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ك أبوظيب الوط ين ت أملستقل إىل ألسادة ماليك الوحدات يف. معندوق بن ائبا حلث ر مذقق أ قزي ت
ل يف منطقة ألرشق أألوسط ومشال أفريقدأ  ألمو ا للدخل وتمنية ا 

التقرير حول تدقيق البيانات املالية

رأيذ•أ
برأینا، فإن البیانات العالیة تعبر بصورة عابلة ومن كافة النواحي الجوھریة عن العركز العالي لصندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األبوا ل
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا("الصندوق") كعافي ٣١ دیسعبر ٦٦•٢ وعن أدائھ العاش وقفقاتھ النقبیة للسنة العتقھیة بذلك التاریخ 

وفقا للمعاییر البولیة للدقاریر العالیة١ 

نطاق التدقیق
تشعل البیانات العالیة للصندوق ما یلي:

•٢•٦١ ربعسید ٦٣ يافعك يلاعلا ركزبیازالع •
.خیراتلا كلذب ةیھتتعلا ةنعفنلل لماشلا لخدلا نایب •
.خیراتلا كلذب ةیھتنعلا ةنسلل ةیكلعلا قوقح يف تاریغتلا نایب •
١خیراتلا كلذب ةیھتنعلا ةنسلل ةیبقنلا تاققدتلا نایب •
.ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل أصخلم لعشتو ةیلاعلا تائایبلا لوح تاحا ضی! •

يأرلا سأسأ
 تاباحلا ققدم تایلوؤسم ةرقف نعض لیصفتلا نم دیزمب رییاعملا هذھل أقوف انتایلوؤسم حاضیإ متیو .ةیلودلا قیقدتلا یریعالف أققو انقیقشت انیرجأ دقل

انریرقت نمض ةجردملا یةماال تانایبلا قیقدت لوح

 .قیقدئلا ةیلعع ىط ةبنا ھیدبن يالا يأرلل بسانم ساسأ ریفؤئل ةمئالمو ةیفاك اھیلع انلصح يتلا قیقدتل ١تاتابثإ نأ دقتعن

االستقاللیة
 اتعظلبوال نیبساحعلل ةیلوالا ةیقالخألا یرایسال سلجم نع ةرداصلا نیینھعلا نیبساحعلل ةیقالخألا دعاوقلل أقفو قودئصلا نع نولقتسم اننإ

 تایسا هذھل أقفو ىرخألا ةیقالخألا نااتویؤسبع انعردلا قشو /هدحثعلا ةیبرعلا تارباإلا ةلود يف ةیلاعلا تائایبلا ىط ا•عب قطت يتلا خالیةاأل
.دعاوقلاو

قيئامئا 'كنايبلا لوح ةمك وحنا رع قدمئاقلأو ةرأدإلا تأيل وؤس
ا ھددحت شلا ةیلخادلا ةباقرلا كلت نعو ،ةیلاعلا للثاریر یةاالو رییاعملل أقوف ةلباع ةروصب اھضرعو ةیلاعلا تانایبلا دادعإ نع ةلوؤعنم ةرادإلا نإ
 .أطخ وأ لیحا نع ةنشان تناك خاوس ،ةیرھوج ءاطخأ يأ نم ةیلاخ ةیلام تانایب دادعإ نم نكعتت يكل ةیرورض اھنأ رع ةرادإلا

 ةرورعغلا دنع - حفافعإلوا يراجتلا ھلمع يف را المشرا رع قدوعنلبا ةردق ىدم مییقد نع ةلوؤسم دعت ةرادإلا نإف ،ةباعلا تانایبلا دادعإ دنعو
 ھتطشنأ فقو وأ قودنصلا ةیفصت مزتعت ةرادإلا تناك اذإ الإ يبغماحعلا ةیرارمتسالا أدبم مادختسا انكو ،ةیرارمتسالا هذھب ةقلعتعلا روبألا نع -
.كلد مایقلا ىوس دقاو لیدب يأ اھیدل نكی مل وأ

.قودنخعلل ةیلاعلا ریراقتلا دادعإ ةیلمع رع فارشإلا ةیوؤس ةعكوحلا رع نوعناقلا لمحتی

١••٣١•١ مقر ةصخر ،)يبظوبأ عرف( ،زربوك سواهرتوو ساي رب
 ةدحعتلا ةيبرعلا تارامإلا - يبظربأ ،٣٦٢٥٤ •ب•ص ن،ورشلعوا رساخلا بقالطا ي،امللعا يبظوبأ سوق اخلمت، حرب
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ر ري ق ت مأليك الندابة إىل امنستقل احلدابات مدقق ت ق يف ألوحدا ك صندو و بن ب و ظيي أ  طينأل
(تابع) أفريقيا ومشال األوسط الثفرق منطقة يف أألموال ولتمنية للدخل

ةيلأملا كذايبئا قيق ند لوح تاباصلا .ققدم تايئوؤس
 وأ تیلاح نع ةنشان تناك ءاوس ،ةیرھوجلا ءاطخألا نی ةیلاش لكك ةیلاعلا تاشایبلا تناك اذإ ما لوح لوقعم دیكأت ىلع لوصحلا يف انفادھأ دتشت
 قیقدتلا ةیلعع أن ىعل أناعض نسل ھنكلو ،دیكأتلا نم أیلاع ئ وتسم لوقعملا تأكدال دعی .انیأر لعشی يذلا تاباسحلا ققدم شرقت رادصإو ،أطخ
 ةیرھوج ربتعتو ،أطخلا وأ یلالحتا نم ءاطخألا أمثنت نأ نكعیو ,دجو نإ يرھوج أطخ يأ نع عأائد فشكتس ةلیوبال قیقدتلا رییاععل قأوف ةذفتعلا
 هذھ ساسأ ىلع نومدختسعلا اھذختی يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىعل ،ألاعجإ وأ أدارفإ ،ءاطخألا كلت رثؤت نأ لوقعم دح ىلإ عقوتملا نم ناك اذإ
-ةیلاملا تانایبلا

اننأ اعك .قیئلا لععأ لاوط ينھعلا كشلا أدبم عبتنو ينھعلا ریدئا سرامن اننإف ،ةیلودلا عقالتب رییاععل قأفو ةذفنعلا قیقدتلا ةیلعع راطإ يفو
ي:اللتبا مزتلن

 قیقدتلا تاءارجإ دفنتو میمصتو ،أطخلا وا لایتحالا نع ةغابن تناك ءاوس ،ةیلاعلا تانایبلا يف ةیرھوجلا ءاطخألا رطاخھ مییثنو تحدید •
 ةیرھوج ءاطخأ يأ نع فشكلا مدع رطخ نو ءاد؛رل أساسأ رفوت ةبسانمو ةیفاك قیقدت ةلدأ ىلع لوععحلاو ،رطاخملا كنت مئالت ىتلا
 و-أ دمعتملا فحنآل وأ ویرلرا وأ ؤطاوتلا ىلع ینغوي ك یلالحتا أن ثیح ،أطخلا نع مجانلا رطخلا نم ربكأ دعی یلالحتا نع ةیتان
ة.قلیداآل ةباقرلا زواجت وأ فیرحتلا

 ءادبإ ضرغل سیلو ،فورظلل ةلالم قیقدت تاءارجإ میمصت لجأ نھ قیقنتلا ععلبأ ةقلعتعلا ةیلخادلا ةباقرلا طبواض لوح مھف نیوكت •
ءقربتصلل ةیلخادلا ةباقرلا ةیلاعف لوح يأر

.ةرادإلا تاحاصفإ نم ھاب قلعتی امو ةیبساحملا تاریدقدلا ةیلوقعمو ةمخدستال ةیبساحملا تاسایسلا ةمءالم ىدم میقت •
 ناك اذإ ما ددحت اھیلع لوصحلا متی يتلا ىنقدتلا ةلدا ىلإ أداشبو ،يبساحملا ةیرارمتسالا أدبعن ةرادإلا مادختسا ةمءالم ىدم ةفرعم •

ا ذإو .ةلماع ةأشتعك رارعتسالا ىلع قودنصلا ةردق لوح ةریبك أكوكش ش نأ نكعی فورظ وأ ثادحأب قلعتی يدام نیقی مدع كانھ
 ةیلاعلا تانایبلا ىف ةلصلا اتن تاحاصفإلا ىلإ تاباسحلا ققدم ریرقت ف ءابتنالا تلفب نوبلاطم اننإف ،يدام نیعب مدع دوجو ىلإ انلصوت
ا ھیلع لوصحلا زتی يتلا قیقدتلا ةلدأ ىلع- ىوتت اھل لصوتن شلآ تاجأتنتسالا نإ .ةیفاك ریغ تاحاصفآلا كلت تناك انإ انیأر لیدعت وأ ،
 ةأشتعك رارعتسألا نع فقوتلا ىلإ قودنخعلا عفدت دق سظبلیةان فورظلا وأ ثادحألا نإف ،كلذ عمو .تاباسحلا ققدم ریرقت خرات ىتح
.ةلماع

 تالماعملا لثمت ةیلاملا اتانأبی تناك اذإ ام دیثحتو ،تاحاصفإلا كلذ يف اغب ،اھتایوتحمو اھقسنو ةیلاعلا لبیانات لماشلا ضرعلا مییقت •
.لداعلا ضرعلا نعضی يالا وحنلا ىلع ةقالعلا اتن ثادحألاو

كلذ يف اعب ،ةیرھوجلا قیقدتلا جئاتنو نیررقعلا قیئلا تیقوتو قاطنب ،ىرخأ رومأ نیب نم ،قلعتی امیف ةعكوحلا ىعل نیعناقلا عم لصاوتن اعك
.انقیقدت ءانثأ ةیلخادلا ةباقرلا يف اھددحن ةعھم روصق ھجوأ يأ

رحا ص

 يف خرؤعلا هریرقت يف برعأ ثیح رخأ تاباسح ققدم طھسبوا ٢•٥٦ ربسید ٦٣ يف ةیھثنعلا ةنسللو يف امك قودنصلل ةالمای تانایبلا تققن
.ةیلاعلا اتانابی كلت لوح لیعم رغی ي؛ر نع ٢•٦٦ یوونی ٣ •

 ز ربوك سواھرتوو سیا رب
٢•٨٦ لدردأ 52

) ١ نياومھو جالس ود
 ٣٨ ؛ :مقر نیلغتشملا تاباسحلا ىققدم لجس
.ةدحتعلا ةربیالب تارامإلا ى،ظبوأب



يالعال زكرعلا نیاب

األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة لندخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال

 
حضاای

دیسمبر ٣  ١ىف ماك
٢•٦١
رھمد فلأ

ربمسید ٣  ١ىف امك
١•٥٢
مھرد فلأ
*اھنایب داعم

رینای  ١ىف امك
١•٥٢
مھرد فلأ
*اھنایب ادعم

تداوجموال
ولةتدام اتودجمو

١٥١٣٧٧١٨٢٣٢١٦•١٦٥•ھمكح ىف امو دقت
نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم

١•٦١٢٦١٨٣٩٩٨٤١٧٣١١٢١١٦ةراسخلا وأ حبرلا لالخ
٩١٥٧•،--٢١ةیراقع تارامثتسا
٣١١١١٤٥٢٥ىرخأ تادوجوم

٣١٨٨١•١٤٢٦١٣١٦٤١٥••٦١ تداوجموال وعمجم

كیةملال حقوق
 ةداعلا اتالحتیاطیوا لماال سأر

صندوقبال مسھاأل لةحم ىلإ
؛١٨٤١٦٣١١٣٤٤٥٣١١٣٦•٧٨٥لاملا سأر
٢٧,ةھة٣١٢١٤٦٦٣١٦٨•٨١تادادرتسالا ىطایتحا

)٩٧٥١٧٤٣()٤١٣٣٨•٤()٥٦٤١٩٧٣( ةمكارتم رئاسخ
١٨٨١•١•١٦٤١•٧١٨١١٤٨٩• كیةملال وقحق وعمجم

اتوبطلمال
متداولة وباتمطل

تان فارطأ ىال ةقحتسم غلاس
•١٩٩١٢١٨٥٩٢

٩٩١٢١٨٥٩٢ اتلوبمطال عوجمم

٣١٨٨١•١٤٢٦١٣١٦٤١٥••٦١ اتطلوبوالم كیةملال وقحق عوجمم

بيبح زاريش
 يةرمثاستالا لحللووا تجاتتعال سيئر —يذفيتن ريدم

/ص اقسوك نترام
قودصئلا ةرادإل طسيوال تباملك  —لوأ ريدم

٧١ حاضيإلا عجأر*

ة.لیلماا اناتلبیا ذهھ نم أزجی ال أءزج تبرتع  ٩٦ ىلإ  ٦نم احاتاإلیض



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

لماثلا لخدلا نایب

ربعسيد ٣  ١ يفيةهتملنا للسنة

ر ١ ٩ إلى ٦ من اإلیضاحات المالیة. البیانات •ھذ من یتجزأ ال جزءأ تعی

؛

مھرد فالحاضیإ 
٥٦.٢ 
مھرد فلأ
 *اھیانب داعم

 ةمیقلاب ةیلام تادوجوم نم )رةعاخنال( / حبرال ىفاص
)١٩١٧٢،(؛١١٥٣٦١ةراعخلا وا حبرلا لالخ نم ةلداعلا

ه,٤٩ا٩٨٧١٧ حابرألا تاعیزوت تاداریإ
٥٣٩١٣- ىراقع رامثتسا ریجأت نم تاداربإ
)٨٥٣()٨٣٤( ةطاسولا فیراصم
 ٧٤١ ىرخأ تاداریإ
)٣٣١٢١١١٩٤٣١٨١ )ةراسخلا( / لخدال ىفاص عومجم

)(٢١٧٥٦)١١٢١(١٦•رامثتسالا ةرادإ باعتأ
)(٦١٢١٥)٥٩٤(٤٦ىرخأ ةلللغشت فلراصم
)٦٨٧(- ةمیقلا ضافخنا ةراسخ
)(٩١٧٥٧)١١١٦١٢ ةللغشتلا فلراصملا عومحم

)٢٨١•١(٢٢٥١٩٦ ةنسلا )ةراسخ( / حبر
-- رخآلا لماشلا لخدال
)M.U(٢٢٥١٩ ةلماشلا )ةراسخلا( / لخدلا عوعجم

 ةضفخعلاو ةعساسألا - دحاولا مھسلا ةسر
).(١٧٨٥•ر٩٣٢)مھسلل مھرد(

 ٧١ حاضيإلأ عجار *



األوسط الشرق منطقة في األھوال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال

ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا نایب

سرا 
لماال
مھرد فلأ

طيیااحت
تدادارستاال

مھرد فلأ

رائسخ
متراكمة

مھرد فلأ
وعجممال
مھرد فلأ

٢•٥٦ یرنای  ١في
١•.,٨٨١)٩٧٥,٧٤٣(٥٣١١٣٦٤٤٥٤١٢٧)٧١ حضاإی - بیانھ داعم(

)١,٨٢•٦()١,٨٢•٦(--ةملعاالئ ةراسخلا عومجم
حابرألا تاعیزوت

  )٩١٧١٧()٩١٧,٧(
 

)٣٧٢٧١(١٦٤٤•٧٦دادرسالل
-

٣٩٦,٨١
)٨٧١٤٢•(-٦٨٢۶١٤)٦٦٦١•(٦دادرتسالل ةلباق تادحو دادرتسا

٢• ٥١ دیسمبر ١٣ ىف
٦٤١,•٨٩)٤١٣٣٨•٤(٦٣٦١٣٤٤٦٦٣١٦٨)٧١ حضاای - نھبیا داعم(

٦١٤•٩٨١)٤١٣٣٨•٤(٦٣٦١٣٤٤٦٦٣١٦٨اا<ءذ'.'ذیتاد
٢٢٥١٩٢٢٥١٩---لماشلا لخدلا عومجم
)٣٨٥٥١()(٥١٥٨٣--حابرألا تاعیزوت
 ةللق تادحو رداصا نم تالصحتم

