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ت المالیة البیانا

افریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوبلني أبوظبي بنك صندوق

aJ كیرسمر/

 ١نیلقتعمال ساباتالح يققمد تقریر

٢ يالمال كزالمر بیان

٣ األخرى ةداشلا داتواإلیرا رائسلخا وا األرباح بیان

 ٤تردادلالس ابلةالق الوحدات مليحا ىإل ةبوععفملا ناتجوموال فيصا ىف تالتغیرا انبی

٥ النقدیة التدفقات یانب

٦ یةالمال البیانات ولح اتإیضاح



 دتعیل فجل راول يج مإ يب يك
 ظبيأبو عرف
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يبظوأب
ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا
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 نیلقتسملا باتحساال يققدم یرقرت

تحداوال مليحا ةداععلا
 افریقیا الشم و طسألوا قوشال ھغطنم يف األموال ةمیوتن خلللد لوطنيا يظبوأب نكب قدوصن

ظبيبوأ

ةیلاملا اتالبیان لوح رریلتقا
 یقیاافر الموش طعنوألا شرقال قةطنم يف والاألم میةوتن خللدل لوطنيا يبظوبأ كبن دوقصن ل فقةلمرا المالیة البیانات ققیدتب انمق دقل
 تداجوموال يفصا يف تراغیلتوا لماثلا خللدا تنایابو ٤١٠٢ مبردیس ١٣ يف كما المالي المركز نیاب ىلع لمشتت والتي ،)"قودنصلا"(
 صأخمل نضمتت تحاضاإی لىإ ةافضإلبا ریخ،تاال كلذ فى ھیةالمنت للسنة النقدیة فقاتتدوال دادالسترل ةالقابل تالوحدا ياملح ىإل ةبوشملا
. ىرخأ ةضاحیإی تومامعلو امةالھ ةیسباحمال تاعمایعنلل

ةیلاملا تناابیلا نع ةاردإلا ةیلوؤسم
 ةالمالی رنثاریال لمعاییر أقفو لةعاد رةوصب ةالمالی ناتبیاال هذھ ضعرو عدادإ نع لوؤععم الصندوق'') ('امبیر لوطنيا يبظوبأ كنب نإ

 األخطاء ن٠ ةالیخ نوكت ثیحب لیةماال تاناالبی دادإع جلا نم ةریروض انھا وقالصند مدیر ىری التي الداخلیة بةرقاال نوع یةالدول
 .طأخلا أو لیتحالا نع ةجاتلنا ،ةیادمال

تبااسحال دققيم ةیلوؤسم
 رللمعایی قأفو انقیقدت فیذبتن مناق لقد ا.بھ مناق لتىا دقیقالت اعمال ىعل ةانب المالیة البیانات هذھ حول الرأي ءادبإ في انتیلوؤععم صرنحت

 نبأ ةولقعم تداكیتأ ىعل لصحن ثیحب ناقیقدت وتنفذ ططخن نأو ةالقیخاأل تلباتطمالب زمتنل أن رالمعایی هذھ يضقتو ق.قیدتلل یةالدول
المادیة. طاءألخا ن٠ الیةخ یةالملا تاناالبی

 مدوتعت یة.مالال ناتبیاال يف تحاصاإلفوا المبالغ حول ةقیقیتد أدلة ىعل صوللحل تاءاإلجرا ضبع ذیغنت ىعل یقالتدق لاععأ يوطتنو
 نع جةناتال یة،مالال تانایزلا يف دیةماال قالءال"ا طرخام مییقت لكذ يف ماب قبلنا من وعةموضال امألحكا ىعل رھاتیاخا مت يتلا تاءاإلجرا

 ةلیماال تاناالبی ضرعو دادبإع اةشمنال مایبق لقةمتعال الداخلیة ةباقنلا بارالعتبا ضعن ،اطرمخال تماییتق اءرجإ دنع .اطخلا وأ االحتیال
 ةلیعاف لحو يراال اءدبإ ضرغب سلی نكلو نة،راھال وفالظر عم بستنات يالت التدقیقیة تاءاإلجرا میعصت ضرغب وذلك ةلداع رةصوب
 ترایثدلنا ةولیقمع ةرجود ةدمخستمال عبیةانحالم اساتلسیا ةالءمم ىمدل أمییتق التدقیق الأعم تمنضت ماك اةادذثملل یةخلداال رقابةال

 ة.معا رةصوب المالیة تاناالبی رضع مییقت لىإ ةافضإلبا إلدارةا ھاب امتق يتلا بیةسحاالم

رأینا. اءدبإل ساعأنب یدنازولت بةیعناوم ةفیكا ھالیع لناصح يالت دقیقالت لةدأ نأب قدنعتو اذھ

