
يف والمألا ةیمنتو لخدلل ينطوال يبظوأب كنب قودطھ
ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشال ةقطنم

 ةیلاملا تانایبلا
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أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوللني أبوظبي بنك صذدوق

المالیة البیانات

fjhjbli ةحفص

٢ -  ١نیلقتسمال اتاباسحل ١يققدم رریتق

٣ يلمالا زركلما نیاب

٤ لمشاال خلالد نایب

٥ دادرتسالل ةبلقالا تداحولا يلماح ىإل ةوبسنملا تداوجوملا يفاص يف ترایغتال نیاب

٦ ةیدقنلا تقافتدال نایب

٥٣-٧ ةیلامال تناابیلا لوح تحاضاإی



عسل فلج راول يج م!يب يك
٢ روات نشنی ،٩١ قابلطا
دةتحعال ةیبرعلا تارامالا ،يبظوبا ،يبظوبI شینروك

+١٧٩ (٢) ٢٧٦١٢٦٣ :سكاف،+١٧٩ (٢)٨٤١.٤.. :فھ

نیلقتسملا تاباسحلا يققدم ریرقت

 لامشو طسوألا قرشلا منطقة يف لاومألا ةیمتنو لخدلل ينطولا يبظوبا كنب قودصن تادحو يلماح ةداسلا
ایقیرفا

یةاللعا اناتلبیا قیقتد ولح رریقلتا

الراي

 قرشلا قةطمن ىف لاومألا ةمیتنو لخدلل ينطولا يبظوبا كبن قودنصل ةیلاملا تانایبلا قیقدتب انمق دقل
 ،٢٠١٨ ربمسید ١٣ يف امك يلاعلا زكرملا نایب نم فلتات يتلا ،("قودنصلا") ایقیرفا لامشو طسوألا
 ددارتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تارغیلتاو لماشلا لخدلا تانایبو
 ةیبساحملا تاسایسلا نمضتت تاحاضیا ىلإ ةفاضإلاب ،خیراتلا كذل يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلاو
.ىرخا ةیحاضیإ تامولعمو ةماھلا

 يلاملا زكرملا نع ،ةیداملا ىحاونلا ةفكا نم ،ةلداع ةروصب ربعث ةقفرملا ةیلاملا تانایبلا نإ ،انیار ىف
 وفتأ خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةسنلل ةیدقنلا ھتقادفتو يلاملا ھئادأ نعو ،٨١٠٢ ربمسید ٣ ١ يف امك قودنصلل
.ةیلاملا ریراقتلا دادعإل ةیلودلا رییاعملل

يارلا ءادبإ اساس

 قرةف ىف رییاعملا هذھ بجومب اتنلیوؤسم حیضوتب انمق قیقدتلل ةیلودلا رییاعملل فقأو انقیقدت ذیفنتب انمق لتل
aLujjIيقفدم ة٠ب IULjC قودنصلا نع ةیلالقتساب عتمتن اننإ .ریرثنلا اذھ نم ¥لا ك'إیدلمل سدن' نع 

 نیبساحملل ةیلودلا ةیقالخألا رییاعملا سلجم نع ةرداصلا نیینوناقلا نیبساحملل ينھملا كولسلا دعاوقل أوفق
 ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ةیالملا تانایبلل انقیقدتب ةتلعتملا ةنھملا تایقالخا تابلطتم ىلا ةفاضإلاب
 نیینوناقلا نیبساحملل ينھملا كولسلا دعاوقول تابلطتملا هذھل قأوف ىرخألا ةیقالخألا انتایلوؤسم انیفوتسا دقو
ا ھیلع ناصلح يتلا قیقدتلا ةلدا نا دقتعنو اذھ .نیبساحملل ةیلودلا ةیقالخألا رییاعملا سلجم نع ةرداصلا
 .انیار ءادبإل ساساب اندیوزتل ةبسانمو ةیفاك

ةیلاملا تانایبلا نع ةمكوحلا ىلوؤسمو ةرادالا ةیلوؤسم

 ریراقتلا ادعدإل ةیلودلا رییاعملل قأفو ةلداع ةروصب ةیلاملا تانایبلا ضرعو دادعا نع ةلوؤسم ةرادإلا نا
 نم ةیالخ تكون ثیحب ةیلاملا تانایبلا دادعإل ةیرورض اھنأ ةرادإلا ىرت يتلا ةیخلداال ةباقرلا نعو ،ةیلاملا
.اطخلا وا لایتحالا نع ةجتانلا ،ةیداملا ءاطخألا

ا دبمل قأوف ھلامعا لةصوام ىلع قودنصال ةردق مییقت نع ةلوؤسم ةرادإلا نوكت ،ةیلاملا تانایبلا دادعا دنع
ا دبم مداختسوا ةیرارمتسالا ادبمب ةقلعتملا رومألا نع ،أبسانم نوكی امثیح ،حاصفإلاو ،ةیرارمتسالا
 نكی مل وا ھتایلمع فاقیإ وا قودنصلا ةیصفت مزتعت ةرادإلا تناك اذإ الإ ،ةبساحملل ساساك ةیرارمتسالا
.كلذ ریغ يلعف لدیب اھیدل

.قودنصلل ةیلاملا ریراقتلا دادعا ةیلمع ىلع فراشإلا یةولؤسم الحوكمة ولوؤسم لمحتی
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قيرفالاعشو سطوألا قشرال ةلطت٠ ىف لاومألا ةیعتو لفعللینطولا يتوبأ كبن قدوطھ
 ىنىتسمر/ كس/ يثثد ٠ریرفت

٠٢ا/اربس٣|

المالیة البیأنأت تبقیق عن الحسابات مثقتي مسؤولیة

 ،لمجم لكشب ،ةیلاملا تانایبلا تانك اذإ ما لوح لةوعثم تادیكأت ىلع لوصحلا يف انقیقدت فادھا لثمتت
 نمضتی يذلا تاباسلا يققدم ریرقت رادصإو ،اطخلا و ١لبحالا نع جتنت يتلا ،ةیداملا ءطاخألا نم ةیالخ
 مت يتلا قیقدتلا دمعا ناب اانعض سلی نھكل ،دیكاتلا نم ةیلاع ةجرد نع ةرابع وھ لوقعملا دیكاتلا نإ .انیار
 ةجتیت ءاطخألا اشنت دق .دجو نإ يادم اطخ يا ائمأد فشتكت فوس قیقدتلل ةیلودلا رییاعملل فقأو اھب مایقلا
 وا یةدفر ةروصب رثؤت نا ةولعقم رةوصب عقوتملا نم ناك اذإ ةیدما ءاطخألا هذھ ربتعثو اطخلا وا لایتحالا
 .ةیلاملا تانایبلا هذھ ىلع ؤانب نومدختسملا اھذختی يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىلع ةیعامج

 ينھملا ىلشلا ادبم عابتا مع ةینھم ماكحا عضوب انمق ،قیقدتلل ةیلودلا رییاعملل وفقأ قیقدتلا لامعا نم ءزجك
:يلی امب أضای ناقم .قیقدتلا ةیلمع لالخ

 ،اطخلا وا لایتحالا ةجتین تناك ءاوس ،ةیلاملا تانایبلا يف ةیداملا ءاطخألا رطاخم مییتقو دیدحت ٠
 ةمئالوم یةكاف قیقدت ةلدا ىلع لوصحالو رطاخملا كتلل ةبسانملا قیقدتلا تاءارجإ ذیفنتو میمصتو
 ىعلا نوكت لایتحالا نع ةجتانلا یةدمالا ءاطخألا فاشتكا معد رطاخم نإ .انیار ءادبإل ساساب اندیوزتل
 وا ریوزت وا ؤطوات ىلع يوطین دق لایتحالا نأل رأظن اطخلا نع ةجتانلا ةیداملا ءاطخألاب ةنراقم

.ةیلخادلا ةباقرلا زواجت وا فیرحت وأ دمعتم حنف

 ةبسنام قیقدت تاءارجإ ممیصت ردشبف كذلو قیقدتلا لامعاب قطمتال ةیخلداال ةباقرلا ماظن ھمف ٠
.قودنصلل یةخلداال ةباقرلا یةعالف لوح يارلا ءادبإ ضرغب سیول ،ةنھارلا فورظلل

 نات تاحاصفإلوا ةیسباحمال تاریدثنال ةیولعقم ىدمو ةعبتملا ةیبساحملا تاسایسلا ةمءالم ىدم مییقت ٠
.ةرادإلا لبق نم ةعوضومال ةلصلا

ا ذإ ام دیدحتو ةیرارمتسالا دامبب ةقعلتملا ةیبساحملا سال|ألل ةرادإلا مادختسا ةمءالم ىدھ نم ققحتلا ٠
 وا ثادحألاب قلعتی مافی ،اھیلع لوصحلا مت يلتا قیقدتلا ةلدا ىلع جاتب ي،ھرجو نیقی مدع كانھ ناك
.ةیرارمتسالا ادمبل ءئفو لھاعماا ةصلوام ىلع قودنصلا ةردق لوح يرھوج كش ریدن دق يتلا فورظلا
 يققدم ریرقت يف هابتنالا تفلن نا انیلع نیعتی ھنفإ ھري،جو نیقی عدم دوجو ىلإ انصخل لاح يف
 هذھ تناك اذإ انیار لیدعتب مونق وا ،ةیلاملا تانایبلا يف ةلصلا نات تاحاصفإلا ىلإ تاباسحلا
 رادصإ خیرات ىحت اھیلع لوصحلا تم يتلا قیقدتلا ةلدا ىعل انتاجاتنتسا دمعتت .ةیفاك ریغ تاحاصفإلا
 نع قودنصال فقوت يف ببستت دق ةیبلقتسمال فورظلا وا ثادحألا نا الإ .تاباسحلا يققدم یررثن
.ةیرارمتسالا ادبمل وفقأ ھلامعا ةلصوام

 تانك اذإ امو ،تاحاصفإلا كذل في ماب ،ماع لكشب اھاوتحمو اھكلیھو ةیالملا تانایبلا ضرع مییقت ٠
 ةروصب ةیلاملا تانایبلا ضرع نمضت ةقریطب ةلصلا نات ثادحألاو تالماعملا لث٠لت ةیلاملا تانایبلا

.ةلداع

 ينمزلا راطإلاو قیقدتلا لعماا قطان اھنمض نم روما ةدع صوصخب ةمكوحلا يولؤسم عم لصاوتن
 ةباقرال ماظن في ھفاشتكا میت يرھوج روصق يا كذل يف ماب قیقدتلا لماعأل ةیرھوجال جئتانالو اھل ددحملا
.قیقدتلا لامعا لالخ ةیلخادلا

دتمیل فلج راول جي مإ بي كي

ؤ ب

 دنالكا دراشیر
 ٥١٠١ :لیجستلا مقر
ةدحتملا ةیبرعال تارامإلا ،ىبظوبا
i:ةثلذا f  MAY 20اا
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یاأفریق لامشو طسوألا شرقال ةطقمن يف والمألا ةیمنتو لخدلل ينطوال بيظبوأ بنك وقصذد

ن العركز المالي بیا
 

 
حاضيإ

ربمسید ٣ ١
٢٠١٨

ھمرد فلأ

رمبسدی ٣ ١
٧١٠٢
مھرد فال

تادوجوملا
٢٤٦(V١٧٧٠٧٠١١٢٢ ائرلخسا او حرباألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب لیةالما تداوجومال
٦٢٣٦  أخرى ةنیدم ممن

.٩٧٩٦٠٤١٦٠١١ھدلاعی امو دقنلا

١٢٨)١٨ه٤٩٤٠٢٢١ تداوجوملا يلامجأ

تابولطملا
٨-  رىاخ تباولطم
٩٢٦٢٦٩١قةالع تان رافطأل قتحسمال

 يلماح إفى ةبوسنملا تادوجوملا يفاص ءانثتساب) تابولطملا يلامجإ
 (دادرتسس ةلباقلا تادحولا

٢٦٢٤.٢

١١٦(٢٣٢٠٢٢١٢٨١ دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح إفى ةبوسنملا تادوجوملا يقاص

ا٤ه٦)٩٧٦٠٢٠٣٨٣٨٧٤٧ مةقائال تادحولا ددع

١.٣ا.٨.١٣ (مھرد) ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق يقاص

یلي: امب ةلثمتم
٢٣٢٠٢٢١١١٦,٨٢١ا) تداحولا يلماح ىفإ ةوبسمنال تداجوموال يفاص
١٤٦٩٩١ قالغألا ارسعا إلى ضلعرا اسعار نم دیلالتع

! شیراز

  ٣٧٨٢٠١٢.١٨,٨٢١

تاسوك نرتما
iyHj فررو y طس٠و V;مكتب/ل سبنر بئ٤ف

 بیبح
تأجتنلر سببرر بدتفملروضعمر
jiJLjJ/ y II .rf A للا:

.یةمالال تانالبیا هذھ نم ازجیت ال آءزج ٥٣ ىإل ٧ نم تحافصال ىعل ةجرمدال تحاضایإلا كلشث
.٢و ١تینحصفال ىعل حردم نلیثسنمال تاباحسال ققيمد ریرقت نإ



یاریقأف لامشو طسوألا قشرال ةقطنم يف لوامألا ةیمنتو لخدلل ينلھولا بيظبوأ كنب قودصن

لماشلا لخدلا نایب
ربمسيد ٣  ١يف ةیھتنملا ةنسلل

حاضيإ 
 ٨١٠٢
مھرد فأ

 ٧١٠٢
مھرد ألف

صافي الربح ا )الخسارة( من االستثمارات بالقیمة العادلة
)٥١٥٠٩(,٤٥٥٦ل٠رسائخال وأ حبارألا لالخ من

٠٩٣٠٦٨٧٥٠٧  حابرألا تاعیزوت تاداریإ
٤٢٢٢٩ ةدئاغلا تاداریإ
١٨٤٦ ىرخا تاداریإ

)١٨٧٠١(٠٤٢٠٣١ تاداریإلا يلماجأ

)٧١٦()(٤٩٨ ةطاسوال تفاورصم
)٦١١٠٢()٢٦٩٠١(٩ةرادالا باعتأ
)٠٤٥()٣١٨( ىرخا لةشغللت تفاورصم

)٣٧,٢٣()٣٧٢٠٣( ةیلیغشتلا تفاورصملا ىالمجأ

(ه,.ه٤)٧٦٩٠٩ ةنسلل ةعفشتلا (رئاسخال) ,حرباألا
-- رخآلا لھشاال خلدال

(ه,.ه٤)٧٦٩٠٩ اھلشال لخدال ىالمجأ

)٩٨١(٧()٩٧٣٠٦(٢٠دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلا٠ح ىإل ةعوفدملا حابرألا تعایزوت

الزیادة , )التعص( فى صافى العوجودات المتسوبة إلى
٤,٢٢١(٨٨٥٠٣٣ دادرتصال ةلباقلا تادحولا ىل٠اح

ة.المالی ناتبیاال ذهھ نم أزجیت ال أءزج ٥٣ ىلإ ٧ نم تحافصال ىلع ةجرمدال تحاضایإلا لكشن
.٢و ١نتیحصفال ىلع جردم نلیقستمال تباساحال يققدم رریقت نإ



ایقیرفأ لامشو طسوألا قشرال ةطقمن يف لوامألا ةیمتنو لخدلل ينلھولا بيظبوأ كنب قودنص
دادرتسالل ةبلقاال تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنمال تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا نایب
ربعسيد ٣  ١يف تھیةلمنا ةنسلل

 
تادحولا ددع

تادوجوملا  يفاھ
 يلمحا ىلإ ةبوعتملا
 لةغابال تادحولا
دادرتسالل
مھرد فال 

١٤١)٧.٨ ٣٧٧٠٥٠٨٠١٤ ٧١٠٢ یرنای  ١يف دیصرلا
٤٦٨٠٦ ٠٢. ٢٧١٠١٢ ةنسلا لالخ تادحو رادصإ
(٧١٨٠٧) (٨٩١٠٠٧٣٠٢) ةنسلا لالخ تادحو ردادستا
(٣٤٢٠٢١) - دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىإل ةبوسنمال تداوجولما يفاص يف ادةلزیا

١١٦٠٨٢١ ٧٤٧٠٦٥٤٠١٤ ٢. ٧١ برسمدی ١٣ يف دیصرلا

١١٦٠٨٢١ ٧٤٧٠٦٥٤٠١٤ ٨١٠٢ ریانی  ١يفامك دیصرلا
١٢٤٠٢ ٤١٠٠٨٥٧ ةنسلا لالخ تادحو رادصإ
(٨٨٣٠٢١) (٤٦٤٠٨٢٨٠٣) ةنسلا لالخ تادحو ستردادا
٨٨٥٠٣ ٠ دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىإل ةبوسنملا تداجوولما يفاص يف ادةلزیا

