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تقریر مدیر الصندوق

یسن بنك أبوظبي األول ش٠م٠ع (أمدیر الصندوق") تقدیم البیانات المالیة الثراجعة لصندوق بنك أبوظبى الوطنى لتنمیة األموال فى منطقة 
الشرق األوسط وشمال افریقیا ("الصندوق") لفترة الستة أشھر المنتھیة فى ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ ٠

نظرة عامة
إن آلصئدوق بمثابة صندوق استثمار مغتوح تم تأسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول ("مدیر الصندوق'’ أو 
ف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي وبناؤ  على صر رقم ٤ ٦ ٤/٨/١ ٩ الصادر من قبل.., مجلس إدارة م ي األول") بموجب القرار  أبنك ابوظب

موافقة ھینة األوراق المالیة والسلع لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

األنشطة الرنیسیة
یھدف العندوق الى تقدیم مغتویات مجزیة من اإلیرادات ھع فرصة األرباح الراسمالیة على المدى المتوسط من خالل االستثمار في محفظة 
أسھم ني منطقة الشرق األوسط وثعمال أفریقیا و/أو سندات متعلقة بحقوق الملكیة (مثل السندات القابلة للتحویل، وإیصاالت اإلیداعات 
األمریكیة وإیصاالت اإلیداعات العالمیة)، سواء كانت مدرجة أو یتم تداولھا في أسواق تداول عالمیة معرف بھا او٠ن خالل ترتیبات أخارج 

البورصة" وكذلك األوراق المالیة األخرى نات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي ألطراف اخرى بغرض تنمیة راس المال.

النتائج
/ /رف درھض كما  , n r خالل انفرة الخاضعة للمراجعة، حقق الصندوق صافي أرباح بلغت ٣ ٠ ٧ ,٠ الف درھم ز٠ r ٠ r ٠٠ ص٤في jjLuii بمشغ 
، لمرفق ٠ أصدر الصندوق ٩٧,٠٥٦ وحدة بمبلغ ٥١١ ألف درھم كما تم اسدرداد ٩ ٠٦, ٤ ٣٢ وحد ة ھو مبین بالدفصیل في بیان الدخل الشامل
بمبلغ ٦٨٤, ١ الف درھم خالل الغرة وبلغ صافي الھوجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ مبلغ وقدره 

ف درھم.  ٢٩,٥٤٢ال

مبدا االستمراریة
لدى مدیر الصندوق رقع مفقود بان الصندوق لدیھ موارد ودعم كافي یمكنھ من مواصلة أعمالھ فى المستقبل المنظور. لھذا السبب، یواصل 

مدیر انعظدوق تطبیق مبدا االستمراریة عند إعداد البیانات المالیة لفترة الستة أشھر العنتھیة في ٣٠ یونیو  ٠٢٠٢١

ة الق ع المعامالت ٠ع األطراف نات ال
یتم في اإلیضاح رقم ٧ حول البیانات المالیة اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت مع األطراف نات العالقة. یتم تنغیذ جمیع المعامالت  ضمن

سیاق األعمال االعتیادیة للصندوق بما یتوافق مع القوانین واألنظمة المعمول بھا.

ة ی ل ب ق ت س م ة  ر ظ ن

ترى اإلدارة انھ سوف یتم الحفاظ على المستوى الحالي لالنشطة في المستثبل القریب ولیس من المتوقع حدوث اي تغیرات في التمویل أو 
الموظفین.

/ ) \ ا  الین ماركوس 
العضو المنتدب ورنیر آسئراتیجیة االستثمار 
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ف لیھ ع كي بي (م جي لواو جل
الطابق ١٩، نیشن تاور ٢

ص.ب: ٧٦١٣ كورنیش ابوظبي، 
ي، االمارات العربیة العتحدة أبوظب
(٢) ٩٧١+ء ف: ٠ ٤٨٠ ٤٠١ www.kpmg.aھ e 

ت المالیة المرحلیة الموجزة جعة البیانا ت المستقلین حول مرا ي الحسابا تقریر مدقق

ma

إلى السادة حاملي وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا

ل  /! ) 0/1

لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ لصندوق بنك  أبوظبي
الوطني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمل أفریقیا ("الصندوق") ، والتي تتألف من:

 بیان المركز المالي المرحلي الموجز كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١؛٠
 بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز لفترة الستة اشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١؛•
 بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز لفت رة٠

الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١؛
و . ؛ ي ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ ي الموجز لفترة الستة أشھر المنتھیة ف حل مر  بیان التدفقات النقدیة ال
 إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة..

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرھش ھذه البیاناتا المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رق م
٣٤، 'التقاریر المالیة المرحلیة؛ . تنحصر مسؤولیتنا فى التعبیر عن استنتاجنا حول ھذه البیانات المالیة المرح لیة

الموجزة بناؤ على أعمال المراجعة التي قمنا  بھا.

طاق المراجعة

وفقأ للمعیار الدولي حول ارتباھائت المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة المعلومات المالیة  لقد قمنا بمراجعتنا 
المرحلیة من قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشاة". تنطوي مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة على 

استفسارات، بصورة رئیسیة من األشخالص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، والقیام بإجراءات تحلیلیة 
وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبیر من نطاق التدقیق الذي یتم القیام بھ وفقًا للمعای یر
الدولیة للتدقیق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكیدات بأننا سنكون على درایة بكافة األمور 

الھامة التي یمكن التعرف علیھا من خالل التدقیق. وبالتالي، فإننا ال نبدي رایأء تدقیقیأ .

االستنتاج

بنا ؤ على مراجعتنا، لم یسترع انتباھنا ما یجعلنا نعتقد ان البیانات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كما في ٠  ٣
وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤، ''النثاریر المالی ة یونیو ١ ٢ ٠ ٢ لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي المادیة، 

المرحلیة".