)(٦١٦١٨٥١٨٨٦دادرتسالل
-

•٣٧١٢
)١•,٦٩•(-٤٣٧١٢٢)٤٩٦١٣٣(دادرتسالل ةلباق تادحو دادرتسا

٧١٨١١٤•)٥٦٤١٩٣٧(٦•٨١١٤٤١٢١٣•٨٥•٦١٢ ربمسید ١٣ ىف

العالیة. البیانات ھذه من یتجزأ ال جزءأ تعتبر ١ ٩ إلى ١ من .اإلیضاحات

-



األوسط الشرق ھنطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال

ةیقدنال تاقفدتلا نایب

ربيمسد ٣  ١ىف ةهتيعئلأ ةنسلل

ر ١ من اإلیضاحات العالیة. البیانات ھذه من یتجزأ ال ءأ جز تعتبر ١ ٩ إ

حاضیإ 
٢•٦١

مھرد فلأ 
١•٥٢ 
 مھرد فأل
*ھایانب داعم

ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا قاقفدتلا
)١,٨٢•٦(٢٥٢١٩ ةنسلا )ةراسخ( مل حبر

.ikiL تالد•دعت
مث١•.١- يراقع رامثتسا عیب نم حبر

  ٢,٨٢•٦(٢٢٥١٩(

ل:ھعاال لاعلا سأر ىف تاریئتلا
)٨٦٣١٣١(   رةاعنخال أو حبرال لالخ نم ةلباعلا ةمیھلاب ةیلام تادوجوم

)٧٧()•١( ةقالع تان فارطأ ىال ةقحتسم غلاس
)٢()•٧( ىرخأ تادوجوم

)٦٥٥٩١(٩٣•١•٦٢ ةدلدغشتلا ةطشنألا نم جتانلا دقنلا ىفاص

ةیرامثتسالا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
١٦٧...- ةیراقع تارامثتسا عبب نم جتانلا دقنال ىفاص

ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاققدتلا
  •٣٧١٢٣٩٦١٨١

)٧٨٢٤١(•)•٦٩١١•( دادرتسالل ةباق تادحو دادرتسا
)١٩١٧١٧)٣٨٥٥١( رامثتسالا ةداعإ غلبم نم ةیفاص ةیدقن حابرأ تاعیزوت

)٨١٣١•١٦)٣١٨١٩٣( ةیلیومتلا ةطشنألا ىف مدغتسعلا دقئلا ىفاص

٦١٢٨٣١٤٥١٢ ھمكح ىف امو دقئلا ىف ةدایزلا ىفاص
٨١٧٧٣٢٣٢١٦ ریانی  ١ىف امك ھمكح ىف امو دقنال
١٥١٣٧٧١٨•٦٥ ربمسید ٣  ١ىف امك ھمكح ىف امو دقنلا

  



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

ةیلمالا تانایبلا لوح تاحاضیإ

قودنصلا عن تامولعم ١

 صندوق وھ ")قودصنال"( قیاأفری شمالو سطألوا قرشال ھفلس في والألما ةیشو خللدل يطنوال يظبوأب كنب دوقصن
")قودصنال ریدم(أ ع.م.ش وطنيال يظبوأب كنب لقب نم حدةالمت ةلعربیا تاإلمارا ةولد في ھسسیتأ تم حوتغم رماسنثا

 رمبسدی ٧ یخبتار ٢•. ه/٢ ٤  ٦ره  ٣١ رقم تحت زيركلما حدةالمت ربیةالع اتإلمارا فرس ةقفاوم ىعل اءبن صومرخ
ق.دوصتال ردیم سطھبوا ھتطشنأ وتدار لقتسم نككیا لجسم ریغ لصتدوقا نإ .٢••٥

 ستدات وأرو یایقرأف شمالو سطألوأ قرشال قھنطم خلدا أسھم ظھحفم يف راشسالا وھ للصتدوق ئیسيالر ضرفال نإ
 لةاومدد نتكا سواء )،میةالالع إلیداعا وإیصاالت األمریكیة إلیداعا وإیصاالت یلتحولل ةالقابل تانسلا ثل(م یةالملك حقوق

 ألرباحل مدرةال جوداتعوال كلذكو "،ةصرولبا جرخا" تیبارتت لالخ نھ وأ ھاب فترعم لمیةعا أسواق يف ةجرمد وأ
 المتعلقة یةاالستثمار تألدواوا ابتالث الدخل تان راتعقاالو الیةالم األوراق مثل قیاأفری شمالو طسوألا قرعثلا نطقةبم
لماال سرأ ةیمتن ضبغر ،ىرخأ ألطراف الجماعیة رشانسالا برامج لثم مالیة راقأو من بذلك صلیت وما .،تاراقعلاب
ح.باالرا عزقتوو

 صرفم قبل نم التدیلتعا ذه۵ ادشعا تم وقد .٢•٦؛ برایرف ٢ ة ریخبتا طورفثال ةحئالو باتكالا شرةن عدیلت تم لقد
 لجسلعا بكتلعا دىل طلبال دنع متاحتان تانمعدلال وطرثعال ةحالئو باتكالا شرةون .يزركلما حدةالمت ةیرعلا تراھااإل
ة.دحمتلا ةلعربیا اتإلمارا ،يظبوأب ،٤ ب. .ص نھواعنو دوقصنال دیرلم

دادعإلا سساأ ٢

االتزأم سان )١

 یرللنثار لیةالدو ییرللمعا أقفو ٢•٦٦ برمسدی ٣  ١يف ھیةمنتال ةنبلو يف كعا وقصتدلل العالیة اناتلبیا دداعإ تم دقل
 ریخبتا الصندوق رمدی نع نابةاإلب الیةالع اناتلبیا هذھ دعاعتا تم وقد .ةلیمالا

القياس أساس (ب)

:يلیام ءانتساب ،ةیخیراتا التكلفة سساأ ىعل لیةالعا اناتلبیا هذھ دداعإ تم قدل
.ةلدعالا ةملقیبا سھایاق تمی لتىا ارةلخسا وأ حربال لناخ نم العادلة ذیعةالب الیةالم اتدواأل •
.ةدلعاال بالقیمة سالعقا اريلعقا رامتسالا •

ة (ج) س معلة الوظيفية ا العرض و

 مت ق.وصنتلل فیةالوظی العملة وھو ")ىاترماإلا مھرلد"ا( حدةالعت ةعربیال اتإلمارا ھمدرب ةوضمعر العالیة تنابیاال نإ
.فأ برأق ىإل ياترھاإلا درھمبال نةالعبی المالیة ماتمعلوال ةفكا ریبتق

واألحاكم التقديرات استخدام )ؤد

 تاسایبا قیبطت ىعل تؤثر تواقتراضا وتقدیرات امأحك عضو دوقصتال رمدی نھ يضقتی الیةالم اناتلبیا دادإع إن
 •ذھ نع علیةالف جالنتائ فختلت دوق رغربصامالو راداتواإلی والمطلوبات تللموجودا جةمدرال لابملاو محاسبیةال
 تاریدتلا ىلع بالتعدیالت فتراالعا ویتم ر،مراباست اضاتافتر من اھب یتعلق امو ت1ریفلا عةجرام مت ات.دیرلنثا
رة.تأثم ةبلیستقم فترات يأ يوف اتالتقدیر اھفی لنعت يلتا رةالفت يف ةبیعانحملا

 تسایالسا قیبئ ءاثنأ مةتخدلمسا مةالھا كامحألوا دةعؤكال غیر تدیراللتق ةمھاال بناوجعب المتعلقة ماتععلوال نإ
.٥ رقم حاخیإلا يف نةمبی یةالمال ناتالبیا ضعن ةلجنسلا بالغلعا ىعل كبراأل الجوھري ریفنلا لھا يوالت محاسبیةال
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ضاحات  المالیة البیانات حول إی

ةماھلا ةییساحملا تاسایسلا ٣

،ةلیعالا یاناتلبا منھ يف وضةمعرال اتالفتر بعجع ىعل ةتش بصورة هنادأ رةوكنعال یةالمحاسب اتسیاسال تطبیق تم
 یرأثت يأ لتعدیالتا لھذه لیس .ةسنال خالل ھاتطبیق متو لعومفال یةسار حتصبأ يلتا یدةجدال توالتعدیال ریاعملا ناءستثبا
.ةلیماال اناتلبیا ىلع

Jjljdll (!)

 خالل نم العادلة مةلقیبا المالیة تالعوجودا من دائولفا تادایرإ كذل يف بما ،دانوفال صاریفوم تبإیرادا االعتراف یتم
.ةلیعلفا فائدةال ةریقط خدامباست لباشلا الدخل نابی يف رةالخسا وأ حربال

االكتتاب رسوم (ب)

 يف اجھادرإ یتمو لصندوقا يف حداتالو باتكا وقت يف ستردادلال بلةالقا تالوحدا حامليل باتكالا بعاأت تحعیل یتم
.تاباتكالا هذھ ھااللخ مت يلتا ترةالف يف لماثلا الدخل نابی

ح توزيعات من إيرادات (ج) ا رب أ

 ریختا وھو دات،رااالی المستا يف حقال تبوث دنع لماثلا لالدخ یانب عنض حألرباا تتوزیعا تبإیرادا االعتراف میت
.ةجربعال ألسھما احارب زیعاتلتو نیعھانعلا دعاعتا

االجيار إيرأدات (ذ)

 رةفت دىم ىلع تابلثا طشلا ةریقطب لماثلا لخدلا نایب يف اريلعقا مارستثاال من جارالیا تبإیرادا االعتراف یتم
دقع رةفت دىم ىلع ارجإلیا اترادإی ىافجعإ من أزجی ال جزءك وحةععتال اریجاال اقزبحو فئزاالعا میت اعنیب ،رجاإلیا
.رجایإلا

ح توزيعات )٥( ا رب أ

 من مصخك دوقصتال يعھاعم رإ مةعقدال عاتالتوزی لكت وقحتسب ق،دوصنال لتقدیر أققو احألربا تتوزیعا تجري
ق.صندوال يف حداتالو ملةح قبل من احألربا تیعازتو اھفی عدعتق يلتا رةالفت يف جزةالعحت احرباأل

حب/ صايف (و) و الرحب خالل من العادلة بالقمية املالية األدوات من (اخلسارة) الر اخلسارة أ

 رائسخلا ا احألربا عمیج ةرانخلا وأ الربح خالل نم العادلة ةملقیبا العالیة تواألدا من ة)راعخل(ا بح/الر يصاف علیش
 عاتوزیت اتإیراد كذل نم نىویستث ة،بیجنألا التالعم فرص وفروق ةعحققال رغی العادلة مةلقیا وتغیرات العحققة

ة.والفائد احرباأل

 دنع لةالععام عرس أو ترةالف دایةب يف الیةالم اةألدل ةیرفتبال ةالقیع نیب قرلفا ققةلمحا غیر ر)سائخ(ال ا احألربا لتمث
ة.ویسالت ا علببا لق قییمت عادةإ رةقت آخر يف وأ ترةالف ةایھن يف دلةالعا اھتمقو الحالیة رریتقال ةننن يف ھاائرعث

( املصاريف ؤ

 سأسا ىعل ملشاال لخلدا نایب يف ،ءادألا مرسوو راعتسالا ارةإد بأتعا اھفی امب ف،ریصالعا كافةب االعتراف متی
.ءادألا مرسوو اإلدارة بعاأت ولح ماتععلوال نھ لمزید  ٦ •احإیض راجع طغأل .ققاحستالا



األوسظ الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوطبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

)d?ls( الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ألجنبية بالعمالت املعامالت (ح) ا

ت.العامالع خریتا يف دسائال ريالفو فصرال رعسل أقفو اشاإلمار ھمالدر ىإل یةاألجنب التلعمبا التالععام یلحوت یتم
 رعلس أققو ماراتياإل ھملدرا إلى النثریر یخربتا نبیةاألج بالعمالت ةالنقدی وباتطلالمو جوداتموال تحویل ادةإع یتمو

 ھاسھیا تمی لتيا یةاألجنب تالعععب ةالنقدی ریغ تباوطلملوا تداوجوعال تحویل عادةإ یتمو ریخ.تا كذل يف ئدساال رفالص
ة.دلعاال ةالقیم حدیدت خریتا يف دسانال رفلصا سعرل أقفو يتارابإلا ھمالدر لىإ رةخساال أو بحلرا خالل نھ دلةالعا لقیمةبا

 التعمال فرص اتروقف نإ .لمشاال لخلدا بیان يف یلحوالت نع ةجعنال یةاألجنب التعمال صرف روقبف االعتراف تمی
 من ة)ارسخ(ال ا حربال يفصا ىف رجةمد ةرانخلا أو حربال خالل من دلةالعا ةملقیبا العالیة باألدوات المتعلقة بیةجناأل

.ةرساخال وأ الربح خالل من ادلةلعا مةبالقی راتثماستا

ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا )ط(

ف . ١ را عت ال ي وألقياس ا دئ ب م ل ا

 يذال جرةتاالع ریختا يق ةرعاخنلا أو الربح خالل من ادلةلعا مةلقیبا العالیة والمطلوبات تجودالموبا دئیامب االعتراف یتم
 ریختا في ىألخرا الیةالع اتوالمطلوب بالموجودات االعتراف یتمو داة.الل قدیةعاالت ألحكاما ين فأرط دوقصنال ھیف یصبح
نشوئھا

 راحإد عم دلةعاال ةملقیبا أیدئمی رةخساال وأ ربحال خالل نھ العادلة ةملقیبا لیةالما اتوالمطلوب لیةالعا جوداتعوال قیاس یتم
 من العادلة ةملقیبا رجةلمدا رغی المالیة اتطلوبالم أو ةلیعاال جوداتعوال قیاس میت .لماثلا الدخل نابی يف لةالععام یفتكال

رھا.صداإ او تھایازبح رةاشمب لقةعتعال لةالمعام فیلاكت دأزان دلةالعا ةملقیبا یأئبدم الخسارة أو الربح اللخ

.هناأد یینةالع ةلصلا تان تاحاعضیإلا يف العالیة تاودأل قالحال سقیاال ةشقامن تمی

ف ٢ حعتي ت ال

ة:یالكا تاتغلا ضمن العالیة اتوالمطلوب اتالعوجود بتصتیف دوقصنال قام

ة:رساخلا وأ الربح خالل من دلةعاال ةملقیبا مالیة تموجودا

 أسھم تاراشسا - جرةتاللع بھا ظتفحم •

ة:فاطعال فةبالتكل ةیمال وجوداتم

.ىرخألا اتالموجود ضوبع القةع تان افطرأ من ةقحتسم لغمباو كلبنا ىلد دنقلا - ةینمد ممذو ضورق •

ة:فأطمال ةبالتكلف ةالیم باتمطلو

القة.ع تان افطرأ رإ ةقحتعم ومبالغ أخرى باتمطلو - مالیة وباتمطل •



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

 (تابع) أملعية واملطلوبات أمنوجودأت (ط)

(تابع) ألتصتيف . ٢

:ةیاللتا التحاال نم أي يف رةجتاعلل اھب ظتفحكع العالیة ألداةا صنیفت یتم

.رصیقال المدى ىلع شرائھا ادةإع أو ھابیع يف لثمتی يسیئر ضلغر بدھاتك وأ تھایازح تم اذإ •
 يجنل حدیث طمن جودو ىلع یلدل كانھ وكان أعم تھمادارإ مئت ھظفحم نم زءأج نتكا اذإ ،يدنعبال االعتراف دنع •

