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 مدير الصندوقتقرير 
 

)يسّر   األول  أبوظبي  الصندوق”بنك  المدقق  البيانات  تقديم  (“ مدير  لب صندوق  ل ة  المالية  الوطني  أبوظبي  منك  في  األموال  الشرق  تنمية  نطقة 
 . 2021ديسمبر  31( للسنة المنتهية في “الصندوق ”)وسط وشمال أفريقيا  األ

 

 عامة    نظرة

بنك ”أو  “وق صندمدير ال”)  األولتأسيسه في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل بنك أبوظبي ح تم ثمار مفتوهو صندوق است صندوق ال هذا

األول  ومرخص  “أبوظبي  العرب   مصرف  موافقة  ب وج مب (  المتحدة  اإلمارات   ر ب ديسم  26بتاريخ    2197/2004/ 13رقم  تحت  المركزي  ية 

2004  . 

 
 األنشطة الرئيسية 

أسهم محفظة  في  االستثمار  هو  للصندوق  الرئيسي  الغرض  )مثل    في  إن  الملكية  بحقوق  متعلقة  سندات  و/أو  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

في أسواق تداول عالمية   داولةمت مدرجة أو    تن عات العالمية( سواء كاإيصاالت اإليداات األمريكية ووإيصاالت اإليداع السندات القابلة للتحويل

"خار   معترف ترتيبات  خالل  من  أو  الجماعي بها  االستثمار  برامج  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  األخرى  المالية  األوراق  وكذلك  البورصة"  ج 

 . لاألطراف أخرى بغرض تنمية رأس الم

 

 النتائج 

انخفاض في  :  2020)ألف درهم    8.100في صافي الموجودات المنسوبة إلى مالكي الوحدات القابلة لالسترداد إلى    االرتفاع خالل السنة، بلغ
بمبلغ   لالسترداد  القابلة  الوحدات  مالكي  إلى  المنسوبة  الموجودات  درهم  1.265صافي  أ   ( ألف  األرباح  بيان  في  بالتفصيل  مبين  هو  و  كما 

الم الشاملة األخرى  الصندوق  الخسائر واإليرادات  بق  138.361رفق. أصدر  استرد    ألف درهم  767يمة  وحدة  بقيمة   594.033كما  وحدة 

القابلة لالسترداد في    ألف درهم  3.323 المنسوبة إلى حاملي الوحدات  مبلغ وقدره    2021ديسمبر    31خالل السنة وبلغ صافي الموجودات 

 . درهم( ألف 25.012: 2020) ألف درهم 30.556

 

 مبدأ االستمرارية 

السبب، ذا له في المستقبل المنظور. من مواصلة أعماله يمكنه الموارد الكافية والدعم الكافي الذي ندوقالصأن يكون لدى   مدير الصندوقيتوقع 

 . 2021ديسمبر  31ي للسنة المنتهية فمبدأ االستمرارية عند إعداد البيانات المالية يق تطب  دير الصندوقميواصل 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

من  المعامالت ض  كافة. يتم تنفيذ  العالقة  األطراف ذاتمع    تلمعامالاو األرصدة    اإلفصاح عن  البيانات الماليةحول    9يتم في اإليضاح رقم  

 .  ذات الصلة حواللوائ مع القوانين  بما يتوافق للصندوق اديةعتي ل االسياق األعما

 

 رة مستقبلية ظن

أن  يتم الحفاظ علىترى اإلدارة  المتوقع حدوث أي  المستوى الحالي لألن   ه سوف  التمويل أ غت شطة في المستقبل القريب وليس من  و  يرات في 

 الموظفين. 
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 ققي الحسابات  مد
 

ي إم جي لوار كي ب   . أبدت2021  ديسمبر  31تهية في  للفترة المن ات خارجيين للصندوق  اب حسي  ققجلف ليمتد كمدي إم جي لوار  تم تعيين كي ب 

ذمتها همين وتم إبراء  إم جي بموجب قرار المسا  يب تم اقتراح إعادة تعيين كي    كمدققي حسابات للصندوق.  االستمرارفي  رغبتها    جلف ليمتد

 .  2021 ديسمبر 31في  ةفيما يخص مسؤوليتها عن السنة المنتهي 

 

 

 

 

______________ ___ 

 سميرة ذكور 

 مدير عام
 رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد

 
 بية المتحدة  اإلمارات العر أبوظبي،

 :خالتاري 

 

 

 

 

 

 

_____ ____________ 

 أدرين كراستا

 القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة االستثمار
 

 بية المتحدة  اإلمارات العر أبوظبي،

 :خالتاري 
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 للشركات األعضاء  العالميةإم جي  كي بي منظمةية المتحدة وعضو في جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات العرب كي بي إم جي لوار

 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.  دودةمحنجليزية خاصة إنترناشيونال ليمتد، شركة إالمستقلة التابعة لـ كي بي إم جي 
 بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.رخصة متد مسجلة ومُ يوار جلف للكي بي إم جي 

 
 

 
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد    

   2تاور  ، نيشن19الطابق 
 7613رنيش أبوظبي، ص.ب: وك

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 www.kpmg.com/ae ،+ 971( 2) 401 4800هاتف: 

 
 

 قرير مدققي الحسابات المستقلينت
 

ندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال  السادة حاملي وحدات صإلى 
 أفريقيا 

 
 يانات الماليةالتقرير حول تدقيق الب

 
 الرأي  

 
ة الشرق األوسط  في منطق األموال نميةي لتلصندوق بنك أبوظبي الوطن اليةالم البيانات ق دقيبت القد قمن
، وبيانات 2021ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في وق"(، التي تتألف من ال أفريقيا )"الصندوشم

ت والتدفقا ردادالستالقابلة ل منسوبة إلى حاملي الوحدات الدخل الشامل والتغيرات في صافي الموجودات ال
امة  ات المحاسبية الهافة إلى إيضاحات تتضمن السياسباإلض خ،ريتاالي ذلك ية فمنتهالنقدية للسنة ال

 ومعلومات إيضاحية أخرى. 
 

المركز المالي البيانات المالية المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن  في رأينا، إن 
ي ذلك التاريخ وفقاً  ف تهيةالمندية للسنة النقاته المالي وتدفقه ، وعن أدائ2021 سمبردي 31للصندوق كما في 

 ولية إلعداد التقارير المالية.للمعايير الد
 

 أساس إبداء الرأي 
 

ا بموجب هذه المعايير في فقرة لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتن
ا نتمتع باستقاللية عن الصندوق  إنن دققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من هذا التقرير. ية ممسؤول
 ً يين )التي تتضمن معايير االستقاللية الدولية( الصادرة محاسبين القانون للقواعد الدولية للسلوك المهني للوفقا

بات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا متطلية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى عن مجلس المعايير األخالق
رى وفقاً لهذه استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد في دللبيانات المالية 

المعايير األخالقية   لسلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلسدولية لاللقواعد للمتطلبات و ا
بأساس إلبداء دنا قد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويونعتهذا  الدولية للمحاسبين.

 رأينا.
 

 خرى األ وماتالمعل 
 

قرير مدير الصندوق، وال تتضمن إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى ت
 ها.ة وتقرير مدققي الحسابات الخاص بنا بشأنالبيانات المالي

 
عبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن  نُ شمل رأينا حول البيانات المالية المعلومات األخرى، كما أننا الي ال
 ذه المعلومات. ه
 



 
 ا يفريقأ ال في منطقة الشرق األوسط وشمالة األمولتنمي  وطنيصندوق بنك أبوظبي ال 

 مدققي الحسابات المستقلين ر يتقر
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 عضاء للشركات األ العالميةكي بي إم جي  منظمةت العربية المتحدة وعضو في الة اإلماروجلف ليمتد، شركة ُمرخصة في د بي إم جي لواركي 

 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.  محدودةنجليزية خاصة إنترناشيونال ليمتد، شركة إإم جي  المستقلة التابعة لـ كي بي
 حدة.تعربية الملبموجب قوانين دولة اإلمارات ارخصة سجلة ومُ متد مكي بي إم جي لوار جلف لي

 
 

 المعلومات األخرى )تابع( 
 

 المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك نضعتنحصر مسؤوليتنا في قراءة  المالية، للبيانات  قنادقيتب فيما يتعلق
معلومات المالية أو مع ال مادية مع البيانات ار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة عتبفي اال
ى وجود  إل خلصنا في حال ة.اديء ماطكانت تشوبها أخ ذاأثناء عملية التدقيق، أو ما إ ل عليهام الحصو التي ت

ا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر.  فإننبها،  ، بناًء على األعمال التي قمناات األخرى في المعلوم خطأ مادي
   الشأن. إلبالغ عنه في هذاع انتباهنا أي أمر يستدعي الم يستر

 
 ة  يلما ة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات الداراإللية مسؤو

 
رير  قاً للمعايير الدولية إلعداد التقالة وفبيانات المالية بصورة عادوعرض الإعداد  عن ولة مسؤ  إن اإلدارة

المالية بحيث تكون خالية من  ها ضرورية إلعداد البيانات ة، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنماليال
 لناتجة عن االحتيال أو الخطأ. ادية، اطاء الماألخ
 
على مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ  الصندوقاإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة  ية، تكون لمالات اد إعداد البياننع 

استخدام مبدأ ر المتعلقة بمبدأ االستمرارية و ة، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمو رارياالستم
 ن أو لم يكاته عمليندوق أو إيقاف صلا إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفيةة، إال للمحاسباالستمرارية كأساس 

 لديها بديل فعلي غير ذلك. 
 

 عداد التقارير المالية للصندوق.ية إلى عملولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف ع يتحمل مسؤ 
 

 المالية  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات  
 

جمل، كل م، بشبيانات الماليةلات معقولة حول ما إذا كانأكيدات ل على تي الحصو تتمثل أهداف تدقيقنا ف
ي الحسابات الذي يتضمن مدققتقرير االحتيال أو الخطأ، وإصدار عن لتي تنتج من األخطاء المادية، ا ةيخال

تم ق التي التدقي أكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمالكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من الترأينا. إن التأ
نتيجة نشأ األخطاء خطأ مادي إن وجد. قد ت ي أدائماً  كتشفوف تولية للتدقيق سدلا القيام بها وفقاً للمعايير
رة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصو هذه عتبر االحتيال أو الخطأ وتُ 

 .ةليبناًء على هذه البيانات الما ستخدمون ذها الملى القرارات االقتصادية التي يتخجماعية ع 
 

هني الم  أ الشك أحكام مهنية مع اتباع مبديق، قمنا بوضع ير الدولية للتدقلمعايقاً لق وفتدقيل الكجزء من أعما
 ً  بما يلي: خالل عملية التدقيق. قمنا أيضا

 
ل أو الخطأ،  االحتيانتيجة  في البيانات المالية، سواء كانت  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية —

مة  دقيق كافية ومالئوالحصول على أدلة ت رك المخاطلتل اسبةت التدقيق المناءراوتصميم وتنفيذ إج
دية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المانا. اء رأيلتزويدنا بأساس إلبد

 و أ قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير الحتيال ألن اء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً مقارنةً باألخطا
 ابة الداخلية. قرتجاوز الأو  حريف حذف متعمد أو ت

 

مناسبة  وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق قيق ل التدداخلية المتعلق بأعمام نظام الرقابة الهف —
 ية الرقابة الداخلية للصندوق.للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعال

 

ت  إلفصاحات ذااو محاسبية ت الديراى معقولية التقدمو  مة السياسات المحاسبية المتبعةى مالءييم مدقت —
 اإلدارة.   ة الموضوعة من قبللصلا
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 عضاء للشركات األ العالميةكي بي إم جي  منظمةت العربية المتحدة وعضو في الة اإلماروجلف ليمتد، شركة ُمرخصة في د بي إم جي لواركي 

 بالضمان. جميع الحقوق محفوظة.  محدودةنجليزية خاصة إنترناشيونال ليمتد، شركة إإم جي  المستقلة التابعة لـ كي بي
 حدة.تعربية الملبموجب قوانين دولة اإلمارات ارخصة سجلة ومُ متد مكي بي إم جي لوار جلف لي

   بع( )تا ةبيانات المالي لايق تدقسابات عن لحا يقمدقلية مسؤو

 
ة وتحديد ما إذا يسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارالتحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لأل —

حداث أو  ألباا، فيما يتعلق التدقيق التي تم الحصول عليه كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة
وفقاً لمبدأ االستمرارية.   أعمالهجوهري حول قدرة الصندوق على مواصلة  ك ش يرثتُ  قدي الت الظروف

االنتباه في تقرير مدققي   ن نلفت جود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أفي حال خلصنا إلى و 
هذه نا إذا كانت أير يلأو نقوم بتعد ت الصلة في البيانات المالية،الحسابات إلى اإلفصاحات ذا

التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار فية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة كار يغ ات صاحفاإل
قد تتسبب في توقف الصندوق عن  وف المستقبليةمدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظرتقرير 

 وفقاً لمبدأ االستمرارية.واصلة أعماله م

 
انت كل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كا بشتواهتقييم عرض البيانات المالية وهيكلها ومح —

صورة  مالية بصلة بطريقة تضمن عرض البيانات الالبيانات المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات ال
 دلة.عا

 

واإلطار الزمني  ال التدقيقها نطاق أعمضمنمن  صوص عدة أموربخ ة كمنتواصل مع مسؤولي الحو 
م اكتشافه في نظام الرقابة عمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتية ألجوهرالمحدد لها والنتائج ال

 يق. الداخلية خالل أعمال التدق

 
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

 

 شارد اكالندير
 1015رقم التسجيل: 

 حدة المتبية مارات العرإلا ي،ظبأبو 
 

 خ:التاري
  



 

6 

   أفريقياة الشرق األوسط وشمال منطقال في  صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األمو
 

   اليبيان المركز الم
  كما في 

 ديسمبر 31 ديسمبر 31  
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
    

    ات الموجود
 602 2.184 9 النقد وما يعادله
 24,524 28.549 7 ألرباح أو الخسائر  ادلة من خالل بالقيمة العا  االستثمارات

