
لاومألا میةلتن ينطولا يبظوبا كنب قودنص
ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقفنم يف

ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا
٢٠١٦ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل



افریقیا وشمال األوسط الشرق ھنطقة في األھوال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صنوق

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات
٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المتتھیة أشھر الستة لفترة

تصفحاال

 ١زةموجال ةلیحرمال ةیلاملا اتالمعلوم ةعجرام یررتق

٢ وجزالم المرحلي يلمالا زكرعلا نایب

٣ جزالمو المرحلي لماشال لخدال نایب

٤ جزلعوا يرحلالم ستردادلال ةلباتلا قداحوال مليحا ىإل ةبوستملا اتالموجود يصاف يف تارغیلتا نایب

٥ جزولما يرحلالم ةیدقنلا تالتدفقا نایب

٦٠٤١ وجزةالم ةلیحرمال ةیلاعلا اتالمعلوم لوح تاحاضیإ



ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تامولعملا ةعجارم ریرقت
 طسوألا قرشلا قةنطم يف لاومألا میةلتن ينطولا يبظوبأ كنب قودنص يف تادحوال يلماح ةدزسلا ىأل
یاقریاف لامشو

ةمدقم

 قرشال منطقة يف لواألما ةلتنمی ىطنوال بيظابو بنك صندوقل قرفلما زجوملا حليرلما يمالال زكرمال یانب بمراجعة انمق دقل
 لامشال دخللل ھلصلا تان زةجوتال حلیةلمرا اتوالبیان ،٦١٠٢ ونیوی ٠٣ يف ماك )"قودنصال"( ایقیرأف لماشو طسوألا
 كذلب یةتھمنال رھشا الستة لفترة قدیةلنا اتوالتدفق دترداالسل لةابالق اتحدالو يلحامل ةبوشملا تداوجولما صافي يف اتیرغالتو
 عرضھاو جزةلموا حلیةالمر یةالمال اتومعللما هذھ دداعإ نع ةولؤعمن ةارإلدا نإ .ىرخألا ةیریسفدال اتإلیضاحوا خیرالتا
 الیةلما اتطوملما ھذه حول اجتنتاس ءادبإ ھي نامسؤولیت نإ .ةیحلرمال یةمالال رریاتقلا -٤٣ رقم يولدال ياسبالمح رایعمتل فقأو
.اعتنجرام ىإل دأانقسا ةزجومال یةحلمرال

اجعةلمرا اقطن

 قدقم البق من ةذختملا حلیةلمرا یةمالال تاانیلبا ةعجرا"م ،٠١٤٢ رقم عةاجمرال لمھام يولدال عیارللم وفقأ جعتنامرا ناریجا دقل
 قاملما يف اراتسستفالا جیھتو ىلع ةجزولما حلیةالمر یةالمال تنایالبا جعةمرا ةیبمع تنطوي ".ةاشمنلل لتقسمال تاابسحال
 ةعجراتال توإجراءا یةیلحللتا اتاءرإلجا تطبیق كوكذل یةوالمحاسب یةمالال رومألا نع نلیوؤسلما نفیظولما من لوألا
 ققیدتال یرابعمل وفقا جزةالمن ققیدتال ةیملع طاقبن رنةمقا حدودأم اقانط سساألا يف برعتی جعةرالما ةیملع اقنط نإ ى.رخألا
 مةھاال رومألا ةكافب درایؤ ىعل وننك سوف نابان دكیتا ىلع لوصحال من اننئمی ال ٠عةاجمرال ةلیمع نطاق فإن يوبالتال ،ةیلودلا
.ناشلا اذھ يف یقیأتدق ایأر دينب ال ننافإ ،كذل رع ةانبو .ققیدتال ةیملع لخال یدھاتحد میت دق يلتا

جنتاستالا

 كافة من ،ھادادعإ میت لم قةرفمال زةجولما حلیةالمر یةمالال اتومعللما نبأ دتقعن یجعلنا ما اضابتنا فتیل مل ،ناعتجرام ىإل دأانتسا
.ةیحلرمال یةالمال ریراقلتا -٤٣ مقر يولبال يسبحالما عیارللم وفقا ،ةیرھوجلا يحوانال

رخآ رما

 فترةول يف كما جزةلموا یةحلمرال یةمالال ةاتانیلبوا ٥١٠٢ رمبسدی ٣  ١يف ةیھنتلما سنةولل يف كما قدوللصن یةمالال تاانیلبا نإ
 كل يف دىاب يذلا ،رخأ اتسابح دققم قبل من ،يلواتال ىط ت،عجونو تققن دق ٢  ٠ ٥١ ونییو ٣  ٠يف یةتھمنال رھشا ةتسال

 ،ظحفمت ریغ جعةمرا نتاجستوا متحفظ ریغ دقیقت راي نع ،٥١٠٢ برموفن ١و٦١٠٢ ونیوی ٣  ٠يف نخیرمؤال نثریریھ من
.يالوتال ىلع

رزوبك وسھأوترو سبرای
٦١٠٢ ربوتكا ٥٢

يابدوس لوب
 ٩٠٣ مقر نلیتغشلما تباسالحا يدققم لجس
دةتحمال یةربالع تارماإلا ،يبب

(..   ٠٣١ ا ٠سر ةصخر ،كضوب/عرةو ،زروكررإھرنوو نسرب
 ةیرلمل/ ةرض ،يملاعل'ضوبرقرس ،متخل'٠جرب ، ٢٥ قسا
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زجوملا يلحرملا يلاملا زكرمال نیاب

