
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال  

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا   
 

البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
 

۳۰ یونیو ۲۰۲۰ 
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صندوق بنك أبوظبي الوطن ي للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا   
 
 
 
 

الصفحات  المحتویات 
 

   ۱ تقریر مدیر الصندوق 
 

   ۲ تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
 

  ۳ بیان المركز المالي المرحلي الموجز 
 

  ٤ بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز 
 

 ٥ بیان التغیرات  في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز 
 

  ٦ بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز 
 

   ۱۹ – ۷  إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة 
 
 



۱ 

تقریر مدیر الصندوق 

ُلمراجعة لصندوق صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة   یسّر بنك أبوظبي األول ش.م.ع ("مدیر الصندوق") تقدیم البیانات المالیة ا
األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ("الصندوق") لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰. 

نظرة عامة  
إن الصندوق بمثابة صندوق استثمار مفتوح تم تأسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول ("مدیر الصندوق" 
أو "بن ك أبوظبي األول") بموجب القرار رقـم ۹٤/۸/۱٦٤ الصادر من قبل مجلس إدارة مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي 

ً اء على موافقة ھیئة األوراق المالیة والسلع لدولة اإلمارات العربیة المتحد ة.  وبن

األنشطة الرئیسیة 

یھدف الصندوق إلى تقدیم مستویات مجزیة من اإلیرادات مع فرصة األرباح الرأسمالیة على المدى المتوسط من خالل االستثمار في
محفظة أسھم في الشرق األوسط وشمال 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 مالیة عالمیة معترف بھا أو من خالل ترتیبات 
"خارج البورصة"، یقوم صندوق الشرق األوسط وجنوب أفریقیا بإنتاج موجودات مثل األوراق المالیة ذات الدخل الثابت باإلضافة إلى  
العقارات واألدوات االستثماریة ذات الصلة بالعقارات واألوراق المالیة األخرى ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي 

ألطراف أخرى بغرض تنمیة رأس المال وتوزیع إیرادات األرباح. 

لنتائ ج ا
خالل الفترة الخاضعة للمراجعة، تكبد الصندوق صافي خسائر بلغت ۲٤٫٦۲٦ ألف درھم (۲۰۱۹: صافي إیرادات بمبلغ ۱۷٫۲۲۹ ألف 
درھم) كما ھو مبین بالتفصیل في بیان الدخل الشامل المرفق. أصدر الصندوق ۳٦٤٫۲۰۸ وحدة بمبلغ ۱٫۱۱۰ ألف درھم كما  تم 
استرداد ۳٫٥٤۸٫۳۳۲ وحدة بمبلغ ۱۱٫۱۱۲ ألف درھم خالل الفترة وبلغ صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابل ة 

لالسترداد في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ مبلغ وقدره ۹۲٫٥۹۰ ألف درھم. 

مبدأ االستمراریة 
لدى مدیر الصندوق توقع معقول بأن الصندوق لدیھ موارد ودعم كافي یمكنھ من مواصلة أعمالھ في المستقبل المنظور. لھذا السبب ، 

یواصل مدیر الصندوق تطبیق مبدأ االستمراریة عند إعداد البیانات المالیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰.  

المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
یتم في اإلیضاح رقم ۷ حول البیا نات المالی ة اإلفصاح عن األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة. یتم تنفیذ جمیع المعامالت 

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

نظرة مستقبلیة 
ترى اإلدارة أنھ سوف یتم الحفاظ على المستوى الحالي لألنشطة في المستقبل القریب ولیس من المتوقع حدوث أي تغیرات في التمویل  

أو الموظفین.  

تأثیر كوفید-۱۹ 
تم التأكد من تفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید-۱۹) في العدید من المناطق الجغرافیة في بدایة عام ۲۰۲۰ مما ترتب علیھ 
ً على معنویات المستثمرین مما وضع األسواق المالیة تحت  اضطراب في األعمال واألنشطة االقتصادیة. أثرت ھذه األحداث سلبا

ًضغوط متزایدة، إلى جانب زیادة التقلبات وحاالت عدم الیقین التي أثرت سلبا على قیمة الموجودات المالیة.  

كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰، بلغت نسبة االنخفاض في صافي قیمة موجودات الصندوق ۲۹٪ مقارنة بـنھایة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹. 

____________________ ____________________ 
ألین ماركوس 

العضو المنتدب ورئیس استراتیجیة االستثمار   
وإدارة األصول العالمیة وإدارة االست ثمار 

السید/ جیسون كالرك 
العضو المنتدب ورئیس إدارة المنتجات 

والخدمات 

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 
November 2020 2التاریخ: 
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 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانا ت المالية المرحلية الموجز ة 

 

إلى السادة حاملي وحدات صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية األموال في منطق ة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

مقدمة   
 

لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المرحلي الموجز لصندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية األموال في منطقة  

الشرق األوسط وشمال أفريقيا )"الصندوق"( كما في 30 يونيو 2020، والبيانات المرحلية الموجزة للدخل الشامل  

والتغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حا ملي الوحدا ت القابلة لالسترداد والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر  

المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى اإليضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة  )"البيانات المالية المرحلية  

الموجزة"( . 

 
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34،  ً

"التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة بناء 

على أعمال المراجعة التي قمنا بها.   

ً

 
 نطاق المراجعة  

 

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 2410، "مراجعة المعلوما ت المالية المرحلية من قبل  ً
مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تنطوي مراجعة البيانات المالية المرحل ية الموجزة على استفسارات، بصورة رئيسية من  

األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق  
المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا 

من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق.  
وبالتالي، فإننا ال نبدي رأيا تدقيقيا. 

ً

ً ً

 
 االستنتاج

 

بناء على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نع تقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة كما في  30 يونيو ً
 2020ً لم يتم إعدادها، من كافة النواحي المادية، وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34، "التقارير المالية المرحلية" .

 
 

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   
 
 
 
 

 ريشارد اكالند
 رقم التسجيل: 1015

ابوظبي، اإلمارات العربية المت حدة 
  November 2020 2التاريخ:
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كوبريتف )"كي بي إم جي انترناشيونال"(، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة. 