 4 -  مستحقة القبضاح أرب زيعاتوت
  --------------- --------------- 
 25,130 30.733  لي الموجوداتماإج
   ===== = =  ===== = = 
    

    المطلوبات 
 81 79  ىمطلوبات أخر

 37 47 9 ات عالقة  اف ذألطرالمستحق 
 - 51  استردادات مستحقة الدفع 

  --------------- --------------- 
 )باستثناء صافي الموجودات المنسوبة  اتالمطلوب اليإجم

 ملي الوحدات القابلة لالسترداداحل
 

177 118 
   ====== =  ====== = 
    

 25,012 30.556  دداإلى حاملي الوحدات القابلة لالسترالمنسوبة لموجودات ي اصاف 
   ==== ===  ==== === 

    
 5,303,199 4.847.527  عدد الوحدات القائمة 

  ---------------------- ---------------------- 
 4 .72 6 .30  ي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم( صاف 

   === =======  === ======= 
    

    مثلة بما يلي:تم
 25,012 30.556 11 ت  حاملي الوحداى  إلة صافي الموجودات المنسوب

 82 169  الق التعديل من أسعار العرض إلى أسعار اإلغ
  ---------------- ---------------- 
  30.725 25,094 
   == =====  == ===== 

 

النقدية  والتدفقات  التشغيل  ونتائج  المالي  المركز  المادية،  النواحي  المالية تعرض وبشكل عادل، من كافة  البيانات  إن  علمنا،  على حد 
 .  2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  للصندوق

وتم توقيعها نيابة عنهم من  بتاريخ_______________د هذه البيانات المالية والتصريح بإصدارها من قبل مدير الصندوق عتماتم ا
 قبل:
 

 

 

 ____________________ ________________ __ __ 
 أدرين كراستا سميرة ذكور 
 ستثمار إدارة االالقائم بأعمال رئيس مكتب  رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد ، مدير عام

 
 

 يانات المالية.ه البهذ  يتجزأ مناً الجزء 33إلى  10من ت حاصفى الجة علتُشكل اإليضاحات المدر
 .  5إلى   3  ات منحصفمدرج على الإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

FGB3080
Stamp

FGB3080
Stamp
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   أفريقياشرق األوسط وشمال طقة النمموال في  ة األالوطني لتنمي ك أبوظبي ق بنصندو
 

   يرادات الشاملة األخرى و الخسائر واإلأ  ألرباحا  بيان
   ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
  2021 2020 
 ألف درهم  درهمألف  إيضاح 
    

 من االستثمارات بالقيمة العادلة   (الخسائر) / األرباح صافي
 ( 1,334) 8.112 10 ر من خالل األرباح أو الخسائ   

 816 830  رباح إيرادات توزيعات األ
 4 1 9 ئدة ت الفاإيرادا

 65 -  إيرادات أخرى  
  --------------- --------------- 

 ( 449) 8.943   خسائر(ل)ا /ت داايراإل ليإجما
   = =====  = ===== 
    

 (72) ( 44)  مصروفات الوساطة 
 ( 370) ( 482)  األداءو اإلدارةاب أتع

 ( 374) ( 317)  أخرى يةيلغات تشمصروف
  ------------- ------------- 

 ( 816) ( 843)  إجمالي المصروفات التشغيلية
   ======  ====== 
    

 ( 1,265) 8.100  سنةالتشغيلية لل  خسائر(ل)ا /األرباح 
 - -   ىرخاأل  ةاملالش اإليرادات

  ------------- ------------- 
 ( 1,265) 8.100  الشاملة خسائر(ل)ا /اإليرادات  إجمالي

   == ====  == = = == 
    

  وجودات المنسوبة إلىفي صافي الم  (نقصل)ا /الزيادة 
 ( 1.265) 8.100  حاملي الوحدات القابلة لالسترداد    
   ======  ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يانات المالية.ه البهذ جزأ منال يت ءاً جز 33إلى  10من ت الصفحجة على ادرلما حاتااإليضتُشكل 
 .  5إلى   3  ات منحصفمدرج على التقلين مسسابات اللحإن تقرير مدققي ا
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   أفريقياالوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال  ك أبوظبيصندوق بن
 

 ت  وحداحاملي الى إلة نسوبت المبيان التغيرات في صافي الموجودا
   مبرديس 31في المنتهية  سنةلل

   
 صافي الموجودات   
 يملحا المنسوبة إلى  
 قابلة ات الحدالو  

 داد رتسلال
 ألف درهم عدد الوحدات  
   

 27.242 5.500.412   2020يناير  1الرصيد في 
 296 67.464 إصدار وحدات خالل السنة 

 ( 1.261) ( 264.677) ة  السن استرداد وحدات خالل 
 ( 1.265) - حاملي الوحدات القابلة لالسترداد لى ة إالمنسوبوجودات المفي صافي  النقص

 ----------------------- ----------------------- 
 25.012 5.303.199 2020ديسمبر  31في  الرصيد

  ===== =====  ===== ===== 
   

 25.012 5.303.199 2021يناير  1الرصيد كما في 
 767 138.361 سنة ل الوحدات خال ار دصإ
 ( 3.323) ( 594.033) لسنة ل اخالحدات وداد ترسا

 8.100 - د ي الوحدات القابلة لالسترداملحا المنسوبة إلى الموجوداتي  في صاف الزيادة
 ----------------------- ----------------------- 

 30.556 4.847.527 2021ديسمبر  31الرصيد في 
  ===== ==== =  == == == ==== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يانات المالية.ه البأ من هذال يتجز جزءاً  33 لىإ 10من رجة على الصفحات ت المديضاحال اإلكتُش

 .  5إلى   3  ات منحصفمدرج على الإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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   اقيريأفل وشما صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط
 

 ة  ديالنققات لتدفبيان ا
  ديسمبر 31في المنتهية  ةللسن
 
 2021 2020 
 ألف درهم  مرهألف د احضيإ 
   

   غيلية تشال التدفقات النقدية من األنشطة 
 ( 1,265) 8.100 للسنةتشغيلية ال( الخسائر) /األرباح 

   
   التغيرات في رأس المال العامل: 

 1,619 ( 4.025) ح أو الخسائر باراألالل من خ االستثمارات بالقيمة العادلة
 2 - تحق من طرف ذي عالقة  مسال

 (4) 4 باح مستحقة القبضرأ توزيعات
 37 ( 2) مطلوبات أخرى 

 (36) 10 ة قعال اتذ فاطرألالمستحق 
 -------------- -------------- 

 353 4.087 تشغيلية األنشطة الالناتج من  صافي النقد
  == = ===  == = === 
   

   األنشطة التمويلية   ة فيتخدمالمسدية التدفقات النق 
 296 767 ابلة لالسترداد المصدرة لقا  وحداتال منالمتحصالت 

 ( 1,261) ( 3.272)   ستردادالل ةقابل  استرداد وحدات
 ---------------- ---------------- 

 ( 965) ( 2.505) تمويليةنشطة الفي األ المستخدم صافي النقد
  = = = == ==  = = = == == 
   

 ( 612) 1.582 ي النقد وما يعادلهف  (النقصة / )يادالز فيصا
   

 1,214 602 بداية السنة  النقد وما يعادله في 
 --------------- --------------- 

 602 2.184 9 نهاية السنة النقد وما يعادله في 
  = ======  = ====== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يانات المالية.ه البءاً ال يتجزأ من هذزج 33إلى  10 منت الصفحلى اجة ع درلما ضاحاتيل اإلتُشك
 .  5إلى   3  ات منحصفمدرج على اللين الحسابات المستقي ققدرير متق نإ
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   أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال ي لتنمية األموال في  دوق بنك أبوظبي الوطننص
 

 الية البيانات المإيضاحات حول 
 2021ديسمبر   31في  يةتهمنة الللسن
 
 نشطة الرئيسية  نوني واألاق الوضع ال 1

 
ب أإن صندوق  الوطبوظبنك  مل  نيي  في  األموال  )تنمية  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  اسلا" نطقة  صندوق  هو  تثمار صندوق"( 
تأسي تم  المفتوح  العربية  اإلمارات  في دولة  األول  سه  أبوظبي  بنك  قبل  ال)"مدمتحدة من  بمرخوم(  " صندوقير  قة موافوجب  ص 

المتحد  اإلماراتف  رصم المركزي تحت رقم  العربية  عتبر الصندوق كياناً . ال ي2004ديسمبر    26خ  بتاري  13/2197/2004ة 
 ارية)"الجهة اإلدأبوظبي    -أبيكس فاند سيرفسز ليمتد  تم إدارته من قبل  تكما    ر الصندوقديم  بواسطةأنشطته    تدارو  مستقالً بذاته

  .دوق"(للصن

 
الرالغر  نإ للئيسض  االدونصي  هو  أسهمتثسق  محفظة  في  وشما  في   مار  األوسط  أف الشرق  م  أوو/ريقيا  ل  ق بحقو  تعلقةسندات 
للتحا القابلة  السندات  )مثل  اإليداعلملكية  وإيصاالت  كاويل  سواء  العالمية(  اإليداعات  وإيصاالت  األمريكية  أو    تنات  مدرجة 
  لصلة وكذلك األوراق المالية األخرى ذات ا  ورصة" ج الب"خارت  ا بترتيالل  من خأو    هاب  رفمعت  داول عالميةفي أسواق ت  داولةمت

 المال. ماعي ألطراف أخرى بغرض تنمية رأس الجثمار االستك برامج ذلي بما ف
 

  ية ربلعمصرف اإلمارات التعديالت من قبل  اعتماد هذه ا  م. ت2014نوفمبر    30اب والئحة الشروط في  نشرة االكتت  لقد تم تعديل
اال  إن  .ركزيالم  تحدةالم البياننشرة  المعدلة وكذلك  الشروط  اكتتاب والئحة  الللو  في  ندوق كمالصل  لماليةات    31  منتهية فيسنة 

لعربية اإلمارات ا ،يبأبوظ  6316ص.ب  تب المسجل لمدير الصندوق وعنوانهالمكد الطلب لدى  ميعها عن متاحة ج 2021ديسمبر 
 المتحدة.

 

   أساس اإلعداد 2
 

 ق اف ن التوبيا أ()
 
تم   .إلعداد التقارير المالية  الدولية  للمعاييراً  فقو  2021ر  مبيسد  31ي  ية فللصندوق كما في وللسنة المنته نات المالية  إعداد البيا  مت

 . _______________ي عن مدير الصندوق ف  ابةانات المالية باإلناعتماد هذه البي
 

 أساس القياس  )ب( 
 

البياإعدتم   التاريتلا  اسعلى أسة  ماليالت  نااد هذه  العخية باستثناكلفة  المالية بالقيمة  أا  لمن خال  ادلةء األدوات  الخألرباح  سائر و 
 تي يتم قياسها بالقيمة العادلة. وال
 

 وعملة عرض البيانات المالية  التشغيليةالعملة  )ج(
 

البيانات هذه  بدرهملا  يتم عرض  العربي  مالية  )"الداإلمارات  المتحدة  وهاتيماراإلم  رهة  الرسمية  لمع ال  ي"(  وة  تم  للصندوق.  قد 
 عدد صحيح باأللف. إلى أقرب  درهمبال رضهاع تمالتي  اليةتقريب جميع المعلومات الم
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   أفريقيا موال في منطقة الشرق األوسط وشمالنمية األظبي الوطني لتصندوق بنك أبو
 

 ت المالية البياناحول  ت اإيضاح
 2021  برسمدي 31تهية في المنللسنة 

 

 )تابع( عداد س اإلأسا 2
 

 استخدام التقديرات واألحكام  )د( 
 
ه متداول. إال أن  أو غير  كمتداولصنيف  تلدام االسيولة ولم يتم عرضه باستخ  ساسعلى أندوق  مالي للصالز  المرك  بيانعرض  تم  

طرف  مستحق من  وال  مدينة األخرىدله، والذمم الا يعاقد ومنة: الا متداولعلى أنه  تصنيف األرصدة التالية سوف يتم بصورة عامة  
غير تصنيف االستثمارات على أنها  عامة  صورة  م بوف يتعالقة. ست  ذاطراف  أإلى    األخرى والمستحق  والمطلوبات  قةذي عال

 ولة.  امتد
 

مد  من  يتطلب  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  البيانات  إعداد  الصندوقإن  وا  ير  األحكام  لتقديرات وضع 
صروفات. قد دات والميراواإل  وباتلطالموت  داجوموللة  المعلنالغ  والمب بيق السياسات المحاسبيةطت   تؤثر على  راضات التيفتواال

 التقديرات. تائج الفعلية عن تلك  تختلف الن
 

لفترة اسبية في امحالتقديرات ال بالتعديالت على م االعترافتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. كما يت
 ت.عديالالت كلبت رأثتتة ليقبستترات مأي فيتم فيها تعديل التقديرات وفي  يالت
 

اإليضاح   في  المعل  5يتم  لعبيان  الهامة  المجاالت  حول  تطبيق  ومات  في  المستخدمة  الهامة  واألحكام  التقديرات  في  اليقين  دم 
 البيانات المالية.  هبها في هذغ المعترف الكبر على المبلها التأثير األ اسبية التيالسياسات المح

 

 ة  املها  حاسبيةالم  السياسات 3
 

لتي تم عرضها في هذه البيانات المالية باستثناء متسقة على كافة الفترات ابية الموضحة أدناه بصورة  محاست الياساالس  قيتطب  تم
ت الت أي تأثير على هذه البيانايدعلهذه الت  نة. لم يكنلسطبيقها خالل ا بحت سارية وتم تير التي أصالتعديالت الجديدة على المعاي

 مالية. ال
 

 ائدة الف وفاترصوم تداراإي ()أ
 

بإيرادات ومصر الفائدة ضمن  يتم االعتراف  الخسائر واوفات  أو  الشاملة األخرىبيان األرباح  الفائدة   إليرادات  باستخدام طريقة 
   الفعلية.