 

حضااب

 وینوی ٣.يفاعك

رھمد فال
)ھقفد..ویغ( 

 رمبسدی ٣  ١يف عاك
٥١٠٢ 
 مھرداغلا
ة)قدقم(

تجوداالمو
٢٩١٠٧٣٨٦٣٠٣٥ ٦ة داسخلا وا بح ولا خالل ،'وم ةدلعاال ةمقلاب تا وامثتسا
١١ ةقالع يذ طرف نم مستحقة غلاغم

٥٨٥٠٢                   -                     طسیو نم مستحقة الغمب
٠٦٣٢ ىرخا مدینة ممن
٢٨٧١٧٠٠٢ ٧بنكال دىل دنق
٥٣٠٠٨٣٨٤٠٠٨٥ اتالموجود عموجم

تباوطلمال
٦٥٠٩ ٧ةقالع تنا فراطأل تحقةمس الغمب

 ةلباقلا اتحدالو ليمحا ىلإ ةبوسنعلا اتجودلموا يافص
٩٧٩٠٧٣٨٥٩٠٧٥ تردادلالس

٣٣١٠٠١٦٤٤٠٥١ )دةحو اغلا( ةمناقلا تداحوال ددع

٥٧٠٣٥٧٠٣ )مھرد( دةحو لكل اتجودلعوا ةمیق ىافص

"يف ةلثمتم
 مھاتقبی مت ىلتا( اتحدالو لحاملي وبةنسلما اتودجوالم صافي

ه١٠٨مث١٣١٠٨٣٦٨ )بثاكنالا رةلنش فقاو
)٨٢٨(11 ضرلعا راعسا ىإل قالغالا راعسا من لدیتعال

ه١مث٩٠ه٩٧٩٠٧٣٨  

نوناغش يرھن ودكل
معاال ثیرالم

یةالعالم لصواأل ةرداإ یسورن

 ١
 ١\

راخضمیلسھ 
یذيتنفال دیرالم

اریةتثماالس ادیقصنال إدارة ورئیس

زة.جموال حلیةالمر ةالیلما تاعبیال هذھ ن٠ جزایت ال ءأزج برتعت  ١ ٤ىإل ٦ ن٠ كحفصلا على ةجربمال اتحضاإلیا

افریقیا وشمال اآلوسط الشرق ھنطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق



افریقیا وشمال األوسط الشرق .نطقة في األھوال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صئدوق

)قھدق ریغ( زجوملا يلحرملا لماشلا لخدال نایب

 
 يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتفل

وینوی ٠٣

حاضیا
٦١٠٢ 

ھمرد فلا
٥١٠٢ 
رھمد فال

٧٦٩دناوخلا تداراإی
 ةدلعاال قیمةالب اتمارستثا من حربال ا )ةراعمخلا( يفصا
٨..٠١)٤٣٢٠٢(٨ارةخسال وا حربال خالل نم
١ا٩٤٣٠١٤٤٨ حباألرا توزیعات تداراإی
٥١٢ ىخرا تداراای

د  )٣٧( طةوساال فمصاری
٦٥٦٠٢)٧٣٩( ثماراالسن احربا ا ر)ائخس( يافص

)١١٦() (٧٣١٩رةدااإل باعات
)٦٥١(د ىخرا ةدلدغشذ رلفمصا

)٧٦٧()٦٠٤( ةیلیغشتلا فیرامملا جموعم

٩٨٨٠١)٣٤٣٠١( ةرتفلل ةیلغشتلا حاربألا ر ر)(الخسائ

ىل!  ةبوستملا اتالموجود يصاف ىف ةالزیاد ا (النقص) يافص

٩٨٨٠١)٣٤٣٠١( ستردادلال بلةغاال اتحدالو يلماح

الموجزة. المرحلیة المالیة البیعات منھ ن٠ یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٤ إلى ٦ من الصفحك على العدرجة اإلیضاحات



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

زجوملا يلحرملا دادرتصل ةبلاقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوستملا تداوجوملا يفاص يف تارغتلا ناھب
)قدقمرغی(

 
اتحدالو ددع

 اتالموجود يافص
ىفا ة٠وسنعال

 تداحوال مليحا
درھم اغلا

٥٦١,،١١٨مثا٢٠١٥.١,٨٢٦٣ رنایی  ١يف
٥١٠٦٢١٨١٦.ةترالف خالل حداتو ارصدإ
)١٢٠٨.()١٠٠٥٩٦٠١.(ترةالف خالل حداتو ددارستا

٩٨٨٠١-دترداالسل لةابالق تداحوال مليحا ىإل بةسومنال اتودجوالم صافي في دةالزیا
١٥٢٠١٤٩٠٤٩٦٠٥١٢٦٤٠٤٧ وینوی ٣  ٠يف

٠١٦٢٢٧٥٠٥٤٤٠٥١٨٥٩٠٧٥ رینای  ١يف
٤٥٣٠٠٥٤٨١ةترالف خالل توحدا رداصإ
)٢٨٠٨١.()٥٦٠٠٣٦٣٠٥(الفترة خالل اتحدو ددارتسا
)٣٤٣٠١(-تردادلالس لةابالق تداحوال حاملي ىإل بةوسمنال اتودجوالم يصاف في صقلنا
٢٠١٦١٦٨٠٢٣١٠٠١٩٧٩٠٧٣ وینوی ٣  ٠يف

الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه ن٠ یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٤ إلى ٦ من الصفحك على الطرجة اإلیضاحات



 أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوھلني أبوذلبي بنك صتدوق

)ققدم رغی( زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تقافدتلا نایب

 
ين ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل

وینوی ٠٣

حاضیإ
٦١٠٢

رھمد الف 
٠١.٢ 
رھمد فا

ةیلیغشتلا ةألنشطا نم ةیدفنلا قاتتدفال
١ا٩٨٨)١,٣(٤٣                                                                          

:لامعال لمالا سرا يف تارغیلتا
٦٧١٠٦١٧٣١٠٢ ةراعنخلا وا حبرلا خالل من لةعادال قیمةبال تراماستثا
)٥٤()٣٧( ىخرأ مدینة ممن

)٩١()٣٤( ٧ةالقع تنا افطرأل تحقةمس مبالغ
)١(- ةقالع ذي طرف نم مستحقة الغمب
٥٨٥٠٢.١,٦٢ طسیو نم مستحقة الغمب

  ٧٤٣٠٧١٢٦٠,٦

ةیلیوكا األنشطة ن٠ ةیدقنلا تفتاتدال
٤٨١٨١٦ حداتو رداصإ نم التصتحم

)١٢٠٨.()٢٨٠٨١.( حداتو ددارتسا ىلع اتدفع
)٢٩٥,٧()٦٣٦٠٨١( ةیلیومتلا ةألنشطا ىف مدختسملا دقتلا يافص

)٠٣٠٠١()٩٨٢٠١( ھحكم يف ماو دقنال يف النقص يافص
١٧٠٠٢.٢٢٠٣ رةالفت ةبدای يف حكمھ يف وما دنقال
٩١٠٢.'٢٨١ ٧ةرتفلا ةیاھن يف ھحكم ىف ماو دتقال

صفحق على المدرجة اإلیضاحات ٥الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ٥ھذ من یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٤ إلى ٦ ھن ال )(



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

 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیأ
٦١٠٢ وینوی ٣  ٠ىف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل

الرئیسیة واألنشطة القانوني الوضع ١

 رامثسنا صندوق وھ )ا٠قوحذصلااا( يیرفا وشمال وسطاأل قرشال نطقةم يف لواألما ةمیلتن طنيالو يظبوأب بنك وقصند
 بيظأبو كذب|ا وا ٠قاودذصلا ریدھاا( ع.م.ش نيطوال بيظابو كبن قبل ن٠ المتحدة یةربالع تراماإلا ولةد يف یسھتاس تم حوتغم
 رینای ٣ خی.راتب ٠٢. ١/١٨٢/٨ ٣ رقم تحت المركزي دةمتحال العربیة تارماإلا صرفم افقةمو ىلع ءابن ومرخص )اءينطولا
.قودصنال یرمد سطةواب انشطتھ اروتد تقلمس انككی مسجل ریغ قدوالصن نإ . ٢  ٠ ٨٠

 متعلقة سندات وأرو یقیافرا الشمو سطألوا قرشال منطقة خلدا ھمسا حفظةم يف رماتثسالا وھ قدوللصن يیسرئال رضالغ نإ
 او ولةمتدا كانت سواء )ةیمالعال اعإلیدا صاالتوإی یكیةمراأل اعاإلید صاالتوإی یلحولتل لةابالق تدانسال ئم( یةلكلما بحقوق

 لةالص تان ألخرىا یةالمال اقوراأل كلنكو ،..ةصروبلا جراخاء اتترتیب لخال نم وا بھا رفمعت ةیملعا قواسا يف جةمدر
.لمالا اسر تنمیة بغرض كذلو ،ىرخا فراطأل اعیةلجما مارتثالسا مجراب لكذ يف ماب

 فصرم قبل من تالعبیالت ٥ذھ ادمعتا مت وقد .٤١٠٢ فمبرنو ٠٣ یخبتار روطلشا والنحة باكتتالا رةنش تعدیل مت دلق
 لجسمال كتبالم دىل بطلال دنع متاحتان انلتمعدال روطالش والنحة باكتتالا رةنشو .يزركلما دةمتحال ةبیرلعا تراماإلا

.ةدحمتال العربیة اتماراإل ،يبظواب ،٤ ص.ب. عنوانھو قودصنال یردلم

االعداد اءساس ٢

 تجردا كما .ةطیرملا یةالمال رریقالتا ،٤٣ رقم يولدال ياسبالمح ریاعلمل أقفو وجزةالم حلیةلمرا ةیمالال تنایاالب ٥ذھ تدعا
 خرآ ننم للصندوق يمالال ألداءوا زكرمال يف تراغیلتا فھمل الھامة التوالمعام ثداحألا رحلش رةختام ریةتفسی اتةاحیضإ
 تإامولعمل ١میعج جزةالمو حلیةلمرا یةالمال تنایاالب تشمل ال.١٠٢ه بردیسم ١٣ يف یةتھمنال سنةال يف كما ویةسن ةمالی اتیانب
٠یةمالال رریاتقلل ولیةالد اییرلمعل أقفو معدةال املةلكا ویةسنال الیةلما اناتبیلل بةوطلمال