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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۳ 

صندوق بنك أبوظبي الو طني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
بیان المركز المالي المرحلي الموجز 

كما في 
 

 
إیضاح

۳۰ یونی و 
 ۲۰۲۰

ألف درھ م 
(غیر مدققة )

۳۱ دیسمبر 
 ۲۰۱۹

ألف درھم 
(مدقق ة)    

الموجودات 
 ۱۲٥٫۳۸۸ ٦۸٥٫۸۲٦ االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 - ۱٤ توزیعات األرب اح مستحقة القبض 
 - ۱٫۱۲۹ المستحق من طرف ذي عالقة  

 ۱۰ - ذمم مدینة أخ رى 
 ٥٫۳٤٥ ٥٫۸۲۹ ۷النقد وما یعادلھ 

------------------------ ------------------------ 
 ۱۳۰٫۷٤۳ ۹۲٫۷۹۸ إجمالي الموجودات 

------------------------  ------------------------ 
المطلوبات 

 ٥٥ ۷۳ المطلوبات األخر ى 
 ٤۱۰ ۱۳٥ ۷المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

------------------------  ------------------------  
إجمالي المطلوبات (باستثناء صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي  

 ٤٦٥ ۲۰۸ الوحدات القابلة لالسترداد ) 
 ===========  =========== 

 ۱۳۰٫۲۷۸ ۹۲٫٥۹۰  صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحد ات القابلة لالستردا د 
 ===========  == =========  

 ۳۷٫٥۰۳٫۹٦٤ ۳٤٫۳۱۹٫۸٤۰ عدد الوحدات القائمة  
--------------------------------  -----------------------------  

 ٤۷. ۳ ۷۰. ۱۱۲ صافي قیمة الموجودات لكل وحدة (درھ م) 
 == == =========   == === = ======  

متمثل فیما یلي: 
 ۱۳۰٫۲۷۸ ۹۲٫٥۹۰ صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات  

 ۳۲۰ ۳۱۸ التعدیل من أسعار العرض إلى أسعار اإلغالق 
------------------------ ------------------------  

  ۹۲٫۹۰۸ ۱۳۰٫٥۹۸ 
 = ==========   =========== 

على حد علمنا،  أن البیانات المالیة تعرض وبشكل عادل، من كافة النواحي المادیة، المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات 
النقدیة للصندوق كما ف ي ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ ولفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ . 

____________________ ____________________ 
ألین ماركوس 

العضو المنتدب ورئیس استراتیجیة االستثمار   
وإدارة األصول العالمیة وإدارة اال ستثمار 

السید/ جیسون كالرك 
العضو المنتدب ورئیس إدارة المنتجات  

والخدمات 

تُشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ۷ إلى ۱۹ جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة. 
إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة مدرج على الصفحة رقم ۲. 

 



 

٤ 

صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا   
 

 بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو (غیر مدقق ة) 

 
  
إیضاح   

 ۲۰۲۰
ألف درھ م 

 ۲۰۱۹
ألف درھم 

    
صافي (الخسائر)/األرباح من األد وات المالیة بالقیمة العادلة 

۱٤٫٤۸۳ (۲٦٫۹۳٤) ۸    من خالل األرباح أو الخسائر  
٤٫۳٥۹ ۳٫٥٦۹   إیرادات توزیعات األربا ح 

٦۳ ۱۲   إیرادات الفائدة 
  ------------------------ ------------------------  

 ۱۸٫۹۰٥ (۲۳٫۳٥۳)  إجمالي (الخسائر)/اإلیرادا ت  
   ===========  === ======= =  
    

 (۱۱۷) (۱٦٥)  مصروفات الوساطة 
 (۱٫۲٤۹) (۸۲٤)  أتعاب اإلدارة 

 (۳۱۰) (۲۸٤)  مصروفات تشغیلیة أخرى 
  ------------------------ ------------------------  

 (۱٫٦۷٦) (۱٫۲۷۳)  إجمالي المصروفات التشغیلیة 
   ===========  =========== 
    

 ۱۷٫۲۲۹ (۲٤٫٦۲٦)  (الخسائر)/األربا ح التشغیلیة للفتر ة 
 - -   اإلیرادات الشاملة األخر ى

  ------------------------  ------------------------  
 ۱۷٫۲۲۹ (۲٤٫٦۲٦)  إجمالي (الخسائر)/اإلیرادات الشامل ة 

   ===========  =========== 
توزیعات األرباح المدفوعة إلى حاملي الوحدات القابلة  

 (۳٫۲٥۲) (۳٫۰٦۰)  لالسترداد  
   ===========  == =========  

(النقص)/الزیادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى   
 ۱۷٫۲۲۹ (۲٤٫٦۲٦)      حاملي الوحدات القابلة لالستردا د 

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

 .جزةالمرحلیة المو لبیانات المالیةاجزأ من ھذه جزءاً ال یت ۱۹إلى  ۷على الصفحات من  تُشكل اإلیضاحات المدرجة
 

 .۲صفحة رقم لاالمالیة المرحلیة الموجزة مدرج على  البیاناتمراجعة  إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول



 

٥ 

صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقی ا 
 

بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حا ملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو (غیر  مدققة)  

    

عــــــــد د    
الوحدات 

صافي الموجودا ت 
المنسوبة إلــــــــ ى 
حاملي الوحــــدات 

ألف درھ م 
  
   
    

 ۱۲۲٫۲۳۲ ۳۸٫۳۸٦٫۲۹۷ في ۱ ینایر ۲۰۱۹ 
 ۱٫۲۷۰ ۳۷٦٫۹٤۲ إصدار وحدات خالل الفترة 
 (۳٫٦٦٤) (۱٫۰٥٥٫۱۰۱) استرداد وحدات خالل الفترة 

 (۳٫۲٥۲) - التوزیعات إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد  
الزیادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات 

 ۱۷٫۲۲۹ - القابلة لالسترداد 
  ------------------------- -------------------------  

 ۱۳۳٫۸۱٥ ۳۷٫۷۰۸٫۱۳۸ في ۳۰  یونیو ۲۰۱۹ 
   ===========  ==== =======  
    

 ۱۳۰٫۲۷۸ ۳۷٫٥۰۳٫۹٦٤  في ۱ ینایر ۲۰۲۰
 ۱٫۱۱۰ ۳٦٤٫۲۰۸ إصدار وحدات خالل الفترة 
 (۱۱٫۱۱۲) (۳٫٥٤۸٫۳۳۲) استرداد وحدات خالل الفترة 

 (۳٫۰٦۰) - التوزیعات إلى حاملي الوحدات القابلة لالستر داد  
الزیادة في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات 

 (۲٤٫٦۲٦) - القابلة لالسترداد 
  -------------------------  -------------------------  

 ۹۲٫٥۹۰ ۳٤٫۳۱۹٫۸٤۰  في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰
   ===========  =========== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة المرحلیة یتجزأ من ھذه البیانات المالیة  الجزءاً  ۱۹إلى  ۷على الصفحات من  ةاحات المدرجتُشكل اإلیض
 

 .۲رقم صفحة لاالمالیة المرحلیة الموجزة مدرج على  اتالبیانإن تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة 



 

٦ 

صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریق یا 
 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو (غیر مدققة)  

 
   