 
 رباحإيرادات توزيعات األ )ب( 

 
 ح.بارالحصول على توزيعات األوت الحق في  ثبخ  تاري  يف  رئت توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسادااف بإيراعتريتم اال

عذلن  كويو تادة  ك  األراريفي  توزيعات  عن  اإلعالن  بالنسبة  خ  الملكيةباح  بالنسبة  المدرجة   لسندات  أما  غير   لسندات.   الملكية 
من  ت األرباح  عازيدات تواريإدفع توزيعات األرباح. يتم االعتراف بعلى    لمساهمينقة اموافيخ  في تارعادة    ذلك   ، فيكونالمدرجة
 باح أو الخسائر. أو الخسائر ضمن األر األرباح خالل من  ادلةعل ة امقيالب فةالمصنالملكية  سندات

 
 ترداد  حاملي األسهم القابلة لالسلتوزيعات األرباح     )ج(

 
 . يف تمويلكالكت رالخسائ وأ األرباحالقابلة لالسترداد ضمن  األسهمي ملحال تحقةالمسيعات األرباح  االعتراف بتوزيتم 

 
 بتاأتعاب االكت    (د)

 
ها تتاب في الوحدات في الصندوق، ويتم االعتراف بة لالسترداد في وقت االكلى حاملي الوحدات القابلتاب عالكتاب ال أتعتحمي يتم

 تتاب.االكم خاللها عمليات في الفترة التي تت األخرىلشاملة  دات اخسائر واإليرابيان األرباح أو الضمن 
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   يايقفرأ طقة الشرق األوسط وشماللتنمية األموال في من ينبنك أبوظبي الوطوق دنص
 

 بيانات المالية ال حول  ت احاإيض
 2021ديسمبر   31في تهية للسنة المن

 

 )تابع( اسبية الهامة السياسات المح 3
 

 ئرساأو الخباح ادلة من خالل األرلية بالقيمة العوات المامن األد رباحصافي األ     ()هـ
 

األرب العادلة من خالل  حايشتمل صافي  بالقيمة  المالية  األدوات  الأاح  ربألا  من  عسائخو  المحققة   ىل ر  )الخسائر(  األرباح/    كافة 
 ت األرباح. فائدة وإيرادات توزيعالانه ال يتضمن األجنبية، ولكادلة وفروق صرف العمالت لعا والتغيرات غير المحققة في القيمة

 
متها العادلة في نهاية  يق  بينم ويتقي   رآخ  يخارت  مة الدفترية لألداة المالية فيالفرق بين القي  يغير المحققة ف  (ائرخسال)/رباحاأل  تتمثل

 الفترة. 
 

المحققة م المالية بالقيمةيتم احتساب صافي األرباح  الفرأالل األرباح  العادلة من خ  ن األدوات  أنه  القيمة  و الخسائر على  ق بين 
 ييم وبين سعر التسوية الخاص بها. قت مالية في تاريخ آخرالة لألدا تريةالدف

 
 ات وف صرلما    (و)
 

 لشاملة األخرىر واإليرادات اح أو الخسائبيان األرباب اإلدارة واألداء، ضمن  بكافة المصروفات، بما في ذلك أتعا  فتراالعايتم  
 ستحقاق.على أساس اال

 
 ة جنبيالمعامالت بالعمالت األ     (ز)

 
يل تحو  عادةإتم  ت  ة.ملوفقاً لسعر الصرف الفوري السائد بتاريخ المعا  يالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتل المعاميحوت  يتم
ً تي واإلمارا  ى الدرهمير إلاألجنبية في تاريخ التقرت  البالعم  النقديةموجودات والمطلوبات  لا لسعر الصرف الفوري السائد في   فقا

 . اريخذلك الت
 
تحويل  دعاإ  تتم غير  ة  والمطلوبات  مألا  بالعمالت   النقديةالموجودات  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  أبألرا  لخالن  جنبية   واح 
 ة العادلة. قيمال فيه تحديدالذي تم   اريخالت في  رف الفوري السائدلصا إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً لسعر رئخساال
 

ات ق. يتم إدراج فروبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ويل ضمن  حلتا تجة عنالنايتم االعتراف بفروق الصرف  
يمة رات بالقستثماضمن صافي األرباح من االر  ائسخال  أو  حرباألل ا الخ  منالمتعلقة باالستثمارات بالقيمة العادلة  الت  معلاصرف  

 باح أو الخسائر.الل األرمن خدلة العا
 
 مطلوبات الماليةالو لماليةات االموجود (ح)

 
 المبدئي االعتراف والقياس (1)
 

ب  يقوم الصندوق العادلة المالية والمطلوب  تااالعتراف بالموجودمبدئياً  المالية بالقيمة  في تاريخ   ئر ساخلو اح أاألربال  خالن  م  ات 
بالموجودات المالية والمطلوبات  اف ترم االعويت في األحكام التعاقدية لألداة.ق طرفاً صندوه ال يصبح في ريخ الذيالتا المعاملة، وهو

  .الذي تنشأ فيهتاريخ  المالية األخرى في ال
 

 خالل األرباح ادلة من  ة العة للبنود التي ليست بالقيمبسنبال  ،داً زائ  ةادل لعا  مةبالقي  موجودات المالية أو المطلوبات الماليةلا  يتم قياس
 حيازتها أو إصدارها.  لىإ مباشرةورة تكاليف المعاملة المنسوبة بص أو الخسائر،
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   أفريقياوشمال  طسوأبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األ كنصندوق ب
 

 ة ليإيضاحات حول البيانات الما 
 2021بر  يسمد  31في  تهيةالمن للسنة
 

 )تابع( ة بية الهاممحاس السياسات ال 3
 

 ( تابع) الموجودات المالية والمطلوبات المالية ()ح
 

 س الالحق والقيا يفصنالت (2)
 

 المالية  تصنيف الموجودات
 

األصل   تصنيف  يتم  المبدئي،  االعتراف  أوملاعند  المطفأة  بالتكلفة  لقياسه:  وفقاً  اإلخال  من  ةلعادالة  يمبالق  الي  الشاملة درايل  ات 
العادلة    الملكية؛ أو بالقيمةوق  حق  يثمار فاست  –رادات الشاملة األخرى  الل اإليعادلة من خالقيمة ال  ن؛ديال  ر فيتثمااالس  –األخرى  

الخسائر.  ن خالل األم المرباح أو  المالية عقب االعتوجوال تتم إعادة تصنيف  المبدئي بها،دات  ل  راف  ير بتغي  دوقنالص  مقيم  ما 
الذياأل  وذجمن التطبقه إلدار  عمال  اة  الوفي هلمالية  موجودات  الموجوداتذه  إعادة تصنيف جميع  تتم  االم  حالة  ثرة بهذا  تألمالية 

 .لااد التقارير تلي التغير في نموذج األعمول فترة إلعدأول تاريخ ألالتغيير في 
 

المطفأة   بالتكلفة  المالي  األصل  قياس  تم تصاليين  التين  طالشركال    ليهعطبق  نا  اذإيتم  قد  يكن  مبالقيمة    نيفهولم  خالعادلة    الل ن 
 األرباح أو الخسائر:

 ة؛  ـة التعاقديـل تحصيل التدفقات النقديـودات من أجحتفاظ بالموجال يهدف إلى االـأعم ذجومضمن ن لألصبا يكون محتفظأن  —
باألصل و — المتعلقة  التعاقدية  الشروط  ينشأ عن  تو ف ي،  اللما  أن  ن،  ةدمحد  اريخي  فقطتدفقات  تمثل  ادفع  قدية  األات  لي  صلمبلغ 

 األصلي المستحق.      على المبلغ والفائدة
 

يكن قد   لمالتاليين و  نكال الشرطي  إذا انطبق عليهشاملة األخرى  إليرادات الة من خالل امة العادلالدين بالقي  فير  تثماس االس  يتم قيا
 ئر:  اسخلاأو  رباحاأل لخال ن م لة تصنيفه بالقيمة العاد تم
االحتفا — يتم  كان  بهإذا  نموذ  ظ  ي ضمن  أعمال  النقديتحتم  ج  التدفقات  تحصيل  خالل  من  هدفه  القيق  بيع  وكة  تعاقدية  ذلك 

 الية؛ و  الموجودات الم
تدفقاتا  إذ — محددة  مواعيد  في  التعاقدية  على شروطه  والفاقن  ترتب  األصلي  المبلغ  دفعات  في  فقط  تتمثل   لغ مبلا ى  علة  ئددية 

 ق.تحمسلا صلي ألا
 

  تقييم نموذج األعمال
 

ومات ذات كافة المعل  االعتبارق األخذ بعين  دوصنال  قوم، ييالذي يتم فيه االحتفاظ باألصل المالعمال  وذج األهدف نم تقييم  د  نع
 صلة عن كيفية إدارة األعمال، بما فيها:  ال
 
ً ة عمتيجياسترالا  لكاستراتيجية االستثمار الموثقة وكيفية تفعيل ت - تركز على    رااالستثم  يجيةتراتا إذا كانت اسمل ذلك ميش  .ليا

إيرادت واالحتفاظحقيق  التعاقدية  الفوائد  فت  محددة  ةئدفا  عاربأس   ات  بين  استحقاق  والتوافق  ارة  وفترة  الموجودات  لمالية 
 ل بيع الموجودات؛خال  ة مننقديت الادفقلتا ققأو تح متوقعةالالتدفقات النقدية الخارجة  أو  ة لذات الص المطلوباتاستحقاق 

 ؛ الصندوقا إلى إدارة رير بشأنهورفع تقا فظةأداء المحييم كيفية تق -
ال - الماء نموذج األعمال )والأد ى  ؤثر علتي تالمخاطر  المحتفموجودات  إدارة  ظ بها ضمن نموذج األعالية    ك لتمال( وكيفية 

 المخاطر؛  
قدية نلا  التدفقات لمدارة أوات االعادلة للموجود ةاس القيمأس  ىز عليرتكويض عالتن كاء سوا -كيفية تعويض مديري األعمال  -

 التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و 
ت - الموجوداتوقوتوحجم    كرارمدى  مبيعات  فا  يت  في  سابقة،لمالية  نشا   ترات  بشأن  والتوقعات  المبيعات  هذه   طأسباب 

 المبيعات في المستقبل.
 

المو تحويل  عمليات  إل  رىأخ   ف أطراإلى  لية  االمت  داجوإن  مؤهلة  غير  معامالت  االعترايقافي  تعتبف  ال  مف  لهذابيعر   ات 
 . بالموجودات االعتراف مواصلة يخص اميف لصندوقسة اوذلك بما يتوافق مع سيا الغرض،
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   أفريقياالشرق األوسط وشمال  ةقصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منط
 

 ة ماليلت انايالب إيضاحات حول ا
 2021ديسمبر   31تهية في منلاة سنلل
 

 )تابع(  ية الهامةحاسبالم  ياساتالس 3
 

 ع( اب)ت ماليةت الالموجودات المالية والمطلوبا ()ح
 

 ع( )تاب التصنيف والقياس الالحق (2)
 

 )تابع( ماليةتصنيف الموجودات ال
 

 نموذجين أعمال.  ديهل  نأ الصندوق قرر
 

أعمال   - بتفمحالالموجودات  نموذج  اا بغهظ  النقد وما  :  ليلتحصرض  ذلك  الألروا  ه يعادليتضمن  الو  مستحقةصدة  سطاء  من 
 دية.صيل تدفقات نقدية تعاقلمالية لتحا وله األصبهذ . يتم االحتفاظوالذمم المدينة األخرى

 
  م ييتق م  تية ويللماا  اتودالموجتتم إدارة هذه    الملكية.حقوق  في  مارات  ثتساالنموذج أعمال آخر: يتضمن ذلك سندات الدين و -

 بيع. حدوث عمليات  تكرار عنددلة  على أساس القيمة العا هاائأد
 

 : ئدة المستحقةت المبلغ األصلي والفال فقط دفعامثت عاقديةالت تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية
 

ا  " تعريف  يتم  التقييم،  هذا  العادل بملألغراض  القيمة  أنه  على  األصلي"  اللغ  لألصل  تعريف   .يئدالمبف  راعتالا  عند  ليماة  يتم 
على   الزمنيلالمقابل    أنها"الفائدة"  ومخالقيمة  للمال  بالمبلغة  المرتبطة  االئتمان  ااأل  طر  خالتحسم لصلي  فترق  محددة ل  زمنية  ة 

 ح.  ربالش ليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هاميولة والتكاسلا)مثل مخاطر  األساسية األخرى اإلقراضتكاليف ومخاطر ومقابل 
 
ميتق  عند ا   اذإ  ايم  النقدية  التدفقات  تمثللتعاكانت  يت  مدفوعاالفقط    قدية  والفائدة،  األصلي  المبلغ  ر باعتاال  في  قالصندوأخذ  من 

الت لألداة. ويتضمنالشروط  إذا كان  عاقدية  ما  تقييم  المالي    ذلك  تعاق  يتضمناألصل  قيمة   يترتب عليه تغيير  يدشرط  أو  توقيت 
بعين االعتبار  الصندوق تقييم، يضعراء هذا الإج عند لشرط.ا ذابهيفي ال  أنه جعل األصلش من ونح ى علة اقديعالتة دينقالتدفقات ال
 ما يلي:

 
 النقدية؛ يمة أو توقيت التدفقاتقد تغير ق لةتمث محداأح —
 ؛  سمات التمويل —
 أجل السداد  ديدمزايا الدفع مقدماً أو تم —
 (؛ ودة )مثل شرط عدم الرجوعمحدات دوموج من ديةقنالات فقتدبال الصندوق شروط تحد من مطالبة  —
 فائدة(. الت لمعدالوري على سبيل المثال تعديل دمنية للمال )ة الزالقيمل مقابل سمات تعد —
 

 إعادة التصنيف 
 

رة إلدا  بقهطت  ي لذا  البتغيير نموذج األعم  الصندوققم  ما لم ي  بها،  يئددة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبم إعاال تت
الحاوداوجملا هذه  وفي  المالية  تت  إعادة  لة  جميتم  التصنيف  فيموجوع  التغيير  بهذا  المتأثرة  المالية  فترة  وأل  تاريخ   أول  دات  ل 