صیر.لقا دىلعا ىلع متھا األرباح

 یارللعع أقفو ددحم وھ اعك الیةالع تواألدا تائف مع ياللما كزرالع نابی يف المباشرة تودلبا یةسوت ٦ مرق ضاحاإلی نبیی
.٩٣ مقررودلا بيمحاسال

ف .٣ إيقافاالعرتا

 تتدفقا ىلع ولحصال يف التعاقدیة ققوحال ریانس رةفت يھتت دماعن ياللعا صلباأل االعتراف فیقابإ دوقصنال قومی
 والمنافع طرلمخاا ةفكا یلوتح فیھا میت ملةعام في ليالما لصألا قوشعلا یحول مادعن أو ياللما صلألا من ةنقدی

 لصألا ىعل رةطلسیبا ظفتحی الو یةالملك فعومنا طرمخا ةفكاب ساسيأ بشكل ظفتحی الو یحول ال أنھ وأ كیة،لملبا المرتبطة
 مقوی والتي فتراالعا قافإی طورش وفيتست يلتا العحولة المالیة اتالعوجود يف قوقح أيب االعتراف یتمو .يلمالا
.راملا ركزالم یانب يف ةصلمتف وباتمطل وأ وداتموجك اھب ظفاحتاال وأ ھاشائبإن دوقصتال

 صةخصالم ریةدفتال ةالقیع وأ ل)ألھدل ریةدفتال ةالقیم بین رقبالف االعتراف میت ،يفاعلا صلباأل االعتراف فإیقا دنع
 خصم عدب ھلیع ولحصال تم دجدی لصأ يأ كذل يف امب( لملمستا والعیلغ بھ) االعتراف ءاغلإ تم يذال صلألا من ءزجبل
.لمائلا الدخل بیان يف )دیجف امالتز يأ

 ععبجب ئنحی ھنكلو يفعالا كزرالم بیان يف اھب الععترف جوداتعوال لیوغنب بموجبھا یقوم التمعام يف قودننعلا یدخل
 طرخالما ظمعم أو عبعجب ظفاحتاال تم اذإ .ھامن جزء أو ةعحولال تللموجودا الجوھریة لمزایاوا طرلمخاا معظم وأ

ھا.ادتبعسا میت ال ولةالعح جوداتموال إنف ریة،جوھال والمزایا

ؤھا.تھاان أو إلغاؤھا وأ اقدیةتعال ھتمازتلاب ءافوال میت مادعن المالیة تطلوبابالع فتراالعا فیقابإ دوقصنال متوب

ةصقاعأل .٤

 لدى نویك أن يوھ دةاحو ةالح في ياللعا زكرعلا نیاب يف ةمیقلا يصاف وبیان الیةالع باتمطلووال توداجموال صةقام تتم
 یةتسوو لصألا یعب وأ غلمبلا فيصا سساأ ىلع یةالتسو ةنی ھیدل ونویك ھاب الععترف غالعبال ةساقعب قانوني قح كبنلا

.ةنمزاتم ورةبص امااللتز

 لیبس ىلع ة،لیعاال رقاریللت ةیودلا ییرعالما كذلب سمحت دماعن طقف فيصاال سساأ رع والمصاریف اترادإلیا نیاب تمی
 مةلقیبا العالیة اتاألدو من رئعاخلوا احألربا لثم ،ةلداعملا التعامالم من ةوعمجع نھ شئةلناا رانعخنلوا رباحلأل ،لاثعلا

.ةرساخال وأ حربال خالل من لةالعاد
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ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

 (تابع) امنانية واملطلوبات أملوجودات (ط)

ةافطعلا ةفلكتلا س؛ي . ٥

 لیجستلا دنع يالمال االلتزام أو لصألا اسقی ھب متی ذيال عبلغال يف يلام مازلا وأ لصأ ألي عطفأةال كلفةالت ددمتت
 نیب فرق ألي لیةفعال فائدةال طریقة خدامباست كمالمترا ءاغطإلا صأقان وأ دأزان ،يلسألا لغلمبا من ددسلعا صأقان ي،دنعبال
.ةیملقا يق اضخفان أي أنعقان ق،حقاستاال مبلغو لسجلعا المبدئي غبللعا

 عارألعا ىمد ىلع العقدرة ةیلھسملا دیةالنق توالعقبوضا اتالمدفوع ةقدب صمخی يذال لعدعال وھ ليالفع فائدةال دلعم نإ
 جوداتمولل ئریةالدف ةالقیع ىإل ءرصقأ ةرتف ىمد لىع ،عأالئم ونیك امثیح ،وأ( لیةعاال اتطلوبالم وأ' داتجولمول عةرقمتال
 ذخألا مع ةلمستقبلیا ةالنقدی تقادفلتا بتقدیر دوقصنال مقوی ي،علفال ائدةالف لعدم اباحتس وعند .ةلیعاال اتالمطلوب وأ
لیة.تقبمسال تمانالئا ائرخس ءاقتساب ،ةیمالا تاودأل التعاقدیة طورغلئا ةفكا رایعالاب

ةدلاعال ةعيقلأ سايق . ٦

 المشاركین ینب تتظمةم ةاملمع يف امالتز تحویل یرظن ھعدف أو لصأ یعب یرظن ھضقب یعكن الذي غلعبلا ھي العادلة یمةلقا
 يق للصتدوق أش ركثألا سوقال يف ة،سیئیر وقس فروت دمع ةالح ين و،أ الرئیسیة السوق ين سقیاال ریختا يف قوعملا يف

.مازلالا بھذا ءفاوال عدم طرمخا ىمكعت امالتز ألي ةبلاعال ةیعقال نإ .خراتلا ذلك

 لسوقا برعتت داة.األ كلتل ھطعنثلا سوقال يف لنالعع سعرال خدامستبا أمكن، إن ،ة١لألد دلةالعا مةلقیا اسبقی قالصندو مقوی
 عاراألس اناتبی دینحتل حجمال حیث من ئمةمالو ھعئنتتم مازلالا وأ صلباأل لقةعتعال مالتععاال تكون مادعن ةطشن قأوس
.عتمرس سساأ ىلع

 يلتا یمتقیال یبأسال مستخدابا العادلة ةالقیع دیدحب حیتھا قصتدوال یقوم ھ،طشن سوق يف معلن عرس جودو دمع حال في
 الععطیات خداماست من حدال عم حظھعالبال رةالجدی ةلصلا تان یمالتقی عطیاتم من القصوى الستفادةا تحقیق ىلع تععل

 ربس دیدك يف نوكراثعلا دمھاتخیس نأ نكعی يلتا مللعواا ارختلما مییظلا وبأسل ضعنیت ظھ.الحالمب ةریدجال ریغ
•الععاملة

 دلةالعا ةالقیع يأ ،ةملعالعا عرس ين ادةع یتمثل نيبدلعا االعتراف دنع لیةماال اةألدل العادلة ةالقیع ىلع یلدل لضأق نإ
 ولم لةالععام رسع نع فتختل دنيلعبا فازعالا خریبتا العادلة ةالقیع أن وقندصال ررق اذإ خى.وقبالع وأ الععنوح للعقابل

 يفإ نادأستا وأ لآلعھ امالتز وأ لصأل ةطشن وقس يف معلن سعر خالل من ماإ عادلةال عةلقیا ىعل يعوضوم یلدل شوتی
 ألداةا قیاس أیدئمب تمی ھ،ظحاللمبا رةالجدی األسواق من دةالمستم اناتلبیا الإ مخبتست ال شال میسلا بلیساأ من وبأسل يأ

.ةملعالما عروس ئيبدلما فازعالا ریخبتا العادلة ةالقیع نبی قفرال لتأجیل لھاتعدی يفبو ،ةلدعاال مةلقیبا یةالمال

 كونی ينلا خریلتاا عدب ىعیل ولكن األداة رعع ىمد رع مالئم ساسأ رع لامشال لخبلا نایب يف الحقأ قالفر یلجتس یتمو
.ةملعالعا القإغ خریتا بعد أو ظةحمالبال جدیرة ةوقیس اناتبیب بالكامل مأوعدم میقتلا فیھ

ح/ربال يفاس بند تك لماثلا لخدلا نایب يف ح،بارألا تتوزیعا اترادإی أدع ة،دلعاال ةالقیع ين اتغیرالت ةفكا دراجإ یتم
.ةرساخال وأ بحلرا خالل من دلةالعا بالقیمة العالیة اتدواأل من ةراععنخلا

األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
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ةميقلا  يفضفاخنالأ سايقو ديدحت . ١مث

 سجلةالم رغی العالیة اتجودعوال ةعقی انخفاض ىلع عيضومو یلدل جودو دىم مییقب رتقری كل ریختا يف لصتدوقا ومیق
 عةالقی في خفاضلالن العالیة تالعوجودا وعةمجم وأ ليالما صلألا ضتعری ارة.سخال وأ الربح خالل نم ةدلاعال ةملقیبا

 دثلحا كلذل ونویك ت)داوجومال و(أ صلألل العبدثي لیجشلا عدب ةراغخ ثحد وقوع ىلءا ضوعيالمو لدلیال شیری مادعن
ة.ثوقمو رةوصب كلذ یردتق نكعی ثبحی ت)وداوجلعا (أو صللأل ذایلبثتذثل ١ةالنقدی التدفقات ىلع سرتأ

 الجھة أو نكالب ھجوات رةبیك یةھال توباصع ةالمالی العوجودأت ةمیق في فادشخالنا لىع يضوعالمو یللدلا عنضیت دق
 لةاح يف العصدرة الجھة وأ ىلتبلا خولد ىعل ندل راتمؤش وأ ك،بنلا قبل نم دادنلا يف اقإلخفا أو رختأال أو ،ةردحعلا
 دادسال ةالح في ةسلبیال اتغیرالت لھث تالموجودا من ةعوجععب قلعتت ظةحمالبال ةریبج ىرخأ اتبیان توفر أو س،الإف
 يف دادعلا نع زجعلا االتبح طھالعرتب االقتصادیة فوظرال وا وعةجملما يف ةردحعلا الجھات أو كتوالب ىلد

ة.عموجالم

 تریةالدف یمةالق ینب قفرال سساأ ىلع فاةالمط ةكلفالتب سجلةالم الیةالع تللموجودا عةلقیا اضخفان ائرخس قیاس یتم
 مبو .صلياأل ليالفع دةالفائ عدلبع ةموصخم رةقدالع لیةالمستقب ةالنقدی اتدفقللت ةیاحلا ةملقیوا العالیة داتوجوللم

 ممنلوا للقروض صودلمرا العخصص حساب يف سھاعك ویتم لماثلا لالدخ نایب يف ةیعدال فاضانخ بخسائر رافاالعت
 خالل من ةالقیم اضخفان خسائر يف صنقال سكع میت ،ةمیدلا اضخفان خسائر تقلیل يف حقال ثحد ببسب دماعن ة.دینلعا
.لماثلا الدخل انبی

.ردادلالست ةباق ریغ ھاأن ىلع دھاتحدی دنع ةفأطمبال فةبالتكل جةرلعدا ةمعاال اتالعوجود دوقصتال طبیش

همكح  يفماو دقتلا . ٨

 ةثالث من لاق ةأصلی اقتحقاس خریوات ھال لتيا كالبنو ىلد ائعلودا من دیةالنق قاتدقلتا ضلغر كمھح يف امو دقنلا نوكب
 دنقلا ة رادإ نم یتجزأ ال ءأزج ویشكل طلبال دنع دسداال یستحق يذال كنوالب دىل كشوفالم ىلع بسحال صیدور رھعثأ

ق.دوصنال فى

.يفاعلا زكرعال نایب يف ةلعطفأا ةفكلتالب كمھح يف امو دقنلا جیلتس مب

يراقعلارامثتسالأ .٩

 ونویك ،مایھكلل وأ لعاال سرأ دةیالز أو أجیرهت من اتإیراد ضجل ماإ ھب ظفتحم راقع نع رةباع وھ اريلعقا راشسالأ
 ضغرااأل يف أو ماتخدال وأ لعلسا تورید وأ اجإنت يف الستخدامل وأ ديساالعا للعما اقسی يف عببلل صش ریغ
.لمشاال لخدلا نایی عنض العادلة یمةالق يف ریفت يبأ االعتراف عھ العادلة ةمیقلا اريلعقا رماتثسالا سیقا ة.ریدااإل

 رماثستالا ةبھتل ةرفباثم بسنت ىرخأ فیلاكت يأو يراقعال رماثستالا ءاقتنبا ةرشایم قةعلتمال تفاورصعال ةفلكبا نعضت
ھ.من فدھستمال ض رفلا في ھمداختسال لیشغلتا ةبح رإ يراقعال

ةعيقلا  يفشهافخنالا .  ١•

 جلةالمس ریغ لیةالعا توداجعوال ةعقی نضافخنا ىلع موضوعي یلدل جودو دىم مییقب رتقری لك ریختا يف دوقصتال قومی
 عةالقی يف خفاضلالن ةسمالا اتجود وعال وعةمجم وأ ياللعا صلألا ضرعب .ةرساخال وأ بحلرا خالل من العادلة لقیمةبا
 ثبلحا لذلك ونویك دات)وجوالع و(أ صلألل ئيبدلما التسجیل بعد خسارة ثذدح وقوع لىإ وعيالموض لیلالب ریس امدنع
ة.ثوقمو رةوصب ذلك ریدقد یعكن حیثب ت)وداوجلعا و(ا صللأل ةعستقبلیال نقدیةال تاققدبا ىلع ریثأل
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( ط ض ( ا ف ص ة يف ا مي ق ل ح) أ (تا

ألعانية امنوجودأت

 الجھة وأ كنبلا ھجوات رةیبك ةالیم اتعوبص المالیة اتالعوجود ةعقی في اضخفاالن ىعل وعيالموض للیدلا نمضی دق
 لةاح يف العصدرة الجھة أو كنبلا خولد ىلع دلت اتمؤشر أو ك،بنلا قبل نم دادعلا يف قإلخفاا أو خرالتأ وأ ة،درصلعا
 دداسلا حالة يف ةالسلبی اتغیرالت ثلم جوداتعوال من ةعوجممب تتعلق ةفلحالعالب رةدیج أخرى یاناتب توفر وأ ،سالقإ

 ىف دادعلا عن جزلعا االتبح ھطبترعلا االقتصادیة وفظرال وأ وعةالعجع يف ةردعملا ھاتالج وأ كنوالب لدى
ة.عمومجال

ألعالية غري املوجودات

 یةتردف,ل ةالقیع نیب قفرال أساس ىلع ةلعطفاا ةغلكقاب ةلجعفلا العالیة تللموجودا ةالقیم ىضافخنا ائرخس سسا یتم
 یتمو .صلياأل يعللفا فائدةال عدلبع ةصوممخ المقدرة لیةالمستقب ةالنقدی فقاتلتدل الحالیة ةملقیوا ةیاملا للموجودات

 اتللموجود صودمرال حىصلمخا بعاحف يف ھاسعك یتمو لماثلا الدخل نیاب يف ةالقیم انخفاض رئاخب عترافاال
 لناخ نھ ةالقیم ىنافخنا رناعخ يف صالنق سكع میت ة،عیلقا اضخفان خسائر لتقلی يف قحال ثحد ببنبی دماعن .ةیامال
.لمشاال لخلدا یانب

.ردادلالست بلةقا ریغ أنھا ىلع اھددحت دنع ةفأطعبال ةكلفالتب المدرجة المالیة تالعوجودا قودخعال بطی

