
لاومألا ةیمنتو لخدلل يلنھولا يبظوبأ كنب قودنص
ایقیرفأ لامشذ طسوالا قرشلا ةقفنم يف

 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا

١٢٠٢ وینوی ٣.

 :يسرئیال فرالم نوانع
 ٦٣١٦ :ب.ص

ىبظوبأ
ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا



ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لاومألا ةیشو لخدلل ينطوال يبظوبأ كنب دوقدذھ

tJxS٧Ld كعغصب

 ١قودنصلا ریدم ریرقت

٢ ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ةعجارم لوح نیلثنسملا تاباسحلا يققدم ریرقت

٣ زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب

٤ زجوملا يلحرملا ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وا حابرألا نایب

 ٥ زجوملا يلحرملا دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا نایب

٦ زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تاقفدتلا نایب

٨١-٧ ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ



قوندصال ریمد رریتق

 میةوتن دخللل ىنطولا يبظوبا نكب قودنس لصندوق ةعجرانال ةالمالی تایانالب میقدت ق"(صثدوال ریمب'ا) ع٠م٠ش ولألا يبظابو ٠كذب؛ رس
 .١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف ھیةالمنت ھرشأ ةسنال رةفتل (ااقودذصلاا١) یاقیرفا مالوش سطوألا قشرال قةطنم يف لوامألا

ةمعا رةتظ
أ  الصندوق ریبمأ) ولألا يبظواب كنب بلق من دةالمتح العربیة اتارمإلا ةولد يف ھسیسات مت حوتغم راثفتسا وقصند ةابمثب وقندصال نإ
 زيمركال حدةالمت العربیة ماراتإلا مصرف إدارة مجلس قبل نم درالصا ٩ ٨/٤/ ٦١  ٤مقر رراقال بجومب ل'.(وألا يبظوبأ كنب" وا
 ة.حدمتال ةلعربیا ماراتإلا ةوللد سلعوال یةالمال قراوألا ةھین ةقافوم ىلع ةانبو

ةیسیئرلا ةطشنألا
يف  رامثسالا لالخ من طسومتال المدى ىلع ةمالیلرأسا احربألا ةصرف عم براداتإلا من ةزیجم اتتویمس مدیتق ىلإ قصندوال اندھی
 تیداعاإلا تالوإیصا ویللتحل القابلة اتالسند )مثل كیةالمل وقبحق لقةمتع تداسن أوو/ افریقیا مالوش طسوألا رقالش في ھمأس ةظفحم
 تترتیبا لالخ من وأ ھاب معترف عالمیة یةمال واقسأ ىف لھاتداو یتم أو ةجرمد كانت واءس ة(عالمیال عاتیداإلا تالصاوإی كیةریمألا
 إلى فةضاإلاب بتالثا لخالد تان یةالمال راقوألا متل داتوجوم إنتاجب ریقیاأف نوبوج طسوألا قشرال صندوق ومقی ،’صة.ورالب جراخأ
 يماعالج مارسنثالا برامج كذل يف امب صلةال تان خرىألا ةالمالی اقورألوا راتعقابال صلةال تان ةتثماریسالا توادألوا تراقالعا

ح.رباألا إیرادات عزبوتو لماال راس ةیمتن ضبغر رىأخ فراطأل

جئاتنلا
 UJjuuI* iAi/Vr lla I يعم ;٠٢٠٣; مھرد لفا ٢١,٠١٢ .تغلب تاانرإی يصافوق,صندال حقق جعة،مرالل الخاضعة فترةال لالخ
غبلمب  ةدحو ٧٣٠,٧٦٢ وقلصندا درصأ ق.رفلما خرىألا لشاملةا تدارایإلوا سائرالخ وا حابر.ألا نایب يف یلفصبالت نیببوھ ماك میمرد

 يلماح ىلإ بةسومنال الموجودات يفاص غلبو رةالفت لالخ مھرد لفا ٣٤٥ غلمبب ةنحو ٣٩,٩٩٥١ داداستر مت كعا مھرد لفأ ٥٣٨
.مھرد  لفأ ٩٩٤,٤٢١ درهوق غلبم ١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف ستردادالل ةالقابل اتوحدال

یةرراستمالا بدام
 ب،بسال لھذا ر.وظمنال العستقبل يف أعمالھ ةصلوام من ھنكمی يكاف معود دروام ھیلد قصندوال بأن معقول قعتو الصندوق مدیر لدى

 .١٢٠٢ وینوی ٣  ٠ىف ھیةعنتال رھشأ ستةال رةتفل ةالمالی تالبیانا دادإع دنع راریةستمالا أدبھ تطبیق دوقصنال رمدی یواصل

ةقالعلا تنا فارطألا عم تالمعامال
 تالمعامال عیمج ذیغنت یتم ة.قاللعا تان طرافألا ع٠ تآلمعامل١و دةرصألا عن فصاحإلا یةمالال ناتالبیا لحو ٧ مرق حاضیإلا ,يف یتم
ھا.ب لوفعمتا ةمظنألوا ینقوانال مع قیتواف ماب للصندوق ةعتیادیالا لامعألا یاقس منض

ةیلبقتس.ةظرت

 V

1

ویلتمال يف تتغیرا يا ثدوح وقعالمت من یسول ریبالق بلتقمسال يف طةنشألل يلاحلا وىالمست ىلع ندفاحال یتم فسو ھنؤأرادالا ترى
نیفظوملا وا

سوكرام قیال
 iy..,n/lj ةحیل/>ل///JjJJjjj ب وحنا ولا
رامثنس⸮ا ةرادإو

- i'a £ liLL ل
د⸮ا ةرا٠ر لاھعأبمتاقلإ



تیل  لفج راول جي ما يب كي
 ٢ روات شننی ،  ٩١ الطابق

٦٧  ٣١ :ب.ص ي،ظببوأ شنیورك
حدةلمتا ةیربلعا تارامإلا بي،وظأب
 4www.kpmg.com/ae+١٧٩ (٢)١٠٤ ٤٨٠. :فتاھ

جزةالعو ةیلحرملا, ةالمالی تنایاالب عةاجمر حول نیعسملا تاباسلا مدققي ریشت

ا یقیرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لاومألا ةیمنتو لخدلل ينطولا يبظوبا كنب قودنص تادحو يلماح ةدساال ىإل

ةمدتم

 ةقطنم يف لاومألا ةیمنتو لخدلل ينطولا يبظوبأ كنب قودنصل زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب ةعجارمب قمنا دقل
 :نم ألفتت يتلاو ،١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف امك (ا'قودذصلااا) ایقیرفا لامشو طسوألا قرشلا

؛١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف امك زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب .
؛١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل زجوملا يلحرملا لماثلا لخدلا نیاب ٠
 ةرتفل زجوملا يلحرملا دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا نایب ٠

؛١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشأ ةتسال
 و؛١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتفل زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تاقفدتلا نیاب ٠

.ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ ا٠ا

 ،٤٣ مقر يلودلا يبساحملا رایعملل أقفو ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ ضرعو دادعإ نع ةلوؤسم ةرادإلا إن
 غناب ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ لوح انجاتنتسا نع ریبعتلا يف انتیلوؤسم رصحنت .‘ةیلحرملا ةیلاملا ریراقتال'