 ير في نموذج األعمال.داد التقارير تلي التغإلع
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   قيايرفأ طقة الشرق األوسط وشماللتنمية األموال في من ينصندوق بنك أبوظبي الوط
 

 انات المالية يب ال حول  ت احاإيض
 2021مبر  ديس 31في ية هتللسنة المن

 

 )تابع( اسات المحاسبية الهامة لسي ا 3
 

 )تابع(  والمطلوبات المالية يةالات الموجودالم ()ح
 
 لقيمة العادلة س اقيا (3)
 

ن  ظمة بين المشاركي تن م  ةاملعمفي  ما    متزاالل  وييتم دفعه لتح  ذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل أول ا  تتمثل القيمة العادلة في المبلغ
للصندوق في ذلك التاريخ.    حاً ون متاق يكأو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق الرئيسي  اس في السولقيي تاريخ اوق ففي الس
 قيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. تعكس ال

 

يعتبر   اة.لتلك األدنشط  في سوق    عر المدرجخدام السستابداة  لأل  ادلة عال  مةقي الفي حال توفر تلك الشروط، يقوم الصندوق بقياس  
فالس نشطاً  الموق  المعامالت  حدوث  تكرار  حال  بالمتعلقي  بحيث  ودوجة  كاٍف  بشكل  المطلوبات  أو  على ات  الحصول  يتسنى 

ب هذا  ار قيحيث    طوسمتال  سعرالب  شطوم الصندوق بقياس باألدوات المدرجة في سوق نق ي  معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.
 البيع. سعر معقولة  السعر بصورة

 

ملحوظة ذات لترتكز بشكل كبير على المدخالت ام  ييليب تق أسا  ، يستخدم الصندوقةفي سوق نشطجود سعر مدرج  في حالة عدم و
كون في ارشما اليضعهلتي  امل  والع ا  . يشمل أسلوب التقييم الذي يتم اختياره كافةةظوالصلة وبشكل أقل على المدخالت غير الملح

مة العادلة كما في قيالرج في  التدباالعتراف بالتحويالت بين مستويات    لصندوقيقوم الة.  عامتسعير المعند  عتبارهم  لسوق في اا
 تقرير التي حدث خاللها التغير. نهاية فترة ال

 
   ةأفقياس التكلفة المط (4)
 

ف المبدئي، تتمثل ’التكلفة المطفأة‘ لألصل المالي أو االلتزام المالي في المبلغ الذي يتم به قياس هذا األصل أو االلتزام عند االعترا
للمبلغ األصل  المدفوعات  اإلطفاء  ن  أوائداً  ي، زناقصاً  المبدئية  اقصاً  القيمة  بين  الفعلية ألي فرق  الفائدة  باستخدام طريقة  المتراكم 

 المعترف بها والقيمة المستحقة، وبالنسبة للموجودات المالية، المعدلة بناًء على مخصص الخسائر.  
 
    يمةقض ال خفانا (5)
 

 لتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.لموجودات المالية امن ا ة قعالمتو تمانائر لخسائر االئسخصصات الخف بمالعتراوق بايقوم الصند
 

 تدواألا  اءمدى عمر األداة المالية، باستثنالمتوقعة على    نخسائر االئتمال  معادلةت الخسائر بقيمة  بقياس مخصصا  يقوم الصندوق
 هراً:ش 12لمدة  وقعةاالئتمان المتئر خسال لةادمعة بقيم اهائرسخقياس مخصصات  يتم حيث ليةاالت
 

 اريخ التقرير؛ و التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في ت الموجودات المالية —
 

المالية — لم  الموجودات  التي  االئزت  األخرى  مخاطر  جوهر داد  بصورة  بها  المرتبطة  العترااال  نذم  يةتمان  )أي  به  يمبدئف  ا 
   (.صللألعمر المتوقع لعلى مدى احدث التي تتعثر مخاطر ال

 

إحدت  عند ما  االعتيد  منذ  ملحوظ  بشكل  زادت  قد  مالية  ألداة  التعثر  مخاطر  كانت  باالعتبار   الصندوقأخذ  يالمبدئي،    رافذا 
ًء وعية بنا  والنمات الكمية  الت والمعلوحليالت  تشمللتي  د وائزا  ودجهم  لمتاحة دون تكلفة أو لة والداعمة المالئمة واوقعالمعلومات الم

 والمعلومات االستشرافية. بياناتوالتقييم االئتماني القائم على  قدوللصنة سابقخبرة العلى ال
 
عن    تزيد  دةلم  زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخر عن السداد   دقأن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي    ندوقالصفترض  ي

 ماً.يو 30
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   قياريأفل وشما طألوسالشرق افي منطقة األموال  نميةي الوطني لتدوق بنك أبوظبنص
 

 لية إيضاحات حول البيانات الما 
 2021ديسمبر   31تهية في للسنة المن

 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 )تابع(  ة والمطلوبات الماليةالمالي تادالموجو ()ح
 
 ع( اب)تة ملقيا اضخف ان( 5)
 

 ندما:  السداد ع تعثرلي مصل الماأن األ الصندوقبر ت عي
 

التخاذ إجراءات مثل    قوالصنددون لجوء    الصندوقزاماته االئتمانية تجاه  يفي المقترض بكافة الت  أنل  المحتمغير  يكون من   —
 مصادرة الضمان )إن وجد(؛ أو  

 

 ؛ما  يو 90يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  نأ —
 

خسثتتم  على  الم  انمتاالئ ائر  ل  األتوقعة  عمر  ف داة  مدى  االمالية  خسائر  جميع    تيالة  توقعالم  الئتماني  عن  التعثر تنتج  أحداث 
 ية. لاالمحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة الم

 

لمدة   المتوقعة  االئتمان  خسائر  تنت  يف  شهراً   12تتمثل  التي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  من  ل متالمحر  عثالت  ثأحدا  عنج  الجزء 
 شهراً(.   12اة أقل من عمر المتوقع لألدالن  إذا كار  قصأ  فترة )أو خالل خ التقريرتاريعد شهراً ب 12خالل  حدوثها

 

تعرض د األقصى للفترة التعاقدية التي يالح  ي ف  ائر االئتمان المتوقعةأخذها باالعتبار عند تقدير خستمثل الفترة القصوى التي يتم  ت
 . مانئتالطر المخا دوقنالصا لهالخ
 

 توقعة الم مانئر االئتقياس خسا
 

قيمة الحالية لكافة حاالت س خسائر االئتمان على أنها المان. يتم قياالتقدير المرجح لخسائر االئت  فية  لمتوقعان ال خسائر االئتممثتت
ً  نيجز النقدي )أي الفرق بالع ل حص ي  الصندوق أن  توقعتي يدية النقلاقات  دفلتين ابعقد ولل  التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا

  عليها(.
 

 . لألصل المالي متوقعة بمعدل الفائدة الفعليالن الئتمائر ايتم تخفيض خسا 
 

 ائتماني النخفاض  رضتالتي تع لموجودات الماليةا
 

 العادلة من   الدين بالقيمة  تادنوس  ةمطفأة الفتكلالب  لةت المالية المسجبتقييم ما إذا كانت الموجودا  رييقوم الصندوق في تاريخ كل تقر 
 رض النخفاض ائتماني‘ عند وقوعاني. يعتبر األصل المالي أنه ’تعخفاض ائتمنال  تعرضت  ى قدة األخرات الشاملل اإليرادخال

 تقبلية المقدرة لألصل المالي. سمللى التدفقات النقدية ا حدث أو أكثر له تأثير سلبي ع
 

 يلي:  ى ماائتماني عل مالي النخفاضالل صاألض عرت  على  ةوعيوضلما تشتمل األدلة
 

 ر؛ و الُمصدأ رضلمقتل ةبيرالك ةالمالي مةزاأل —
 

 أو  يوماً؛ 90د عن و التأخر في السداد لفترة تزياإلخالل بالعقد، مثل التعثر أ —
 

 .  أخرى لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية ضرأن يكون من المحتمل تعرض المقت —

 

 . اتلية للموجودماجرية اإلتلدفة القيمطفأة من اتكلفة المبال اسهايتم قي ية التيت الماللموجودال ائر الخس م مخصصاتخص يتم
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   أفريقياالشرق األوسط وشمال  ةقطصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في من
 

 لية ات الما ان بيالإيضاحات حول 
 2021ديسمبر   31تهية في منال سنةلل
 

 بع( )تاامة هة الاسبيحاسات الملسي ا 3
 

 )تابع(  الماليةلمطلوبات  ة واماليودات الالموج ()ح
 

 )تابع( ة يملقا انخفاض( 5)
 

 الشطب
 

 .  زئيةج أوة بصورة كليلي ماال ل األص تحصيلللي طالما ال توجد احتمالية فعلية امالألصل ليتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية 
 

 إيقاف االعتراف( 6)
  

 لية اجودات المموال
، أو ماليدية من األصل الى تدفقات نقعلل  صوبالح  ةاقديق التعهاء الحقوتي عند انلمال راف باألصل ابإيقاف االعت  الصندوققوم  ي

ي ال ا  بتحويل  الصندوققوم  عندما  النقديحقوق  التدفقات  على  بالحصول  معاقدية من خالتعالة  لتعاقدية  بمو  لةمال  بيتم  صورة جبها 
االحتفاظ   أول  ويها بتحجب موب  الصندوققوم  ي  المعاملة  الل  ، أو من خاليالمكية لألصل  يازات الملمتوار  طيل كافة مخافعلية تحو

 سيطرة على األصل المالي. بال ظحتفوال ييازات الملكية بصورة فعلية جميع مخاطر وامتب
 

معبرم  ي بموجبها يت  الامالصندوق  اموجل  يوبتح   قوم  بيان  بها ضمن  معترف  المالودات  وليلمركز  بكيكنه  ،  معحتفظ  أو  ظم  ل 
 بالموجودات المحولة.   إيقاف االعتراف الت، ال يتماممعالل هذه ي مثلة. وفدات المحووية الموجملك تيازاتطر واممخا

 
 ليةاملالمطلوبات ا

بااللتزام  الصندوققوم  ي االعتراف  تتم  اللما  بإيقاف  عندما  عندما  تزاال  ةتسويي  أو  التعاقدية  إلغاؤهاماتها  ا  يتم  م وق وي  ؤها.نتهاأو 
ً أي  الصندوق اللتزام المعدل مختلفة بصورة تدفقات النقدية  طه وتكون الروش  يلتم تعدما يلي عندتزام المالراف باالالعت بإيقاف اضا
ام لتزالاالعتراف بادلة بالقيمة العادلة. عند إيقاف عمال ء على الشروطناب يدوفي هذه الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جد ،جوهرية

دية تم تحويلها أو موجودات غير نق  في ذلك أية  ما)بع  المدفو  ابلوالمق  المشطوبة  ةالدفتري  قيمةالالفرق بين  االعتراف بتم  ي، يلمالا
 ن األرباح أو الخسائر.  مض التزامات محتملة(

 
 المقاصة ( 7)

 
واالة  اصمقتتم   المبا  اتبولمطلموجودات  بيان صافي  ويتم  بيانلغ ضلمالية  االمر  من  فقكز  عندمالمالي  حق للصندويكون    ط  ق 
مقاانونق في  المبالغصي  المإما    متزويعها  ب  رفعتالم  ة  أو  تسوية  المبلغ  على أساس صافي  الموجودات وتعامالت  ة يوستحصيل 

 المطلوبات بصورة متزامنة.
 

، على ةاليتقارير المإلعداد ال  يةوللدا  معاييرال  كتسمح بذلفقط عندما    المبلغ  صافي  سأسا  وفات علىلمصروات  دااإليرايتم عرض  
بالقيمة    ة يلالمماثلة، مثل األرباح أو الخسائر من األدوات الما  من المعامالت  عةمومن مج  اتجةخسائر الناح والبال، لألرالمثسبيل  

 ر.العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
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   أفريقياال موال في منطقة الشرق األوسط وشمألاصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية 
 

 لية ما لانات لبياحات حول ااضيإ
 2021مبر  ديس 31تهية في منللسنة ال

 

 )تابع( ة ية الهامالمحاسب  اساتسي ال 3
 

 ترداد سلال ةقابلالوحدات ال ( )ط
 

الخاصة    د. وفقاً لنشرة االكتتاباالستردا   ية لمبالغ لحالسها بالقيمة الية ويتم قياكمطلوبات ما  ردادتلقابلة لالس يتم تصنيف الوحدات ا
تستنبا االسلصندوق،  مبالغ  للوحداد  لالت  ترداد  نشرها.  قيمة  في  صا  ر أخ  على  داد رتسالقابلة  تم  قيمة ن  ضميتللموجودات  صافي 
 ق. غال ر اإلااستخدام أسعت استثمارات الصندوق المحتسبة بادموجوال
 

للسال  على ويتم قياس بسعر العرض    قيمة العادلةموجودات المالية بالق، يتم قياس الية للصندوت المحاسبياساجانب اآلخر، ووفقاً 
المالال الطلب.  دلعااليمة  بالق  ةيمطلوبات  بسعر  الفروة  تعديل  القياس    فيت  قاتم  الصندارمث الستأسس  االات  ومبالغ  سترداد وق 

      أو الخسائر. ح بالقيمة العادلة من خالل األربا ت الماليةالموجودا  ة منلربح / الخسارخالل صافي ا لالسترداد منبلة االقللوحدات 
 
 وحدة  لكل داتجوالمومة يي ق صاف  ( ي)

 

الموجصاب  تسااح  يتم قيمة  اإلفصاوفي  تم  الذي  وحدة  لكل  ادات  المركز  بيان  في  عنه  الخاصة  ام لح  االكتتاب  لنشرة  وفقاً  لي 
على كز المالي  ان المرضمن بي  ةمدرج د الابلة لالستردة لحاملي الوحدات القاالعائد  اتدولموجتقسيم صافي ال  الخ  بالصندوق من

 تقرير. يخ ال مة في تارائدات القالوحعدد 
 

 هد وما يعادلالنق ( ك)
 

