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تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة

السادة حاملي الوحدات
صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

أبوظبي

شة

لقد قمنا بمراجعة المطوذت المالية المرحلية الموجزة المرفقة ل "مشوق بنك ابوظبى الوطني لمتاجرة األموال"
("الصندوق") كمافي٣٠يونيو ،٢٠١٥والتي تشتمل على ما يلي:

٠

بيان المركز العالي المرحلي الموجز كما في  ٣٠يونيو ٢٠١٥؛

.

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ' ٣يونيو ٤٢٠١٥

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

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في ' ٣يونيو ه ٢' ١؛ و

.

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة.

على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

نط قمالمراجعةتنا ولق لمعيار الدولى حول ارنباطت المراجعة رتم« ٢٤١.مراجمة المعومت الملية المرحلية من قل
مدلق حسبلتًامستل للمنشلة .تطرع يراجية امعاوماتي
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بنامتتتا؟ مراجعنا ،لم يسترع البامنا ما يجعلنا نعتقد ان المعومات المالية المرحاية الموجزة المرفقة كممافي ٣٠يونيو
 ٢.١٥لم يتم إعدادها ،من كافة النواحي المادية ،وفقأ للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ٣ ٤التقارير المالية المرحلية".
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كي بي إم جي لو ارجلف ليمتد ،عضوفي شبكة كي بي!م جي للشركات األعضاءالمستقلة التابعة

لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ،شركة تعاونية سويسرية .كافة الحقوق محفوظة

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
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صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
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ايضاح

الموجودات
النقد لدى البنك
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
المستحق من طرف ذي عالقة
المستحق من الوسيط
الذمم المدينة األخرى
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إجمالي الموجودات

المطلوبات
المستحق إلى أطراف ذات عالقة
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ممثلة د:
صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات
(التي تم تقييمها وفقًا لنشرة االكتتاب)
التعديل من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض

كلود منري شفانون ر
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هدبرولغدذى ورئيس ابارة الصناديق االستثماريه

املدير العام  -ربيس إدارة األصول العاملية

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من٦إلى ١٠جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.
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إيرادات توزيعات االرباح
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تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٦إلى ١٠جزءًاال 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 لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

١

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة
أإلمارات العزبية المتخدة من قبل بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع"( .مدير الصندوق"») ومرخص بناء على موافقة
مضرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تحت رقم  ٢٠٠٣/٢١٥٦/١٣بتاريخ ٣١ديسمبر .٢٠٠٣ال يمثل
الصندوق كيان منفصل عن البنك وتتم إدارة أنشطته من قبل مدير الصندوق.

يهدف الصفدوق إلى استغالل فرص المتاجرة تصيرة األجلم التب تشا بصورةاسلسيةمن األسهم االميراتيق ولهدني
إي الكفلوية باالسشر بجزيةعللة أسهم لي تولة اقبراث المربية الشتحدة والقرق الرسر يشمي اللقًا

واألوراق المالية ذات الصلة بما فيها المخططات االستثمارية الجماعية لطرف خارجي ،في القطاعات المختلفة ،سواء
يقتتتيبةفدتيض دبي انلرتر تعق أبوض المالى أود مهاقلةامسلةةئثدالماملةليلرفققلمدسة5،

لقدتديسيلرترتن الكتبس ت ب ينرتيكستلعئلة آمتاكتملرقرلواللة

متاحتين عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وعنوانه ،ص.ب  ،٤أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

٢

(أ)

أساس اإلعداد

بيان التوافق

تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم" ٣٤التقارير المالية المرجلية" .تم
إدراج اإليضاحات المختارة لتفسر األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ
إصدأر أجر بيانات مالية سنوية كما في ٣١ديسمبر ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ .وال تشتمل هذه البيإنات
ألمالية المرحلية الموجزة على جميع المعلومات الالزمة إلعداد البيانات المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها جنبًا إلى
جنب مع البياتات المالية السنوية للصندوق كمافي ٣١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،والتي تم
إعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.
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تم اعتمادهذه البياتات المالية المرحاية الموجزة باإلنبة عن مديرالصندوق 2015
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التقديرات
إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة 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 تلك التقديرات.
عند اعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل مدير الصندوق عند تطبيق
السياشات المحاسبية الخاصة بالصندوق والمصادر الرنيسية لعدم اليقين في لتقديرات هي نفسها المطبقة على البياتات

المالية كمافي ٣١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

٦

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة 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  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باستثناء معايير