٢٣٢٠٢٢١ ٧٩٢٠٦٨٣٠٨٣ ٠٢ ٨١ ربمسید ١٣ يف دیصرلا

. ةیلاملا ناتبیاال هذھ نم زاجتی ال أءزج ٥٣ إلى ٧ نم تاحفصلا ىلع جةرمدال تاحاضیإلا لكشث
.٢و  ١ینحتصفال ىلع جردم نیلقتسملا تحساباال ققيمد ریرقت نإ

 



یایقرفأ لامشو طسوألا قشرال ةقطنم يف لوامألا ةیمنتو لخدلل نيالوقل يظببوأ كنب قودنص

دیةنقال تاقفدتلا نایب
ربمسيد ٣  ١ىف ةیھتنملا ةنسلل

 
 ٨١.٢
مھرد فا

 ٧١٠٢
مھرد فلا

یةلغیشتلا ةطشنألا نم ةیدقنال تعاتدفال
(ه,.ه٤)٧٦٩,٩ةنسلل ةدلدغ٠ثتلا حبارألا

ل:ملعاا لماال سأر فى تراغیالت
£,١٧٨,٤١٧٩١ رائسخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب تراامثتسالا
٨)١٨ ىرخأ تباولطم
٧٣٨٤ ىرخأ ةنیدم ممن
)٣(٦٦ةقالع تان فراطأل قحستمال

)٨٠٤(٩٣٣٢٤,ةیلیغشتلا ةطشنألا ن٠ جتناال التقد ىفاص

ةیلیومتال ةطشنألا (ىف ةمدختسمل)ا ر نم ةیقدنال تقادفالت
٤٦٨٠٦  رةدصمال اددرستالل ةبلقاال تداحلوا نم تالصحمتال
)٧١٨٠٧( دادرستالل ةلباق تداحو دادسترا
)٩٨١,٧()٩٧٣,٦(رهماثستا داعئلا غبلمال نم ةیفاص ةعوفدم ةیدقن حبارأ تعایزوت

)٢٤,١٨()٦٤٣٠٦١(ةیلیو٠تلا ةطشنألا ىف مدختسمال تقدال ىفاص

)٦٤,٩٨(٨٧٨,٥ھلداعی ماو التقد ىف (صقنلا)ر ةدیازال يفاص

٦٥.,٠١١,٦٥١ریانی  ١يف ھلداعی امو دقنلا

٧٩٦٠٤١.١١٠٦ریمسید ٣  ١فى ھلداعی امو قدالن

المالیة. تناابیلا ٥ذھ نم زأجیت ال أءزج ٥٣ ىلإ ٧ نم تحافصال ىلع ةجردمال تحاضایالا لكشث
.٢و ١نتیحصفال ىلع جردم نلیقستمال تبااسحال يققدم ریرقت نإ



یاریقأف لامشو طسوألا قرشال ةقطنم يف والمألا ةیمنتو لخدلل ينلھولا يبظوأب كنب قدوصن

 ةالیمال تانایبلا لوح تاحاضیإ

ةیسیئرلا ةطشنألاو ينوناقلا عضولا ١

 قودنص ھو ("قودصنلا") یقیاأفر لامشو طسوألا قرشال ةقحلمن يف لوامألا ةیمنتو لخدلل نيطلوا يبظوبأ كنب قودنص نإ
 بجومب صخرمو ("قودصنلا )"مدیر لوألا يبظوبأ كنب لقب نم دةحتمال ةیبرعلا تراامألا ةلود يف ھسیسات مت غتوحم ارتثمسا
 قدوصنال ربتعی ال.٠٠٢ه رمبسدی ٧ خیراتب ٢  ٠ ٠ه/٢ ٤  ١ها  ٣١ مقر تحت يزكرمال حدةمتال ةبیرعال تراامإلا فرصم ةقفاوم
وق.صندال ریدم ةطساوب ھطتشأن رداتو ھتاذب ألقتسم أنایك

 بجومب نكینبال جمد ىعل ،٦١٠٢ رمبسدی ٧ يف ع.م.ش ولألا جخلیال نكوب ع.م.ش يطنلوا يبطوبأ كنب يف نومھاسملا قفوا
 ةریجالتا تكارشلا نشاب ٥١٠٢ ةنسل (٢) مقر دةحتملا ةبیرعال تراماالا ةلودل يدحاتالا ونقانال نم (١)٣٢٨ رقم ادةالم
 جخلیال كنب يف حدوا مھس كل لبقام ينطوال يبطوبأ كبن يف دیدج مھس ٤٥٢٠١ رداصإ لالخ نم الدمج ةملیع ذیغنت مت ن(.نولقا)ا
الیة.الم قراوألل يبطوبأ قوس نم لوألا جلیخال كنب ھمسأ بطش مت كلذ بقعو ،٧٠١٢ سرام ٣  ٠موی ملعال ءھاانت دعن ولألا
 ل"وألا يبظ ابو كنب" حبصیل دمجالم نكالب سما ریینفن حرتقم على طنيلوا يبطوبا كنب موھسام قفوا ،٢٠١٧ لیرأب ٥٢ يف

 ٦١٣٦ قمر دیرب قودنص رم،الق  ١لامعألل ةفیلخ عمجم ل؛وألا يبطوبأ كنب ىنبم ھو كنبلل جلالمس بمكتال وانعن نإ (.ك"لبن)"ا
المتحدة. ةبیرعلا تراامالا أبوطبي،

 قوقحب ةقلعتم تدانس وأرو قیایرفا لامشو طسوألا رقشال يف ھمسأ ةظفحم يف رماتثسالا ھو قودنصلل يسیئرال ىنھرغال إن
 متی وا ةجردم تنكا ءواس ة(لمیالعا تعاادیإلا تالاصیإو ةكییرمألا تعاادیإلا تالاصیإو ل،ویحتلل بلةلقاا تداسنال مثل) كیةملال
 یایقفرأ بونجو طسوألا قرشلا قودنص موقی ة"،صورالب جرخا" تابیترت لالخ نم أو اھب فرتعم ةمیعع ةیلام قواسأ يف اھلودات
 ترااقعلبا ةصللا تان ةریماثستالا توادألاو تراقاعال إلى ةفاضإلاب تالثاب لخلدا تان ةلیماال اقروألا لثم تادوجوم جتانبإ
عیزوتو المال سأر ةیمنت ضرغب ىرأخ فارطأل يعامجال رماستثالا جمارب كلذ يف امب صلةال تان ىرخألا ةلیماال قراوألوا
ح.رباألا تداراإی

 ةبیرعال تراامإلا فرصم لبق نم تالیدعلتا ھذه اعتماد مت . ٢  ٠ ٤١ رمبفون ٣  ٠يف طورشلا ةحئالو بتاتكالا ةرشن لیدعت مت دلق
 ١٣ يف ةھیتمنلا ةنسللو يف امك قودنصلل ةیلامال تناابیلا كلذكو ةدلعمال طورشلا ةحئالو بتتاكالا ةرشن نإ ي.كزمرال ةحدتلما

 ةبیرعال تراامالا ،يظببوأ ٦١٣٦ بص. ھناونعو قودنصلا ردیمل جلسلما بمكتال ىدل طلبال عند ھاعیمج ةحاتم ١٧٢٠ رمبسدی
المتحدة.

دد٠ءإلاساسا ٢

ن التوافى بیا

 مت یة.المال رریقاتال ادعدال ةیلودلا رییعاملل أقفو ١٨٢٠ ربمسید ١٣ يف ةھیتنملا ةنسللو يف امك قودنصلل لیةلماا تناابیلا ادعدإ مت
 ■MAY 91 9102 يف قودنصلا ریدم نع ةبانالاب ةلیماال تانالبیا هدھ اعتماد

القیاس اساس

 رسائخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب ةیلاملا توادألا ءانثستاب ةخیریتالا كلغةالت سساأ ىعل ةلیماال تانالبیا ذهھ دادإع تم
لة.عادال ةمیقلاب اھسایق میت يتلوا

المالیة البیانات عرض وعملة التشغیلیة العملة جا١

 مت قدو ق.ودنصلل ةمیسرلا ةمللعا يھو ("يتراامإلا مھردلا")ةدحتملا ةبیرعلا تراامالا ھمردب لیةلماا تناابیلا دهھ ضعر میت
.فلألبا حیحص دعد برقأ إلى مھردلاب ھاضرع مت لتيا ةعیمال تماولعملا عیمج بریتق



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونتمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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اإلعداد أساس ٢

مئلخھئ ررتقدرت رستفدرم (ؤ

 تاریدقتلاو ماكحألا عضو قوندصال ردیم نم بطلتی ةیعملا ررینثاال دداعإل ةیلودلا رییاعملل أقفو لیةماال تناابیلا إعداد نإ
 دق .تافورصملاو تدارایإلاو تباولطملوا تادوجوملل ةلنعمال غعبملاو ةیبساحملا تسااسیلا قیطبت ىعل رؤثت يتلا تضارافتالوا
ترایقدلتا كلت عن ةلیعفلا جالنتائ فتلخت

 ةرفتلا يف ةیبساحملا ترادیقالت على تالیدعتلاب فراعتالا متی ماك رة.ستمم ةروصب اھل عةتابال تضاراتفالوا ترایدقلتا ةعجرام متت
ت.الدیعالت كلبت راثتت ةیلبثنس تراتف أي يفو تاریدقتنلا لیدعت اھیف متی يالت

 قیبطت يف ةمدختسملا ةاملھا ماكحألوا ترایدقلتا يف نالیقی مدعل ةاملھا تالجاملا لحو تماوعلمال نایب ٥ حضایإلا يف یتم
.ةعیمال تانالبیا ذهھ يف ھاب فرعتمال لغباملا ىعل ركبألا التئئیر اھل لتيا ةیبسحاملا تساالسیا

ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا ٣

 ءانثتساب ةلیماال تناابیلا دهھ يف ھاضرع مت لتيا تراغتال ةفاك ىعل ةقستم ةروصب ناهأد ةحضوملا ةبیسحاملا تسااسیلا قیطبت مت
 تناابیلا هدھ ىلع ریثأن يأ تالدیعالت دهھل نكی مل سنة.ال لالخ ھاقیبطت متو ةیراس تبحصأ التي راییعمال ىعل دةیدجال تالدیلتعا

الیة.الم

L ( ؤ j U J j j J لمصد، رمصرمبمك

الفعلیة. ةدغائال ةقیرط مادختساب ملشاال خلالد نایب نمض ةدئاغال تفاورصمو تاداریإب فارعتالا یتم

: بى( خ ش سا ة ئ صت ىا ر ر ی ا

 نوكیو ح.رباألا تاعیزوت ىعل لوصحلا يف قحال توبث خیرات يف ملالشا خللدا نمض حبارألا تاعیزوت تاداریإب فارعتالا یتم
ة،جرمدال یرغ ةیكمللا تداسنل ةبسنعب ماأ ة.درجالم ةكیملال تدانسل ةبسنلاب حابرألا تعایزوت نع نالعإلا خیرات يف عادة لكذ
 تادنس نم حبارألا تاعیزوت تدارایإب فارعتالا متی ح.رباألا تعایزوت فعد ىلع نمیھسامال ةقفاوم خریتا يف ادةع كلذ نوكیف

ائر.لخسا او حابرألا نمض رسائخال او حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةنفصمال ةالملكی

ي٠حغ رض ع ري رخ ج(٠) ء7 ئ ھ س ف ل س و ر وا ر صت /

.لویمت فیعكتك ائرلخسا او حبارألا نمض دادرتسالل بلةلقاا ھمسألا يلماح ىلإ ةحقتسمال حبارألا تاعیزوتب فارعتالا یتم

؛كتتف7دءف7 في(

ا ھب فارعتالا متیو ق،دوصنال يف تداحولا يف بتاتكالا تقو يف دادرتسالل ةبلقالا تداحولا يلمحا على بتتاكالا بعاأت لیمحت میت
اب.كتتالا تیاملع اھلالخ متت التي رةفتال يف ملالشا خللدا نایب نضم
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 رائسخال /حابرألا ةفاك ىعل رائسخال وأ حابرألا لالخ نم ادلةالع ةمیقلاب ةلیماال توادألا نم (رئاسخلا)احابرألا يفاص لمتشی
تاعیزوت تاداریإو ةدئغاال نمضتی ال ھنكلو بیة،جنألا تالمعال فرص قورفو ةدلاعلا ةمیقال ىف حققةالم یرغ تاریغتلاو ةحققلما
.رباحالا

 ةیاھن يف ةدلاعلا اھتمیق نیبو مییقبن خرآ خیرتا يف ةلیماال ة١دألل ةریفتدال ةمیقال نیب رقالف يف ةققحملا غیر (رئاسخلا)احابرألا لمثتت
ترة.الف

 ةمیقال نیب قرلفا أنھ ىعل رائسخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب ةیلامال توادألا نم ةققحملا حبارألا يفاص سابحتا متی
بھا. صخاال ةویستال رعس نیبو مییقت رخآ خریتا يف ةیعملا ةد١ألل ةریدفتال

ك )و( ب و ر ع س

 عجرا ق.احقتسالا سأسا ىعل لماشال خلالد نایب نمض ء،داألوا ةرداإلا بعاأت كلذ يف امب ت،وفاصرمال ةفاكب فراعتالا میت
ء.داألاو رةداالا بعاتا لوح ٩ حاضیالا

س صغ )ر( ث م مال ن {itiyiff ا

 لیوحت دةاعإ متت المعاملة. خیراتب ئدساال يروفال فرصال رعسل قأفو يتارامإلا مھرلدا ىإل ةبینجألا تالمعلاب تالمعامال لیوحت تمی
 يف لسائدا يروفال فرصال رعسل أقفو يتارامالا مھرلدا ىلإ التقریر خیرات يف ةبینجألا تالمععب لیةالما تابولطملوا تداجوموال
ریخ.تاال كذل

 أو حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب اھسایق متی لتيا ةبینجألا تالمعلاب ةیلامال ریغ تابولطملوا تداوجوملا لیوحت إعادة متت
لة.العاد ةمیقال دیدحت ھیف مت يذال خریلتاا يف لسائدا يروفال فرصال رسعل أقفو يتارامإلا مھرلدا ىلإ رخسائال

 ةقعلمتال تالمعلا فرص تاقورف جرادإ متی الشامل. خللدا نایب نمض لیوحلتا نع ةجتنالا فرصال بغروق فراعتالا متی
 حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب تراامثتسالا نم حبارألا يفاص نمض رائسخلا وأ حرباألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب تارامثتسالاب
خسائر.ال وأ

 المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات

والئیاسالمبدئي االعتراف؛ ١١

 خیرتا يف رائسخال أو حرباألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیماال تابولطملوا ةلیماال تداوجوملبا فارتعالاب أیئدبم قدوصنال مقوی
 تباولطملوا ةیلامال تداوجوملاب فارتعالا میت ة.١دألل ةدیقاعتلا امكحألا يف أفرط قوندصال ھیف حصبی ذيال خریتالا وھو لة،املمعا
 ةبسنلاب ،دأزائ ةلداعلا ةمیقالب ةلیماال تباولطملاو ةلیماال تداوجوملا سیاق أیئدبم متی یھ.ف أشنت يلدا خیراتآ ١يف ىرخألا لیةماال
 أو ھاتزایح إلى ةرشابم ةروصب ةبوسنملا ةملعامال فیلاكت سائر،الخ او حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةجلسملا ریغ نودللب
ھارداصإ

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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 ثابعا١ المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات حا١
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 ةملاشلا تاداریإلا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب أو ةفاطمال ةكلغعتب :ھسیالق أقفو يالمال لصألا فینصت متی ،يئببملا فراعتالا دعن
 ةلداعلا ةمیقلاب أو ؛یةلكمال قوقح يف رماتثسا - ىرخألا ملةلشاا تدارایإلا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقال لدین؛ا يف رماتثسالا - رىخألا

 رییغتب قودنصلا قمی لم ام ھا،ب يئدبمال فارعتالا بعق ةلیماال تداوجوملا فینصت ادةعإ متت ال ر.الخسائ أو حرباألا لالخ من
ا ذھب ةرثاتملا ةیلامل ١تداوجوملا عیمج فینصت دةاعإ متت ةالحال دهھ يفو ةلیماال تداوجوملا ةرداال ھقبطی الذي المعألا ج نومن
عمال.ألا جنومن يف ریفتلا يلت رریتقاال دادعال ةرتف ولأل خیرات ولأ يف رییفتلا

 لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب ھفینصت مت دق نكی ملو لیینلتاا نطیرشال الك ھیلع بقطان اذإ ةافطملا لغةبالتك يلمالا لصألا سیاق میت
ر:الخسائ أو حرباألا

 و ؛ةیدقاعتلا ةالنقدبب تاقفلتلا لیصحت لجأ نم تداوجوملبا ظفاتحالا إلى فدھی لامعأ جنومن نمض لصألاب ظفتحم نوكی نأ-