٢ . اء٠.١ .يلب; .تءج.تبت ...ا ... ٢.... یخبتار بوقصنال مدیر نع باإلنابة جزةلموا یةحلمرال یةمالال تنایاالب ٥ذھ داشا تم

 یةمالال والمطلوبات تجوداالمو ییمتق ةادعبإ لعدمال خیةریتاال ةغلكتلا دامب بموجب جزةالمو یةحلمرال یةالمال نلتیاالب تعبأ
 لةعمال عدی يلذا ،يتراماإلا مھربالب ضةمعرو جزةالمو یةحلمرال یةمالال كنایبلا نإ رة.ساخال وأ حبرال خالل من ةللاعلا بالقیمة

وقصندلل ضرلعا وعملة یةظیفوال

الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

 قةطبمال تاسیاسال لكت فسن ھي ةزجومال ةیحلرملا ةیالملا كنایبلا هذھ يف قودصنال سطةبوا ةقطبملا ةیسباحمال تاسیاسال نإ
 ریراتقلل یةولدال رییاعملا بیقتط ادع فیما ،٥١٠٢ ربمسد ٣  ١يف یةھنتمال سنةولل يف ماك ةیالملا ھتنابیا ىعل صنبوقال ةطسواب
٦١٠٢٠ رینای  ١من ارابعا قبیطلتا زیح دخلت يلتا ةیالملا



افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوھلني ابوظبي بنك صندوق

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
(تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

(تابع) الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

 يالت ةالمالی سنةال ىلع األولى رةلمل قبیطالت یزح دخلت یةحالال رییعالما ىلع تعدیالت وا تفسیرات وا یرایمع يا دجوت ال
.قودصنال ىلع يھرجو رثیتا لھا وكان ٦١٠٢ یرینا  ١يف اتبد

 ونحال ىعل جةمدر يھو یقھاطبت مت يلتا عدلةوالم یدةجدال والتفسیرات یرایمعال جزةلموا حلیةلمرا یةمالال اناتبیال هذھ تتضمن
.ةرتفال اللخ قدوللصن اليالم ءادألا وا كزمرال ىعل رتاثی يا ھال یسل كنول اتاحصإلفا في مالنلما

التقدیرات ٤

 تطبیق ىعل تؤثر وافتراضات توتقدیرا مكاحا وضع قدوالصن یرمد نم يضقی جزةالمو یةحلمرال یةمالال تنایاالب دداعإ نإ
 هذھ نع الفعلیة جئنتاال تلفتخ وقد ف.اریصالمو اترادإلیوا طلوباتوالم اتللموجود ةجرمثال الغمبوال المحاسبیة تاسیاسال
.ترادینثال

 اتیاسالس طبیقت دنع وقصندال ریدم ھاخذات يالت مةھاال األحكام فإن ،ةزجومال حلیةالمر یةمالال تنایالبا هذھ دداعإ یلسب يوف
 یةالمال اناتبیال يف طبقةلما صادروالم كامحاأل فسن يھ كانت دةالمؤك ریغ اتللنثدیر سیةئیلرا ادرصالمو للصندوق یةسبحامال
.٥١٠٢ رمبسدی ٣  ١يف تھیةمنال سنةولل يف ماك

المالیة المخاطر أدارة ٥

المالیة المخاطر عوامل ١٠٥

 تالمعال مخاطر لمش(ت قولسا طرمخا :يھو الیةلما رطخامال نم نوعةمت لمجموعة تھنشطا لخال من قدوالصن نضرعتی
 طرومخا لةوسیال طرومخا ر)عاألسا طرمخاو ةدیلنقا اتاقفدتلل دةالفان راعسأ طرمخاو لةعادال ةللقیم ةدئاغلا راعسا طرخامو
ن.امنتالا

 توفرھا جبلواا ةیمالال طرمخاال رةدابإ علقةمتال اتإلفصاحوا اتومعللما افةك ىعل جزةالمو حلیةلمرا یةمالال قنایبلا لتمشت ال
.٥١٠٢ بردیسم ٣  ١يف كما للصندوق ةیونفا یةمالال نلتیاالب مع بجن إلى أبنج رأنث نا جبوی ،ةیونسلا ةالمالی تنایالبا يف

.ةبقساال ةنعملا ةاینھ ننم رطخامال إدارة تسیاسا من يا وا رطخامال ارةإد سمق ىعل تارییفت يا راطت لم



افریقیا وشمال األوسط الشرق ھتطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صتدوق

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
(تابع) ٢٠١٦ بونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

(تعبع) المالیة المخاطر إدارة ٥

- (تابع) المالیة المخاطر عوامل ١ه

/رسوتى ٠مخممغر (!)

