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 مدير الصندوق تقرير 
 

في   وتنمية األموالي الوطني للدخل  صندوق بنك أبوظبلة  البيانات المالية المدقق  تقديم  (“مدير الصندوق” بنك أبوظبي األول )يسّر  

 . 2021ديسمبر  31( للسنة المنتهية في “الصندوق”)  ريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال أف

 

 عامة  نظرة

استصندوق  ال   هذا صندوق  مفتو هو  تم  ثمار  أبوظبي  ح  بنك  قبل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  مدير ”)  األولتأسيسه 

األول”أو    “وقصندال أبوظبي  ومرخص  “بنك  المتحدة    رفصم  موافقة  بموجب(  العربية  رقم ت  حتكزي  مرالاإلمارات 

 .  2005 ربديسم 7بتاريخ  13/2415/2005

 

 األنشطة الرئيسية 

 

قوق الملكية سندات متعلقة بحوشمال أفريقيا و/أو    أسهم في الشرق األوسطالرئيسي للصندوق هو االستثمار في محفظة    الهدفإن  

للتحويل،  ل)مث القابلة  العالميةاعايكية وإيصاالت اإليديداعات األمروإيصاالت اإل السندات  أو يتم تداولها    مدرجةسواء كانت    (ت 

وجنوب أفريقيا بإنتاج    في أسواق مالية عالمية معترف بها أو من خالل ترتيبات "خارج البورصة"، يقوم صندوق الشرق األوسط

ا مثل  المالية  موجودات  العقارات  اذألوراق  إلى  باإلضافة  الثابت  الدخل  االستثمارية  ت  المالية  وواألدوات  ذات  األخرى  األوراق 

 وتوزيع إيرادات األرباح. رأس المال تنميةبغرض بما في ذلك برامج االستثمار الجماعي ألطراف أخرى الصلة 

 

 ائج نتال

القابلة لالسترداد    الموجودات، بلغت الزيادة في صافي  السنةخالل   : 2020)رهم  ألف د  30.373المنسوبة إلى حاملي الوحدات 
هو مبين بالتفصيل كما    ألف درهم(  15.115المنسوبة إلى مالكي الوحدات القابلة لالسترداد بمبلغ    الموجوداتانخفاض في صافي  

الشاملة األخرى في بيان   الخسائر واإليرادات  أو  ، ألف درهم   2.150وحدة بقيمة    608.384. أصدر الصندوق  المرفق  األرباح 

النهائية المنسوبة إلى مالكي الوحدات   موجوداته، وبلغ صافي  ألف درهم خالل الفترة  2.432بمبلغ    وحدة  651.931  استرد  كما

 .ألف درهم( 103.195 2020)ألف درهم  133.286 مبلغ وقدره 2021ديسمبر  31القابلة لالسترداد في 

 

 دأ االستمرارية بم

الصندوق  لدى بأن    مدير  معقول  لديه  توقع  الكافيالصندوق  الكافالموارد  والدعم  أعمالهلي  ة  المنظور.  مواصلة  المستقبل  لهذا   في 

 .  2021ديسمبر  31ية في المنتهللسنة نات المالية رية عند إعداد البياتطبيق مبدأ االستمرادير الصندوق مالسبب، يواصل 

 

 مع األطراف ذات العالقةمالت المعا

المعامالت   كافة. يتم تنفيذ  مع األطراف ذات العالقة ت صدة والمعامالراأل اإلفصاح عن البيانات المالية حول 9إليضاح رقم في اتم 

 .  الصلةح ذات واللوائقوانين ال مع بما يتوافق للصندوق ضمن سياق األعمال االعتيادية

 

 نظرة مستقبلية

المتوقع حدالمستوى الحالي لألن  ه سوف يتم الحفاظ علىنأترى اإلدارة   وث أي تغيرات في  شطة في المستقبل القريب وليس من 

 و الموظفين.  التمويل أ
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 ققي الحسابات  مد

ي كي ب   . أبدت2021  ديسمبر  31ة في  المنتهي  للسنة ي إم جي لوار جلف ليمتد كمدققي حسابات خارجيين للصندوق  تم تعيين كي ب

ليمتد لوار جلف  تعيين    للصندوق.كمدققي حسابات    االستمرارفي  ها  غبتر  إم جي  إعادة  اقتراح  قرار  يكتم  بموجب  إم جي   بي 

 .  2021 ديسمبر  31في  ذمتها فيما يخص مسؤوليتها عن السنة المنتهيةالمساهمين وتم إبراء 

 

 

_____________________ 

 سميرة ذكور 
 مدير عام

 رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد
 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 التاريخ:  

 
 
 
 
 
 

 ___________________ 
 ن كراستايرأد

 يس مكتب إدارة االستثمار القائم بأعمال رئ
 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 التاريخ:  
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 م جي العالمية للشركات األعضاء وعضو في منظمة كي بي إعربية المتحدة إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دولة اإلمارات ال كي بي
 ن. جميع الحقوق محفوظة.شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضما نال ليمتد، يواشالتابعة لـ كي بي إم جي إنترن المستقلة 

 لة وُمرخصة بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. لف ليمتد مسجكي بي إم جي لوار ج

 
 

 
 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 

 2، نيشن تاور 19بق طاال
 7613كورنيش أبوظبي، ص.ب: 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
 www.kpmg.com/ae+، 971( 2) 4014800هاتف: 

 
 

 

 رير مدققي الحسابات المستقلين قت 
 

في منطقة الشرق صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية األموال املي وحدات السادة ح إلى 
 يا األوسط وشمال أفريق

 

 رير حول تدقيق البيانات الماليةالتق

 

 الرأي 

 
في منطقة الشرق  الوموتنمية األي الوطني للدخل صندوق بنك أبوظبالية لق البيانات الملقد قمنا بتدقي
،  2021ديسمبر   31"(، التي تتألف من بيان المركز المالي كما في  لصندوقا)"  ال أفريقيااألوسط وشم

افي الموجودات المنسوبة ات في صوالتغيراألخرى واإليرادات الشاملة ئر األرباح أو الخسا وبيانات
إلى إيضاحات تتضمن  ة افضالتاريخ، باإل نتهية في ذلكوالتدفقات النقدية للسنة الم حاملي الوحداتإلى 
 لهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. محاسبية اات اللسياسا
 

  عن المركز الماليعادلة، من كافة النواحي المادية،  ورةفي رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تُعبر بص
التاريخ ذلك المنتهية في   لنقدية للسنة، وعن أدائه المالي وتدفقاته ا2021ر ديسمب 31كما في  للصندوق

 تقارير المالية. ولية إلعداد الوفقاً للمعايير الد
 

 أساس إبداء الرأي

 
نا بموجب هذه المعايير في نا بتوضيح مسؤوليت دقيق. قمولية للتداً للمعايير القوفدقيقنا يذ تبتنف لقد قمنا 
إننا نتمتع باستقاللية عن  رير. قتمن هذا ال بيانات الماليةسابات عن تدقيق المسؤولية مدققي الحفقرة 

معايير عن مجلس ال ونيين الصادرةالصندوق وفقاً للقواعد الدولية للسلوك األخالقي للمحاسبين القان
ر االستقاللية الدولية( باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات لمحاسبين )التي تتضمن معاييالدولية لاألخالقية 

المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا   مالية في دولة اإلمارات العربيةلاالمتعلقة بتدقيقنا للبيانات  ةالمهن
بين القانونيين الصادرة  قي للمحاسلية للسلوك األخاللقواعد الدوالمتطلبات ول األخالقية األخرى وفقاً لهذه

فية  اكلة التدقيق التي حصلنا عليها مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أد عن 
 داء رأينا.ومناسبة لتزويدنا بأساس إلب

 

 المعلومات األخرى

 
، وال قلصندوير اتكون اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى تقرير مد

 . بشأنها الصادر من قبلناتشمل البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات 
 

نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية   معلومات األخرى، كما أننا اللاال يشمل رأينا حول البيانات المالية 
ات.هذه المعلوم بشأن



 
 فريقيا قة الشرق األوسط وشمال أ نطال في موتنمية األمللدخل و صندوق بنك أبوظبي الوطني

 المستقلين ت بالحساي امدقق تقرير
 2021بر ديسم 31

  

4 
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 المعلومات األخرى )تابع( 

 
لقيام بذلك،  وعند ا األخرى،راءة المعلومات وليتنا في قمسؤ ، تنحصربيانات الماليةا للقيقنتدعلق بفيما يت 

أو مع لية قة بصورة مادية مع البيانات الماس تا إذا كانت المعلومات األخرى غير مبار منضع في االعت
ي حال  دية. فطاء ماها أخقيق، أو ما إذا كانت تشوبناء عملية التدالمعلومات التي تم الحصول عليها أث

فإننا ملزمون منا بها، على األعمال التي ق ، بناءً ادي في المعلومات األخرىأ مد خطخلصنا إلى وجو
 . هذا الشأن ع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه فيرتباإلبالغ عن هذا األمر. لم يس

 

 مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية

 
عداد  ولية إلير الدايمعة بصورة عادلة وفقاً لليلالماإعداد وعرض البيانات ة عن إن اإلدارة مسؤول

يث ا ضرورية إلعداد البيانات المالية بحهنن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أر المالية، وع التقاري
 ل أو الخطأ. جة عن االحتياتكون خالية من األخطاء المادية، النات

 
له وفقاً صلة أعماعلى موا الصندوقييم قدرة قتعن  تكون اإلدارة مسؤولة الية،عند إعداد البيانات الم

دام تعلقة بمبدأ االستمرارية واستخم لحيثما يكون مناسباً، عن األمور اتمرارية، واإلفصاح، لمبدأ االس
لم  ه أو أو إيقاف عمليات الصندوقتعتزم تصفية كانت اإلدارة مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا 

 ذلك.  ريلي غيكن لديها بديل فع
 

 . للصندوقلتقارير المالية ية إعداد ااف على عملرلية اإلشكمة مسؤويتحمل مسؤولو الحو
 

 قيق البيانات الماليةحسابات عن تدلامسؤولية مدققي 

 
ل، مجم ما إذا كانت البيانات المالية، بشكل ات معقولة حولتتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيد

الذي ي الحسابات تقرير مدقق ، وإصدارأو الخطأ ، التي تنتج عن االحتيالةيلمادخالية من األخطاء ا
يس ضماناً بأن أعمال  عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ل يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو

قد   وجد. ائماً أي خطأ مادي إن شف داً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتلقيام بها وفقالتدقيق التي تم ا
ة إذا كان من المتوقع بصورة معقولة  األخطاء ماديوتُعتبر هذه الخطأ  تيال أوحتنشأ األخطاء نتيجة اال

ًء على هذه االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بنا ر بصورة فردية أو جماعية على القراراتثؤأن ت
 بيانات المالية.ال
 

أ الشك باع مبدة مع اتينقيق، قمنا بوضع أحكام مهدتة للوفقاً للمعايير الدوليقيق كجزء من أعمال التد
 التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي: ي خالل عمليةالمهن
 

الخطأ،   خاطر األخطاء المادية في البيانات المالية، سواء كانت نتيجة االحتيال أوييم مقتتحديد و •
قيق كافية ومالئمة دتدلة المخاطر والحصول على أتلك م وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لوتصمي
تكون  لشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتياخاطر عدم اكترأينا. إن م إلبداء ا بأساسندلتزوي

طؤ أو ينطوي على توالناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد أعلى مقارنةً باألخطاء المادية ا 
 اوز الرقابة الداخلية. و تجتزوير أو حذف متعمد أو تحريف أ
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 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية )تابع( 

 

ك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة قيق وذلدتمتعلق بأعمال النظام الرقابة الداخلية الم فه •
 .للصندوقرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء ال

 

اسبية واإلفصاحات محالات بعة ومدى معقولية التقديرالمتبية تقييم مدى مالءمة السياسات المحاس •
 .ة الموضوعة من قبل اإلدارةالصلذات 

 

ام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما مالءمة استخد التحقق من مدى •
لق يتع فيماإذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 

ً وف على مواصلة أعماله  دوقصنال ة قدر ثير شك جوهري حولتُ  قدباألحداث أو الظروف التي    قا
اه  ال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتبارية. في حرملمبدأ االست

عديل رأينا م بتنقو في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية، أو
ا هيتم الحصول عل تيالاجاتنا على أدلة التدقيق ستنتمد ات غير كافية. تعتاحافصإذا كانت هذه اإل

قد تتسبب في  إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية حتى تاريخ
 عن مواصلة أعماله وفقاً لمبدأ االستمرارية.  الصندوقتوقف 

 

ا إذا كانت ذلك اإلفصاحات، ومبشكل عام، بما في  اومحتواه ات المالية وهيكلهاالبيان ضم عرتقيي •
ريقة تضمن عرض البيانات المالية  المعامالت واألحداث ذات الصلة بط البيانات المالية تمثل

 بصورة عادلة. 
 