 يلصألا غبلمال ىعل ةدئالفوا يلصألا غالمبل تعافد طقف ثلمت ةیدقن تاقفدت ددة،مح خریوات يف اقدیة،لتعا ھطورش على بترت اذإ-
قحستمال

 قد نكی ملو نییلتاال نطیرشال الك ھیلع قبطان اذإ ىرخألا ةملشالا تاداریإلا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب الدین يف رماتثسالا سیاق تمی
ئر:الخسا وأ حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ھفینصت تم

 عیب كلدكو ةدیقاعتلا ةدینقال تقافدتلا لیصحت لالخ نم ھدفھ قیقحت متی مالأع جنومن نمض ھب ظافتحالا متی نكا اذإ-
و ة؛الیلما تداجوموال

 غلبملا ىعل ةدئافلاو يصلألا غبلمال تاعفد يف طقف لمثتت ةیدقن تاقفدت ةددحم یدعوام يف ةدیقاعتلا ھطورش على بترت اذإ-
حق.مستال ليصألا

عمال:ألا جنومن ییمتق

 ةلصلا تان تماولعملا ةافك رابتعالاب قودنصلا ذخیا ى،مالال لصألاب ظافتحالا ارهاط يف متی يذال لامعألا جنومن ھدف مییقت دنع
فیھا: امب ل،عماألا ةرداإ ةیغكی نع

 ىلع زكرن رماتثسالا ةجیتیارتسا تناك اذإ ام كلذ لمشی .یأملع ةیجیتارتسالا كلت یلعفت ةیفیكو ةثقومال رماتثسالا ةجیاتیرستا-
 ققاحتسا ةرتفو ةیلامل ١تداوجوملا ققاحستا ةرتف نیب قفواتلوا ةددحم ةدئاف رعاساب ظافتحالاو ةدیقاعتلا ئداوعال تداراإی قیحقت

؛تداوجولما عیب لالخ نم ةیدقنلا تفقاتدال ققحت أو ةعقوتمال ةجرخاال ةدیقنال تفقاتدال أو ةصللا تان توباطلالم
ق؛ودنصلا ةرادإ ىإل اھناشب ریراقت عفرو ةظفحملا ءادأ مییقت ةببفیك-
 كلت ةرداإ ةیفیكو ل(ماعألا جنومن نمض اھب ظفحتمال لیةماال تداوجوملوا) لامعألا جنومن ءداأ ىعل رثؤت لتيا رمخاطال-

ر؛اطخلما
 ةیدقنلا تقافدتلا او رةداملا تادوجوملل ةدلاعلا ةمیقال اسأس على زكتری ضویعتال نكا ءواس - لامعألا يریدم ضیوعت ةفییك-

و ؛اھلیصحت مت يتلا ةدیقعالتا
 تاعیبملا طاشن ناشب تاعقوتالو تاعیبملا دهھ ابابسا بقة،سا تارتف يف ةیلامال تادوجوملا تاعیبم تیقوتو جمحو راركت ىدم-

المستقبل. يف
ا ھذل تاعیبم ربتعت ال فارعتالا فاقیإل ةلھؤم ریغ تالمعام يف ىرخأ افراط ىإل ةلیماال تداوجوملا لیوحت تلیاعم إن
تادوجوملاب فراعتالا ةلصاوم صخی امیف قوندصال ةسایس عم قفواتی ماب كلذو رض،الغ

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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أعمال. نیجنومئ ھیدل أن قودنصلا ررق

 ءطاسولا نم ةقحتسملا ةدصرألاو ھلداعی امو نقدال كلذ نمضتی ل:صیحالت ضرغب اھب ظفتحمال تداوجوملا مالأع جنومن-
ة.یدقاعت ةیدقن تاقفدت لیصحتل ةلیماال لوصألا هذھب ظافتحالا متی ى.خرألا ةینمدال ممنلاو

 مییقت متیو ةیلامال تداوجوملا ھذه ةرادإ متت ة.كیملال قوقح يف تارامثتسالاو ندیال تادنس كلذ نمضتی آخر: العمأ جنومن-
.عیب تیاملع ثودح راركت عند ةدلاعلا ةمیقال سأسا ىعل ئھاأدا

:ةحقتسعال ةدئافلوا يلصألا غلمبلا تاعفد طقف لثعت ةدیقاعتلا ةیدقنلا تقافتدال تناك اذإ ام مییقت

 فیرعت متی ي.المبدئ فارتعالا عند يالمال لصألل ةدلاعلا ةمیقلا ھنأ ىعل "يلھألا لغمبال " فیرعت متی ،تقییمال اذھ ضراغأل
 ةددحم ةینمز ةرتف لالخ قحتسمال يلصألا غلبملاب ةطبترملا نماتئالا رھلخامو لاملل ةنیمزلا ةمیقلل لبامقال نھاأ ىعل "ةدائغال"
ح.الرب شامھ ىإل ةفاضإلاب (،ةیرادألا فیلاكتالو ةلویسلا رطاخم لثم) ىرخألا ةسیساألا ضراقألا رطاخمو فیلاكت لباقمو

 رابتعالا يف قودنصلا ذخأی ،ةدئافلاو يلھألا غالمبل نم تعاوفدملا طقف لثعت ةدیقاعتلا ةدیقنال تقافدتلا تنكا اذإ ام مییقت دعن
 ةعیق او تیقوت ریبغت ھلیع بترتی يدقاعت طرش نعضیت يلاملا لصألا ناك اذإ ام دقییم كلذ نمضتیو ة.داألل ةدیقاعتلا طورشلا
رابتعالا نیعب قودنصلا عضی م،ییلتقا ذاھ ءارجو عند رط.الش اذھب يفی ال لصألا لعج ھنأش نم وحن ىعل ةدیقاعتلا ةدیقنال تقافتدال
:يلیام

دیة؛لنقا قاتتدفال تیقوت او ةمیق ریفت قد ةملتحم ثداحا -
؛لویتمال سمات -
السداد لجأ دیدمت او أمدقم لغعال ایازم -
و (؛عوجرال عدم طرش مثل) ةددحم تادوجوم نم ةدینقال تاقفدتلاب قودنصلا ةبلاطم نم حدت طورش -
.(ةدئغالا تالدعمل يرود لیدعت اللمثا لیبس لىع) لاملل ةینمزلا ةمیقال لبقام لدعت تماس -

فینصتال دةاعإ
 ةرادإل ھقبطت يذال لامعألا جنومن رییغتب قودنصلا مقی مل ام ا،ھب يئدبمال فارتعالا بقع ةلیماال تادوجوملا فینصت ادةعإ متت ال
 ةرتف لوأل خیرات اول يف ربیغلتا اذھب ةرثأتملا ةلیعاال تداوجوملا عیمج فینصت دةاعإ متت ةللحلا ذهھ يفو ةلیماال تداوجوملا

ل.ماعألا جذوعن يف ریفتلا يلت رریثانال دداعأل

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق
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 یة:التال تائالغ نمض ةلیماال تداوجوملا فینصتب قوندصال امق

ر:الخسائ وأ حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب ةلیماال تداوجوملا
ةقتشم ةیلام تواأد ة:رجمتاال ضرغب اھب ظفتحم —
 لكیة.الم قوقح يف تراامثتساو نببد تدانس ر:سائالخ وأ حرباألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةددحم -

أة:المطف ةكلغعتب ةلیماال تداوجوملا
 تایقافتاو يسكعال یعالب نع ةجتنالا ةیندمال ممدلوا طاءوسال نم ةحقتسمال ةدصرألا دلھ،عای امو النقد مدینة: مموذ ضورق -

الشراء. دةعاإ

:ذاإ ،ةرجاتملا ضرغب اھب ظفتحم لصأك يالمال لصألا فینصت تم

القریب؛ دىالم ىلع ءراشال دةعاإ أو البیع ضرغل يساسأ لكشب هبدكت وأ ھتزایح مت —
 حابرأ ىعل ھنم لوصحلا ىعل لیلد كاھن نكاو يعامج لكشب ھاترادإ تمی ةظفحم نم ءزج نكا ،يئدبمال فارعتالا عند —

وأ جل؛ألا ةریصق
الة.فع طوحت ةداأ سیلو ة،شتقم ةداأ نكا -

 فارتعالا دنع رسائخال أو حبارألا لالخ نم ادلةالع ةمیقلاب ةكیمللا قوقحو ندیال يف تراامثتسالا عیمج فینصتب قوندصال ماق
 ریراقتلا دادإع مت الموثقة. رماتثسالا ةجیتیارتسال أقبط ةدلاعلا ةمیقال ساسا على ةعیمال قراوألا هذھ رةإدا تمی ثیح ئيبدمال
دلة.عاال ةمیقال ساسا على نھاأدا سایقو ةلیماال ق١ورألا هدھ نع ةلیخادلا

 يف ةجردم نكت لم ام ةنیدم ممذو ضورقك یددحلتل بلةلقاا أو ةبتثالا تعافلدا تان ةتقشملا ریغ ةلیماال تداوجوملا فینصت تمی دق
 عجراتلا ریغ بسباأل يلعف لكشب ةیلوألا ھاتراماثتسا عیمج ادردستا اھلماحل نكمی ال تادوجوم لثمت تنكا وأ ة،طشن قوس
.يناشالا

ةیلاملا تداوجوملل قحاللا سایقلا

ق أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صنق

 ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیماال تداوجوملا
رسائخال وأ حبارألا لالخ نم

ا مب ر،ائسخلوا حبارألا ىفاصب فارتعالا متی لة.عادال ةمیقلاب أقحال تداوجوملا هذھ سیاق یتم
 فرص رائسخو حباروا حابرألا تاعیزوت تفاورصمو تدارایإ أو ةدائغال تداراإی اھیف
 ةمیقلاب ةالمالی توادألا نم تدارایإلا يفاص يف رخسائال أو حابرألا نمض ةیبنجألا تالملعا
ل.املشا خللدا نیاب ىف رائسخلا أو حبارألا لالخ نم ةدلعاال

ةغلكتعب ةلیماال تداوجوملا
فاةحلمال

 فارتعالا متی یة.فعلال ةدغائال ةقیرط مادختساب طفاةلما ةغكلعتب قاحال تداوجوملا هذھ سیاق متی
 فارتعالا متبو ‘ةلعفلا دةائغال ةقبرط مادختساب ةدستحمل ١ةدائغال تاداربا’ يف ةدئاغال تداراببا
 متیو ة؛بیجنألا تالملعا فرص رئاسخ يفاص’ يف ةبینجألا تالمعلا فرص رائسخو حباربا
. لامشال الدخل نیاب يف ؛ةیالمال تاودألا ةمیق ضخفاان رئاسخ’ يف ةمیقال ضافخناب فراعتالا
 وا حبارألا نمض فارعتالا فاقإی عن ةجتان رسائخ أو حبارأ ىاب فارعتالا ضأأی میت
رائسخال

 ذهھ نمض ىرخألا ةنلدملا ممنلاو ةقالع ىذ فرط نم قحتسمال ،ھدلاعل امو قدالن ادراج متل
ةلفئا
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رئاسخلاو حابرألاو قحاللا سایقلاو یفالتصن - ةیلاملا تابولطملا

ائر.لخسا وأ حبارألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ اةطفملا كلغةالتب ةساقم اھنا على لیةماال تمازالتالا فینصت متی

وأ  ة،راجمتلل ھب ظفتحم أنھ على فنصم كان اذإ رائسخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ھأن على يالمال امزتلالا فینصت میت
 لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةیلمللا تباولطملا سایق میت ي.دئمبال فارعتالا عند حوالن اذھ ىعل فنصم نكا وا ة،شتقم ةداا لثمی نكا
وأ  باحرألا نمض ةدائغال تافورصم كلذ يف امب ،رئاسخلوا حبارألا يفاصب فراعتالا متیو ة،العادل ةمیقلاب رائسخال وأ حرباألا
رائسخال

 حابرأو ةدئغاال تافورصمب فارعتالا متی .فعلیةال ةدائغال ةقیرط مادختساب ةفأطمال بالتكلغة ىرخألا ةلیماال تباوطلمال سیاق أقحال متی
 فارعتالا فقاإی عن ةجتان رئاسخ وأ حبارأ ياب فارتعالا ضأای متی ر.الخسائ أو حرباألا نمض ةبینجألا تالملعا فرص رائسخو

ئر.الخسا أو باحرألا نمض

ر:سائلخا او حبارألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةلیماال تباوطلمال
 ة.المشتق ةلیماال توادألاو رصیقلا ىدلما على اھعیب میت ةیلام قراوأ رة;لمتاجا شھرغل اھب ظفتحم -

اة;المطف بالتكلغة ةلیماال تباوطلمال
 د.دارستالل ةبلقاال مھسألاو ءراشال دةاعوإ عیبلا تیاقفاتا ىعل ةتبرتمال ةئنداال ممنلاو ءطاسلوا إلى ةحقتسملا دةصرألا لمشت —

ھ س ة ص س غ ت ى ) ا

 نكیرشامال نیب ةمظتنم ةلماعم يف ام زاملتا لیوحتل ھعفن متی وا صلا عیب لباقم ھضبق نكمی يذال لغمبال يف ةدلاعلا ةالقیم لثمتت
.خریلتاا كلذ يف قودنصلل أحاتم نوكی قوس ضلاف ه،دوجو عدم ةالح يف ،وا يسیئرلا قوسال يف سقیاال خیرتا يف سوقال يف
.امزلتالبا اءالوف مدع رطاخم مازتلالل ةدلعاال مةقیال سكعت

 ربتعی داة.ألا كلتل طشن قوس يف جردملا سعرال مادختساب ة١دألل ةدلاعلا ةمیقال سایقب قودنصلا موقی الشروط، كلت روفت لاح يف
 ىعل لوصحال ىنستی ثیحب قاك لكشب تباوطلمال أو تادوجوملاب ةلقعمتال تالمعامال ثودح رراكت الح يف أطشن قوسال
ا ذھ براقی ثیح طسوتملا رعسلاب طشن قوس يف ةجردمال تاودألاب سایقب قوندصال موقی ة.رمتسم ةروصب رعاسألا نع تماولعم
ع.بیلا رعس ةولقعم ةروصب سعرال

 تان ةظوحملال تالخدمال ىعل ربیك لكشب زكترت مییقت بیالسأ قودنصلا مدختسی ة،طشن قوس يف جردم رعس دوجو عدم ةالح يف
 يف نوكرشامال اھعضی لتيا لمواعال ةفاك رهتیااخ متی يلذا یمقیالت بولسا لمشی .ةنلوحملال غیر تالخدمال ىعل لأق لكشبو ةلصلا
 يف امك ةدلعاال ةمیقال يف جردلتا تایوتسم نبی تالیوحتلاب فارتعالاب قوندصال موقی ة.ملعامال رعیست عند مھرباتعا يف قسوال
.ریفتلا اھلالخ ثدح التي رریقالت ةرتف ةیاھن
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أ صقان دئي،لمبا فارعتالا عند امزتلالا وأ صلألا ھذا سیاق ھب متی ذيال غلمبلبا يالمال امزتلالا وأ لصألل ءهافلحملا ةغلكتلأ ثلمتت
 فرتعملا ةئیدبمال ةمیقال نیب قرف يأل ةعلیلفا ةدائغال ةقیرط مادختساب اكممترال ءغاطإلا أصقان وا أدئاز ي،صلألا غلمبلل تعاوفمدال
خسائر. صصخم أي لابمق ةلدعمالو ة،ستحقالم ةمیقلاو اھب

رمممة رنفكءض ( )ه

٢٠١٨ ينابر ١ من اعتبارآ المطبقة السیاسة - القیمة انخفاصن

اة.المطف كلغةالتب اھسایق متی لتيا لیةماال تداوجوملا نم ةعقوتمال نماتئالا رسائخل رائسخلا تاصصخمب فارتعالاب قودنصلا موقی

 تاودألا ءانثستاب ة،المالی ةادألا رمع ىدم ىعل ةعقوتمال نماتئالا رئاسخل ةدلاعم ةمیقب رائسخلا تصاصخم سایقب قوندصال مقوی
ھرأ:ش  ٢١ ةدمل ةعقوتمال نماتئالا رائسخل ةدلاعم ةمیقب اھرئاسخ تصاصخم سایق میت ثیح ةلیتاال

و التقریر؛ خیرات يف امك ةضفخنم نائتما رطاخم ىلع يوطنت يتال ةلیماال تداوجوملا —

 يأ) اھب يئبدمال فارتعالا ندم ةیرھوج ةروصب اھب ةطبترملا نماتئالا رھلخام دادزت مل لتيا ىرخألا ةلیماال تداوجوملا —
.ل(صألل المتوقع مرعال ىدم ىعل ثدحت لتيا التعثر رطاخم