 ىلع مؤشر كنالھ كان اذإ ما یربحلت ریرتق لك ریختا يف للصندوق ةالعللی ریغ داتللموجو ریةدفتال یمالق ةعجرام تتم
 ضفاخان سائربخ االعنزاف یتمو .ردادلالست بلةالقا صلألا ةمیق دیرتق متی ر،شؤلعا اذھ جودو الح يف .ةمقیال ىنافخنا

 ين مةلقیا يف ىنافخنالا خسائر ةفكا ثسجل .ستردادلال بلةالقا اھمتقی ىعل تللموجودا تریةالدف عةلقیا تزید مادعن القیعة
 شراتمؤ يأ يلتحر ةقیاعلا تارتغلا ين السعجلة ةالقیم فاضانخ ائرخس مقییت تقریر لك یخربتا یتمو .لھشاال الدخل نابی

 یراتثدالن في رییفت دثح اذإ ةیعقال اضخفان خسارة سكع ویتم ة.موجود تعد لم وأ ضتخفان قد ةراعخال نا ىعل تدل
د.لالستردا بلةالقا ةالقیم لتحدید دمةالعستخ

نالسرتدأد القابلة أنوحدأت (ي)

:امدنع یةملك حقوق تكآدوا ستردادلال بلةالقا تحداوال فصئت

 ق.ودصتال ةیفصت ةالح يف دوقصنال تجودامو صافي نم ةیعفن يف الحق ھاحاملل داددرسالل ةالقابل تادولا يطعت   -
ت.دوااأل تائف اقيب ينإ سبةالنب ىندألا قحال ھال ضلا اتاألدو ةئف يف دادرتعسالل ةالقابل حداتالو رجتند   -

 تائف من اتاألدو يقاب لىإ بالنسبة شاألد قلحا اھل لتيا اتاألدو ةئق يف تردادلالس بلةالقا اتاألدو یعجع عتتعت   -
ص.لخصائا نفىبن رىخأ
 املح حقوق ادع ما ىرخأ مالیة تجودامو وأ قدالن فعلد ةقدیعات ماتالتزا أي ددارنتمالل بلةالقا تادولا ضمنتت ال  -
ق.دوصنال موجودات يفصا نم ھبتنس دلعای بما دةحوال   
 لىع يوھرج لكعثب ألداةا حیاة رةفت خالل ستردادلال بلةالقا باألسھم المتعلقة قعةالعتو دیةالنق قاتدفلتا عیعج تندتس   -

 قودنتلا موجودات لصافي ادلةلعا ةالقیع في غیرالتو ھاب الععترف تالموجودا صافي يف غیرالتو ةراسیتا وأ لربحا
.ةداألا اةحی ردفت لالخ ھاب رفمعتال نجرو ھاب رفالععت 



ضاحات  المالیة البیانات حول إی
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نتابع) ئالسرتدأد القابنة انوحدات (م)

 تلكیم ال نأ ىلع دوقصنال ىلع یجب داد،سترالل بلةالقا تحدأبالو ةلقعمتالو عالهأ كورةالمذ صخصائال ىلإ ضافةباإل
:ىلع يتحتو دوقع وأ ىرخأ ةیمال واتأد

 أو اھب الععترف داتالعوجو افيص يف ریتفال وأ رةخساال وأ الربح ىلع يوھرج كلبش یةمبن لیةإجما یةقدن تدفقات    -
ا.ھب رفمعتال وغیر بھا الععترف دوقصتال تجودامو لصافي عادلةال مةلقیا يف ریفتال

د.لالستردا ةالقابل حداتالو ةعلحل المتبقي ئدالعا ثبیتت وأ یدلتقب جوھري ثرأ -

 بلةالقا حداتالو صتیفت دةعابإ الصتدوق ویقوم .رشعم لكثب تردادلالس ةالقابل تالوحدا فصتیت قییمبت الصتدوق ومیق
 تریةالدف یمةالق من قوفربال االعتراف یتمو یفصنالت ادةإع خیرآب العادلة ةملقیبا یسھاویق مالیة باتكعطلو لالسترداد

 األدوات يتلب ال مادعن أو الستردادل ةالقابل اتدواأل يف صخصائال عیمج وفرتت ال مادعن يلعلا وقحق ضعن السابقة
 تحداوال یفصتلت صوالخصائ طوشرال بعجع الحقأ تفرتو ذاإو ة.ملكی وقحق تواكأد یفھاصنت جلأ من ددةالمح طووشلا

 اتللعطلوب ریةدفتال ةملقیبا یسھاویق كیةمل حقوق كأدوات ھایقصدت دةعابإ دوقصنال یقوم ،ةیط وقكحق تردادلالس القابلة
ف.نیصلتا عادةإ خرات يف

خمصصات ثذ)١

 ةقروثم ورةبص یرهتقد یمكن ،ينعض وأ قانوني ،يحال مزالتا قصتدوال ىلد نویك مادعن ما صخصبم فعترااال تمی
 ریثأل كان وإذا م.زالتاال یةسولت ادیةتصالقا عللعناف ةجرخا تتدفقا مزلتفی نأ علحتلعا من ونویك ق،ساب ثحدل یجةنت
 تعكس يلتا قعةالعتو ةمستقبلیال ةالنقدی قات3كا خصم خالل من العخصصات دیدتح میت یأ،ھرجو الللع ةلزمنیا عةقیال
تزام.اللبا العتعلقة طرخالما أ،سبتام ونیك وعندما ل،عالل ةلزمنیا مةلقیل یةحالال قوفلا عاتقبیت

س (ل) املال رأ

 ألوليا لطرحا عرس لعثت يتلا(ةیمسالا مةلقیبا ستزدادلال بلةالقا حداتالو دادستروا باتكا يف دوقصتال لما رأس لیتمث
.امب ١رن ذ  ١ةعخب

ت (م) رتداد؛ س ضاال حتيا أ

 مةقی صافي سساأ ىلع يفوألا نضرعلا عدب ما رةفت يف تردادلالس بلةالقا حداتالو تاسئزداداو تاباتكا تسعر
 تم الستردادل ةقابل دةوح كلل االسمیة قیمةوال توداجعوال عةقی افيص بین فتاذخالا جیلتس ویتم للوحدة. توداوجالم

.يلاعلا كزرالم بیان يف اتاالسترداد طياحتیا يف عھابی وأ شراؤھا

األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال
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ضاحات  المالیة البیانات حول إی

)eبدب(;الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ر الدولية املعايري (ن) ري قا مبكرا مطبقه ليست لكهنا إصدارها مت اليت واملعدلة اجلديدة املعية للت

تاریخھ. ىتح ذیغنتلا زحی دخلت مل ھاكنل ارھاإصد تم لتيا التالیة ةددیجال راتوالتفسی آلتعدیلت ١قیطببت لصندوقا یقم لم

ةلدعمل١و ةدیدجل ١ةیلاملا ریراقتلل ةیلوكا المعاییر
عوللمفا ةیراس

ةیونسلا تراغتلل 
دعبوا ر أدبت شال

حاتصاإف میشقت :'؛ةیدقنلا تاقفدلا بیان'ا ٧ رقم ليالدو سبيمحاال ریامعال ىلع التالتعدی •
طھاألنش من الناشئة اتالمطلوب يف تا رلتغی ١قییمت نھ العالیة اناتلبیا يدمخستم تعكن

التمویلیة

٢•٧٦ ینایر  ٦

ریرللتقا يولدلا ریاعمال( النھائیة تھخنس يف ٩ مقر العالیة یررتقالل ليالدو ریامعال ارإصد مت •
المتعلقة تابلظملا ویتضمن ٢•٤٦ یوولی يف ء)٢  • ٤٦( "ةیالعلا توادألا’' ٩ مقر الیةلعا

 ریاععال یقوم فءاالعترا غاءوإل امالع طوحالت بةاسحمو ةمقیال وانخفاض والقیاس صنیفبالت
 ائرخسلل أ یدجد أجنوعئ دمیق اعك ة،لیعاال جوداتموال وتصنیف قیاس متطلبات لیدعتب
.ةیعلقا فاضالنخ ةعقوعتلا

 ةیاملا ریرللتقا دوليال یارالعع نم ٢•٤٦ ماع ارصدإ صین :ةسقل ١ىف ضافننالا <
 ةمقی يف االنخفاض دىم سیاقل ة"عوقعتال مانیةاالئت رةسالخ"ا نعوذج ىلع ٩ قمر

 ھرظی نيماائت ثحد يأ يف استخدامھ لضروريا نم دعی مل ذالو ة،لیماال توداوجالم
انیة.تماالئ رةخساال جیلتس لجت

 كي ھممیصت تم ثحی طوحالت ةسبحاعل أددج أجنوعن یارالمع دمیق ط:وحلتا ةبساحم <
 رطخاملا ارةإد شطھأن ذیغنت يف تشآعنال ھاتبعت يلتا ریقةلطا عھ ركبأ لكنثب قیتس
.ةلیعاال وغیر العالیة مخاطرلل اھھضرعت ضد طوحالت دنع

نھ  العالیة اتوالمطلوب تالموجودا جیلتس ءاغلإ اتتطلبم یلرحت مت :لیجشلا إلغاء <
٩٣١ رقم ليالدو سبيالمحا ریاعمال

 تواأد ىلع رخآلا لماثلا الدخل خالل من ادلةلعا ةالقیع اسلقی دیدةج ةقئ قیبط تمسی
 صیلتح طریق نع ھنم الھدف قتیحت تمی يذال الاألعع حذوعن عنض ھاب العحتفظ ندیال

.ةلیماال جوداتعوال ببعو التعاقدیة ةالنقدی اتالتدفق

ىلع  عةالعتوق االئتمانیة رئانخلا ىلع ةانب ةالقیم اضخفالن جدید جنومن بیقتط سیتم
 رخألا لماثلا لدخال خالل من ادلةلعا ةملقیبا وأ ةلمطفاا ةكلفالتب اسةمقال ندیال اتأدو
 ةثقموال ضالترو تعھدات ضعب ىلع كلذكو دوقلعا داتوجووم جارالیا من العدینة ممنلوا

ي.لعالا انضعال دقووع

٢•٨٦ یرنای  ٦

تالمعاعال" ةیاعلا ریرللتقا ولیةلدا ییرعالعا تاریش ةنجل نع ادرصال ٢ ٢ رقم ریشلا •
منث يلتا مالتععاال ریشلا اولیتن :"أقبس دفوعلما بلوالمقا ةیبنجأ التبعم متت لتيا

:امدنع التعامالع نم ءزاجأ أو ةأجنبی بعمالت
.ةنبیجأ ةملعب رتسم وأ ؤممق مالي مقابل كناھ نویك <
 بذلك قلعف قیما لمؤجال رادإلیا امالتز أو دمةلعقا الدفعة صلبأ شأةلعنا فتعتر <

.ةصلال يذ ادریإلا وأ فورععلا وأ صلباأل االعنزاف قبل لابعقال
ي.دنق ریغ جلمؤال داریإلا امزتال أو ةمدقعال ةعفدلا صلأ یكون <

 ٢  • ٨٦ ینایر  ٦
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ضاحات  المالیة البیانات حول إی

الھامة المحاسییة السیاسات ٣

)d?tj( میكرا مطبقھ لیست لكئھا إصدارھا تم التي والمعدلة الجدیدة المالیة للتقاریر الدولیة المعاییر (ن)

 قیبئلا رةفتل لصندوقل المالیة ناتالبیا ىعل التدیلتعا و راتفسیلتوا الجدیدة اییرلمعا هذھ بیقتط تمی نأ دوقصئال وقعیت
 لھ یكون لن ، ٩ رقم لیةالعا رقاریللت ليالدو یارالعع ءائثتساب ت،یاللتعدوا راتوالتفسی الجدیدة ییرعالما ھذه يتبن وأن ليألوا
ي.ولألا بقطبالت ةرتف يف وقصندلل الیةالع اناتلبیا ىعل يوھرج ثیرتأ

 رجةلعدا لغالعیا ىلع بیرك زثبتأ ھل نویك دق ٩ مرق العالیة رتقاریلل الوليا ریامعال من النھائیة خةالنس بیقتط نإ
 وتقوم ق.صتدولل الیةالع وباتطلالمو ةیاملا تداجوموبال یتعلق اعفی للصتدوق المالیة اناتلبیا ىف اردةالو تحاواإلفصا

.ھارثاآ قییمبت ایاح ارةاإلد

المالیة المخاطر إدارة ٤

ةماع ةرظون ةمدقم

ة:یالعال تاودأل امھتخداس من لیةلتاا طرلعخال دوقصنال ضیتعر

نعائتال  1طرمخا •
ةلسیولا طرمخا •
قوعملا طرمخا •
لیفشلا طرمخا •

 رةداوإ اسلقی تھوإجراءا ھعسایننو فھھداوأ عالهأ نةالعیی طرلمخال دوقصتال ضتعز صیلتفا حافیإلا اذھ ضستعری
ل.مالا أسلر دوقصتال ارةإد لىإ ةضافاإلب طرخالما

رطاخملأ ةرادإ راطإ

علیھ. فارفثإلاو وقلصندبا رطخالما رةإدا رطاإ عضو نع ةماعال ةیوؤسعلا رماثستالا ةنجلو يراشتسالا سجلعال ملتحی

 ةنجل فإلشرا ضعخت والتي ق،لصندول یةاالستثمار توجیھاوالت فألھداا ىعل ةانب دوقصنال ارةبإد دوقصنال ردیم موقی
 ةیرماتثسالا تاجییارتسالا ذلك يف عا(ب داءهوأ قدوصتال شطھأن رياالستشا سجللعا جعراوی .يموی كلبش مارستثاال
.قرندصال ردیم لىإ العناسبة التوصیات دمویق ر)ماستثاال لیةعم يف یینةالع صتدوقلل

 وفسق وضعو ق،ودصنلا یواجھھا يلتا طرلعخاا حلیلوت حدیدت ھدفب ةممصم دوقصئال ىال طرلعخاا رةإدا تساسیا نإ
 تظممن بشكل طرخالعا رةإدا ةعظوأب تساسیا عةجرام وتتم ف.وسقال كتلب زامااللت مع تھاراقبوم ھا،ل ةمئالم طابضوو
.مةدعقال تدماوالخ توالمنتجا قوعتلا فظرو يف اتغیرالت رثاآ سعكی بما ةرشس رةصووب

:يلی كما يھ ارثمستاال ھلنفحم یزركت ةسیاس فإن وق،صتبال طورش ةحنال أققو

قي.سوال كةرشال لام سرأ عومجم نم %  ٩ •ةنیعم ةیام ةقرو يأ يف رماثستالا زواجتی أن جوزی ال •
 وعمجم من %٢ه ةكرش ألي لةوظاھال ةلائسلا ةیالعلا ق١روألا وأ میسألا يف رماثستالا وزتجای أن وزیج ال •

م.ھسلل سوقيال جیحالتر سكعی وبلمطلا ثناءستبا ،ارمتثساال تقو يف قودصتال تموجودا



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

ت حا ضا ل إی ت حو ة البیانا عالی  ال

ل؟بعم المالیة العخاطر إدارة ٤

(تابع) العخاظر إدارة إطار

 عامال حرطلا قبل ما استثمارات وأ ةماعال تداراصاإل يف كارتشالا أو باتكالا أو رماثستالا تجاوزی أن وزیج ال •
ق.دوصتال تھوجودا عوعمج من %  ٥٦ شھر،أ ةیناعث خالل سوقال خلتذ نأ حجرملا من يلتا روألا

 تجودامو ةمقی يفاعح من %  ٦ •رع رىخاأل فارطأل يعامجلا ماراالستث جمارب يف االستثمارات صرتقت •
ا ھیق یستثمر شال يعامجلا رامثسالا جمارب نم أي داتوجوم ةعقی اشص نم 0,7 تجاوز ال أن جبوی ،قودصنال