مني ز لار انطاق أعمال التدقيق واإلط خصوص عدة أمور من ضمنهاولي الحوكمة بنتواصل مع مسؤ
جوهري يتم اكتشافه في نظام في ذلك أي قصور  عمال التدقيق بماأل ة الجوهريلنتائج المحدد لها وا

 الداخلية خالل أعمال التدقيق.  الرقابة
 

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 
 
 
 

 ريشارد اكالند
 1015التسجيل:  م رق

 ، اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي
 

  التاريخ:  
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   أفريقياشمال ة الشرق األوسط وقطنفي موال وتنمية األمالوطني للدخل  يبوظبصندوق بنك أ
 

   بيان المركز المالي
    ربمديس 31 كما في

    
  2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 
    

    ودات  الموج 
 1,677 13,511 9 ه لدالنقد وما يعا
 101,756 120,067 7 لخسائر  ا أو باح العادلة من خالل األر قيمةبال االستثمارات

 - 1  ى أخر دينة مذمم 
  ----------------------- ----------------------- 

 103,433 133,579  ودات الموج  إجمالي 
   == = = == ====  == = == ===== 
    
    مطلوبات لا

 85 94  مطلوبات أخرى 
 153 199 9 مستحق ألطراف ذات عالقة  لا
  ----------------------- ----------------------- 

 وجودات المنسوبة إلى  م لء صافي اباستثنا)  لمطلوباتإجمالي ا
 238 293  بلة لالسترداد(اقحاملي الوحدات ال   
   == = = == ====  == = == ===== 
    

 103,195 133,286  لموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد ي اصاف
   == = = == ====  == = == ===== 
    

 33,666,082 33,622,535  ئمة  الوحدات القاد عد 
  ----------------------- ----------------------- 

 3.07 3.96  صافي قيمة الموجودات لكل وحدة )درهم( 
   == = = == ====  == = == ===== 
    

    متمثلة بما يلي: 
 103,195 133,286 11 ي الوحدات  صافي الموجودات المنسوبة إلى حامل

 276 814  اإلغالق   ارأسع إلى لعرضعار امن أسديل التع
  ----------------------- ----------------------- 
  134,100 103,471 
   == = = == ====  == = == ===== 

 
  31  ية كما في نقدال  ه تدفقات و  هأعمال  جائ ونت   صندوق لل  المادية، المركز المالي   واحيالمالية بشكل عادل، من جميع الن تعرض البيانات  على حد علمنا،  

 .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2021ديسمبر 
 

   ، وتم التوقيع عليها باإلنابه عنه من قبل: رها من قبل مدير الصندوق بتاريخ __________بإصدا ريحات المالية والتص ن اتم اعتماد هذه البي 
 
 
 

____________________ ____________________ 
 أدرين كراستا سميرة ذكور 
 رماث ت مكتب إدارة االس القائم بأعمال رئيس رئيس الخدمات المصرفية الخاصة للعمالء الرئيسيين واألفراد، مدير عام

 
 ة. الي مات اللبيان من هذه ا يتجزأ جزءاً ال  34إلى  10ن م الصفحات  تُشكل اإليضاحات المدرجة على 

 . 5إلى  3صفحات من مدرج على الالمستقلين قي الحسابات إن تقرير مدق

FGB3080
Stamp

FGB3080
Stamp
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   اأفريقيفي منطقة الشرق األوسط وشمال ألموال وطني للدخل وتنمية اصندوق بنك أبوظبي ال
 

 الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  وأ  األرباحبيان 
  رديسمب 31ي منتهية فلا سنةلل

  
  2021 2020 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
    

   لة ة العاداالستثمارات بالقيم نم الخسائر() /األرباحي صاف
 ( 11,711) 34,868 10 الخسائر  ألرباح أومن خالل ا   

 4,330 4,297  إيرادات توزيعات األرباح 
 14 5 9 رادات الفائدة يإ

 275 -  إيرادات أخرى  
  --------------- --------------- 

 ( 7,092) 39,170   )الخسائر( /اإليرادات يلإجما
   == = ====  == = ==== 
    

 ( 298) ( 179)  مصروفات الوساطة 
 ( 1,614) ( 2,074)  األداءو أتعاب اإلدارة

 ( 585) ( 538)  مصروفات تشغيلية أخرى
  ---------------- ---------------- 

 ( 2,497) ( 2,791)  التشغيلية تإجمالي المصروفا
   = ======  = ====== 
    
 ( 9,589) 36,379  التشغيلية للسنة )الخسائر( /رباحألا

 - -  رى الشاملة األخ الخسائر() /اإليرادات
  ---------------- ---------------- 

 ( 9,589) 36,379  الشاملة  خسائر(لا) /اإليراداتإجمالي 
    
    

 ( 5,526) ( 6,006) 12 د ابلة لالسترداوحدات القلي الماة إلى حوعتوزيعات األرباح المدف
   = === = ==  = === = == 

 في الموجودات المنسوبة إلى اصفي  )النقص( /ةياد الز
 ( 15,115) 30,373  لالسترداد  بلةات القلوحداحاملي ا   
   ====== = =  === = = === 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبيانات المالية.جزأ من هذه اال يت جزءاً  34 إلى 10تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 . 5لى إ  3من  صفحات مدرج على الن تقليمسالقي الحسابات إن تقرير مدق
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   اريقيفأقة الشرق األوسط وشمال منطفي  موالية األملوطني للدخل وتنوق بنك أبوظبي ا دنص
 

 د اترد ة لالسالقابلحاملي الوحدات بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى 
   ديسمبر 31المنتهية في  نةللس

   
 صافي الموجودات   
 حاملي لىإ سوبةالمن  
 ة القابل الوحدات  

 داد رتلالس
 ألف درهم ات عدد الوحد 
   
 130,278 37,503,964   2020 يرينا 1في 
 1,970 669,364 ت خالل السنة ادحر وادإص

 ( 13,938) (4,507,246) استرداد وحدات خالل السنة  
 ( 15,115) - رداد لالست صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة في النقص

 ------------------------- ----------------- 
 103,195 33,666,082 2020 يسمبرد 31في 
  ===== = =====  ======== 
   

 103,195 33,666,082 2021يناير  1في 
 2,150 608,384 سنة إصدار وحدات خالل ال

 ( 2,432) ( 651,931) استرداد وحدات خالل السنة 
 30,373 - لالسترداد  وحدات القابلةلاملي وبة إلى حاافي الموجودات المنسة في صالزياد

 ------------------------- ----------------- 
 133,286 33,622,535 2021ديسمبر  31في 
  ===== = =====  ======== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لمالية.هذه البيانات ا أ منيتجز جزءاً ال 34إلى  10شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

 . 5إلى   3  من صفحاتلعلى امدرج المستقلين ابات قي الحسير مدقتقرإن 
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   أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال موال طني للدخل وتنمية األو ي الصندوق بنك أبوظب
 

 ة  ت النقدياقان التدفيب
  ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 
  2021 2020 
 ألف درهم  همدر ألف إيضاح 
    
    ية تشغيلطة الشنية من األات النقددفق الت
 ( 9,589) 36,379  نةللسة غيليالتش )الخسائر( /رباحاأل
    

    : رأس المال العامل في اتيرالتغ
 23,632 ( 18,311)  األرباح أو الخسائر  ة من خاللاالستثمارات بالقيمة العادل

 10 ( 1)  ذمم مدينة أخرى  
 30 9  مطلوبات أخرى 

 ( 257) 46  ت عالقة طراف ذاألالمستحق 
  ------------- ------------- 

 13,826 18,122  شغيلية تلمن األنشطة ا تج ناال النقد صافي
   == = = ==  == = === 
    

    لتمويلية ة اطشاألن  ة فيالمستخدمالتدفقات النقدية 
 1,970 2,150  القابلة لالسترداد المصدرة  وحداتالالت من تحصالم
 ( 13,938) ( 2,432)    ستردادقابلة لال د وحداتردااست

 ( 5,526) ( 6,006)  عة مدفو توزيعات أرباح نقدية
  ---------------- ----------------- 

 ( 17,494) ( 6,288)  تمويليةالنقد المستخدم في األنشطة ال صافي
   = = == = = =  = = ==== = 
    

 ( 3,668) 11,834  دله ا يعافي النقد وم (النقصالزيادة/ ) صافي
 5,345 1,677    ةالسن بداية في  هليعادوما  النقد

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

 1,677 13,511 9 نهاية السنةا يعادله في د ومالنق
   =======  ======= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالية.انات الن هذه البيجزءاً ال يتجزأ م 34إلى  10الصفحات من ت المدرجة على  يضاحااإل لتُشك
 . 5ى لإ  3ن  صفحات ممدرج على الن المستقليقي الحسابات قدرير مإن تق
 



 

10 

   أفريقيافي منطقة الشرق األوسط وشمال ية األموال ل وتنموطني للدخلا صندوق بنك أبوظبي 
 

 لية ا مانات البيالإيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31منتهية في ة الللسن
 
 سية  نشطة الرئيالوضع القانوني واأل 1

 
بنك  إن   و  أبوظبيصندوق  للدخل  الشوال  األممية  نتالوطني  منطقة  األفي  )"الصنشمو  وسطرق  أفريقيا  صنودال  هو  دوق ق"( 
جب دير الصندوق"( ومرخص بمواألول )"م  بوظبينك أبل بتثمار مفتوح تم تأسيسه في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قاس

العر المتحدموافقة مصرف اإلمارات  المركزي  بية  دوق . ال يعتبر الصن2005  سمبري د  7بتاريخ    13/2415/2005تحت رقم  ة 
ً يك بذاته  مس   انا يق داندمات الصابيكس لخكما يتم تنفيذ الشؤون اإلدارة له من قبل    بل مدير الصندوقه من قأنشطت  ارةدإوتتم  تقالً 

  .("  المسؤول عن الشؤون اإلدارية للصندوق)"  أبوظبي –ودة المحد

 
محفظة    الغرض إن   في  االستثمار  هو  للصندوق  ال  أسهمالرئيسي  األوسطفي  أفريقي  شرق  و/أو  وشمال  با  متعلقة  قوق حسندات 

م يت  أو  مدرجةسواء كانت    (العالمية  تداعاياإل  تة وإيصاالات األمريكياإليداع  وإيصاالت لة للتحويل،السندات القاب  ل)مث  الملكية
ا وجنوب أفريقي  وق الشرق األوسطدتداولها في أسواق مالية عالمية معترف بها أو من خالل ترتيبات "خارج البورصة"، يقوم صن

موجو مثل  بإنتاج  الماادات  الثاباذلية  ألوراق  الدخل  إل ت  باإلضافة  العقات  االستث ى  واألدوات  ذارات  بالل صالت  مارية  ارات قعة 
المالية  و الجماعي ألطراف أخرى  ذات الصلة    األخرىاألوراق  المال  تنميةبغرض  بما في ذلك برامج االستثمار  وتوزيع   رأس 
 باح.رادات األريإ
 

ة  ت العربيمن قبل مصرف اإلماراعديالت  عتماد هذه الت. تم ا 2014بر  مفنو  30الشروط في    اب والئحةنشرة االكتت  لقد تم تعديل
اتمال االكتتاب والئحملحدة  إن نشرة  البياناركزي.  المعدلة وكذلك  الشروط  لة  المالية  المنتهية في  لصندوق كما فيت    31  وللسنة 

بية اإلمارات العر أبوظبي،  6316ب .ص نهصندوق وعنوالتب المسجل لمدير امكالند الطلب لدى  متاحة جميعها ع 2021ديسمبر 
 متحدة.ال
 

 داد  أساس اإلع 2
 

 ق ف التون ابيا ()أ
 

تم   المالية.  روفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقاري  2021ديسمبر    31منتهية في  للصندوق كما في وللسنة ال  تم إعداد البيانات المالية
 . _______________في  ندوقعن مدير الص الية باإلنابةانات المهذه البيتماد اع
 

 اس أساس القي )ب( 
 

ال اتم إعداد هذه  التاريخية باستثنا  اسسأعلى  ة  ياللمبيانات  المالية بالقيمة  التكلفة  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ء األدوات 
 عادلة. لوالتي يتم قياسها بالقيمة ا

 

 مالية لوعملة عرض البيانات ا التشغيليةملة الع )ج(
 

الذه عرض  يتم   البيانات  اه  بدرهم  )"   إلماراتمالية  المتحدة  االعربية  وق  يهوتي"(  ارماإلالدرهم  للصندوق.  الرسمية  تم  العملة  د 
 بالدرهم إلى أقرب عدد صحيح باأللف. التي تم عرضهالمالية تقريب جميع المعلومات ا
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   أفريقيا لاوشم طلشرق األوسافي منطقة موال مية األطني للدخل وتنأبوظبي الو بنك  قصندو
 

 لمالية البيانات احات حول ضاإي
 2021ر بميسد 31ية في للسنة المنته

 

 )تابع( أساس اإلعداد  2
 

 دام التقديرات واألحكام استخ )د( 
 
ه نمتداول. إال أ  أو غير  كمتداولصنيف  تدام الرضه باستخععرض بيان المركز المالي للصندوق على أساس السيولة ولم يتم  تم  

 األخرى  ينة األخرى والمطلوباتدمم الذمالو،  دلها يعاقد ومة: النا متداولعلى أنه  ليةرصدة التاتصنيف األصورة عامة  سوف يتم ب
 .  ةولاغير متدصورة عامة تصنيف االستثمارات على أنها طراف ذات عالقة. سوف يتم بحق إلى أوالمست

 
الب إعداد  الماليإن  الدو  ةيانات  للمعايير  ايلوفقاً  إلعداد  الة  يتطلتقارير  مديمالية  من  الصندوقلب  اوض  ر  والتقديراع  ت ألحكام 

ت. قد لمطلوبات واإليرادات والمصروفاوالمبالغ المعلنة للموجودات وا بيةتطبيق السياسات المحاس  تؤثر على  التي  تاضارتواالف
 رات. ية عن تلك التقديلتختلف النتائج الفع

 
فترة لفي ا ةيبساحالم راتلتعديالت على التقديكما يتم االعتراف با  .ةرة مستمرعة لها بصواضات التابرتلتقديرات واالفاجعة اتتم مر

 بتلك التعديالت.بلية تتأثر يرات وفي أي فترات مستقي يتم فيها تعديل التقدالت
 

اإليضاح   في  حول    5يتم  المعلومات  لابيان  الهامة  فيلمجاالت  اليقين  وا  عدم  تطبيق    في خدمة  المستهامة  لاألحكام  التقديرات 
 البيانات المالية.  ها في هذهبترف معال غلى المباا التأثير األكبر علة التي لهسات المحاسبيالسيا

 
 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

باستثناء   ةه البيانات الماليهذ  في   م عرضها ي تالتكافة الفترات    السياسات المحاسبية الموضحة أدناه بصورة متسقة على  طبيقتم ت
ه البيانات عديالت أي تأثير على هذلهذه الت  لم يكن  .ةنسلخالل ا سارية وتم تطبيقها    معايير التي أصبحتى الة عللجديدلتعديالت اا

 المالية. 
 