 نماتئالا رائسخ ردیقت دنعو يئبدمال فراعتالا مند ظوحلم لكشب تداز دق ةیلام ةادأل نماتئالا رطاخم تنكا اذإ ام دیدحت دعن
 لمشت يتلوا ئدزا دوھجم أو غةكلت نود ةحاتملاو ةمئالمال ةمعادلاو ولةعقلما تماولعملا رابعتالبا قودنصلا ذخیأ وقعة،المت

 تامولعملوا تناابی ىعل مائالق ينامتئالا مییقتلوا قودنصلل ةبقسالا خبرةال على ؤأبن ةیعونلاو ةمیكال تامولعملوا تالیحلتال
ة.افیرشستالا

 عن یدزت ةدمل السداد نع رختأال مت اذإ ةریھوج ةروصب تداز قد يالمال لصألبا ةقلعتمال نمائتالا رطاخم نأ قوندصال ضرتفی
وما.ی ٣ ٠

ما:ندع ادسدال رثعتم يالمال لصألا نأ قوندصال رعتبی

 لثم تءاراجإ تخاذال قودنصلا ءوجل نود قودنصلا اهجت ةنیامتئالا ھاتمزاتال ةفاكب ضرتقملا يفی نأ لمحتمال رغی نم نوكی —
أو ٤د(جو ن)إ نماضال ةرداصم

؛مآیو ٩  ٠نم كثرأ دنم قحتسم يالمال لصألا نوكی أن —

 رعثتال ثداأح عیمج نع جتنت يتال ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ يف ةلیماال داةألا مرع ىدم ىعل ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ لثمتت
ة.الیلما ةادألل عقوتلما رالعم ىدم ىلع ملحتمال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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 لمتحملا عثرالت ثداحأ عن جتنت يتلا ةعقوتملا نماتئالا رائسخ نم الجزء يف أرھش  ٢١ ةدمل ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ لثمتت
(.أرھش  ٢١ نم لأق ةد١ألل عقوتلما عمرال نكا ذاإ صرأق ةرتف لالخ و)أ ریرلتقا خریتا دعب أرھش  ٢١ لالخ اھثودح

 ضرعتی يالت ةدیقاعتلا ةرتفلل ىصقألا الحد يف ةعقوتمال نمائتالا رائسخ ریدقت ندع رابتعالاب ھاخذا میت التي ىوصلقا ةرفتلا لثمتت
ن.ئتماالا لرخاحلم قودنصلا ھالالخ

ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ سایق

 تالاح ةفاكل ةیلاحلا ةمیقلا اھنأ على نماتئالا رئاسخ سایق متی ن.تمائالا رئاسخل حجرملا ردیثنال يف ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ لثمتن
 لصحی ان قودنصلا عقوتی يتال ةدیقنال تقافدتلا نبیو دقعلل ءئفو أةشنمال لىإ ةقحتسملا ةدیقنال تقافتدال نیب قرلفا يا) يدنقلا العجز
(.علیھا

 المالي. لصألل يعللفا ائدةلغا لدعمب ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ ضیفخت یتم

ينامتئا ضفاخنال تضرعت يتال ةیلامال تادوجوملا

ي.مانئتا ضفاخنال تضرعت دق أةطفملا لغةلتكبا ةجلسملا ةیلامال تداوجوملا تنكا اذإ ام مییقتب ریرقت لك خیرات يف قودنصلا موقی
 ةردقملا ةلیقبتسملا ةیدقنلا تقافدتلا ىعل يبلس ریثات ھل كثرأ أو ثدح عوقو عند ي؛ائتمان ضفاخنال ضرعت’ ھان يالمال لصألا ربتعی
ي.اللما لصألل

ي:یل ام على ينامتئا ضافخنال يالمال صلألا ضرعت ىعل ةدلألا لمتشت

در؛صلخا وا ضرتقملل رةبیكال ةیلاملا ةمزألا —

او ؛مأیو ٩  ٠عن یدزت ةرتفل اددسال يف راخالت وا عثرالت لئم ،دقعالب لالخإلا —

رى.أخ ةیعم ةكلھی دةاعإ أو سالفالل ضرتقملا ضرعت لمحتمال نم نوكی ان —

يلمالا زركلما نایب يف ةعقوتمال نماتئالا رئاسخ صصخم ضرع

تادوجوملل ةیلامجإلا ةیرتغللا ةمیقال نم اةلفعمال لغةلتكبا اھسایق متی لتيا ةیلاملا تادوجوملل رائسخال تاصصخم مصخ متی

دك١

.ةزئیج أو ةیلك ةروصب يعملا لصألا لیصحتل ةیطف ةیلامتحا دجوت ال ماعلھ يلمالا لصألل ةلیماجإلا ةیرتفدال ةمیقلا بطش میت

افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونتمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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 كاھن كان اذإ امم ققحتلل رریتق كل خیراتب رسائخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب ةنفصمال ریغ ةلیماال تادوجوملا مییقت مت
 تضرعت’ نھاأ ةیلامال تداوجومال ةعومجم أو يالمال لصألا باراعت مت ة.القیم يف ضفاخنال اھضرعت على يعوضوم لیدل
 فارعتالا عدب كثرأ أو ثدح عوقو ةجیتن ةمیقال يف ضفاخنال اھضرعت على يعوضوم لیلد اكھن نكا اذإ ءھمیقنا يف ضخفانال
 نكمی (تادوجومل)ا لصألل ةلیبقتسملا ةدینقال تفقاتدال على یرثأل رةساخال ث(ادح)أ ثدحل نوأ ت(ادوجومل)ا لصألاب بدئيالم
ة.وقوثم ةروصب رهدیتق

ا ھھجاوی دق يتلا ةداحلا ةلیماال ةمزألا ىلع ةمیقلا يف ھنىفانخال ةلیماال تداوجوملا ضرعت ىلع ةیعوضومال ةلبألا لمتشت قد
 طورشل اقفو قودنصلل قحتسمال غلمبلا ةلودج ةداعإ او ض،رتقلما بناج نم دادسال يف رالتاخ او ثرالنع وأ ،رصدمال وا ضرتملا

 قوس ودجو دمع أو سھ،الإف رھشی فوس ردصمال أو ضرتقملا نا ىعل تارشؤم وأ ىرخا فورظ يف اھلبقیل قودنصلا نكا ما
ض.ترلمقا لبق نم سدادال ىعل رةدقال يف ةبیسللا تراغیلتا وا ةنیعملا ةلیماال ةادألل ةطشن

 يلمالا لصألل ةیرتفدلا مةقیال نیب قرلفا ھانأ ىعل ةفاحللما بالتكلغة ھسایق مت يلذا ليالما لصألا ةمیق ضخفاان رائسخ بساحتا مت
 ضفاخان رئاسخب فارعتالا مت ل.صألل يلصألا ليلفعا ةدغائال لدعمب ةموصخم رةقدمال ةیلبقتسملا ةدینقال تقافدتلل ةلیحاال ةمیقالو
 لصألا ىعل ةدئافلاب فارعتالا ستمرا نة.المدی ممنلل نوكملا صصخمال بساح يف اھراھظإ متو رخسائال أو حرباألا نمض مةقیال
 مت ،مةلقیا ضفاخنا رئاسخ صقن يف ةمیقال ضافخناب فارعتالا بعد عوق ثدح ببش امدنع القیمة. يف ضفاخنال ضرعت لديا

ائر.لخسا وأ حبارألا لالخ نم ةمیقال ضخفاان رسائخ يف صنقلا اذھ كسع

 .لصیحتلل ةلباق غیر نھاأ دكألتا مت امدنع ةأفطملا ةبالتكلغ ةجلسملا لیةلماا تادوجوملا بطش مت

 االعتراف اأيقاف٦١

ةبیلاملا تداوجوملا
 أو ي،مالال لصألا نم ةیدقن تاقفدت ىعل لوصحلاب ةیدقاعتلا ققولحا اءانتھ عند ىمافال لصألاب فراعتالا فاقیإب قودنصلا مقوی

 ةروصب اھبجومب متی ةملاعم لالخ نم ةدیقاعتلا ةدینقال تقافتدلا ىعل لوصحلاب ةدیقاعتلا ققولحا لیوحبت قوندصال موقی ندماع
 ظفاتحالا او لیوحتب اھبجومب قوندصال موقی ال ةلماعم لالخ نم وأ ،المالي لصألل ةكیمللا تزاایتموا رطاخم ةفاك لیوحت ةلیعف
الي.الم لصألا على ةرطیسلبا ظفتحی الو ةیلعف ةروصب ةكیمللا تازایتماو رطاخم عیمجب

 مظعم وا لكب ظفتحی ھنكلو ،المالي زركلما نایب نمض اھب فرتعم تادوجوم لیوحتب اھبجومب موقی تالمعام قودنصلا رمیب
 .ةولحلما تداوجوملاب فارعتالا فاقإی متی ال ت،العامالم دهھ لثم يفو ولة.لمحا تداوجوملا ةیكلم تازایتماو رلقاخم

ةلیماال تباوطلمال
 موقیو ھا.تھاؤان أو اھؤغاإل متی ندماع أو ةیدقاعتلا ھاتماازتال ةیوست متت ماندع يلمالا مازتلالاب فراعتالا فاقیإب قودنصلا موقی
 ةروصب غةتلمخ لدعملا امتزلال ةدینقال تقافتدلا نوكتو ھطورش لیدعت متی مادنع يالمال مازتلالاب فراعتالا فاقیإب أضأی قدوصنال

 مازتلالاب فارتعالا فاقإی دنع لة.العاد ةمیقلاب ةدلعمال طورشلا ىعل بناء یدجد يلام مازتلاب فراعتالا متی ةالحال هدھ يفو ة،ریھجو
 وأ ھالیوحت مت ةیدقن غیر تادوجوم أیة كلذ يف ماب) عوفدمال لبامقلوا ةبوطشمال ةریفتدال ةمیقال نیب قرفلاب فارعتالا متی ي،مالال
ائر.لخسا وأ باحرألا نمض (ةملتحم تمازاتال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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عغصغ٠ا(/ر)

 قح قودنصلل نوكی امننع طقف يلمالا زكرمال نایب نمض لغمبال يفاص نایب متیو ةلیماال تباولطملوا تداوجوملا ةصاقم متت
 ةیوستو تداوجوملا لیصحت أو لغمبال يفاص سأسا ىعل تالمعامال ةیوست ماإ مزتعیو اھب فرمعتال بالغالم ةصاقم يف يونقان
.ةمنازتم ةروصب تباوطلمال

 ىعل ،ةیلامل ١رریتقاال ادعدإل ةلیودلا راییعمال كلذب حمست ماندع طقف غبلمال يفاص سأسا على تفاورصمالو تدارایإلا ضعر میت
 ةمیقلاب ةلیماال توادألا نم رائسخال أو حبارألا لثم ة،مماثلال تالمعامال نم ةعومجم نم ةجتنالا رائسخلوا حابرألل مثال،ال یلسب
خسائر.ال أو حبارألا لالخ نم ادلةالع

ر/عغعذصترلرل /روعفرت بد(

 ةصخاال بتاتكالا ةرشنل أقفو اد.ردستالا غلابمل ةلیحاال ةمیقلاب اھسایق یتمو ةیلام تابولطمك اددرستالل ةبلقاال تداحولا فینصت میت
 ةمیق يفاص نمضتی ا.ھرشن مت تادوجوملل ةمیق يفاص خرأ ىعل دادرتسالل ةبلقاال تادحولل ادردستالا غلبام نتست ،قوندصالب
ق.الغإلا ارسعأ مداختساب ةسبتحمال قوندصال تراامثتسا تداجوموال

 سیاق متیو ضرعال رعسب ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیماال تداوجوملا سیاق متی ق،وندصلل ةبیسحاملا تسااسیلل أقفوو خر،آلا بجانال على
 ددارستالا غلابمو قوندصال تراامثتسال سیاقال سسأ يف اتوقلغرا لیدعت مت ب.الطل رعسب ةدلعاال ةمیقلاب ةلیماال توباطللما
ائر.لخسا أو حابرألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةیلامال تادوجوملا نم ةرساخلا ا ربحال يفاص لالخ نم دادرتسالل بلةلقاا تداحولل

ة ()ي ی ی غ وحدد ص ررموجول/ت ٠ص

 ةصخاال بتاتكالا ةرشنل أقفو يلمالا زركلما نایب يف عنھ حصافإلا مت يلذا دةحو لكل تداوجومال ةمیق يفاص بساحتا تمی
 ىعل يلامل ١زكرمال نایب نمض جردمال دادرتسالل ةبلقاال تداحلوا يلماحل دةائلعا تداوجوملا يفاص میسقت لالخ نم قودنصلبا
ر.التقری خریتا يف ةمئقالا تداحولا ددع

يعادله وما النقد ئذا٩

 شھرا ةثالث نم اقل ةیلصألا اھقاقحتسا تارتف تان كونبال ىدل عئداو نم ةدینقال تفقاتدال نایب ضرغل ھلداعی امو دنقال فألیت
 لیجست متی د.نقلل قوندصال رةداإ نم زأجیت ال أءزج لكشیو طلبال عند هدادس میت يلذا فوشكمال ىعل يفرصمال بحسال دیصرو
.المالي كزرلما نایب يف ةفاطمال لغةبالتك ھلداعی امو دنقال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونتمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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 ربمسید ١٣ يف ةھیمنتال ةبیسحاملا ةرفتلا ىلع يرست ال ھانكول رییعامال ىعل تالیدعتلاو دةیدجال رییعامال ضعب دارصإ مت
یة.المال ناتبیاال ذهھ دادعءا عند ركبم لكشب اھقیبطتب قودنصلا مقی لم كلذلو ،٨١٢٠

"راجیإلا دوقع"ةیلاملا رریتقاال ادعدال لیةدوال رییعامال نم  ٦١ رقم معیارال

ریانی  ١نم أرابتعا "راجیإلا دوقع"ةیلاملا رریتقاال ادعدال ةلیولدا راییعمال نم  ٦١ مقر معیارال قیبطت قوندصال ىعل نعییت
٩١٠٢٠

 ةینزایملا يف رجایالا قودع بساتحال دحوا جنومن نریجاتسملل ةیلامال رریقاتال ادعدال ةلیولدا رییعامال نم  ٦١ رعیالما دمیق
 إلى ةفاضالاب ةصلال وذ لصألا مداخستا يف ھقح لثمی يلذا امخدستالا قحب قعلمتال لصألاب فارتعالاب رجاستمال موقی العمومیة.