تالعمال طرمخا (١)
 ریغ لةعمب قومةم لةجسلما توبامطلال وا تداوجولما وا بلیةستقلما ریةجالتا التاممعال ونتك بماعن تعمالال طرمخا شانت
للصندوق یةوظیفال لةعمال

 مرھدال صرف عرس نا كما .ياترماإلا مھردالب ساساا متت وقصندال معامالت نا راتبعا ىلع ودةحدم التعمال طرمخا دعت
 صرتیق وبالتالي ي،كریمألا بالدوالر طةمربو وقصندال یھاف مریسثث التي ىخراأل یجیةخلال لولدا تالمع عمیجو ياترماإلا

.دحلا اذھ ىلع تالعمال طرمخال وقصندال رضتع

 فيف ،يتراماإلا مھربالب وطةمرب یةجنبا التبعم وا تيرامااإل رھمبالد مةمقو ومطلوباتھ قودصنال داتموجو معظم كانت ماول
ق.وصندلل یةالمال تنایاالب ىعل يجوھر یرتأث يا لھا یكن مل فصرال راعسا يف ولةعقم محتملة راتتغی يا نا رةدااإل تقدیر

راعسألا طرمخا (٢)
 بیان يف صئفت والتي قودنعصلا لبق من ھاب فظالمحت راتماستثاال ببسب یةالمال تواألبا راعسا طرمخال قودصنال ضرتعی
 ریدم قبل نم راعسألا طرمخا دارت .ةراعنخلا وا حربال خالل نم لةعادال بالقیمة اتستثماركا زجوملا يرحلالم اليالم زكرمال
 .ةغلتخم قواسا يف للتداول طرحھا مع لمعال اتقطاع مختلف في توادألا نم عةمتنو حفظةم ءاشنإ یقطر نع قودصنال

.راشسالل یةیھجولتا ئبادلمل فقاو لودالتا توادا يف قودصنال رشمنی یةعادال فظروال ظل يوف

ةیقنلا تفقاقنلل ةدناغلا راعسا طرمخا (٣)
 عھوبطلمو قودصنال اتموجود رعیست عادةإ وتاریخ ققاتحالسا اریخت بین یةزمنال قورغلا نم ةدناغلا راعسا طرمخا تنشا

ة.دبالفائ لةمحمال

 را.شھ رشع يثنا ااھصاق ةرتف اللخ يا ر،یصقال مدىال ىعل غیرةمت ةدناف سعاربا لةحملما یةمالال اتالموجود یرسعت دعای
 خرىاأل یةمالال كبولطملاو اتجودلموا جمیع إنف ة،تابثالو المتغیرة دةالفان ارسعا تان نیدلا اتادو يف اتستثماراال ءاشسباو
.ةدیلنقا فقاتلتدا وا لةدعاال مةلقیا ىلع الفاندة راعسأل محدود ضتعر ھیبل قودصنال نفإ ،ذالو دة.فان يا تحمل ال

لةويسلا رطاخم )ب(
 ریوفبت قدوللصن یسمح بما لمالا قواسا يف رجةمد تارامثسا يف استثماراتھ بلغا عضوب لةسیوال طرمخا وقصندال ربیی
.ددارتسالا تبالطب اءوفلل فیةكاال ةولسیال

نأمتندمثر رأظخم )*:(
 ءاوفال عدم یجةنت رخألا طرفلل مالیة ةراععخ يف یةالمال داةاأل افطرا دحا سببیت نا يف رطخامال يھ نمانتالا رطا١خم
 قورااأل يف ماراتواالستث ،ةیالمال اتسسلمؤوا كولبنا دىل انعوالود ،مھحك يف ماو دقنلا نم اننتماال مخاطر اشت .ھتمازاالتب
 والمعامالت قةتحسالم نةدیلما ممنال ذلك يف بما ،ءالمعال اهتج ةنیماالئتا اتضرتعال كوكذل ،ىرخألا تجوداالمو ضبعو ةیمالال
.قودنعصلا مدیر لدى ةكیبنال ھدتصربا قودصنال ظفحتی .اھب مزلتلما

 تنا ةیمالال اتجودلمول یةترلدفا مقیال في تمثلی ٦١٠٢ ویونی ٣  ٠في كما نمانتالا طرخامل وقصندال ضرلتع ىصألقا دحلا نإ
.زجوملا حليرلما يمالال كزمرال بیان يف جةمدرال قةاللعا



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

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
(تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة اشھر الستة لفترة

أوالخسارة الربح خالل من العادلة بالقیمة استثمارات ٦

 ٣١( مھرب فال ٠٧٣ ٢٩١ لبالغا ةحرطلا سھمألا دصیر ةراععخلا وا حربال خالل نم دلةالعا بالقیمة اتستثماراال عمیج لشمت
.)مھردفلا ٨٦٣٠٣٥ :٥١٠٢ برسمدی

:ةلودال حیث من اراتثمسئاال وزیعت يیل مافی

 

یویون ٠٣
٦١٠٢
رھمد فال
)ةققدم ریغ(

مبردیس ٣ ١
٥١٠٢
ھمرد فلا
)ةققدھ(

ةجربعلا يةالعال تاربألا
٨٩٩٠٠٢١٢٣٠٤٢یةودعلسا ربیةالع كةمللما
٢٤٣٠٠١٤٨٧٠٩المتحدة یةربالع تارماالا