.ھاب  مناق يتلا ةعجارملا لامعأ ىعل

جعةمراال قطان

لبق نم ةیلحرملا ةیلاملا تامولعملا ةعجارما' ،١٠٤٢ مقر ةعجارملا تاطابترا لوح يلودلا رایعملل أقفو انتعجارمب مناق دقل
 نم ةیسیئر ةروصب ،تاراسفتسا على ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تنایالبا ةعجرام يوطنت .'.ةاشنملل لتقسمال تباساحلا قدقم
 قاطن إن .ىرخا ةعجارم تاءارجإو ةیلیلحت تاءارجإب مایقلاو ،ةیبساحملاو ةیلاملا رومألا نع نیلوؤسملا صاخشألا
ا ننكمت ال ةعجرامال ن'إف ىلاتلابو ققبدتلل ةیلوبلا رییاعملل أقفو ھب میاقال متی يالا یقتدقال قاطن نم ریبك لكشب لقأ ة'عجرامال
 .ققدتلا لالخ نم اھیلع فرعتلا نكمی ىتلا ةماھلا رومألا ةفاكب ةیارب ىط نوكنس انناب تادیكات ىعل لوصحلا نق
 .أیقیقدت ایأر يدبن ال اننإف ،يلاتالبو

جاتنتس⸮ا

 وینوی ٣  ٠يف امك ةقفرملا ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا نأ دقتعن انلعجی ام انھابتنا عرتسی مل ،انتعجارم ىعل جانب
 ."ةیلحرملا ھیلاملا ریراعلا" ،٤٣ مقر يلودلا يبساحملا رایعملل أقفو ،ةیدامال يحاونلا ةفآك نم ،اھدادعإ متی مل ٢  ٢٠ ١

دتمیل فلج راول يج م!يب يك

 دنالكا دراشیر
 ٥١٠١ :لیجستال مقر
ةدحتملا ةیبرعلا تارامألا ،يبظوبا
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 ءافعألا ككرئلل ةیفعلا يج لم.٠ا ىب يك ةعظف يی رمعو ةدكا ةھربلعل كرمالھ ةرلق ىف ةعفرت ةئرئ  لبسن.فج وارل يب■ إم س ىف
 ظةحنوھ قوطلا عی٠ج .وفعبءدوثعی ةماخ ةربلبعنإ ؛درئ .تاز ققویتنرإ يج ب ١يب ىفد بعةالتا ةلتعلء

. ة ذ ف العربیة ال٠ت سن لولة االئر ب'لل خمة ي٠وج ر وت ة  ل ب س ف لعش  ي لزار ج فى بي زم ب
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ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشال ةقطنم يف لاومألا ةیعتنو لخدلل ينلھولا يبظوبأ كنب قودنص

 زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب
كعافى

 

حاصبإ

 وینوی ٠٣

رھمد فأ
(ةسدھریغ)

 ربمسید ١٣
<٢.٢ 
 مھرد قأ
(ةققدم)

الموجودات
١٠١, 1٢٤٤٠٩١١٦٥٧رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تاراشئسالا
-٧٦ ضبقلا ةقحتسم حابرألا تاعیزوت
-V٢٤٠٠١ةقالع يذ فرط نم قحتسملا
V٣٠٥٠٤٧٧٦,١ھلداعی امو دقنال

٤٥٠٠٥٢١٣٣٤,٣.١ العوجودات ىالجعإ

تباوطلمال
٣٢١٥٨ ىرخألا تابوطلملا

-٥٣١ فتتكالا تشاملبع قلش امض عفدلا ةقحتسم غلاس
-٧٢ عفدلا قحتسم دادرتسالا
V٠٧٢٣٥١ةقالع تان فارطأ ىلإ قحتسملا

 ىملحا إلى بةسوعتال اتالموجود ىافص ءناتثسبا) تباوطلمال ىفماجإ
٥٠٥٨٣٢ اد(ستردالل قابلةال تداحوال

٠٩١(٩٩٤٠٤٢١٣.١ ادتردسالل قابلةال حداتالو ىملحا ىإل وبةالمتس العوجودات صافى

٢٨.(٢٦٨٠٦٦٧٠٣٣٦٦,٦٣٣ ةمناقلا داتحوال ددع

٧..٠٩٦.٣٣((ھمر)د وحدة لكل جوداتعوال ةعق صافى

:ىلی مافی لثعتم

٩٩٤٠٤٢١٠٩١,٣٠١ تادحولا ىلماح ىإل ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص
٦٩٢٦٧٢ قالغالا راعسأ ىإل ضرعلا راعسأ نم لیدعتلا

  ٥٩٧٠٤٢١١٧٤٠٣.١

 تاقفدتلاو لامعألا جئاتنو يلاملا زكرملا ،ةیداملا يحاونلا ةفاك نم ،لدعا لكشبو ضرعت ةیلاملا تانایبلا نأ ،مناعل دح ىعل
 NOV 6 2021 ٦.خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتفلو ١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف ١صقودذصلل ةیدقنلا

سوكرام نیلا
 مارتثس⸮ا ةیجیتارتسا سورئی بدتنملا وضعلا
رشاس⸮ا ةرادإو

 
ر!شاا!رىمءتئس

 .ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ نم أزجتی ال أءزج  ٨١ ىلإ ٧ نم تاحفصلا على ةجردملا تاحاضیإلا لكشن
. ٢ مقر ةحفصلا على جردم ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ةعجارم لوح نیلقتسملا تاباسحلا يققدم ریرقت إن



ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ىف لاومألا ةیعتنو لخدلل ىنطولا ىبظوبأ كنب ققنص

زجوملا ىلحرملا ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وأ حابرألا نایب
(ةققدم رنغ) غوونب ٣ ٠ ىف ةشھدنملا ھرشأ ةستال ةرتلف

حضاإب  
٢٠٢١

ھمرد لفا
 ٠٢٠٢

مھرد فأل

ن األدوات العالیة بالقیمة العادلة صافى األرباح)الخساذر( ٠
)٤٣٩٠٦٢(A٢٧٠١٢٢ رئاسخلا وا حابرألا لالخ نم

٠٤.٠٣٩٦٥٠٣ حابرألا تاعیزوت تاداریإ
٢٢١ دةلغانا تدارایإ

)٠٣٢٣(٠١٧٤٢٥٥٣ (رذساخلا)تااداریالا افىجعإ

)٥٦١()٠٢١( ةطاسولا تافورصم
)٤٢٨()٦٢٠٠١( ءادألاو ةرادإلا باعتأ
)٤٨٢()٩٦٢( ىخرأ ةیلیغشت تفاوصرم

)٣٧٢٠١()٥١٤٠١( ةلیغیشلذا اتروفمصال افىجعإ

)٦٢٦٠٤٢(٧٥٩٢٣٠ رةللفت ةیلعشتلا (رذاسخلا)احابرآلا
--  ىرخألا ةطاشال تدارایإلا

)٦٢٦٠٤٢(„.١ا ةطاشلا (رذاص)اتاداریإلا افىجعا

ترزیعات األرباح المدفوعة إلى حاملى الوحدات القابلة
)٦.٠٣.()٧٤٧٠٢( دادرتسالل

صافى العوجودات العشوبة إلى الزیادة/)التذص( فى 
)٦٨٦٠٧٢(٢١.٠١٢ ردادستالل ابلةالغ داتحوال ىطاح

                                                    

 .ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ نم ازجتی ال أءزج  ٨١ إلى ٧ نم تاحفصلا على ةجردملا تاحاضیإلا لكشن

. ٢ مقر ةحفصلا على جردم ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ةعجارم لوح نیلقتسملا تاباسحلا يققدم ریرقت نإ

٤



ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشال ةقھلنم يف لاومألا ةیمتنو لخدلل ينطوال يبظوبأ كنب قودئص

 زجوملا يلحرملا دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا نایب
٣ يونیو )غیر مدققة( ھر المنتھیة فى ٠  ش لفترة الستة أ

