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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

١٣-٦

تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال
مقدمة
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز المرفق لصندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال ("الصندوق")
كما في  ٣ ٠يونيو  ،٢٠١٦والبيانات المرحلية الموجزة ذات الصلة للدخل الشامل والتغيرات في صافي الموجودات المنسوبة
لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات التفسيرية األخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وعرضها وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم -٣٤
التقارير المالية المرحلية .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة استنادًا إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة
لقد أجرينا مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم " ،٢٤١٠مراجعة البيانات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق
الحسابات المستقل للصندوق" .تنطوي عملية مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة على توجيه االستفسارات في المقام
األول من الموظفين المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وكذلك تطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة
األخرى .إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في االساس نطاقًا محدودًا مقارنة بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقًا لمعايير التدقيق
الدولية ،وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سوف نكون على دراية بكافة األمور الهامة
التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق .وبناء على ذلك ،فإننا ال نبدي رأيًا تدقيقيًا في هذا الشان.
االستنتاج

استنادًا إلى مراجعتنا ،لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بان المعلومات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها ،من كافة
النواحي الجوهرية ،وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  - ٣٤التقارير المالية المرحلية.

أمر آخر
إن البيانات المالية للصندوق كما في وللسنة المنتهية في ٣١ديسمبر  ٢٠١٥والبيانات المالية المرحلية الموجزة كما في ولفترة
الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ه  ٢ ٠ ١قد دققت وروجعت ،على التوالي ،من قبل مدقق حسابات أخر ،الذي أبدى في كل
من تقريريه المؤرخين في  ٣ ٠يونيو  ٢ ٠ ١ ٦و  ١نوفمبر  ،٢٠١٥عن رأي تدقيق غير متحفظ واستنتاج مراجعة غير متحفظ،
على التوالي.
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صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد
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٣١٩,٧٩٦

عدد الوحدات القائمة (ألف وحدة)
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صافي قيمة الموجودات لكل وحدة (درهم)

١٥,٥٧

١٥,٦٤

كما في
٣٠يونيو

الموجودات
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
ذمم مدينة أخرى
نقد لدى البنك
مجموع الموجودات

المطلوبات
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

متمثلة في:
صافي الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات (التي تم تقييمها وفقا
لنشرة االكتتاب)
التعديل من أسعار اإلغالق إلى أسعار العرض
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إيرادات الفوائد
صافي (الخسارة)  /الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
إيرادات توزيعات األرباح
إيرادات أخرى
مصاريف الوساطة
صافي أرباح االستثمار
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(الخسائر)  /األرباح التشغيلية للفترة

()٢,٦٩٣

٢٠,٨٠٤

صافي (النقص)  /الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى
حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

()٢,٦٩٣

٢٠,٨٠٤

أتعاب اإلدارة
مصاريف تشغيلية أخرى
مجموع المصاريف التشغيلية

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من٦إلى ١٣تعتبر جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.
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عدد الوحدات
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ألف درهم
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٦١,٤٠٢
إصدار وحدات خالل الفترة
()١,٣٨٢,٣٢٥
استرداد وحدات خالل الفترة
الزيادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد -
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التغيرات في رأس المال العامل:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
ذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
مبالغ مستحقة من وسيط
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

٢٠١٦
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دفعات على استرداد وحدات
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النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

()٢٧,٦٨٨
٤٧,٢٥٨
١٩,٥٧٠

()٥,٧٣٣
١٢,٨٤٣
٧,١١٠

٧

٧

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٦إلى  ١ ٣تعتبر جزءًا ال يتجزا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة.

()٥

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ٢٠١٦

١

الوضع القانوني واألنشطة

صندوق بنك ابوظبي الوطني لمتاجرة األموال ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح تم تاسيسه في دولة اإلمارات العربية
المتحدة من قبل بنك ابوظبي الوطني ش.م.ع ("مدير الصندوق" أو "بنك ابوظبي الوطني") ومرخص بناء على موافقة
مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي تحت رقم  ٢٠٠٣/٢ ١٥٦/١٣بتاريخ  ٣ ١ديسمبر  .٢٠٠٣إن الصندوق غير

مسجل ككيان مستقل وتدار أنشطته بواسطة مدير الصندوق.
يهدف الصندوق إلى استغالل فرص المتاجرة قصيرة األجل التي تنشا بصورة أساسية من األسهم اإلماراتية .كما يهدف
الصندوق إلى توفير عوائد مجزية على المدى المتوسط ويقلل من مخاطر االنخفاض الموجه في األسواق ذات الصلة .يقوم
الصندوق باالستثمار في محفظة اسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي واألوراق المالية ذات
الصلة بما فيها برامج االستثمار الجماعية لألطراف األخرى ،في القطاعات المختلفة ،سواء كانت مدرجة في سوق دبي المالي
أو سوق أبوظبي المالي ،أو تم شراؤها بطريقة مناسبة من خالل ترتيبات "خارج البورصة".