التقارير المالية الجديدة التي أصبحت سارية اعتبارأ من  ١يناير .٢٠١٥

تم تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ،حيثما يكون مناسبا ،فيما
يتعلق باإلفصاحات ولكن لميكن 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 تبدأ 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.
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صافي األرباح من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الخسانر المحققة
األرباح غير المحققة
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 ٣ ٠يونيو ٢٠١٥
ألف درهم
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كما في تاريخ التقرير ،كانت كافة استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسانر في سندات حقوق

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

األطراف ذات العالقة
هوية األطرانف ذات العالقة

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

٧

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
األطراف ذات العالقة (تابع)

ه

الرشوط واأل حاكم

فيما يلي الشروط واألحكام الرئيسية:
الوساطة

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

الخدمات المصرفية

يقدم مدير الصندوق خدمات مصرفية وفقأ لألسعار المتفق عليها مع مدير الصندوق.

أخرى

يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقًا لألتعاب المدرجة في الئحة الشروط:
أتعاب إدارة بنسبة  Z ٢سنويًا تستحق بصورة يومية ويتم تحميلها بصورة شهرية؛
٠
أتعاب أداء بقيمة .يتم تحميلها من قبل مدير الصندوق على الزيادة في
٠
صافى قيمة الموجودات عن المعدل الحدي .يتم احتساب المعدل الحدي على أنه
الزيادة بنسبة  %٢بصورة ربع سنوية على أعلى صافي قيمة موجودات
الصندوق ،والتي يترتب عليها دفع أتعاب أداء خالل السنة ذات الصلة.

األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تواريخ التقارير:
(غير مدققة)
٣٠يونيو٢٠١٥
ألف درهم

(مدققة)
 ٣ ١ديسمبر ٢٠١٤
ألف درهم

القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
في أوراق مالية مصدرة من قبل مدير الصندوق
الف سهم(, ٤٣٨٣٠٢٠ /،ا الف سهم)

١١,٥٨١

١٨,٨٧٨

عدد الوحدات المحتفظ بها من قبل أطراف ذات عالقة (باآلالف)

٩٧

٩٧

النقد لدى البنك

٧,١١٠

١٢,٨٤٣

املستحق اىل أطراف ذات عالقة

األتعاب اإلدارية مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق
األتعاب اإلدارية مستحقة الدفع إلى إدارة الحفظ األمين

٢,١٣٠
٧٦

٢,٥٢٩
٨٥

٢,٢٠٦

٢,٦١٤

املستحق من طرف ذي عالقة

١٠

الفائدة مستحقة القبض من بنك أبوظبي الوطني
٨

١٥

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

٥

األطراف ذات العالقة (تابع)
املعامالت

فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
المرحلي الموجز:

إيرادات الفائدة
مصروفات الفاندة
إيرادات توزيعات األرباح
مصروفات الوساطة إلى أبوظبي لألوراق المالية
أتعاب إدارة االستثمار
أتعاب إدارية

(غير مدققة)
 ٣ ٠يونيو ٢٠١٥
ألف درهم

(غير مدققة)
٣٠يونيو٢٠١٤
ألف درهم

٣٢

٣٨

٣٩٥
()١٨٦

()٤
٧٦٠
()١٧٩

()٤,١٦٢
()٤٥٧

()٤,٥٠٦
()٥١٥

وفقًا للمادة  ٢-١٣من الئحة الشروط ،يستحق دفع أتعاب إدارة بنسبة  ٢سنويًا من صافي قيمة الموجودات الخاصة
بالصندوق بصورة ربع سنوية إلى مدير الصندوق ،ويتم احتسابها واستحقاقها يوميًا .تم خالل الفترة دفع أتعاب إدارة
بمبلغ ٤,٥٦٢

ألف درهم (r ٠

يونيو  ٣,٠(١٠٣٠/٤الف درهم).

لم يتم تحميل رسوم أداء خالل الفترة الحالية و r ٠يونيو مم’ y٢٠

شيءم نظرًا لعدم تحقيق مستوى األداء المطلوب.

تتم إدارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وال يوجد بالصندوق موظفي إدارة رنيسيين.
٦

إدارة المخاطر المالية
تتوافق أهداف وسياسات إدارة الصندوق للمخاطر المالية مع تلك األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية
كما في  ٣ ١ديسمبر  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
الخسانر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إما استنادًا إلى األسعار المتداولة في سوق نشط أو بامتخدام 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.

٩

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة 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 الفنة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المدرجة
في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو ممائلة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطًا أو
أماليب 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 الفنة 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 ممائلة حيث تكون التعديالت
واالفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بين االدوات.

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.

١٠