 رجایالا دوقعو لجألا ةریصق رجایالا دوقعل ةرییاتخا ءاتفاإع دجوت جار.یإلا تعافد دداسب ھمازتلا لثمی ذيال اریجإلا لتزاما
يف نورجؤملا رمتسی يأ  —راحلا رایعملل ھھباشم رجمؤال من ةعبتملا بساتحالا ةقیرط ىقبت ة.ضخفمنال ةمیقال تان تادوجوملل
ي.یلغشت رجاإی دوقعو ریومت إیجار عقود رإ رجایإلا عقود فینصت

 iJLj اھیف امب اریجالا دوقعب ةلقعمتال ةیلاحلا تھاجیتوال لحم ةیلامال رریقاتال ادعدال لیةدوال رییعامال نم  ٦١ معیارال لحی
 ددحت ةیلاملا ربراثنلا دادعال ةیلودلا یرعايمال تاریسفت ةنجل نع رداصلا ٤ مقر ریسفتلاو راجيالا دوقع  ٧١ مقر يلودلا يبساحملا
 زفاوحلا - شفیرالت راجيإلا دوقع ةمئادلا تاریسفتلا ةنجل نع رداصلا  ٥١ مقر ریسفتلاو راجيإ دقع لممي قافتالا ناك اذإ ام
.راجيالا دقعل ينوناقلا لكشلا رع يوطتن يتلا تالماعملا رھوج مییقت ةمنادلا تاریسفتلا ةنجل نع رداصلا ٧٢ مقر ریسفتلاو

 ةلیماال تانایبلا رع يدما ریثات رعیامال اذھل نكی لم ،تقییمال اذھ ىلع ءبنا ه.الأع روكنمال رعیامال ریثأت مییقتب قوندصال امق
التقریر. خیرات يف امك قودنصلل

م٠ممم إمر( رب ي ی س ف laLflj Ajjiuh ل، س ilf

 يرست .٨١٢٠ رایین  ١نم رأاتبعا ةیلامال رریقاتال عدادال لیةدوال رییعامال نم ٩ قمر رعیالما قیبطتب ةیئببم ةروصب قوندصال امق
.قودنصلل ةیلامال ناتبیاال على يدام ثیرأل اھل سلی اھنكول ٨١٠٢ ریانی  ١نم رأاتبعا ىرخألا دةیدجال رییعامال نم ةعومجم ضاأی

 يف ةنراقملا تامولعم نیاب ادةعإ متت مل ة،الیلما قاریرالت عدادال ةیلودلا راییعمال نم ٩ رقم رعیاملل أقبط لحوالت كامأح زجیت امك
ر.عیاالم اذھ تابلطتم نایبل لیةلماا ناتبیاال هذھ

 تناابیلا ذهھ يف ھاضرع مت لتيا ةیبساحملا تسااسیلا قیبطتب ةقستم ةروصب قوندصال ماق ،ناهأد ةحضوملا تراغیلتا ءناستثبا
یة.المال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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ثابعا١ الھامة المحاسبیة السیاسات في التغیرات أا٩

ر فیا ١٠ المالیة .أألدوات المالیة التقارير إلعداد الدولیة المعايیر من ٩ رقم ا

 ةیلامال تداوجوملاب ةصخاال سایقالو فارعتالا تابلطتم ةیلامال رریقاتال دداعإل لیةدوال راییعمال نم ٩ مقر معیارال حددی
 تاودألا ٩٣ مقر يوللدا يبسحامال رعیالما لحم معیارال اذھ لحی ة.عیم یرغ تدواا عیب وأ ءراش دوعق ضعبو لیةماال تباوطلموال
س.قیاوال فراعتالا ;یةمالال

 يبسحامال رایعملل ةحقاللا تالیعدلتا قیبطتب قوندصال ماق ة،عیمال قاریرالت عدادإل ةلیودلا راییعمال نم ٩ مقر رعیالما قیطبتل ةجینت
;بلطتت يالت ة،عیمال تنابیاال ضعر  ١مقر ليلدوا

،٩٣ مقر يوللدا يبسحامال ریامعلل أقبط ل.الشام خلالد نایب يف ةلصفنم ةروصب ةیعملا تداوجوملا ةمیق يف ضفاخنالا ضعر -
ة؛بدكتم رائسخ يأ لیجستب لبق من قودنصلا مقی لم ر.سائالخ دبكت عند مةقیال يف ضافخنالاب فراعتالا میت نكا

.فعلیةال ةدئاغال ةقیرط مباستخدا ةبستحمالو لمشاال خللدا نایب يف ةصلفنم ةروصب ةدئاغلا تدارایإ ضعر -

 توادأل'ا. ةبیلاملا رریتقاال عدادإل ةلیودلا رییاعمال نم ٧ مقر ریامعال ىعل ةحقاللا تالدیعالت قیبطتب قودنصلا ماق ذلك، ىعل وةالع
 تامولعم على امةع ةروصب اھقیبطت متی مل اھنكول ٨١٠٢د ةلقعمتال تحاصافإلا ىعل اھقیبطت متی لتيا ت"احاصفإلا ;یةمالال

 تداوجوملا يفاص ىعل يدام ریثتل ریامعال ةلیماال رریقاتال دادعإل ةلیولدا راییعمال نم ٩ مقر رعیالما قببیطتل نكی مل نة.قارالم
وق.ندصال ىدل دادرستالل ةبلقالا تداحوال يلمحال ئدةالعا

صنبل س /نموجودات صوى ت C ا jb jU Jfj ل/ذبة

 ي;ھو لیةلماا تداوجوملا فینصتل ةیسیئر تفنا ثالث ةلیماال رریثانال ادعدإل ةلیولدا راییعمال نم ٩ مقر رعیالما نمضیت
 تادوجوملاو ى،رخألا ةملشالا تدارایإلا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیماال تادوجوملاو ة،طفأالم ةبالتكلغ ةساقثلا ةلیماال تداجوموال
 ةیلودلا راییعمال نم ٩ مقر ریامعلل أقفو ةلیماال تداوجوملا فینصت زكتری ائر.لخسا وأ حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب ةلیماال
 مقر ریاعملا يغلی النقدیة. ھتاقفدت تماسو يلمالا لصألا رةإدا ھیف متی يدال لامعألا جنومن على عام لكشب ةلیماال قاریرالت عدادإل
 نمضتت يتلوا ٩٣ مقر يوللدا يبسحامال ارمعیال يف دةروالا ةبقساال تائالغ ةلیماال رریتقاال دادعال لیةدوال ییرمعاال نم ٩
 نم ٩ قمر ریاعملل أقبط لبیع.ل ةحاتفلا ةلیماال تداوجوملوا ةیندمال ممدلوا نضورلقوا ققاحستالل اھب ظفحتمال ةلیماال تداوجومال

 عن ةرباع يساسألا عقدال اھیف نوكی لتيا دوقعال يف ةنمضتملا تاقتعثملا لصف أقلطم متی ال ة،عیمال رریقاتال دادعإل لیةدوال رالمعایی
ف.صنیالت ضرغب يلك لكشب ةطلتخمال ةلیماال اةدألا مییقن میت لك،ذ نم ألبدو عیار.لما اذھ قاطن نمض يلما صلأ

 يبساحملا ریامعال يف دةروالا ةیلحاال تابلطتملاب ةریبك ةروصب ةلیماال رریقاتال ادعدال لیةدوال ریبباعملا نم ٩ قمر رعیالما ظفتحی
الیة.الم تباولطملا سیاقو فینصتب قعلتی امیف ٩٣ مقر الدولي

 قودنصلل ةبیسحاملا تسااسیلا ىلع يرھوج رثیتأ ةلیماال رریقاتال ادعدإل ةلیودلا راییعمال نم ٩ قمر ارمعیال قیبطتل نكی مل
المالیة. تابولطمعب لقةعمتال

ق۵ و أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونثمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك ث



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونثمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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 ثابعا١ الھامة المحاسبیة السیاسات في التغیرات

ابعا٩ المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات وقیاس تصنیف

 سیاقال تائفو ٩٣ مقر يلودلا يبساحملا رعیالما بجومب ةلیصألا سیاقال تائف ناهأد ةفقرملا تاحاضیإلاو ليالتا ولدلجا حضوی
 ةیلاملا تابولطملاو ةلیماال تادوجوملا تائف نم ةئف كلل ةلیماال رریتقاال ادعدإل ةلیولدا راییعمال نم ٩ رقم معیارال بجومب ةدیدجال
٨١٠٢٠ ریانی  ١يف امك قودنصلل

 

يلصألا فصنیالت
رایعملا بجومب
يلودلا يبسحامال

‘٩٣ رقم

اقفو دیدلجا فینصتال 
نم ٩ مقر راعملل 
ةیلودلا رییعامال 
ةیلمالا ریراقتال دداعإل 

ةیرتفدلا ةمیقلا 
أقفو ةیلصألا 
يبسحامال رایعملل 
- ٩٣ مقر يلودلا 
مھرد فلا 

_______ ________________ ٠

ةیرتفدلا مةغیال
رایعملل اقفو دةیدجلا 
رییاعملا نم ٩ مقر 
دادعإل ةیلودلا 
ب ریراقتلا 
مھرد الف    ةیلامال تداوجوملا

نم ةدلاعلا ةمیقلاب تراامثتسالا
رائسخلا او حرباألا لالخ

ةدلاعلا ةمیقلاب دةحدس 
وأ حابرألا لالخ نم 

نم ةدلعاال ةمیقلاب 
أو حبارألا لالخ 

  
٢,٦٤٢١٢ ٦٤٢١٢٢, مزلم لكشب رائسخلا رائسخال *(ةجردم ھمسأ يف تراماتثس)ا
٣٦ ٣٦ اةطفملا ةلفكلتا ةنیدم ممذو نىودرق ىرخا ةنیدم ممن
٠ - ةفاحللما ةغكلالت ةنیدم ممذو ضورق ةقالع يذ فرط نم قحستمال
٠١١,٦ ٦د٠١١ ةافطملا غةكللتا ةنیدم ممذو ضورق ھلداعی امو قدالن

٠١٨,٨٢١ ٥١٨,٨٢١   ةیلمالا تادوجوملا يلامجإ

ةلیماال تباوطلمال

٨ ٨ ىرخا ةیلام تابولطم ىرخأ ةیلام تابولطم ىرخأ تباولطم
٦٩١ ٦٩١ ىرخا ةیلام تابولطم ىرخا ةیلام تباولطم ةقالع تان فارطأل قحستمال

يلماحل دةئاعال تادوجوملا يفاص
١١,٦٨٢١  ٦٢٨١,  ١ ١ىرخا ةیلام تابولطم ىرخأ ةیلام تباولطم دادرتسالل ةبلقاال تداحوال

٥١٨,٨٢١ ٥١٨,٨٢١   یةلمالا تباولطملا يلماجأ

 مت ھنأل رئاسخلا او حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیماال تادوجوملا ذهھ فینصت مت ،٩٣ مقر يوللدا يبسحامال ریاعملل أقفو *
س.ساألا اذھ ىلع ھائداأ ةبقارم متو ةدلاعلا ةمیقلا سساا ىلع اھترادإ
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ل*<(٧) الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

 ابعا٩ الھامة المحاسبیة السیاسات في التغیرات

المالیة الموجودات قیمة انخفاض

 يلودلا يبسحامال عیارالم يف ردواال ءهدبكتملا رئاسخلا’ جنومن ةلیماال رریتقاال ادعدإل ةیلودلا راییعمال نم ٩ مقر عیارالم لدبتسی
 ةساقنلا ةیلامال تداوجوملا ىعل یدجدال ةمیقال ضفاخنا جنومن قیبطت متی فوس '.ةعقوتمال نماتنالا خسائر' جذومنب ،٩٣ مقر

 توادا يف تراامثتسالا ءانثستاب ى،رخألا ةملاشلا تدارایالا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ندیال يف تارامثتسالاو اةطفملا ةبالتكلغ
 ةنراقم ركبم لكشب نمائتالا رئاسخب فارعتالا متی الیة،الم رریقاتال ادعدإل لیةدوال رییعامال نم ٩ مقر رعیامال بجومب یة.الملك

٩٣٠ مقر يلودلا يبساسلا ریاعملبا

 ریانی  ١يف ةلیماال رریقاتال ادعدإل ةلیولدا راییعمال نم ٩ مقر ریاعملل أقفو ةمیقال ضفاخنا تابلطتم قیبطت أن وقندصال ىأر
 ممدلاو ةقالع تان فراطأ نم ةحقتسملا ةدصرألاو ھلداعی امو دقنلل ةمیقال ضفاخان صصخم ىعل ھب تدعی ال ریثات ھل نكا ١٨٢٠

.ةغایلل یدج يجرخا ينامتئا فینصت ھیدل ذيال لوألا يبظوبأ كنب ىدل اھب ظفتحم ةدصرألا كلت نأ ثیح ىرخألا ةینمدال

التحول

 يعجر رثاب ةلیماال رریتقاال اددعال ةلیولدا راییعمال نم ٩ مقر رعیالما قیطبت ةجیتن ةبیسحاملا تساسیاال يف ترایغتال قیبطت تم
ه:نادا نبیم وھ ام ءناثستاب

 ةلیماال تابولطملوا ةلیماال تادوجوملل ةیرتفدال لقیما يف قاتروالغب فارعتالا متی ة.المقارن تراتف نایب دةاعإ امةع متی لم —
 مھسألا يلماحل ةوبسنملا تداوجوملا يفاص نمض ةلیماال ریرقاتال .لادعإل ةلیولدا راییعمال نم ٩ مقر ارمعیال قیبطت ةجیتن

 عام لكشب حضوت ال ١٧٢٠ ةنسل ھاضرع مت يالت تماولعملا نفإ ،يالالتوب .٨١٠٢ رایین  ١يف امك دادرتسالل بلةالقا
 يبسحامال رایعملاب ةصخاال تبالطمتلا حضوت اھنكول لیةماال رریتقاال ادعدإل ةلیولدا رییعامال نم ٩ رقم رعیالما تبالطمت
ة.المقارن ةرتف نایب دةاعإ نم عفاءالا قودنصلا مدختسا .٩٣ قمر يوللدا

ي:المبدئ قطبیلتا خیرات يف ةئملقاا فورظلوا عقائوال سساأ على ةیلاتلا تامییقتلا جراءإ مت —

.يالملا لصألاب ھیف ظفاتحالا متی يذلا لامعألا جنومن یدحدت-
خسائر.ال او حابرألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةساقنلا ةلیماال تداوجوملا ضعبل ةبقساال تفاینصتال ءاغلإ-

 ةیلاملا رطاخملا ةرادأ ٤

ه٠٤ء ٤ ه٠ةد٠

لیة:ما توادأل ھمادخستا ةجیتن ةلیتاال رھلخاملل قوندصال ضرعتی

نماتنالا رطخام ٠
 ةولیسال راطخم ٠
قوسال رطخام .
ةلیغیشلتا رطاخملا ٠

 ھتاسایسو قودنصلا فادھأ فصیو هالاع ةروكنملا راطخلما نم لكل قوندصال نضرعت لوح تامولعم حضایإلا اذھ مدقی
مال.ال سارل قودنصلا رةداإ ىإل ةفاضإلاب راطخلما ةرادإو سیاقل ھلبق نم ةبعتملا تءاارجإلوا

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ھطدوق
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 بح(٤)ز المالیة المخاطر إدارة ٤

المخاطر إلدارة العام اإلطار

 رةداإل امعال رطاإلا ةعباتمو عضو نع امةع ةروصب ةیلوؤسملا تراامثتسالا ةعجارم ةنجلو يرشاتسالا سجللما نم كل لمحتی
الصندوق. ىدل راطخملا

 ةروصب رماستثالا ةنجل فارشإل عضخت يتال ةریماثستالا تاھیجوتلاو ضراغألا على ةانب قودنصلا ةرادإب قدوصنال ریدم موقی
 يف ةینبملا قوندصلل ةیرامثتسالا تایجتیارتسالا ذلك يف ماب) قوندصال ءداوأ ةطشنأ ةعجارمب يرشاتسالا سالمجل موقی ةیموی

ق.دوصنال ریدم ىإل ةسبنامال تیاصوتال میدقت إلى ةفاضإلاب ر(ماثستالا ةملیع

 ودحدال عضوو قودنصلا اھھجاوی التي راطخلما لیلحتو دیدحت ضرغب قودنصلبا ةصخاال رحلخامال رةإدا تساایس عضو میت
 ةمظنأو تسااسی ةعجارم متت ة.وعضموال دودحلاب مازتلالاو راطخملا ةبقارمل كلذكو رطاخملاب ةقلعتملا ةبیقارال طبواضلاو ةولبقملا

 لیصافت نیاب متی المقدمة. تامدخلاو تجاتنملوا السوق فورظ يف تراغیلتا نیابل ر،متسم لكشبو ة،ریدو ةروصب راطخملا رةإدا
الصلة. تان رطاخملا تاحاضیءا يف التقریر خیراتب قودنصلل ةریماثستالا ةظفحمال ةعیبط
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 وأ ھتامازتلاب الوفاء نع ام ةیلام أداء يف ةبلمقاال فارطألا أحد جزع نع جنتت قد يتلا راطخملا يف مانئتالا رطاخم لثمتت
 ىدل دنقال نم ةسیساأ ةروصب نماتئالا رطخام أشنت ق.ودنصلل ةیلام ةرساخ علیھ بترتی امم ق،وندصال عم مھاأبر لتيا ھتاطابترا
 عیمج دیحووت ةاعارمب قودنصلا موقی ر،خاطالم ةرداإ نع رریقاتال إعداد ضرغل قة.الع تان فارطأ نم ةحقتسمال غلباملاو كنبلا

ع(.القطا رطاخمو ةولدلا رطاخمو السداد عن ندیملا رأخت رطاخم لثم) نماتئالا رطاخمل ضرعتالب ةصخاال نودالب

(J٧ y} jL i io  Sjhj

 ةیسیئرال فداھألا نمضتت ة.عوضولما تءاارجإلوا تاسایسلل أقفو ةریود ةروصب نماتئالا رطاخم ةبقارمب قدوصنال ریدم موقی
 تاھیجوتلاو ف١دھألل أقفو قیدناصلا رةداإل ھاعتباا بجاولا ةریماثستالا ططخلاو تیاجیتارتسالا یدحدت (١) ر;ماستثالا ةنجلل
 تیاجتیارتسالا فلتخم ةشقانمو قودنصلا ءادأ ةعجارم (٢) ط؛روشال ةحئالو بتاتكالا ةرشن يف نبیمال حوالن على ةیرماثستالا
ر.خآل نحی نم مھسألا ىوتسم ىلعو يعاطلقا ىوستمال ىعل ةبعتملا

 تایجتیارتسالا ةسارد نع لوؤسم ھأن ماك ن،ریتثمسالم حلاصم ةیامح يف قودنصلل يرشاتسالا سجلملل ةسیرئیال فداھألا لثمتت
 رإ ةفاضإلاب ص.تیارتسالا ىوتسمال ىعل قودنص لك ءداأ ةعجارمو ةدح ىعل قودنص لك ىوتسم ىعل ةبعمتال ةیرماثستالا