 
 ۲۰۲۰

ألف درھ م 
 ۲۰۱۹

ألف درھم    
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 ۱۷٫۲۲۹ (۲٤٫٦۲٦) (الخسائر)/األرباح التشغیلیة للفترة 

    
   التغیرات في رأس المال العامل: 

 (۲۰٫۲۷۲) ۳۹٫٥٦۲ االستثمارات بالق یمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 - (۱٫۱۲۹) المستحق من وسیط 

 ۸۱ ۱۸  مطلوبات أخرى
 ۱۳ ۱۰  ذ مم مدینة أخرى 

 (٤۷) (۲۷٥)  المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  ---------------- ---------------- 

 (۳٫۰۱۲) ۱۳٫٥٤٦  صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغیلیة
  ----------------  ---------------- 

   التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۱٫۲۷۰ ۱٫۱۱۰ المتحصالت من إصدار وحدات 
 (۳٫٦٦٤) (۱۱٫۱۱۲) استرداد وحدات قابلة لالستردا د  

ُلمعاد استثماره   (۳٫۲٥۲) (۳٫۰٦۰)  توزیعات أرباح نقدیة مدفوعة صافیة من المبلغ ا
  ------------------  -----------------  

 (٥٫٦٤٦) (۱۳٫۰٦۲) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
  ------------------  -----------------  
    

 (۸٫٦٥۸) ٤۸٤ صافي الزی ادة/(النقص) في النقد وما یعادل ھ 
 ۱٤٫٦۹۷ ٥٫۳٤٥ النقد وما یعادلھ في بدایة الفتر ة 

  --------------- ---------------  
 ٦٫۰۳۹ ٥٫۸۲۹  النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة

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

 .زةموجلیة الرحالم جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة ۱۹إلى  ۷على الصفحات من  تُشكل اإلیضاحات المدرجة
 

 .۲صفحة رقم لاعلى  یة الموجزة مدرجالمالیة المرحل البیاناتقلین حول مراجعة إن تقریر مدققي الحسابات المست



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجز ة 
 لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰  یونیو ۲۰۲۰

 

۷ 

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة     ۱
 

إن صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ("الصندوق") ھو 
صند وق استثمار مفتوح تم تأسیسھ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل بنك أبوظبي األول ("مدیر الصندوق أو 
"بنك أبوظبي األول") ومرخص بموجب  موافق ة مصر ف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي تحت  رقم 
ً مستقالً بذ اتھ وتدار أنشطتھ بواسطة مدیر   ۲۰۰٥/۲٤۱٥/۱۳ بتاریخ ۷ دیسمبر ۲۰۰٥. ال یعتبر الصندوق كیانا
الصندوق، وتُنفذ الشؤون اإلداریة لھ بواسطة أبیكس لخدمات الصنادیق المحدودة - أبوظبي ("المسؤول عن الشؤون 

اإلداریة للصندوق").  
 

إن الغرض الرئیسي للصندوق ھو االستثمار في محفظة أسھم في الشرق األوسط وشمال أفریقیا و/أو سندات متعلقة  
بحقوق الملكیة (مثل السندات القابلة للتحویل، وإیصاالت اإلیداعات األمریكیة وإیصاالت اإلیداعات العالمیة) سواء 
كان ت مدرجة أو یتم تداولھا في أسواق مالیة عالمیة معترف بھا أو من خالل ترتیبات "خارج البورصة"، یقوم صندوق 
الشرق األوسط وجنوب أفریقیا بإنتاج موجودات مثل األوراق المالیة ذات الدخل الثابت باإلضافة إلى العقارات  
واألدوات االستثماریة ذات الصلة بالعقارات واألوراق المالیة األخرى ذات الصلة بما في ذلك برامج االستثمار  

الجماعي ألطراف أخرى  بغرض تنمیة رأس المال وتوزیع إیرادات األرباح . 
 

لقد تم تعدیل نشرة االكتتاب والئحة الشروط في ۳۰ نوفمبر ۲۰۱٤. تم اعتماد ھذه التعدیالت من قبل مصرف  
اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. إن نشرة االكتتاب والئحة الشروط المعدلة وكذلك البیانات المالیة للصندوق كما في  
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ متاحة عند الطلب لدى المكتب المسجل لمدیر الصندوق وعنوانھ، ص.ب ٦۳۱٦ أبوظبي،  

اإلمارات العربیة المتحدة. 
 

أساس اإلعداد     ۲
 

تم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ۳٤ "التقاریر المالیة المرحلیة". تم  
إدراج اإلیضاحات المختارة لتُفسر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز واألداء المالي للصندوق منذ 
إصدار أخر بیانات مالیة سنویة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ وللسنة المنتھیة ف ي ذلك التاریخ. وال تشتمل ھذه البیانات  
المالیة المرحلیة الموجزة على جمیع المعلومات الالزمة إلعداد البیانات المالیة السنویة الكاملة التي تم إعدادھا وفقاً 

لمعاییر التقاری ر المالیة الدولیة. 
 

November 2020 2تم اعتماد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بالنیابة عن مدیر الصند وق بتاریخ 

 

 .____________
 

السیاسات المحاسبیة الھامة   ۳
 

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل الصندوق في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ھي نفس السیاسات  
المطبقة من قبل الصندوق في بیاناتھ المالیة كما في  ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ باستثناء  
التعدیالت أو التفسیرات الجدیدة التي أصبحت ساریة ولم یتم تطبیقھا خالل الفترة. ال تؤثر ھذه التعدیالت بشكل مادي  

على ھذه البیانات المالیة. 
 

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة وتعدیالتھ من خالل إعادة تقییم الموجودات  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة وفق ا
والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ی تم عرض البیانات المالیة المرحلیة الموجزة بدر ھم 

اإلمارات العربیة المتحدة (الدرھم اإلماراتي) وھو العملة التشغیلیة وعملة عرض البیانات الخاصة بالصندوق. 

 
 



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۸ 

 ) (تابع لھامةالسیاسات المحاسبیة ا ۳
 

 إیرادات ومصروفات الفائدة  أ)
 

یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الفائدة ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز باستخد ام طریقة الفائدة الفعلی ة.  
 

 یعات األرباحإیرادات توز ) ب
 

یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز في تاریخ ثبوت الحق  في  
الحصول على توزیعات األرباح. بالنسبة لسندات الملكیة المدرجة، یكون عادة في تاریخ إقرار توزیعات األ رباح. أما  
بالنسبة للسندات غیر المدرجة، فیكون عادة في تاریخ موافقة المساھمین على د فع توزیعات األرباح. یتم االعتراف  
بإیرادات توزیعات األربا ح من سندات الملكیة المصنف ة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو 

الخسائر. 
 