وق.الصنب
 العالیة واألوراق )،حدةمتال عربیةال تراماإلا صاتور(ب ةیجیخلا ھمسألا يف االستثمارات زواجت أن جوزی ال •

/٣  •و /٣  •م)سھألا ءاقتساب( تارابالعق ھطبرعلاو اریةالعق ةیراعثسالا تألدواوا ت،ابلثا ذاعلا تان لیةلدوا
ي.لاولتا رع ،قدوصتال تجودامو رامجإ نل٤هو

.رطاخمالبةلقعمتلا تاحاضإلا يف يالعال رریتقال خرات يف لصتدوقل ةیراشسالا ھظغحعلا ةعطبی یلتفاص نایب ویتم

ن خماطر (أ) شا ال ا

 ،قودصنال عھ رمةالعب ھاتمزاالتب ءاوفال ىلع لقابمال طرفال قدرة مدع يف كمنت يلتا طرخالما يھ ناشالا اطرمخ نإ
 اتالموجود ضوبع ىلنبلا ىلد دنقلا من یسيرئ كلبش طرلعخاا هذھ وتنشأ ة.لیما رخسائل لصندوقا دكبت إلى يدؤی مما

 ویجمعھا تمانالئا اطرخلم ضعرالت رصناع ةفكا دوقصنال یدرس ،رطخاعال ةرأدإ ولح ریرالتقا دالعإ رضولغ ى.رخألا
 ل).عمال قطاع طرومخا ةلدولا طرومخا السداد نع دینالع تأخر خاطرم لثم(

االئتعان خماطر إدأرة

 فاألھدا ضمنتتو .ةبععتال راءاتإلجوا ساتسیالل أفقو نتظعھم ورةبص ناشالا اطرمخ ةقبرابم الصتدوق مدیر قومی
أ فقو لصندوقا ارةإلد اھعابا عینیت يلتا ةیرشاستالا ططخوال تایجبارتسالا حدیدت ) ١( مار:ستثاال ةجنلل ةرئیسیال
 قصتدوال اءأد عةاجرم )٢يو ط،ورشال ةئحالو باتكالا رةشن يف نعبیال نحوال ىعل یةاالستثمار جیھاتوالتو فادھأل
 فاألھدا لثشو ر.خآل ینح من ألسھما ىمستو وعلى لماعاأل عقطا ىمستو ىعل ةعبعلا تاالستراتیجیا مختلف شةاقمنو
 یاتاالستراتیج ةسراد نع ولمسؤ أنھ اعك ،نیرشسعلا صالحم ةایمح يف قودخعلل يراثتسالا سللعجل ةلرئیسیا

 ظرین ك،ذل ىلإ ةضافاإلب یجي.راتستاال ؤىستلعا ىعل صندوق كل ءادأ ةعجرامو وقصتد كلل ةعبطال االستثماریة
 بشأن دوقصنال لمدیر ورةمشال وتقدیم الحصلعا ضاربت ىلءا يدؤت ذق شال ءاتجراإلوا اثألحدا يف يراثتسالا سمجلال
 داترشاإ وأ مارستثاال ةسیاس ع• نماالئتا طرمخا وافقت مدع حالة يوف سیأ.منا كذل انك اذإ ة،كنععال صحیحالت بلس
 طھالعحف نبأ قرار لك عدب عملیأ ممكن وقت برقأ يف حفظةالم في نتوازال دةعابإ زممل دوقصنال مدیر فإن ق،دوصتال
 .ةلنمعال ماراالستث ییرمعا عھ افقةتوم ریغ

أالئشان ملخاطر ألتعزض

 يف ةباعلا داتجولمول ةریدفتال مةلقیا یمثل رریتقال ریختا يف الحخدوق يف ناشئالا لمخاطر ضعرللت ىصألقا دحال نإ
.)ناشا طرمخا تحمل ال ھاإن حیث یةالملك حقوق أدوات ءناستث(با ليالعا ركزالع انبی



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

ع)العالیة العخاطر إدارة ٤ (تاب

(تابع) االنشان خماطر (أ)

ء من مستحقة أرصدة طا س الو

 ةقلشلا تمانالئا رطخاھ عتبرت .ویةالتس قید علبیا التمعامو شھامال تباعاحن من اءطسوال من العستحقة رصدةاأل أشت
 دیدم معھم ملیتعا نیدلا الطیبة عةسمال ذوي طاءوالوس القصیرة ویةتسال رةفت بسبب ةتیلض واةعمنال رغی مالتمعابال
سنوي. ربع كلبش اءوسطلل ليالما ركزالمو مانیةاالئت تالتصتیفاو بطضواال اقبةبعر قوثعلا رمدی ویقوم .قدوصتال

 كةرش يھو العالیة قاروأل الوطني ظبيأبو شركة خالل نم ةببلاملا قراألوا وشراء عیبل الصتدوق التمعام عظمم مت
,)٦• احاالیض ظران( قصتدوال ردیمل بعةتا

ألبتك لدى نقد

.قودصتال ریدھ ىلد یةالبنك ھصدتارب قودنفصلا ظتفحی

طر تركزي أالئتعأن خما

.طورشال ةئحالل فقاو ھتارامتسا ظھحفم كیزترب یتعلق فیعا دوقصنال اسةسی ةشقانم قسابال يف عتت

السيولة خماطر (ب)

jbLLa ء'دالر'/L-

 قفاخإ نع ةمجكاا ئرلخسابا ةیوشلا طرمخا قتعلت ت.الھعاعال ةیوست قتو اطرمخ وءنش لىإ الصندوق ةطشنأ ديتؤ دق
قمتفال قدعالتا طورش سببح داتالعوجو من ھارغی وأ اتضعانال وأ ةالنقدی غالعبال ربتوفی ماتھالتزابا ءاوفال يف ما متشأة

اھیلع

 مدع مانلض طیسو خالل من تایوشلا ءراجإ ریقط نع طرلعخاا هذھ ذغیفخبت الصتدوق یقوم مالتععاال عظملم ةسبالنب
 ةلیمع من زءأج ویةتسال ودحد كلتشو ة.ویسللت التعاقدیة امھمعزالتبا رفینالط الك يفی مادعن الإ العتاجرة لیةعم ةویست
 د.ودحال ةاقبروم نماالئتا بةاقرم

خر. املوجودأت ألقمية يف لالخنفاخر وتعرضت سدادها التيتأ

 ٣  ٦يف امك عةلقیا يف خفاضلالت ضتتعر وأ ھاسداد تأخر قد فاةالمط ةكلفالتب ةجلسم مالیة تجودامو يأ ىلانھ دجوی ال
.)ءيش ال :٢  • ٥٦ ربعسید ٦٣( ٢•٦٦ رمبسدی

 نع التاشنة اماتھتزبال ءاوفال دنع لصتدوقا ھاجھوای i يلتا اتبالصعوب العتعلقة طرلعخاا في ةلوعیلنا اطرمخ لتتمث
 یقةطرب تزامااللت ١•ذھ ةیوش میت أن وأ ،ىرخأ مالیة تجودامو وأ یةقدن مبالغ مدیتق اھتیوش مت يلتا لیةالعا ھطلوباتم

ق.دوصنال صالح في لیست

 •القةع تان افطرأ لىإ ةقحستعال لغالعبا من سيرئی بشكل وتنشأ

ولة خماطر إدأرة عي الن

 قعةعتوال دادستراال باتطل ذلك يف ماب بالتزاماتھ ءفاولل افیةك ةلویعس وفرت يف یتعثل طرلعخاا ارةإد يف دوقصتال نھج نإ
ق.دوصتال عةسمب رةخاطالع وأ ةولدبم رغی رنانخن كبدت وند استحقاقھا دنع للوحدات

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

١٨



ضاحات ت حول إی  المالیة البیانا

d المالیة المخاطر إدارة ٤ 'isj(

(تابع) السيولة خماطر ؤب)

ت:ذع\أ١١ السيولة خماطر إدارة

 تتمو .ةبععتال تءاارجإلاو للسیاسات أفقو عیةأسبو ورةبص دوقصنال ىلد ولةالسی طرمخا رةداإب دوقصتال ردیھ موعی
ري.تشاالسا والمجلس ارثمستاال ةجنل قیل نھ أیموی مةعا رةوصب ولةالسی خاطرم بةاقرم

 لةالسیو لمخاطر عرضم تدوقلصفا يوبالتال ت،حداللو ميلیوا دادستراال ىعل وقلصندبا الخاصة وطالشر ةحئال ىصنت
 یةسوت في دوقصنال ىدل دادستراال ةسیاس تتمثل ت.وق أي يف حداتالو مليحا من دداترساال تطلبا ةبیبتل ةمتعلقال
 من لمع امأی )٣( ةثالث خالل يأ ،"يائھنال دعوعل"ا خالل ددارستا ارشعإ ھابشأن الصتدوق ىقند يلتا ةدرتفعلا اتوحدال
.' ٤توداجموال ةعیق افيص موی"

 ألسھموا دوقصنال ردیم من وفالعكش ىعل السحب لھیتس لمشت يلتا الیةالم اتاألدو خالل من ولةالسی قودخصلا ردیی
 تإلماراا في الرئیسیة لعاال واقسأ في طشن بشكل ھاتداول می والتي رأوف للتحقق ةبلاق ربعت يلتا نبیال وسندات رجةالعد
ق:ندوصال دىل وطالشر ئحةال أن كعا ،ةحدتعال ربیةالع

 وأ ولةدامت ةئلسا ةیمال راقأو شكل ىلع دوقصتال داتوجوم عجعوم من %٢ ٥ ىلإ لصی بعا ظفاحتالبا حمست •
.دادترساال باتطل ةیبتلل دنق

د.رداستاال تابلط یةلتلب سبتام قتو أي يق اتالموجود ة•يق يفصا من %٦  •ضتراباق دوقصنلل سمحوت •

املالية وباتملطلا قاقحتسأ الاج ليلحت

 التدفقات ةباتلا اوللجدا حضوت ه.نادأ ةنیبم ریرلتقا ریخوات يف اعك المالیة توباطللمل المتبقیة اقدیةتعال قاتستحقااال نإ
ق:وقدصلل العالیة اتللعطلوی صومةالمخ ریغ ةیئق1عتلا ةدیلنقا

األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة لندخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
أفریقیا وثیمال

 
ةیملقا
ةریفتلد١

مھرد ألف

ةیملقا
لیةماالجا

مھرد ألف

نم قلأ
احدو رھش
مھرد فأل

٣١ دیسمبر ١٦ •٢
المطلوبات العالیة

٩٩١٩٩١٩٩١ةقالع تان فارطأل ةقحسم غلاغم

٣١ دیسمبر ه١ •٢
المطلوبات المالیة

٨١٢٨١٢٨١٢ةقالع تان فارطأل ةقحتسم غسال

 

 اقحقستا ریختا برقأ سساأ ىلع لصتدوقل المالیة وباتطلللع مةالعخصو یرغ ةالنقدی التدفقات السابق دولالج حفنوی
ء.ضاقتاال دنع عدقال تحقةمس فاندةال ةجمالیاإل ةالقیم تتضمن .نمعك ياندتع



األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صنوق
أفریقیا وشمال

 المالیة البیانات حول إیضاحات

)pti(المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) السيولة خماطر (ب)

(تابع) المالیة المطلوبات استحقاق اجال تحلیل

 اتجودموال صافي ءباستثنا ،یلحللتا اذھ عن ریم بشكل اتدواأل هذخ من لصندوقل عةلعتوقا ةالنقدی تاقفعلا فتختل ال
 ریختا نم مینیو خالل ھاردادباست تعاقدي امالتز دوقصنال ىلد نویك ثحی داد،سترالل بلةالقا تحداوال يحاملل المنسوبة

 ویلةط وأ لألجا طةوسمت اتلفتر اتوحد حاملي لقب نھ ھاب ظفتحم حدأتالو هذھ نأ بقةساال الخبرة ریشنو ر.عاإلشا
 اتحتیاجا أو سوقال فظرو غیربت ةرعبس یرتتغ ھاألن رأظن ھاب ؤبتتلا بصعی دادترسالا مستویات أن إأل ل،جألا
 یتمو .)%•  ٢:١•٥١( واحد لكما دىل بھا ظفتحم تداوحال من %ه  •ر،یرتقال خریتا في وكما .ھمافھدأ وأ نیرشععلا

 رضالق ةھقی یةسوت قبل ھااسترداد كنیع وال كلبتا من حداتالو لمالك قرض مقابل كضعان حداتالو ذهبھ فاظحتاال
ل.كامالب

السوق خماطر (ج)

 صرف تومعدال ألسھما عاروأس فائدةال تدالمع مثل سوقال عارأس يف بالتغیرات لقةعتعال طرلمخاا يھ سوقال مخاطر
 نم فدیلا نإ لیة.ما أدوات نم ھكلتس ما ةعقی وأ الصندوق تادارإ ىعل مستقبلي تأثیر ھال یكون يلتا نبیةاألج التععال

 لىع ندالعا ظیمتع عم ولةمقب سمقایی خالل نھ تھاراقبوم سوقال لمخاطر ضاتعرالت ارةإد وھ قونلا طرمخا إدارة
ر.طخالما

السوق خماحلر إدارة

 فھدال بیان یتمو ق.دوصتال ىلد رامثسالا تیھاوجوت أھداف ىلع قوعملا خاطرم ارةإد نعأبث دوقصنال یةاستراتیج ومتق
 تسایاعلفل آفقو يمیو بشكل قوععلا طرمخا دوقصتال ردیم یدیر .  ١رقم احاإلیض يف للصتدوق سيئیلرا ريالستثماا

ىعل لصندوقل مةالعا سوقال أوضاع ةبقارب مارستثاال نةجول رياالستشا سجللعا ویقوم .ھاب لعوعلعا واإلجراءات
ي.ردو ساسا

 فظھعحبال طھالعرتب رىاألخ طرلمخاا و/أو ملةعلل ط وحالتب دوقصتال رمدی مقوی قد أ،سبنام أو أیرورن ذلك یكون مادعن
.ھثھیجوتو رماتثسالا افألھد أقفو

الععالت ملخاطر انتعزض

 مھرلد"ا( فیةالوظی عملتھ ریغ أخرى التبعم ةموقم التاممع مارإو ةیمال أدوات يف باالستثمار للصتدوق محیس
 ىرخاأل ةیبجآلا التالعم مقابل لتھعم فرص عرس ریفت احتمالیة لمخاطر رضمع دوقصتال فإن ك،ذلوب .")يراتمااإل
 رھمالد ریغ التبعم ةمقوعال دوقصتال وباتمطل وأ موجودات من جزءال ذلك ةص ىلع سلبي رتأثی ھل یكون قد حون ىلع
تي.رامااإل

 والربالد وطةمرب وقحخدال فیھا ثمرستی يلتا رىاألخ الخلیجیة دولال تالعع وجعبع اإلماراتي رھمالد فصر رعس إن
د.حال اذھ ىلع التعمال لمخاطر الصندوق ضتعز رصقی يوبالتال كي،مریاأل

 ي،راتمااإل درھمبال ةطوبرم ةأجنبی التبعم وأ اإلماراتي رھمبالد ةموقم تھومطلوبا قدوصتال داتوجوم معظم تكان ولعا
 المالیة تائیابال ىلع يوھرج ریفت أي اھل یكن مل فرحنال عارأس يف ةلوقعم ةلعتحم تیراتغ يأ نأ اإلدارة قدیرت يفف
صتدوق.لل