 الفائدة  ومصروفاتإيرادات  )أ(
 

 علية.  فلطريقة الفائدة اخدام باست شاملل الالدخ دة ضمن بيان ئيتم االعتراف بإيرادات ومصروفات الفا
 

 ألرباحإيرادات توزيعات ا ( )ب
 

ألرباح. الحصول على توزيعات ا  في تاريخ ثبوت الحق في شامل  ل ال خالد  انبي  نمضرباح  عات األبإيرادات توزييتم االعتراف  
ذلويكو بالنسبن  األرباح  توزيعات  عن  اإلعالن  تاريخ  في  عادة  الملكية  ةك  أما  المدرجة   لسندات  غير   ةيالملك  لسنداتة  بالنسب. 
من  ادات توزيعات األرباح  تراف بإيرعاال  تمي  .حات األربدفع توزيعاهمين على  موافقة المسايخ  في تارعادة    ذلك   ، فيكونجةالمدر
 ائر. سن خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخالعادلة مبالقيمة  المصنفةالملكية  سندات

 
 اد لة لالستردبااألسهم القإلى حاملي ت األرباح يعاتوز    )ج(

 
 ف تمويل.باح أو الخسائر كتكاليضمن األر د ترداسلال ةل م القابحقة إلى حاملي األسهح المستتوزيعات األربايتم االعتراف ب

 
 أتعاب االكتتاب    (د)

 
ها االعتراف ب موق، ويتحدات في الصندكتتاب في الوسترداد في وقت االيتم تحميل أتعاب االكتتاب على حاملي الوحدات القابلة لال

 .الكتتابتتم خاللها عمليات اي الفترة التي لشامل فالدخل ابيان ضمن 
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 ل أفريقيا  األوسط وشماألموال في منطقة الشرق الوطني للدخل وتنمية ا ك أبوظبيندوق بنص
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021ر ديسمب 31ة في يللسنة المنته

 

 ع( ابت) سبية الهامة ات المحاالسياس 3
 
 رالخسائ وأ حاألربا يمة العادلة من خاللة بالقاألدوات المالي صافي األرباح من    (هـ)

 

األرباح صافي  األدوا  يشتمل  الماليةمن  خالل  ت  من  العادلة  األرباح/    بالقيمة  كافة  على  الخسائر  أو   المحققة   الخسائراألرباح 
 رباح. وزيعات األة وإيرادات تمن الفائدنه ال يتضجنبية، ولكلعمالت األا  فروق صرفمة العادلة ومحققة في القيغير ال والتغيرات

 

يتم .  يمتها العادلة في نهاية الفترةقييم وبين قتاريخ آخر تفي  رية لألداة المالية  الفرق بين القيمة الدفت  حققة في مغير ال  حابرل األمثتت
ية  لقيمة الدفترالفرق بين ا على أنهر أو الخسائل األرباح دلة من خالاعمة القيت المالية بالققة من األدواالمحافي األرباح صاحتساب 

 خاص بها.  سعر التسوية التقييم وبين آخر  ختاري يفة يلاة المالألد
 

 المصروفات     (و)
 

ة األخرى ل ماألرباح أو الخسائر واإليرادات الشا، ضمن بيان  ءداألوا  ة اإلدار  أتعاباالعتراف بكافة المصروفات، بما في ذلك  م  يت
 واألداء. أتعاب اإلدارةحول  9يضاح ع اإلراج ى أساس االستحقاق.لع
 

 جنبية بالعمالت األت معامالال     (ز)
 
حويل خ المعاملة. تتم إعادة تصرف الفوري السائد بتاريفقاً لسعر ال الدرهم اإلماراتي و لعمالت األجنبية إلىلمعامالت باال  تحوييتم  

 ائد في ري السالفولسعر الصرف  وفقاً  إلماراتي  ى الدرهم االتقرير إلفي تاريخ  الت األجنبية  مالية بالعملاودات والمطلوبات  الموج
 خ. تاريك الذل
 

غير  حويل  تة  إعادتتم   والمطلوبات  األجنبيةالموجودات  بالعمالت  العاالتي    المالية  بالقيمة  قياسها  أو  يتم  األرباح  خالل  من  دلة 
 دلة. لقيمة العايه تحديد االذي تم فالتاريخ  يف  صرف الفوري السائدال وفقاً لسعر يتى الدرهم اإلماراالخسائر إل

 
اتي الصرف  فاالعترم  بيان    لحويالتعن    ةالناتج  بفروق  إد ضمن  يتم  الشامل.  فروقالدخل    المتعلقة العمالت  صرف    اتراج 

باح  خالل األر  لعادلة منرات بالقيمة امن االستثما  حضمن صافي األربا  األرباح أو الخسائرلعادلة من خالل  مارات بالقيمة اباالستث
 سائر. أو الخ

 
 ماليةبات الالمطلوية والموجودات المال (ح)

 
 مبدئيلس اقياوال فاالعترا (1)
 

 ً المالية والمالاب  يقوم الصندوق مبدئيا المالية بالقيمة  عتراف بالموجودات  ر في تاريخ ن خالل األرباح أو الخسائالعادلة مطلوبات 
 باتولطة والمالمالي  وجوداتف بالمعترايتم اال  ة لألداة.التعاقدي  في األحكامدوق طرفاً  فيه الصن  ريخ الذي يصبحة، وهو التالمالمعا
قياي التاريخ الذي تنشأ  ة األخرى ف يمالال لنسبة  زائداً، با  يمة العادلة لمالية بالقالمطلوبات ا  وأالمالية    س الموجوداتفيه. يتم مبدئياً 

غيرللبنو بالقلا  د  ممسجلة  العادلة  األ  نيمة  اخالل  أو  المع  لخسائر،رباح  المنسوبتكاليف  بصواملة  مة  حيباشرة  رة  و أ  اازتهإلى 
 . ا هإصدار
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 وشمال أفريقيا  األوسط األموال في منطقة الشرق  وظبي الوطني للدخل وتنميةبنك أب صندوق
 

 بيانات المالية حول ال إيضاحات 
 2021 يسمبرد 31هية في للسنة المنت

 

 )تابع( لمحاسبية الهامة اسات االسي  3
 

 تابع( ) يةوالمطلوبات المال الموجودات المالية (ح)
 

 ق حياس الالالتصنيف والق (2)
 

 ت المالية لموجودااتصنيف 
 

االعترا المبدئي،  عند  الماف  األصل  تصنيف  لقياسهيتم  وفقاً  المطبالتكل  : لي  أو  فة  العادلةبفأة  ا  خالل من    القيمة  املة شلاإليرادات 
لعادلة  امة  لقيبا  وأملكية؛  حقوق الار في  استثم  –رى  ملة األخادات الشاالل اإليرعادلة من خالقيمة ال  االستثمار في الدين؛  –  األخرى
الخسمن   الموجودائرخالل األرباح أو  المالية عقب االعتراف. ال تتم إعادة تصنيف  لم    ،دئي بهاالمب  ات  يير تغب  الصندوققم  يما 

الذي  امنموذج األع المه إلطبقيل  الموجودات  الحوفي ه  اليةدارة  إعادةذه  تتم  ا  الة  المالمال  وداتلموجتصنيف جميع  بية  هذا  تأثرة 
 ج األعمال.ر تلي التغير في نموذفترة إلعداد التقاري تاريخ ألول أولفي ير يغالت
 

المالي   األصل  قياس  المطفأة  يتم  عليهبالتكلفة  انطبق  التال  الك  إذا  ق ن  ييالشرطين  يكن  تم تصنيولم  ال  فهد  خبالقيمة  من  ل  ال عادلة 
 ائر:األرباح أو الخس

 

 اقديـة؛ و تدفقات النقديـة التعدات من أجـل تحصيل الاظ بالموجوفحتاال إلى  فيهدـال أعم وذجضمن نماألصل فظ بأن يكون محت -
 

غ األصلي  على المبلصلي والفائدة  المبلغ األ  تادية تمثل فقط دفعتدفقات نق  اقدية، في تواريخ محددة،إذا ترتب على شروطه التع -
   لمستحق.   ا

 

يكن قد   مرطين التاليين ولالش  كال  إذا انطبق عليهى  املة األخرشال  داتيراإلخالل ا  نادلة ممة العبالقي  لديناالستثمار في ااس  يتم قي
 سائر:  من خالل األرباح أو الخ تصنيفه بالقيمة العادلة  تم
 

االحتفا  إذ - يتم  نمو  ظاكان  ضمن  أعبه  هدف ذج  تحقيق  يتم  خالل  مال  من  التده  النقتحصيل  التعافقات  وكذدية  بقدية  يع لك 
 ة؛ و  دات الماليوجوالم

التع  علىتب  تر  اذإ - مواعيد محددشروطه  في  تتمثلاقدية  نقدية  تدفقات  دفع  ة  في  والفائفقط  األصلي  المبلغ  المبلغ  ات  على  دة 
 مستحق.األصلي ال

 

 :لم نموذج األعماييتق
 

ة  الصل ذات    معلوماتار كافة العتباال بق  وصندال   يأخذ،  ل المالي االحتفاظ باألص  ارهطا ي يتم فينموذج األعمال الذهدف    تقييمعند  
 ا: رة األعمال، بما فيهن كيفية إداع
 

على  كز  تر  ستثمارالا  كانت استراتيجية  عملياً. يشمل ذلك ما إذا  اتيجيةستراالوكيفية تفعيل تلك    قةاالستثمار الموث  ةاستراتيجي -
تحقاق  ة وفترة اسيمالال  داتوج اق المون فترة استحقيبوافق  والت  محددة  عار فائدةسأبظ  حتفاعاقدية وااللفوائد التتحقيق إيرادات ا

 ات؛الل بيع الموجوددفقات النقدية من خمتوقعة أو تحقق التال جةالخار نقديةالتدفقات أو ال ةالصل ذات  المطلوبات
 ؛ قندوالصإدارة  ورفع تقارير بشأنها إلى اء المحفظةدأكيفية تقييم  -
التي   - أداءالمخاطر  على  انمو  تؤثر  نموذج    ابهتفظ  المح  الماليةوجودات  )والم  ألعمالذج  إداضمن  وكيفية  تلك  األعمال(  رة 

 المخاطر؛  
 دفقات النقديةدارة أو التملادلة للموجودات ارتكز على أساس القيمة العالتعويض يسواء كان    -يري األعمال  كيفية تعويض مد -

 ؛ و تحصيلهاالتي تم ة التعاقدي
نشاط المبيعات    بشأنعات والتوقعات  ب هذه المبياسبة، أسابق  فترات   يمالية ف دات الالموجوعات  وحجم وتوقيت مبي   رمدى تكرا -

 في المستقبل.
 

الموجودات  عملإن   تحويل  أخ يات  أطراف  إلى  معامالتالمالية  في  إليقا  رى  مؤهلة  ال  فغير  مبيعات  االعتراف  لهذا   تعتبر 
  .داتتراف بالموجوعاال لةمواص ما يخصيالصندوق فمع سياسة ما يتوافق وذلك ب رض،الغ
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 أفريقيا  في منطقة الشرق األوسط وشمال ال ي للدخل وتنمية األمو وظبي الوطنبك أبن دوقنص
 

 ية لبيانات المالإيضاحات حول ا
 2021ديسمبر  31 للسنة المنتهية في

 

 )تابع( امة لمحاسبية الهالسياسات ا 3
 
 بع( )تا لوبات الماليةالمالية والمطجودات المو (ح)
 

 ع( با)تالحق لقياس اليف واالتصن (2)
 

 )تابع(دات المالية الموجو تصنيف
 

 دوق أن لديه نموذجين أعمال. الصنقرر 
 

أعمال   - بهالالموجودات  نموذج  امحتفظ  ذ ا بغرض  النقد وما  لتحصيل: يتضمن  الوسطاء  المستحقة مواألرصدة    ه لديعالك  ن 
 .ديةقاقدية تعدفقات نحصيل تلية لتالمااألصول تفاظ بهذه . يتم االحىنة األخرمم المديلذوا
 

م تقييم  تيالمالية وودات  الموجتتم إدارة هذه    ية.الملكحقوق  في  ستثمارات  االلدين ومال آخر: يتضمن ذلك سندات اج أعذنمو -
 حدوث عمليات بيع. ار تكر عنددلة  اعساس القيمة الى أعل أدائها

 
 قة: حمستال ئدةافصلي والبلغ األات المقط دفعثل فقدية تمقدية التعاتدفقات النا كانت الييم ما إذقت
 

يتم   التقييم،  هذا  ع ألغراض  األصلي"  المبلغ   " أنه  تعريف  اللى  لألصل  العادلة  االعتراف  القيمة  عند  تعالمبدئيمالي  يتم  ريف . 
عل"الف المقاب  ىائدة"  الأنها  للقيمة  للمالل  اال  زمنية  المومخاطر  بالئتمان  األصرتبطة  المستمبلغ  خلي  فتحق  محددرة  الل  ة زمنية 
 ش الربح.  ارية(، باإلضافة إلى هامتكاليف اإلدثل مخاطر السيولة والض األساسية األخرى )ماطر اإلقراخوم ليفتكا لومقاب
 

كانت   إذا  ما  تقييم  النقديةعند  تملا   التدفقات  المدفوتعاقدية  فقط  الثل  من  األصلعات  والفائدةمبلغ  ال ي  يأخذ  في  ،   االعتبارصندوق 
الالش لألداتعاقديروط  تذل  نميتضة. وة  إذا كا  مقييك  المالي يتضمنما  قيمة يه تغيير توشرط تعاقدي يترتب عل  ن األصل  أو  قيت 

بعين االعتبار  قالصندويضع د إجراء هذا التقييم، نعرط. ذا الشهب ال يفي  عل األصلعلى نحو من شأنه جنقدية التعاقدية التدفقات ال
 يلي:ما 
 
 ية؛نقدال تاالتدفق قيمة أو توقيت تغير ة قدأحداث محتمل —
 ؛  سمات التمويل —
 ل السداد ماً أو تمديد أجمزايا الدفع مقد —
 ؛ و( عوالرجمثل شرط عدم ودات محددة )نقدية من موجالتدفقات بال الصندوق  ةالبد من مطشروط تح —
 دة(. ائلفيل دوري لمعدالت اعلى سبيل المثال تعدية للمال )ابل القيمة الزمنعدل مقسمات ت —
 

 ف إعادة التصني
 

ة ال الذي تطبقه إلداربتغيير نموذج األعم  قندوالصقم  يما لم    ،تراف المبدئي بهادات المالية عقب االعنيف الموجوصة تعادم إتتال  
ال ال  مالية الموجودات  هذه  إعاح وفي  تتم  الموجوداتة  ادلة  جميع  ا  تصنيف  بهالمالية  التغييلمتأثرة  أول  ذا  في  ألر  فتاريخ  ترة  ول 

 ج األعمال.ذنموفي ير غتتلي ال اد التقاريرعدإل
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 ط وشمال أفريقيا  في منطقة الشرق األوسال ي للدخل وتنمية األمو بوظبي الوطنصندوق بنك أ
 

 يانات المالية إيضاحات حول الب 
 2021ر ديسمب 31في ة المنتهية نسلل
 

 ع( )تابالهامة   محاسبيةاسات اللسي ا 3
 
 ع( با)ت اليةالم  باتالمطلوالية والم الموجودات (ح)
 