 
ددع

تداحوال

اتالموجود ىفاص
ىمل ا ةبوسنملا

تادحولا ىلماح
رھمد فا

٠٢٠٢٤٦٩٠٣٠٥٠٧٣٨٧٢٠٠١٣ ریانی  ١ىف
٠٢٠٨٣٦٤١.١٠١ةرتفلا لالخ تادحو رادصإ
)١٢١٠١١()٣٣٨٠٠٥٤٣(٢ةرتفلا لالخ تادحو دادرتسا
 تادحولا ىلماح ىلإ ةبوفشملا تادوجوملا ىفاص ىف صقنلا
)٢٧٠(٦٨٦-دادرتسالل ةلباقلا

...٢.٢٠٤٨٠٩١٣٠٤٣.ویذوی٣.يف

١٢٢٠٢٨٠٠٦٦٦٠٣٣٥٩١٠٣٠١ رانی  ١ىف
٣٧٧٠٠٦٢٠٣٨ةرتفلا لالخ تادحو رادصإ
)٣٤٥()٣٩٩٠٩٥١(ةرتفلا لالخ تادحو دادرتسا
 تادحولا ىلماح ىإل ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص ىف ةدایزلا
٠٠١٢٢١-دادرتسالل ةلباقلا

١٢٢٠٢٦٨٠٦٦٧٠٣٣٩٩٠٤١٢٤ وینوی٠٣ ىف

.ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ نم أزجتی ال أءزج  ٨١ ىإل ٧ نم تاحفصلا على ةجردملا تاحاضیإلا لكشن

. ٢ مقر ةحفصلا على جردم ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ةعجارم لوح نیلثنسملا تاباسحلا يققدم ریرقت نو

 



یاقیرفأ لامشو طسوألا قرشال ةقطنم يف لاومألا ةیمتنو لخدلل ينلھولا يبظوبأ كنب قودنم

 زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تائفدتلا نایب
٣ يونیو )غیر مدققة( ھر المنتھیة فى ٠  ش لفترة الستة ا

 ٢٠٢١
ھمرد فأل

 ٠٢٠٢
مھرد فأل

یلیةالتشغ شطةنألا نم قدیةالن تقافدلتا
)٦٢٦(٢٤(٩٥٧٠٠١٢ةرتفلل ةبلخشتلا (رئاددخلا)رحادرألا

:لماعلا العال سارىفتارھ٤لتا
٢٦٠,٩٣)٦٨٦٠٧١(رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا
)١,١(٢٩)٢٤٠٠١(ةقالع يذ فرط نم قحتسملا
)٤١()٧٦(ضقلا ةقحتسم حابرألا تاعلزوت
١.-ىرخأ ةنیدم ممن
(٠٧٢)٧١١ ةقالع تان فارطا ىلإ قحتسملا

١إ٨٣ىرخأ لتوبامطل

٩١١٠٥٦٤٥,٣١یلیةتشغال شطةنألا ،> اتجلنا دقتلا صافى

یلیةتموال شطةنألا ىف دمةمستخال النقدیة تقافدلتا
٠٧٩١.١٠١دادرتسالل ةلباق تادحو رادصإ نم تالصحتملا
)٢١١٠١١()٦١٥(دادرتسالل ةلباق تادحو دادرتسا
)٠٦٠١٦()٧٤٧٠٢(هرامثتسا داعئلا غلبملا نم ةیفاص ةعوفدم ةیدقن حابرأ تاعیزوت

)٢٦٠٠٣١()٣٩٢٠٢(یلیةالتمو شطةنألا ىف ستخدمالم دقنلا صافى

٦٢٨٠٢٤٨٤ادلھیع ماو دذقل ٠ىف ةادزیال صافى
٧٧٦٠١٥٤٣٠٥ةرتفلا ةیادب ىف ھلداعی امو قدنال

٣٥٠٤٠٩٢٨٠٥رةلفتا ةاینھ ىف ادلھیع وما دقتلا

                       

.ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ھذه نم أزجتی ال أءزج  ٨١ ىلإ ٧ نم تاحفصلا على ةجردملا تاحاضیإلا لشكث

.٢ مقر ةحفصلا على جردم ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ةعجارم لوح نیلثنسملا تاباسحلا يققدم ریرقت إن

٦



ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لاومألا ةیمتنو لخدلل ينلھولا يبظوبأ كنب قوندص

 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ يونیو ٢٠٢١ 

ةیسیئرلا ةطشنألاو ينوناقلا عضولا ١

وھ  ("قودنصلا'') ایقیرفا لافعثو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لاومألا ةیمنتو خلشلل ىنطولا يبظوبا كنب قودغیف, إن
 وأ قودنصلا رید٠ل'ا) لوألا يظبواب كنب لبق نم ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ھععسئتا مت حتوغم رماستثا قودنص
 مقر تحت يزكرملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا فرصم ةقفاوم بجومب صخرمو ("لوألا يبظوبا نك'اب
 ریدم ةطساوب ھتطعثنا رادتو ھتاذب القتعس انایك قودنعصلا ربتعی ال .٥٠٠٢ ربمسید ٧ خیراتب ٠٠٢ه/١٤٢ه/٣١
 نوؤشلا نع لوؤسمال") يبظوبأ - ةدودحملا قیدانصلا تامدخل سكیبأ ھطساوب ھل ةیرادإلا نوؤشلا نفشو ،قودنصال
.("قودنصلل ةیرادإلا

 علقةمت تادنس وأ/و ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف مھسأ ةفظحم يف رامثتسالا وھ قودنصلل يسیئرلا ضرغلا إن
 ءاوس (ةیملاعلا تاعادیإلا تالاصیإو ةیكیرمألا تاعادیإلا تالاصیإو ،لیوحتلل ةلباقلا تادسلا لس) ةیكلملا قوقحب
 قودنعم موقی ،"ةصروبال جراخا' تابیرق لالخ نم وأ اھب فرعتم ةیملاع ةیلام قاوسا يف اھلوادت متی وا ةجردم تناك
 العقارات ىلإ ةفاضإلاب تباثلا لخدلا تنا ةیلاملا قاروألا لدم تادوجوم اجبإنت یقیافرأ بونجو طسوألا قرشلا
 رامثتسالا جمارب كلذ يف امب ةلصلا تان ىرخألا ةیلامعلا قاروألاو تاراقعلاب ةلصلا تان ةیرامثتسالا تاودألاو
.حابرألا تاداریإ عیزوتو لاملا سأر ةیمنت ضرغب ىرخأ فارطأل يعامجلا

 فرصم لبق نم تالیدعتلا ھذه دامتعا مت.٢٠١٤ ربمفون ٠٣ يف طورشلا ةحئالو باتتكالا ةرشن لیدعت مت دقل
يف  امك قودنصلل ةیلاملا تانایبلا كلذكو ةلدعملا طورشلا ةحئالو باتتكالا ةرشن إن .يزكرملا ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
،يبظوبأ ٦١٦٣ ب.ص ،ھناونعو قودنصلا ریدمل لجسملا بتكملا ىدل بلطلا ندع ةحاتم ٠٢٠٢ ربمسید ١٣
.ةدحتملا ةیبربلا تارامإلا

اددعإلا سساأ ٢

 مت ."ةیلحرملا ةیلاملا ریراثنلا" ٤٣ مقر يلودلا يبساحملا رایعملل قأفو ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ دادعإ مت
 ننم قودعنصلل يلاملا ءادألاو زكرملا يف تاریغتلا مھفل ةماھلا تالماعملاو ثادحألا رسفنل ةراتخملا تاحاضیإلا جرادإ
 تانایبلا ذهھ تملتش الو .خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسللو ٢٠٠٢ ربمسید ١٣ يف امك ةیونس ةیلام تانایب رخا رداصإ
أ قفو اھدادعإ مت ىتلا ةلماكلا ةیونسلا ةیلاملا تانایبلا دادعإل زمةالال تامولعملا عیمج ىعل ةزجوملا ةیلحرملا ةیالمال
.ةیالمال ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاعملل

1.خیراتب قودنصلا ریدم نع ةباینلاب ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ھذه دامتعا مت 6 I V 1  

ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا ٣

تاسایسلا سفن ىھ ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ يف قودنصلا لبق نم ةقبطملا ةیبساحملا تاسایسلا إن
ءانثتساب  خیراتلا كلن يف ةیھتنملا ةنسللو ٠٢٠٢ ربمفید ١٣ يف امك ةیلاملا ھتانایب يف ندوقلص,ا لبق نم ةقبطملا
ىلع  يدام كلعثب تالیدعتلا ذهھ رثؤت ال .ةرتفلا لالخ اھقیبطت متو ةیراس تحبصا يتال ةدیدمجلا تاریسفتلا وا تالیبعتلا

.ةیالمال تانایبلا هذھ

 تادوجوملا مییقت ةداعإ لالخ نم ھتالیدعتو ةیخیراتلا غةتكلال أدبمل أقفو ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا دادعإ مت
 مھردب ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ضرع متی .رناسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملاو
.قودنصلاب ةعصاخلا تانایبلا ضرع ةلمعو ةیلیغشتلا ةلمعلا وھو (يتارامإلا مھردلا)ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

٧



 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
شیر الستة لفترة  ٢٠٢١ يونیو ٣ ٠ في المنتھیة ا

X) الھامة المحاسبیة السیاسات ٣ jL j)) 

f( jjJd joaijjsd كدس

 يلحرملا ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وأ حابرألا نایب نمض ةدئافلا تافورصمو تاداریإب فارتعالا متی
.ةیلعفلا دةانلغا ةقیرط مادختساب زجوملا

حابرأل ديزوت كدادبإ (ب

 زجوملا يلحرملا ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وأ حابرألا نایب نمض حابرألا تاعیزوت تاداریإب فارتعالا متی
 خیرات يف ةداع نوكی ،ةجردملا ةیكلملا تادنسل ةبسنلاب .حابرألا تاعیزوت ىعل لوصحلا يف قحلا توبث خیرات يف
 عفد ىلع نیمھاسملا ةقفاوم خیرات يف ةداع نوكیف ،ةجردملا ریغ تادنسلل ةبسنلاب امأ .حابرألا تاعیزوت رراقإ
 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةفنصملا ةیكلملا تادنس نم حابرألا تاعیزوت تاداریإب فارتعالا متی .حابرألا تاعیزوت
.رئاسخلا وأ حابرألا نمض رئاسخلا أو حابرألا

دادزسالل ةلباتلا مھسأل يلماح دا حابرأل عكتوزي (ج

 فیلاكتك رئاسخلا وا حابرألا نمض دادرتسالل ةلباقلا مھسألا يلماح ىلإ ةقحتسملا حابرألا تاعیزوتب فارتعالا متی
.لویتم

كئبالا بلعتا (د

 متیو ،قودنصلا يف تادحولا يف باتتكالا تقو يف دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىعل باتتكالا باعتا لیمحت متی
.باتتكالا تایلمع اھلداخ متت يتال ةرتفلا يف ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وا حابرألا نایب نمض اھب فارتعالا

ریسخلا وا حابر⸮ لالخ نم الداعلا باب مابال كودأل ١نم حابر⸮ا ىفاص (د

 رئاسخلا /حابرألا .ةفاك ىلع رئاسخلا وا حابرألا لالخ. نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا نم حابرألا يفاص لمتشی
 تاداریإو ةدقافلا نمضتی ال' ھنكلو جنبیة'،ألا تالععلا فرص قورفو ةلداعلا ةمیقلا ىف ةققحملا ریغ تاریغتلاو ةققحملا
.حابرالا تاعیزوت

 ةیاھن ىف لةعادال اھتمیق نیبو مییقت آخر خیرات يف ةیلاملا داةألل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرلفا يف ةققحملا ریغ رباحألا ددمتت
.ةرتفال

 ىعل رئاسخلا أو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا نم ةقتحعلا (رئاسخل)ا /حابرألا يقاص باستحا میت
.اھتیوست ربس نیبو مییقت رخا .خیرا يف ةیلاملا ةادألا ةغكلت طسوتم نیب قرفلا ھنأ

كوفرصملا و(

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

 تاداریإلاو رئاسخلا وأ حابرألا نایب نمض ،ءادألاو ةرادإلا باعتا كلذ يف امب ،تافورصملا ةفاكب فارتعالا متی
.قاقحتسالا سساأ ىعل زجوملا ىلحرملا ىرخألا ةلماشلا

٨



الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
ھر الستة لفترة ش و ٣ ٠ فى المنتھیة أ ی ون ٢٠٢١ ي

 بثإلم٤رب الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ةیبنجألا قملعبا عامقالم (ز

 متت .ةلماعملا خیراتب دناسلا يروفلا فرصلا رعسل 'اقفو يتارامألا مھردلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب تالماعملا لیوحت متی
 رعسل 'اقفو يتارامالا مھردلا ىلإ ریرقتلا خیرات يف ةیبنجألا تالمعلاب ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوعلا لیوحت ةداعإ
.خیراتلا كلذ يف دناسلا يروفلا فرصلا

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیبنجألا تالمعلاب ةیددنلا ریغ تابولطملاو تادوجوملا لیوحت ةداعإ متت
 ةمیقلا دیدحت ھیف مت يذلا خیراتلا يف دئاسلا يروفلا فرصلا رعسل قأفو يتارامإلا مھردلا ىلإ رئاسخلا وأ حابرألا
٠ةلدنا

 ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وأ حابرألا نایب نمض لیوحتلا نع ةجتانلا فرصلا قورغب فارتعالا متی
 وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثئسالاب ةقلعتملا تالمعلا فرص تاقورف اجدرو متی .زجوعلا يلحرملا
.رئاسخلا وأ حابرألا 'لالخ نم ةلداعلا ة'میلقاب تارامثتسالا نم.حأبرألا ىفاص نمض رئاسخلا

ةیلاملا كبولطلاو ةیلاملا كدوجوملا ح(

يمس¥اسأم منرو

 ةاملمع لالخ نم ما مازتلا لیوحتل ھدفع متی وأ ا،م لصأ عیب لباقم ھضبق نكمی يذلا غلبملا يف "ةدلعالا ةمیقلا" شمتت
 نوكی قوس لضأف ،هدوجو مدع ةلاح يف وأ ،يسیئرلا قوسلا يف سایقلا خیرات يف قوسلا يف نیكراشملا نیب ظمةمنت

.مازتلالاب ءفاولا مدع رطاخم مازتلالل ةلداعلا ةمیقلا سكعت .خیراتلا كلذ يف قودنصلل حاتم

 كلتل طشن قوس يف جردملا رعسلا مادختساب ةد١ألل ةلداعلا ةمیقلا سایقب قودنصلا موقی ،طورشلا كلت رفوت لاح يف
 ثیحب باك لكشب تابولطملا وأ تادوجوملاب ةقلعتملا تالماعملا ثودح راركت لاح يف طأشن قوسلا ربتعی .ةادألا

 طشن قوس يف ةجردملا تاودألاب سایقب قودنصلا موقی .ةرمتسم ةروصب راعسألا نع اتامولعم ىعل لوصحلا ىنس
عیبلا رعس ةلوقعم ةروصب رعسلا اذھ ابراقی ثیح طسوتملا رعسلاب

 تالخدملا ىلع ریبك لكشب زكترت مییقت بیلاسأ قودنصلا مدختسی ،ةطشن قوس يف جردم رعس دوجو مدع ةلاح يف
 لماوعلا ةفاك هرایتخا میت يذلا مییقتلا بولسأ لمشی .ةظوحلملا ریغ تالخدملا ىعل لأق لكشبو ةلصلا تان ةظوحلملا
 نیب تالیوحتلاب فارتعالاب قودنصلا موقی .ةلماعملا ریعسد عند مھرابتعا يف قوسلا يف نوكراشملا اھعضی يتال
.ریفتلا اھلالخ ثدح يتلا ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف امك ةلداعلا ةمیقلا يف جردتلا تایوتسم