ةدئافلا راعسأ رطاخملشهرعتلا

 اتجودمو عیرتس ادةإع خراتو حقاقستالا ریختا نیب ةلزمنیا الفروق نم أشت لشا طرخالما يھ دةالفائ رعاسأرطخام
ائدة.لفبا محملةال تھومطلوبا دوقصتال



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

ئك•رتیب المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) السوق خماطر (د)

1ؤع\١ت١إ الغائدة أسعار ملخاطر التعرض

ةدئافلاب ملةمح یرغ قودنصلل ةیالعلا تابولطملاو تادوجوملا غالبیة

 میعوج وي.سن عرب سأسا ىعل رھاسعیت عادةإ ھع رةغیمت فاندة رسعابأ يھ قدوصنال ردیم ىلد نكیةالب رصدةاأل نإ
ة.ئدفا تحمل ال رىألخا المالیة توداوجالع

ىرخألا راعسألا طرخما

 الناشئة لكت الف(بخ قوفلا رعاسأ يف اتغیرللت ةجتین اةألدا ةمقی بتقلب ةعتطقال طرخالعا يھ رىألخا عارألسا طرمخا
 وأ لماليا رامثتسالل دةحدم لاموع عن ةجتنا اتغیرالت هذھ تكان ءواس )،تالمعلا خاطرم وأ ةدئاغلا تمعدال رطاخع نع

 العالیة اتاألدو معظم أن ثحیو ق.وسلا يف العتداولة العالیة اتاألدو جمبع ىلع رتأثی ھال لاموع وأ ةردحعلا ھةللج
 في اتغیرالت ةفكا نفإ ل،امشال لخلدا بیان يف العادلة عةلقیا راتتغیب االعتراف ع• دلةعاال ةمیلقبا جلةسم صندوقلل

.راشسالا تادایرإ يغافم ىلع مباشر بشكل تؤثر سوف قوعملا وفظر

 لصناعیةا عاتالقطا فختلم يف اتدواأل نم دوئعةم ظھحفم ءاثنإ خالل نم عارألسا طرخام ارةإد دوقصتال مدیر یإولى
لالستثمار. ةوجیھیالت للمبادئ أقفو لوداتال تواأد ني دوقصتال مرستثی ة،دیعالا ظروفال يفو مختلفة. قواسأ يف لھاداووت

ط.روالثف ةئحالل فقاو اتھاستثمار ھظفحم كیزترب قلعتإی فیعا الصندوق ةعسایس ةشفانم بقساال يف تمت

 ساعدت مي.یو بشكل عاراألس طرخام ارةإد قصتدوال ردیھ من یةالداخل اتاإلجراء بلئ ق،لصتدول یةالداخل ةحالئل وفقأ
 نویتعی تمر.مس عكلبث رعاسألا طرمخا نم عنو يأ ةاقبروم فحص ىعل الصندوق مدیر ةخلیالدا عةلظاألو تءاراجاإل

 منظور من ولمعق يمنز رطاإ عنض ممكنة ةریقط لنفقأب ھاب وحالمسم ةوجیھیالت المبادئ عن انحراف أي حیحتص
یأ.ھرش عاراألس طرمخا ةاقبرم ستثماراال نةجول االستشاري شجعلا من قصتدوال اتاءجرإ بوتتطل .ةكیملال ققوح

 ردیھ یكون ق،دوصتلل ةیراشسالا جیھاتوالتو اتسالسیا مع افقةتوم ریغ سوقال خاطرم فیھا نوتك شال الحاالت وفي
 یربمعای المحنظھ امالتز دمع من حققلتا دعب لیأعع كذل قیقتح كانیةإم درجمب ھظغحعلل نالتواز بإعادة أمزلم وقالععتد

.ةبقطعال راشسالا

 دوقصنال تراعاظسا زكرت .لمعال وقطاعات ةعقابلال فاألطرا سساأ ىلع طرلمخاا كزتر ةقبرابم قودتعصلا مدیر موقی
:ةیناتلا عاتالقطا يف مھسألا يف

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

 
٦٢١٩ 
رھمد لفأ

.٢•٥٦ 
مھرد فلأ

٨٦,٨٥٥؛٣٩٦١٢یةكبنلا تا•فا
-١٢٤•٧٩رماثستالوا ألتعوبل

٧٩٤١٢٩٣٧٢١٦١تالصاتالا عاطق
٨٣٩١٩٩٦٣٥١٦٢تراقاعال
٤١٦١٦٢٢٦٨١٣٤ىرخأ

 ٩٣٨١٦٢١٩٨٤١٧٣٦

١

 



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

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

i العالیة العخاطر إدارة)pti(

د) (تابع) ألسوق خماطر إ

 خالل من ادلةلعا مةلقیبا المالیة تللموجودا ھتاراشسا ظھحفم يف ليالتا يدرفال ھريالجو ضعرالت دوقصنال ىلد نكا
:ةرساخال وآ بحلرا

 ٢•٦٩
%

٢•٥١
%

٨٦بكسا
٣؛ع.م.ش التجاري يظبوأب كبن
٣،ع.م.ش تراعقالل ارععإ ةكرش
٣٤ع.م•ش لألوا جلیخال كبن
 ٣نىطوال قطر كبن

 كل ساسأ ىلع ألسھما اتالستثعار سوقال رعاسأ يف ولمعق بشكل علةلعحتا ةلمستقبلیا التقلبات بتقدیر الصندوق ومیق
.ةحد ىلع راشسا

 مھسأل ردیةالف ةیقوسل ١ألسعارا يف محتمل ولمعق ضخفاانب للصتدوق لماثلا الدخل نیاب ىلع رثیتأال ناهأد ولجدال نییب
 صرفو ائدةالف تمعدال صأوصخ ،ةبتثا ىقبت رىاألخ اتیرتغالم ةفكا نأ للیحلتا رضویفت مبر.دیس ٦٣ يف % ١سبةبن
.ةنبیجاأل تالعمال

  
٢•٦١
رھمد فأل

٢•٥٩
ھمدر فأل

 ٦•٦٨,٢١٥٧٣رةسالخا أو حربلا خالل من دلةعاال مةلقیبا ةیمال وجوداتم

ه.العأ بینةالع یمالق ىلع عاكسم نكول معادل ثیرتأ ھل ونیك نأ كنیم انك سوقال عاراس يف انخفاض يأ

التشغيل خماطر إه)

 اتقنیالتو باإلجراءات طبترت عةتنوم أسباب عن الناشئة رةشعباال وغیر ةرقابعلا ةرامخال راطخم يھ یلشغلتا طرمخا
 الخدمات يمدقم ىتومس ىلع یأجراخ وأ دوقصنال ىمستو ىلع یأخلدا ماإ ،قودتعصلا تلعملیا الداععة ةحتیالت والبنیة

 الناشئة تلك ثلم یولةالنع ومخاطر سوقال طرومخا ناشالا اطرمخ بخالف جیةخار خرىأ لمواع عن لكوكذ ق،تدوصلل
ر.شاستالا رةإدا لقواعد مأععو المقبولة یروالععای میةظیلتنوا ونیةالقان تباطلتعال نع

 نتوازال قتىتح أجل من لیفبثتلا طرمخا رةإدا لىإ قدوصتال یھدفو ق.دوصنال ھطشأ ععیج نم یلشغلتا طرخام شأتن
للعستثعرین. دائوع قیقتح يف لالعتعث يراشسالا ھدفھ تحقیق ھع تھسمعب رارإلضوا العالیة الخسائر من دحال نبی

 هذھ معدیو ق.صندوال ردیم قاتع ىلع یلشغلتا طرمخا ىلع طابضوال قییئو تطویر نع الرئیسیة ةلیوؤسسال عتق
 تویاستم ءاشإو تدماالخ يمدقم ىلد ملیاتوالع ضوابطال لعش لیفشلا طرمخا ةرادإل عامة یرایمع عضو المسؤولیة

:ةیللتلا التعجاال يف الخدمات يمدقم عم دمةلخا



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

۵وىب المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) التشغيل خماطر )٥(

.تایلوؤسلاو واألدوار ھامالم فئنعخل باتجواال نیب سبالمنا فصلال تابلئش •
ت.الماععال وھراقبة یةالتسو تیاملع تباطلمد •
رى.ألخا ةیعیظئتاو ونیةالقان تللمتطلبا المتثالا •
ت.ءاراجإلوا طباوضلا وثیقت •
ة.ددحعال طرخالعا ةلجعامل اتواإلجراء بطضواال اءةوكف قائمةال اتعملیال لمخاطر ريالدو التقییم تباطلتم •
.ئرواطال ططخ •
ة.والتجاری ةیالقخأل •ریاعملا •
ثیر.تأ ھل ناك اذإ نیبأتلا كذل يف ماب ،رطخامال من الحد •

 تتمو ات.اءإلجروا تاسایسالب زامااللت قوشحلا ردیم ىلد يخلداال قدقیلتا رةداإ اھیرجت يلتا الدوریة تاعجارملا معدت
ق.دوصنال ریدمل لیالعا ارةإلدوا قدقیلتا ةجنل ىلإ تصاخمل تقدیم ع• اإلدارة مع تعاعراجال هذھ جتاتن قشةمنا

 لقیتع فیما تالخدما يمدقم ىلد طبقةالم والعملیات طابوضال ةایكف ىمد حول ارةاإلد لسمج اءضعأ مییقت نیقت تمی
ت.ماخدال يمدقم عم تتظعھم مناقشات خالل نم يلبغشتلا رطاخعب

 ظفح ءامنأ ثرتع وأ سالإف ببستی وقد ة.یدج معةس ذوي سطاءو دىل صندوقبال اصةخال حداتالو كافةب ظحظااال می
 ھدیر ویقوم ظ.حفال نمیأ اھب ظفتحی التي العالیة راقباألو یتعلق فیعا دوقصتال حقوق من دحال أو لجیتأ يف اتحدلوا

عھ.م ملیتعا يذال حفظال مینأل ليالما زكربلوا الداخلیة بطواضالو نيماالئتا صئیفالت اقبةبمر دوریة رةوصب وقنتدالح

( د املال رأس إدارة (

 ضبغر هظفحم يف تباتاذكالا مبالغ راشسا ىلإ قرتدصال فدھیو .ةتمقاال حداتالو ددع يف دوقصنال مال رأس لمثیت
 سوقال يف جھلعوا اضخفاالن طرخام افیفخت مع وسطالمت المدى ىلع یةزجم دائوع وتوفیر لعاال رأس يف نعو یقحقت

.ةلصلا ذي

 ھاتللتوجی أفقو نةزوامت ظھحفم يف ارثمستاال خالل من سیةرئی ورةبص الھدف اذھ تحقیق ىلإ قودنفصلا فھدی
 تابلئعلاب صتدوقال تزمال قدو .اتوحدال مليحا تادادرتساب ءفاولل فیةلكاا یولةلسبا ظدثاحاال عم قللصتدو ةیراعثسالا

.يزكرملا دةالعتح ةعربیال اتإلمارا فرغمو والسلع الیةالم قرااألو ةئیھ وائحول قوانین كذل يف اعب جیأارخ ضةفروالع

ماكحألاو تاریدقتلا مادختسا ٥

fJLjj jy لىلشتل يسعطعذ/ تءس شدعت •عند ةلءغعر/ ةیسطعر/ملئخ؛'آو هدكوعناربع تیفل•ل• 

المالیة ألدوات العادلة القیم )٦(

 قیمھا حدیدت میت عادةو ،يفاعلا زكرمال نایب يف دلةالعا مةبالقی اسةالعق االستثمارات للصتدوق المالیة اتدواأل نعضت
ة.ھولسب عتاحةال العدرجة قوسال ارسعأ يأ ت،رایظدلل ولمعق نطاق يف لةالعاد

األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني ابوظبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

واألحكام التقدیرات استخدام ٥

ت العادلة القیمة )١( ء بخلم٤(لعالیةرب و

 لجاأل القصیرة وأ ریةلفوا الطبیعة سببب دلةالعا عةلقیا قاربت ریةدفتال ةالقیھ فإن ى،خراأل الیةالع اتاألدو ضلبع ةسبالنب
.ةلیعاال تاودأل

 كعا ة،رادإلا نم وعةالعوض تتقدیراوال امألحكا ىلع باشعالل الحاجة من قللی ةحظمالبال رةالجدی سوقال رعاسأ وفرت نإ
 غیرلت أعبت ریفی والععطیات ظھحمالبال دبرةالج سوقال ارسعأ توفر نإ .ةدلعاال یمالق حدیدت ععلیة حول وكالثفك قللت ھاأن

ة.معالا ھاأحوال ىلع لكوكذ العالیة األسواق يف ةنیعم اثحدأ على ٤اذب تللتغیرا ةضرعم أنھا كعا ق،سواواأل جاتنتالم

 یاتمعط نم ققحلتا ي:یل ام دةنحعال طباوضلا لمثتو .ةدلعاال یمالق اسبقی قعلیت فیعا محدد رقابي رطاإ قصتدوال ىدل
 سجبلما إلى مةالھا یمتقیال قضایا نع واإلبالغ ،ةماھال ومیةلیا میسل ١حركات يف قتحقیوال والتحلیل ظة،حوعلال ریعشلا

ر.ماتثالسا نةجول االستشاري

)ز( ٣ احاإلیض يف شتھامناق تش دق ةلیعاال تاودأل دلةالعا عةلقیا سایقب المتعلقة وقلصتدل ةنبیاسعحال تعاانسیلا نإ
.٦ واإلیضاح

العالیة غیر الموجودات قیمة في (النخفاض )٢(

 على ةالقیع اضخفان انرخس لتحدید یورتق كل ریختا يف وقصتدلل لیةالما رغی تللموجودا ریةدفتال میذلا ةعجرام یتم
 والتغیرات لصأل ةیؤوسلا ةالقیع في بیرالك ضاالنخفا ھابین من لامعو ىإل حدیدلتا اذھ ویستند .ةلیعاال ریغ توداوجالم

 ونیك ع شال لصأل دياالقتصا ءادألا رع ةخلیداال دلةألوا ونیةالقان وأ ةیداصقالا وا ةیقولا وأ نیةتقال ئةالبی يف الھامة
 لصأل دادرسالل ةالقابل ةالقیع قدیرت میت ،لقبیال اذھ نم مؤشر يأ جودو حالة وفي .ةریفتدال ةعقلا على يسلب ثرأ لھا
 اتدققللت الحالیة ةالقیع يف االستخدام ةعیؤ لمثتت ل.صألل رةقدلعا یةحالال االستخدام ذیمة أو الحالي ىبال عرس سساأ ىعل

ت.وداوجالم نع تجةلناا المقدرة ةلمستقبلیا النقدیة

المالیة العوجودات قیمة في االنخفاض )٣(

 راحإد يغنبی انك اذإ ما ددحت يوف ل.ألقا رع أویست یمةالق يف خفاضاالن میقتل العالیة تھداجووم دوقصنال جعیرا
 رثییت ظھحعالبال رةیدج اناتبی يأ جودو ىدھ ولح مأأحكا دوقصنال عضی ،لماعثلا لخلدا نایب في مةلقیا ىضافخنا رائخس

 دنع یمةالق يف ضلالنخفا صمخص دصر میت ،كلذ ىعل ةانبو ة.قعتولعا دیةالنق التدفقات في نىللقیا لقاب نقص جودو ىإل
 فقاتتدال دادسترا يق اضخفان جودو لىع یلدل ةبمثاب ة،قابسال الخبرة رإ أدانتنسا ر،تبتع شال رةساخ ةالح وأ حدث تحدید
النقدیة

العقاري االستثمار تقییم )٤(

 قمر احاإلیض ىف كذل بیان یتمو ريعقاال رعاظسالل یةوقالس ةالقیم یرقدلت نمستقلی قییمت ءراخب تبخدما دوقصتال نتعاسا
٩.