النق التدفقات  بيان  يعادله لغرض  النقد وما  البنوك    ةيديتألف  لدى  ودائع  استحقاقها    تكونمن  ثال  ةليصاألفترات  أأقل من  ر  هشثة 
جيل  تم تسد. يوق للنقة الصندجزءاً ال يتجزأ من إدارشكل  طلب ويل ند اده عسدا  مشوف الذي يتيد السحب المصرفي على المكورص
 الي. ة المطفأة في بيان المركز المما يعادله بالتكلفوالنقد 

 
 المحاسبية الهامة التغيرات في السياسات  ( ل)
 

وز تطبيقها ويج  2021يناير    1د  عتبدأ ب  على الفترات السنوية التي  رتعديالت على المعاييالو  تسري مجموعة من المعايير الجديدة
أن   إال  التاريخ؛  ذلك  الجديدة  االمع  يطبق  لم  قالصندوقبل  مس  ة المعدل  وأ يير  اإعند    قببشكل  هذه  المالية.لبيعداد  من    انات  ليس 
يكون ألي من أن  والمعايير    المتوقع  تأثير جو  يراتالتفسوالمعدلة  الجديدة  البياناتالتالية  على  لم يطبق   .صندوقللالمالية    هري 

ال االمعايمن    التاليةالجديدة والمعدلة  معايير  الصندوق  المالية    اددلدولية إلعير  لم يتم رها ولكن  إصدا  تم  تيلاحتى اآلن والتقارير 
 تفعيلها بعد: 

 
 السريان يخ رتا الوصف

 2022يناير  1 (ليةر المالتقاريا معايير الدولية إلعداد ال ن م 3المعيار رقم  ت على تعديال)مرجع إلى اإلطار المفاهيمي 
 2022يناير  1 ( 37رقم  يالمحاسبي الدول الت على المعيار ي)تعد ذ عقدتنفيتكلفة  –العقود المثقلة باإللتزامات 

 2022يناير  1 2020 –  2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
والمعداتواآلال لكات  الممت المز  صالتمتحال  –  ت  اإلستخدام  الدولي  مع  قبل  المحاسبي  المعيار  على  )تعديالت 
 (16رقم 

 2022 يناير 1

 2023يناير  1 ( 1)تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  لة وغير متداو ات كمتداولةتصنيف المطلوب
 2023ير ينا 1 " التأمين عقود " ر المالية اريلتقاولية إلعداد ر الدمعاييمن ال 17المعيار رقم 
 2023يناير  1 (8  مالدولي رق )تعديالت على المعيار المحاسبيديرات المحاسبية تعريف التق

ا عن  المحسلاإلفصاح  )ياسات  رقم  اسبية  الدولي  المحاسبي  المعيار  على  رقم  و  1تعديالت  الممارسة    2بيان 
 .(رير الماليةالدولية إلعداد التقا الخاص بالمعايير

 2023يناير  1
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   فريقياأط وشمال لشرق األوسة األموال في منطقة التنمي  ندوق بنك أبوظبي الوطنيص
 

 حات حول البيانات المالية ضايإ
 2021ر  ديسمب 31هية في تللسنة المن

 

 إدارة المخاطر المالية  4
 
 مقدمة ونظرة عامة 
 

 ألدوات مالية:  ة نتيجة استخدامه التالي ق للمخاطرلصندوا يتعرض
 

 مخاطر االئتمان •

 مخاطر السيولة  •

 السوق مخاطر •

 المخاطر التشغيلية •
 

ا هذا  معيقدم  حول  إليضاح  أعض  عرتلومات  المذكورة  المخاطر  من  لكل  أهداف  الصندوق  ويصف  وسياساته اله  الصندوق 
 المال. ارة الصندوق لرأس إلى إد باإلضافة مخاطرواإلجراءات المتبعة من قبله لقياس وإدارة ال

 
 العام إلدارة المخاطر   اإلطار

 
دارة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إل  رةومسؤولية بصثمارات الاجعة االستس االستشاري ولجنة مرالمجل  يتحمل كل من
إلشراف ثمارية التي تخضع  ت االستجيهاوالتوغراض  يقوم مدير الصندوق بإدارة الصندوق بناًء على األى الصندوق.  المخاطر لد
ات االستثمارية ياالستراتيجبما في ذلك  الصندوق )  بمراجعة أنشطة وأداء   شاريستثمار بصورة يومية. يقوم المجلس االستلجنة اال

 باإلضافة إلى تقديم التوصيات المناسبة إلى مدير الصندوق.لية االستثمار( للصندوق المبينة في عم
 
إدسياساوضع    يتم المت  بالصنارة  الخاصة  تحديدخاطر  بغرض  و  دوق  الصندوق  يواجهها  التي  المخاطر  الحدود وضع  وتحليل 

تم مراجعة سياسات وأنظمة دود الموضوعة. توكذلك لمراقبة المخاطر وااللتزام بالح ة بالمخاطربية المتعلقوابط الرقاالمقبولة والض
المقدمة. يتم بيان تفاصيل    نتجات والخدماتالسوق والم  ي ظروففغيرات  الت  لبيانتمر،  إدارة المخاطر بصورة دورية، وبشكل مس

 ذات الصلة.  ات المخاطرير في إيضاحاريخ التقرستثمارية للصندوق بتة االطبيعة المحفظ
 

 مخاطر االئتمان  )أ(
 
االئتمتتم  مخاطر  في  ثل  أان  في  المقابلة  األطراف  أحد  عجز  عن  تنتج  قد  التي  مالمخاطر  عالية  داء  الوفاما  أو ن  بالتزاماته  ء 
قد لدى ناسية من الان بصورة أساطر االئتم لية للصندوق. تنشأ مخة ماأبرمها مع الصندوق، مما يترتب عليه خساررتباطاته التي  ا

ع د جميوتوحيلغرض إعداد التقارير عن إدارة المخاطر، يقوم الصندوق بمراعاة  راف ذات عالقة.  البنك والمبالغ المستحقة من أط
 لة ومخاطر القطاع(. الدوثل مخاطر تأخر المدين عن السداد ومخاطر طر االئتمان )مخاصة بالتعرض لمخابنود الال
 

 طر االئتمانإدارة مخا
 

لالصندوق بمراقبة مخاطر االئتمان بصور  ريقوم مدي لسياسات واإلجراءات الموضوعة. تتضمن األهداف الرئيسية ة دورية وفقاً 
ا ا(  1)مار:  الستثللجنة  والختحديد  االستثماريةالستراتيجيات  وفقاً    طط  الصناديق  إلدارة  اتباعها  والتوجيهات  لألهالواجب  داف 
المب  ثمارية على االست الشروط؛ )  ين في نشرةالنحو  أ2االكتتاب والئحة  الصندوق ومن( مراجعة   اقشة مختلف االستراتيجياتداء 

 خر.  حين آل م مناألسهستوى المتبعة على المستوى القطاعي وعلى م
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   أفريقيا شمالوسط و لتنمية األموال في منطقة الشرق األأبوظبي الوطني صندوق بنك 
 

 ت المالية ول البياناإيضاحات ح
 2021ديسمبر   31ية في هتلسنة المنل

 

 ( )تابع طر الماليةإدارة المخا 4
 

 )تابع( مخاطر االئتمان  )أ(
 

 ع( )تاب إدارة مخاطر االئتمان
 

اسة االستراتيجيات ن درماية مصالح المستثمرين، كما أنه مسؤول عي للصندوق في حة للمجلس االستشارالرئيسياألهداف    تتمثل
علىستثمارية  اال كل    المتبعة  أداء كل صندوق  صمستوى  ومراجعة  االسندوق على حدة  المستوى  إلى  على  باإلضافة  تراتيجي. 

تقديم المشورة إلى مدير ب في المصالح وقد ينتج عنها تضارت التي  واإلجراءاحداث  ستشاري بدراسة األذلك، يقوم المجلس اال
 ك مناسباً. ثما كان ذلالتصحيح الممكنة، حي اءاتالصندوق حول إجر 

 

بإعادة التوازن ت االستثمارية للصندوق، يلتزم مدير الصندوق  ياسة أو التوجيهان مخاطر االئتمان غير متوافقة مع السوعندما تك
 ة.مطبقدم التزام المحفظة بمعايير االستثمار القب التحقق من عحقيق ذلك عملياً عكانية تبمجرد إم محفظةلل
 

 ئتمانالتعرض لمخاطر اال
 
التقرير في  رض للصندوقمثل أقصى تعيت الدفترية    لمخاطر االئتمان في تاريخ  المالية ضمن بيان  القيم  للموجودات  ذات الصلة 

 على   هذه الموجوداتتم قياس االنخفاض في قيمة    طر االئتمان(.نها ال تتعرض لمخا ة حيث أات الملكيء سندز المالي )باستثنا المرك
 االستحقاق القصيرة لهذه التعرضات.  تس ذلك فتراشهراً ويعك 12عة خالل أساس الخسارة المتوق

 
 ة من الوسطاء المبالغ المستحق

 
امالت ئتمان المتعلقة بالمععتبر مخاطر االيع قيد التسوية. تالت البشية ومعام الهامتنشأ المبالغ المستحقة من الوسطاء من الحسابات  

 م مدير الصندوق. معة الجيدة للوسطاء الذين يتعامل معهسخاللها والة التي تتم ترة التسويتها ضئيلة بسبب قصر فتسويالتي لم يتم 
 

االئت  والتصنيفات  الداخلية  الرقابة  بمراقبة  الصندوق  مدير  ربعالمالي  والمركز    مانيةيقوم  بصورة  معظم تتم    سنوية.  للوسطاء 
الصندوق ببيع وشر  معامالت  أالمتعلقة  أبوظبيوراق مالية من خالل شاء  المالياألول لألو  ركة  لمدير   ةراق  تابعة  ذ.م.م، شركة 

    . (9راجع اإليضاح ) الصندوق.
 

 وما يعادلهالنقد 
 

   .نك أبوظبي األول، بندوقمدير الص ق لدىيتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية للصندو
 

 الئتمانتركز مخاطر ا
 
أو   2021ديسمبر    31ما في  كالمصدرين    و مجموعة منصدر معين أئتمان فيما يتعلق بمُ اال  لمخاطر  تركز جوهري  يكن هناكلم  
 (. ج4ة المحتفظ بها لدى مدير الصندوق )راجع اإليضاح رصدة المصرفيباستثناء األ 2020ديسمبر  31
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   أفريقياوسط وشمال ة الشرق األألموال في منطقي الوطني لتنمية اك أبوظبصندوق بن
 

 البيانات المالية  حول  إيضاحات 
 2021سمبر  دي 31ية في تهسنة المنلل
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 4
 

 )تابع( مخاطر االئتمان  )أ(
 

 مخاطر التسوية
 

ناجمة عن عجز منشأة ما في الخسائر ال  مثل مخاطر التسويةت. تتال ية المعامت تسوقد ينشأ عن أنشطة الصندوق مخاطر في وق
 عليه في العقد. من الموجودات وفقاً لما تم االتفاق  اية أو غيرهوراق المالقدية أو األا بتوفير المبالغ النماتهعن الوفاء بالتزا

 
ل الصندوق  بالنسبة  يقوم  المعامالت،  منمعظم  المخاطر    بالحد  خالهذه  طريقويات  تس  إجراءل  من  لضما  عن  تسوية  وسيط  ن 
التهم  التزامابن  االطرف  ما يفيعندفقط    ذلكلة والمعام بالتسوية  تالمتعلقة  التعاقدية.  االئتماني   اتسوية جزءً شكل حدود  من االعتماد 

   المراقبة. عمليةلوتضع حدوداً 
 

 موجودات تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت النخفاض في القيمة
 

تك أيلم  هناك  بالوجودام  ن  مسجلة  مالية  المطفأة  ت  النخفاضتكلفة  تعرضت  أو  استحقاقها  موعد  في  الق  تجاوزت  كما    31يمة 
 : ال شيء(. 2020ديسمبر  31) 2021 ديسمبر

 
 مخاطر السيولة   )ب( 

 
مطلوباته ة عن  تجالية الناه المالتي قد تنتج من مواجهة الصندوق لصعوبات في الوفاء بالتزامات  المخاطرسيولة في  تتمثل مخاطر ال

ست يت بطريقة له االلتزامام تسوية هذمالية أخرى، أو أن تتدات  موجوعن طريق  أو    الدفع نقداً ها من خالل  التي تتم تسويتالمالية  
 في صالح الصندوق. 

 
 وق. ندالص أسهم  حامليوصافي الموجودات المنسوبة إلى  عالقةألطراف ذات   المستحقة من يولة بصورة رئيسيتنشأ مخاطر الس

 
 ولة إدارة مخاطر السي

 
منه في ضمانيتمثل  السيولة  مخاطر  إلدارة  الصندوق  سيولة  امت  ج  للوالكه  بالتزاكافية  ففاء  بما  ذلك  ماته،  المتوقع رداتساالي  د 
 غير مقبولة أو تعرض سمعة الصندوق للخطر. دون تكبد خسائر  ، عند استحقاقهاللوحدات

 
ب الصندوق  مدير  ال  إدارةيقوم  لمخاطر  بصورة  سيولة  الصندوق  للدى  وفقاً  واإلجراءات  يومية  مراقبةالموضوعةسياسات  تتم   .  