 ریدم ىإل ةروشمال میدقتو حالصمال يف براضت عنھا جتنی دق لتيا تءاارجإلوا ثداحألا ةساردب يرشاتسالا سجللما موقی ذلك،
أ.سبامن كذل نكا ماثیح ة،مكنالم ححیصتال تجراءاإ لوح قودنصلا

 نزاوتال دةاعبإ قودنصلا ردیم مزتیل ق،وندصلل ةریماثستالا تاھیجوتلا وأ ةاسسیال عم ةقفاوتم ریغ نماثتالا راطخم نوكت مادنع
 .ةبقطمال رماتثسالا رییعامب ةظفحملا مزاتال عدم نم ققالتح قبع یألمع كلذ قیقحت كانیةإم درجمب ةظفحملل

نامتئالا رطاخمل ضرعتلا

 نایب نمض لیةماال تادوجوملل ةصلال تان ةریفتدال القیم يف رریقلتا خیرتا يف نماتئالا رطاخمل قودنصلل ضرعت ىصأق لثمتی
 ىعل تداوجوملا ذهھ ةمیق يف ضفاخنالا سایق مت ن(.مائتالا رطاخمل ضرعتت ال نھاأ ثیح ةكیمللا تدانس ءاستثنا)ب يالمال زكرمال
.تضارعالت هذھل رةصیقال ققاحستالا تراتف كذل سكعیو أرھش  ٢١ لالخ ةقعوتمال ةرساخال سساأ

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوللني أبوظبي بنك صذدوق



 المالیة البیانات حول إیضاحات

ض( المالیة المخاطر إدارة ٤  ب

4) jU U y i J s L ia) (ض)
الوسطاء من المستحقة المبالغ

 تالمعامالب ةقعلمتال نماتئالا رطاخم ربتعت یة.التسو دیق لبیعا تالماعمو ةیشمھاال تبااسحال نم ءطاسلوا من ةحقتسملا لغباملا شانت
 قدوصنال ردیم مھعم لماعتی دینال ءطاسولل دةجیال ةعمسلاو ھالالخ متت لتيا ةویستال ةرتف رصق ببسب ةیلئض اھتیوست متی مل لتيا
.ةویسن عبر ةروصب ءطاسولل يالمال زكرملاو ةنیماتئالا تافینصتالو ةلیخادلا ةابقرلا ةبقارمب قودنصلا ردیم مقوی

 ةعبات ةكرش م،م.ذ. ةیلامال ق١روألل لوألا ظبيبوأ ةكرش لالخ نم ةیلام راقأو ءراشو عیبب ةقلعتمال قدوصنال تالمعام مظعم متت
.( ر ٤:٠لس)ر/جمم/ر ق.وندصال ردیمل

يعادله وما النقد

ول.ألا يبظوبأ كنب ق،ندوصال ریدم ىدل قودنصلل ةفیرصملا ةدصرألبا ظافتحالا متی

ش7ا jLLia تركر س

 وأ ٢  ٠ ٨١ ربمسید ٣  ١يف امك نریدصملا نم ةعومجم أو نیعم ردصنب قلعتی امیف نماتئالا رللاخمل يرھوج زركت كاھن نكی مل
.(ج ٤ حضایإلا عجرا) وق.ندصال ردیم ىدل اھب ظفتحمال ةفیرصملا ةدصرألا ءناثستاب ١٧٢٠ ربمسید ٣ ١

التسوية مخاطر

ا م ةاشنم جزع نع ةمجناال رائسخال يف ةویستال رطخام لثمتت .تالماسلا ةیوست توق يف اھلرمخ قدوصنال ةشطان نع شانی دق
د.العق يف ھیلع قفاتالا مت امل أقفو تداوجومال نم ھاریغ وا ةلیماال قراوألا وأ ةدیقنال غالمبال رفیوتب ھاتامازتلاب لوفاءا عن

 ةیوست نماضل طیسو قیرط نع تایوست إجراء لالخ نم راطخلما هذھ نم دحالب قودنصلا موقی ت،العامالم مظعمل ةبسنلاب
 ينامتئالا دامتعالا نم ١ؤ زج ةیوستال دودح لكشن ة.دیعاقالت ةیوستلاب ةلقعمتال مھتمازاتالب نفارطال يفی ندماع طقف كلذو ةملعامال
بة.المراق ةیلمعل أدودح عضوت

القیمة في النخفاض وتعرضت استحقاقھا موعد تجاوزت موجودات

 ٣  ١يف امك ةمیقال ضفاخنال تضرعت وأ ھاقاحقتسا دعوم تزوجات ةفأطمال بالتكلغة ةلجسم ةیلام تادوجوم يأ اكھن نكت مل
سيء(.ا jjiufVt .r :y رم) ٨١٠٢ رمبسدی

)،-( i l j j J f  jh l ia

 ھتابولطم نع ةجتنالا ةلیماال ھنامازتلاب اءالوف يف تابوعصل قودنصلا ةھجاوم نم حتنت دق لتيا راطخملا يف ةولیسال رطاخم لثمتت
 تسیل ةقیرطب تماازتلالا هذھ ةیوست متت نا او اخرى، ةیلام تادوجوم قیرط نع او أدقن عفبلا لالخ نم ھاتیوست متت لتيا لیةماال
وق.ندصال حالص يف

ق أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صنق

وق.صندال ھمسا يلماح ىإل ةبوسنملا تداوجوملا يفاصو ةقالع تان فارطأل قحتسمال نم ةیسیئر ةروصب ةولیسال رلباخم شأنت



أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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 قعتوالم اددرستالا كلذ يف امب ھ،اتمزالتبا ءفاولل ةیفاك ةولیس ھكالتما نماض يف ةولیسال رطاخم ةرداإل قودنصلا جھنم ثلمتی
رطخلل قودنصلا ةعمس شعردت وأ ةلوبقم غیر رئاسخ بدكت نود ھاقاحقتسا دعن ،تداحلول

 ةبقارم متت .ةعضوموال تءاارجإلوا تسااسیلل أقفو ةیموی ةروصب قوندصال ىدل ةولیسال رطاخم ةرداإب قودنصلا ردیم مقوی
ي.راشتسالا سجلملاو رماتثسالا ةنجل لبق نم أیموی وقندصال ىدل ةولیسال رطخام

 ضرعم قودنصلا نفإ يلاتلابو ،ةمیوی ةروصب تداحولا دادسترا ةملیع رتباعالا نیعب ذختا قودنصلبا ةصخاال طورشلا ةحئال نإ
 يف قوندصال ىدل اددرستالا ةسایس لثمتت وقت. أي يف تداوحال يلمحا نم اددرستالا تابلط ةیبتلب ةلقعمتال ةولیسال ھلرخامل
 مایا ةثالث لالخ اي "،يھائالن عدومال" ىدعتت ال ةرتف يف ھانشاب ددارستا ارشعإ مالتسا مت يتال ةردتسمال تداحلوا ةیوست ةانیكمإ

".تادوجوملا ةمیق يفاص دیدحت خریتا" نم لمع

 هذھ نا ثیح ةلوھسب قیقحتلل ةلباق رتبعت يتلاو ةجردم ةكیمل تادسنو ةیفرصم ةدصرا ىلع قودنصلل ةیلامل ١توادألا لمتشت
المتحدة. ةبیرعال تراامإلا ةلودب ةسییرئال لیةماال قواسألا يف ةجردم ھمسألا

االستحقاق فترات حسب المالیة المطلوبات تحلیل

 توادألل ةدیقنال تقافدتلا هاندأ لودجلا حضوی ر.ریلتقا خیرات يف ةیئملا تابولطملل ةیقبتملا ةدیقاعتلا ققاحستالا تارتف يلی امیف
:قودنصلل ةلیماال

 
ةمغیال
ةیرتفدلا
مھرد طفأل

غلیعلا 
يلماجإلا 
مھرد طفأل 

نمدقأ 
رھش 
مھرد فأ 

 ٠٢ ٨١ ربمسید ١٣
ةیلاملا تابولطملا
- - ٠ىرخا تباولطم  
٢٦٢ ٢٦٢ ٢٦٢ ةقالع تان فارطأل قحتسمال

٣٢٢٢,١٢ ٣٢٢٢,١٢ ٣٢٢,٢١٢ دادرتساللةلباقلا تداحولا يلماحلةبوسنملاتادوجوملایفاص

 ٤٩٤٠٢٢١ ٤٩٤٠٢٢١ ٤٩٤٠٢٢١

 ٠٢ ٧١ ربمسید ١٣
ةیلاملا تابولطملا
٨٨٨ ى رخأ تابولطم
٦٩١ ٦٩١ ٦٩١ ةقالع تان فارطأل قحتسعال
١١٦٠٨٢١ ١١٦٠٨٢١ ١١٦٠٨٢١ دادرتسالل ةبلقالا تداحولا يلماحل ةوبسنملا تداوجوملا يفاھ

 ٥١٨٠٨٢١ ٥١٨٠٨٢١ ٥١٨٠٨٢١

 يدقاعت قتاحتسا خیرات برقا اساس ىلع قودنصلل ةیعملا تابولطملل ةموصخعلا ریغ دیةلنقا تقادفالت السابق لودجلا نیبی
ة.یلامجالا غعبملا يواست ةیرتفدلا قیمال نإ مناسبأ. نوكی امثیح ع،الدف ةحقتسم ائدةالف ةیلامجالا میقلا نمضثن .لمتحم
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ا١ثأبع١ االستحقاق فترات حسب المالیة المطلوبات تحلیل

 ىإل ةوبسنملا تداوجوملا يفاص ءناثستاب لیلحتال اذھ نع ریبك لكشب توادألا ذهھ نم قودنصلل ةعقوتمال ةدیقنال تقافتدال فلتخت ال
 رشیت .رعاشإلا مالتسا نم نمیوی لالخ اھدادرتساب يدقاعت زاملتا قوندصال ىدل نوكی ثیح دادرستالل ةبلقاال تداحلوا ىلمحا
 نم ھأن الإ ل،جألا ةلیوط أو جلألا ةطسوتم ةرتفل تدآوحال يلمحا لبق نم ھاب ظفاتحالا متی تداوحال ذهھ أن ىإل ةبقساال رةخبال
م.ھفادھوأ نیرمتثسمال تاجایتحاو رةغیتملا قسوال فورظ بسح ربیك لكشب بقلتت ھانأ ثیح اد،ردستالا تایوتسمب بؤالتن بصعال

j j j f  jh t ia

 فرص راعسأو ةكیمللا قوقح رعاسوأ ةدناغال رعاسأ مثل قسوال ارسعأ يف تاریغتلاب ةقلعتمال راطخالم يف قسوال رطاخم لثمتت
 رطاخم ةرداإ نم فدھلا إن یة.مال تدواا نم ھكلتمی ام ةمیق وأ قوندصال تدارایإ على رتاثی اھل نوكی ىتلا ةبینجألا تاللعما

ر.طخالما ءوض يف نكمم عائد لىأع قیقحت عم ةلوبقم دودح نمض قسوال رطاخمل تضارعتال ةبقارمو ةرداإ ھو السوق

(j j J i  jJa lia  SjhJ

 دفالھ إن بھ. ةصخاال ةریماثستالا تاھیجوتلاو فداھألا ىإل قسوال رطاخم ةرادإب ةصخاال قدوصنال ةیجتیارتسا دنتست
 قراوألا نم اھریغو يجیخلال ناوعالت سجلم لود يف مھسأل ةنزاوتم ةظفحم يف رماتثسالا وھ قودنصلل يسیئرال يرماثتسالا
 تءاارجإلوا تسااسیلل“ أقفو ةیموی ةروصب قودنصلا ىدل سوقال رطاخم ةرادإب قودنصلا ردیم موقی .لنحتلل ةبلقاال لیةماال

.ةریود ةروصب رماتثسالا ةنجول يرشاتسالا سجلمال لقب نم عام لكشب قسوال يف قوندصال زكارم ةبقارم متتو وعة.ضالمو

 ةظفحملاب ةقلعتملا ىرخألا راطخلما وأ/و تالمعلا رطاخم نم طوحتعب قوندصال ردیم موقی قد ئمأ،الم أو أیرورض نوكی ماثیح
 ریة.ثماستالا تاھیجوتلوا ف١ھدألل أقفو

jL /نتعرض L iJ ت ال م ل

ي،اللتباو (."يتراماإلا مھردل"ا) ةیلیغشنال ھتلمع ریغ رىاخ تالمعب ةموقم تالماعم مربیو ةیعم تدواأ يف قودنصلا رمثتسی دق
 رثیتأ ھل نوكی دق وحن على ىرخألا ةیبنجألا تالمعلا لبامق ھملتع فرص رعس يف ریفت ثودح رطخام-ل ضرعم قوندصال نفإ
اتي.ارمألا مھرلدا یرغ تالمعب ةموقمال قوندصال تابولطم أو تادوجوم نم الجزء كلذ ةمیق ىعل يبلس

 ةبیجنأ تالمعب أو (يكیرمألا رالدوال لباقم ھفرص رعس تمثب)ال يتارامإلا مھردلاب ةموقم تباولطملوا تداوجوملا مظعم أن امب
ا ھل نوكی نل فرصلا رعاسا يف الوقعمو ةلمتحم تاریغت ةأی أن ةرادإلا ىرت (،يكریمألا رالدوال أمام أضأی اھفرص رعس تمثب)
ق.ودنصلل ةلیماال تانالبیا ىلع يرھوج راثیت

aJjtill jLziuf jL L iJ  cjJajUJl

 تادوجوم ریعست ةداعإ خیراتو ققاحستالا خیرات نیب يمنزال قرلفا نم اشنت دق يالت راطخلما يف ةدغائال ارأسع رطاخم لثمتت
ة.ئدفا ھاعلی بترتی ال قودنصلل ةیلامال تباولطملوا تداوجوملا ةبیغلأ نإ ائدة.ف ھاعلی بترتمال قودنصلا تباولطمو

ال  ة.ویسن عبر ةروصب ھاریعست إعادة متی ثیح ،رةغیتم ةدئاف ارسعأ قوندصال ردیم ىدل ةعودمال ةفیرصملا ةدصرألا على بترتی
ائدة.ف ىرخألا ةلیماال تابولطملاو تداوجوملا عیمج ىعل بترتی

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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البعا١ السوى مخاطر غا١

األخرى األسعار مخاطر

 يتال كلت ءناثستا)ب قسوال أسعار يف ترایغتلا ةجیتن ةبیلاملا ة١دألل ةدلعاال ةمیقال بقلت راطخم يف ىرخألا رعاسألا رلحخام ثلمتت
 لمواعال ةفاكب أو ھل رةدصمال ةھجلاب وأ رامثتسالاب ةصخا املعو ببسب ترایغتلا كلت تنكا ءواس ت(،المعال رطاخم نم اثنت
السوق. يف ةولداتلما توادألا عیمج على رؤثت يلتا

 خلالد نایب نمض ةدلعاال مةقیال يف تاریغتلاب فراعتالا عم ةدلاعلا ةمیقلاب ةلجسم قودنصلل ةلیماال توادألا مظعم نأل رأظن
 قودنصلا ریدم موقی مار.ستثالا تدارایإ يفاص على رشبام لكشب رثؤت فوس قسوال فورظ يف ترایغتال ةفاك نفإ مل،شاال
 قواسا يف لوادتلل اھحرط مع ملعال تاعاطق فلتخم يف توادألا من ةعونتم ةظفحم اءإنش قیرط نع رعاسألا رطاخم رةداإب
ة.ریماثستالا تاھیجوتلل أقفو لوادتال توااد يف قودنصلا رمتثسی ة،بیاعال فورظلا لظ يفو .ةغلتخم

ي:یل امك نوكت قودنصلل ةریماثستالا ةفظحلما زیكرت ةسایس نفإ ،قوندصالب ةصخاال طورشلا ةحئالل فقأو

 يأل كلذ عضخی ان على يوقسال ةكرشلا لامسار ةمیق ليجماإ نم / ١ ٠نع ةددحم ةكرش يف قدوصنال رماتثسا زواجتی الا ٠
.لةصال تان ةكرشلل يساسألا ظامالن وأ/و طبقالم نوناقال يف یھاعل صوصنمال رماتثسالا على ودقی

 نع ةكرش يأل ةلیماال قراوألا يف قودنصلا رماستثا دیزی الأ بجی سوق،ال يف مھسألا نزو نیابل بولطم ھو ام ءناثستاب .٠
مار.ستثالا تقو يف دوقصنال تادوجوم ىالمجإ نم /٢ه

ا م أو قدن لكش يف تقاوألا عیمج يف قودنصلا تداوجوم يالمجإ نم ىصأق دحب ٠٥x ةبسنب ظفاتحالا بجی ،مةعا ةروصب ٠
د.دارستالا تیالمعب ءفاووال اھدوجو عند ةریماثستالا صفرال لالغتسا فدھب ھدلاعی
 تراادصإلا او مھسألل ةماعلا تراادصإلا يف بتاتكالا يف ھتادوجوم يالمجإ نم ىصأق حدب /١ه ارتثمسا قودنصلل زوجی ٠