كي بي إم جي لوار جلف لیمتد

t ألل٠ؤ—ل ،A ~ J

ریشارد اكالن د
رقم التسجیل; ٠١٥ ١

ابوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة
1التاریخ: 1 N0V 2021 
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ھعذدوق بنك أبوظبي الوھلني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

ي الموجز مركز المالي المرحل بیان ال
كعافي

 
إيضاح

٣٠  یونیو
٢٠٢١

ف  درھم ا
(غر مدقفة)

١ ٣ دی سمبر
٢٠١٠.

ألف در ھم
(مدققة)

الموجودات
٢٨,١١٩٢٤١٥٢٤ًااستثمارات ممعنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

ة القبض حت ست ٤- توزیعات ارباح 
-V٢٨٠المستحق من طرف ذي عالقة

-١٦ نمم مدینة أخرى
V١١٣١٦٦.٢النقد وما یعادلھ

.٢٩٠٧٣١٢٥١١٣ !جعالى العوبودات

المطلوبات
١١٧٨١ مطلوبات اخرى

ت عالقة V٥٩٣٧المستحق ألطراف نا
-١٣ مبالغ مستحقة الدفع فیما یتعلق بعملیات االكتاب

ة ب و س ت م ل إجمالى المطلوبات (باستثناء صافى الموجودات  ا
لحاملى الوحدات القابلة لالسترداد)

 ١٨٩
١١٨

٢٩٠٠٤٢٢٥١٠١٢ صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات القابلة لالسترداد

٥٠٠٧٥٠٦٨٦٥١٣.٣١١٩٩ علد الوحدات القاتمة

ه١٠صافى قیمة الموجودات لكل وحدة (درھم) .٨٢٤٠٧٢

: ى ل ی متمثلة بما 
٢٩٠٥٤٢٢٥١٠١٢ صافى الموجودات المنسوبة إلى حاملى الوحدات

٥٧٨٢ التعدیل من أسعار العرض إلى أسعار االغالق

ه٢-   ا ذ٠ ٤

، أن البیانات المالیة تعرض وبشكل عادل، من كافة النواحى المادیة، المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدیة للصندوق كما في  ا ن د ی حی على 
1ا اكا١ بف , ذ ى المنتمنة ف أ ا ٢ ٥ لفت١ ٥ الستة  ٢ا ?0 2اا١1٨ا1 11 1ه٠ ٣ د٠ ذد٠سر
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نشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ٧ إلى ٨ ١ جزءأ ال یتجزا من ھده البیانات المالیة المرحلیة الموجز ة.

إن نثریر مدققى الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة رقم ٠٢

-

 

 

 
 



ق األوسط وشمال أفریقیا صذدوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقة الثر

موج ز ى ال مرحل ى ال ألخر ت الشاملة ا دا را إلی وا ر  خسائ ح او ال ألربا ن ا بیا
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ يونیو (غیر سثقة)

إيضاح 
٢٠٢١

الف درھم
٢٠٢٠ 

ألف درھم

ا (الخسائر) من االسنثمارات بالقیمة العادلة صافى األرباح 
ه٨من خالل األرباح أو الخسائر , ه ٦٣( ه ه١, ١)

٥٦٩٦٣ إیرادات توزیعات االرباح .
٣-Vإیرادات الغاندة

)١٣٢ اجعالى االیرادات, (الئسانر) (٤)٦ ه ١٨)

 مصعروفالتا الوساطة
( ٢ ٦ )(٣٩)

)Vأتعاب اإلدارة واألداء ٢ ٣ ٨ )( ١٨١)
ة أخرى شغلل ) مصروفات ت ١ ٦ ٥ )( ١٨٤)

ى العصروفات التشفیعیة ل ا ع ج ) إ ٤ ٢ ٩ ا( ا ا٠ ١

ه األرباح, (الخسائر) التشغیلیة للفترة )٧ .٣( ٤,٩٢٢)
-- اإلیرادات الشاملة األخرى

ى اإلیرادات ر (الخسائر) الشاملة ل ا م ج ه إ )٧ .(٤)٩٢٢)٣

الزیادة ر (النقص) فى صافى الموجودات المتسوبة الى
ى الوحدات القابلة لالسترداد ل م ا ه ح )٧ .(٤)٩٢٢)٣

 الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ ١ ٨ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة االیضاحات ثشكل

. ٢ رقم الصفحة على مدرج الموجزة المرحلیة المالیة البیانات مراجعة حول المستثلین الحسابات مدققي تقریر إن



صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في مئطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموج ز
(aH m غو ر r ل;\  . I f ة 4  دی رئ / J j u j ! ال 'سره 

 

عدد الوحدات

ي العوجودا ت ھاف
العشوبة الى حاملي 

الوحدات القابلة 
لالسترداد
 الف برھم

,٥في ١ ینایر ٢٠٢٠ ه . . , ٢٧,٢٤٢  ٤١٢
 ١٧٨ ٤١,٠٨٠إصدار وحدات خالل الفترة

) (٢٠٦,٤٨٠)استوداد وحدات خالل الفترة ١,٠٠ (ا  
ي الوحدات القابلة لالسترداد مل حا ي الموجودات المنسوبة إلى  ف صا ) -النقص في  ٤,٩٢٢) 

و ٢٠٢٠ ونی  ٢١,٤٩٨ ٥,٣٣٥,٠١٢في ٣٠ی

,٢٠ ٥,٣٠٣,١٩٩في ١ ینایر ٢٠٢١ . ١٢ 
ه٠ل٩٧إصدار وحدات خالل الغتر ة ٥١١ ٦ 

) (٣٢٤٠٥٦٩)استرداد وحدات خالل الفترة ١٠٦٨٤) 
ت المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد  - ٥٠٧٠٣ 

 ٢٩٠٥٤٢ ٥٠٠٧٥,٦٨٦في ٣٠ یونیو ٢٠٢١

الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ ١ ٨ إلى ٧ من الصفحات على المدرجة اإلیضاحات ثشكل

. ٢ رقم الصفحة على مدرج الموجزة المرحلیة المالیة البیانات مراجعة حول المستقلین الحسابات مدققي تقریر إن



صئدوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

موجز  ى ال مرحل ة ال دی ت النق ن التدفقا بیا
j رغئر ل٠دقألماا JJj J r ى * دة٠ ف عئئئ J ل jj j f اXjTfl اال4 

 
٢٠٢١ 

ألف درھم
٠٢٠ ٢

ألف درھم

التدفتات التندیة من األنشطة التشئیلیة
ة للفتر ة غل ش ت ل )٥٠٧٠٣األرباح/ (الخسائر) ا (٤)٩٢٢

التنیرات فى راس العال العامل:
٦٠١١٥(٣٠٥٩٥)االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

)المستحق من طرف ذي عالقة (٤١١)٢٨٠١
ض (١٠)٤توزبعات األرباح مستحقة الق

)نمم مدینة اخرى ١ ٦ )-
ت عالقة )٢٢المستحق الى أطراف نا ٤١ )

٣٦٢٣مطلوبات أخرى

ن األنشطة التشئیلیة ١٠٨٧٤٧٥٤صافى التقد الناتج ٠

التدفقات النقدیة المستخدمة فى األنشطة ١لتمویلدة
٥٢٤١٧٨المتحصالت من الوحدات القابلة لالسترداد المصدرة

)استرداد وحدات قابلة لالسترداد (١)٦٨٤( ١, . . . )

)صافى النفد المستخدم فى األنشطة التمویلیة ١ ٦ ٠ ( ١ )(٨٢٢)

دنر (النقص) فى النفد وھا یعادلھ ا ن ل ا (٦٨)٧١٤صافى 
٦٠٢١٠٢١٤النقد وما یعادلھ فى بدایة الفترة

١٠٣١٦١٠١٤٦النقد وما یعادلھ فى نھایة الفترة

ى المدرجة اإلیضاحات قشكل  الموجزة,. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ ١ ٨ إلى ٧ من الصفحات عل

. ٢ رقم الصفحة على مدرج الموجزة المرحلیة المالیة البیانات مراجعة حول المسنثلین الحسابات مدققي تقریر إن



صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجز ة
٢٠٢ ١ و  ونی ٣ ي شھر المنتھیة فى ٠  لفترة الستة أ

سیة ١ الوضع القانوني واألنشطة الرئی

إن صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ("الصندوق") ھو صندوق استثما ر
مغتوح تم تأسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبى األول ("مدیر الصندوق") ومرخص بموجب موافق ة
ال یعتبر الصندوق كیان أ . ف اإلمارات العربیة' انمتحدة المركزي تحت. رقم ٣ ١ر٩٧ ١ ٤/٢ ٠ ٠ ٢ بتاریخ ٢٦ دیسمبر ٢٠٠٤ ر س
یع*ھأل بذاتھ وتدار انثعطتھ بواسطھ مدیر الصندوق. وقنفذ الشؤون اإلداریة لھ بواسطة ابیكس لخدمات الصنادیق المحدودة  -

أبوظبي ("المسؤول عن الشؤون اإلداریة للصندوق").

إن الغرھش الرئیسي للصندوق ھو االستثمار فى محفظة األسھم في الشرق األوسط وشمال أفریقیا ورأو سندات متعلقة بحقو ق
الملكیة (مثل السندات القابلة للتحویل وإیصاالت اإلیداعات األمریكیة وإیصاالت اإلیداعات العالمیة) سواء كانت مدرجة او 
ت الصلة  متداولة في أسواق تداول عالمیة معترف بھا أو من خالل ترتیبات "خارج البورصة" وكذلك األوراق المالیة األخرى نا

بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي ألطراف أخرى بغرض تنمیة رأس المال.

لقد تم تعدیل نشرة االكتتاب والنحة الشروط في ٠ ٣ نوفمبر ٤ ١ ٠ ٢ . تم اعتماد ھذه التعدیالت من قبل مصرف اإلمارات العربیة 
ب والئحة الشروط المعدلة وكذلك البیانات المالیة للصندوق كما في وللسنة المنتھیة في  ٣١ الكتا المتحدة المركزي. إن نشرة ا
دیسمبر ٢٠٢٠ متاحة جمیعھا عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدیر الصندوق وعنوانھ ص.ب ٦٣١٦ أبوظبي، اإلمارات 

العربیة المتحدة.

٢ اساس اإلعداد

تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤ "التقاریر المالیة المرحلیة"، ویتعین 
قراءتھا جنبأ إلى جنب مع أخر بیانات مالیة سنویة للصندوق كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ  ("آخر
ز واألداء المال ي رك بیانات مالیة سنویة"). تم إدراج اإلیضاحات المختارة ألقسر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في ان
ال تشتمل ھذ٥ البیانات المالیة المرحلیة  . للصندوق منن إصدار أخر بیانات مالیة سنویة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠
الموجزة على جمیع المعلومات الالزمة إلعداد البیانات المالیة السنویة الكاملة التي تم إعدادھا وفقأ للمعاییر الدولیة إلعداد 

التقاریر المالیة.

I اتم اعتماد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بالنیابة عن مدیر الصندوق بتاریخ  1 1 7071 

سبیة الھامة ٣ السیاسات المحا

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الصندوق عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ھي نفس السیاسات المطبقة 
من قبل الصندوق عند إعداد بیاناتھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠ باسنثناء التعدیالت أو التفسیرا ت
ى ھذه البیانات المالیة  عل الجدیدة التي أصبحت واجبة التطبیق وتم تطبیقھا خالل الفترة. لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر مادي 

المرحلیة الموجزة.

تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقأ لمبدأ التكلغة التاریخیة المعدل من خالل إعادة تقییم الموجودات والمطلوبا ت
المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم عرض البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بدرھم اإلمارا ت

العربیة المتحدة(الدرھم اإلماراتي) وھي العملة الذشغیلیة وعملة عرض البیانات المالیة للصندوق.

الفاثدن ومصروفلن برادك (!)

یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الغائدة في بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز باستخدام طریقة الغاندة الفعلیة.