لقد تم تعديل نشرة االكتتاب بتاريخ  ١نوفمبر  ،٢٠٠٧كما تم تعديل النحة الشروط بتاريخ " ٣نوفمبر  .٢٠١٤وقد تم اعتماد
هذه التعديالت من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي .ونشرة االكتتاب والئحة الشروط المعدلتان متاحتان عند
الطلب لدى المكتب المسجل لمدير الصندوق وعنوانه ص .ب ،٤ .أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

٢

اساس

اإلعداد

اعدت هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٣٤التقارير المالية المرحلية .كما أدرجت
إيضاحت تفسيرية مختارة لشرح األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ آخر
بيانات مالية سنوية للسنة المنتهية في  ٣ ١ديسمبر  .٢٠١٥ال تشمل البيانات المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات
المطلوبة للبيانات المالية السنوية الكاملة المعدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
تم اعتماد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة باإلنابة عن مدير الصندوق بتاريخ

٢

أعدت البيانات المالية المرحلية الموجزة بموجب مبدا التكلفة التاريخية المعدل بإعادة تقييم الموجودات والمطلوبات المالية

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن البيانات المالية المرحلية الموجزة معروضة بالدرهم اإلماراتي ،الذي يعد العملة
الوظيفية وعملة العرض للصندوق.

()٦
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
٣

السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية المطبقة بواسطة الصندوق في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة هي نفس تلك السياسات المطبقة
بواسطة الصندوق على بياناته المالية كما في وللسنة المنتهية في ٣١ديسمبر  ،٢٠١٥فيما عدا تطبيق المعابير الدولية للتقارير

المالية التي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من  ١يناير ٠٢٠١٦

ال توجد أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت على المعايير الحالية دخلت حيز التطبيق للمرة األولى على السنة المالية التي

بدأت في  ١يناير  ٢٠١٦وكان لها تأثير جوهري على الصندوق.
تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وهي مدرجة على النحو
المالئم في اإلفصاحات ولكن ليس لها أي تاثير على المركز أو األداء المالي للصندوق خالل الفترة.

التقديرات

٤

إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة يقتضي من مدير الصندوق وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه

التقديرات.
وفي سبيل إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ،فإن األحكام الهامة التي اتخذها مدير الصندوق عند تطبيق السياسات
المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية
كما في وللسنة المنتهية في  ٣ ١ديسمبر .٢٠١٥

٥

إدارة المخاطر المالية

 ١-٥عوامل المخاطر المالية
يتعرض الصندوق من خالل أنشطته لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية وهي :مخاطر السوق (تشمل مخاطر العمالت
ومخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر السيولة ومخاطر
االنتمان.

ال تشتمل البيانات الممالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية الواجب توفرها
في البيانات المالية السنوية ،ويجب أن تقرا جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية للصندوق كمافي ٣١ديسمبر .٢٠١٥
لم تطرًا أي تغييرات على قسم إدارة المخاطر أو اي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة السابقة.

()٧

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
٥

إدارة المخاطر المالية (تابع)

 ١ -٥عوامل المخاطر المالية (تابع)
(ًام

خماطر السوق

مخاطر العمالت
()١
تنشًا مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المسجلة مقومة بعملة غير

العملة الوظيفية للصندوق
تعد مخاطر العمالت محدودة على اعتبار ان معامالت الصندوق تتم اساسا بالدرهم اإلماراتي .كما أن سعر صرف الدرهم
اإلماراتي وجميع عمالت الدول الخليجية األخرى التي يستثمر فيها الصندوق مربوطة بالدوالر األمريكي ،وبالتالي يقتصر

تعرض الصندوق لمخاطر العمالت على هذا الحد.
ولما كانت معظم موجودات الصندوق ومطلوباته مقومة بالدرهم اإلماراتي أو بعمالت أجنبية مربوطة بالدرهم اإلماراتي ،ففي
تقدير اإلدارة أن أي تغيرات محتملة معقولة في أسعار الصرف لم يكن لها اي تأثير جوهري على البيانات المالية للصندوق.