 والمجلس االستشاري.  االستثمار من قبل لجنة يومياً وق لدى الصندطر السيولة مخا
 

ض دوق معرفإن الصن  لتالي، وبايومية االعتبار عملية استرداد الوحدات بصورة  عين  ق تأخذ بط الخاصة بالصندوإن الئحة الشرو
السيولة   بتلبيلمخاطر  في  المتعلقة  الوحدات  حاملي  من  االسترداد  طلبات  وة  سقتأي  تتمثل  االس.  لدى  ياسة  في ترداد  الصندوق 

أنها في فترة ال تتعدى "الموعد النهائي"، أي خالل ثالثة أيام إشعار استرداد بشية الوحدات المستردة التي تم استالم  و إمكانية تس
 ت".افي قيمة الموجوداتحديد صن "تاريخ عمل م

 
األ أرصدة مصرفية  تشتمل  على  للصندوق  المالية  مدوسنددوات  ملكية  والتيات  قاب  رجة  للتحقيق  تعتبر  حيثلة  هذه   بسهولة  أن 

 لة اإلمارات العربية المتحدة.  لية الرئيسية بدواألسهم مدرجة في األسواق الما
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   أفريقيال وسط وشماالشرق األمنطقة   ألموال فيمية اصندوق بنك أبوظبي الوطني لتن
 

 ضاحات حول البيانات المالية إي
 2021ديسمبر   31في هية تللسنة المن

 

 )تابع(  ةخاطر الماليإدارة الم 4
 

 )تابع( مخاطر السيولة  ب( )
 

 ب فترات االستحقاق حس لوبات الماليةتحليل المط
 

يلي   المتب  فترات االستحقاقفيما  لالتعاقدية  التقرير  ليةالمالمطلوبات  قية  تاريخ  الج في  النقدية  ول  د . يوضح  التدفقات  لألدوات أدناه 
 ندوق:للص المالية

 
 القيمة  

 رية الدفت
  المبلغ

 اإلجمالي
 أقل من  

 رشه
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    2021يسمبر د 31
    لمطلوبات الماليةا

 79 79 79 مطلوبات أخرى 
 47 47 47 عالقة  ذات  طرافألالمستحق 

 51 51 51 استردادات مستحقة الدفع 
 30.556 30.556 30.556 دات القابلة لالسترداد الوح امليلمنسوبة لحصافي الموجودات ا

 -------------- -------------- -------------- 

 30.733 30.733 30.733 
  = =====  = = ====  = ===== 

    2020ديسمبر  31
    المطلوبات المالية
 81 81 81 مطلوبات أخرى 

 37 37 37 عالقة   راف ذاتطألمستحق ال
 25,012 25,012 25,012 د املي الوحدات القابلة لالستردانسوبة لحت المصافي الموجودا

 -------------- -------------- -------------- 

 25,130 25,130 25,130 
  = =====  = =====  = ===== 
 

المخ غير  النقدية  التدفقات  السابق  الجدول  أسا المالي  للمطلوباتصومة  يبين  على  للصندوق  اة  تاريخ  أقرب  تعاقدي ستحقاس  ق 
 الدفترية تساوي المبالغ اإلجمالية.كون مناسباً. إن القيم ع، حيثما يفدمستحقة ال الفائدة تتضمن القيم اإلجمالية محتمل.

 
بة إلى  الموجودات المنسو اء صافييل باستثنالتحلت النقدية المتوقعة للصندوق من هذه األدوات بشكل كبير عن هذا ال تختلف التدفقا

ا لالستردادلوحداحاملي  القابلة  الصن  ت  لدى  يكون  التزحيث  تعاقددوق  خابي  ام  اإلستردادها  استالم  من  يومين  تشير الل  شعار. 
نه من إال أجل،  ة األالحتفاظ بها من قبل حاملي الوحدات لفترة متوسطة األجل أو طويلذه الوحدات يتم االخبرة السابقة إلى أن ه

 . همأهدافمستثمرين ولات واحتياجالمتغيرة ابشكل كبير حسب ظروف السوق  تتقلبأنها حيث  يات االسترداد،التنبؤ بمستو لصعبا
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   أفريقياوشمال  طقة الشرق األوسطأبوظبي الوطني لتنمية األموال في من صندوق بنك
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021  ديسمبر 31ة في تهيللسنة المن

 

 )تابع(  لماليةإدارة المخاطر ا  4
 

 مخاطر السوق   )ج(
 

ف فائدة وأسعار حقوق الملكية وأسعار صرعار السوق مثل أسعار اليرات في أسغتمتعلقة بالمخاطر التتمثل مخاطر السوق في ال
األجنب يمتلكالعمالت  ما  قيمة  أو  الصندوق  إيرادات  على  تأثير  لها  يكون  التي  مال ه من  ية  إن  أدوات  اطر إدارة مخ  الهدف من ية. 
 كن في ضوء المخاطر. لى عائد ممعأمع تحقيق  د مقبولةومراقبة التعرضات لمخاطر السوق ضمن حدودارة السوق هو إ

 
 ارة مخاطر السوق إد
 

ا  تستند السوق  بإ  الخاصةلصندوق  استراتيجية  مخاطر  واأل  إلىدارة  االستثمارالهداف  الهدف   ن إبه.  الخاصة    يةتوجيهات 
الرئيالستثماا التعاحفظة متوازنة لألسهم في  في م  االستثمار  هوق  سي للصندوري  الخليدول مجلس  األوراق   ن موغيرها    جيون 
للتحويللمالية  ا الصندوق  يقوم  .  القابلة  ال بمدير  مخاطر  الصندوق  إدارة  لدى  واإلجراءات سوق  للسياسات  وفقاً  يومية  بصورة 

 ولجنة االستثمار بصورة دورية. شاري ل المجلس االستعام من قبوق بشكل الس في ز الصندوقمراك تتم مراقبةو. الموضوعة
 

ً مئ ياً أو مالكون ضرورحيثما ي حفظة  رى المتعلقة بالممخاطر العمالت و/أو المخاطر األخمن    م مدير الصندوق بالتحوط، قد يقوا
 وفقاً لألهداف والتوجيهات االستثمارية. 

 
 ت العمالالتعرض لمخاطر 

 
ي، (. وبالتال" يم اإلمارات)"الدره  مقومة بعمالت أخرى غير عملته التشغيليةمالت  الية ويبرم معا ي أدوات ملصندوق فستثمر اقد ي

بية األخرى على نحو قد يكون له تأثير بل العمالت األجن خاطر حدوث تغير في سعر صرف عملته مقافإن الصندوق معرض لم
 اإلماراتي.درهم  بعمالت غير ال ق المقومةت الصندومطلوبا وجودات أومن م  سلبي على قيمة ذلك الجزء

 
ية  أو بعمالت أجنب   بل الدوالر األمريكي()المثبت سعر صرفه مقا  يم اإلماراتهرالدمقومة بمطلوبات  بما أن معظم الموجودات وال

لها لن يكون    ار الصرففي أسع  معقولةوة  محتمل، ترى اإلدارة أن أية تغيرات  أمام الدوالر األمريكي(أيضاً  ها  مثبت سعر صرف)
 البيانات المالية للصندوق.    ي علىتأثير جوهر

 
    ةدسعار الفائلمخاطر أالتعرض 

 
في تتمثل   الفائدة  أسعار  تنشأ    مخاطر  قد  التي  الزم  منالمخاطر  بينالفرق  واال  تاريخ  ني  موجودات تاريخ  ستحقاق  تسعير  إعادة 

 وق ال يترتب عليها فائدة.  للصندلوبات المالية دات والمطة الموجون أغلبيإفائدة.  عليهاالمترتب ومطلوبات الصندوق 
 

 رة ربع سنوية. ال حيث يتم إعادة تسعيرها بصو  ،ة متغيرةدير الصندوق أسعار فائدودعة لدى مملالمصرفية ااألرصدة    يترتب على
 فائدة.  ودات والمطلوبات المالية األخرى الموج جميع يترتب على
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   أفريقيااألوسط وشمال لشرق وال في منطقة امية األملوطني لتنبوظبي ا دوق بنك أصن
 

 لمالية بيانات اإيضاحات حول ال
 2021ديسمبر   31في تهية المن ةنللس 
 

 )تابع(  دارة المخاطر الماليةإ 4
 

   )تابع(السوق اطر مخ (ج)
 

 مخاطر األسعار األخرى 
 

التي تلك    باستثناءلسوق )سعار افي أ  لتغيراتا نتيجة  المالية    ة لألداةالعادل   قيمةاللب  طر تقمخامخاطر األسعار األخرى في    تتمثل
ا  تنشأ من المصدرة لهستثمار أو  االب  اصةخالتغيرات بسبب عوامل    ء كانت تلكا ولعمالت(، سمخاطر  العوامبأو    بالجهة  ل  كافة 

 في السوق.   المتداولةالتي تؤثر على جميع األدوات 
 

 األرباح أوبيان  من  ف بالتغيرات في القيمة العادلة ضالعترامع ا  القيمة العادلةة للصندوق مسجلة بالمالي  م األدواتن معظنظراً أل
األخرىا الشاملة  واإليرادات  كافةلخسائر  فإن  إيرا  ،  صافي  على  مباشر  بشكل  تؤثر  سوف  السوق  ظروف  في  دات التغيرات 

  قطاعات العمل   ختلفات في ممن األدو  طر األسعار عن طريق إنشاء محفظة متنوعةقوم مدير الصندوق بإدارة مخااالستثمار. ي
للتد طرحها  أسوامع  في  مختلفاول  ظل  ق  وفي  العاديةلاة.  في  ظروف  الصندوق  يستثمر  التد ،  للتوجيهات أدوات  وفقاً  اول 

 االستثمارية.
 

 ثمارية للصندوق تكون كما يلي:محفظة االستالن سياسة تركيز اصة بالصندوق، فإوفقاً لالئحة الشروط الخ
 

إجمالي  10  عن   محددةمالية  أوراق    في  دوقالصن  مارستث ايتجاوز    أاليجب   • من  اقيم٪  رأسمال  السوقشلة  ع ركة  أن  ي  لى 
المنصوص عليها  يود على االألي ق  ذلك   يخضع األساسي    النظام البنود ذات الصلة من  و/أو    ذي الصلةالقانون  في  ستثمار 

 .  لشركةل

٪  25ي شركة عن  ألوراق المالية  ي األف  لصندوقا  اراستثم  زيتجاوأال  يجب    ،األسهم  وزن  "معيار"  بيانمقتضيات  باستثناء   •
 ي وقت االستثمار. ات الصندوق فدوي موجإجمالمن 

في شكل نقد أو ما    وقاتبحد أقصى من إجمالي موجودات الصندوق في جميع األ  ٪ 50يجب االحتفاظ بنسبة  ورة عامة،  بص •
 .  الستردادات اء بعمليها والوفادف استغالل الفرص االستثمارية عند وجوديعادله به

  سهم أو اإلصدارات العامة لأل  الكتتاب في اإلصداراتفي اوجوداته  م  جماليمن إ  بحد أقصى٪  15تخدام  اسجوز للصندوق  ي •
 شهراً.   18ل ق خالقبل الطرح العام األولي لألسهم المحتمل طرحها في السو

الصن • يقترض  حتى  قد  في  ٪10دوق  الموجودات  قيمة  صافي  ل  من  وقت  الأي  سنةتزي  فترة  عن  الوفاء واحد  د  بغرض  ة 
  عمليات االسترداد.ب

ي الصندوق. ال ينوي الصندوق دفع أي توزيعات أرباح. سوف الصندوق ف  المحقق من استثمارات  ستثمار الدخلا  يعاد  سوف •
 وق )ومن ثم في صافي قيمة موجوداته(.  زيعات األرباح في حساب الصندت تويتم تسجيل إيرادا

يستثمر  ق • أقص  ٪20  الصندوقد  تحقق  إجمالي موجوداتى من  بحد  في موجودات  ب  دخالً ه  الشرق  صة خارج منطقروفي  ة 
 .التي يراها المدير أنها قد تضيف قيمة للمستثمرين من حيث المخاطر والعائدأفريقيا و األوسط وشمال

٪  15عن    ل(لتداولقابلة ل ار ااالستثم)صناديق    خرى األ  الجماعي لألطراف  االستثماررامج  يجب أن يزيد االستثمار في ب   ال •
ت ألي من برامج االستثمار ة الموجودا٪ من صافي قيم10د عن  أن يزي  يجب  ال  ق كمالصندوافي قيمة موجودات امن ص

 الجماعي التي يستثمر فيها الصندوق.  
 

مدير   اخليةالد  نظمةواألجراءات  اإل  تساعدووق إدارة مخاطر األسعار بصورة يومية.  اءات الداخلية من مدير الصندإلجرتتطلب ا
  . يجب تعديل أي انحراف عنرةبصورة مستم   مخاطر األسعار  أنواع  نوع من  ة أيبقومرا  تابعةعلى االستمرار في مالصندوق  

الملكية. كما تتطلب إجراءات الصندوق   من إطار زمني يتناسب مع حقوقن وضأفضل أسلوب ممكبالتوجيهات المسموح بها    مسار
 ية.األسعار بصورة شهر ر مراقبة مخاطرستثمالجنة االري واالستشان المجلس م
 

الكون مخت  عندما ً   مدير الصندوق  يكونالتوجيهات االستثمارية للصندوق،    أو  لسياساتسوق غير متوافقة مع ااطر  بإعادة    ملزما
 طبقة.ثمار المالستعايير المحفظة بمذلك عملياً فور التحقق من عدم التزام المحفظة بمجرد إمكانية تحقيق ل زن التوا
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   أفريقيااألوسط وشمال منطقة الشرق   يموال فاأل وظبي الوطني لتنميةصندوق بنك أب
 

 حول البيانات المالية  إيضاحات 
 2021ديسمبر   31تهية في للسنة المن

 

 )تابع(  لماليةطر ا إدارة المخا 4
 

   )تابع(سوق المخاطر  (ج)
 

 بع( )تا مخاطر األسعار األخرى
 

في حقوق  الصندوق  ز استثمارات  العمل. تترك  تابلة وقطاعااألطراف المقأساس    علىكز المخاطر  بة ترق بمراقلصندومدير ا  يقوم
 ملكية في القطاعات التالية:  ال
 2021 2020 

 ألف درهم   ألف درهم  القطاع 
   

 8,225 15.401 لبنوك ا
 3,395 1.739 العقارات

 2,315 2.852 االتصاالت 
 2,058 1.979 فط والغازالن
 1.754 1.314 زئةجالت

 1,684 2.215 الكيماويات 
 1,397 494 سفر والترفيه لا

 3,696 2.555 أخرى 
 ------------------------- ------------------------- 

 28.549 24,524 
  = ==== =====  == ======== 
 

رباح أو ألا  بالقيمة العادلة من خالل  لموجودات المالية ل  ة استثماراتهمحفظ  ي في التال   دي ري الفرعرض الجوهالتكان لدى الصندوق  
 لخسائر:  ا
 2021 2020 
 ٪ ٪ 

   

 11 14 مصرف الراجحي 
 5 9 لي السعودي البنك األه

 - 5 أبوظبي األول ش.م.عبنك 
 - 5 أبوظبي التجاريبنك 

 6 - (2010 – سابك)عودية للصناعات األساسية السالشركة 
 5 - الوطنية  شركة بترول أبوظبي

 

في حقوق الملكية لكل استثمار على قول في أسعار السوق لالستثمارات  عالمحتملة بشكل م   لمستقبليةاقلبات  تقدير التيقوم الصندوق ب
 حدة.