٧



 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
شھر الستة لفترة ونیو ٣ ٠ في العئتھیة ا  ٢٠٢١ ي

(ل]ل*>) الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

األرباح توزيعك يدادك (ب)

ى یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز في تاریخ ثبوت الحق في الحصول  عل
اإلیرادات. بالنسبة لسندات الملكیھ المدرجة، یكون عادة في تاریخ إقرار توزیعات أرباح األسھم. اما بالنسبة للسندات غیر 
صن لنفع توزیعات األرباح. یتم االعتراف بإئرادات توزیعات األرباح ,من سندا ت المدرجة، فیكون عادة في تاریخ اعتماد المسا

حقوق الملكیة المقومة 'بالقیمة العادلة ,من خالل األرباح او الخسائر ضعن األرباح. او الخسائر ٠ 

لالسدزداد التابلة ألسھم لحاملي ألرباح dijjjj (ج)

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المستحقة لحاملي األسھم القابلة لالسترداد ضمن األرباح أو الخسائر كتكالیف تمویل.

س٠لمت وو) د

یتم تحمیل أتعاب االكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لالسترداد في وقت االكتتاب في الوحدات في الصندوق، ویتم االعترا ف
بھا ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز في الفترة التي تتم خاللھا .عملیات االكتتاب.

الخسائر وو ألرباح خالل من العادلة بالقیمة المصطفة المالیة ألدوك من ألرفیاح/(الخساتر) صافي (د)

ى كاف ة عل یشتمل صافي األرباح/(الخسائر) من األدوات المالیة المصنفة بالذیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
األرباحر(الخعدائر) المحققة والتغیرات غیر المحققة في القیمة العادلة وفروقات صرف العمالت األجنبیة، ولكنھ ال یتضمن الفاندة 

وإیرادات توزیعات األرباح.

تتمدد األرباحر(الخسائر) غیر المحققة في الفرق بین متوسط قیمة األداة المالیة في تاریخ آخر تقییم وبین قیمتھا العادلة فى نھایة 
الفترة.

ى أنھ الفر ق عل یتم احتساب صافي األرباح /(الخسائر) المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر 
بین متوسط قیمة األداة المالیة في تاریخ آخر تقییم وبین سعر التسویة الخاصى بھا.

السروفك (و)

ى یتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك أتعاب اإلدارة وأتعاب األداء، ضمن بیان الدخل الشامل المرحلى الموجز  عل
أساس االستحقاق.

ة المعامالت و) جنبی أل د بال

یتم تحویل الععامالت العقومة بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي وفقا لسعر الصرف الفوري السائد بتاریخ المعاملة. تت م
إعادة تحویل العموجودات والمطلوبات المالیة العقومة بعمالت أجنبیة في تاریخ التقریر إلى الدرھم اإلماراتي وفقا لسعر الصرف 

ك التاریخ. الفوري الساند في نل

ت اجنبیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل األربا ح یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة المقومة بسال
أو الخسائر إلى الدرھم اإلماراتي وفقأ لسعر الصرف الفوري السائد في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة العادلة.

یتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحویل ضمن بیان األرباح او الخسائر واإلیرادات الشاملة األخرى المرحل ي
الموجز. یتم إدراج فروقات صرف العمالت العتطقة باالسئشارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن صاف ي

األرباح/(الخساذر) من االستثمارات الممعنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر.

ق أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوھلني أبوظبي بنك صنق

٨



أفریقیا وشمال األوسط الثرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوطبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
و ٣ ٠ فى المنتھیة أشھر الستة لفترة ونی  ٢٠٢١ ي

ت ٣ سبیة السیاسا  ۵ربءب الھامة المحا

ك (ح) جود عو ك المالیة ال وب طل ل  المالیة وا

(  المقدسة(١

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم بیان صافي المبلغ ضمن بیان المركز المالي المرحلي الموجز فقط عندما یكون 
للصندوق حق قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ویعتزم تسویة المعامالت إما على أساس صافي المبلغ أو تحصی ل

الموجودات وتسویة المطلوبامت بصورة متزامنة

ط عندما تسمح بذلك المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ، ى أساس صافي المبلغ فق عل صروفاتا  یتم عرض اإلیرادات والم
ى سبیل المثال، لألرباح والخسانر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة، مثل األرباح أو الخسائر من األدوات المالیة  عل

المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر. 

(  الشطب(٢

یتم شطب الموجودات المالیة المسجلة بالتكلغة المطفاة عندما یتم التاكد من أنھا غیر قابلة للتحصیل

(T)ي سءصءمم٠س 
تتمش ١لقیمة العادلة في المبلغ الذي یمكن قبضھ مقابل بیع أصل أو یتم دفعھ كحویل التزام ما في معاملة منتظمة بین المشاركین 
في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي او، في حالة عدم وجوده، یتم قیاسھ في افضل سوق یكون متاحأ للصندوق في 

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

ل توفر تلك الشروط، یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. یعتب ر ح في 
ى ب بحیث یتسنى الحصول  عل ت أو المطلوبات بشكل كا السوق نثعطا في حال تكرار حدوث المعشالت انعتعلقة بادوجودا
معلومات عن األسعار بصورة مستمرة. یقوم الصندوق بقیاس األدوات المدرجة في سوق نشط بالسعر المتوسط حیث یقارب ھذا 

السعر بصورة معقولة سعر البیع.

في حالة عدم وجود سعر مدرج في سوق نشطة، یستخدم الصندوق أسالیب تقییم ترتكز بشكل كبیر على المدخالت الملحوظ ة
ت الصلة وبشكل أقل عن المدخالت غیر الملحوظة. یتضمن أسلوب التقییم الذي یتم اختیاره كافة العوامل التى یضعھا  نا
المشاركون في السوق في اعتبارھم عند تحدید سعر المعاملة. یقوم الصندوق باالعتراف بالتحویالت بین مستویات التدرج ف ى

القیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التفیر .