ھرأ.ش  ٨١ لالخ قسوال يف اھحرط ملحتمال ھمسألل يولألا امالع حرطلا قبل
 اءالوف ضرغب ةدحاو ةنس نع دیزت ال ةرتفل تقو يأ يف تداوجومال ةمیق يفاص نم X  ١ ٠ىتح قودنصلا ضرقی قد ٠

د.ادرستالا تیالمعب
 قرشلا ةقطنم جراخ ةصروب يف الخل ققحت تادوجوم يف ھتادوجوم ةمیق يلماجإ نم صىأق حدب ز٠٢ قودنصلا رمثتسی قد ٠

د.ائلعوا راطخملا ثیح نم نیرمثتسملل ةمیق فیضت قد ھانأ رمدیال اھاری يتلوا قیایرفأ لامشو طسوألا
X   ٥١ نع (لوادتلل ةبلقاال رماستثالا قیدناص) ىرخألا ف١رطألل يعماجال رماتثسالا جمارب يف رماتثسالا دیزی أن بجی ال ٠

 رماتثسالا جمارب نم يأل تداوجوملا ةمیق يفاص نم x ١ ٠نع دیزی نأ بجی ال امك دوقصنال تداوجوم ةمیق يفاص من
الصندوق. ھایف رمثتسی يتلا يعامجال

 ردیم ةلیخادلا ةمظنألاو تءاارجالا دعاستو ة.میوی ةروصب رعاسألا رطاخم ةرداإ قوندصال رینم نم ةلیخادلا تءاارجالا بطلتت
 عن فراحنا يأ لیدعت بجی ة.رتمسم ةروصب رعاسألا رطخام عوانا نم عون يأ ةقبارمو ةعباتم يف ررامتسالا على دوقصنال
 قودنصلا تءاارجإ بلطتت امك الملكیة. قوقح عم بسانتی ينمز إطار نمضو نكمم بلوسأ لضأفب ھاب حومسملا تاھیجوتلا سارم

ة.ریھش ةروصب رعاسألا رللاخم ةبقارم مارستثالا ةنجلو يرشاتسالا سجللما من

 ةداعإب أمزلم قودنصلا ردیم نوكی ،قودنصلل ةریماثستالا تھاجیولتا أو تاسایسلا عم ةفقاومت یرغ قسوال رطاخم نوكت عندما
ة.مطبقال رماستثالا رییاعمب ةظفحملا التزام عدم نم ققتحال روف أیلمع كذل قیحقت ةنیكامإ درجمب ةظفحملل نتوازال

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



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

 المالیة البیانات حول إیضاحات

 بابح( المالیة المخاطر إدارة ٤

ثابعا١ السول مخاطر غا١

ثأبعا١ األخرى األسعار مخاطر

حقوق  يف قودنصال راتماستثا زكرثن ل.ملعا تاعاطقو ةلباقملا فارطألا ساسأ على رطاخملا زكرت بةاقرمب قدوصنال ریدم موقی
:ةیلاتلا تعااطقال يف ةكیملال

عطالقا
٢٠١٨

مھرد فلأ 
 ٧١.٢
مھرد فأل 

٧٧٥,٨٣ ٢٧٣,١٧ كوذبل|
١.,٥٦٣ ٥١٩,٠١ تاویاالكیم

٤١٣,٤ ٥٥١,٠١ تالاصتالا
٢٥,٧١٩ ه,٤٧٤ لویتمال
٦١, ٥٥٥ ٥١٥,٣ تارقالعا

٣٣,.٩٧ ٤٠,٣٦ ىرخا ءاتالقھ

 ٢,٦٤٢١٢ .١٧٠٧٧١

 وا حابرألا لالخ نم ةادلالع ةیملقبا ةلیماال تادوجوملل اتھرماتثاس ةظفحم يف تاليال رديلفا يرھوجال ضرعتلا قدوصنال ىلد ناك
:رئاسخلا

 
١٧٢٠ ٨١.٢

٥ ٣١ يحجارلا فرصم
- ٦ ينطولا تیولكا كنب

٥ ٦ (٠١٠٢  —كباس)ةیساسألا تاعانصلل دیةعولسا الشركة
٥ ٦ يارجلتا يلھألا كبنال

 ىرع مارستثا لكل كیةلملا حقوق يف تارماغثسالل قوسلا ارعسا يف لوقعم لكشب ملةحتمال ةیلبقتسملا اتالتقلب یرقدبت وقصندال موقی
.دةح

 قوسلا راعسأ يف علحتمال ولعقلما ضافخنالا نم قوندصال رسائخ وأ حابرا ىعل ھایرأثتو ةسیاسحال لیلحت هاندا لوجدلا حضوب
.برسمدی ٣  ١يف X  ١ةسببن مھس لكل

یة.جنبألا تالمعلا فرص راعساو ةدناغلا رعاسا ةصاخو ىرخألا تاریفتعلا ةفاك تابث لیللتحا اذھ ضرتیف

 ٢٠١٨
مھرد فلأ

 ١٧٢٠
مھرد فال 

٦٢٢٠١ ٨٧٠٠١ سائرلخا وأ حابرألا لالخ نم لةالعاد ةیملقبا تراماتثسالا

.هالعأ ةنیبملا غلابملاب يسكعلا هاجتالا يف نكلو ةجردلا سفنب ریئأتلا ىلإ يدؤیس ناك قوسال راعسأ يف عافترالا نإ
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خ ل{1 ھ٠رلمتث ظر٤م غھ

 تاینقتلاو تءاارجإلاب ةقلعتم ةعونتم بأسبا عن ةشئلناا رةشابمال رغیو ةرشبالما رةساخال رطخام يف ةلیغیشتال رمخاطال ثلمتت
،قودنصلل تمادخال يمدقم ىوتسم على أیجراخ أو قوندصال ىوتسم على یألخاد ءواس قوندصال تایلمعل ةمعداال ةحتیلتا ةنیالبو
 تابلطتملا نع ائناشئة كلت لثم ةولیسال رلباخمو سوقال رطاخمو نماتئالا رطخام فالخب ةیجراخ ىرخا املعو نم لككذو
ر.ماثستالا رةداإ عدوالق علیھا فراعتمال ریباعملاو ةیمیظنتلاو ةنیونقاال

 نیب نزاوتال قیقحت أجل نم ةیلیغشتال رلباخملا ةرداإ ىإل قودنصلا فدھی وق.صندال تلیاعم عیمج نم ةلیغیشتال راطخالم شانت
 دئواع قیقحت يف لمثمتال يرامثتسالا ھدفھ قیقحت عم قودنصلا ةعمسب قحلت قد يتلا رراضألاو ةلیماال ائرلخسا نم دالح

نیرمثنسملل

 ریدمو طسوألا بلمكتا سیئر تقعا ىعل ةیسیئر ةروصب عتق ةیلیغشتال راطخلما ىعل ةبیقارال طباوضلا قیبطتو عضو ةلیوؤسم إن
ثال.متالا

 يمدقم ىوتسم ىعل تایلمعلوا طبواضلا لمشت ةلیغیشتال رللاخملا ةرادإل امةع رییعام عضو لالخ نم ةلیوؤسملا هذھ عمد متی
یة:تالال تالجاملا يف تماخدال يمدقم عم ةمدخلا اتایوتسم دیدحوت ةدمخال

؛غةتلخمال تایلوؤسملاو راودألاو فئاظوال نیب ماھملا يف بسانملا لصف تابلطتم .
ت؛المعامال ةبقارمو ةویستال تبالطمت ٠
ة؛نیونقالا تباطلمتال نم اھریغو ةیمیظنتلا تابلطتملل الثمتالا •
ت؛اءارجالوا ةیباقرلا طباوضلا قیثوت ٠
 رطاخملا ةھجاومل تءاارجإلوا طباوضلا ةءافك ىدمو وق،ندلصا اھھجاوی يتلا ةلیغیشتال رطاخملل يرودلا یمیقلتا اتابلطتم .

ة؛حددلما
ئ؛رواطال ططخ ٠
و ة؛ریجاتالو ةیقالخألا ییرمعاال ٠
ر.أثیت ھل نكا اذإ نمیلتأا كلذ يف امب ر،اطخلما نم لحدا ٠

 متت .تاءارجالاو تساایسلاب مازتلالا نمضت يتلا ةریودلا تعاجراملا راءإج قوندصال ردیم ىدل لاثتمالاو قیقلتدا مسق ىولتی
ق.وندصال ردیم ىدل یاعلال رةداإلا إلى اھنأشب صخلم میدقت متیو رةداالا عم ةعجارملا لماعأ جائتن ةشقاثم

ا میف تمادخال يمدقم ىوتسم ىلع ةعبتملا تءاارجالوا ةبیقارال طباوضلا ةیغاك ىدم لوح ةرداالا سجلم ءضاعا مییقت جراءإ تمی
ت.خدماال يمدقم عم ةمظتنملا تشاقامنال لالخ نم ةلیغیشتال راھلبالمخ قعلتی

 يف تداحولا حغظ اءمنأ رثعت او سالفإ ببستی دق ة.یدج ةعمس يوذ ءطاسو ىدل قودنصلاب ةصخاال تداحولا ةفاكب ظفاتحالا متی
 ةبقارمب ةیرود ةروصب قودنصلا ریدم موقی الحفظ. نمیأ اھب ظفتحملا ةیلامال قراوألبا قلعتی امیف قودنصلا قوقح لیلتق وا لیجتأ
ھم.عم لماعتی يذال ءذامألل يالمال عضولوا ةلیخادلا ةباقرلاو ينماتئالا فنیصالت

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق
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ك(٠ؤئب المالیة المخاطر إدارة ٤

انمش نرس اواره )م(

 ضرغب ةریماثستا ةظفحم يف تاباتتكالا غلابم رماستثالا إلى قودنصلا فدھی القائمھ. تداحولا عدد يف قدوصنال لامسأر لثمتی
.لةصال يذ قوسال يف ھجومال ضفاخنالا رطاخم لیلقت عم توسط،الم ىدملا ىعل ةیزجم عوائد رفیوتو الالم سرأ ةیمنت

 ةیرامثتسالا تھایجوتلل أقفو ةنزاوتم ةظفحم يف رماستثالا لالخ نم ةسییرئ ةروصب دفالھ اذھ قیقحت إلى قدوصنال فدھی
 تاھج نم ةضورفمال تابلطتملاب قودنصلا تزمال قدو ات.الوحد يلماح تدادارتسبا ءفاولل ةفیاكال ةلویسلاب ظفاتحالا مع قودنصلل

كزي.لمرا حدةمتال ةیبرعلا تراامإلا فرصمو علسلوا ةیلامال قراوألا ةئیھب ةصخاال حئاولالو ننیاوقال لكذ يف ماب ةیجراخ

ماكحألاو تاریدقتلا مادختسا ٥

ق:دوصنلل ةیبساحملا تسااسیلا قیطبت عند ةماھلا ةیبسحاملا ماكحألوا ترایقدلتا يف نیقیال مدعل ةسییرئال ردصامال

المالیة العادلةلالدوات القیم

 ةلداعلا اھمیق یدحدت متی ةداعو المالي، زركلما نایب يف ةدلاعلا ةمیقلاب اھسیاق متی تراامثتسا على قودنصلل لیةماال توادألا لمتشت
ة.ولھسب ةحاتملا ةجرمدال سوقال أسعار يأ ؛ترادیقالت من لوقعم قاطن يف

 ت١ودألل جلألا ةریصق أو ةیروفال ةعیبطلل ةجیتن ةدلعاال ةمیقال براقت ةریفتدال قیمال نإف ى،خرألا ةلیماال توادألا شحعبب قلعتی امیف
ة.الیلما

 لوح كوكشال للقت نھاأ امك ة،رداإلا نم ةعوضوملا ترایدقتلاو ماكحألا على ادتمعالا نم للقی ةظوحلم ةقیوس ارسعا رفوت نإ
 ةضرعم ھانأ امك ،قواسألوا تجاتمنلا رغیتل أعبت رغییت تالخدملاو ةظوحلملا قسوال ارسعأ رفوت نإ لة.العاد القیم یدحدت ةملیع
ي.اللما سوقال يف ةامع فورظو ةنیعم ثداأح ىعل ؤبنا ترایغتلل

 نم ققحتلا :يلی ما ةددحمال ةیباقرال ةمظنألا نمضتت لة.العاد میقال سقیاب قعلتی امیف ةباقرلل عام طارإ عضوب قوندصال امق
 رامثتسالا ةجنول يرشاتسالا سجلملا غالبوإ التقییم؛ يف ةمیویال ةریھوجلا ترایغتال صحفو لیلحتو ة؛ظحوملال رعیسالت تالخدم
یم.قیالتب ةلقعمتال ةریھوجلا رومألاب

.٦ حضایألوا ح() ٣ حضایإلا يف ةنیبم ةالمالی تاودألل ةلداعلا ةیمالق سایقب قلعتی امیف قودنصلل ةبیسحاملا تسااسیال إن

القضائیة الدعاوى عن الناتجة الطارئة االلتزامات ا١أل

 صصخم زكتری دیة.تیاعالا لامعألا قیاس يف شانت ةیئاضق ىواعد يف أفرط قوندصال نوكی قد ق،دوصنال تایلمع ةعیبطل أرظن
.ةقوثوم ةروصب ةجرخاال تقافدتلا كلت ردیقت ةینكاموإ ةدیاصتقا دراوم بدكت ةلیماتحا ىعل يضقاتال نع ةجتنالا ةرئطاال تمازاتلالا
د.كؤم لكشب ھانم مرأ أي جئاتنب بؤلتنا نكمی الو كوكشال نم یدعدال ىعل رموألا ھذه لثم يوطنت

المالیة والمطلوبات الموجودات تصنیف ا٣أل

 يف لغةمختال ةبیسحامال تائالغ نمض ایئدبم ھافینصت تمیل ةلیماال تابولطملاو تداوجوملل أقاطن قودنصلل ةبیسحاملا تسااسیال دمتق
عینة.م تالحا

حاضیإلا يف نالمبی فصوالب مزتلی ھان قودنصلا دكأ ائر،لخسا وا حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةیلامال تداوجوملا فینصت دعن
.٣مرق

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ھعذدوق
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ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا

ةلداعلا یمالقو بیةاسلمحا تافینصتلا

:يف امك ةالمالی توادألا تائفو قودنصلل ليالما زمركال نایب دونب نیب ةبقطام أدناه ولدجال نیبی

٠٢ ٨١ ربمسید١٣

 ةلداعلا ةمیثلاب
 حاربألا لالخ نم
لكشب رئاسخلا وأ
مزلم
مھرد فأ

تادوجوملا 
 أللكتلا ةدلامل١

ةانطملا 
مھرد فلأ

ةیلام تابولطم
اخرى 
مھرد فأ

 يلامجإلا
مھرد فلأ

--
٧٩٦,٤١-٧٩٦٠٤١-ھلداعی امو دنقال

- ١٧٧,٧٠١--١٧٧٠٧٠١ائرلخسا أو حبارألا لالخ نم ادلةالع ةمیقلاب تراامثتسالا
- ٦٢-٦٢-ىرخا ةنیدم ممن
-

- - - -
 ٤٩٤(٢٢١-١٧٧٠٧٠١٣٢٧٠٤١

----رىأخ تباولطم
- ٢٦٢٢٦٢--ةقالع تان فراطأل قحتسمال

٢٣٢٠٢٢١٣٢٢٠٢١٢--دادرتسالل ةبلقاال تداحلوا يلماحل ةوبسمنال تداوجوملا يفاص

 --٤٩٤٠٢٢١٩٤٤٢٠١٢

٠٢ ٧١ ربمسید ١٣

 ةلداعلا ةمیقلاب
 حاربألا لالخ ن٠
لكشبرئاسخلا وأ
مزلم
مھرد ىأ

تادوجوملا 
 ةغلكتلاب ةیلمالا
اةفطمال
مھرد ىأ

ةیلام تابولطم
 ىخرا
مھرد ىا

 يلامجإلا
مھرد ىأ

- -
٠١١٠٦-٠١١٠٦-ھلداعی امو نقدال
٢٤٦٠٢٢١--٢٤٦٠٢٢١رسائخال وا باحرألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب تراامثتسالا