 العادلة لقيمة اقياس  (3)
 

  ن ي مشاركتظمة بين الي معاملة من فعه لتحويل التزام ما ف مقابل بيع أصل أو يتم د  لغ الذي يمكن قبضهلعادلة في المبتتمثل القيمة ا
القيافي السوق ف للمتا  سوق يكونده، أفضل  ة عدم وجوأو، في حال ق الرئيسي  في السو  سي تاريخ    .التاريخفي ذلك  صندوق  حاً 

 لوفاء بااللتزام. اللتزام مخاطر عدم اة العادلة لمقي س التعك
 

يعتبر لتلك األداة.  في سوق نشط    جخدام السعر المدريمة العادلة لألداة باستبقياس الق  وم الصندوقلك الشروط، يقفي حال توفر ت
فالس نشطاً  تكراوق  حال  الي  حدوث  ار  ال  وجوداتبالملمتعلقة  معامالت  ك  مطلوباتأو  بف  ا بشكل  الحصول  سيت  حيث  على نى 

هذا   حيث يقارب  متوسطالسعر  السوق نشط ب  األدوات المدرجة في قياس  يقوم الصندوق ب  ار بصورة مستمرة.معلومات عن األسع
 لبيع. قولة سعر اعم بصورة السعر

 

ظة ذات وملحال  التخدعلى المل كبير  كز بشكيم ترتتقي  ندوق أساليبدم الص، يستخةسوق نشط  ج فيود سعر مدرفي حالة عدم وج
ون في ها المشاركه كافة العوامل التي يضعالتقييم الذي يتم اختياريشمل أسلوب  دخالت غير الملحوظة.  لة وبشكل أقل على المالص

التدرجاف بالتحويالت بيعتراالصندوق بيقوم الة.  سعير المعاملارهم عند تبتعاالسوق في   ي ة كما فالعادل لقيمة  في ا  ن مستويات 
 خاللها التغير. ر التي حدث يقرالت فترة نهاية
 
 التكلفة المطفأة   اسقي (4)
 
ً عند االعتراف المبد  اليالملتزام  الا  به قياس األصل أو لمالي بالمبلغ الذي يتم  االلتزام الألصل أو    ‘ة المطفأةكلفالت’  لتتمث  ئي، ناقصا

ة المبدئية المعترف ية ألي فرق بين القيمائدة الفعلفال  يقةطر  ماباستخد  لمتراكمطفاء ااً اإلناقصاً أو  ألصلي، زائدات للمبلغ االمدفوع
 .   ائرل أي مخصص  خسوالمعدلة مقابالمستحقة، ها والقيمة ب
 
   ة انخفاض القيم (5)
 

 أة.ة المطفالتكلفاسها بم قيية التي يتت الماللموجودامن ا لمتوقعة االئتمان اصصات الخسائر لخسائر  مخ ب باالعتراف قيقوم الصندو
 

األدوات ستثناء  ، بامدى عمر األداة المالية  خسائر االئتمان المتوقعة على ل  لةمعادت الخسائر بقيمة  قياس مخصصابوق  صندال  مويق
 شهراً: 12مدة المتوقعة لخسائر االئتمان ل ادلةعمبقيمة  هارئاخسمخصصات م قياس حيث يت التالية

 
 ؛ و يخ التقريررتا في كما ةن منخفضمخاطر ائتماى طوي علي تنالت ت الماليةجوداالمو —

 
المال — ا  يةالموجودات  مخاطر  تزداد  لم  التي  بصاألخرى  بها  المرتبطة  جوالئتمان  بورة  المبدئي  االعتراف  منذ  )أي  هرية  ها 

 (.  لألصل ر المتوقععلى مدى العم ر التي تحدثثعمخاطر الت
 

ئتمان وعند تقدير خسائر اال  ف المبدئياتراالعمنذ    ل ملحوظقد زادت بشك  يمال  صلأل  ناالئتماانت مخاطر  عند تحديد ما إذا ك
المعقالعبا  الصندوقأخذ  ي،  المتوقعة المعلومات  المالئمتبار  والداعمة  تدو  والمتاحة  ةولة  مجهودن  أو  ت  ئد از  كلفة   شمل والتي 
الكم المعلومو  تالتحليال على  ةوالنوعي  ةيات  الس  بناًْء  االئتما الو  وقصندللابقة  الخبرة  والمعلومات   تابيانى  عل   مئالقا  ني تقييم 

 االستشرافية.
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 وشمال أفريقيا   شرق األوسطمية األموال في منطقة الق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتندوصن
 

 الية ملالبيانات ات حول إيضاحا
 2021ديسمبر  31ية في المنتهللسنة 

 

 )تابع( هامة ات المحاسبية السياسال 3
 
 ( ع)تاب ةاليمللوبات االمالية والمطجودات المو (ح)

 
 )تابع(  انخفاض القيمة( 5)
 
يد عن  زت  ر عن السداد لمدةصورة جوهرية إذا تم التأخقد زادت بالمتعلقة باألصل المالي  ترض الصندوق أن مخاطر االئتمان  في

 وماً.ي 30
 

 ندما:  ثر السداد عمالي متعاألصل الن  أ يعتبر الصندوق
 
التخاذ إجراءات مثل    الصندوقوء  دون لج  الصندوقتجاه    االئتمانية  اتهزامالت  ةكافب  رضالمقت  يأن يف  لمحتملير ا يكون من غ —

   أو؛  صادرة الضمان )إن وجد(م
 
 ؛ا  ميو 90أكثر من  نذأن يكون األصل المالي مستحق م —
 

المتوقعةسختتمثل   االئتمان  ع  ائر  مدى  ف مر  على  المالية  االئتمان    ياألداة  االمتخسائر  تنوقعة  جلتي  عن  أحدمتج  ر تعث ال  ثايع 
 مالية. الداة ألل المتوقعمدى العمر محتمل على لا
 

االئ خسائر  لمتتمثل  المتوقعة  فيش  12دة  تمان  ا  هراً  االئتمان  خسائر  من  تنتالجزء  التي  ال  جلمتوقعة  أحداث  المحتمل عن  تعثر 
   شهراً(. 12 من  أقل ةع لألداالمتوق العمر  ذا كانصر إفترة أق )أو خالل خ التقرير بعد تاريشهراً  12ل حدوثها خال

 
لتي يتعرض دية التعاقترة اوقعة في الحد األقصى للفدير خسائر االئتمان المتتبار عند تقالتي يتم أخذها باالعتتمثل الفترة القصوى  

 االئتمان. لمخاطر  لها الصندوقالخ
 
 المتوقعة ئتمان سائر االس خقيا
 
ت ة لكافة حاال ى أنها القيمة الحالياس خسائر االئتمان علان. يتم قيمئتاال  ائرسخح للمرجتقدير افي ال  متوقعةن الل خسائر االئتمامثتت

ً إلى المنشأة وفقالمستحقة    رق بين التدفقات النقديةالعجز النقدي )أي الف ل دوق أن يحص يتوقع الصنقدية التي  التدفقات النللعقد وبين   ا
  عليها(.

 
 ي. ألصل المالللي لفعة ادئل الفادعقعة بمالمتو ئتمانر االيتم تخفيض خسائ

 
 النخفاض ائتماني  التي تعرضت ةلموجودات الماليا
 
 ض ائتماني. ضت النخفالمطفأة قد تعربالتكلفة ا  ة لات المالية المسجانت الموجودتقرير بتقييم ما إذا ك  وم الصندوق في تاريخ كل قي

قبلية المقدرة تدفقات النقدية المستلبي على السير  تأثله    رأو أكث  عند وقوع حدث  ‘تمانيض ائتعرض النخفا’أنه    صل المالي يعتبر األ
 المالي. لألصل 
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 ل أفريقيا  امالشرق األوسط وش موال في منطقةطني للدخل وتنمية األصندوق بنك أبوظبي الو 
 

 المالية إيضاحات حول البيانات 
 2021ديسمبر  31ة المنتهية في سنلل
 

 )تابع(  سبية الهامةحاات المسياسال 3
 
 )تابع(  لية والمطلوبات الماليةدات الماوالموج (ح)

 
    )تابع(انخفاض القيمة  (5)
 

 : التالية ةظالبيانات الملحو  على صل المالي النخفاض ائتمانياأل تعرضتشتمل األدلة على 
 
 الُمصدر؛  ولمقترض أل الكبيرة ةالمالي األزمة —

 
ً وي 90ن د عيزلفترة تفي السداد   خرو التأثر أالتع، مثل بالعقد اإلخالل —  أو  ؛ما

 
 .  أخرى كلة ماليةلإلفالس أو إعادة هي المقترضعرض من المحتمل ت يكونأن  —
 

 . اتدوللموج ةيلة الدفترية اإلجماة المطفأة من القيمبالتكلف اي يتم قياسهية التالمال ئر للموجوداتصصات الخساصم مخيتم خ
 
 طبالش
 
   .جزئيةأو بصورة كلية المالي  صل األ تحصيللالية فعلية د احتمتوج الما الط ليامالألصل لمالية اإلج فتريةة الدالقيمشطب  يتم
 
 افإيقاف االعتر (6)

 
 المالية  تجوداالمو
، أو ل الماليصاألنقدية من    تدفقات  لىبالحصول ع   تعاقديةمالي عند انتهاء الحقوق اللا  باألصلراف  االعت  بإيقاف  الصندوققوم  ي

الوالحق  بتحويل  دوقالصن  قومي  عندما بموجبها    التعاقدية  نقديةالتدفقات  ال  على  حصول بال  ةاقديتعق  يتم  معاملة  بصورة من خالل 
 ظ تفااالحو  أ  بتحويلبموجبها    الصندوققوم  يال  ل معاملة  الخمن  أو    ،المالي  صللأل ية  ر وامتيازات الملكمخاط  كافة  ية تحويلفعل

 المالي.  صلألا على يطرةس حتفظ باليوال ة فعلي بصورةلكية ت المر وامتيازااطبجميع مخ
 
بها ضمن  يالت  معام  الصندوقبرم  ي معترف  موجودات  بتحويل  بموجبها  المقوم  ابيان  ولكنه  ركز  ب يلمالي،  معأ  كلحتفظ  ظم  و 

 .  محولةات الموجودعتراف بال االم إيقاف تي ت، ال مالوفي مثل هذه المعادات المحولة. ملكية الموجو تمخاطر وامتيازا
 
 ةمطلوبات الماليلا
االعتراف  إي ب  دوقالصنم  قوي التزاماتها  بااللتزامقاف  تسوية  تتم  عندما  ع  لمالي  أو  يتمالتعاقدية  انتهاؤها.ؤهإلغا  ندما  أو  يقوم   ا 

رة ة بصومعدل مختلفاللتزام اللدية  نقدفقات التلوتكون اه  تم تعديل شروطما يعند  المالي  بااللتزامتراف  عبإيقاف االأيضاً    قوالصند
اللتزام با عترافيقاف االة العادلة. عند إلقيمبناء على الشروط المعدلة باالعتراف بالتزام مالي جديد يتم ا ةلحالذه اهجوهرية، وفي 

أو يلها  م تحوير نقدية تغ  موجودات  ةيي ذلك أف  ابل المدفوع )بماقية المشطوبة والم مة الدفتريقلفرق بين الراف بااالعت  المالي، يتم
 ر.  لخسائح أو ارباألت محتملة( ضمن اتزاماال
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 ا  فريقيوشمال أ في منطقة الشرق األوسطموال طني للدخل وتنمية األصندوق بنك أبوظبي الو 
 

 الية ات المإيضاحات حول البيان 
 2021مبر ديس 31في  ةيللسنة المنته

 

 ( عب)تاامة لهالمحاسبية ا  ياساتالس 3
 
 )تابع(  ليةالما  والمطلوباتت المالية وجودالما (ح)

 
 اصة قالم (7)
 

الماالموجودا  ةمقاصتتم   والمطلوبات  بيان صافت  ويتم  المالية  المركز  بيان  المبلغ ضمن  عي  فقط  للصندوق  ندما  لي  حق يكون 
مق  قانوني الفي  المعتاصة  المإما    ويعتزمبها    فرمبالغ  علتسوية  المبلافى أساس صعامالت  وا   أو تحصيل   غ ي   تسويةلموجودات 
 ة متزامنة.بصور لوباتالمط
 
 لمالية، على رير االتقا  ادالدولية إلعد  معاييرال  تسمح بذلكفقط عندما    غمبلال  صافيالمصروفات على أساس  دات واإليراعرض    يتم

مة  بالقيالية  ألدوات الما  خسائر منل ا ح أو  بارالمماثلة، مثل األ  موعة من المعامالتجة من مجتاالخسائر النرباح ول، لألسبيل المثا
 ر.الخسائأو  حمن خالل األربا عادلةال
 

 اد الوحدات القابلة لالسترد ( ط)
 

الخاصة  كتتاب  لنشرة اال  اً سترداد. وفقلغ االة لمبابالقيمة الحالي  قياسها  يتمو  يةات مالكمطلوبيتم تصنيف الوحدات القابلة لالسترداد  
تبا للوحدااداالستر  لغستند مبالصندوق،  لالستردت  د  ن  للموجودات   قيمة   صافي  أخر   على  اد القابلة  قيمة   يتضمن .  شرهاتم  صافي 

 رات الصندوق المحتسبة باستخدام أسعار اإلغالق. امالموجودات استث
 

للسياساتاآلخر، ووفقجانب  على ال قياس   مترض ويلعا  قيمة العادلة بسعرجودات المالية بالقياس المو  لصندوق، يتمسبية لالمحا  اً 
المامطال بلوبات  العالقيملية  تم  ادلة  ة  الطلب.  فالفرو  عديلتبسعر  القات  الستثمارات  القياس  أسس  االسترداد ي  ومبالغ  صندوق 
    أو الخسائر.   خالل األرباح  منالعادلة  مةمالية بالقيدات الالموجولخسارة من  في الربح / ال صاد من خالادحدات القابلة لالسترللو
 

 وحدة  لكل داتجوالموقيمة  صافي ( ي)
 

احتساب الموجودات  صافي  يتم  تلذا  وحدة لكل    قيمة  المري  بيان  في  عنه  اإلفصاح  لنشرم  وفقاً  المالي  الخاصة  كز  االكتتاب  ة 
الموجوتقسي  من خالل   بالصندوق ا دة لحادات العائم صافي  القابملي  المركزضمن بيا  المدرج   لة لالستردادلوحدات   لى المالي ع  ن 