 قیاس التكلغة الطظء(٤)

تتمثل "التكلغة المطفاة" لالصل او االلتزام المالي في المبلغ الذي یتم بھ قیاس ھذا األصل أو االكزام عند االعتراف المبدئي ،
ناقصا المدفوعات للعبلغ األصلي، زاندا أو ناقصا اإلطغاء المتراكم باستخدام طریقة الغاندة الفعلیة ألي فرق بین القیمة المبدئی ة

ن للخنعانر صع خ م والقیمة المستحقة، ویتم تعدیلھا بالنسبة لألدوات المالیة مقابل اي 



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك ھعتدوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
 ٢٠٢١ يونیو ٣ ٠ فى المنتھیة أشھر الستة لفترة

ت ٣ سبیة السیاسا  ل*>)1(ل الھامة المحا

لالسزداد التابلة الوحدك (ط)

یتم تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد كمطلوبات مالیة ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لمبالغ االسترداد. وفقأ لنشرة االكتتاب الخاصة 
ى أخر صافي قیمة للموجودات تم نشرھا. یتضمن صافي قیمة  عل بالصندوق، تستند مبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد 

ت الصندوق المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق. سثمارا الموجودات ا

طى ألجانب اآلخر، ووفقأ للسیاسات المحاصة؛ للصندوق، یقم قیاس الموجودات المالیة.بالقیمة العادلة بسعر العرھش ویتم قیاس 
المطلوبات المالیة بالقیمة العابلة بسعر الطلب. تم تعث یل الفروقات فى اسس القیاس الستثمارات الصندوق ومبالغ االسترداد 
للوحدات القابلة لالسترداد من خالل صافي الربح/الخسارة ٠ن الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  او

الخسائر

ي (ي) وحدن كل الموجودك قیمة صاف

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة الذي تم اإلفصاح عنھ في بیان المركز المالي وفقأ لنشرة االكتتاب الخاصة 
ى ل تقسیم صافي الموجودات العاتبة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد المدرجة ضمن بیان المركز المالي  عل ال خ بالصندوق من 

عدد الوحدات القائمة في تاریخ النثریر.

J j Imj  Lj  i l l  (4

یتألف النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة من ودانع لدى البنوك تكون فترات استحقاقھا األصلیة اقل من ثالثة اشھ ر
ى المكشوف الذي یتم سداده عند الطلب ویشكل جزءأ ال یتجزأ من إدارة الصندوق للنقد. یتم  عل ورصید السحب المصرفي 

تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلغة المطفأة فى بیان المركز المالي.

الھامة المحاسبیة السیاسلذ في التغیرك )4

رخ اعتماد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، یوجد عدد من المعاییر والتفسیرات قید اإلصدار ولم یتم تفعیلھا بعد. قام  في تا
ر النعح عن ھذه المعاییر وال یتوقع ان یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات في الغترات  ب ت ل ل الصئنوق بإجراء تقییم 

المستقبلیة تأفیر جوھري. طى بیاناتھ المالیة المرحلیة الموجزة.

١



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
شھر الستة لفترة ونیو ٣ ٠ فى المنتھیة أ ٢ ي ٠ ٢ ١

٤ التقدیرات

إن إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة یتطلب من مدیر الصندوق وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر 
طفة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة  على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ الن

عن تلك التقدیرات.

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل مدیر الصندوق فى تطبیق السیاسا ت
ى آخر بیانات مالیة سنویة. عل المحاسبیة الخاصة بالصندوق والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین في النثدیرات ھى نفسھا المطبقة 

٥ إدارة المخاطر المالیة

المالیة المخاطر عوامل ١ه-

ر العمالت، ومخاطر معدالت الفائدة  تتعرض أنشطة الصندوق للعدید من المخاطر المالیة: مخاطر السوق (متضمنة مخالل
المتعلقة بالتدفقات النقدیة ومخابلر األسعار) ومخاطر السیولة ومخاطر االنتمان.

ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة الالزم إدراجھا ف ي
البیانات المالیة السنویة، ویجب قراءتھا جنبأ إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة للصندوق كما في ١ ٣ دیسمبر ٢٠٢٠.

لم تكن ھناك تغیرات في قسم إدارة المخاطر او في أي من السیاسات الخاصة بإدارة المخاطر منن نھایة السنة.

(Iمخظر االتتمان 

تتمدد مخاطر االنتمان فى مخاطر تسبب أحد األطراف فى أداة مالیة في خسارة مالیة للطرف اآلخر نتیجة عجزه عن الوفاء 
بالتزام ما. تنشا مخاطر االنتمان من النقد وما یعادلھ والودانع لدى البنوك والمؤسسات المالیة واالستثمارات في سندات الملكی ة
وبعض الموجودات األخرى باإلضافة إلى حاالت التعرض لمخاطر االئتمان من بعض العمالء، بما في ذلك النمم المدینة قید 

السداد والمعامالت الملتزم بھا. إن األرصدة المصرفیة للصندوق مودعة لدى مدیر الصندوق.

یتمثل تعرض الصندوق ألقصى درجة من مخاحلر االنتمان كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ بالقیم الدفتریة المعنیة للموجودات المالی ة
نات الصلة في بیان المركز المالى المرحلى الموجز.

 مخظر السھولةب)

یقوم الصندوق بإدارة مخاطر السیولة بصورة رئیسیة من خالل االستثمار في استثمارات مدرجة تتیح لھ االحتفاظ بسیولة كافیة 
للوفاء بطلبات االسترداد.

ر السوقج) خئ م  

تتمدد مخاطر السوق فى المخاطر الناتجة عن تأثیر التغیرات في اسعار السوق مثل معدالت الغاندة وأسعار صرف العمالت 
ى إیرادات الصندوق أو قیمة األدوات المالیة التي یمتلكھا. عل األجنبیة وأسعار األسھم وھوامش االئتمان 

إن استراتیجیة الصندوق الخاصة بإدارة مخاطر السوق متسقة مع توجیھاتھ وأھدافھ االستثماریة. یتولى مدیر الصندوق  إدارة
مخاطر السوق التي یتعرض لھا الصندوق بصورة یومیة وفقأ للسیاسات واإلجراءات المعمول بھا.