يأرا
 ھنادأو ،٤١٠٢ رمبسدی ١٣ ىف ماك قدوصنلل لىالما المركز نع ،یةادلما حيالنوا ةكاف من ،ةلدعا رةوصب عبرت ةالمالی تانایبلا نأ ،نارأیب
ةیلوبلا المالیة یرالنثار رییاتمل أقفو كذلو خریلتاا كلذب تھیةلمنا ةنععلل یةالنقد ھعقفدتو يمالال

 لیمتد فجل راول يج إم يب كى
نماودر يرنھ ینال توناوس

٤٤٨ ل:جیتسال قمر
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ي إم جي للغركات األعضاء الستنلة التابعة  ي إم جي لوار جلف لیعند، عغعر ني ثبكة كي ب كي ب

ظة و حف م ي إم جي انترناثبونالء غركة تعاونیة سوسریة٠ كانة الطوق  لعثركة كي ب

http://www.ae-kpmg.com


افریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة فى األموال وتنمیة للدخل الونلني أبوفلدي بنك صندوق

 يلاملا زكرملا نایب

ربسو r, يو'غمك

 
حاضيا

٤١٠٢
مھرد فلا

٣١٠٢
مھرد فلأ

٢

تادوجوملا
٦٠٢٣٢٤٧اركنبلا ىدل دھنلا
١١٠٦٠١٢٥٠٩٠١٣١ رناععخلاوأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسا
٠٩٠٥٧.٠٩٠٥٧. ةیرامثتسالا تاراقعلا
٧١٠٦٦١٠٢(٠ىرخا تادوجوم

٣٦٩٠٨٨١٥٠٠٤٩٢١ تادوجوملا ىلامجإ

تابولطملا
٥٢٩٤٦٣ارةقالع تان فارطأ ىلإ قحتسملا

٥٢٩٤٦٣ تابولطملا ىلامجا

٨٦٦٠٨٨١١٨٦٠١٩١ادادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص

٣١٤٤٦٠٩٠٢٠٨٤ )ةدحو طفأل( ةمئاقلا تادحولا ددع

٨٩٠٣ ٧٠٤ )مھرد( ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق ىفاص

 
 

 ةیملاعلا لوصألا ةرادإسبنر
ةیملاعلا تاورثلا عاطق

 
 اريةتثماالس قديناصلا ةرادإ سیئرو ذيفیتن ريدم
ةیملاعلا لوصألا ةرادإ

. ةالیمال تناابیلا هذھ نم أزجتی ال أءزج  ١ ٤ىلإ  ١نم تاحاضیإلا لكشت

 ٠ ١ةحفصلا ىلع حردم نیلقتسملا تبااسحال يققدم ریرقت نإ



ىرألخا لةمشالا واإلیرادات سائرلخا وأ حرباألا نبیا
٧ lJiV ين n رمبءد٠ل

افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صنوق

حاضيإ 
٤١٠٢ 
مھرد فأل

٣١٠٢ 
رھمد فأل

مةقیالب اتاالستثمار من األرباح فىصا
٧٠٦٠٠١١٢٠٠٥٥ رئاععخلا وأ األرباح خالل نم دلةعاال
 ١٠٤٠٥ األرباح نززیعات اتأیراد

)٦٧١٧٠٦٩('أیةارظمسالا تلعقارال لةالعاد القیمة ىف اتالتغیر
i٨٥٧٠٦٩٠١٠٨ریةاالستثما اتالعقار من جاراالی اترادإی
 -٣٢ رىاخ اترادإی

٩٨٧٠٢٢٩٦٢٠١٦ ةیلیغشتلا تاداریإلا ىفاص

)٤٣٥٠٣()١٥٥٠٣(ارثماراالست إدارة ابأتع
)٥١٥٠٢()٠٨٨٠٣(رااألخرى لیةالتشغی روفاتالمص

  )٩٤٠٠٦()١٣٤٧٠(

٨٥٣٠٥١.٢٢٠٥٥ ةدناغلا لص ةیلیغشتلا تایلمعلا نم حابرألا ىفاص

)٣٦٠٠٢()٢(١ردةالفائ توفارصم

)٧٤٣٠٤()٨٠٧٠٩(( Yدادالسترل ابلةالق تالوحدا لىحامل عةالمدفو األرباح عاتتوزی

ىإف ةبوسنملا تادوجوملا ىفاص ىف )صقنلا( ا ةدایزلا
)٠١٨٠٨٤(٨٤٦٠٥ دادرتسالل ةلباقلا تادحولا ىلماح

. یةمالال اناتبیال هذھ من زأتجی ال جزءأ  ١ ٤لىإ  ١نم تضاحااإلی تشكل

.  ١صفحةال ىلع مدرج ینالمستقل تاباعحال يققمد تقریر نإ



 دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا نایب
ربعسو  يف iJiyfj میسةل ,r

