مدير االستثمار

صـــنـــدوق اســتــثــمــار مـــصـــرف ابــــو ظــبــى االســــامــــى -مــصــر ذو الــعــائــد
الـــيـــومـــى الـــتـــراكـــمـــى -مـــتـــوافـــق مـــع مــــبــــادىء الــشــريــعــة االســامــيــة
وفقا ً ألحكام القانون رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية
ترخيص الهيئة العامة للرقابة املالية رقم  669في  22فبراير 2015

ملخص القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019وتقرير مراقبا احلسابات عليها
ملخص قائمة املركز املالى
األصول املتداولة
النقدية بالبنوك
أذون خزانة (بالصافى)
األرصدة املدينة األخرى
إجمالى األصول املتداولة
اإللتزامات املتداولة
إجمالى اإللتزامات املتداولة
صافى أصول الصنـدوق حلملة الوثائق
عدد الوثائق القائمة
نصيب الوثيقة فى صافى اصول الصندوق

ملخص قائمة الدخل

 31ديسمبر 2019
جنيه مصرى

 31ديسمبر 2018
جنيه مصرى

350 932 022
143 717 754
1 804 985
496 454 761

209 923 333
54 844 289
7 180 791
271 948 413

1 541 578
494 913 183
2 835 113
174,57

913 372
271 035 041
1 752 859
154, 62

اإليضاحات املرفقة تعتبر جزء ال يتجزأ من القوائم املالية امللخصة وتقرأ معها.

ايرادات النشاط
عوائد دائنة “ اتفاقيات الوكالة “
صافى عوائد أذون خزانة
ارباح بيع اذون خزانة
إجمالى إيرادات النشاط
يخصم :مصروفات النشاط
أتعاب و عموالت
اتعاب و عموالت اخرى
مصروفات عمومية و ادارية
إجمالى مصروفات النشاط
الزيادة فى صافى اصول الصندوق حلملة الوثائق

ملخص قائمة التدفقات النقدية
عن السنة املالية
من  1يناير 2019
حتى  31ديسيمبر 2019
جــنــيــه مــصــرى

صافى التدفقات النقدية ( املستخدمة فى ) الناجتة من أنشطة التشغيل )(66 949 949
174 935 954
صافى التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التمويل
107 986 005
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها نهاية العام
160 446 017
النقدية وما فى حكمها فى بداية العام
268 432 022
النقدية وما فى حكمها فى نهاية العام

عن السنة املالية
من  1يناير 2019
حتى  31ديسيمبر 2019
جــنــيــه مــصــرى

عن السنة املالية
من  1يناير 2018
حتى  31ديسيمبر 2018
جــنــيــه مــصــرى

38 744 365
13 822 515
127 954
52 694 834

25 525 654
8 037 782
28 052
33 591 488

2 659 152
117 818
975 676
3 752 646
48 942 188

1 567 071
86 000
351 881
2 004 952
31 586 536

ملخص قائمة التغير فى صافى أصول الصندوق
عن السنة املالية
من  1يناير 2018
حتى  31ديسيمبر 2018
جــنــيــه مــصــرى

107 271 486
29 499 507
136 770 993
23 675 024
160 446 017

صافى أصول الصندوق بداية العام
احملصل من اصدار وثائق االستثمار خالل العام
املدفوع فى إسترداد وثائق االستثمار خالل العام
الزيادة فى صافى اصول الصندوق حلملة الوثائق
صافى أصول الصنـدوق حلملة الوثائق اخر العام

عن السنة املالية
من  1يناير 2019
حتى  31ديسيمبر 2019
جــنــيــه مــصــرى

عن السنة املالية
من  1يناير 2018
حتى  31ديسيمبر 2018
جــنــيــه مــصــرى

209 948 998
271 035 041
323 962 753
615 657 914
) ( 294 463 246 ) ( 440 721 960
31 586 536
48 942 188
271 035 041
494 913 183