ق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك مندوفى أفریقیا وشمال األوسط الثر

ت حا ضا ل إی ت حو ة البیانا مالی ة ال حلی ر م جزة ال مو  ال
Sjjii ىه / J jjjf ة ی ق ت ل ى ا  r*Y(وو ‘,وو r.ف

 ببإلم٤ب٠ المالیة المخاطر إدارة ٠

-  المخاطرالمالیة^بحلم عواھل ١ه

قو)  مخئرررع٤٠

تنشا مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجاریة المستقبلیة أو الموجودات أو المطلوبات المعترف بھا مقومة بعملة غی ر
العملة التشغیلیة للصندوق

نظرأ ألن معظم الموجودات والمطلوبات بالدرھم اإلماراتي (المثبت سعر ,صرفھ أمام الدوالر األمریكي) أو بعمالت اجنبی ة
صرفھا ایضا امام الدوالر األمریكي)، ترى اإلدارة ان أیان تغیرات معقولة محتملة فى اسفار انصرف لن یكون لھا  (مثبت سعر 

تاثیر, جوھري غلى البیانات المالیة المرحلیة الموجزةللصنتدوق.

Jدلم lU l f y l ر  مخئ  

یتعرض انصئدوق لمخاطر اسعار االدوات المالیة' بسبب االستثمارات القي یحتفظ بھا والمصنفة في بیان المركز المالى المرحل ى
ة بالقیمة العاذلة ,,من .خالل األرباح أو الخسائر. یقوم مدیر الصثدوق بإدانة مخاطن  ف عن م ى ائھا موجودات مالیة  عل الموجز 
ت متنوعة، فى قطاعات مختلغة، یتم تداولھا في أسواق مختلفة. في ظل الظروف  ر من خالل إنثعاء محفظة أبوا ألسا ا

االعتیادیة، یقوم الصندوق باالستثمار في أدوات التداول وفقأ للتوجیھات االسنثماریة.

ت المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ٦ االستثمارا

T )) تتالف االسدثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من اسھم مدرجة تبلغ قیمتھا ١٩ ١و٢٨ ألف درھم
ف درسلج. ال توجد موجودات مالیة مرھونة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ٥ ان r, / r/  ٠r ٠rر ٠ ب س و

ي توزیع االستثمارات حسب الدولة: فیما یل

 
٣٠ یونیو 

٢٠٢١
ألف در ھم

(غر مدققة)

١ ٣ دیسمب ر
٢٠٢٠

غا درھ م ال
(مدققة)

األبوات المالیة المدرجة 
.١٧٠١٩٧١٥٠٣٠المملكة العربیة السعودی ة

٨٠٨٩٩٧٠٢١٨دولة اإلمارات العربیة المتحد ة
١٠٤٧١١٠١٥١الكویت

ر ص ٥٥٢٨٥٥م

 ٢٨٠١١٩

١

٢٤٠٥٢٤



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صذدوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
j j j A i d ! S j j i i/لھة٢مسق(.r .n  J j j j j  r 

٧ األطراف نات العالقة 

ي ع س / ك ل ل / م ھ ر ھ

ى الطرف األخر فى اتخا ن عل تعتبر األطراف أنھا نات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نغوذأ ملحوظأ 
ت العالقة من أعضاء المجلس االستشاري، ولجنة االستثمار ومدیر الصندو ق القرارات المالیة أو التشغیلیة. تتالف األطراف نا
وتلك المنشآت التي تخضع لسیطرتھم. یقوم الصتنوق في سیاق األعمال االعتیادیة بتقدیم وتلقي خدمات إلى ومن تلك األطراف 

نات العالقة وفقا لالسفار المتفق علیھا والشروط واألحكام المحددة من قبل بنك ابوظبي األول بصفتھ مدیر الصندوق.

ععتم صدئد
ي الشروط واألحكام الرئیسیة: فیما یل

إن شركة أبوظبي األول لألوراق المالیة ذ٠م.م ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل مدی رالوساطة
الصندوق وتقدم خدمات الوساطة للصندوق وفقأ لألسعار الساندة في السوق.

ؤقدم مدیر الصندوق خدمات مصرفیة وفقأ لألسعار المتفق علیھا مع الصندوق.الخدماتا المصرفی ة

ى األتعاب التالیة وفقا لما ھو مدرح في النحة الشروط:الخدمات األخرى عل یستحق مدیر الصئدوق الحصول 
ى قیمة الموجودات شیتحق یومیا وتستحق الدفع لمدی ر٠  اتعاب ودارة بنسبة ١.٥بذ سنویًا من یعاف

الصندوق بصورة ربع سنویة؛

s &p Pan Arab أتعاب أداء بنسبة ٠ (./' تستحق عن األداء المتمیز للصندوق فوق مؤشر ٠
 large-Mid Cap TR ب علیھا دفع اتعاب صافي العوجودات ترت ("المعیار") واخو قیمة ل

ت الصلة ("العد األقصى"). خالل السنة نا األداء 

ررنرصدة

ي األرصدة لدى األطراف نات العالقة في تاریخ النثریر: فیما یل

 
٣ یونیو  ا

٢.٢١ 
ف درھ م أ

(غیرھدققة)

١ ٣ دیسمب ر
٠٢ ٢.

ألف درھ م
(مدققة)

 بنك ابوظبي األول-
 ٣١٦٦.٢(١النقد وما یعادلھ

ي األو ل  ٣١٣٨٢٧(١استثمار في أسھم بنك أبوظب

 شركة أبوظبي األول لالوراق المالیة ذ.م.م -
م مدینة مقایل بیع استثمارات م المستحق من طرف ذي عالقة—ن

١

٢٨ .-

ت حقوق الملكیة  لم یكن لدى الصندوق موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مدرجة ضمن اسثمارا
المحتفظ بھا من قبل طرت ذي عالقة باإلنابة عن الصندوق.