   األسھم القابلة لالسترداد توزیعات األرباح إلى حاملي ج)
 

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

 
أتعاب االكتتاب  د)  

 
یتم تحمیل أتعاب االكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لالسترد اد في وقت االكتتاب في الوحدات في الصن دوق، ویتم 

االعتراف بھا ضمن بیان الدخل الشامل في الفترة التي تتم خ اللھا عملیات االكتتاب . 
 

صافي األرباح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ھـ)  
 

یتضمن صافي األرباح من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر جمیع تغیرات القیمة العادلة 
المحققة وغیر المحققة وفروق أسعار الصرف،  ویستثنى منھا إیرادات الفائدة وإیرادات توزیعات األرباح.  

 
تتمثل األرباح غیر المحققة في الفرق بین القیمة الدفتریة لألداة المالیة في تاریخ آخر تقییم وبین قیمتھا العادلة في نھایة  

الفترة.   
 

یتم احتساب صافي األربا ح/ (الخسائر) المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ع لى 
أنھ الفرق بین متوسط تكلفة األداة المالیة في تار یخ آخر تقییم وبین سعر تس ویتھا.  

 
 المصروفات )و
 

یتم االعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك أتعاب اإلدارة واألداء، ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز ع لى 
أساس االستحقاق. 



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۹ 

 (تابع)  لھامةا المحاسبیةت السیاسا ۳
 

المعامالت بالعمالت األجنبیة  ز)  
 

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى الدرھم اإلماراتي وفقاً لسعر الصرف الفوري السائد  بتاریخ المعاملة. تتم  
ً لسعر   إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة في تاریخ التقریر إلى الدرھم اإلماراتي وفقا

الصرف الفوري السائد في ذلك التاریخ . 
 

تتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل  
ً لسعر الصرف الفوري السائد  في التاریخ الذي تم فیھ تحدید القیمة  األرباح أو الخسائر إلى الدرھم اإلماراتي وفقا

العادلة. 
 

یتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة عن التحویل ضمن بی ان الدخل الشامل المرحلي الموجز. یتم إدراج فروقات  
صرف العمالت المتعلقة باالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن صافي األرباح من  

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ح) 
 
 ادلة  ة العقیاس القیم ) ۱(
 

تتمثل "القیمة العادلة" في المبلغ الذي یمكن قبضھ مقابل  بیع أصل ما، أو یتم دفعھ لتحویل التزام ما من خالل معاملة  
منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي، أو في حالة عدم وجوده، أفضل سوق یكون 

متاح للصندوق في ذلك التاریخ. تعكس القیمة ال عادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام . 
 

في حال توفر تلك الشروط، یقوم الصندوق بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك 
ً في حال تكرار ح دوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف ب حیث   األداة. یعتبر السوق نشطا
یتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة . یقوم الصندوق بقیاس باألدوات المدرجة في سوق نشط 

بالسعر المتوسط حیث یقارب ھذا السعر بصورة معقولة سعر البی ع.  
 

في حالة عدم وجود سعر مدرج  في سوق نشطة، یستخدم الصندوق أسالیب تقییم ترتكز بشكل كبیر على المدخالت 
الملحوظة ذ ات الصلة وبشكل أقل على المدخالت غیر الملحوظة. یشمل أسلوب التقییم الذي یتم اختیاره كافة العوامل 
التي یضعھا المشاركون في السوق في اعتبارھم عند تسعیر المعاملة. یقوم الصن دوق باالعتراف بالتحویالت بین  

مستویات التد رج في القیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغیر . 
 
 قیاس التكلفة المطفأة   ) ۲(
 

تتمثل "التكلفة المطفأة" لألصل أو االلتزام المالي في المبلغ الذي یتم بھ قیاس ھذا األصل أو االلتزام عند االعتراف  
ً اإلطفاء ا لمتراكم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ألي   ً المدفوعات من المبلغ األصلي، زائداً أو ناقصا المبدئي، ناقصا
فرق بین القیمة المبدئیة المعترف بھا والقیمة المستحقة، وبالنسبة للموجودات المالیة، فیتم تعدیلھا مقابل أي مخص ص 

خسائر.  



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱۰ 

 ع) (تاب السیاسات المحاسبیة الھامة ۳
 

 تابع) ( ت المالیة والمطلوبات المالیةجوداالمو )ح
 

 المقاصة  ) ۳(
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم بیان صافي المبلغ ضمن بیان المركز المالي، وذلك فقط عندما یكون 
للصندوق حق قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ویعتز م إما تسویة المعامالت على أساس صافي  المبلغ أو 

تحصیل الموجودات وتسویة المطلوبات بصورة متزامنة.  
 

یتم عرض  اإلیرادات والمصروفات على أساس صاف ي المبلغ، وذلك فقط عندما تسمح بذلك ال معاییر الدولیة إلعداد 
التقاریر المالیة، على سبیل المثال، لألرباح والخسائر الناتجة من مجموعة من المعامالت المماثلة، مثل األرباح أو  

الخسائر من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 
 

 الوحدات القابلة لالسترداد  ) ط
 

ً لنشرة  یتم تصنیف الوحدات القابلة لالسترداد كمطلوبات مالیة ویتم قیاسھا بالقیمة الحالیة لمبالغ االسترداد. وفقا
االكتتاب الخاصة بالصندوق، تستند مبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد على أخر صافي قیمة للموجو دات تم  

نشرھا. یتضمن صافي قیمة الموجودات استثمارات الصندوق المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق.   
 

ً للسیاسات المحاسبیة للصندوق، یتم قیاس الموجودات المالیة بالقیمة العادلة بسعر العرض  على الجانب اآلخر، ووفقا
ویتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة بسعر الطلب. تم تعدیل الفروقات في أسس القیاس الستثمارات الصندوق 
ومبالغ االسترداد للوحدات القابلة لالسترداد من خالل صافي الربح/ الخسارة من الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر. 
 

 صافي قیمة الموجودات لكل وحدة   ي)
 

یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة على النحو المفصح عنھ في بیان المركز المالي المرحلي الموجز وفقاً  
لنشرة االكتتاب الخاصة بالصندوق من خالل تقسیم صافي الموجودات العائدة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد 

المدرج ضمن بیان المركز المالي على عدد الوحدات القائمة في تاریخ التقریر.   
 

 یعادلھ  النقد وما )ك
 

یتألف النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات النقدیة من ودائع لدى البنوك ذات  فترات استحقاقھا األصلیة أقل من ثالثة  
أشھر ورصید السحب المصرفي على المكشوف الذي یتم سداده عند الطلب ویشكل جزءاً ال یتجزأ من إدارة الصندوق 

للنقد. یتم  تسجیل النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي المرحلي الموجز. 
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 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱۱ 

 ابع) (ت امةالسیاسات المحاسبیة الھ ۳
 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة )ل

 
في تاریخ اعتماد البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، یوجد ع دد من المعاییر والتفسیرات الصادرة ولكن لم یتم تفعیلھا.  
قام الصندوق بإجراء ت قییم للتأثیر الناتج عن ھذه المعاییر وال یتوقع أن یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات  في 

فترات مستقبلیة تأثیر جوھري على بیاناتھ المالیة.   
 