مخاطر ا ألسعار
()٢
يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار االدوات المالية بسبب االستثمارات المحتفظ بها من قبل الصندوق والتي تصنف في بيان

المركز المالي المرحلي الموجز كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تدار مخاطر األسعار من قبل مدير
الصندوق عن طريق إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في مختلف قطاعت العمل مع طرحها للتداول في أسواق مختلفة.

وفي ظل الظروف العادية يستثمر الصندوق في أدوات التداول وفقا للمبادئ التوجيهية لالستثمار.
()٣

مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية

تنشا مخاطر أسعار الفائدة من الفروق الزمنية بين تاريخ االستحقاق وتاريخ إعادة تسعير موجودات الصندوق ومطلوباته
المحملة بالفائدة.

يعاد تسعير الموجودات المالية المحملة بأسعار فائدة متغيرة على المدى القصير ،أي خالل فترة أقصاها اثني عشر شهرا.
وباستثناء االستثمارات في أدوات الدين ذات أسعار الفائدة المتغيرة والثابتة ،فإن جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
ال تحمل أي فائدة .ولذا ،فإن الصندوق لديه تعرض محدود ألسعار الفائدة على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية.
مخاطرالسيولة
(ب)
يدير الصندوق مخاطر السيولة بوضع أغلب استثماراته في استثمارات مدرجة في أسواق المال بما يسمح للصندوق بتوفير
السيولة الكافية للوفاء بطلبات االسترداد.

مخاطر ا االئتمان
(ج)
مخاطر االئتمان هي المخاطر في أن يتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر نتيجة عدم الوفاء
بالتزاماته .تنشا مخاطر االنتمان من النقد وما في حكمه ،والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية ،واالستثمارات في األوراق
المالية وبعض الموجودات األخرى ،وكذلك التعرضات االئتمانية تجاه العمالء ،بما في ذلك الذمم المدينة المستحقة والمعامالت

الملتزم بها .يحتفظ الصندوق بارصدته البنكية لدى مدير الصندوق.
إن الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان كما في  ٣ ٠يونيو  ٢٠١٦يتمثل في القيم الدفترية للموجودات المالية ذات

العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز.

()٨

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٦

تشمل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة األدوات المالية المدرجة.
تشمل االستثمارات كما في تاريخ التقرير ما يلي:

المالية المدر ؟جة
األدوات
االستثمارات في
ي
ا
في
ال

٣٠يونيو
٢.١٦
ألفدرهم
(غير مدققة)

 ٣ ١ديسمبر
٢٠١٥
ألف درهم
(مدققة)

٢٤٨,١٩٢

٢٧٤,٢٧٩

فيما يلي توزيع االستثمارات من حيث المنطقة الجغرافية:

األدوات المالية المدرجة
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

٧

٣٠يونيو
٢.١٦
ألف درهم
(غير مدققة)

 ٣ ١ديسمبر
٢٠١٥
ألف درهم
(مدققة)

١٤٢,٥٦٥
١٠٠,٦٤٥
٤,٩٨٢
٢٤٨,١٩٢

١٨٦,٦٧١
٥١,٥٣٤
٣٦,٠٧٤
٢٧٤,٢٧٩

األطراف ذات العالقة

تعريف األطراف ذات العالقة
()
تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو تأثير ملحوظ على الطرف اآلخر في اتخاذ
القرارات المالية أو التشغيلية .تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ولجنة االستثمار ومدير الصندوق
وتلك المنشآت التي تخضع لسيطرتهم .يقوم الصندوق في سياق األعمال االعتيادية بتقديم وتلقي خدمات من تلك األطراف
ذات العالقة وفقا لألسعار المتفق عليها والشروط واألحكام المحددة من قبل مدير الصندوق.
الشروط واألحكام
(ب)
الشروط واألحكام الرئيسية كالتالي:

الوساطة المالية

شركة أبوظبي لألوراق المالية ،شركة تابعة مملوكة بالكامل لمدير الصندوق وتقدم خدمات الوساطة
إلى الصندوق وفقا لألسعار السائدة في السوق.

الخدمات البنكية

يقدم مدير الصندوق خدمات بنكية وفقا لألسعار المتفق عليها مع مدير الصندوق.

أخرى

يستحق مدير الصندوق األتعاب التالية وفقا لما هو مدرج في الئحة الشروط:
 ٠أتعاب إدارة بنسبة Z ٢
 ٠أتعاب أداء بنسبة  %١ ٠يتم تحميلها من قبل مدير الصندوق على الزيادة في صافي قيمة
موجودات الصندوق على المعدل الحدي .ويحتسب المعدل الحدي باعتباره الزيادة بنسبة  /٢لكل
ربع سنة على آخر أعلى صافي قيمة لموجودات الصندوق التي احتسبت على أساسها أتعاب
األداء .تستحق األتعاب بصورة يومية ويتم تحميلها على اساس ربع سنوي.