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات  
r.r; JJJJJ r. فى { ,a l ia  li اشھر ASJJ o j u l  

۵ ب العالقة نات األطراف ٧ ب

 
٣٠ یونیو

٢.٢١
الف درھم

(غیر مدققة)

١ ٣ دیسمبر
٢.٢٠

غا درھم ال
(مدققة)

ة ك ءال٤ ن ف  ارمعتحقرةظرإ
 بنك ابوظبىاآلوإل-

٣٧٣٢أتعاب إدارة مستحقة الدفع إلى مدیر الصندوق
ف ادارة - أتع مة المضافة المستحقة  ٢٢ھذرددة الق

٢٢اتعاب مستحقة الدفع إلى بنك ابوظبى األول بصفتھ الحافظ األمین
عابا أداء مستحقة الدف ع -١٠أت

 شركة ابوظبى األوإللالوراق المالیة ذ.م ٠م-
١١تحویل أتعاب وكالة

-٢أتعاب معاملة مستحقة الدفع

 ٥٩٣٧

االستثمارات فى حقوق أو الخسائر ھذدمن ال یوجد لدى الصندوق موجودات مالیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل األربا ح
الملكیة المحتفظ بھا لدى طرف ذي عالقة بالنیابة عن الصتدوق.

المفامالك

ت العالقة المدرجة ضمن بیان الدخل الشامل المرحلى الموجز: فیما یلى المعامالت مع األطراف نا

 

فترة الستة أشھر
ى ةف ی ھ س ل ا

٣ یونیو ٢٠٢١ .
م ھ ر د ألف 

(غیر مدققة)

فترة الستة أشھر
المنتھیة فى

٠ ٣ یونیو ٢٠٢٠
الف درھم

(غیر مدققة)

(٨)(٠)أتعاب الوساطة المدفوعة إلى شركة أبوظبى األول لألوراق المالیة ذ.م.م
)مصروفات رسوم وكالء التحویل ٩ )(٧)

)اتعاب اإلدارة ٢ .٧ )( ١٧٢)
)ضریبة الذیمة المضافة - أتعاب إدارة ( ; إ٩)؛٠

)مصروفات إداریة ٦ ٣ )(٦٣)
)أتعاب الحافظ األمین ٢٥)( ٥٣)

٣-إیرادات الغاندة
٦إیرادات توزیعات االرباح .٤٧

)رسوم المعامالت ١١ )( ١٥)
مصروفات اتعاب االداء

١٤

( ٢ ١ )-



الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
شھر الستة لفترة ونیو ٣ ٠ في المنتھیة أ ٢ ي ٠ ٢ ١

ف ٧ زضنم٠ العالقة نات األطرا

fe( ل،طدت/ jb

تتم إدارة الصندوق من قبل مدیر الصندوق وال یوجد موظفي إدارة رئیسیین لدى الصندوق. تم خالل الفترة الحالیة تحمیل اتعاب 
H درھمكمم من إجمالي ھذا المبلغ ال یزال مبلغ ٥٤٥د٤ ١ درھم مستحق الدفع  7٠٠r٠rیعربیر ٠ r * أداء بقیمة ٢١,٢٦٥ درھم(

Y شيءلم. ; r. r رام دبصعبر . كمافي٣٠ یونیو ١ ٢ ٠ ٢ 

ت المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر را شا س ال , (الخسائر) من ا صافي األرباح  ٨

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك مندوق

 

فترة الستة أشھر
العنتھیة فى

٠ ٣ یونیو ٢٠٢١
الف درھم

(غیر مدققة)

فترة الستة أشھر
المنتھیة فى

٠ ٣ یونیو ٢٠٢٠
الف درھم

(غیر مدققة)

)١,٦٣٢األرباح /(الخسائر) المحققة ١’ ه ٦٤)
٠(٣)١٠,٩١٦األرباح/(الخسائر) غیر العحتقة . ه )

٨٢)١٥صافى أرباح /(خسائر) صرف العمالت األجنبیة )

ه  , ٥٦٣( ه ) ه١ ١)

لفترة الستة أشھر من خالل األرباح أو الخسائر مة العادلة ان األرباح /(الخسائر) المحنقة ھن األدوات المالبة المصنفة بالق
المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١ و٣٠ یونیو ٢٠٢٠ تمثل الفرق بین القیمة الدفتریة لالداة المالیة فى آخر تاریخ تقییم  وسعر

التسویة

ت المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لفترة الستة أشھ ر إن األرباح /(الخسائر) غیر المحققة من األدوا
المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠٢١ و٣٠ یونیو ٢٠٢٠ تمدل الفرق بین القیمة الدفتریة لالداة المالیة فى آخر تاریخ تقییم وقیمتھا 

الدفتریة في نھایة فترة التقریر.



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوھلني أبوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
و2{£لل ل >ا ل ل ي١/رسء ل ف و r. ة ی ئ  r. n ب

ت المالیة ت والمطلوبا ٩ الموجودا

ت صنیفا العادلة والقیم المحاسبیة الت

ت األدوات العالیة كما فى: یبین الجدول ادناه مطابقة بین البنود الواردة فى بیان المركز المالى المرحلى الموجز للصندوق وفائ

٣ یونیو ٠٢١ ٢ . ى كعاف
ر بدققة) ب غ )

ة  م ی ق ل ا ب ة  ف ف ص م ل ا

العادلة ض خالل
األرباح أو الخسائر

م ز ل م بشكل 

الف درھم

العوجودات
ة غ ل ك ت ل ا ب ١لمالدة 

العطفاة

د درھم ا

ت ا ب و ل ط م ل ا

العالیة األخرى

ف درھم ا

اإلجعالى

ف درھم ا

١)٣١٦-١,٣١٦-النقد وما یعادلھ
٢٨)١١٩--٢٨,١١٩االسشارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٦-١٦-النمم المدینة األخرى
.٢٨'.٢٨-المستحق من طرف ذى عالقة

 ٢٩)٧٣١-٢٨٠١١٩١٠٦١٢

١١٧١١٧--مطلوبات اخر ى
٥٩٥٩--المستحق ألطراف نات عالقة

١٣١٣  اكتتاب معلق
٢٩,٠٤٢٢٩٠٥٤٢---صافى الموجودات المنسوبة لحاملى الوحدات القابلة لالسترداد

 ٢٩)٢٩,٧٣١٧٣١-٠

٢٠٢. ر سب ى ٣١دی ف كعا
(مدققة)

- 1 ٦ ة ذ والقسم ة ١ اص 
العادلة من خالل

األرباح أو الخسائر
بشكل ملزم

الف درھم

الموجودات
العالیة بالتكلغة

المحلفاة

ألف درھم

المطلوبات
المالیة األخرى

الف درھم

االجمالي

ألف درھم

٦.٢-٦٠٢-النقد وما یعادلھ
٢٤١٥٢٤--٢٤١٥٢٤االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٤-*-توزیعات األرباح مستحقة القحش

 ٢٥١١٣'٢٤١٥٢٤٦.٦.