 

لسوق ي أسعار االصندوق من االنخفاض المعقول المحتمل فئر  ا على أرباح أو خساأثيرهة وتيوضح الجدول أدناه تحليل الحساسي
 ديسمبر.  31  ٪ في1سهم بنسبة  لكل

 

 ف العمالت األجنبية.  ى وخاصة أسعار الفائدة وأسعار صررالمتغيرات األخ ةثبات كاف لالتحليفترض هذا ي
 

 2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم 
   

 245 285 باح أو الخسائر ألرالعادلة من خالل ا لقيمةبا الماليةالموجودات 
  === ==  ===== 

 

 

 لمبالغ المبينة أعاله.  ان في االتجاه العكسي بكالدرجة ول  أثير بنفسيؤدي إلى التس كان  أسعار السوق اع فيرتفاالإن 



 

26 

   أفريقياك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بن
 

 ة ول البيانات الماليحات حإيضا
 2021ديسمبر   31تهية في للسنة المن

 

 )تابع(  يةالمال طر ارة المخاإد 4
 

 يةلمخاطر التشغيلا د( )
 

ا   تتمثل الخسلالمخاطر  المباشرة    رة اتشغيلية في مخاطر   والتقنيات   باإلجراءاتمتعلقة    متنوعة   أسباب  ئة عن الناشالمباشرة وغير 
 لصندوق،لدمات  الخوى مقدمي  مست  الصندوق أو خارجياً على  على مستوىياً  الصندوق سواء داخل  ملياتعل  مةالداعوالبنية التحتية  

موكذ خلك  أخرى  عوامل  ا  فبخال  ارجيةن  والمخاطر  السوق  ومخاطر  تلك  مئتمان  مثل  السيولة  المتطلبات   عن   الناشئة خاطر 
 ر.ستثماة االإدارلقواعد  المتعارف عليها معاييرالالقانونية والتنظيمية و

 
ن  ي التوازن بتحقيق  من أجل    يليةلمخاطر التشغارة اإد  إلىصندوق  ال  فيهدعمليات الصندوق.    جميعلتشغيلية من  تنشأ المخاطر ا

من واألض  الحد  المالية  مرالخسائر  الصندوق  بسمعة  تلحق  قد  التي  هدفار  تحقيق  تحقيق    ياالستثمار  هع  في   عوائد المتمثل 
 للمستثمرين.  

 
دير  ط ومالمكتب األوسرئيس  تق  ية على عارئيسبية على المخاطر التشغيلية تقع بصورة  رقاالضوابط  الطبيق  وت  ضعو لية  إن مسؤو
 االمتثال. 

 
المسؤوهيتم دعم   التشغيليةإلعامة    معاييروضع  ية من خالل  لذه  المخاطر  الضوابطت  دارة  والعمليات على مستوى مقدمي   شمل 
 التالية: في المجاالت  خدماتمي الع مقدوتحديد مستويات الخدمة مالخدمة 

 
 المختلفة؛يات وار والمسؤولواألدئف بين الوظاهام الم المناسب في فصلمتطلبات  •
 المعامالت؛ ومراقبةة يبات التسو متطل •
 تطلبات القانونية؛ متطلبات التنظيمية وغيرها من الملل االمتثال •
 توثيق الضوابط الرقابية واإلجراءات؛ •

  المخاطر   واجهةلم  اإلجراءاتبط وواتي يواجهها الصندوق، ومدى كفاءة الضمخاطر التشغيلية الري للالدو  متطلبات التقييم •
 ؛ حددةالم

 خطط الطوارئ؛  •
 والتجارية؛ و األخالقية المعايير •
 .كان له تأثيرإذا التأمين  لمخاطر، بما في ذلك االحد من   •
 

إجراء  يتولى   الصندوق  مدير  لدى  واالمتثال  التدقيق  االدورية  الات  مراجعالقسم  تضمن  واإلجراءات.  التي  بالسياسات  تتم لتزام 
 ق.ومدير الصندالعليا لدى  ى اإلدارةلإ بشأنها يتم تقديم ملخصرة وجعة مع اإلداالمراال نتائج أعمقشة منا
 

مات فيما الخد  مقدميعلى مستوى    المتبعةواإلجراءات    الرقابية  اإلدارة حول مدى كفاية الضوابطيتم إجراء تقييم أعضاء مجلس  
 ات. الخدممي مة مع مقدمنتظالمناقشات المخاطر التشغيلية من خالل يتعلق بال

 
 في الوحدات  فظ  حإفالس أو تعثر أمناء    قد يتسبب  .ى وسطاء ذوي سمعة جيدةدالصندوق لبالخاصة  ت  وحداالظ بكافة  حتفايتم اال

وم مدير الصندوق بصورة دورية بمراقبة . يقأمين الحفظبها  حتفظ  ة المباألوراق المالي  فيما يتعلقتأجيل أو تقليل حقوق الصندوق  
 عهم.مي يتعامل ذألمناء الالوضع المالي لية ورقابة الداخلي والماننيف االئتالتص
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   أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال بوظبي الوطني لتنمية األموال في  أصندوق بنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021ديسمبر   31في  تهيةننة الم للس 
 

 )تابع(  إدارة المخاطر المالية 4
 

 الالمدارة رأس إ )هـ(
 

رية بغرض محفظة استثما  ات فيبالغ االكتتابملصندوق إلى االستثمار  امة. يهدف  ئحدات القادوق في عدد الوالصنل  تمثل رأسماي
 الصلة.    في السوق ذيالموجه االنخفاض خاطر م تقليلمع رأس المال وتوفير عوائد مجزية على المدى المتوسط،  تنمية

 

تحقي إلى  الصندوق  الهيهدف  هذا  من  بصورةدف  ق  مالل  خ  رئيسية  في  متوااالستثمار  وفقاً  زحفظة  االستثمارية  لنة  لتوجيهات 
جهات   ضة منالمفرو  افية للوفاء باستردادات حاملي الوحدات. وقد التزم الصندوق بالمتطلباتلصندوق مع االحتفاظ بالسيولة الكل

 ي.زحدة المركت العربية المتماراإللع ومصرف اوالس ليةوراق المافي ذلك القوانين واللوائح الخاصة بهيئة األ خارجية بما
 

 م دام التقديرات واألحكاخاست 5
 

 وق:ة للصندفي التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبيالمصادر الرئيسية لعدم اليقين 
 

 ة لألدوات المالية  القيم العادل  (1)
 

يمها العادلة  قالي، وعادة يتم تحديد  مالمركز ال  ة في بيانبالقيمة العادل سها  ياارات يتم قاستثملى  للصندوق عتشتمل األدوات المالية  
 لتقديرات؛ أي أسعار السوق المدرجة المتاحة بسهولة.   من ا في نطاق معقول

 

لألدوات جل األأو قصيرة  فوريةال ة للطبيعةن القيم الدفترية تقارب القيمة العادلة نتيجمالية األخرى، فإات الض األدوفيما يتعلق ببع
 ة. المالي
 

القية ملحوظة يقلل من االور أسعار سفإن تو الشكوك حول عتماد على األحكام والتقديرات  أنها تقلل  موضوعة من اإلدارة، كما 
العا القيم  الم  توفر  دلة. إن عملية تحديد  السوق  المنتجاتأسعار  لتغير  أن، كواألسواق  لحوظة والمدخالت يتغير تبعاً  ها معرضة ما 

 في السوق المالي.  ةوظروف عام داث معينةت بناًء على أحغيرالتل
 

للرقابةاق عام  إطار  بوضع  الصندوق  ما  م  المحددة  الرقابية  األنظمة  تتضمن  العادلة.  القيم  بقياس  يتعلق  ا  فيما  من   لتحققيلي: 
مار ثجنة االستس االستشاري وللمجلا  يم؛ وإبالغالتقيفي  اليومية    الجوهريةير الملحوظة؛ وتحليل وفحص التغيرات  مدخالت التسع

 لتقييم.  ار الجوهرية المتعلقة بوباألم
 

 .6واإليضاح  (3)( ح) 3 اإليضاحات المالية مبينة في للصندوق فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لألدو إن السياسات المحاسبية
 

 ية  وى القضائااللتزامات الطارئة الناتجة عن الدعا (2)
 

مخصص سياق األعمال االعتيادية. يرتكز    دعاوى قضائية تنشأ في  يق طرفاً فوكون الصندالصندوق، قد ي  اتلياً لطبيعة عمنظر
دفقات الخارجة بصورة موثوقة.  مكانية تقدير تلك التية وإصادااللتزامات الطارئة الناتجة عن التقاضي على احتمالية تكبد موارد اقت

 بشكل مؤكد.  أمر منها يبنتائج أ  ال يمكن التنبؤو وكعديد من الشكلى الر عهذه األموتنطوي مثل 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية   تصنيف (3)
 

ت المحاسبية المختلفة في ها مبدئياً ضمن الفئاتصنيفتم  تقدم السياسات المحاسبية للصندوق نطاقاً للموجودات والمطلوبات المالية لي
 حاالت معينة.

 

لتزم بالوصف المبين في اإليضاح يائر، أكد الصندوق أنه  ساح أو الخبخالل األرمة العادلة من  قيالات المالية ب موجودال  عند تصنيف
 . 3قم ر
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   قياأفري الصندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط وشم
 

 يانات المالية إيضاحات حول الب 
 2021سمبر  دي 31تهية في للسنة المن

 

 المالية  وباتجودات والمطلالمو 6
 

 يم العادلة قلاسبية واحنيفات المالتص
 

 : كما في فئات األدوات الماليةومركز المالي للصندوق  بنود بيان ال بينل أدناه مطابقة ويبين الجد
 

 

 بالقيمة العادلة
رباح  ل األخالمن 

 بشكل أو الخسائر
 ملزم

 
الموجودات 

المالية بالتكلفة 
 طفأة الم

 
 
وبات  مطلال

 إلجماليا رىاألخالمالية 
 رهمدألف  ألف درهم لف درهمأ ألف درهم 2021سمبر دي 31

     
     

 2.184 - 2.184 - لهوما يعادالنقد 
 28.549 - - 28.549 ر ائبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس  االستثمارات

 -------------- ------------- -------------- --------------- 
 28.549 2.184 - 30.733 
  == ====  = === = =  == ====  = ====== 
     

 79 79 - - مطلوبات أخرى 
 47 47 - - قة طراف ذات عالألالمستحق 

 51 51 - - استرداد مستحق الدفع 
 30.556 30.556 - - د المنسوبة لحاملي الوحدات القابلة لالستردا جوداتصافي المو

 -------------- -------------- -------------- --------------- 
 - - 30.733 30.733 
  ======  ======  = = = ====  = ====== 
 

 

 بالقيمة العادلة
من خالل األرباح  

بشكل  أو الخسائر
 مملز

 
لموجودات ا

ة بالتكلفالمالية 
 المطفأة 

 
 

المطلوبات  
 جمالياإل األخرىالمالية 

 ألف درهم همألف در لف درهمأ همألف در 2020 ديسمبر 31
     
     

 602 - 602 - لهداوما يعالنقد 
 24,524 - - 24,524 ر ائبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخس  االستثمارات
 4 - 4 - باح مستحقة القبضرأ توزيعات
 - - - - ة أخرى  ذمم مدين

 -------------- ------------- -------------- --------------- 
 24,524 606 - 25,130 
  == ====  = =====  == ====  ======= 
     

 81 81 - - مطلوبات أخرى 
 37 37 - - قة طراف ذات عالألالمستحق 

 25,012 25,012 - - د بلة لالسترداالمنسوبة لحاملي الوحدات القا صافي الموجودات
 -------------- -------------- -------------- --------------- 
 - - 25,130 25,130 
  ======  ======  = = = == = =  = ====== 
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   أفريقياي الوطني لتنمية األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال دوق بنك أبوظبصن
 

 البيانات المالية  إيضاحات حول 
 2021يسمبر  د  31تهية في سنة المنلل
 
 )تابع(  يةات المالطلوبوالم الموجودات 6

 
 والقيم العادلة )تابع( يفات المحاسبيةلتصنا
 

المالية  األدوات  ا  يالت  إن  يتم  احال  بالقيمة  األربتسابها  من خالل  األجل  لعادلة  قصيرة  ومطلوبات  موجودات  هي  الخسائر  أو  اح 
 العادلة. يمها الدفترية قيمها تقارب ق

 

ا رة والتي يتم قياسه غرض المتاجالمحتفظ بها ب االستثمارات اءستثنة المطفأة با بالتكلف اليةت المميع الموجودات والمطلوبايتم قياس ج 
 في سوق نشطة.  عروض األسعار المدرجةلة استناداً إلى  دقيمة العالبا
 

ن  تتضم   يم.لتقي ا  ليبأساباستخدام    يخ التقرير النشطة كما في تارير  وحدات غالفي    اتتثمارالعادلة لالس  القيم  يقوم الصندوق بتحديد
الذي مؤشر  ذلك البربط  الأو    السوق  فيملحوظة    سعاروجد لها أ، والتي ت المماثلة، إن وجدتدوات  ألمع امقارنة  ال  قييمالت  أساليب
سعر األداة المالية في   تعكس التي  عادلة  المة  قيالإلى تحديد    لتوصلاتقييم هو  ال  أسلوب. إن الهدف من استخدام  أقرب األسعار  يوفر
 .ط السوق االعتياديةركين في السوق وفقاً لشرومشاالمن قبل  هحديدي كان سيتم تالذقرير الت تاريخ
 