 تاریخ التفعیلالوصف 
۱  ینایر ۲۰۲۰  التعدیالت على المعیار  رقم ۳ من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: تعریف العمل التجاري

التعدیالت على المعیار رقم ۷ والمعیار رقم ۹ من المعاییر الدولیة إلعداد لتقاریر المالیة والمعیار  
المحاسبي الدولي رقم ۳۹: تعدیل معدل الفائدة األساسي   

۱ ینایر ۲۰۲۰ 

التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم ۱ والمعیار المحاسبي الدولي رقم ۸: تعریف األھمیة  
النسبیة  

۱ ینایر ۲۰۲۰ 

۱ ینایر ۲۰۲۰ التعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة الصادر في ۲۹ مارس ۲۰۱۸ 
 

 العمل التجاري   ر المالیة: تعریفمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاری ۳قم على المعیار رالتعدیالت 
 

یوضح التعدیل على المعیار رقم ۳ من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أنھ لكي یتم التصنیف كعمل تجاري،  
یجب أن تشتمل مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، على مدخالت وإجراءات جوھریة تسھم معا ً 
بشكل كبیر في القدرة على صیاغة المخرجات. عالوة على ذلك، أوضح التعدیل أن العمل التجاري من الممكن أن 

یُوجد دون تضمین جمیع المدخالت واإلجراءات الالزمة لصیاغة المخرجات.  
 

ي لتقاریر المالیة والمعیار المحاسبي الدولعداد من المعاییر الدولیة إل ۹والمعیار رقم  ۷ى المعیار رقم عدیالت علالت
 : تعدیل مؤشر معدالت الفائدة ۳۹رقم 

 
تقد م التعدیالت على المعیار رقم ۷ والمعیار رقم ۹ من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار المحاسبي  
الدولي رقم ۳۹ مجموعة من اإلعفاءات التي تنطبق على كافة عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بالتعدیل 
المستمر على معدل الفائدة األساسي. تتأثر عالقة التحوط إذا ترتب على التعدیل شكوك حول توقیت و/ أو قیمة  

التدفقات النقدیة المعیاریة للبند المتحوط بشأنھ أو أداة التحوط. 
 

 : تعریف األھمیة النسبیة۸لدولي رقم ا والمعیار المحاسبي ۱یالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  التعد
 

تقد م التعدیالت تعریف جدید لألھمیة النسبیة، والذي ینص على أن "المعلومات تعتبر جوھریة إذا كان من المتوقع 
بشكل معقول أن یؤثر حذفھا أو تحریفھا أو إخفائھا على  القرارات التي یتخذھا المستخدمین الرئیسیین للبیانات المالیة  
لغرض عام على أساس تلك البیانات المالیة، والتي تقدم معلومات مالیة حول منشأة محددة یتم إعداد تقریر بشأنھا". كما  
توضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة سوف تعتمد على طبیعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو إلى جا نب 
معلومات أخرى، في سیاق البیانات المالیة. یعد التحریف في المعلومات أمراً جوھریاً إذا كان من المتوقع بشكل معقول  

أن یؤثر على القرارات التي یتخذھا المستخدمین الرئیسیین . 
 

 ۲۰۱۸مارس  ۲۹ر في  یة الصادقاریر المال للتاھیمي ر المفاإلطا
 

ال یعتبر اإلطار المفاھیمي معیار، وال تتعدى أي من المفاھیم الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات الواردة في أي معیار.  
ّعدین  یتمثل الغرض م ن اإلطار المفاھیمي في مساعدة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في تطویر المعاییر، ومساعدة الُم
على وضع سیاسات محاسبیة متسقة في حالة عدم وجود معیار قابل للتطبیق ومساعدة جمیع األطراف على فھم وتف سیر  
المعاییر. یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم الج دیدة، ویقدم تعریفات محدثة ومعاییر لالعتراف  

بالموجودات والمطلوبات ویوضح بعض المفا ھیم الھامة.  
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۱۲ 

 التقدیرات  ٤
 

إن إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة یتطلب من مدیر الصندوق وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر  
على تطبیق السیاسات المحاسبی ة والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج 

الفعلیة عن تلك التقدیر ات. 
 

عند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل مدیر الصندوق في تطبیق  
السیاسات المحاسبیة الخاصة بالصندوق والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین من التقدیرات ھي نفسھا المطبقة على البیانات  

المالیة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ وللسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. 
 

 إدارة المخاطر المالیة  ٥
 

 ر المالیةالمخاطعوامل  ۱-٥
 

إن أنشطة الصندوق تعرضھ لعدة مخاطر مالیة وھي: مخاطر السوق (متضمنة مخاطر العمالت ومخاطر معدالت  
الفائدة للتدفق النقدي ومخاطر األسعار) ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان . 

 
ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالیة الالزمة 
ً إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة للصندوق كما في ۳۱ دیسمبر   للبیانات المالیة السنویة، ویتعین قراءتھا جنبا

  .۲۰۱۹
 

لم تكن ھناك تغیرات في قسم إدارة المخاطر أو في أي من السیاسات الخاصة ب إدارة المخاطر منذ نھایة السنة . 
 

 ئتمانطر االمخا )أ(
 

تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تسبب أحد األطراف في أداة مالیة في حدوث خسائر مالیة للطرف اآلخر نتیجة العجز  
عن الوفاء بالتزام ما. تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما یعادلھ والودائع ل دى البنوك والمؤسسات المالیة واالستثمارات  
في سندات الملكیة وبعض الموجودات األخرى باإلضافة إلى حاالت التعر ض لمخاطر االئتمان للعمالء، بما في ذلك 

الذمم المدینة القائمة والمعامالت الملتزم بھا. إن األرصدة المصرفیة الخاصة بالصندوق مودعة لدى مدیر الصندوق.  
 

یتمثل  تعرض الصندوق ألقصى درجة من مخاطر االئتمان كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ بالقیم الدفتریة المعنیة للموجودات 
المالیة ذات الصلة في بیان المركز المالي المرحلي الموجز. 

 
 مخاطر السیولة (ب) 

 
یقوم الصندوق بإدارة مخاطر السیولة من خالل االستثمار بصورة رئیسیة في استثمارات مدرجة تتیح لھ إمكانیة  

االحتفاظ بسیولة كافیة للوفاء باالستردادات. 
 