القضائیة الدعاوى عن الثاشنة الطارئة المطلوبات )•(

 اتوبطلمال صصمخ دنتغی .يدادعالا لمعلا اقسی يف أشت یةائضق ىواعد يف - اتھلیعم یعةلطب رأظن - قدوصتال یدخل
 يوطت ة.جارخال دیةالنق قاتتدفال قدیرت ةیوقثود مدىو اقتصادیة موارد كبدت مالیةحتا ىلإ ضيقاالت نع الناتجة طارئةال
د.ؤكم بشكل منھا رھأ يأ جبنتان بؤلتنا كنیع وال كوكالش من ددیعلا رع روألما •ذھ لمث

األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني ابوطبي بنك صندوق
أفریقیا وشمال



ى منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق ش األوسظ ال
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ضاحات  المالیة البیانات حول إی

)d?Li( واألحكام التقدیرات استغدام ٥

المالیة والمطلوبات العوجودات تصئیف )٦(

 یةمحاسبال تائلفا عنض ایئدبم تصنیفھا لیتم العالیة وباتطلالمو داتجولمول أقاطن للصندوق یةالمحاسب تافایسلا رفوت
نة:عیم حاالت في ختلفةالع

 ىف نیبعلا فوصالب یلتزم أنھ قدوصتال كدأ ،ةراعئخلا وأ الربح خالل نم دلةعاال مةلقیبا لیةالعا جوداتعوال فصنیت دنع
.)٦(و)ط(٣نیحافیإلا

المالیة والمطلوبات الموجودات ٦

ةدلاعال میقلاو ةیبساحملا اتصئیفالت

ي:ف عاك ةیاملا اتاألدو تائف ع• وقصتدلل ليالعا زكرعال بیان يف شرةباالم دوبنلا ةیوست شآلا ل.ودجلا نبیی

 
 ةدلاعال ةمیقلاب

 الربح لالخ من
 رةاسخلا وأ
رھمد فلأ

 ضوقلا
 ةنیدملا ممنلاو
درھم فلأ

 4قثكتثا فأهھطال
رھمد فلأ

 ةیرفتدلا ةمیقلا
ھمرد لفأ

٢•٦١ ریمسید ٣ ١

*١٥١•٦٥-٦ه,،•٦'-البنك ىلد قدن

  -٩٣٨١٦٢١رةالخسا وأ الربح اللخ
-

١*٩٣٨١٦٢
*١١١-١١١  -ىرخأ تموجودا

 ١٢٤١••٦-١•٩٣٨١٦٢١٧٦٦١

ةالقع تان افطرأل ةقحتس غالس
--

١*٩٩١٩٩

 
--

٩٩١٩٩١

العادلة مةلقیا قاربن ریةالدفت یعةالق *

٢•٥٦ ربمسید٦٣

٣٧٧١٨-٣٧٧١٨-كتعلا ىلد دنق
 من دلةالعا مةلقیبا مالیة تموجودا

 -٩٨٤١٧٣٦الخسارة وأ حربات لالخ
-٩٨٤١٧٣١

ها-٤٥-ىرخآ وجوداتم

 ٦١٣١٦٤٦-٩٨٤١٧٣٦٧٢٨١٨

ةالقع تان افطرأل ستحقةم غلاس
--

٨١٢٨١٢

 
--

٨٦٢٨٦٢



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

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 المالیة والمطلوبات الموجودات ٦

>)yU( العادلة والقیم المحاسبیة التصئیفات

 رةصیق ةیمال ومطلوبات جوداتھو رةالخسا أو الربح اللخ نھ العادلة بالقیعة ھاابعتنحا میت ال شال المالیة اتاألدو عثلت
.ةدلعاال اھتعی ةریدفتال اھتعی سارب لجألا

ا یسای تمی التى رةجتاعلل اھب العحتفظ االستثمارات ءاقتساب عطفاةال فةكلالتب الیةالع وباتطلالمو جوداتعوال یعجع ستقا
.مییتلا یبسالأ خدامباست أو ةطشن سوق يف العدرجة عارألسا ضروع ىلإ جوعربال ماإ لكوذ دلةالعا لقیمةبا

.مییتلا أسالیب خدامباست دلةعاال ةعیلا قودصتال یحدد ،ریرنثال خریتا يف كعا شطةلنا غیر تالوحدا يف ارتثملالس ةسبالتب
 يلتا وأ السوق يف مالحظتھا یمكن رعاسأ اھل جدتو يلتا ت،جدو نإ ،ةثلمالما تألدواا عھ نةعقارال مییتلا أسالیب تضمنت

 يذال العادلة ةعیلا حدیدت إلى لتوصلا وھ مییتلا بوسلأ خدامستا من الھدف نإ ار.ألسعا أقرب یوفر مؤشر ضعن درحتن
 يارجت أساس رع سوقال في العشاركین قبل من دیدهتح مھبس انك يذال رریتقال خریتا ني الیةالع اتاألدو سعر كسیع

 يف مةتخدمسال اتطیععال أھعیة یعكس الذي ناهأد نمبیال العادلة ةالقیع سلسلت خدامباست دلةعاال یملقا اسبقی لصتدوقا ومیق
س:یاقال یبالسأ

بقة.طامت داةأل نئعط سوق يق ل)دعملا یرغ( رحالمد سوقال سعر ;لوألا وىلسعتا

 ریغ وأ ر)عاسألا يھو( باشرةم ةریقطب ماإ ھلفحالعالب رةدیج عطیاتم رإ دتست التي یمتقیال بلیاسأ ي;انلثا وىلمستا
 قواسأ ين نةالمعل قوعملا عارأس دام;ستخبا ھاتقییم يال التي اتدواأل ةئفلا هذھ تشعل ر).سعااأل من ةدعستعال يھو( شرةبام
 ىرخاأل میتلا بیلامأ وأ أطاثن لؤألا قاوسألا ين ةلاثمملا أو ةقبطاعال تاودأل ةنعلعال رعاسألا أو ةلثامم راودأل ھطشن

ق.سوال اناتبی من باشرةم ریغ وأ مباشرة ةریقطب ھظحالمالب رةدیج ةمایلا اتطیععال ةفاك نوتك بحیث

 اتدواأل كافة ةفئال هذھ لعشت ظھ.الحالمب ةریبج ریغ ةریھجو تمعطیا اھی خدمستث التي یمتقیال یبأسال ث;الثال ىتوسلما
 ھظحالععلاب الجدیرة وغی للععطیات كونوی ةحظمالبال رةدیج یاناتب رإ ةدتسم رغی تایطم اھمییقت بأسالی نشمل لتىا
 تاودأل ةنعلعال األسعار ىإل استنادأ اھعیت تمی يلتا اتدواأل رع لفئةا هذھ تشتعل .داةاأل مییت لیةعم رع جوھري رثیتأ
نبی الفروق سكعت يكل حظھمالبال رةدیج ریغ ھریةجو ضاتافترا أو تبتعدیال ماقیلا ألمرا ضيیقت حیث ةھععلا
.تواألدا

 قیاس مستویات فصتیت ثیح من ،ریرسال رةفت یةھابن ادلةالع ةعیلاب ةعائقعال الیةالع اتألدوا یلحلت أدناه ولالجد نبیی
ة:لدعاال القیعة

٢٦

 لوألا ىوتسمال 
مھرد فلأ

 ثانىال ىوتسمال
مھرد فلأ

 ثالثال وىالمسد
مھرد فلا

 المجموع
مھرد فلأ

٢• ٦١ ربمسید ١٣
 ظفتحم ةللام تداوحوم

٩٨٣٦١٢١مھسأ - ةرجاتعلل ھاب
--

٩٣٨١٦٢١

•٥١٢ ربمعید ٣ ١
ظفتحم ةللام تداوحوم

٩٨٤١٧٣١--٩٤٨٧١٣١سھمأ  ة—رحاتعلل بھا
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ضاحات المالیة البیانات حول إی

لاملا سرأ ٧

 وليألا الطرح رسع تعثل (التي االسمیة مةلقیبا تردادلالس ةالقابل حداتالو واسترداد اكتتاب يف صندوقال مال راس لیتعث
دراھم). ا ' عةبقی

ة.لیلعاا رةالفت ةیاھون ةیداب يف ةالقائع ألسھما عدد نبی ةیوست هاذدأ لدولجا نیبی

 
 صدرةم اتوحد

 ملبالكا ةعوقدمو
ھمدر لفأةمئاقو

٨٦٥١٣٦٣١٦٤٥٣١١٣٦٤)ھنایب دعام( •٦٥٢ رینای  ٩ىف كما
٦٤,ا٦١٤٧٦•٩٩٦١٦تردادلالس ةبلاق وحدات ىف باتكا
)٦٦••٦٦()٦١٦•٣٢٦١٦(ستردادلال بلةقا تداوح درداستا

ةة٣:؛٤٩٥١٣٦٣١٤٤٦٣)ھنایب دعا(م •١٥٢ ربمسید ٣  ٩ىف كما
٣٦٥١٦٦٨٦٦٦١٨دادرتسال ةباق تداوح ىف باتكا
)٤٩٦١٣٣()٤٨٣١٩٦٣١٣(تردادلالس ةنلاق تداوح دادترسا
١٨٦٤•٨١٦٤٨٥•٢٣٧٧١٥•٦٦ربمسید١٣ىفامك

تادادرطالا يطایتحا ٨

 اتالعوجود ةعقی يفصا أساس لىع ألوليا العرض دعب ما ةرتف يف تردادلالس بلةالقا حداتالو داترداستوا تاباتكا عرست
 ھابیع وأ اؤھاشر تم الستردادل بلةقا دةوح لكل االسمیة ةوالقیم اتالعوجود ةعقی يفصا نیب الفاالخت جیلتس یتمو وحدة.لل

ي.لعالا كزرالع نیاب يف اتاالسترداد يطایتحا في

.ةلیعاال رةالفت ةایھون ةیداب يف رداداتاالست يطیاتحا ةیوست هنادأ ولجدال نبیی

 
رةصدم حداتو
بالكامل ةعوفدمو
ةمئاقو

ىطایحا
تاداردستاال

ھمدر فلا

٨٦٥١٣٦٣١٦٤٨٩٦١٢٧)ھنایب دعام( ٢•٥١ رنایی  ١ىف كما
)٤٧٣١٧٢(٦١٤•٩٩٦١٦تردادلالس بلةقا تداوح ىف باتكا
٦٨٢١٦٤)٦١٦•٣٢٦١٦(ستردادلال ةبلاق تداوح دادترسا

٦٦١٦٨•٤٩٥١٣٦٣١٤٤)ھانیب دعام( ٢•٥١ ربمسید ٣  ١ىف كما
)٦٨٨١٥(٣٦٥١٦٦٨ردادستالن بلةقا تداوح ىف باتكا
٣٤٣٧١٢٢)٤٨٣١٩٦٣١(تردادلالس بلةقا تداوح دادترسا

٦•٨١٩٤٨٥٤١٣•٢٣٧٧١٥• ٦١ ربمسید ٩٣ ىف كما



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

مھستا ةیحبر ٩

 لالخ المصدرة تادولا ددعل درعلا سطوعتال ىعل ةسنلل ملشاال لخلدا عموجم ةمشب سیةاألسا ھملسا ةحیرب حساب یتم
.ةسنلا

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

 ٦١٢•
ھمدر لفأ

٥١٢•
ھمدر فلأ

)٢٨١•٦(١٨٦•٨٧ةلماثلا )ةراععخلا( ر لخلدا جعوعم
؛٥٢٥١٦؛٣,•؛٢رةنصمال یةادعال ھمسألا لعدد عرجحال وسطعتال
)•لھ٧٨(.(٣٢ضةخغلعوا سلةساألا - حدلواا ھمسال )ةرساخ( متفاحلر

 قةالعال تنا فراطألا ١•

ف تعريف طرا العالقة نات األ

 ذخاات يف ألخرا رفالط لىع ظوحمل یرأثت أو رةطسی سةرعام ام فطر دوربمق انك اذإ ةالقع تان أنھا افطراأل برعتت
 رمثیو ارثمستاال نةلجو يراثتسالا سجللعا ءاضعأ نم عالقةال تان ألطرافا فتألت لیة.شغیلتا وأ المالیة راترالقا
 تلك نم تخدما يوتلق بتقدیم ةالعتیادیا لعمااأل یاقس في دوقصتال موقی طرتھم.لسی ضعخت يلتا تالمنشا تلكو وقتدصال

 كمدیر وطنيال بيظوأب كتب لقب من ةددعلا كاماألحو طورشوال ھالیع قعتفال عارلألس فقاو عالقةال تان افطراأل
.قدوصنال

واألحاكم الرشوط

:يالالتك سیةرئیال ألحكاموا وطشرال

 يبظوبأ نكلب ملبالكا لوكةمع تابعة ةكرش ،م.م•ذ العالیة اقورالن وطنيال يظبوأب ةكرش العالیة ةساطالو
.قسوال يف ةدئاملا عارلالس قاوق قصتدوال إلى ةطعاونال تخدما دموتق نيوطال

تراقالعا رةإدا
ةیكنبلا تمادخالو

ق.دوصتال عھ علیھا قمتفال راعسءالل فقاو ةعنب تخدما يطنوال وظبيأب بنك دمیق 

:بتاكتالا طورش ئحةال في جدرم وھ عال فقاو التالیة األتعاب دوقصتال مدیر یستحق رىأخ

.يموی سأسا لىع قحتعت تداوجوعال ةعقی يفاص نھ % ١لھ ةسببن ارةإد بأتعا •
 s &p Pan Arabشرمؤ فوق لصتدوقل عیزلعتا ءداألل تستحق %  ١ •ةسببن اءأد بعاأت •

 Large-Mid Cap TR Index)"ھالیع رتبت موجودات قیمة صافي آخرو ")ریاعمال 
.')ى'صقألا دحال"( ةالقعال تان ةنكا خالل اءدألا ابعأت عدف

٢٨



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

 وبتي العالقة نات األطراف •١

ة د م ر أل ا

ر:ریقلتا ریخوابت عالقةال تان فاألطرا ىلد رصدةاأل يلی یماف

األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
افریقیا وشمال

 
٢•٦١
رھمد لفأ

٢•٥١
مھرد فلأ

٨,٦٣vv•١•٦٥البنك ىلد قدن

ةقالع تان فارطأل ةقحتس غلأبم
٢٧١١٩١ قصتدوال ریدم لىا عالدف ةقحتس االدارة عابأت
نیھا صفتھب نىطوال ىظوبأ كنب لىا عدفال ةحقستم رلةداا فعتأ

٧٢٧٢ئا
 ٩٩١٨٦٢

•یم.هذ ةيلاعلا قاروألل ىنطولا ىبطوبأ ةكرش عم تالمأعملا مجح

٥١٧٨٦٧١٢•؛ةالیم موجودات ءراش
٥١٢•١٧٢٦٧•٦٩ةللما موحودات عنل من التتحصم

٢٩

. . ل . ا , ذ ب ا

:ةنسلا اللخ لھشاال الدخل نادب ىف المدرجة قةالعال تان ألطرافا ع• مالتمعاال ىلی یماف

 
٢•٦١
رھمد لفأ

٢•٥١
ھمدر لفأ

٨٨١٣•-جارإی تداراإی
)٦٢()،•(وساطةال مصاریف

)٦٥٧١٢()٦٦٩١٢(ارثمستاال ارةإد بعاأت
)٧١٥•.( -اتعقارال ةانصیو ارةإد بعاأت
(٣٥٢))١١٣(إداریة بعاأت

 