- ٣٦-٣٦-ىراخ ةنیدم ممن
-

- -
 ٥١٨٠٨٢١-٢٤٦٠٢٢١٣٧١٠٦

٨٨--ىرخا تباولطم
٦٩١٦٩١--ةقالع تان فراطأل قحتسمال

١١٦٠٨٢١١١٦٠٨٢١--دادرتسالل بلةلقاا تداوحال يلماحل ةوبسنملا تداوجوملا يفاص

 --٥١٨٠٨٢١٥١٨٠٨٢١



ت حا ضا ت حول إی  المالیة البیانا

ح( المالیة والمطلوبات الموجودات ٦ باب

صغبجأت ة /رمحغسبھ س عئ ر م/ عن )نءبعغ( رقب

 جلألا ةرصیق توبامحللو تادوجوم يھ رخسائال أو حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب اھبساتحا متی ال لتيا ةلیماال تاودألا نإ
 ظفتحملا تراامثتسالا ءانثتساب ةافطملا كلغةالتب ةلیماال تابولطملوا تداوجوملا عمیج سیاق متی لة.عادال اھمیق ةریفتدال اھمیق براقت
ة.طنش قوس يف ةجرمدال رعاسألا ضورع ىإل دأناتسا ةدلعاال ةمیقلاب اھسایق متی يتلوا ةرجامتلا ضرغب اھب

 نمضتت نثییم.ال بالیسأ مادختساب ریرلتقا خیرات يف امك ةطشنال یرغ تداحوال يف تراامثتسالل ةدلعاال یمالق دیدحبت قودنصلا مقوی
 يلذا ؤشرلما كلدب طبرلا أو قوسال يف ةظوحلم رعاسأ اھل دجوت يتلوا ت،جدو إن ة،اثلممال توادألا عم ةرنقامال ییمالتق بالیسأ

 يف ةلیماال اةدألا رعس سكعت يتلا ةدلاعلا ةیمالق دیدحت ىلإ لصتوال ھو یمیقلتا أسلوب مداخستا نم دفالھ إن عار.سألا بأقر ریوف
دیة.تیاعالا قسوال طورشل قأفو قسوال يف نكیرشامال لقب نم دهیدحت متیس نكا يلذا ریرلتقا خیرات

 يف ةمدختسملا تالخمدال ةمیھأ سكعی يالذ أدناه نبیمال ةدلعاال میقلل جردمتلا ظامالن مادختساب ةدلعاال القیم سایقب قوندصال مقوی
ت:القیاسا عضو

.ةثلمام اةدأل طشن قوس يف (لعدلما رغی) المدرج قسوال رعس : ١ىوتسمال

 يھو) ةرشابم یرغ ةروصب وأ (راعسألاك يھو) ةرشابم ةروصب ماإ ،ةظوحلم تالخمد ىإل دنتست يالت یمتدیال بالیسا :٢ ىوتسمال
 توادأل ةطشن قواسأ يف ةجردمال قسوال ارأسع :مادختساب اھمییقت متی يتال توادألا ىعل ةفئلا ذهھ لمتشت ر(.سعاألا نم دةمتسملا
 ةفاك نوكت ثیحب ىرخألا یمیقلتا بالیسا وأ أطاشن لقألا قواسألا يف ةھمم وا ةقباطم توادأل ةجرمدال رعاسألا وا ةثلامم
وق.سال تانایب نم ةرشابم ریغ او ةرشابم ةقیرطب ةظوحلم ةماھلا تالخمدال

 لمشت التي توادألا عیمج ىعل ةفئلا هدھ لمتشت ة.ظوحلم یرغ ةیرھوج تالخدم اھیف مدختست يالت مییلتقا بالیسأ :٣ ىوتسمال
 لمتشت .ةداألا مییقت ىعل يرھوج ریعت ةظوحملال یرغ تالخدملل نوكیو ةظوحلم تانایب ىلإ ةدنتسم یرغ تالخدم اھمییقت یبالأس
 تضارافتا أو تالیدعتب مایلقا رمألا يضتقی ثیح ةلثامم توادأل ةلنعمال رعاسألا ىإل دأناتسا اھمییقت میت لتيا توادألا ىعل ةلفئا هذھ
ت.دواألا نیب وقاتالغر سكعت يكل ةظوحلم یرغ ةیرھوج

 ةمیقلل حدرلمتا ماظنلا يف ىوتسمال بسح ر،التقری ةرتف ةیاھن يف ةلباعلا ةمیقلاب ةسقالما ةلیماال ت١ودألل ألیحلت ياللتا لودجال دمیق
ھ.ب ةدلاعلا ةمیقال سیاق فینصت متی يالت ةدلعاال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال ونثمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك ھذدوق

  ١ىتوسلما 
مھرد فأل

 ٢ ىتوسلما
مھرد لفأ

 ٣ ىتوسلما
مھرد ألف

 يلماجإلا
مھرد ألف

٨١٠٢ ربمسید ٣ ١

١٧٧,٧.١--١٧٧,٧.١رسائخال أو حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب تراامثتسالا
- -

٧١٠٢ ربمسید ١٣
٢٤٦,٢٢١--٢٤٦,٢٢١رسائخال وا حرباألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب تراامثتسالا

 يف ٢ ىوستمال نمدذھ أةطفملا ةغلتكالب یلومت تالیھستك ةنفصمال قودنصلل ةلیماال اتدابوطلمل١و لیةماال تداوجوملا فینصت میت
ا ھتمیق يفاصل أبیرقت ةیواسم تباولطملاو تداوجوملا كلتل ةدلعاال ةمیقال كلت نا قودنصلا ربتعی لة.عادال ةمیقلل جردمتال ظامالن
ریة.دفتال
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أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب تارامثتسالا ٧

 ربمسید H) مھرد ألف  ٢١ ٢ د٦ ٤ ٢ اھتمیق غلبت ةجردم ھمسأ نم رسائخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب تراامثتسالا فلاتت
y)*Yi'ir ;A1Tر.سائلخا او باحرألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةنوھرم ةیلام تادوجوم دجوت ال .(مھرد فا  ر

لة:دوال بسح تراامثتسالا عیزوت يلی مایف

 
ربمسید ٣ ١
٨١٠٢
مھرد فلأ

ربمسید ٣ ١
٧١٠٢
مھرد لفأ

ةجردلعا ةیلاعلا تاودألا
٣٣٧(١٣٢٦.(٨٥ةدیوعسلا ةبیرعلا ةكلمملا
٥٢١(٢٣٣٦)ه٤٧دةحتمال ةبیرعلا تراامألا ةولد
٤٥.(٨٤,٣١٢٢.تیوكال

٣٧(٦٨٦.١(٣غمان

 ٢٤٦(١٧٧,٧.١٢٢١

قودنصلا تادحو ٨

 إلى تداحلوا يف بتاتكالا رعس نتسی ولي،ألا حرطلل قأحال ة(.سمیالا ةمیقلا)ةدحولل مھرد  ١ ٠رعسب تداحولل ليوألا حرطلا نكا
سبوع.ا لك نم عمل موی خرآ يف دةحو كلل تداوجوملا ةمیق يفاص

ةقالعلا تان فارطألا ٩

AjjJt ھ نرت ررذظراف س /

 تراارقال ناختا يف رخألا فرطلا ىعل أننوحلم وذأنغ وأ ةرطیس ةسرامم ام فرط رودقمب نكا اذإ قةالع تان ھانأ فارطألا رعتبت
 كلتو قودنصلا ردیمو رماتثسالا ةنجول ي،راشتسالا سجلمال ءضاعا نم ةقالعلا تان فارطألا فلاتت ة.یلیتشغال او ةلیماال
تان  فارطألا كلت نمو ىإل تمادخ يقلتو میدقتب ةدیایتعالا لامعألا قیاس يف قودنصلا موقی م.ھترطیسل عضخت يتلا تشآمنال
 ق.دوصنال ریدم ھتفصب ولألا يبطوبأ كنب لقب نم دةدحمال ماكحألاو طورشلاو یھاعل قمتفال رعاسألل أقفو ةقالعال

JajjJujf و/رآلحكغدم

سیة:ئیالر ماكحألوا طورشلا يلی مایف

يبظوبا  كنب لبق نم لماكلاب ةكولمم ةعبات ةكرش يھ م.م.ذ ةلیماال قراوالل لوألا يبظوبأ ةكرش إنةوساھلال

 ق.السو يف دةئاسلا رعاسألل أقفو قودنصلل ةطاسوال تامدخ مدقتو ولألا

 ق.وندصال عم ھاعلی قمتفال رعاسألل أقفو ةیفرصم تامدخ قودنصلا ردیم دمیق ةفیرصملا انامدخلا

وط:رلشا ةحئال يف جردم ھو امل أقفو ةلیتالا بعاتألا ىعل لصوحال قودنصلا ریدم قحتسیىرخألا تماخدال
و أ؛ومیی قحتست تادوجوملا ةمیق يفاص نم نمب  ٥.١ ةبسنب ةرداإ عابأت ٠
s&p Pan Arab  رشؤم قوف قودنصلل زمیتمال داءألا عن قحتست /.)  ٠ةبسنب ءداأ عابات ٠

 Large-Mid Cap TR("ریاعملا") بعاأت  عفد ھایعل برتت تادوجوعلا يفاصل یمةق رخاو
(."ىصقألا دحلا")ةلصلا تان ةنسلا لالخ داءألا

٣٢
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ض( العالقة نات األطراف ٩ ب

ررنرصد

:رریقتال خیرات يف قةالعال تان فارطألا ىلد ةدصرألا يلی مافی

 
ربمسید ٣ ١

٢٠١٨
مھرد فأ

دیسمبر ٣ ١
٧١٠٢
مھرد فأل

إلوألا يبظوبا كنب -

.٧٩٦,٤١٦٠١١نكالب ىدل دتنلا

-٢،٦,٤لوألا يبظوبأ كنب مھسأ يف تمارااستث

ةقالع تان فارطأل ىحتسملا
وإلألا يبظوبا كنب -
٩٥١٦٦١قدوصنال رلدم ىال عفدلا ةحقستم رةداا اباعتأ
-٣٦عفدلا  ق١٥ ا  ،1 /ا١ ة٢لواام اس١وذأرس٦ثم٩

٣.٣.ینمألا ظافحال ھفتصب لوألا يبظوبأ كنب إلى عفدلا ةقحستم یةارإد بعاأت

م٠م٠ذ ةیلاملا قراوالل لوألا ىبظوبأ ةكرش -
-Kرةداا اباعتأ  —ةقحستملا فةمضاال ةملقلا سةرض
-٢لدفعا ةقحستم رشؤمال سومر

 ٢٦٢٦٩١

م٠م.ذ ةیلاملا لارضل لوألا يبلذوبأ ةكرش عم تالمعامال مجح

 
٨١.٢
مھرد فأ

٧١.٢
مھرد فال

٣١٣,٧١٢٩,٣١ةلیما تادوجوم ءارش

٠٨,٨٢٦٨,٦٤١اللةم تادوحوم علل نم تالصحتم

عامالت٠ال

:لماشال لخدال نایب نمض جةرمدال ةنسلا لالخ ةقالعال تان فارطألا مع تالماعملا يلی مافی

 
٢٠١٨

مھرد ألف
 ٧١٠٢
مھرد فأل 

»>() (٦٢) مم.ذ. ةیلاملا قاروالل لوألا يبظوبأ ةكرش ىإل وعةالمبف الوساطة بعاتا
- - إلوألا يبظوبا كنب -
٢٩ ٤٢٢ دناوغلا تاداریإ
V;AV٥ ٢٣٢ حابرألا تاعیزوت تاداریإ
(٢)١٦١) (٢٦٩,١) ارثمستالا رةداإ بعاتا

(٢٣٣) (٠٢٣) ةیرادإ بعاأت
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( العالقة نات األطراف ٩ ص

.نیسییرئ رةإدا نفیظوم اي قدوصنال ىدل دجوی الو قوندصال ردیم لبق نم قودنصلا إدارة تتم

 لىإ قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم أیونس ٥٠١x ةبسنب رةإدا بعاتأ عفد قحتسی الشروط، ةحئال نم (٢-١ه) ةداملل قأفو
أیموی قحتستو بستحتو ،ةوینس عبر ةروصب قوندصال ریدم

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا نم (ةراسخلا) ر حبرلا يفاص  ٠١

 
٨١٠٢
مھرد لفأ

 ٧١٠٢
مھرد لفا 

(٧٣٦,٤) (١إ١ه٤) ةققحملا ائرلخسا
(٨٧٨,٤) ٩٩,٦٧ ةققحمال یرغ (رئاسخلا)ا احربألا

(٩,ه٥١) ٠٤,٥٦ 

لكیة.الم تدانس يف متت رائسخلا وأ حرباألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب قودنصلا تراامثتسا ةفاك نإ ،رریقالت خیرات يف امك

ةرجتاملل ابھ ظفتحملا تادوجوملا يفاصو تادوجوملا يفاص نیب ةقابطملا  ١١

 تداوجوملا ةمیق يفاص ىعل دادرتسالل ةبلقاال تداحولا يلماح عالطا يموی لكشب متی ق،ودنصلبا ةصخاال بتاتكالا ةرشنل قأفو
 ةبستحم رائسخلا وا حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب تراامثتسا ةققدملا غیر تداوجوملا ةمیق يفاص نمضتی قة.المدق ریغ
 ةمیق فرص موسر أو ةلیماال تداوجوملا دعاتبسا فیلاكت ىعل بناء لیدعت نود ددحم تقو يف ةجرمدال قالغألا ارسعا امخدستاب

ات.الوحد

یة.مالال تادوجوملل ةجردمال ضرعال رعاسأ مادختساب ةققدملا تداوجوملا ةمیق يفاص بساتحا متی المالیة، تناابیلا دادإع راضغأل
ظفتحمال تادوجوملا ةمیق ىفاص مع ىالمال كزرلما نایبل أقبط قوندصال تادوجوم ةمیق ىفاص نبی ةقباطم ىالتلا ل ودجلا مصوی
ة'رحاتملل ھاب

 

ریمسید ٣ ١
٨١٠٢
مھرد فأ

رمبسدی ٣ ١
٧١٠٢
مھرد لفا

٢٣٢,٢٢١١١٦,٨٢١يالمال زركلما نیابل أقبط تادوجوملا يفاص
١٤٦٩٩١قالغألا رعاسأل ضرعال رعاسا نم یلعدالت

٧٣٢,٨١٢.١,٨٢٨١ىودنصلل باتتكالا ةرشتل أعفو ةبستحملا ةرجاتعلل اھب ظفتحملا تادوجوملا ةمیق ىفاص



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

دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ حابرألا تاعیزوت ١ ٢

  
ربمسید ٣ ١
٨١٠٢
مھرد فأ

ربمسید ٣ ١
٧١٠٢
مھرد فال

ت حا ضا ت حول إی  المالیة البیانا

٩٧٣٠٦٩٨١٠٧ دادرتسالل ةبلقاال تداوحال يلماح ىإل حرباألا تعایزوت
٢٧٧٤٠٩٨٣٨٠.٢٤٠٣,٢٨حبارألا تاعیزوتل على لوصحلل ةھلؤملا تداوحال ددع

..٦١٠.٨١تداوحال بسح حرباألا تعایزوت

دادرتصلةلباقلا تادحولا ٣١

 تبالطال مالتسال عدوم أخر خیرات قودنصلا ددحی كتتاب.الا ةمیق نم ىندألا حدلل قودنصلا ىدل دادرستالل ةبلقالا تداوحال عضخت
 ىندألا دحلل ددارستالا تراعاشإ عضخت ملة.كتمال ددارستالا ترااعشإ أو بتاتكالا تیاقفاتا وقندصال ردیم ھیف لبقی موی رخأ وھو
ا ذإ يمازلإ دادرتسا ضرف أو تدادارتسالا قیطت ىعل رةلقدا ضأأی قودنصلل نوكی ،ةائیتثنسالا فورظال يف اد.ردستالا ةمیق نم
 ةبوسنملا تداوجوملا يفاص يف ترایغتلا نایب يف ةصللا تان تكارحال نایب مت ت.داوحال يلمحا عیمج حالص يف مرألا كلذ نكا

 حاضیإلا يف ةنیبملا لرالمخاھ رةداإ تاسایسو  ١مقر حضایإلا يف ةینبملا ف١دھألل أقبط .اددرستالل ةبلقالا تداحولا يلمحا إلى
 تابلطب ءافولل ةیفاك ةلویسب ظافتحالا عم ةبسانم تراامثتسا يف ةملستمال تبااتتكالا غلبام ماراستث على قوندصال صرحی ،  ٤مقر
اد.ستردالا

 ربمسید ٣  ١يف امك مھرد ٠١.٣ غلبمو ٨١٠٢ ربمسید ٣  ١يف امك مھرد ٨١.٣ ةدحو لكل قوندصال تادوجوم ةمیق يفاص غلبی
٧١٠٢٠

ةرنقاملا امرقا ٤١

عیة.مال تناابیلا دهھ يف عبمتلا ضعرال عم قفاوتتل أمئالم ناك امثیح ةرنقامال ماقرأ ضعب فینصت ادةعإ تمت
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