(X) كطظھمإسم/ائھغیمر

 فارتعالا عند مازتلالا وأ لصألا اھذ سایق بھ متی يذلا غلبملا يف يلاملا مازتلالا وا لصألل .'ةأفطمال غةكلالت" لثمتت
 يأل ةیلعفلا دةانلغا ةقیرط مداتخیععبا مكارتملا طغاءإلا اصقان وأ أدناز.،يلصألا غلبملا نم تاعوفدملا اصقان ،يئدبملا
 نعصخم يأ بلقام ھاعدیلت متیف ،ةیالمال تادوجوملل ةبسنلابو ،ةقحتسملا ةمیقلاو ھاب فرتعملا ةیئدبملا ةمیقلا ینب قرف

رئاسخ

ق منطقة في األموال ونتمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق أفریقیا وشمال األوسط الثر



الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
ھر الستة لفترة ش  ٢٠٢١ يونیو ٣ ٠ في المنتھیة أ

الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

)تابع( المالیة والطلوبك المالھة الموجودك ح(

ةسا (٣)

 نوكی امدنع طقف كلذو ،يلامال زكرملا نایب نمض غبلمال يفاص نایب متیو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةصاقم متت
 وأ غلبملا يفاص ساسأ على تالماسلا ةیوست امإ مزتعیو اھب فرتعملا غلابملا ةصاقم يف ينوناق قح قودنصلل
.ةنمازتم ةروصب تابولطملا ةیوسدو تادوجوملا لیصحت

 دادعإل ةیلودلا رییاعملا كلذب حمست امدنع طقف كلذو ،غلبملا يفاص ساسأ على تافورصملاو تاداریإلا ضرع متی
 وأ حابرألا مدل ،ةلثامملا تالماسلا نم ةعومجم نم ةجتانلا رناسخلاو حایرألل ،لاثملا لیبس على ،ةیالمال ریراثنلا
.رناسخلا وا حاب دألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا نم رئاسخلا

دادرةساللةلس| كدحولا (ط

 ةرشنل أقفو دادرتسالا غلابمل ةیلاحلا ةمیقلاب اھسایق تموی ةیلام تابولطمك دادرتسالل ةلباقلا تادحولا فینصت میت
 مت تادوجوملل ةمیق يفاص رخا ىعل دادرتسالل ةلباقلا تادحولل دادرتسالا غلابم دنتست ،قودنصالب ةصاخلا باتنكالا
.قالغإلا راعسأ مادختساب ةبستحملا قودنصلا تارامثتسا تادوجوملا ةمیق يفاعص نمضتی .اھرشن

 ضرعلا رعسب ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا سایق متی ،قودنصلل ةیبساحملا تاسایسلل أقفوو ،رخآلا ابذاجل ١ىعل
 قودنصلا تارامثنسال سایقلا سسا ىف تاقورغال لیدعت مت .بلطلا رعسب ةلداعلا ةمیدلاب ةیلاملا تابولطملا سایق متیو
 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا نم ةراسخلا /حبرلا يفاص لالخ نم دادرتسالل ةلباقلا تادحولل دادرتسالا غلابمو
.رئاسخلا وأ حابرألا لالخ

ك٠رط لھم كدوجرمل/ ةھمت يمع 

أ قفو زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب يف ھنع حصفملا وحنلا ىعل ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق يفاص باستحا متی
 دادردسالل ةلباقلا تادحولا يلماحل ةدئاعلا تادوجوملا يفاص میسقت لالخ نم قودنصلاب ةصاخلا باتتكالا ةرشنل
.ریرثثلا خیرات يف ةمتاقلا تادحولا ددع على يلاملا زكرملا نایب نمض جردملا

سھطودةال/ ص

 ةثالث نم أش ةیلصألا اھقاقحتسا تارتف تان كونبلا ىدل عئادو نم ةیدقنلا تاقفدتلا نایب ضرغل ھلداعی امو دقنلا فلأتی
 قودنصلا ارةإد نم أزجتی ال أءزج لكشیو بلطلا ندع هدادس متی يذلا فوشكملا ىعل يفرصملا بحسلا دیصرو رھشأ
.زجوملا ىلحرملا يلاملا زكرملا نایب يف ةأفطملا ةغكلتالب ھلداعی امو دقنال لیجست متی .دقنلل

أفریقیا وشمال األوسعد الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
٢٠٢١ يونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

)ل[ل*<( الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ةماھلا ةیبساحملا ذلسایسلا يف كریغتلا (ل

عدلةوالم ةیددجال یراتتفسوال ییرعاالم

 ماق .اھلیش مت يتلاو ةربابعلا تاریسفتلاو رییاعملا نم ددع دجوی ،ةزجولما لیةالمرح ةیلاملا تانایبلا دامتعا خیرات يف
 تارتف يف تاریسفتلاو رییاعملا هذھ قیبطتل نوكی نا عقوتی الؤ ریباعملا هذھ نع جتانال یرللتأث مییقت ءارجإب قودنصلا
ةیلاملا ھتانایب ىلع يرھوج رثیتأ ةیلبقتسم

لیعفتلا ٨ریإتا فصولا
ةیلودلا رییاعملا نم ٩ رقم رایعملا على تالیدعت)  ١ةلحرملا -ةدناغلل يعجرملا رعسلا لیدعت

 ةیلودلا رییاعملا نم ٧ رقم رایعملاو ،٩٣ رقم يلودلا ىبساحملا رایعملاو ،ةیالمال ریراثنلا دادعإل
 رقم رایعملاو ةیلاملا ریراثنلا دادعإل ةیلودلا رییاعملا نم ٤ رقم ار.والمعی ةیلاملا ریراثنلا دادعإل
(ةیلاعلا ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاسلا نم  ٦١

١٢٠٢ ریانی  ١

تأجیل - نیمأتلا دوعق :ةیلاملا ریراثنلا دادعإل ةیلودلا رییاعملا نم ٤ مقر رایعملا ىلع تالیدعتلا
ةیلاملا ریراثنلا دادعإل ةیلودلا رییاعملا نم ٩ مقر رایعملا

 ١٢٠٢ ریانی  ١

تاریدقتلا ٤

 رثؤت يتلا تاضارتفالاو تاریدعلاو ماكحألا عضو قودنصلا ریدم نم بلطتی ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ھذه دادعإ إن
 جئاتنلا فلتخت دق .تافورصملاو تاداریإلاو تابولطملاو تادوجوملل ةنطثلا غلابملاو ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت ىلع
.تاریدقتلا كلت نع ةیلعفلا

 قیبطت يف قودنصلا ریدم لبق نم ةعوضوملا ةماھلا ماكحألا تناك ،ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ٥ھذ دادعإ عند
 تانایبلا ىلع ةقبطملا اھسفن يھ تاریدقتلا نم نیقیلا مدعل ةیسیئرلا رداصملاو قودنصلاب ةصاخلا ةیبساحملا تاسایسلا
.خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسللو ٠٢٠٢ ربمسید ١٣ ىف امك ةیالمال

ةیلاملا رطاخملا رةداأ ٠

المالیة ءواھاللعخاطر ١ه-

 تالدعم رطاخمو تالمعلا رطاخم ةنمضتم) قوسلا رطاخم :ىھو ةیلام رطاخم ةدعل ھضرعت قودنصلا طةأنش نإ
.نامتئالا رطاخمو ةلویسلا رطاخمو (راعسألا رطاخمو يدقنلا قفدتلل دةلغائا