٧٦٥٠١٨٣٢٠١یةربالع صرم ھوریةجم
٤٤٧.٨٢٠٤تویكال

٧٣٩٠١٥٨٠٠٣نامع نةسلط
٤٠٦٠١.٦٦٠٠١رطق

 ٢٩١٠٧٣٨٦٣٠٣٥

العالقة نات األطراف ٧

ف (!) /رعالغة نات /رثكررف س

 ناختا يف رخآلا فرطال ىلع ظوحلم رمتات وا یطرةس سةارمم ما فطر وردمقب ناك اذإ ةقالع تان اھنا فراطألا ربعتت
 الصنبوق ریدمو رامثسنالا نةولج يراشدسالا سلجمال ءاضعا نم ةقالعال تان فراطألا فألثن .ةیلیغشتلا وا ةیمالال تارراقلا
 تان فراطألا كتل نم اتخدم يوتلق میقتب یةدیاتعالا لماعألا سیاق يف قودصنال قومی .مھرتطسیل تخضع يلتا تآشمنلا تلكو
.قودنصال ریط لقب نم ةدحدمال مكاحاألو والشروط اھینع قتفمال راعسالل فقاو ةقالعلا

 واألحاكم الرشوط ؤب)
:يلاتلاك یةسئیرال مكاحاألو وطشرال

كمدخ وتقدم وقصندال ردیمل بالكامل ةكولمم بعةتا ةكرش ،ةیالمال اقلالور ظبيابو ةكرش ةالمالی طةساوال
.قوعنلا يف دةالسان سعارلال قاوف وقصندال ىإل طةوساال

ق.وصندال عم علیھا قتفلما ارسعألل قافو اتخدمال هذھ قوبصنال یرمد دمیق نكیةالب تمادخال
:طورشال حةالن يف مدرج وھ لما وفقا یةالتال بعاألتا وقصندال ریدم حقیست ىرخا

ا.ریھش حقستوت یومیا سبحتت سنویا ز  ٥٠١ بنسبة إدارة باعات
 وقصندلل زیممتال ءادألا نم/ ١ ٠بنسبة ورشھ ةالثث كل تستحقو یومیا سبتحت ءادا باعتا

 تان ةسنال لخال ءادألا بعاات فعد ایھعل رتبت اتموجود قیمة يافص رخآو ریاعلما ىلع
.ةقالعال

 



افریقیا وشمال األوسط الشرق ھنطقة فى األموال لتنمیة الوطنى أبونلبى بنك صندوق

ت حا  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول ایفا
(تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المئتھیة اشھر الستة لفترة

(تابع)العالقة نات األطراف ٧

األرمدة (ج)
:ریرثنلا خریوابت ةقالعال تنا فراطألا لدى دةصرألا یلي امفی

 

یویون ٠٣
٦١٠٢
مھرب فال
)ةققدم ریغ(

ربمسید١٣
٥١٠٢
رھمد فلا
)ةققدم(

 يف سارةالخ وا حبرال خالل من ةطعاال یمةالقب اتمارستثال لةعادال مةلقیا
سھم فال ٩  ١غتبل يلتا وقصندال یرمد قبل من صدرةالم یةالمال قراوألا
- ٦٧٨                   )ءيشال:١.٢ه(

وقصنبال توحدا ددع اللخ من لةدعاال بالقیمة تاراشسال لةعادال ةمقیال
ها،٠ا-)فالآلبا( ةقالع تنا افطرا سطھواب ھاب المحتفظ

١٧.,٢٨٧٢كبنال ىدل دنت

قةالع تنا فارطال ةقحتس غلبام
٨٤٦٧ قودصنال ریدم إلى عدفال مستحقة ةارالدا باعات
ندمأل ١فظالح ادارة ىال عفبال حقةمست ةبرداا فعتا

٨٤١يطنوال يبلنوبا نكلب
 ٦٥.٩

ةالقع ذى فرط ن٠ ةقحتسم غلبام
١١قودصنال ردیم من مستحقة غالمب

املعامالت (د)
الغرة: لخال زجوملا يحلرملا لماشلا خلالب انبی يف ةجرشملا قةالعال تنا فراطألا مع تالاممعال یلي مافی

 
یونیو ٣  ٠يف تھیةمنال رھشا ستةال فترةل
٦١٠٢
درھم فال
قة)دق ٠رغی(

٥١٠٢
مھرب فال
قة)دقم ریغ(

             
-         ١٤احألربا اتزیعتو تادارإی

)٣١()٦(یةمالال ق١لألور يظبواب ركةش ىإل المدفوعة طةساوال باعأت
)١١٦()٩١٣(رةدااإل بعاات
)٥٠١()٥٥(ةیراد( بعاات
٦٩دناوغلا تداراای

 



افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
(تبع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة اشھر الستة لفترة

(تابع)العالقة نات األطراف ٧

ت (:) ح (تابع) س
 قودصنال داتموجو قیمة فيصا من نویاس ر ٥,١ بنسبة إدارة بعاات دفع قشنی ،طورشال النحة من )٢_ ٤١( ادةللم وفقا

 درھم فال ٩١٣ بقیمة إدارة اباتع تسجیل تم ي.یوم اساس ىلع قشعتو سبحتوت ،یةرشھ رةبصو قودصنال ریدم ىإل
١١٥ :٥١٠٢ یونیو ٣ ٠( یةالحال رریتقال ةرفت لخال تعفن رھمد فال ١٧٢ ھامن )ھمرد فأل ١١٦ :٥١٠٢ یوبون ٣ ٠(
.)مھرد فال

.بوطلمال ءادألا ىوتصم تحتیق لعدم راظلن شيء) ال:٢٠١ه ونییو ٣ ٠( ةیحالال ترةالف اللخ ءادا اباتع تحمیل یتم مل