الع  قوم الصندوقي القيم  ا  المتدرج  نظامالادلة باستخدام  بقياس  الذي يعكس أهمية  أدناه  العادلة المبين  المستخدمة فيللقيم   لمدخالت 
 وضع القياسات:

 

 اثلة.ة ممسوق نشط ألداعدل( في الم )غير : سعر السوق المدرج 1توى المس
 

 وهي مباشرة )  ألسعار( أو بصورة غير كا  وهية مباشرة )ر، إما بصوةلحوظممدخالت    تستند إلىالتي  : أساليب التقييم  2  المستوى
دوات طة ألاق نشار السوق المدرجة في أسوقييمها باستخدام: أسعى األدوات التي يتم تمستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة علال
األسمم أو  ألدواتعار  اثلة  األ  المدرجة  في  مماثلة  أو  نشاطاً  األسواق  مطابقة  أقل  ت بخرى  األيم  يتقالاليب  سأو    كافة كون  حيث 

 وق.الس بياناتمباشرة أو غير مباشرة من  بطريقةهامة ملحوظة المدخالت ال
 

أسال3المستوى   التقييم  :  تستخيب  فيهاالتي  ملغ  جوهريةمدخالت    دم  تشتمل  حوظةير  عل.  الفئة  األدوات  ى جمهذه  ي تشمل  التيع 
 على تقييم األداة.   وهريجغير الملحوظة تأثير ويكون للمدخالت  ةنات ملحوظابي ىغير مستندة إلخالت مد هاتقييمأساليب 

 

إلىاست تي يتم تقييمها  تشتمل هذه الفئة على األدوات ال  القياماألمقتضي  يألدوات مماثلة حيث    لنةالمعاألسعار    ناداً   و أتعديالت  ب   ر 
 بين األدوات. اتقتعكس الفرو لكيملحوظة ير غ جوهريةراضات افت
 

قيمة  النظام المتدرج لل  بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب المستوى فيوات المالية المقاسة  لتالي تحليالً لألدام الجدول  ديق
 . لة به تصنيف قياس القيمة العادالعادلة التي يتم 

 ياإلجمال 3وى لمستا 2المستوى  1لمستوى ا 
 ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

     2021مبر سدي 31
 28.549 - - 28.549 ل األرباح أو الخسائر من خاللقيمة العادلة االستثمارات با

  == = ===  == = = ==  == = ===  = ====== 
     

     2020ديسمبر  31

 24,524 ائر الخسأو األرباح  من خالل العادلةة االستثمارات بالقيم
 

- - 24,524 
  === ===  == = ===  == = ===  == ==== 
 

المتتم  ي المجوصنيف  والمودات  لالية  المالية  المستوطلوبات  المطفأة ضمن  بالتكلفة  تمويل  كتسهيالت  المصنفة  في   2ى  لصندوق 
المت العادلةالنظام  للقيمة  القي.  درج  تلك  أن  الصندوق  العادلميعتبر  ا ة  لتلك  واللموجوداة  تقمطلوت  مساوية  قيمتها ر بات  لصافي  يباً 

 ية.  الدفتر
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   أفريقياوشمال  طقة الشرق األوسطمية األموال في مننتالوطني ل ظبيصندوق بنك أبو
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021ديسمبر   31هية في تللسنة المن

 
 الخسائر  رباح أو بالقيمة العادلة من خالل األ  االستثمارات 7

 

ديسمبر   31)   مألف دره  28.549ها  تمتبلغ قي  ةدرجأسهم مالخسائر من    عادلة من خالل األرباح أولرات بالقيمة اتثمااالس  تتألف
 مرهونة. أو الخسائرمن خالل األرباح ة دات مالية بالقيمة العادلال توجد موجو  .(ألف درهم  24.524: 2020

 

 ولة: حسب الد تفيما يلي توزيع االستثمارا
 رديسمب 31  

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم  
    جة دوات المالية المدراأل

 15,300 17.500  العربية السعودية  ةكالممل
 7,218 8.033  دولة اإلمارات العربية المتحدة

 1,151 2.042  الكويت  
 855 974  مصر
  --------------- --------------- 
  28.549 24,524 
   =======  ===== == 

 

 وق وحدات الصند 8
 

الوحدات إلى   االسمية(. الحقاً للطرح األولي، يستند سعر االكتتاب في  ةة )القيمددرهم للوح  10حدات بسعر  ن الطرح األولي للوكا
 كل أسبوع.وحدة في آخر يوم عمل من يمة الموجودات لكل صافي ق

 

 ة  القات الع األطراف ذ 9
 

 عالقة  ت الاف ذاة األطرهوي 
 

ً اً ملحوظذطرة أو نفوما ممارسة سيطرف  بمقدورذا كان القة إ األطراف أنها ذات عتعتبر  على الطرف األخر في اتخاذ القرارات   ا
التشغي أو  األطراف  المالية  تتألف  أعضلية.  من  العالقة  ولاء  ذات  االستشاري،  االستثمارالمجلس  ال  جنة  ك وتلصندوق  ومدير 

 ت طراف ذاألا  من تلكو  إلىقي خدمات  بتقديم وتل  عتياديةال االفي سياق األعم  ندوق. يقوم الصرتهملسيطتخضع  التي    تالمنشآ
 مدير الصندوق.  أبوظبي األول بصفتهبنك محددة من قبل الحكام والشروط واأل عليها المتفقسعار  العالقة وفقاً لأل

 

 واألحكام   الشروط 
 

 :رئيسيةالحكام األو لشروطا فيما يلي
 

ي بظبنك أبو  لمن قبكامل  ة مملوكة بالذ.م.م هي شركة تابعمالية  ي األول لألوراق الإن شركة أبوظب ساطة الو
 سائدة في السوق. لصندوق وفقاً لألسعار اللتقدم خدمات الوساطة و األول

 

 صندوق.ها مع العليلمتفق مصرفية وفقاً لألسعار اخدمات قدم مدير الصندوق يُ  لخدمات المصرفية ا
 

 : ة الشروطحفي الئ درجقاً لما هو موفاألتعاب التالية   ل علىالحصو مدير الصندوقيستحق  األخرى  دماتالخ
ً  تستحقمن صافي قيمة الموجودات ٪ 1 .5نسبة بأتعاب إدارة  •  ؛ ويوميا
أد • بنسبة  أتعاب  للصنعن    تستحق٪  10اء  المتميز   S&P Pan Arabمؤشر  فوقدوق  األداء 

Large-Mid Cap TR   "(ومعيار ال )"لصافي قيمة  عل  أخر  ترتب  أتعاب   عدفيها  الموجودات 
 .(" د األقصىحالالصلة )" ل السنة ذات األداء خال
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   فريقياألشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية األموال في منطقة ا
 

 ول البيانات المالية إيضاحات ح
 2021بر  ديسم 31تهية في نة المنللس 
 

 ابع( )تة لعالقف ذات ااألطرا 9
 

 األرصدة 
 

 تقرير: في تاريخ ال ألطراف ذات العالقة ة لدى افيما يلي األرصد
 ديسمبر 31 

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ألف درهم  ألف درهم المستحق من أطراف ذات عالقة 

   أبوظبي األول  بنك  -
 602 2.184   وما يعادلهالنقد    
  ======  ====== 
 827 1.478 األول  ي وظبنك أبأسهم ب تثمار فياس   
  ======  ===== = 

 

   المستحق ألطراف ذات عالقة  
   األول  بنك أبوظبي  -
 32 39 ندوقمستحقة الدفع إلى مدير الص إدارةأتعاب    
 2 2 أتعاب إدارة  – الدفع مستحقةلقيمة المضافة ضريبة ا    
 2 2 ه الحافظ األميني األول بصفتإلى بنك أبوظب فعلدحقة اتمسعاب أت   
     اق الماليةورلأل أبوظبي األولشركة   -
 1 2 ب الوكالةأتعاتحويل    
 - 2 دفع مستحقة الملة اأتعاب مع  
 ------------ ------------ 
 47 37 
  =====  ===== 
 

 م.م .ظبي األول لألوراق المالية ذأبو  مع شركةحجم المعامالت 
 2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف 
   

 4.429 1.245 شراء موجودات مالية
  == = ===  == = === 

 2.007 2.663 متحصالت من بيع موجودات مالية
  ======  = ===== 
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   ايقيأفرة الشرق األوسط وشمال ي منطقال في لتنمية األمولوطنظبي ا بنك أبوصندوق 
 

 الية يضاحات حول البيانات المإ
 2021ديسمبر   31تهية في نة المنللس 
 

 )تابع( األطراف ذات العالقة  9
 

 تالمعامال
 

   :شاملة األخرىبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات ال لمدرجة ضمنا ل السنة اليما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خف
 

 2021  2020 
 درهم  لفأ  درهم ألف 
    

 (15)  ( 7) ة ذ.م.م ق المالي كة أبوظبي األول لألورار إلى شأتعاب الوساطة المدفوعة 
    
    ألول ا بنك أبوظبي  -
 4  1 إيرادات الفوائد    
 47  60 ألرباح اتوزيعات  تإيرادا   
 (15)  ( 18) اب وكالةلق بأتعمصروفات تتعتحويل    
 ( 352)  ( 439) االستثماررة ب إداأتعا   
 (82)  ( 40) اب الحافظ األمين  أتع   
 (18)  ( 22) دارة تتعلق بضريبة القيمة المضافة عاب إأت   
 (26)  ( 20) المعاملة  مرسو   
 -  ( 21) أتعاب أداء    
 

الئحة  ( من  2-14للمادة )فقاً  ورة رئيسيين.  ادإ  وظفينوق أي مالصند  لدىجد  وال يوالصندوق من قبل مدير الصندوق    تتم إدارة
يستحق   بنسبة  الشروط،  إدارة  أتعاب  سنوي1  .5دفع  ب٪  الصندوق  مدير  إلى  الصندوق  موجودات  قيمة  من صافي  ربع ورة  صاً 

 يومياً.  وتستحقوتحتسب ، سنوية
 

  ر الخسائ  ألرباح أومن خالل الة العاد بالقيمة االستثماراتمن  ()الخسائر /األرباح  يصاف  10
 

  2021 2020 
 ألف درهم  درهم ألف  
    

 ( 574) 3.262  لمحققةا( الخسائر) /األرباح 
 ( 674) 4.856  المحققة غير (الخسائر) /األرباح 

 (86) ( 6)  العمالت األجنبية  صرف خسائرافي ص
  ------------- ------------- 
  8.112 (1,334 ) 
   == ====  == ==== 

 

 في سندات الملكية.الل األرباح أو الخسائر تتم مة العادلة من خق بالقي وصندال راتستثماكافة ا  إن ،تقريرال تاريخ كما في
 

   لموجودات المحتفظ بها للمتاجرةافي ا وص صافي الموجوداتين  المطابقة ب 11
 

لنش القابل  اطالعالصندوق، يتم بشكل يومي  ب  الخاصة  بتتا كاال ة  روفقاً  ت ا جودالمو  في قيمةصاعلى    ادتردة لالسحاملي الوحدات 
قيالمدققةغير   صافي  يتضمن  اس .  المدققة  غير  الموجودات  خالل  مة  من  العادلة  بالقيمة  متثمارات  الخسائر  أو    حتسبة األرباح 

مة تكاليف استبعاد الموجودات المالية أو رسوم صرف قي  ل بناء علىيتعدد دون  دباستخدام أسعار اإلغالق المدرجة في وقت مح
 ت. حداالو
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   أفريقياة الشرق األوسط وشمال موال في منطقلتنمية األ طنيلو ا وظبي بنك أب صندوق
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021  يسمبرد  31تهية في سنة المنلل

 

   )تابع( ت المحتفظ بها للمتاجرةاجودي الموف وصا صافي الموجوداتالمطابقة بين   11
 

ة. جة للموجودات الماليالعرض المدرتخدام أسعار  باس  المدققةات  ودجالمو  في قيمةصااحتساب  تم  يلية، ألغراض إعداد البيانات الما
صافي قيمة   مع  لمالي(ابناء على التقارير المالية )بيان المركز    قلصندوا  صافي قيمة موجودات  بينيوضح الجدول التالي مطابقة  

 الموجودات المحتفظ بها للمتاجرة:
 

 يسمبرد 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 
 م دره ف لأ رهمد ألف 
   

 25,012 30.556   ير الماليةفقاً للتقارالموجودات و صافي
 82 169 سعار اإلغالقالتعديل من أسعار العرض أل

 ---------------- ---------------- 
 25,094 30.725 وق المحتفظ بها للمتاجرة المحتسبة وفقاً لنشرة االكتتاب للصند  تجوداالمو ةصافي قيم

  ====== =  === === = 
 

 سترداد القابلة لال الوحدات  12
 

صندوق تاريخ آخر موعد الستالم الطلبات دد المن قيمة االكتتاب. يح  السترداد لدى الصندوق للحد األدنىع الوحدات القابلة لتخض
د األدنى للح  اددالسترعارات ا. تخضع إشلةالمكتم  ل فيه مدير الصندوق اتفاقيات االكتتاب أو إشعارات االستردادبم يقخر يوأوهو  

داد إلزامي إذا  استر  يق االستردادات أو فرضكون للصندوق أيضاً القدرة على تعلظروف االستثنائية، ي رداد. في الن قيمة االستم
المنسوبة ت  لموجودادات. تم بيان الحركات ذات الصلة في بيان التغيرات في صافي احالو  حاملي  كان ذلك األمر في صالح جميع

الإلى حام احد ولي  ً لقابلة لالات  استرداد. طبقا المبي  1قم  لمبينة في اإليضاح ر لألهداف  المخاطر  إدارة  نة في اإليضاح وسياسات 
تثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسيولة كافية للوفاء بطلبات سفي اتلمة  سالصندوق على استثمار مبالغ االكتتابات الم  يحرص   ،4م  ـرق
 سترداد. اال
 

ديسمبر   31كما في    درهم   4  .72ومبلغ    2021  ديسمبر  31كما في    درهم  6  .30ة  وق لكل وحدلصندا  توجوداقيمة م  يبلغ صافي
2020.   