 وق طر السمخا )ج(
 

إن استراتیجیة الصندوق إلدارة مخاطر السوق متسقة مع توجیھاتھ وأھ دافھ االستثماریة. تتم إدارة مخاطر السوق لدى 
الصندوق بصورة یومیة من قبل مدیر الصندوق وفقاً للسیاسات واإلجراءات المتبعة. 
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۱۳ 

 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ٥
 

 ابع) (ت عوامل المخاطر المالیة ۱-٥
 

 التر العممخاط ) د ( 
 

تنشأ مخاطر العمالت عندما تكون المعامالت التجاریة المستقبلیة أو الموجودات أو المطلوبات المعترف بھا بعملة  
خالف العملة التشغیلیة للصندوق. 

 
حیث تتم معظم الموجودات والمطلوبات بالدرھم اإلمارات ي (المثبت سعر صرفھ أمام الدوالر األمریكي ) أو بعمالت  
أجنبیة (مثبت سعر صرفھا كذلك أمام الدوالر األمریكي)، ترى اإلدارة أن أیة تغیرات معقولة محتملة في أسعار  

الصرف لن تؤثر بشكل كبیر على البیانات الما لیة المرحلیة الموجزة للصندوق.   
 

 خاطر األسعار م ) ھـ(
 

إن الصندوق معرض لمخاطر أسعار األدوات المالیة بسبب األدوات المالیة المحتفظ بھا من قبل الصندوق والمصنفة  
في بیان المركز المالي المرحلي الموجز على أنھا استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یقوم مدیر  
الصندوق بإدارة مخاطر األسعار من خالل إنشاء محفظة متنوعة من األدوات في قطاعات مختلفة والمتاجرة بھا في  

أسواق مختلفة. في الظروف االعتیادیة، یقوم الصندوق باالستثمار في األدوات التجاریة وفقاً للتوجیھات االستثماریة . 
 

   خالل األرباح أو الخسائر لة منبالقیمة العاد الموجودات المالیة ٦
 

تتألف الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من أسھم  مد رجة تبلغ قیمتھا ۸٥٫۸۲٦ ألف درھم  
(۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹: ۱۲٥٫۳۸۸ ألف درھم). لم تكن ھناك موجودات مالیة بالقیمة العادلة م ن خالل األرباح أو 

الخسائر قید الرھن.   
 

فیما یلي توزیع االستثمارات حسب الدولة: 
 

  
 

۳۰ یونیو 
 ۲۰۲۰

ألف درھ م 
(غیر مدققة ) 

۳۱ دیسمبر 
 ۲۰۱۹

ألف درھم 
(مدققة)  

  
  

   األدوات المالیة المدرجة: 

 ٦۷٫٥٥۳ ۳۳٫۲۳٥ المملكة العربیة السعودیة 
 ۳۳٫٥۱۱ ۲۹٫٦۹٦ اإلمارات العربیة المتحدة 

 ۱۷٫٦۳۷ ۱۷٫۹۷٥  الكویت
 - ۲٫۸۳٦ قطر 

 ٤٫۳۹۳ - البحرین 
 ۲٫۲۹٤ ۲٫۰۸٤ ع مان  ُ
  -------------------- -------------------- 
   ۸٥٫۸۲٦ ۱۲٥٫۳۸۸ 
   =========  ========= 
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۱٤ 

 قةاألطراف ذات العال ۷
 

 لعالقةھویة األطراف ذات ا أ)
 

تُعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو تأثیر ملحوظ على الطرف اآلخر في  
اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة. تتألف األطراف ذات العالقة من أعضاء المجلس االستشاري ولجنة االستثمار  
ومدیر الصندوق وتلك الشركات التي تخضع لسیطرتھم. یقوم الصندوق في سیاق األعمال االعتیادیة بتقدیم وت لقي 
ً لألسعار المتفق علیھا والشروط واألحكام المقررة من قبل بنك أبوظبي   خدمات من تلك األطراف ذات العالقة وفقا

األول بصفتھ مدیر الصندوق. 
 

 ألحكامالشروط وا ب) 
 
فیما یلي الشروط واألحكام الرئیسیة :  
 

إن شركة أبوظبي األول لألوراق المالیة ذ.م.م ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنك  الوساطة 
أبوظبي األول وتقدم خدمات الوساطة للصندوق وفقاً لألسعار السائدة في السوق. 

 

  
یُقدم مد یر الصندوق الخدمات المصرفیة وفقاً لألسعار المتفق علیھا مع الصندوق. الخدمات المصرفی ة 

 
  

 الخدمات األخرى
 •

یستحق مدیر الصندوق الحصول على األتعاب التالیة وفقاً لما ھو مدرج في الئحة الشروط: 
أتعاب إدارة بنسبة ٥. ۱٪  من صافي قیمة الموجودات تستحق یومیاً؛  و 

 
 S&P Panأتعاب أداء بنسبة ۱۰٪ تستحق عن األداء المتمیز للصندوق فوق مؤشر •

 Arab Large-Mid Cap TR  ("المعیار") وأخر قیمة لصافي الموجودات ترتب
علیھا دفع أتعاب األداء خالل السنة ذات الصلة ("الحد األقصى").  

 
 األرصدة ج)

 
فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في تاریخ التقاری ر: 

 
 

 
۳۰ یونیو 

 ۲۰۲۰
ألف درھ م 

(غیر مدققة ) 

۳۱ دیسمبر  
 ۲۰۱۹

ألف درھم 
(مدقق ة) 

 
 
   
   بنك أبوظبي األول -

 ٥٫۳٤٥ ٥٫۸۲۹النقد وما یعادلھ  
  = = = ===   == = ===  

 ٥٫۰۲۷ ۳٫٦۷۲استثمارات في أسھم بنك أبوظبي األول 
  == = ===   = = = ===  

 ۱۰ -ذمم مدینة أخرى  
  == = ===   == = ===  



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱٥ 

 (تابع) األطراف ذات العالقة ۷
 

 (تابع)  رصدةاأل ج)
 

فیما یلي األرصدة لدى األطراف ذات العالقة في  تاریخ التقاریر : 
 
 

 
۳۰ یونیو 

 ۲۰۲۰
ألف درھ م 

(غیر مدققة ) 

۳۱ دیسمبر  
 ۲۰۱۹

ألف درھم 
(مدقق ة) 

 
 

 

   المستحق ألطراف ذات عالقة  
  بنك أبوظبي األول  -

 ۱۷۷ ۱۱۷أتعاب إدارة مستحقة الدفع إلى مدیر الصندوق 
 ۹ ٦ضریبة القیمة المضافة مستحقة الدفع – أتعاب إدارة  

۱۹۳ - أتعاب أداء مستحقة الدف ع  
 ۹ ٦أتعاب إداریة مستحقة الدفع إلى بنك أبوظبي  األول بصفتھ الحافظ األمین 