 ةمزاللا ةیلاملا رطاخملا ةرادإب ةصاخلا تاحاصفإلاو تامولعملا ةفاك ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا نمضت ال
ربمسید ١٣ يف امك قودنصلل ةیونسلا ةیلاملا تانایبلا عم بنج ىلإ أبنج اھتءارق نیعتیو ،ةیونسال ةیلاملا .ت٢انالایآبلل٠

.ةنسلا ةیاھن ننم رطاخملا ارةبإد ةصاخلا تاسایسلا نم يأ يف وأ رطاخملا ةراإد مسق يف تاریغت كانھ نكت مل

(t) ناصال١رالخم

 زجعلا ةجیتن رخآلا فرطلل ةیلام رئاسخ ثوبح يف ةیلام ةادأ يف فارطألا دحأ ببست رطاخمب نامتئالا رطاخم لدمت
 تارامثتسالاو ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا ىدل عئادولاو ھلداعی انو دقنلا نم نامتنالا رحلاخم اشنت .ام مازتلاب ءافولا نع
 كلذ يف امب ،ءالمعلل نامتنالا رحلاخمل ضرعتلا تالاح ىلإ ةفاضإلاب ىرخألا تادوجوملا ضعبو ةیكلملا تادنس يف
.قودنصلا ریدم ىدل ةعدوم قودنصلاب ةصاخلا ةیفرصملا ةدصرألا إن .اھب مزتلملا تالماعملاو ھمئاقلا ةنیدملا ممنلا

١١
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j)و المالیة المخاطر إدارة ٠ L)}* 

 ۵ببذي العالیة المخاطر ل٠ءوا ١_٠

بع(١مخئرالذتعان)ت )!(

 تادوجوملل ةینعملا ةیرتفدلا میقلاب ١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف امك نامتنالا رطاخم نم ةجرد ىصقأل قودنصلا ضرعت ددمتی
.زجوملا يلحرملا يلاملا كزمرال نایب يف ةلصلا تان ةیلاملا

(jr>) رغظم IJfM

 ةیناكمإ ھل حیتت ةجردم تارامثتسا يف ةیسیئر ةروصب رامثنسالا لالخ نم ةلویسلا رطاخم ةرادإب قودنصلا موقی
.تادادرتسالاب ءافولل ةیفاك ةلویسب ظافتحالا

قوسلا رئخم (ج)

 ىدل قوسلا رطاخم ةرادإ متت .ةیرامثتسالا ھفادھاو ھتاھیجوت عم ةقستم قوسلا رطاخم ةرادإل قودنصلا ةیجیتارتسا إن
.ةعبتملا تاءارجإلاو تاسایسلل أقفو قودنصلا ریدم لبق نم ةیموی ةروصب قودنصلا

تال٠عممرئط مندر

 ةلمعب اھب فرتعملا تابولطملا أو تادوجوملا وأ ةیلبقتسملا ةیراجتلا تالماعملا نوكت امدنع تالمعلا رطاخم اشنت
.قودنصلل ةیلیفشدلا ةلمعلا فالخ

 تالمعب وأ (يكیرمألا رالودلا مامأ ھفرص رعس تبثملا) يتارامإلا مھردلاب تابولطملاو تادوجوملا مظعم متت ثیح
 راعسأ ىف ةلمتحم ةلوقعم تاریغت ةیا نأ ةرادإلا ىرت ،(يكیرمألا رالالشو .ماما كذلك. اھفرص رعس 'تبثمو ة'بیجنأ
.قودنصلل ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ىعل ریبك لكشب رثؤت نل فرصلا

رسرالخم و()

 ةعنصملاو قودنصلا لبق نم اھب ظفتحملا ةیلاملا تاودألا ببسب ةیلاملا تاودألا راعسأ رطاخمل ضرعم قودنصلا إن
 ریدم موقی .رئاسخلا او حاب رألأ لالخ, نم. دلة'عاال ةمیقلاب تارامثتسا اھنا ىلع زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب يف
ىف  اھب ةرجاتملاو ةفلتخم تاغاطق ىف تاودألا نم ةعونتم ةظفحم ءاشنإ لالخ نم رافسألا رطاخم ةرادإب قودئصلا
.ةیراشتسالا تاھیجوتلل أقفو ةیراجتلا تاودألا يف رامثتسالا قودئصلا موقی ،ةیدایتعالا فورظلا يف .ةفلتخم قاوسأ

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا ٦

 فأل  ١ ٩١ و ٤ ٤ ٢ اھتمیق غلبت ةجردم مھسأ نم رئاسخلا أو حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا فلأتت
 وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم كانھ نكت مل .ثمعھرد لا )*), Vo ؟.'٠٢٠٢ ربمسید T)) مھرد
.نھرلا دیق رئاسخلا
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:ةولدال بسح تارامثتسالا عیزوت يلی امیف

 
 یوونی ٠٣
 ١٢.٢
 رھمد فلأ
(ةققدمریغ)

ربمسید  ٣ ١
٠٢٠٢ 
 مھرد فلأ
(ةققدم)

 جة:درمال ةیلاملا تاود⸮ا
٧٢٢,٠٦ ٩١٢,٣٦ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
٨٩٤,٥٣ ١٥٧,٨٤ ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
٤٤٩,٤ ه,٦١١ تیوكلا

٧٨٠,١ ٦٠٣,٢نامغ

 ٦٥,٧١٠١ ٢٤٤,٩١١

ةقالعلا تان فارطألا ٧

ةقالعلا ذك فارطألا ةيوھ م

يف  رخآلا فرطلا ىعل ظوحلم ریثات أو ةرطیس ةسرامم ما فرط رودقمب ناك اذإ ةقالع تان اھنأ فارطألا ربتعث
 رامثتسالا ةنجلو يراشتسالا سلجملا ءاضعا نم ةقالعلا تان فارطألا فلاتت .ةیلیغشتلا أو ةیلاملا تارارقلا ناختا

 يقلتو میدثنب ةیدایتعالا لامعألا قایس يف قودنصلا موقی .مھترطیسل عضخت يتلا تاكرشلا كلتو قودنصلا ریدو
يبظ ابو كنب لبق نم ةررقملا ماكحألاو طورعثلاو اھیعل قفتملا راعسالل 'اقفو ةؤالعلا تان فارطألا كلت نم تامدخ
.قودنصلا ریدم ھتفصب لوألا

ماكحألو طورشلا (ب

:ةیسیئرلا ماكحألاو طورشلا يلی امیف

ریدم لبق نم لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش يھ م.م.ذ ةیلاملا قاروألل لوألا يبظوبا ةكرش نإ ةحلساوال
.قوسلا يف ةدناسلا راعسألل أقفو قودنصلل ةلباسولا تامدخ مدقتو قودنصلا

.قودنصلا عم اھیلع قفتملا راعسألل أقفو ةیفرصملا تامدخلا قودنصلا ریدم مدقؤ ةیفرصملا تامدخلا

:طورشلا ةحنال يف جردم ھو امل أقفو ةیلاتلا باعتألا ىعل لوصحلا قودنصلا ریدم قحتسی ىرخألا تامدخلا
ریدم  ىلإ اھعفد متیو أیموی قحستت تادوجوملا ةمیق يفاص نم ر ١. ٥ ةبسنب ةرادإ اباعتأ ٠

و ؛يونس عبر لكشب قودنصلا

 s&p Pan رشؤم قوف قودنصلل زیمتملا ءداألا نع قحتست/٠١ ةبسنب ءداأ باعتأ ٠
Arab Large-Mid Cap TR (رایعمل"ا") بترت  تادوجوملا يفاصل ةمیق رخاو