()٩

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
٧
(ج)

األطراف ذات العالقة (تابع)
األرصدة

فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة بتواريخ التقرير:

كما في
٣٠يونيو
٢.١٦
الف درهم
(غير مدققة)

القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في
األوراق المالية المصدرة من قبل مدير الصندوق التي تبلغ  ٩٥٣الف سهم
(١,٠٨٧:٢٠١٥ألفسهم)
عدد الوحدات المحتفظ بها من قبل أطراف ذات عالقة (باآلالف)
نقد لدى البنك

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
(د)
أتعاب اإلدارة مستحقة الدفع إلى مدير الصندوق
أتعاب الوساطة مستحقة الدفع إلى شركة أبوظبي لألوراق المالية
أتعاب إدارية مستحقة الدفع إلى إدارة الحفظ األمين

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
()٥
فائدة مستحقة من بنك أبوظبي الوطني

كما في

 ٣ ١ديسمبر
٢.١٥
ألف درهم
(مدققة)

٩,١٥٧
١٩,٥٧٠

٩,٣٨٧
٩٧
٤٧,٢٥٨

١,٣٦٣
٣,٢٩٣
٤٣
٤,٦٩٩

١,٧١٩
٦١
١,٧٨٠

٩

٣٩

المعامالت
(و)
فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز:

لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو
٢.١٥
٢.١٦
ألف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)
إيرادات الفوائد
إيرادات توزيعات األرباح
مصاريف الفوائد لشركة أبوظبي لألوراق المالية
أتعاب إدارة االستثمار
أتعاب إدارية

٢١٠
٤٢٩

()٣٥٤
()٢,٨١٧
()٢٧٩

٣٢
٣٩٥

()١٨٦
()٤,١٦٢
()٤٥٧

وفقا للمادة ( )٢-١٣من الئحة الشروط ،يستحق دفع أتعاب إدارة بنسبة  Z ٢سنويا من صافي قيمة موجودات الصندوق إلى
مدير الصندوق بصورة ربع سنوية ،وتحتسب وتستحق على أساس يومي .تم تسجيل أتعاب إدارة بقيمة  ٢,٨١٧ألف درهم
خالل الفترة( ٣٠يونيو ه  ٤,١٦٢:٢. ١أف درهم).
لم يتم تحميل أتعاب أداء خالل الفترة الحالية (  ٣ ٠يونيو :٢٠١٥ال شيء) لنظرا لعدم تحقيق مستوى األداء المطلوب.

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
٨

صافي (الخسارة)/الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو
٢٠١٥
٢٠١٦
الف درهم
ألف درهم
(غير مدققة)
(غير مدققة)

خسائر محققة
(خسائر)  /أرباح غير محققة

()٣,١١٤
()٩٣٩

()٣,٦٣٢

٣١ء)٤,٠

١٤,٢٦٩

c

تشتمل جميع استثمارات الصندوق بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أسهم حقوق الملكية كما في تاريخ
التقرير.

٩

الموجودات والمطلوبات المالية

يوضح الجدول التالي تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية.

قروض
وذمم مدينة
ألف درهم

كما في ٣٠يونيو ( ٢٠١٦غير مدققة)
الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
او الخسارة
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
ذمم مدينة أخرى
نقد لدى البنك

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

كمافي ٣١ديسمبر ( ٢٠١٥مدققة)
الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
نقد لدى البنك

المطلوبات المالية
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

-

بالقيمة العاللة من
خالل الربح أو
الخسارة
ألف درهم

تكاليف مطفاة
أخرى
ألف درهم

-

٩
١٠٤
١٩,٥٧٠
١٩,٦٨٣

٢٤٨,١٩٢
٢٤٨,١٩٢

-

-

-

٤,٦٩٩

-

-

٣٩
٤٧,٢٥٨
٤٧,٢٩٧

٢٧٤,٢٧٩
٢٧٤,٢٧٩

-

-

-

١,٧٨٠

المجموع
ألف درهم

٢٤٨,١٩٢
٩
١٠٤
١٩,٥٧٠
٢٦٧,٨٧٥

٤,٦٩٩

٢٧٤,٢٧٩
٣٩
٤٧,٢٥٨
٣٢١,٥٧٦
١,٧٨٠

تقاس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفاة باستثناء االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة التي يتم قياسها بالقيمة
العادلة وذلك إما بالرجوع إلى عروض األسعار المدرجة في سوق نشطة أو باستخدام أساليب التقييم.