 رير. التق ة في تاريخئمدات القاحوعدد ال
 

 يعادلهد وما النق ( ك)
 
التدفقي وما  نقد  الف  ألتي لغرض  النقديعادله  ودائات  البنوك  ة من  لدى  استحقاق    ذاتع  ث  أصليةفترات  أشهر ورصيد  الثة  أقل من 
ا قد ومتسجيل الن  تمللنقد. ي  قدوالصن  رةإدا ال يتجزأ من  طلب ويشكل جزءاً السداده عند    وف الذي يتمالمكش  في علىسحب المصرال
 ي. الماللمركز ان ايفة المطفأة في بالتكلدله بيعا
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 أفريقيا   وشمالاألوسط  في منطقة الشرقدخل وتنمية األموال ظبي الوطني للصندوق بنك أبو
 

 مالية لنات االبيا إيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 )تابع( ة مابية الهاس السياسات المح 3
 

 لصادة ولم يتم تفعيلها بعد المعايير ا ( ل)
 

؛ طبيق المبكر ويسمح بالت  2021يناير    1يار للفترات السنوية التي تبدأ بعد  يسري عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المع

إعداد هذه البيانات المالية. من غير المتوقع أن    بشكل مسبق عندبيق المعايير الجديدة أو المعدلة  لم يقم بتط  ، فإن الصندوقومع ذلك

 بعد المعاييرعلى البيانات المالية للصندوق. لم يطبق الصندوق    جوهرييكون للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية تأثير  

 بعد: دون أن يتم تفعيلهامعدلة التالية التي تم إصدارها  الجديدة واللتقارير المالية عداد االدولية إل

 

 تاريخ التفعيل  البيان 

 2022يناير  1 التقارير المالية( من المعايير الدولية إلعداد 3مراجع اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار رقم 

 2022يناير  1 ( 37رقم   بي الدوليعيار المحاستكلفة انجاز العقد )تعديل على الم – بالتزامات العقود المثقلة

 2022يناير  1 2020 –  2018الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوية على المعايير 

 2022اير ين 1 ( 16دولي رقم ال المحاسبي حصالت قبل االستخدام المزمع )تعديالت على المعياروالمعدات: المت واآلالت الممتلكات

 2023يناير  1 (1لى أنها متداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  المطلوبات عتصنيف 

 2023يناير  1 " لتأمينعقود ا" ة إلعداد التقارير المالية من المعايير الدولي 17المعيار رقم 

 2023يناير  1 (8المعيار المحاسبي الدولي رقم  ى )تعديالت عل تعريف التقديرات المحاسبية

المعايير الدولية   قرار ممارسة وإ 1المعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على 
 2023يناير  1 2رقم  إلعداد التقارير المالية

 
 

 لمالية إدارة المخاطر ا  4
 

 مةمقدمة ونظرة عا 
 

 مالية:  وات دألاستخدامه  جةنتيالصندوق للمخاطر التالية  يتعرض
 

 تماناالئمخاطر  •

 السيولة ر طخام •

 مخاطر السوق •

 تشغيليةمخاطر الال •
 

الصندوق  ي تعرض  حول  معلومات  اإليضاح  هذا  ا  لكلقدم  أعاله  من  المذكورة   ه وسياسات  الصندوق  أهداف  صفويلمخاطر 
 ال. لصندوق لرأس المس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة القيا ات المتبعة من قبلهواإلجراء

 

   راط ة المخدارإل العام طاراإل
 

 دارة إل  العام  طاراإلعة  ومتابضع  بصورة عامة عن و   المسؤولية  ات االستثمارجعة  مراولجنة    الستشاريالمجلس ا  كل منيتحمل  
 لمخاطر لدى الصندوق.  ا
 

ة ستثمار بصور لجنة االراف  ة التي تخضع إلشعلى األغراض والتوجيهات االستثماري  اءً صندوق بإدارة الصندوق بنيقوم مدير ال
المجل  ة.يومي أنس االستشاري بميقوم  المبينة في لصل  ةيار ستراتيجيات االستثماالالصندوق )بما في ذلك  شطة وأداء  راجعة  ندوق 

 صندوق. ات المناسبة إلى مدير الستثمار( باإلضافة إلى تقديم التوصياالعملية 
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 وسط وشمال أفريقيا  لشرق األ ي منطقة اف لخل وتنمية األمواللدبي الوطني بنك أبوظ صندوق
 

 احات حول البيانات المالية إيض
 2021ديسمبر  31 هية فيللسنة المنت
 

 ( )تابع يةال الم إدارة المخاطر 4
 
 )تابع( راط ة المخدارإل العام طاراإل
 

المخاطر   إدارة  سياسات  وضع  بغريتم  بالصندوق  المخالخاصة  وتحليل  تحديد  الض  ال  تياطر  ووضع  يواجهها  دود الحصندوق 
موضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة الاطر وااللتزام بالحدود المخ قبةمرالكذلك لمخاطر والمتعلقة با ابط الرقابيةالضوبولة والمق
اصيل  فت  م بيانيت  الخدمات المقدمة.السوق والمنتجات و  ففي ظروالتغيرات    بيانلة، وبشكل مستمر،  بصورة دوريدارة المخاطر  إ

 في إيضاحات المخاطر ذات الصلة.  التقريرريخ لصندوق بتاثمارية لستالمحفظة اال طبيعة
 

 ان مخاطر االئتم )أ(
 

مخا اتتمثل  في  طر  عن  الئتمان  تنتج  قد  التي  أحالمخاطر  اعجز  أداةألطراد  في  المقابلة  أو مال  ف  بالتزاماته  الوفاء  عن  ما  ية 
د لدى ن النقتمان بصورة أساسية م. تنشأ مخاطر االئوقلية للصنديه خسارة ماا يترتب علمدوق، ماته التي أبرمها مع الصنارتباط

جميع لصندوق بمراعاة وتوحيد  قوم ا، يقة. لغرض إعداد التقارير عن إدارة المخاطرت عالقة من أطراف ذاالبنك والمبالغ المستح
 لقطاع(. ا لة ومخاطرومخاطر الدوعن السداد  المدينئتمان )مثل مخاطر تأخر البنود الخاصة بالتعرض لمخاطر اال

 

 خاطر االئتمانإدارة م
 

للسياسات واإلجراءات الموضوعة. تتضمن اة وفمان بصورة دوريالصندوق بمراقبة مخاطر االئتمدير    يقوم لرئيسية داف ا ألهقاً 
االستثما )للجنة  اال1ر:  والخطط  االستراتيجيات  تحديد  اتباعه(  الواجب  إلدا ستثمارية  الصناديقرا  لأله  ة  والتووفقاً  هات  جيداف 
المبين في  االستثمارية ع النحو  الى  الشروطنشرة  ال (  2؛ )الكتتاب والئحة  أداء  ق ومناقشة مختلف االستراتيجيات صندومراجعة 
 سهم من حين آلخر.القطاعي وعلى مستوى األ مستوىال المتبعة على

 

ة االستراتيجيات أنه مسؤول عن دراس ا  ثمرين، كممستمصالح الفي حماية    للصندوقئيسية للمجلس االستشاري  تتمثل األهداف الر
على مستوى كل صندستثمار اال المتبعة  ومرية  ب  اجعةوق على حدة  االستراتيجي.  المستوى  على  إلى  ضافة  اإلأداء كل صندوق 

ى مدير إل   المشورة  الح وتقديمفي المصلتي قد ينتج عنها تضارب  الستشاري بدراسة األحداث واإلجراءات اذلك، يقوم المجلس ا
 ذلك مناسباً.  ما كانلتصحيح الممكنة، حيثدوق حول إجراءات اصنال
 

 
ق بإعادة التوازن دوق، يلتزم مدير الصندولصنل  ريةمتوافقة مع السياسة أو التوجيهات االستثما  مخاطر االئتمان غيرعندما تكون  

 االستثمار المطبقة. ظة بمعاييرحفلتزام المالتحقق من عدم ا ية تحقيق ذلك عملياً عقبللمحفظة بمجرد إمكان
 

 ئتمانخاطر االالتعرض لم
 

المالية  وداوجلملذات الصلة    الدفتريةالقيم  التقرير في  اريخ  في ت  خاطر االئتمانلصندوق لملقصى تعرض  أيتمثل   بيان    ضمنت 
هذه الموجودات على ض في قيمة  فا ياس االنختم ق  االئتمان(.  يث أنها ال تتعرض لمخاطر)باستثناء سندات الملكية ح  ركز الماليالم
 هذه التعرضات. الستحقاق القصيرة ل ويعكس ذلك فترات اشهراً  12 ة خاللالمتوقع اس الخسارةسأ
 

 اء وسطالالمستحقة من  المبالغ
 

 بالمعامالتة  ن المتعلقبر مخاطر االئتماالبيع قيد التسوية. تعت  وسطاء من الحسابات الهامشية ومعامالتلاالمستحقة من    المبالغ  نشأت
. لذين يتعامل معهم مدير الصندوقا  للوسطاء  ة الجيدةوالسمع  ي تتم خاللهاالتسوية  رة التب قصر فتضئيلة بسب  االتي لم يتم تسويته

 ة. نويربع س بصورةالي للوسطاء المركز المو ية والتصنيفات االئتمانيةبمراقبة الرقابة الداخلوق ندالصيقوم مدير 
 

.م.م، شركة تابعة ذ   لألوراق الماليةل  األوظبي  كة أبوشرخالل    ق مالية مناعلقة ببيع وشراء أورصندوق المتالمعامالت    تتم معظم
 . (9)راجع اإليضاح  مدير الصندوق.ل



 

21 

 وسط وشمال أفريقيا  ل في منطقة الشرق األ خل وتنمية األمواللدبنك أبوظبي الوطني  صندوق
 

 احات حول البيانات المالية إيض
 2021ديسمبر  31هية في للسنة المنت

 

 ( )تابع يةال الم إدارة المخاطر 4
 

 )تابع(  انمخاطر االئتم )أ(
 

 لهعادي وماالنقد 
 

   .، بنك أبوظبي األولقلدى مدير الصندولصندوق ل صدة المصرفيةيتم االحتفاظ باألر
 

 تركز مخاطر االئتمان
 

أو   2021ديسمبر    31في    وعة من المصدرين كماأو مجم  نعيدر ملق بُمصعفيما يت ان  ملمخاطر االئت  جوهري  كن هناك تركزي  مل
 ج(.4)راجع اإليضاح وق. تفظ بها لدى مدير الصندلمحا فيةباستثناء األرصدة المصر  2020ديسمبر  31
 
 التسويةخاطر م
 

 منشأة ما  ز عجعن    جمةنالاالخسائر    في ية  مالت. تتمثل مخاطر التسوشطة الصندوق مخاطر في وقت تسوية المعاأن  قد ينشأ عن
 . لما تم االتفاق عليه في العقدقاً دات وفالموجو ها منغير  أو األوراق المالية أو ةالنقديالمبالغ  ا بتوفيرتهلتزامااالوفاء ب عن
 

لبالنسب الصندو  معظمة  يقوم  منق  المعامالت،  خالل    بالحد  من  المخاطر  طريقتسويات    إجراءهذه  لض  عن  توسيط  سوية  مان 
المتعلقة بالتسويةلتزاماتهبان  االطرف  ما يفيعند  فقط  ذلكو  لةمالمعا التسوية جزءً التعا  م  ئتماني  اد االمن االعتم  اقدية. تشكل حدود 
 .  المراقبة يةعملتضع حدوداً لو
 

 رضت النخفاض في القيمةوزت موعد استحقاقها وتعت تجاوداموج
 

أ هناك  تكن  بلم  مسجلة  مالية  موجودات  المطفأةالتكلي  موعدتج  فة  ا  استحقاقها   اوزت  النخفاض  تعرضت  في  أو  كما    31لقيمة 
 . : ال شيء(2020ديسمبر  31) 2021مبر ديس

 
 لة  مخاطر السيو ( ب)

 
اتجة عن مطلوباته بات في الوفاء بالتزاماته المالية النصعولالصندوق  مواجهة  من  تنتج  قد  التي  المخاطر  في  تتمثل مخاطر السيولة  

ليست لتزامات بطريقة  وية هذه االس تم تت  ت مالية أخرى، أو أن موجوداعن طريق  أو    اً نقد  الدفع من خالل    هاتم تسويتتة التي  المالي
 وق. ي صالح الصندف
 

 صندوق. ال  أسهمالموجودات المنسوبة إلى حاملي  طراف ذات عالقة وصافي تحق أللمستنشأ مخاطر السيولة بصورة رئيسية من ا
 

 سيولة إدارة مخاطر ال
 

منه إلج  يتمثل  افي  السيولة  ر  مخاطدارة  الصندوق  كافية  ضمان  سيولة  االبالتزاماته  للوفاءمتالكه  ذلك  في  بما  المتوقع   سترداد، 
 ر. تعرض سمعة الصندوق للخطة أو بولعند استحقاقها دون تكبد خسائر غير مق حدات،للو
 

مدير   ابالصندوق  يقوم  مخاطر  الصندوق  إدارة  لدى  يوميةبصورلسيولة  لل  ة  مراقبة  ت.  وضوعةالم  تجراءاواإل  اتاسسيوفقاً  تم 
  ي.جلس االستشارالم ور بل لجنة االستثمامن ق ومياً يصندوق خاطر السيولة لدى ال م
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 أفريقيا  الشرق األوسط وشمال األموال في منطقة  ظبي الوطني للدخل وتنميةك أبوصندوق بن
 

 ول البيانات المالية إيضاحات ح
 2021ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 )تابع(  الماليةطر ة المخادارإ 4
 

   )تابع( السيولة مخاطر ( ب)
 

 بع( )تا إدارة مخاطر السيولة 
 

ندوق معرض فإن الص  وبالتالي  يومية،لوحدات بصورة  استرداد اعملية  عتبار  االين  ع ب  الصندوق تأخذالخاصة بشروط  الإن الئحة  
السيول بتلبيةة  لمخاطر  من    طلبات  المتعلقة  الوحداتحااالسترداد  أي  ملي  اوقت.    في  سياسة  الصناالستردتتمثل  لدى  في د  دوق 

ي"، أي خالل ثالثة أيام  تتعدى "الموعد النهائترة الي فردة التي تم استالم إشعار استرداد بشأنها فلوحدات المستسوية اإمكانية ت
 دات".تحديد صافي قيمة الموجو عمل من "تاريخ