ملخص اإليضاحات املتممة للقوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2019
أنشاء مصرف ابو ظبى االسالمى  -شركة مساهمة مصرية  -صندوق استثمار مصرف ابو ظبى االسالمى -مصر ذو العائد اليومى التراكمى -متوافق مع مبادىء الشريعة االسالمية كأحداألنشطة املصرفية املرخص بها للبنك
مبوجب الترخيص رقم  699الصادر من الهيئة العامة للرقابة املالية في  22فبراير  2015وكذا نشرة االكتتاب برقم  429املعتمدة بتاريخ  9اكتوبر 2014وذلك وفقا ألحكام قانون سوق رأس املال رقم  95لسنة  1992والئحته التنفيذية.
وقد بدأ نشاط الصندوق اعتبارا ً من  10نوفمبر  . 2014ويهدف الصندوق إلى تقدمي وعاء ادخاري واستثماري متوافق مع مبادىء الشريعة االسالمية طبقا للضوابط التى مت املوافقة عليها من جلنة الرقابة الشرعية يوفر السيولة
النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على األموال املستثمرة فيه ويسمح الصندوق باالكتتاب واالسترداد اليومي في وثائق االستثمار التي يصدرها ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة
ومتوسطة األجل مثل أذون اخلزانةوشهادات الوكالة البنكية وصكوك التمويل.
وعهد البنك بإدارة نشاط الصندوق إلى شركة بلتون إلدارة صناديق االستثمار -شركة مساهمة مصرية)-مدير االستثماروكذا الشركة الدولية خلدمات االدارة -شركة مساهمة مصرية -بخدمات ادارة الصندوق .وحتتسب
أتعاب مدير االستثمار وأتعاب وعموالت املصرف و كذا خدمات االدارة وفقا ً لنشرة االكتتاب اخلاصة بالصندوق ،ومتسك حسابات الصندوق باجلنية املصري.
اهم السياسات احملاسبية املتبعه
اسس اعداد القوائم املالية
يتم اعداد القوائم املالية للصندوق وفقا ً ملعاير احملاسبة املصرية و القوانني و اللوائح السارية طبقا ً ملا نص علية القانون رقم  95لسنة  1992و الالئحة التنفيذية كذا االرشادات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة املالية و
نشرة االاكتتاب العام اخلاصة بالصندوق .
حتقق االيراد
يتم اثبات االيرادات من االستثمارات بعد خصم الضرائب  -ان وجدت  -وذلك طبقا الساس االستحقاق عن املدة من تاريخ اثبات االصل بالدفاتر حتى تاريخ القوائم املالية

تقرير مراقبى احلسابات عن القوائم املالية امللخصة
لى السادة /حملة وثائق صندوق مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر
راجـعنا القوائـم املاليـة لصندوق استثمار مصرف أبو ظبي اإلسالمي  -مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019والتي استخرجت
منها القوائم املالية امللخصة املرفقة ،وذلك طبقا ً ملعايير املراجعة املصرية وفى ضوء القوانني واللوائح املصرية السارية.
وحسبمـا هو وارد بتقريرنا املؤرخ في  18مارس  ،2020فقد أبدينا رأيا غير متحفظ على القوائم املالية للصندوق عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019والتي استخرجت منها القوائم املالية امللخصة املرفقة.
ومن رأينا أن القوائم املالية امللخصة املرفقة تتفق  -في كل جوانبها الهامة  -مع القوائم املالية الكاملة للصندوق عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر .2019
ومن أجل احلصول على تفهم أشمل للمركز املالي للصندوق في  31ديسمبر  2019ونتائج أعماله عن السنة املالية املنتهية في ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا ،يقتضي األمر الرجوع إلى القوائم املالية الكاملة
للصندوق عن السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  2019وتقريرنا عليها.

مراقبا احلسابات
محمود فهمي يوسف
رقم القيد فى سجل مراقبى
الهيئة العامة للرقابة املالية ()284
أر أس أم مصر – محاسبون قانونيونRSM EGYPT
مجدي حشيش وشركاه
القاهرة في  18 -:مارس 2020

محمد ابراهيم فتح اهلل
رقم القيد فى سجل مراقبى
الهيئة العامة للرقابة املالية ()384
فتح اهلل وشركاه