.("ىصقألا دحلا")ةلصلا تان ةنسلا لالخ ءداألا باعتأ عفد اھیلع
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 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول اءیضاحات
و ٣ ٠ فى المنتھیة أشھر الستة لفترة ی ون ٢٠٢١ ي

العالقة نات األطراف
S h )  ( g

:ریراقتلا خیرات ىف ةقالعلا تان فارطألا ىدل ةدصرألا ىلی امیف

 
یونیو ٠٣
١٢٠٢
رھمد فلا
ة(ققدم رغ)

ربمسید ٣ ١
٢.٢٠

مھرد فأل
(قةدق)ھ

لو⸮ا ىبظوبا كنب -
٣٠٥٠٤٧٧٦٠١ھلداعی امو دقذل١

٧٦٨٠٧٣٨٢٠٤لوألا ىبظوبأ كنب مھسأ ىف تارامثتسا

سا ubjjj)j وو IV ىبقذرب/ ھكرش -
-٢٤٠٠١تارامثتسا عبب لباقم ةنیدم ممن  —ةقالع ذي فرط نم قحتسملا
ةقالع تنا فراطال قحتسملا

لو⸮ا ىبظوبإ كنب -
٥٠١٣٣١قودنصلا ریدم ىلإ عفدلا ةقحتسم ةرادإ باعتأ

٨٧ةرادا فعتأ  —عفدلا ةقحتسم ةفاضملا ةمشال ةسرض
-      ٠٩عفدلا ةقحتسم ءداأ باعتأ

٨٧نیمألا ظفاحلا ھتفصب لوألا ىبظوبا كنب ىلإ عفدلا ةقحتسم ةیرادإ بأتعا
م.م.ذ ةیلاملا قارو⸮ل لو⸮ا ىبظوبا ةكرش -

٧٦لیوحتلا ءالكو موسر
-٢عفدلا ةقحتسم تالماعم موسر              

١٦٣٥١ ل٠ 

المعاھق د(
:زجوملا يلحرملا رئاسخلا وأ حابرألا نایب نمض ةجردملا ةقالعلا تان فارطألا عم تالماعملا يیل مایف

 
 شھرا ستةال ترةف
 ٣.ىف ةیھتتملا
٢١٢٠  وینوی
 رھمد فلا
ة(ققدھرغی)

 رھشأ ةتسلا ةرتف
 ٣  ٠ىف ةیھتنملا
١٢٠٢  وینوی
 مھرد فلأ
(ةققدم ریغ)

ركة أبوظبى ا ول ل وراق العالیة ذ.م.م-
)٤٣()٣٤(ةعوفدملا ةحلساوال موسر

لو⸮ا ىبظواب كنب-
)٣٣()٣٧(لیوحتلا ءالكو موسر تافورصم
)٤٨٧()٨٦(٣ةیرادإ موسر

)٩٣()٣٤(ةرادإ اباعتأ - ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
)٦٩()٧٦(نیمألا ظفاحلا باعتأ
٢٢١ةدناف تدااریإ
٦٠٠١٦٤٢حابرا تاعیزوت تدااریإ

)٤١()٢١(تالماعم موسر
)١()٠٢١(ءداالا باعتا

١٤

٧



 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
ھر الستة لفترة ش ٢٠٢١ يونیو ٣ ٠ فى المنتھیة أ

لعالقةزضنم١ نات األطراف ٧

ؤغبممك٠س٠س د(

 ةیلاحلا ةرتفلا لالخ مت .قودنصلا ىدل نییسیئر إدارة يفظوم دجوی الو قودنصلا ریدم لبق نم قودنصلا إدارة متت
 قحتسم اھنم درھم ألف ٠٩ غلبم لازی ال ءكم۵رلفم/ ر ٠٣٠٠ ٠٢ و٧زب r•)ھمدر فلأ ٠٢١ ةمیقب ءادأ بعاأت لیمحت
.كءيشذر٠٣٠٣٠٠ردمسد مرر١٢٠٢ وینوی ٠٣ يف امك عفلدا

و األرباح خالل من العادلة بالقیمة االستثمارات من )الخسائر( ,األرباح صافي ٨ الخسائر أ

أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق

 
یونیو ٠٣
١٢٠٢

ھمرد فلا
(ةشھ رغی)

وینوی ٠٣
٠٢.٢
مھرد فلأ
(ةتقدھ ریغ)

),٧٣٩.(٢٢٥,٦ةقتحملا (رئاسخلا)ا حابرألا
)٢٥١,٧١(١٥٥,٥١ةققحملا ریغ(رئاسخلا) ر حابرألا

)٢٥(٤٥ةیبنجألا تالمعلا فرص (رئاسخ) ا حابرأ ىفاص

 ٤٣٩,٦٢(٧٢١,٢٢(

 رھشأ ةتسلا يترتفل رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا نم ةققحملا (رئاسخلا)ا حابرألا لثمت
 مییقت رخأ خیرات يف ةیلاملا ةادالل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا يف ،٠٢٠٢ وینوی ٠٣و١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف نبیھتنملا
.ةیالمال ةادألا ھذه ةیوست رعس نیبو

 ةتسلا ىترتغل رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا نم ةققحملا رغی (رئاسخلا)ر حابرألا لثمت
 رخا خیرات يف ةیلاملا ةد١ةل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا يف،٠٢٠٢ وینوی ٠٣و١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف نیتیھتنملا رھشا
.ریرثئلا ةرتف ةیاھن يف ةیرتفدلا اھتمیق نیبو مییقت



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

المالیة والمطلوبات الموجودات ٩

ةلداعلا میقلاو ةیسبحاملا تابفینعصلتا

ة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق شی أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال و

:ةیلاملا تاودألا تائف عم قودنصلل زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب نمض ةجردملا دونبلل ةقباطم يلی امیف

 

 مةبالقی میةزاإل
لالخن٠ةلداعدا

أو حبارألا
رائسخال
ھمرد فلا

داتوجموال
غةبالتكل ةدالمل١

فاةالعط
ھمرد فلأ

تباوطلمال
یةاللعا
ىرئألا
ھمرد فلأ

 يلامجالا
ھمرد فلأ

مدققة( رغی) ١٢٠٢ یوونی ٣  ٠ىق ماك
ةیلاملا تداجوموال
٣٠٥٠٤-  - ھلداعی امو دقذل١
نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا

٢٤٤(٩١١--٢٤٤٠٩١١رئاسخلا وأ حابرألا لالخ
 -٧٦-٧٦

٢٤٠٠١-٢٤٠٠١-ةقالع يذ فرط نم قحتسملا

 ٤٥٠٠٥٢١-٢٤٤٠٩١١٢١٦٠٥

 ةیلاملا توباطلمال
٣٢١٣٢١--ىرخأ تابولطم
٥٣١٥٠١١  قلعملا باشكالا
٧٢٧٢  عفدلا قحتسم ددارتسالا
٠٧٢٠٧٢--ةقالع تان فارطأ ىإل قحتسملا

ىإل ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص
٩٩٤٠٤٢١٩٩٤٠٤٢١--دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلماح

 --٤٥٠٠٥٢١  

 (ةققد٠) ٠٢٠٢ ربمسید ١٣ ىفاعك
 ةیلاملا اتجودموال
٧٧٦٠١-٧٧٦٠١-ھلداعی امو قدنال
نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا

٦٥٧٠١٠١--٦٥٧٠١٠١رئاسخلا وأ حابرألا لالخ

 ٣٣٤٠٣٠١-٦٥٧٠١٠١٧٧٦٠١

 ةیلاملا باتلومطال
٥٨-٥٨-ىرخأ تابولطم

   --٣٥١٣٠١
ىإل ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص

٥٩١٠٣٠١٥٩١٠٣٠١--دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلماح

 -٥٥٨٤٣٠٣٠١٣٣٤٠٣٠١

                      