 

األدو للصندوق  تشتمل  المالية  ملكيةفية وسأرصدة مصر  ىعلات  لتتع لتي  وامدرجة    ندات  قابلة  ذه ه  إنث  حي  بسهولةلتحقيق  بر 
 عربية المتحدة.  ات الماررجة في األسواق المالية الرئيسية بدولة اإلاألسهم مد

 
يلي  فيم المتبقية    االستحقاقفترات  ا  التقرير.    المالية  للمطلوباتالتعاقدية  تاريخ  التد  وضح يفي  أدناه  النقديةفالجدول  ت لألدوا   قات 

 للصندوق: المالية

 
 القيمة  

 الدفترية 
 لمبلغ ا

 اإلجمالي
 أقل من  

 شهر
 درهم ألف ألف درهم درهم ألف 

    2021ديسمبر  31
    يةالمطلوبات المال 

 94 94 94 طلوبات أخرى م
 199 199 199 المستحق ألطراف ذات عالقة  

 133,286 133,286 133,286 سترداد القابلة لال تسوبة لحاملي الوحداصافي الموجودات المن
 ----------------- ----------------- ----------------- 
 133,579 133,579 133,579 

  = === == = =  = == == ===  = == == = == 
    2020ديسمبر  31
    لوبات الماليةطالم

 85 85 85 مطلوبات أخرى 
 153 153 153 القة  المستحق ألطراف ذات ع

 103,195 103,195 103,195 ت القابلة لالسترداد نسوبة لحاملي الوحداوجودات المصافي الم
 ----------------- ----------------- ----------------- 
 103,433 103,433 103,433 
  = === == = =  = == == ===  = == == = == 
 

ا السابق  الجدول  النقديةيبين  للمطلوبات  مال  غير  لتدفقات  للصالخصومة  أمالية  على  أقربندوق  تعاقدي استح  تاريخ  ساس  قاق 
 الية.اإلجملغ ون مناسباً. إن القيم الدفترية تساوي المباالدفع، حيثما يك قةجمالية الفائدة مستح لقيم اإلن اتضمت .محتمل

 
سوبة إلى  جودات المنصافي الموء  باستثنا التحليل ألدوات بشكل كبير عن هذاهذه ا منات النقدية المتوقعة للصندوق تدفقال تختلف ال
الوح لالستردحاملي  القابلة  ل  حيثاد  دات  تعيكون  التزام  الصندوق  خالاقدى  باستردادها  تشير دي  اإلشعار.  استالم  من  يومين  ل 

من ه  لة األجل، إال أنترة متوسطة األجل أو طوياالحتفاظ بها من قبل حاملي الوحدات لفيتم  لى أن هذه الوحدات  بقة إلساالخبرة ا
 هدافهم. ات المستثمرين وأاجالسوق المتغيرة واحتيب ظروف حس  بيرتتقلب بشكل ك إنهاث تويات االسترداد، حيالتنبؤ بمس الصعب 
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 ألوسط وشمال أفريقيا  رق افي منطقة الشموال ية األتنمصندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل و
 

 بيانات المالية إيضاحات حول ال
 2021ر مبديس 31منتهية في للسنة ال

 

 )تابع(  خاطر الماليةإدارة الم 4
 

 مخاطر السوق   (ج)
 
وأسعار صرف   ةلملكيق احقوالفائدة وأسعار    أسعارأسعار السوق مثل    في  لقة بالتغيراتتعالمالمخاطر  في  السوق  مخاطر    مثلتت

االعمال تأثير علىألجنبية  ت  لها  يكون  ما  إيرا  التي  قيمة  أو  الصندوق  أدوات  يمتلكه  دات  إدا   إن لية.  مامن  ارة مخاطر لهدف من 
 المخاطر.  في ضوء ممكن  عائد تحقيق أعلى معضمن حدود مقبولة  قسوخاطر اللم ضاتإدارة ومراقبة التعر هوالسوق 

 
 إدارة مخاطر السوق 

 
الصندوق  ا  تندتس السوق  ب  صةالخاستراتيجية  مخاطر  واأل  إلىإدارة  االستثمارلا هداف  به.  ال  يةتوجيهات  الهد خاصة  ف إن 

الرئيسي  االستثمار الخليج  في دول   سهملألر في محفظة متوازنة  للصندوق هو االستثماي  التعاون  ق وغيرها من األوراي  مجلس 
يقوم   للتحويل.  القابلة  الصنالمالية  لدىإداب  دوقمدير  السوق  مخاطر  واإلالص  رة  للسياسات  وفقاً  يومية  بصورة  جراءات ندوق 

 ة. رة دوريبصوار تشاري ولجنة االستثممن قبل المجلس االس بشكل عام قالسو ق فيدومراكز الصنراقبة تم موت. الموضوعة
 

ً حيثما يكون ضروري بالمحفظة    علقةلمخاطر األخرى المتأو ا/ت ويقوم مدير الصندوق بالتحوط من مخاطر العمالأو مالئماً، قد    ا
 الستثمارية. وفقاً لألهداف والتوجيهات ا

 
 خاطر العمالت مالتعرض ل

 
 تالي،وبال"(.  إلماراتيا  )"الدرهم  التشغيليةه  ير عملتى غأخربعمالت    مقومة  امالتمع  ويبرمدوات مالية  صندوق في أيستثمر الد  ق

أثير يكون له تقد  األجنبية األخرى على نحو  الت  مقابل العمعملته  ف  صر  عرسي  فإن الصندوق معرض لمخاطر حدوث تغير ف
 .اإلماراتي  لدرهما غيربعمالت  لمقومةاالصندوق  و مطلوباتأ من موجودات الجزءذلك سلبي على قيمة  

 
بعمالت أجنبية  أو    (يكيراتي )المثبت سعر صرفه مقابل الدوالر األمراإلما  الدرهممة بقومموجودات والمطلوبات  معظم الأن  ما  ب
يكون لها   ر الصرف لنة في أسعاولمعق ومحتملة  يرات  ، ترى اإلدارة أن أية تغوالر األمريكي(أمام الدأيضاً  ر صرفها  ت سعمثب)

    لصندوق.ة لاليعلى البيانات الم ريجوهتأثير 
 

   ر الفائدة عاأسمخاطر التعرض ل
 
قدتتم  التي  المخاطر  في  الفائدة  أسعار  منتن  ثل مخاطر  بين    شأ  الزمني  تسعير موجودتاريالفرق  إعادة  وتاريخ  االستحقاق  ات خ 

 ائدة.  ا فليهللصندوق ال يترتب ع والمطلوبات المالية  الموجودات إن أغلبية. ترتب عليها فائدةومطلوبات الصندوق الم
 

ة. ال سنويتسعيرها بصورة ربع  عادة  م إى مدير الصندوق أسعار فائدة متغيرة، حيث يتصرفية المودعة لدلميترتب على األرصدة ا
 ئدة.  لوبات المالية األخرى فايترتب على جميع الموجودات والمط
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 ريقيا  شمال أفط ووسفي منطقة الشرق األ ل للدخل وتنمية األموابي الوطني بنك أبوظ وقصند
 

 بيانات المالية الإيضاحات حول 
 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 )تابع(  الماليةخاطر المإدارة   4
 

   )تابع(السوق اطر مخ (ج)
 

 خرى مخاطر األسعار األ
 

التي تلك    تثناءباسوق )السار  لتغيرات في أسعا يجة  المالية نت  ة لألداةالعادل يمة  قالتقلب    طرمخافي  ار األخرى  تتمثل مخاطر األسع
العمالت(،  منتنشأ   التغيرات بسبب عوامل    مخاطر  المصدرأو  ر  ستثمااالب  خاصةسواء كانت تلك  لهبالجهة  العوامل  بأو    ة  كافة 

 لسوق.  في ا المتداولةاألدوات  التي تؤثر على جميع
 

األد  نأل  نظراً  الماليمعظم  للصندوق  وات  مع  بالمسجلة  ة  العادلة  العادلة التغيرباف  عتراالقيمة  القيمة  في  الدخل ض  ات  بيان  من 
في  ال التغيرات  كافة  فإن  على صافي    كلبشثر  تؤ  السوق سوف  ظروفشامل،  الصندوق   .االستثماردات  إيرامباشر  مدير  يقوم 
للتداولم  العملقطاعات  ختلف  مدوات في  وعة من األ تنإنشاء محفظة م  يقعن طرارة مخاطر األسعار  بإد اق أسوفي    ع طرحها 

 ة.اريوفقاً للتوجيهات االستثم التداولفي أدوات  الصندوق يستثمر، يةالعادالظروف ظل في و مختلفة.
 
 كون كما يلي:ة االستثمارية للصندوق تاصة بالصندوق، فإن سياسة تركيز المحفظالخ فقاً لالئحة الشروطو

 

ذلك ألي  ع  كة السوقي على أن يخضال الشرأسمة ر٪ من إجمالي قيم10ن  دوق في شركة محددة عتثمار الصنيتجاوز اس  أال •
 ات الصلة. كة ذلنظام األساسي للشرأو ا/ق واالستثمار المنصوص عليها في القانون المطب قيود على

عن    اق المالية ألي شركةق في األورار الصندوثميجب أال يزيد استن وزن األسهم في السوق،  باستثناء ما هو مطلوب لبيا •
 ق في وقت االستثمار.  الصندو داتوجو٪ من إجمالي م25

شكل نقد أو ما    ت فيدوق في جميع األوقاالصن  دات٪ بحد أقصى من إجمالي موجو50الحتفاظ بنسبة  صورة عامة، يجب اب •
 داد.  ات االسترليودها والوفاء بعملفرص االستثمارية عند وجيعادله بهدف استغالل ا

أو اإلصدارات  ت العامة لألسهم  راي االكتتاب في اإلصداوداته فموجلي  ٪ بحد أقصى من إجما15ز للصندوق استثمار  يجو •
 شهراً.   18الل ل طرحها في السوق خلمحتمم ا قبل الطرح العام األولي لألسه

حتى   • الصندوق  يقترض  الموجودات  ٪  10قد  قيمة  صافي  لفترة  من  وقت  أي  عن    الفي  واحدة  تزيد  الوفاء سنة  بغرض 
 االسترداد.  بعمليات

ق  لشرموجودات تحقق دخالً في بورصة خارج منطقة ا  قيمة موجوداته فيي  ٪ بحد أقصى من إجمال20صندوق  ال  ثمرقد يست •
 والعائد.ستثمرين من حيث المخاطر ي يراها المدير أنها قد تضيف قيمة للموالتوسط وشمال أفريقيا األ

القابلة للتداويق االسناد)ص  ماعي لألطراف األخرى برامج االستثمار الجستثمار في  يزيد اال  أن ال يجب   • ٪  15عن    ل(تثمار 
ي من برامج االستثمار ات ألصافي قيمة الموجود  ٪ من10ن  قيمة موجودات الصندوق كما ال يجب أن يزيد عمن صافي  

 ستثمر فيها الصندوق.  الجماعي التي ي
 

دير م  الداخلية  واألنظمةات  اإلجراء  عدتساوسعار بصورة يومية.  دوق إدارة مخاطر األمدير الصن  داخلية منالتتطلب اإلجراءات  
  يجب تعديل أي انحراف عن  .مرةبصورة مست  األسعار  مخاطر  اعأنو  متابعة ومراقبة أي نوع من  االستمرار فيعلى  الصندوق  

ب إجراءات الصندوق ق الملكية. كما تتطلاسب مع حقوزمني يتن  ارلوب ممكن وضمن إطأفضل أسبات المسموح بها  هالتوجي  مسار
 سعار بصورة شهرية.مراقبة مخاطر األر تشاري ولجنة االستثمالس االسلمجن ام
 

السوق السياسات أر متوغي  عندما تكون مخاطر  الافقة مع  بإعادتوجيهات االستثمارية للصندوق، يكون مدو  ة  ير الصندوق ملزماً 
 ر االستثمار المطبقة.بمعايي فظةلمححقق من عدم التزام اذلك عملياً فور الت انية تحقيقبمجرد إمكة التوازن للمحفظ
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   وسط وشمال أفريقيارق األ الشفي منطقة ظبي الوطني للدخل وتنمية األموال صندوق بنك أبو
 

 يضاحات حول البيانات المالية إ
 2021ديسمبر  31منتهية في للسنة ال

 

 )تابع(  المالية طرإدارة المخا 4
 

   ()تابعالسوق مخاطر  (ج)
 

 )تابع(  رىألخمخاطر األسعار ا
 

قوق  في حاستثمارات الصندوق  تركز  . تر على أساس األطراف المقابلة وقطاعات العملاقبة تركز المخاطمريقوم مدير الصندوق ب
 الملكية في القطاعات التالية:  

 2021 2020 
 ألف درهم   هم ألف در القطاع 

   
 35,753 62,481 البنوك 

 13,842 15,927 االتصاالت 
 10,357 11,651 نفط والغازال

 10,958 7,455 العقارات
 7,136 7,257 ات الكيماوي

 5,803 5,247 قطاع التجزئة
 6,444 2,035 فيه السفر والتر

 11,463 8,014 قطاعات أخرى 
 ----------------- ----------------- 
 120,067 101,756 
  = = ======  = = ====== 
 

باح أو األر  اللدات المالية بالقيمة العادلة من خته للموجوحفظة استثمارافي م  دي التاليلتعرض الجوهري الفرندوق اكان لدى الص
 الخسائر:  

 2021 2020 
 ٪ ٪ 
   

 ٪ 10 ٪14 مصرف الراجحي 
 ٪ 7 ٪10 السعودي البنك األهلي 

 - ٪5 فطالشركة السعودية العربية للن
 ٪ 6 - ناعات األساسية ية للصالسعود سةمؤسال

 ٪ 6 - وظبي الوطنية شركة بترول أب
 ٪ 5 - لالتصاالتالشركة السعودية 

 

ى مارات في حقوق الملكية لكل استثمار علفي أسعار السوق لالستث  معقولكل  ة المحتملة بشوق بتقدير التقلبات المستقبلييقوم الصند
 حدة.