  شركة أبوظبي األول لألوراق المالیة ذ .م.م  -
 ۲۰ ٥رسوم وكالء التحویل 

 ۲ ۱رسوم معامالت مستحقة الدفع 
 --------------  --------------  
  ۱۳٤ ٥۱۰ 
  == = ===   == = ===  
 

 

 المعامالت د) 
 

 فیما یلي المعامالت مع األطر اف ذات العالقة المدرجة ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز:  
 

 

  

 

فترة الستة أش ھر
المنتھیة في ۳۰ 

یونیو ۲۰۲۰ 
ألف درھ م 

(غیر مدققة ) 

فترة الستة أشھر 
المنتھیة ف ي ۳۰  

یونیو ۲۰۲۰ 
ألف درھم 

(غیر مدققة ) 
 

 
 
  

  شركة أبوظبي األول لألوراق المالیة ذ  .م.م  -
 (۱۷) (۳٤)  رسوم وساطة  مستحقة الدفع   

   
  نك أبوظبي األول ب -

 (۲۱) (۳۳)  مصروفات رسوم وكالء التحویل 
 (۹۹۷) (۷۸٤)  أتعاب إدارة 

 (۱۲٦) (۹٦)  رسوم إداری ة 
 ٦۳ ۱۲  أتعاب الحاف ظ األمین 

 ۲٤٥ ۲٤٦   إیرادات فائدة  
 (٥۲) (۳۹)  إیرادات توزیعات أرباح   

 (۷)  (۱٤)  ضریبة القیمة المضافة - أتعاب إدارة 
 (۲۰۰) (۱)    رسوم  معامالت  
      أتعا ب األداء    

 



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱٦ 

 (تابع) األطراف ذات العالقة ۷
 

 ابع)(ت المعامالت د) 
 

تتم إد ارة الصندوق من قبل مدیر الصندوق وال یوجد موظفي إدارة رئیسیین لدى الصندوق. تم خالل الفترة الحالیة 
تحمیل أتعاب أداء بقیمة ۱ ألف درھم (۳۰ یونیو ۲۰۱۹: ۱۹۹ ألف درھم)،  من إجمالي ھذا المبلغ لم تكن ھناك أي  

مبالغ مستحق الد فع كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ (۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹: ۱۹۳ ألف درھم).    
 

 ح أو الخسائر األرباح من االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األربا ائر)/(الخسصافي  ۸
 
 

  
 

۳۰ یونیو 
 ۲۰۲۰

ألف درھ م 
(غیر مدق قة)  

۳۰ یونیو 
 ۲۰۱۹

ألف درھم 
(غیر مدققة ) 

   
  
  
    

 ٤٫٥٥٦ (۹٫۷۳۰) (الخسائر)/األرباح المحق قة 
 ۱۰٫۰٦۱ (۱۷٫۱٥۲) (الخسائر)/األرباح غیر المحقق ة 

 (۱۳٤) (٥۲) صافي خسائر صرف العمالت األجنبی ة 
  ------------------  ---------------- 
   (۲٦٫۹۳٤) ۱٤٫٤۸۳ 
   == = =====   ======= 

 

تتمثل (الخسائر )/األرباح المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لفترتي الستة أشھر 
المنتھیتین في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ و۳۰ یونیو ۲۰۱۹، في الفرق بین القیمة الدفتریة لألداة المالیة في تاریخ أخر تقییم  

وبین سعر تسویة ھذه األداة المالیة . 
 

تتمثل (الخسائر)/األرباح غیر المحققة من األدوات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لفترتي الستة 
أشھر المنتھیتین  في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ و۳۰ یونیو ۲۰۱۹، في الفرق بین القیمة الدفتریة لألداة المالیة في تاریخ أخر  

تقییم وبین  قیمتھا الدفتریة في نھایة فترة التقریر . 



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱۷ 

 والمطلوبات المالیة  جوداتالمو ۹
 

التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة 
 

فیما یلي مطابقة  للبنود المدرجة ضمن بیان المركز المالي المرحلي الموجز للصندوق مع فئات األدوات المالیة: 
 

 
 

إلزامیة بالقیمة 
العادلة من خالل 

األرباح أو 
الخسا ئر 

ألف درھم  

الموجودات 
المالیة بالتكلفة  

المطفأ ة 
ألف درھ م 

المطلوبات 
المالیة 

األخرى 
ألف درھ م 

اإلجمالي 
ألف درھ م   

    كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ (غیر مدقق ة) 
    الموجودات المالیة 

 ٥٫۸۲۹ - ٥٫۸۲۹ -النقد وما یعادلھ 
االستثمارات بالقیمة العادلة من 

 ۸٥٫۸۲٦ - - ۸٥٫۸۲٦   خالل األرباح أو الخسائر 
 ۱٤ - ۱٤ -توزیعات األرب اح مستحقة القبض 

 ۱٫۱۲۹ - ۱٫۱۲۹ -المستحق من وسیط  
 -------------------------  -----------------------  -------------------  ----------------------   
 ۸٥٫۸۲٦٫ ٦۹۷۲ - ۹۲٫۷۹۸ 
  ============  ===== =====   ======== =   ======= ====  

    المطلوبات المالیة 
 ۷۳ ۷۳ - -مطلوبات أخرى 

 ۱۳٥ ۱۳٥ - -المستحق إلى أطراف ذات عالق ة 
صافي الموجودات المنسوبة إلى 

 ۹۲٫٥۹۰ ۹۲٫٥۹۰ - -   حاملي الوحدات القابلة لالسترداد 
 -----------------------  ----------------------  --------------------  ------------------------  
 

 
- - ۹۲٫۷۹۸ ۹۲٫۷۹۸ 

  ============  ==== ======   ==== =====   ===== ======  
    كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ (مدقق ة) 

    الموجودات المالیة 
 ٥٫۳٤٥ - ٥٫۳٤٥ -النقد  وما یعادلھ 

االستثمارات بالقیمة العادلة من 
 ۱۲٥٫۳۸۸ - - ۱۲٥٫۳۸۸   خالل األرباح أو الخسائر 

 ۱۰ - ۱۰ -الذمم المدینة األخر ى 
 -------------------------  ----------------------  --------------------  -----------------------  
  ۱۲٥٫۳۸۸ ٥٫۳٥٥ - ۱۳۰٫۷٤۳ 
  ========== ==   ===== =====   =========  == =========  

    المطلوبات المالیة 
 ٥٥ - ٥٥ -مطلوبات أخرى 

 ٤۱۰ ٤۱۰ - -المستحق إلى أطراف ذات عالق ة 
صافي الموجودات المنسوبة إلى 

 ۱۳۰٫۲۷۸ ۱۳۰٫۲۷۸ - -   حاملي الوحدات القابلة لالسترداد 
 -------------------------  -----------------------  --------------- ----------------------  
  - ٥٥ ۱۳۰٫٦۸۸ ۱۳۰٫۷٤۳ 
  == ==========   = =========   =========  === ===== ===  



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱۸ 

 (تابع) الموجودات والمطلوبات المالیة  ۹
 

 (تابع)  التصنیفات المحاسبیة والقیم العادلة
 

إن كافة األدوات المالیة غیر المحتسبة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي موجودات ومطلوبات مالیة  
قصیرة األجل تقارب قیمھا الدفتریة قیمتھا العادلة. 