             

١٦

   



 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
illiffs j i i l;ت ر/أل ىب ي١۶/ ف r. ة .n  J j j j j  r 

y)>)المالیة والمطلوبات الموجودات ٩ U 

)تابع( العادلة والقیم المحاسبیة التصنیفات

 ةیلام تابولطمو تادوجوم يھ رناسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةبستحملا ریغ ةیلاملا تاودألا افةك إن
.ةلداعلا اھتمیق ةیرتفدلا اھمیق براقت لجألا ةریصق

 ةمیقلاب اھسایق متی يتلا ةیراجتلا تارامثئسالا ءانثتساب المحلفاة، ةغكلتالب ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا كافة سایق متی
.طشن قوس ىف ةنطتلا راعسألا ضورع ىلإ أدانتسا ةلداعلا

 بیلاسأ امدخسققبا یرتھرال خیرأت يف امك ةطعثنال رغی تادحولا يف تاراشتسالل ةلداعلا میقلا د.یحدتب قودنصلا موقی
 أو قوعمال يف ةظؤحلم راعسا اھل دجوت يتلاو ،تدجو نإ ،ةثلاممال تأوبألا عم ةنراقملا مدقتلا بیلاسا نمضتت .مییقتال
 ةمیقلا دیدحت ىلإ لصوتلا ھو مییقتلا بولسأ مادختسا نم فدھلا نإ .راعسألا برقأ رفوی يذلا رشؤملا كلذب طبرلا
أ قفو قوسلا ىف نیكراشملا لبق نم هدیدحت متیس ناك يذلا ریرثنلا خیرات يف ةیلاملا ةادألا ربس سكعت يتلا ةلداعلا
.ةیدایتعالا قوسلا طورشل

 تالخدملا ةیمھأ سكعی يذلا هاندأ نیبملا ةلداعلا میقلل جردتملا ماظنلا مادختساب ةلداعلا میقلا سایقب قودنصلا موقی
:اتاسایقلا عضو يف ةمدختسملا

.ةلثامم ةادأل لعشن قوس ىف (لدعملا ریغ) جردملا قوسال رعس ;  ٦ىوتسملا

 رغی ةروصب وأ (راعسألاك يھوآل ةرشابم ة'روصب امإ ،ةظوحلم تالخدم ىلإ دنتست يتلا مییقتال بیلاسأ :٢ ىوتسملا
 ةجردملا قوععئلا راعسأ :مادختساب اھمیقت متی يتلا تاودألا على ةئفلا ھده لمتشت .(راعسألا نم ةدمتسملا يھو) ةرشابم
 بیلاسأ وأ أطاشن لقألا قاوسألا ىف ةلثامم وأ ةقباطم تاودأل ةجردملا راعسألا وأ ةلثامم تاودأل ةطشن قاوسأ يف
.قوسلا تانایب نم ةرشابم ریغ وأ ةرشابم ةقیرطب ةظوحلم ةماھلا تالخدملا ةفاك نوكت ثیحب ىرخألا میقتلا

 لمتشت امثیح تاودألا عیمج ىعل ةئفلا ھذه لمتشت .ةظوحلم ریغ ةماھ تالخدم مادختساب مییقتال بیلاسأ :٣ ىوتسملا
 مییقت على ھام ثیرتأ ةظوحلملا ریغ تداخحلل نوكیو ةظوحلم تانایب على زكترت ال تالخدم على مییقتلا بیلاسأ
 تالیدعتلا نوكت ثیح ةلثامم تاودأل ةجردملا راعسألا على ةانب اھمییقت متی يتال تاودألا ىعل ةئفلا دهھ لمتشذ .ةادألا
.تاودألا نیب قورغال سكعتل ةبولطم ةظوحلملا رغی ةماھلا تاضارتفالاو

ماظنلا ىوتسم بسح ریرقتلا ةرتف ةیاھن ىف ةلداعلا ةمیقلاب ةساقملا ةیلاملا تاوبألا لیلحت يلاتلا لودجلا ضرعی
ة:لدعالا یمةالق سقیا صنیفتارهطا ىف میت يذلا لةعادال ةمیذلل جرتدلما

ق٠ و أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ت

 ١ىوستمال 
رھمد فلأ

٢ ىوستمال
رھمد فا

٣ ىوستمال
رھمد فلا

ىفاعجالا
ھمرد فلأ

ة(قدقھ )غیر ٢. ٢  ١وینوی ٣.ىف اعك
 لالخ نم لةدعاال قیمةالب تراماستثالا

٢٤٤(٩١١--٢٤٤(١٩١ئرسالخا وأ حبارألا

 (ةققدم) ٢٠٢.برسمدی ١٣ ىفامك
 لالخ نم لةدعاال بالقیمة تارماظسالا

١١٠)٧ه٦--٦٥٧,١٠١ئرسالخا وأ احربألا

 ىوتسملا نمض ةأفطملا ةغكلتالب لیومت تالسھیكت طفةصلما قودنصلل ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا فینصت متی
أ بیرقت ةیواسم تابولطملاو تادوجوملا كلتل ةلداعلا ةمیقلا كلت نأ قودنصلا ربتعی .ةلداعلا ةمیقلل جردتملا ماظنلا يف ٢
.ةیرتفدلا اھتمیق ىفاصل

١٧



الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
شھر الصتة لفترة ٢٠٢١ يونیو ٣ ٠ في المنتھیة أ

لالسترداد القابلة الوحدات حاملي ألى المدفوعة األرباح توزیعات ١ ٠

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

 

أشھر الستة ترةف
٣  ٠يف ةھیمتتال
١٢٠٢ وینوی
درھم فلا
ة(قثدم ریغ)

 أشھر ستةال ةرفت 
٣  ٠يف ةیھتنملا 
١٢٠٢ وینوی 
مھرد فال 
(ققةمد ریغ) 

٣,  ٦٠  ٧٤٧,٢٠ دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح رإ ةعوفد
*.٣٢٨٠ ."٦١٨٠ تادحولا بسح حابرألا تاعیزوت

لالسترداد القابلة الوحدات ١ ١

 دعوم خرآ خیرات قودنصلا ددحی .باتتكالا ةمیق نم ىندألا دحلل قودنصلا ىدل دادرتسالل ةلباقلا تادحولا عضخت
 عضخت ملة.المكت دانرتسالا ترااععثإ وأ باتتكالا تایقافتا قودنصلا ریدم ھیف لبقی موی رخا وھو تابلطلا مالتسال
 قیطت ,ىلع ةردقلا اضیا قودنصلل .نوكی ،ةینانثنسالا فورلغلا ىف .دادرتسالا ةمیق نم ىندألا دحلل دادرتسالا تاراعشإ
 تنا تاكرحلا نایب مت .تادحولا يلماح عیمج حلاص يف رمألا كلذ ناك ذاإ يمازلإ ددارستان ضرف وأ تادادرتسالا
أ قبط .زجوملا ىلحرملا دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص ىف تاریغتلا نایب ىف ةلصلا
 ىعل قودنصلا صرحی ،٥ مقر حاضیإلا يف ةنیبھلا رھلاخملا ةرادإ تاسایسو  ١مقر حاضیإلا يف ةنیبملا ف١دھألل
.دادرتسالا تابلطب ءافولل ةیفاك ةلویسب ظافتحالا عم ةبسانم تارامثنسا يف ةملتسملا تاباتتكالا غلابم رامثنسا

 ٣  ١يف ماك مھرد ٣.  ٧٠ غلبمو ١٢٠٢ وینوی ٣  ٠يف امك مھرد ٦٩.٣ ةدحو لكل قلصندوا تادوجوم ةمیق يفاص غلبی
.٠٢٠٢ ربمسید

١٨
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