الخسارة او الربح خالل ھن العابلة بالقیمة اسنثمارات ن٠ الربح ا (الخسارة) صافي ٨

 
 وغنوب ٣  ٠في ةشھدنملا رھشا ةستال لفترة

٦١٠٢
درھم فال
)ةققدم ریغ(

 ٥١٠٢ 
 مھرل فال 

)ةققدم(

٧٧١ )٠٣١(محققة حباار ا )رئاسخ(
 ١٣٨ )٤٢٩٠١(ققةحم ریغ حباار ا )رئاسخ(

 )٨٠٠٠١ )٤٣٢٠٢

اریخت يف كما یةلكلما وقحت ھمسا ىلع خسارةال وا حبرلا خالل من لةدعاال قیمةبال وقصندال اتستثمارا عمیج تشتمل
ر.یرتقال



ق شرد ھنطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك متدو افریقیا وشمال األوسعد ال

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
(تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

المالیة والمطلوبات الموجودات ٩

:ةیالمال اتوبطلمالو اتجودلموا صنیفت يتألال لوجدال حضوی

ضورق 
 نةدیم ونمم

ھمرب فلا

 من لةابلعا ةمیقلاب
 وا حبرلا لخال

 ةراسخال
ھمرب فلا

ةاعطم فبالكت
ىرخا
مھرب فلا

 عومجملا
مھرب فلا

ة)دققم رین( ٦١٠٢ وینوی ٣  ٠يف امك
ةيعملا تادوجوملا
خالل نم ةدلعاال مةلشبا تراماستثا

٢٩١٠٧٣-    ٢٩١٠٧٣-                        خسارةال وا حبرلا
١       -         -             ١ةقالع يذ طرف نم تحقةمس غالمن
٦.          -         -          ٦.ىخرا ةنیلم ممن
٢٨٧           -            -      ٢٨٧لبنكا لدى دنت

 ٠٨٣. ٥٣              -٣٤٨٢٩١٠٧٣
ةثلاملا توباطلملا

٦٠٦٠-            - ةقالع نات فراطأل ةقحستم غلابم

ققة)(مد ٥١٠٢ ربمسید ٣  ١يف امك
ةيعملا تادوجوملا
خالل نم لةدعاال بالقیمة تراماستثا

٨٦٣٠٣٥-       ٨٦٠١٠٣٥-                          خسارةال او حبرلا
٥٨٥٠٢-        -          ٥٨٥٠٢طیسو من تحقةمس غبالم
١-         -          ١قةالع يذ طرف نم مستحقة غبالم
٣٢-     -٣٢ىخرا ةنینم ممن
١٧.٠٢                -                 -   ١٧٠٠٢بنكال لدى دنق

 .٨٤.٠٨٥         -         ٨٦٠٤٨٦٣٠٣٥
ةيلاملا تابولطملا

٩.٩.---ةقالع نات فراطأل ةقحستم غعبم

 قیاسھا میت يالت رةللمتاج ھاب العحتفظ تراماستثاال اءتثناسب طفاةالم ةغلكتلاب ةیمالال والمطلوبات اتودجولما میعج نثاس
.مییقتال یبسالا تخدامباس او شطةن سوق يف رجةالمن راعسألا ضروع إلى عوجرالب ماإ كذلو ةللاعلا مةبالقی



افریقیا وشمال األوسط الشرق متطقة في األھوال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صئدول

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحابت
(تعع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

(تابع) المالیة والمطلوبات الموجودات ٩

ت تسلسل - العدلة بالقیمة المقاسة المالیة األدوات القیاس ستویا

 یبسالا مستویات تصنیف ثحی نم ،ریرقتال رةفت ةھایبن لةعادال بالقیمة قاسةلما یةالمال توادألا لیحلت هنااد ولالجد ینیب
;ةلداعلا مةلقیا ساقی

 
ىوتسملا
 لوألا
ھمرب فلأ

 ىوتسملا
 يناثلا
مھرب فلا

 ىوتسملا
 كثلا
مھرب فلا

 عومجملا
مھرب فلا

)ةقدقم ریغ( ٦١٠٢ وینوی ٠٣ يفامك
 حبرلا لالخ نم ةلسا ةمیدلاب ترااشسا

ةرساخالوا

      

٢٩١٠٧٣
            -           -

٢٩١.٧٣

)قةقھد( ٥١٠٢ مبرسدی ٣  ١يف ا٠ك
 حبرلا لخال نم لةابلعا ةمیقلاب تارامثئسا

ه٨٦٣,٣        -            -    ٨٦٣٠٣٥ةراسخال وا

 يف الحرة متھدراإ كاملوب لعةمط فراطا بین مزاالت تسویة وا لصا مبادلة خاللھ نم یمكن يذلا غبلمال يھ لةعادال ةمقیلا
 ریفتع دنتس .ةدلعاال مةالقی اتونثدیر یةترلدفا مقیال نبی روقف نشات نا كنیم ،يتالبالو حت.ب ريتجا سساا ىلع تتم لةاممع

 وا ريجوھ شكلب لھمااع نطاق یصبتقل مزاالت وا ةنی يا نوب ةلماع نشاةكم وقصندال ررامستا ضیةفر ىلع لةعادال ةمقیلا
.مةالئم ریغ طروشب ملةمعا يف لوخدال