 
یتم قیاس كافة الموجودات والمطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة، باستثنا ء االستثمارات التجاریة التي یتم قیاسھا بالقیمة  

العادلة استناد اً إلى عروض األسعار الُم علنة في سوق نشط. 
 

یقوم الصندوق بتحدید القیم العادلة لالستثمارات في الوحدات غیر النشطة كما في تاریخ التقریر باستخدام أسالیب 
التقییم. تتضمن أسالیب التقیی م المقارنة مع األدوات المماثلة، إن وجدت، والتي توجد لھا أسعار ملحوظة في السوق أو 
الربط بذلك المؤشر الذي یوفر أقرب األسعار. إن الھدف من استخدام أسلوب التقییم ھو التوصل إلى تحدید القیمة  
العادلة التي تعكس سعر األداة المالیة في تاریخ التقریر الذي كان سیتم تحدی ده من قبل المشاركین في السوق وفقاً  

لشروط السوق االعتیادیة.  
 

یقوم الصندوق بقیاس القیم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقیم العادلة المبین أدناه الذي یعكس أھمیة المدخالت 
المستخدمة في وضع القیاس ات: 

 
المستوى ۱: سعر السوق المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط ألداة مماثلة. 

 
المستوى ۲: أسالیب التقییم التي تستند إلى مدخالت ملحوظة، إما بصورة مباشرة (وھي كاألسعار) أو بصورة غیر  
مباشرة (وھي المستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة 
ً أو أسالیب  في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في األسواق األقل نشاطا 

التقییم األخرى  بحیث تكون كافة المدخالت الھامة ملحوظة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من بیانات السوق. 
 

المستوى ۳: أسا لیب التقییم باستخدام مدخالت ھامة غیر ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على جمیع األدوات حیثما تشتمل  
أسالیب التقییم على مدخالت ال ترتكز على بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر الملحوظة تأثیر ھام على تقی یم 
األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حیث تكون التعدیالت  

واالفتراضات الھامة غیر الملحوظة مطلوبة لتعكس الفروق بین األدوات. 
 

یعرض الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر حسب مستوى النظام 
المتدرج للقیمة العادلة الذي یتم في اطاره تصنیف قیاس القیمة العادلة: 

 
المستوى ۱   

ألف درھم  
المستوى ۲ 

ألف درھ م 
المستوى ۳ 

ألف درھ م 
اإلجمالي  
ألف درھ م   

     كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ (غیر مدقق ة)
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

األرباح أو الخسائر      ۸٥٫۸۲٦ - - ۸٥٫۸۲٦
  ========  =======  =======  ==== ==== 

    كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ (مدقق ة) 
االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  

۱۲٥٫۳۸۸  -- ۱۲٥٫۳۸۸     األرباح أو الخسائر
  ========  = ======  ===== ==  ======== 
 

یتم تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للصندوق المصنفة كتسھیالت تمویل بالتكلفة المطفأة ضمن المستوى 
۲ في النظام المتدرج للقیمة ا لعادلة. یعتبر الصندوق أن تلك القیمة العادلة لتلك الموجودات والمطلوبات مساویة تقریباً  

لصافي قیمتھا الدفتریة.   



 أفریقیا  یة األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنم
 

 لبیانات المالیة المرحلیة الموجزة حول اإیضاحات 
 ۲۰۲۰یونیو   ۳۰ھیة في لفترة الستة أشھر المنت

 

۱۹ 

توزیعات  األرباح المدفوعة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد   ۱۰
 

   

فترة الستة أشھ ر 
المنتھیة في ۳۰ 

یونیو ۲۰۲۰ 
ألف درھ م 

(غیر مدققة ) 

فترة الستة أشھر 
المنتھیة في ۳۰  

یونیو ۲۰۲۰ 
ألف درھم 

(غیر مدققة ) 
  
  
    

۳٫۲٥۲ ۳٫۰٦۰ توزیعات األرباح المدفوعة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد  
 ۰۸٥۸. ۰۸۹۲۰. ۰  توزیعات األرباح حسب الوحدات 

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

الوحدات القابلة لالسترداد   ۱۱
 

تخضع الوحدات القابلة لالسترداد لدى الصندوق للحد األدنى من قیمة االكتتاب. یحدد الصندوق تاریخ آخر موعد 
الستالم الطلبات وھو أخر یوم یقبل فیھ مدیر الصندوق اتفاقیات االكتتاب أو إشعارات االسترداد المكتملة. تخضع  
إشعارات االسترداد للحد األدنى من قیم ة االسترد اد. في الظروف االستثنائیة، یكون للصن دوق أیضاً القدرة على تعلیق  
االستردادات أو فرض استرداد إلزامي إذا كان ذلك األمر في صالح جمیع حاملي الوحدات. تم بیان الحركات ذات  
الصلة في بیان التغیرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز. طبقاً  
لألھداف المبینة في اإلیضاح رقم ۱ وسیاسات إدارة المخاطر المبینة في اإلیضاح رقم ٥، یحرص  الصندوق على 

استثمار مبالغ االكتتابات المستلمة في استثمارات مناسبة مع االحتفاظ بسیولة كافیة للوفاء بطلبات االسترداد. 
 

یبلغ صافي قیمة موجودات الصندوق لكل وحدة ۷۰. ۲ درھم كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰ ومبلغ ٤۷. ۳ درھم كما في ۳۱  
دیسمبر ۲۰۱۹.  

 
تأثیر كوفید-۱۹  ۱۲ 

 
تم التأكد  من تفشي فیروس كورونا المستجد  (كوفی د-۱۹) في العدید من المناطق الجغرافیة في بدایة عام ۲۰۲۰ مما  
ترتب علیھ اضطراب في األعمال واألنشطة االقتصادیة. أثرت ھذه األحداث سلباً على معنویات المستثمرین مما وضع 
ً على قیمة   األسواق المالیة تحت ضغوط متزایدة، إلى جانب زیادة التقلبات وحاالت عدم الیقین التي أثرت سلبا

الموجودات المالیة.   
 

كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰، بلغت نسبة االنخفاض  في صافي قیمة  موجودات الصندوق ۲۹٪ مقارنة بـنھایة ۳۱ دیسمبر  
  .۲۰۱۹
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