()١١

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
٩

الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة  -تسلسل مستويات القياس
يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير ،من حيث تصنيف مستويات أساليب
قياس القيمة العادلة:
المستوى
األول
ألف درهم

كمافي٣٠يونيو(٢٠١٦غيرمدققة)
استثمارات بالقيمة العلدلة من خالل الربح
أو الخسارة

٢٤٨,١٩٢

كمافي ٣١ديسمبر ( ٢.١٥مدققة)
استثمارات بالقيمة العلدلة من خالل الربح
أو الخسارة

٢٧٤,٢٧٩

المستوى
الثاني
الف درعم

-

-

المستوى
الثالث
الف درعم

-

-

المجموع
ألف درهم

٢٤٨,١٩٢

٢٧٤,٢٧٩

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن من خالله مبادلة اصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وبكامل إرادتهم الحرة في
معاملة تتم على أساس تجاري بحت .وبالتالي ،يمكن أن تنشا فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .يستند تعريف
القيمة العادلة على فرضية استمرار الصندوق كمنشاة عاملة دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق أعماله بشكل جوهري أو
الدخول في معاملة بشروط غير مالئمة.

يقوم الصندوق بقيلس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبين أدناه الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في
أساليب القياس:
المستوى األول :سعر السوق المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة متطابقة.

المستوى الثاني :اساليب التقييم التي تستند إلى معطيات جديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة (وهي األسعار) او غير مباشرة
(وهي المستمدة من األسعار) .تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام :أسعار السوق المعلنة في أسواق نشطة
ألدوات مماثلة أو األسعار المعلنة لألدوات المطابقة أو المماثلة في األسواق األقل نشاطًا أو أساليب التقييم األخرى بحيث
تكون كافة المعطيات الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق.
المستوى الثالث :أساليب التقييم التي تستخدم فيها معطيات جوهرية غير جديرة بالمالحظة .تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي
تشمل أساليب تقييمها معطيات غير مستندة إلى بيانات جديرة بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأثير
جوهري على عملية تقييم األداة .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها استنادأ إلى األسعار المعلنة لألدوات المماثلة
حيث يقتضي األمر القيام بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير جديرة بالمالحظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.
إن جميع استثمارات الصندوق في أسهم حقوق الملكية المدرجة محتفظ بها بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير وكما في٣١
ديسمبر  ،٢٠١٥وهي مصنفة ضمن المستوى األول من تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة.

()١٢

صندوق بنك أبوظبي الوطني لمتاجرة األموال

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣ ٠يونيو ( ٢٠١٦تابع)
١٠

الوحدات القابلة لالسترداد

تخضع وحدات الصندوق القابلة لالسترداد لحد أدنى لمبلغ االكتتاب .وللصندوق تاريخ إغالق محدد يتمثل في اليوم األخير
الذي يمكن أن يقبل فيه مدير االستثمار اتفاقيات االكتتاب المستوفية للشروط أو إشعارات االسترداد .كما أن إشعارات
االسترداد تخضع لقيمة معينة ال يمكن االنخفاض عنها .وفي الظروف االستثنائية ،يكون لدى الصندوق أيضا القدرة على
تعليق االسترداد أو تنفيذ استرداد إجباري إذا رأي الصندوق أن ذلك في مصلحة جميع مالكي الوحدات .وتظهر حركات
االسترداد في بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز .ووفقا
لألهداف المحددة في اإليضاح  ١وسياسات إدارة المخاطر في اإليضاح  ،٥يسعى الصندوق الستثمار االكتتابات المستلمة في
استثمارات مناسبة مع المحافظة على سيولة كافية للوفاء بطلبات االسترداد.
يبلغ صافي موجودات الصندوق لكل وحدة  ١ ٥,٥٧درهم كمافي ٣٠يونيو  ٢٠١٦و ١ ٥,٦ ٤درهم كمافي ٣١ديسمبر
٠٢.١٥

١١

األرقام المقارنة

لقد أعيد تصنيف بعض األرقام المقارنة ،عند الضرورة ،حتى تتوافق مع سياسات العرض والمحاسبة المتبعة في هذه البيانات
المالية المرحلية الموجزة .وتعتقد اإلدارة أن طريقة العرض للسنة الحالية توفر معلومات أكثر قيمة لقراء البيانات المالية
المرحلية الموجزة.

لم يكن لعمليات إعادة التصنيف المذكورة أعاله أي تاثير على بيان الدخل المرحلي الموجز أو بيان التغيرات في صافي
الموجودات المنسوبة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز للسنة الحالية أو السابقة.

()١٣