 يف مةالمستخد تیاطمعال ھمیةا یعكس يلذا هانبا ینمبال لةعادال مةلقیا سلسلت باستخدام دلةالعا لقیما بقیاس قونلصال قومی
س:یللقا بیلاسا

بقة.طامت ألداة طشن سوق يف )لدعمال ریغ( حرطلا قلسوا عرس ;لوألا ىوستملا

 رةباشم ریغ وا )راعسألا يھو( رةمباش ةریقبط امإ الحظةبالم ةریبج اتعطیم ىإل دستنت يالت مقییلتا بلیساا ;يناثلا ىوستمال
 ةشطن قواسا يف علنةالم قوعنلا راعسا ;مخداستبا ھاتقییم میت يالت توادألا ةفتال هدھ تشمل ).رعاسألا من مدةستلما يھو(

 حیثب خرىاأل مقییلتا بلیساا وا اطأنش قلاأل اقسواأل يف ثلةالمما وا بقةطاالم الدواتل تةعلمان رعاسألا وا ثلةمما قواألد
.قوسال اتیانب من رةمباش ریغ وا رةباشم بطریقة ظةمالحبال رةدیج ھامةال تیاطمعال كافة ونتك

 يالت اتدوألا افةك ةفتال هذھ شملت ة.ظالحلمبا ةریبج ریغ ریةجوھ معطیات فیھا خدمقست يالت مقییلتا یبسالا ;ثالثلا ىوستمال
 رتھی الحظةبالم یرةالجد ریغ تیاطمعلل ویكون حظةمالبال رةدیج تبیانا ىإل ةنتسم ریغ معطیات تقییمھا بلیساا لشمت

 لةالمماث ت١وألدل علنةالم عارساأل إلى دأناستا مھاتقیی یتم يالت توادألا على تةالف هذھ ملشتت ة.داألا قییمت عملیة ىعل يوھرج
.توادألا نیب قورغلا كستع كيل بالمالحظة رةدیج ریغ یةھرجو تضارافتا او دیالتتعب یاملقا رمألا یقتضي ثحی

 ١٣ يف وكما رریتقال رةفت ةھایبن ةدلعاال بالقیمة ھاب ظفحتم ةجرطال یةلكلما وقحق ھماس يف قودصنال تراماسئثا جمیع نإ
.ةلدعاال مةلتیا سیاق اتایوتسم سلسلت نم لواأل وىستلما منض صنفةم يھو ،٥١٠٢ مبرسلی



افریقیا وشمال األوسط الشرق .نطقة في األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندول

 الموجزة المرحلیة المالیة البیقات حول إیضاحات
)٤(تابع ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ فى المتتھیة أشھر الستة لفترة

لصترداد القابلة الوحدات ١ ٠

 ریخألا لیوما يف یتمثل محدد قالغإ ختاری لصندوقول .باتكالا لمبلغ ىنبا لحد دترداالسل لةالقاب وقصندال حداتو ضعتخ
 اتعارإش نا ماك د.داترسالا اتشعارإ وأ طروشلل المستوفیة ابكتتالا تیااقاتف رامثستالا ریفم فیھ بلیق نأ مكنی يذلا
 ىعل درةالق ضاای قدوالصن ىدل ونیك ،ةیائنتثسالا الظروف فيو .اھنع ضفاخالنا كنیم ال عینةم یمةلق تخضع ددارتسالا

 اتحرك ھروتظ ت.حداوال يكالم جمیع مصلحة في لكذ نا وقصندال راي اذإ اريجبإ ددارتسا ذیغنت وا ددارتسالا تطیق
 ووفقا .زج.وملا يحلرلما دادرتعسالل لةابالق تداحوال لحاملي وبةمنسال اتودجوالم صافي في تراغیالت بیان يف ددارتسالا
 في تلمةلمسا تاباتكالا ارمثسنال وقصندال ىعسی ،٥ احاإلیض يف رطخامال رةإدا وسیاسات  ١حضاإلیا يف دةمحدال فھداألل
د.رداستاال اتبطلب اءوفلل افیةك یولةس ىلع ظةحافالم مع سبةمنا تراماستثا

.٥١٠٢ ربمسید ١٣ يف امك ھمر.د ٧,٣هو ٦١٠٢ یونیو ٣  ٠يف ماك مھرب ٧,٣ه دةحو لكل وقصندال اتموجود يافص غلبی

المقارنة األرقام ١١

 تنایاالب هذھ يف ةعتبمال بةوالمحاس نضرعلا اتسیاس مع فقنتوا حتى ،ةرورضال ندع ،ةنرامقلا رقاماأل ضعب صنیفت دعیا دقل
 یةمالال تنایاالب اءقرل ةیمق ركثا اتمعلوم وفرت حالیةال للسنة نضرعلا طریقة نا اإلدارة عتقدوت زة.جلموا یةحلمرال ةیمالال
زة.جلموا حلیةلمرا

 صافي يف تراغیالت نابی وا زجوملا يحلرلما لخبال نایب ىلع رثیتا يا الهاع رةوكنمال صنیفلتا ةداعإ اتلعملی كنی مل
.قةابسال وأ یةحالال للسنة زجوملا حليرلما دادرتسالل لةابالق تداحوال لمالكي وبةمنسال تداوجولما
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