ق.دوصتال ارةإد دوقصتال رمدی ىولتی

 اتجودمو ةمقی ىفاص نم أیونس % •٥,١ ةسببن ارةإد بعاأت عدف ستحقی ط،ورشال حةالئ من ) ١ة-٢( دةعالل أقفو
.يموی سساأ ىلع وتستحق تحتسبو ،ةیریش رةوصب دوقصنال رمدی ىإل صندوقال

 شرمؤ قوف وقصندلل عیزلعتا ءداألل ستحقت % ٦ •ةبسنب ءادأ أتعاب قحستی ط،روشال نحةال من ) ١ة-٣ يدةاعلل أققو
s&p Pan Arab Large-Mid Cap TR Index )"أتعاب دفع ایھعل تبتر موجودات ةعق يفاس خروآ ")ریاعمال 

.")ىصألقا دحال"( ةقثاعلا تان السنة خالل ءادألا



ضاحات المالیة البیانات حول إی

ةراسخلا أو حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم نم )ةرساخلا( ر حبرلا يفاص  ١١

األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة لتدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال

 ٢•٦٩
رھمد لفأ

٢•٥١
ھمدر فلأ

)٧٩٢()١ا٢،ه(ةقحقم رائسخ
)٣٨٩١٦٢(٨٨١٥•محققة رغی ر)سائخ( مل أرباح

)١٩١٧٢•(؛٥٣٦١ 

ر,ریتقال خریتا يف كعا كیةمل قوحق مھسأ يف رةالخسا وأ الربح خالل من العادلة ةمیلقبا دوقصتال استثمارات عیمج لتتمث

يارعق رامثتسا  ٢١

 ٢•٦١
درھم لفأ

٢•٥٦
رھمد فلأ

ریاس١ىفاھك
-،•٩١٥٧

)٩١٥٧•.(-السنة خالل عمبی
--ربمسید ٣  ١فى

مستقل. یمثبذ خبیر ھب مقوی الذي سوقال تثبیم ىلإ العقاري ارتثملالس ریةالدفت یمةالق دتستن

 ققاتتدوال الدخل لصافي جحلمرا سطومتال سساأ على ليالعا زكرعال نیاب ریختا يف اعك للعقار دلةالعا ةالقیع حدیدت تم
 شترم نبی یمتقیال ریختا ىف راقع تبادل اللھخ من نكمی الذي درعقال العبلغ عادلةال عةلقیا هذھ لدعتو ة.العخصوم ةیكتل١

.رباجإ وند صرفوالت الحرة إرادتھما ملبكا اھعو عیباو ءارشلا على نمیزعا عائوب

رتھ.داوإ جیرهتأ الصتدوق رمدی ىفویو دوقصنال عن ابةإلنبا اريلعقا باالستثمار دوقصنال ردیم ظفتحی

ىخرأ اتودوجم  ٣١

 
٢•٦١
درھم لفأ

٢•٥٦
 ھمدر لفأ

ھانبال دعام

٦٨٧-قحتس ارجإی
١٦٤•؛فةمدی احأرب عاتتوزی

٧٨ةبنمد دائوف
--عةشال ىف االنخفاض صخصم .أعبقان

٨ة •١١١ 



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

ضاحات المالیة البیانات حول إی

d أخرى موجودات ١ ٣ >lsj(

:ةميقلا  يفاىضفخنالا ىصصخم  ةيفكرحلا

 
ربمسید ٣ ١
٢•٦٩
درھم لفأ

مبردیس ٣ ٦
٢•٥١
ھمدر فل!

 --سنةال ةیداب ىف دصیرال
مث١٦٨٧-سنةال خالل الشمة ىف ضخفاالنل ىفضاا صسخم
مث١٦٨٧-الستة ةایھن ىف دیسرلا

 ىلإ رشیق ةإضافی تمطوما تالمسا ىلع ءناب ٢•٥١ امالع يف ھمدر فأل ٦٨٧ البالغة حقستلعا جارإلیا قیعة شطب مت
صید.رال یلصحت ةحتمالیا معد

ىرخأ ةیلیغشت تافورصم  ٤١

 
٢•٦٩
ھمدر لفأ

٢•٥٩
ھمدر لفأ

رقاعلا یانةوص ارةإد عابآت
-

..٧١٥
٥١٥؛٥٩ىرخأ

٥٦٢١٦؛٥٩ 

ةرجتاملا تادوجوم يفاصو ةیكلملا قوقح ةیوست  ٥١

 المتبقیة ةالقیع اويتس يفھ ليوبالتا ٢٣ رقم دوليال المحاسبي ععیارلل ققاو كیةمل كحقوق الصندوق وحدات صتیفت تمی
 اتالموجود ةمقی صافي تقدیم میت ق،دوصتال اكتتاب ةرعتثل أفقو ت.بالومطال عوعمج ناقصا دوقصنال تجودامو وعلمجم

 مةلقیبا تاراشسا دققةالم ریغ اتالموجود ةمقی يصاف نمضیتو .یأومی تردادلالس ةالقابل حداتالو يحاملل ةقدقعل ١ریغ
 فالیكلت دیلتع ندو محدد وقت يق المدرجة قإلغالا رعاسأ مداخستبا ةحتسبالع رةالخسا وأ الربح اللخ من لةادلعا
.ةحدوال ةمیق فرص موعسر أو ةیاملا اتالموجود دعاتبسا

 ٢٣ مرق دوليال بيمحاسال یارللعع أفقو یةالملك وقحق عنض حداتالو ىنرع میت ،ةلیعالا تانایبا عن فصاحاإل ىنارغأل
ة.لیلعاا تللموجودا العدرجة ىنرعلا رعاسأ مادختساب سبوتحت



 األوسظ الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظیي بنك صندوق
أفریقیا وشمال
ضاحات  المالیة البیانات حول إی

d(( العتاجرة موجودات وصافي الملكیة حقوق تسویة ١ ٥ >L(

ة:رجتامال موجودات ةمیق يفاص مع قوثصتلل یةالملك حقوق ةمقی ةیوست يالالت لوجدال نیی

 ٢•٦٩
رھمد لفأ

٢•٥٦
ھمدر لفأ

١٦٤٦•٨١٦٤٦٨٩•٧لىالعا كزرالع نابی بسحب الملكیة حقوق
١٦•٥٣٧٧٤ضعرال عارأس ىإل قالغالا عارأس من لدیعلتا

بتاكتا ةرشتل أققو ةبوسحملا رةجاتمال موجودات ةمیق ىفصا
١٥٤٦١٧٤٦؛٢,ه،٢قودصذال

داد.ترسالل ةالقابل حداتالو يحاملل دققةالع ریت اتالعوجود عةقی افيص مدیتق میت ق،دوصنال تاباكت شرةلن فقأو
 ةبشحعلا ارةلخسا وأ ربحال خالل من العادلة ةملقیبا اتثمارستا العدقثة ریغ اتالعوجود ةعقی يفصا عنویتض

 رفص فالیتك وأ العالیة اتالعوجود ادبعستا فالیكلت عدیلت وند دحدم وقت يف العدرجة قإلغالا رعاسأ باستخدام
ة,حدوال

 اتللموجود العدرجة ءارشلا ارسعأ خدامباست دققةالم اتالعوجود يفصا ةمی اباحتس میت ،یةالمال تنابیاال ضراغأل
.ةلیعالا

دوقلصئ ١يمھلمسا عةفودلما حابرألا تیعاوزت  ٦١

 ٢•٦٦
رھمد لفأ

٢•٥٦
ھمدر لفأ

١٥٩٦٧١٧•٥٨وعةمدف احأرب یعاتتوز
٢•.•د٣١دةحو كلل حربال

 قةسابال سنةال ءاطخأ ٧١

ف ي ن ص ت ت ا و د أل ة ا ل ب ا ق ل ع ا ي ب ل ل

 خطأ حدیدت مت ،٢٣ رقم وليالد بيمحاسال یارللعع أفقو الصتدوق قبل من درةعصال حداتالو صتیفت عةجرام لیةعم اللخ
 بلةالقا حداتالو ةملحل بةالعنسو جوداتموال افيصك صلألا يف عبیلل ةالقابل اتاألدو صنیفت تم لیة.لحاا ةشعلا يف
 قوقكح اتاألدو هذخ بیان دةعابإ خطأال یحصحت مت وقد ة.كیمل وقكحق فتصن نأ ضترالمف من انك بینما د،رداستالل
ا غطل ة.كعراعتال ائرخسال ة/العحتجز رباحواأل رداداتاالست طيیاحتوا سبةحتم جیلتس میت نأ یجب ك،لذل جةتیون ة.لكیم

ت.داداترساال طيیاحتوا لعاال أسلر ةحاسبیالع ةسابنلا ولح ماتععلوال من لعزید ٦٣ ضاحواإلی ك٣ احاإلیض عراج

 یجب أنھ الإ ،رخآلا لماثلا لخلدا بیان يف دوقصنال يمھاعم ىإل وعةالمدق ألرباحا تبتوزیعا بدئیام االعتراف تم
 وعةالمدف حبارألا تیعازبتو االعتراف جبوی طأ،خال عدیلت تم یھعلو .ةكیلملا قوحق يف تالتغیرا بیان يف بھا ف١شالءا
السیاسة عرفةلع د-٢ احاإلیض ىإل وعالرج یرجى .ةكیملال وقحق ني اتغیرالت نیاب في دوقصتال يعھاعم ينإ
UaUlii;;5

 رھمد فأل  ٦ة  ١؛٨  •٧ ةمقیب یةملك كحقوق ةصنفم للبیع ةبلاق ةیمال تواأد الصندوق ىلد انك ،٢•٦٦ مبردیس ٣  ٦يف كما
ھم).در فأل ١٦٤٦•٨٩ ;٦٥•٢(



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

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

d( السابقة السنة خطا ١ ٧ >U(

املستحق اإلجيار قمية اخنفاض خسارة

 نم انوك صیل،للتح قابل ریغ ھنأب دیفی یلدل كناھ انك ألنھ طأ،بالخ قحتسملا رجاإلیا اذھ تجلئس وقد مستحق. جاركإی مھرد ٤٤٤١١ بلغم •٦٥٢ مبریسد ٣  ٦ين امك الصندوق ىلد كان
.٢•٥١ رمبسدی ١٣ ين امك ھمدر فال ٦٨٧و ٢  • ٥٦ ینایر  ٦يف امك ھمدر فأل ٨٥٦ داربمق حياالفتتا یدصرال ضخف ربع طأخال اذھ دارةاإل تححص قة.ابس رةفت يف ھمتقی خفض بواجال
ق:لصندول ليالما زركالم نابی ىعل قةالساب ةرتفال اءخطأ حیحصت آثار ليی یعاف

تموجودا 
ىرأت

 تالعوجودا فىصا
 فىإ ةبوستملا

 حداتالو مليحا
ادردستلال ةلباقلا

سرا
اللما

طياحتیا
اتدادترساال

رسائخ
مةكرامت

---٨٦٦١٨٨٦•٧٦أقباس ةجردم ھي اعك ٢•٤٦ ربعسبد ٣  ٦ىف امك ةدصرألا

)(٥٣٩١٣٦٤٤٥٤١٢٧٣٤٦١٩٢٦)٦٦٨١٨١(٨  عكل ةلباقلا تاودألا فشش قطت اعف اطخال شرنآ
رجایإلا ةعیق ىف ضفاخالنا ةراسخب قلعتی امیف اطخال رثبتا

)٨٥٦(---)٨٥٦(قث•تدد١حش
)٣٤(٧١٥٧٩ال١٦ةهة٥٣١١٣٦٤-٢٢٥•٥١ رنایی  ١ىف كما ھنایب ادالمع دیصرال

٣٣

 



ضاحات  المالیة البیانات حول إی

>)yUJ السابقة السنة خطا ١ ٧

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوطبي بنك صذدوق

تادوجوم 
ىرخأ

 تداوجوملا ىفاص
ىلإ ةوبسمنلا

تادحوال ىلماح
ددارتسالل ةبلالقا

سرا
لماال

ىطیاتحا
اتدادترساال

رسائخ
مةكرامت

ىھامك١•٢هربمسبد ٣  ٦يف كعا االرصدة
---٨٩٤١٦٢٤٥١٧٤١ابقاس ةجرمد

)٩٧٥١٧٤٣(٥٣١١٣٦٤٤٥٤١٢٧)٨٦٦١٨٨٦()٨٥٦( ٢.  ٥٦ نایری  t٦وف  كما طأخال راتتانب وعھجع
ةلبقاال تاردألا Lذ٦١•;١ ١ق١آ• ١ ٨١ذ٩ ا 1;ا ١ر١ا٦٩

)١٥٣•٩٣(٢١٩١٣٦)٩٩٩١٩١(٦٢١١٦٤ عسلل
ىف االنخفاض سارةبخ بتعلق امفب الخطا ثبرتا

)٦٨٧(---)(٧٨٦قشعملا جارإلیا مةقب
ربمسید ٣ ' ١ىف امك ھنایب ادلمعا یدصرلا

)٣٨۴١،.؛(٦٣١١٣٤،٦٦٣١٦٨-٢٤٥•٥١

 رةالخسا ثلمی يكیرمأ والرد فال ١٧١٧ ٩ بلغبم یةالملك قوحق يف اتغیرالت انبی ىلإ لامشال لخلدا نابی نم تردادلالس بلةالقا حداتالو يلماح ىإل احألربا توزیعات صنیفت عادةإ ةعیق ضغخ تم دقل
.٢•٥١ سعبردی ٣  ١يف تھیةالمن ةنبل

٣٤



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

ضاحات  المالیة البیانات حول إی

رنةمقاال مرقاألا ٨١

 نأ اإلدارة قدتعت .ةلیحاال سنةال يف تبعةالم العرض ةریقط مع قفاوت شح ،رةوضرال دعن ،تةرقالعا امرقأ ضعب صتیفت دعیأ قدل
ة,لیلعاا اناتلبیا قزاءل ةعق ركثأ تنایاب توفر ةیاحلا ةسنلل ضعرال ةقویط

•حقال خا•عحأ ٩١

 ینبنكال ینب باالندماح نیساسملا یةصتو رع.جماعإلبا ألولا الخلیج كوبن قصتدوال ردیھ ارةإد سجلم صوت ،٢ا٦١ ویوی ٣ يف
 يظبوأب تكب من لك يف نوساسملا قواف ،٦•٦٢ ربمید ٧ ریخبتا قحال تقو يفو .ةلیعاال راقلألو وظبيأب وقس يف ینجدرلما
 ديحاالتا نونلقاا نم )٣٨٢( ادةالع ھن )٦ ينبلل أفقو )جامدالا( حرقعلا اجاالندم نافنإ رع ع,م.ش لألوا لیجلخا كنبو لوطشا

).نونالق(اةیراجتلا كاتشرال أنش يف ٢  • ٥٦ ةنب )٢(مقر حدةلمتا ةعربیال تراابإلا ولةلد

ح.اجبن حامدالا علكتا دوق

 جةتین مھرد نیوھل ٢ ل٣ اربمقد مھرد نویط ٧٢٦ غالبال ةیمال أوراق في اتثعارستاال دیصر عارتف ،ةیاملا اناتلبیا دماعتا ریختا في
 ریختا شح ٢•٧٦ ریانی  ٦ومن ة.ققحلعا یرغ تكارحلل ةجیتن مھرد نویط ٢  و٩ اربمقد ضوانخف ت،یعالمبوا تیارعتمثال افيلص

 لقابم دفعت مھرد فأل  ١ه،٩٧٨و الستردادل بلةقا وحدات كاتترااش من مھرد فأل ٩٦٦١• قصتدوال ىقلت ة،لیماال تنابیاال دعاعتا
د.لالستردا بلةالقا حداتالو تاداردستا

٣٥
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