)(٤

٧٦٠٩٧٣إیرادات توزیعات األرباح
)مصروفات الوساطة إلى أبوظبى للخدمات المالیة (٣٩)(١٧٩

)اتعاب إدارة االستئمار (٣٠٣٦٦)(٤٠٥٠٦
)اتعاب إداریة (٣٩٨)(٥١٠

ي قیمة الموجودات الخاصة  صاف وفقأ للمادة ١٣-٢ من الئحة الشروط، یستحق دفع اتعاب إدارة بنسبة ٢^ سنویأ من 
بالصندوق بصورة ربع سنویة إلى مدیر الصندوق، ودتم احتسابھا واستحقاقھا یومیأ. تم خالل الفترة دفع اتعاب  إدارة

م٠ ث م ر د رف  ),Tjmjj r (  o1V; Yبمبلغ ٣٠٩٣٥ ألف درھم (*٠

y تمعيءنم نظرأ لعدم تحقیق مستوى األداء المطلوب. ٠٠r . r ا ل3±ل ل م  لم یتم تحمیل رسوم أداء خالل الفترة الحالیة

تتم إدارة الصندوق من قبل مدیر الصندوق وال یوجد بالصندوق موظفي إدارة رئیسیین.

طر إدارة ٦ مفا ة ال عالی ال

تتوافق اھداف وسیاسات إدارة الصئدوق للمخاھلر العالیة مع تلك األھداف والسیاسات المفصح عنھا في البیانات العالیة 
كما في ٣٦ دیسمبر ٢٠١٣ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ.

ة للقیمة المتدرج النظام ٧ دل عا ت ال ت للموجودا وبا العالیة والمطل

یتم قیاس كافة الموجودات والمطلوبامت المالیة بالتكلفة المطفأة باسنثناء االسدثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح  او
ر والتي یتم قیایحعھا بالقیمة العادلة إما استنادأ إلى األسعار المتداولة في سوق نشط او باستخدام بعض امالیب خعائ ال

التقییم

تتمثل ١لقیمة العادلة في السعر الذي یمكن قبضھ مقابل بیع اصل ما، او یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة منتظمة 
ق یكون متا حأ بین المئاركین في التوق في تارئخ التیاس في المعوق ھرنیسي أو، في حالة عدم وجوده، افضل تو

للصندوق في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

٩



األموال لمتاجرة الوھلني أبوظبي بنك صئدوق

ت حا ضا ل إی و ت ح ة المالیة البیانا حلی مر موجزة ال  ال

d(المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة للقیمة المتدرج الئطام ٧ ’U(

یقوم الصندوق بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتبرج للقیم العادلة المبین ادناه الذي یعكس اھمیة المدخالت 
المستخدمة في وضع القیاسات:

المستوى ١ : سعر السوق المدرج(غیر المعبل) في سوق نشط ألداة مماثلة.

ى المدخالت العلحونلة، إما بصورة مباشرة(اي كاألسعار) اوبصورة غیر  عل المستوى ٢: اسالیب التقییم المرتكزة 
ى األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السرق المبرج ة عل مباشرة(اي مستعدة من األسعار). تشتمل ھذء الفئة 
في اسواق نشطة ألدوات ممائلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة او ممائلة في األسواق التي تعتبر اقل نشاطأ او 
اسالیب تقییم اخرى حیث نكون جمیع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة او غیر مباشرة من معطیات السوق. 

ى جمیع األدوات حیثما تش تعل عل المستوى ٣: اسالیب التدییم باستخدام مدخالت ھامة غیر ملحوظة. تشتمل ھذه الفتة 
ى  تقییم عل ى بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تاثیر ھام  عل ى مدخالت ال ترتكز  عل م  ی ت ل ا اسالیب 
ى األسعار المبرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت  عل ى األدوات التي یتم تقییمھا بناة  عل األداة. تشتمل ھذه الفئة 

ت. وا ألد واالفتراضات الھامة غیر العلحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بین ا

المستوى في ال م٠ بقدم الحدول التالى تح1دأل لألدو؛ت العالبة الش تم قاسھا بالقمة العادلة فى نھابة فترة التقربر 
النظام المتدرج للقیمة العادلة الذى یتم من خاللھ تصنیف قیاس القیمة العادلة;

ى ١ و ست م ال
ھم ر د ألف 

ى ٢  و ست م  ال
ھم ر د ف   ال

ى ٣ و ست م ال
م ھ ر د ف  أل

اإلجعالي
ھم ر د ألف 

٠ ٣ یونیو ؛٢٠١ (غیر مدقق)
استثمارات بالقیمة العادلة من خ الل

،األرباح او الخسائر ١٩٠٢٧٥--، ١٩٠٢٧٠

٣١ دیسمبر ١٣ ٢٠ (مدقق)
استثمارات بالقبعة العادلة من خ الل

٣٧٨٠٢٨٨--٣٧٨٠٢٨٨األرباح أو الخسائر

إن ١لقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفاة تقارب قیمتھا الدفتریة.
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