٨١٨١--مطلوبات أخرى
٣٧٣٧--المستحق ألطراف نات عالقة

٢٥١٠١٢٢٥١.١٢--صافى الموجودات المنسوبة لحاملى الوحدات القابلة لالسترداد

 --٢٥١١٣.٢٠١١٣.

١٦



ت حا ضا ل إی ت حو  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
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ت ٩ ت الموجودا خلم٤ب٠ المالیة والمطلوبا
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إن األدوات المالیة التي ال یتم احتسابھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي موجودات ومطلوبات قصیرة األجل 
تقارب قیمتھا الدفتریة قیمتھا العادلة.

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوھلني أبوظبي بنك صندوق

یتم قیاس جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باسنثناء االستثمارات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة والتي یت م
قیاسھا بالقیمة آلعادلة استنادأ إلى عروض األسعار المدرجة في سوق نشطة.

صندوق.بتحد؛ القیم العادلة لالستشارات فى الوحدات غیر النشطة كما في تاریخ التقریر باستخدام اسالیب التقییم. تتضمن,  یقوم ال
أسالیب التقییم المقارنة مع األدوات المماثلة، إن وجدت، وا'لتي توجد لھا أسعار ملحوظة فى السوق أو الربط بذلك انمؤشر الذي 
یوفر أقرب األسعار. إن الھدف من استخدام اسلوب الندییم ھو التوصل إلى تحدید القیمة العابلة التي تعكس سعر األداة المالیة ف ي

تاریخ التقریر الذي كان سیتم تحدیده من قبل المشاركین في السوق وفقأ لشروط السوق االعتیادیة. 

یقوم الصندوق بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقیم العادلة المبین أدناه الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة فى 
وضع القیاسات:

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

المستوى ٢ : أسالیب ١لتقییم التي تستند إلى مدخالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة (وھي كاألسعار) أو بصورة غیر مباشر ة
ى األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة فى أسواق نشط ة عل (وھي المستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة 
ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق األقل نشاطًا أو أسالیب الئثبیم األخرى بحیث تكون كافة 

المدخالت الھامة ملحوظة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من بیانات السوق.

المستوى ٣: اسالیب التقییم التي تععتخثم فیھا مدخالت جوھریة غیر ملحوظة. تششل ھذه الفتة غلى جمیع األبوات التي  تشمل
ى تقییم األداة. تشتعل  عن أسالیب تقییمھا مدخالت غیر مستندة إلى بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تاثیر جوھري 
مغھة حیث یقتضى األمر, القیام بتعدیالت  او ى األدوات التي یتم تقییمھا استنادأ إلى األسعار المطئة ألدوات  عل ھذه الفئة 

افتراضات جوھریة غیر ملحوظة لكي تعكس الغروقات بین األدوات.

المستوى فى النظام المتدرج للقیمة ت المالیة المقاسة بالقیمة العادلة فى نھایة فترة الئثریر، حسى ألدوا یقدم الجدول التالى تحلیأل 
مة العادلة بھ س الق ف قا صف العادلة التى بتم ت

٠ ٣ یونیو ٢٠٢١ (غیر مدققة)

المستوى ١
ألف درھم

المستوى ٢
ألف درھم

العستوى ٣
ألف درھم

 االجعالى
 ألف درھم

و الخسائر ٢٨)١١٩-٢٨,١١٩٠االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أ

( ة ق د )  ٢٠٢. ر سی ی ب  ٣١
و الخسائر ٢٤,٥٢٤--٢٤,٥٢٤االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أ

یتم تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق المصنفة كتسھیالت تمویل بالتكلغة المطفآة ضمن المستوى ٢ فى 
النظام المتدرج للقیمة العادلة. یعتبر الصندوق أن تلك القیمة العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات مساویة تقریبًا لصافى قیمتھا 

الدفتریة.
١٧



 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
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ت القابلة لالسترداد ١٠ الوحدا

تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد أألدفى من قیمة االكتتاب. یحدد الصندوق تاریخ آخر موعد الستال م
الطلبات وحو.أخر یوم یقبل فیھ مدبر الصندوق اتفاقیات االكتتاب 'أو إشعارات. االسترداد المكتملة. تخضع إشعارات االسترداد 
ض استرداد  ى تطیق االستردادات اوفر عل للحد األننى ھن قیمة االسترداد. في الظروف االنعثنانیة، یكون للصندوق ایضا الالرة 
ت الصلة في بیان التغیرات في صافي  إلزامي إذا كان ذلك األمر في صالح جمبع حاملي الوحدات. تم بیان الحركات نا
الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي العوجز. طبقا' لالھداف المبینة في االیضاح رقم ١ 
م ٥، یحرص الصندوق على استثمار مبالغ االكتتابات المستلمة فى استثمارات  ق ر وسیاسات إدارة المخاھلر المبینة في اإلیضاح 

مناسبة مع االحتفاظ بسیولة كافیة للوفاء بطلبات االسترداد.

ه درھم كما في ٣٠ یونیو ٢٠٢١ ومبلغ ٤.٧٢ درھم كما في ٣١ دیسمب ر . یبلغ صافي قیمة موجودات الصندوق لكل وحدة ٨٢
.٢٠٢٠

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

١٨
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