 

في أسعار السوق   لمحتملاالنخفاض المعقول ا  من  خسائر الصندوق  أووتأثيرها على أرباح  سية  حسااه تحليل اليوضح الجدول أدن
 .ديسمبر  31٪ في  1بة لكل سهم بنس
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 سط وشمال أفريقيا  ال في منطقة الشرق األواألمو ية ني للدخل وتنمصندوق بنك أبوظبي الوط
 

 نات المالية إيضاحات حول البيا
 2021بر يسمد 31هية في للسنة المنت

 

 )تابع(  الماليةر إدارة المخاط 4
 

   ع()تابالسوق مخاطر  (ج)
 
 )تابع(  خاطر األسعار األخرىم
 

 نبية.  أسعار صرف العمالت األجئدة ولفاوخاصة أسعار اثبات كافة المتغيرات األخرى  يفترض هذا التحليل
 

 2021 2020 
 رهم ألف د ألف درهم 
   

 1.018 1.201 الخسائر و ة من خالل األرباح أعادل ال بالقيمة ليةالموجودات الما
  === ==  === == 

 

 

 ة أعاله.  لمبينغ ا لعكسي بالمبالنفس الدرجة ولكن في االتجاه ا يؤدي إلى التأثير ب رتفاع في أسعار السوق كان سإن اال
 

 التشغيلية المخاطر )د( 
 

التشغيلية   المخاطر  المباشتتمثل  الخسارة  المفي مخاطر  اباشرة وغير  أسباب متنرة  ات والتقنيات راءة متعلقة باإلجوعلناشئة عن 
للصندوق، دمات  الخمستوى مقدمي    مستوى الصندوق أو خارجياً علىسواء داخلياً على    تية الداعمة لعمليات الصندوقة التحوالبني

عوام من  ووكذلك  االئتمان  مخاطر  بخالف  خارجية  أخرى  السيل  ومخاطر  السوق  تلكمخاطر  مثل  المتطلبات ناشئال  ولة  عن  ة 
 واعد إدارة االستثمار.يها لقلمعايير المتعارف علوا نية والتنظيميةنوالقا
 

ل تحقيق التوازن بين  لمخاطر التشغيلية من أجارة اإد  ف الصندوق إلىمن جميع عمليات الصندوق. يهد  المخاطر التشغيلية  تنشأ
الخسائر   من  قالحد  التي  واألضرار  بسمعالمالية  تلحق  اد  االلصندة  هدفه  تحقيق  مع  المتمثلسوق  عوائد   في  تثماري  تحقيق 

 مرين.  للمستث
 
المكتب األوسط ومدير  رئيس  تق  رئيسية على عاتقع بصورة    المخاطر التشغيليةعلى  ة  يرقابال  وابطالض  وتطبيق  وضعمسؤولية  إن  
 متثال. اال
 

المسؤولية من خال  المخاطر  داإل  عامةمعايير    وضعل  يتم دعم هذه  الضوابط وال  يةشغيلالترة  دمي مق  ليات على مستوىعمتشمل 
 المجاالت التالية:  فيالخدمة مع مقدمي الخدمات  ستوياتالخدمة وتحديد م

 
 تلفة؛المخ تدوار والمسؤولياف واألظائالو لمهام بينا المناسب في فصلالمتطلبات  •
 ؛التالمعام ومراقبةمتطلبات التسوية  •
 ؛ ةنيمن المتطلبات القانورها وغيالتنظيمية  لمتطلباتل االمتثال •
 ؛ة واإلجراءاتيالرقاب بطالضواتوثيق  •

  هة المخاطر لمواجات  وابط واإلجراءالض  كفاءة، ومدى  الصندوقجهها  وايالتشغيلية التي  بات التقييم الدوري للمخاطر  متطل •
 المحددة؛ 

 ؛ لطوارئاط خط •
 ؛ وريةالمعايير األخالقية والتجا •
 .إذا كان له تأثير نتأميال  ذلك  بما في المخاطر،  الحد من •
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 وشمال أفريقيا  في منطقة الشرق األوسط موال ية األي الوطني للدخل وتنموظبصندوق بنك أب
 

 ضاحات حول البيانات المالية إي
 2021يسمبر د 31 في لسنة المنتهيةل

 

 )تابع(  مخاطر الماليةإدارة ال 4
 

 )تابع(  تشغيليةالمخاطر ال )د( 
 

التدقيق  قيتولى   الصندوقمتثواالسم  مدير  لدى  المراجعاتإ  ال  االال  جراء  تضمن  التي  تتم لتزام  دورية  واإلجراءات.  بالسياسات 
 الصندوق.دارة العليا لدى مدير لى اإلا إيم ملخص بشأنه المراجعة مع اإلدارة ويتم تقدناقشة نتائج أعمال م
 

فيما   اتملخدمستوى مقدمي ا  لىع  المتبعة  اإلجراءاتية وقابالضوابط الراإلدارة حول مدى كفاية    مجلسأعضاء  تقييم    يتم إجراء
 . اتالخدممع مقدمي  المنتظمةمناقشات اللتشغيلية من خالل خاطر ايتعلق بالم

 
حفظ الوحدات في جيدة. قد يتسبب إفالس أو تعثر أمناء    دوق لدى وسطاء ذوي سمعةبالصنصة  الوحدات الخا   يتم االحتفاظ بكافة

ة الصندوق بصورة دورية بمراقب  م مدير بها أمين الحفظ. يقوفظ  المالية المحت   اقق فيما يتعلق باألورصندوال  تقليل حقوق  تأجيل أو
 عامل معهم.ذي يتال لمالي لألمناءي والرقابة الداخلية والوضع االتصنيف االئتمان

 
 رأس المال إدارة )هـ(

  
مارية بغرض ستثبات في محفظة اتا ستثمار مبالغ االكتى االإل  هدف الصندوقعدد الوحدات القائمة. ي  يتمثل رأسمال الصندوق في

   لة. السوق ذي الص  ليل مخاطر االنخفاض الموجه فيمدى المتوسط، مع تقعلى ال وفير عوائد مجزيةوتل س المارأ تنمية
 
هيه تحقيق  إلى  الصندوق  االستثدف  خالل  من  رئيسية  بصورة  الهدف  وفذا  متوازنة  محفظة  في  للتوجيهمار  تثمارية  االس ات  قاً 

لمفروضة من جهات صندوق بالمتطلبات اوقد التزم ال  حاملي الوحدات. دادات  لكافية للوفاء باسترة احتفاظ بالسيولاالمع    للصندوق
 بية المتحدة المركزي.ق المالية والسلع ومصرف اإلمارات العرئح الخاصة بهيئة األورااللوان وي ذلك القوانيبما فخارجية 

 

 واألحكام  يراتتقداستخدام ال  5
 

 للصندوق:لسياسات المحاسبية لمحاسبية الهامة عند تطبيق احكام ان في التقديرات واأليقيرئيسية لعدم الالالمصادر 
 

 ية  لألدوات المالالقيم العادلة  (1)
 
  لةم تحديد قيمها العادة يتعادز المالي، وة العادلة في بيان المركندوق على استثمارات يتم قياسها بالقيممل األدوات المالية للصتشت

 ق المدرجة المتاحة بسهولة.   ر السولتقديرات؛ أي أسعاا من في نطاق معقول
 

ت لطبيعة الفورية أو قصيرة األجل لألدواالقيمة العادلة نتيجة لقارب ة تالقيم الدفترياألدوات المالية األخرى، فإن فيما يتعلق ببعض 
 المالية. 

 
الشكوك حول ، كما  الموضوعة من اإلدارةات  حكام والتقديراأللل من االعتماد على  ة يقحوظار سوقية ملإن توفر أسع أنها تقلل 

العادلعملية   القيم  الملحتحديد  السوق  المنتجات واغير تيت  وظة والمدخالتة. إن توفر أسعار  لتغير  أنها معرضة بعاً  ألسواق، كما 
 الي. الم سوقعامة في ال  على أحداث معينة وظروفللتغيرات بناءً 

 
الصندوق   للبوقام  عام  إطار  بقياسرقاضع  يتعلق  فيما  الر   القيم  بة  األنظمة  تتضمن  يالعادلة.  ما  المحددة  من قابية  التحقق  لي: 

تشاري ولجنة االستثمار يومية في التقييم؛ وإبالغ المجلس االسال  الجوهريةص التغيرات  ل وفححليالملحوظة؛ وت   مدخالت التسعير
 متعلقة بالتقييم.  ة الهرياألمور الجوب
 

 .6( واإليضاح )ح 3يضاح لمالية مبينة في اإلات ااس القيمة العادلة لألدولق بقيية للصندوق فيما يتعاسبالسياسات المح إن
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 ي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  للدخل وتنمية األموال فوطني ال وق بنك أبوظبيصند
 

 لمالية إيضاحات حول البيانات ا
 2021ديسمبر  31هية في لمنتة اللسن
 
 ( )تابع  يرات واألحكامتقداستخدام ال  5

 

 ية  عن الدعاوى القضائ  االلتزامات الطارئة الناتجة (2)
 

تكز مخصص عمال االعتيادية. يراألتنشأ في سياق    طرفاً في دعاوى قضائية  صندوقال  ، قد يكونندوقالص  نظراً لطبيعة عمليات
.  بصورة موثوقة  قات الخارجة التدف تقدير تلكوإمكانية    ديةموارد اقتصا  بدتكعلى احتمالية    تقاضيال ن  ع ةالناتجارئة االلتزامات الط

 . بشكل مؤكد منها أمر أيج تائمكن التنبؤ بنمن الشكوك وال ي على العديدر مثل هذه األمو نطويت
 

 ة  تصنيف الموجودات والمطلوبات المالي (3)
 

ً نيفها  تص  ليتمت المالية  با للموجودات والمطلو  اً طاقن  قللصندوسبية  تقدم السياسات المحا المحاسبية المختلفة في لفئات  ضمن ا  مبدئيا
 .معينة حاالت

 

اح يضلتزم بالوصف المبين في اإلي  أنه   دوقالصنالخسائر، أكد    ح أوألرباال  لعادلة من خالبالقيمة االموجودات المالية    عند تصنيف
 . 3 رقم

 
 اليةالم والمطلوبات  الموجودات  6

 
 ة والقيم العادل يةالتصنيفات المحاسب

 

 كما في:  دوات الماليةفئات األو  للصندوق  بنود بيان المركز الماليبين  طابقةميبين الجدول أدناه 
 

 

 مة العادلةبالقي
رباح  األل خال من

بشكل  أو الخسائر
 ملزم

 
الموجودات 

المالية بالتكلفة 
 طفأة الم

مطلوبات مالية  
 اإلجمالي أخرى 

 درهم ألف ألف درهم درهمف أل ألف درهم 2021بر ديسم 31
     

     

 13,511 - 13,511 - وما يعادلهنقد ال
 120,067 - - 120,067 و الخسائر األرباح أ من خالل مة العادلةبالقي  االستثمارات
 1 - 1 - رى  ذمم مدينة أخ

 ----------------- ------------- -------------- ---------------- 
 120,067 13,512 - 133,579 
  ===== = = =  ======  ======  ==== = == 
     

 94 94 - - مطلوبات أخرى 
 199 199 - - ذات عالقة ألطراف المستحق 
 133,286 133,286 - - السترداد املي الوحدات القابلة لبة لحنسولموجودات المصافي ا 

 ----------------- ------------- ---------------- ---------------- 
 - - 133,579 133,579 
  ===== == =  ==== ==  = ======  ==== === 
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 يقيا  ل أفرشمارق األوسط وفي منطقة الشخل وتنمية األموال أبوظبي الوطني للد صندوق بنك
 

 يانات المالية إيضاحات حول الب 
 2021يسمبر د 31للسنة المنتهية في 

 
 )تابع(  ةلي الما  المطلوباتو  الموجودات 6

 
 )تابع( لعادلةاحاسبية والقيم الم التصنيفات

 

 

 مة العادلةبالقي
رباح  األل خال من

بشكل  أو الخسائر
 ملزم

 
الموجودات 

المالية بالتكلفة 
 طفأة الم

مطلوبات مالية  
 اإلجمالي أخرى 

 درهم ألف ألف درهم ف درهمأل ألف درهم 2020بر ديسم 31
     

     

 1,677 - 1,677 - دلهوما يعاد نقال
 101,756 - - 101,756 و الخسائر األرباح أ من خالل ادلةمة العبالقي  اتاالستثمار

 ----------------- ------------- -------------- --------------- 
 101,756 1,677 - 103,433 
  ===== == =  ======  ======  ==== === 
     

 85 85 - - أخرى  مطلوبات
 153 153 - - قة ذات عالألطراف  تحقالمس

 103,195 103,195 - - السترداد املي الوحدات القابلة لبة لحنسوالموجودات المصافي 
 ------------------ -------------- ---------------- ----------------- 
 - - 103,433 103,433 
  ===== == =  ==== ==  === = ===  == = == === 
 

الما األدوات  يتم  ليإن  ال  التي  العاداحتساة  بالقيمة  خال   لةبها  مومن  هي  الخسائر  أو  األرباح  قصيل  ومطلوبات  األجل  جودات  رة 
تفظ مح االستثمارات ال  ستثناءبالمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة  الموجودات وا  جميع قياس  يتم    لة.رية قيمها العادتقارب قيمها الدفت

 .ةفي سوق نشط  المدرجةسعار األعروض إلى  ستناداً ادلة ا بالقيمة العاسهجرة والتي يتم قياالمتا غرضببها 
 

دام أساليب التقييم. تتضمن  في تاريخ التقرير باستخكما    شطةالوحدات غير النيم العادلة لالستثمارات في  الصندوق بتحديد القيقوم  
ذي ؤشر اللمق أو الربط بذلك االسو  سعار ملحوظة فيأ  ت، والتي توجد لهاإن وجدت المماثلة،  واقييم المقارنة مع األدأساليب الت

لية في ي تعكس سعر األداة الماة التادلحديد القيمة العوب التقييم هو التوصل إلى تهدف من استخدام أسليوفر أقرب األسعار. إن ال
 .يةوط السوق االعتياداً لشرفي السوق وفقن حديده من قبل المشاركيتاريخ التقرير الذي كان سيتم ت

 
العادلة  ق بقييقوم الصندو القيم  العاد  المتدرجنظام  ال  ستخدامبااس  الللقيم  أدناه  الملة المبين  المدخالت  ستخدمة في ذي يعكس أهمية 

 اسات:لقيوضع ا
 

 ة مماثلة.المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألدا : سعر السوق1المستوى 
 

ورة غير مباشرة )وهي أو بص  ر(اشرة )وهي كاألسعا رة مبلحوظة، إما بصوم  تستند إلى مدخالت  م التيساليب التقييأ  :2المستوى  
في أسواق نشطة ألدوات   م: أسعار السوق المدرجةستخدابا  لتي يتم تقييمهامل هذه الفئة على األدوات اة من األسعار(. تشت المستمد

األس أو  مطمماثلة  ألدوات  المدرجة  مماثلةابعار  أو  األ  قة  ً   قسوافي  نشاطا التق  األقل  أساليب  اأو  كييم  تكون  بحيث  ة  اف ألخرى 
 ة من بيانات السوق.باشرة أو غير مباشرخالت الهامة ملحوظة بطريقة مالمد
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 طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ل وتنمية األموال في منللدخ طنيبنك أبوظبي الو  صندوق
 

 ية الاحات حول البيانات المإيض
 2021ديسمبر  31في نتهية للسنة الم

 
 ( )تابع بات الماليةلمطلو الموجودات وا 6

 
 )تابع( لةيفات المحاسبية والقيم العادالتصن

 
التي تس3  المستوى التقييم  أساليب  فيها مدخال:  هذه  وهريةت جتخدم  تشتمل  ملحوظة.  التي تشمل    غير  األدوات  الفئة على جميع 

ة. تشتمل  األدا  يمثير جوهري على تقيظة تأالت غير الملحومدخملحوظة ويكون لل  بياناتمستندة إلى    يراليب تقييمها مدخالت غأس
عديالت أو افتراضات يقتضي األمر القيام بت ة حيثاثلمعلنة ألدوات ممها استناداً إلى األسعار الوات التي يتم تقييمهذه الفئة على األد

 األدوات.ن لكي تعكس الفروقات بي جوهرية غير ملحوظة
 
درج للقيمة  توى في النظام المتهاية فترة التقرير، حسب المسة في ندلقاسة بالقيمة العاة الملألدوات المالي  دول التالي تحليالً دم الجيق

 ادلة به. ة العقيمم تصنيف قياس الالعادلة التي يت
 اإلجمالي 3المستوى  2مستوى ال 1المستوى  
 درهم لفأ ألف درهم ألف درهم مألف دره 

     2021سمبر دي 31

 120.067 لخسائر ا ن خالل األرباح أودلة مت بالقيمة العاارااالستثم
 
- - 120.067 

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

     2020ر ديسمب 31

 101.756 ل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خال  ماراتستثاال
 
- - 101.756 

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

المو تصنيف  الماجوديتم  والت  للصندومطلوباالية  المالية  ات  ال  لمصنفةق  بالتكلفة  تمويل  المستوى  كتسهيالت  في   2مطفأة ضمن 
للقيم المتدرج  العادلة.  النظام  العادلة  صندوقال  يعتبرة  القيمة  تلك  تق  أن  مساوية  والمطلوبات  الموجودات  قيمتها لتلك  لصافي  ريباً 

 ترية.  لدفا
 

 لخسائر  ا  وأباح من خالل األر ةادلرات بالقيمة العالستثماا 7
 

سمبر دي  31)  مألف دره  120.067  تبلغ قيمتها  مدرجة  سهممن أألرباح أو الخسائر  ت بالقيمة العادلة من خالل اتثماراالستتألف ا
 ئر. و الخسال األرباح أخالبالقيمة العادلة من  ال توجد موجودات مالية مرهونة. درهم( ألف 101.756 :2020

 

 دولة: حسب الاالستثمارات  عتوزي فيما يلي
 رديسمب 31  

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 ف درهم أل ألف درهم  

    مالية المدرجة األدوات ال

 60,227 68,842  ة العربية السعودي المملكة
 35,498 43,785  ت العربية المتحدةدولة اإلمارا

 4,944 4,956  كويت  ال
 1,087 2,484  مانعُ 
  ----------------- ----------------- 
  120,067 101,756 
   === = ====  === = ==== 
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 األوسط وشمال أفريقيا   الشرققة في منطة األموال أبوظبي الوطني للدخل وتنمي صندوق بنك 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية 
 2021بر ديسم 31المنتهية في  للسنة

 

 دوق ات الصنوحد 8
 

في الوحدات إلى ستند سعر االكتتاب  ية(. الحقاً للطرح األولي، ياالسم  يمةدرهم للوحدة )الق  10عر  لي للوحدات بسوكان الطرح األ
 ر يوم عمل من كل أسبوع.في آخدة الموجودات لكل وحصافي قيمة 

 

 األطراف ذات العالقة   9
 

 راف ذات العالقة  هوية األط 
 

ً رة أو نفوذاً ملحسة سيططرف ما ممار روبمقدعالقة إذا كان ها ذات األطراف أن تبرتع ات  القرار اتخاذالطرف األخر في  على وظا
التش أو  ذات    تتألف  غيلية.المالية  االستياالستشارمجلس  ال  أعضاء  منالعالقة  األطراف  ولجنة  وتلك ،  الصندوق  ومدير  ثمار 

 ذات األطراف    تلكمن  وإلى  ت  يم وتلقي خدما دمال االعتيادية بتقاق األعصندوق في سيال  . يقومتخضع لسيطرتهم  التي  المنشآت
 دوق. الصن ديرم األول بصفته  يبظأبوبنك من قبل  المحددةم حكاوالشروط واأل هاعلي المتفقسعار  وفقاً لألقة العال

 

   الشروط واألحكام 
 

 :فيما يلي الشروط واألحكام الرئيسية
 

أ الوساطة  شركة  لألبوظإن  األول  ابي  شروراق  هي  ذ.م.م  مملوككلمالية  تابعة  بالكة  قبل  ة  من  مدير امل 
 ئدة في السوق. وفقاً لألسعار الساتقدم خدمات الوساطة للصندوق و ندوقالص

 

 لألسعار المتفق عليها مع الصندوق.وق خدمات مصرفية وفقاً الصندير يُقدم مد لمصرفية االخدمات 
 

 : ي الئحة الشروطمدرج فوفقاً لما هو  لى األتعاب التاليةلحصول عر الصندوق امدييستحق  خرى لخدمات األا
 ومياً؛ ويتستحق الموجودات  من صافي قيمة٪ 1 .5نسبة ب رةاب إداأتع •
أداء • المدااألتستحق عن  ٪  10  بنسبة  أتعاب  للصندوق  ء   S&P Pan Arabمؤشر  فوقتميز 

Large-Mid Cap TR   "(لصافيار المعي قيمة  وأخر  ترتال  "(  عليهاموجودات  أتعاب   دفع  ب 
 ."(الحد األقصى)"  الصلة الل السنة ذاتخاألداء 
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 ا  وسط وشمال أفريقيفي منطقة الشرق األ ألموال طني للدخل وتنمية اصندوق بنك أبوظبي الو 
 

 ية حات حول البيانات المالإيضا
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تابع( قة األطراف ذات العال 9
 

 رصدةاأل 
 

 : ريرقة في تاريخ التقالعال ى األطراف ذاتدفيما يلي األرصدة ل
 ديسمبر 31 

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 هم ألف در ألف درهم 

   عالقة أطراف ذات من  المستحق
   

   

   وظبي األولنك أبب -

   

 1.677 13.511 لدى البنك د النق
  == = ===  == = === 

 4.283 5.325 األول م بنك أبوظبي سهاستثمارات في أ
  == = = ==  == = = == 

 - 1 المصرفية ودائع المستحقة القبض على ائدة فال
  == = ===  == = === 

 

   ف ذات عالقة  المستحق ألطرا
   األول بنك أبوظبي -

 133 172 ق ب إدارة مستحقة الدفع إلى مدير الصندوأتعا

 7 9 إدارة   أتعاب –ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع 
 7 9 افظ األمين األول بصفته الح ظبينك أبوب رية مستحقة الدفع إلى أتعاب إدا

   

   ذ.م.م وراق المالية شركة أبوظبي األول لأل -
 6 7 تحويل  رسوم وكالة ال

 - 2 مستحقة الدفع  املةمعرسوم 
 -------------- -------------- 

 199 153 
  == = ===  == = === 

 

 م.م لمالية ذ.ول لألوراق ابي األشركة أبوظمع المعامالت حجم 
 2021 2020 
 هم ألف در درهم ألف 
   

 - 14.773 شراء موجودات مالية
  == = = = ==  == = = = == 

 11.599 17.467 موجودات مالية متحصالت من بيع
  == = = ===  == = = === 
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 ريقيا  رق األوسط وشمال أفقة الشطاألموال في من نميةظبي الوطني للدخل وتصندوق بنك أبو
 

 ت المالية لبيانايضاحات حول اإ
 2021ديسمبر  31المنتهية في لسنة ل

 

 ( )تابعطراف ذات العالقة األ 9
 

 المعامالت
 

 :  ن بيان الدخل الشاملل السنة المدرجة ضماألطراف ذات العالقة خالا يلي المعامالت مع فيم
 
 2021 2020 
 ألف درهم  همف درأل 
   
 (26) ( 54) م ذ.م. راق الماليةل لألوأبوظبي األو شركةإلى  المدفوعةب الوساطة أتعا
   
   األولبي بنك أبوظ  -

 14 5 إيرادات الفوائد 
 246 356 يعات األرباح إيرادات توز

 (65) ( 78) التحويل وكالة مصروفات رسوم 
 ( 1,537) ( 1,862) عاب إدارة أت

 ( 173) ( 130) األمينالحفظ  رسوم
 (77) ( 93) يمة المضافة القإدارية لضريبة  رسوم

 (25) ( 17) رسوم المعاملة
 (1) ( 120) ألداءعاب اأت

 
الئحة  ( من  2-15للمادة )وفقاً    فين إدارة رئيسيين.يوجد لدى الصندوق أي موظال  ارة الصندوق من قبل مدير الصندوق وتتم إد

إداالشروط،   أتعاب  دفع  بنس ريستحق  قيم٪  1  .5بة  ة  من صافي  موجودسنوياً  الصندوق  ة  اات  مدير  بصورة  إلى  ربع لصندوق 
 ومياً. ي تحقوتس وتحتسب ، ويةسن
 

   خسائرة من خالل األرباح أو الادلبالقيمة الع  الموجودات الماليةمن   الربح صافي 10
 

  2021 2020 
 رهم ألف د ألف درهم  
    

 ( 7,166) 12,281  المحققة )الخسائر( /األرباح
 ( 4,522) 22,628  قةمحقغير ال )الخسائر( /األرباح

 (23) ( 41)  لعمالت األجنبيةصرف ا خسائرافي ص
  ------------------ --------------- 
  34,868 (11,711 ) 
   ====== ==  === = === 

 
 كية.ت الملالخسائر تتم في سندال األرباح أو من خال وق بالقيمة العادلة فة استثمارات الصندفي تاريخ التقرير، إن كاكما 
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 ا  يقية األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفرتنمي الوطني للدخل وأبوظبي صندوق بنك 
 

 مالية الات حول البيانات يضاحإ
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 لمتاجرة ها لالمحتفظ ب  الموجودات وصافي ي الموجوداتصاف المطابقة بين  11

 
 ً على صافي قيمة الموجودات   ابلة لالستردادالق  حاملي الوحدات  اطالعي  لصندوق، يتم بشكل يومااصة بلنشرة االكتتاب الخ  وفقا
اغي يةلمدققر  ا.  قيمة  صافي  بالقيمةلمتضمن  استثمارات  المدققة  غير  األربا  وجودات  خالل  من  محتسبالعادلة  الخسائر  أو  ة  ح 

قيمة   صرف  لمالية أو رسومجودات اتكاليف استبعاد المو  ىاء علتعديل بنت محدد دون  قق المدرجة في وغالباستخدام أسعار اإل
 الوحدات. 

 
ية. المدرجة للموجودات المالباستخدام أسعار العرض    وجودات المدققةلمتساب صافي قيمة ام احيتة، اليألغراض إعداد البيانات الم

المحتفظ   موجوداتمع صافي قيمة المالي  لركز اطبقاً لبيان الم  دوقنالص  مة موجوداتي قيصافبين  تالي مطابقة  يوضح الجدول ال
 جرة: لمتابها ل

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2021 2020 
 درهم ألف  درهم لفأ 
   

 103,195 133,286 وجودات طبقاً لبيان المركز المالي   لمصافي ا 
 276 814 سعار اإلغالقمن أسعار العرض أل التعديل

 ---------------- ---------------- 
 103,471 134,100 وفقاً لنشرة االكتتاب للصندوق سبة للمتاجرة المحتفظ بها قيمة الموجودات المحت صافي

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

 لة لالسترداد يعات األرباح إلى حاملي الوحدات القاب وزت 12
ر ديسمب 31  

2021 
ديسمبر  31

2020 
 م دره  ألف ألف درهم  
    

 5,526 6,006  هم()ألف در  ت القابلة لالسترداداالوحداألرباح إلى حاملي  تتوزيعا 
 33,666,082 33,622,535  اح ربعدد الوحدات المؤهلة للحصول على توزيعات األ

  ------------------------ ------------------------ 
 0 .16 0 .18  لكل وحدة  األرباحتوزيعات 

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

 السترداد لة ل اب الوحدات الق 13
 

م الطلبات الستالريخ آخر موعد  ق تالصندود االصندوق للحد األدنى من قيمة االكتتاب. يحدلدى  بلة لالسترداد  وحدات القاتخضع ال
ألدنى للحد اد  ترداع إشعارات االسض سترداد المكتملة. تختاب أو إشعارات االاالكت  اتفاقياتالصندوق    وهو أخر يوم يقبل فيه مدير

مي إذا  إلزارداد  استيضاً القدرة على تعليق االستردادات أو فرض  وق أ، يكون للصنديةاالستثنائ  . في الظروفسترداداال  مةقيمن  
وبة سصافي الموجودات المنبيان التغيرات في    ذات الصلة في   الحركات  انتم بيحاملي الوحدات.  جميع    في صالح مر  ك األكان ذل

القابلة لالستردالوحإلى حاملي   المبي. طباددات  لألهداف  اإليقاً  المبينة في اإليضاح سات  وسيا  1ضاح رقم  نة في  المخاطر  إدارة 
ات طلبكافية للوفاء ب  اسبة مع االحتفاظ بسيولةاالكتتابات المستلمة في استثمارات من  مبالغاستثمار  على    ندوقالص  ص يحر،  4م  ـرق

 االسترداد. 
 

ديسمبر   31في    كما  درهم   3  .07بلغ  وم  2021  برديسم  31كما في    همدر  3  .96الصندوق لكل وحدة  دات  صافي قيمة موجو  يبلغ
2020.   

 