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا شمال و األوسط الشرق من

٤

 
تادحولا عدد

 تادوجوملا ىفاص
ىفمماح  لىإ ةبوبشملا
دادرتسالل ةلباقلا تادحولا
مھرد فأل

٣١.٢٦٨٩٠٧٣٣٠٨٤٥٩٢٠٣٤١ریاذی ١ىفامك دصیرال
٦١٤٠٤٠٢٠٣٧٨٠٠٢١السنة اللخ توحدا ارصدإ
)١٥٠٢١.(٣)٣٢٣٠٣٣٣٠(سنةال خالل توحدا درداستا

٩٠٨٠٨٤-ددارتعالنل ابلةالق الوحدات ملىحا ىإل ةبوشملا اتالموجود افىص ىف قصالن

٣١٠٢٩٧٠٠٩٠٢٠٨٤١٨٦٠١٩١ بردیسم ٣  ١فى كما دصیرال

٤١٠٢٩٧٠٠٩٠٢٠٨٤١٨١٠٠١٩١ یرینا  ١فى ماك دصیرال
٠٦٥٠٩٩٨٠١٤٢٢٠٨ةنععلا اللخ توحدا رداصإ
)٥٨٨٠١٠١()١٢١٠٥٩٧٠٣(نةالس خالل توحدا ددارستا
٨٤٦٠٥-تردادلالس ابلةالق الوحدات ملىحا ىإل المنسوبة وداتوجالم افىص ىف دةزیاال

٤١٠٢٨١٥٠٣١٠١٠٦٤٨٦٦٠٨٨١ ربمسید ٣  ١ىف امك دیصرلا

 یة.مالال البیانات هذھ من زأیتج ال جزءأ  ١ ٤إلى  ١من اإلیضاحات تشكل

.  ١حةالصف ىلع جدرم نیلقتسلا تاباعحال مدققي تقریر نإ



 ةیدقنلا تاقفدتلا نایب
ربمسيد ٣  ١يف ةیھتنملا ةنسلل

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق عل افریقیا شمال و األوسط الشرق من

 ٤١٠٢
مھرد ألف

٣١٠٢
درھم فال

 
٨٤٦٠٥.١٨٠٨٤ةتعنلا )رناععخ( ارباح/

:لتايوست
٧٧٨٠٩-االستثماریة تلعقارال دلةالعا القیم ىف ریفتلا

 ٨٤٦٠٥٧٨٦٠٨٥

:ىفریغئلا
٤٨٧٠٧٨٦٩٠١١رتعاخنلواأ رباحاأل خالل من دلةعاال ةیمالقب راتاالستثما

)(٧٠٥٠١٣٢٣قةالع ىذ فرط من المستحق
-)٢٥(ألخرىا اتالموجود

٥٤١)٩٦(قةالع تان أطراف ىال قحتعفلا

٨١٨٠٤١٧٧٤٠٠٧ة|ا,ة.«.آ 1ةطشنألا نم ةبدقنلا تاقفدتلا

ةیلیومتلا شطةألنا نم ةیدقنلا تفقاتد.ال
٤٢٢٠٨٧١٢٠.٨تداوح رادصا نم صالتالمتح

)١٥٢٠١.()٨٥٨٦٠١(توحدا ردادستال عاتدف

)٣٢٤()(٨٠٦٦١ةشومتلا ةطشنألا ىف ةمدختسملا ا دقنلا تاقفدتلا

٧٥١٠٦٤٥٠٠٠٧ھلداعی امو دقئلا ىف ةدایزلا ىفاص

)٩٧٩٠٩٦(٥٧السنة ةدایب ىف ھدلعای ماو دقنلا

٢٣٢٠٦٥٧ةنسلا ةیاھن ىف ھلداعی امو دقنلا

 یة.مالال اتالبیان هذھ نم زاجیت ال جزءأ  ٤١ إلى  ١نم تضاحااإلی لكشت

.  ١لصفحةا ىلع مدرج نیلقتنملا تاباصلا دققىم تقریر نإ



 ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ

قودنصلا لوح تامولعم ١

 ندوقص وھ )"قودنصال"( افریقیا شمال و دحسوألا قشرال طقةمن في األموال میةوتن دخللل الوطني ظبيأبو كنب وقندص نإ
)ق"ودصنال ریدم"( ع..م.ش يوطنال ظبيأبو نكب قبل من دةالمتح یةربالع راتاإلما دولة يف یسھتاس مت لجألا حوتغم رماتثاس

 ٢  ٠ ٠ه/٢  ٤ ١ها ٣١ قمر ةقداحم جعمر ببموج دةالمتح العربیة اتالمارا لدولة كزيمرال المصرف لبق من ھصخیتر وتم
ق.دوصنال یرمد قبل من طتھأنش ارةإد تتم ثحی ھذاتب تقلمس كیان صندوقال یمثل ال . ٢  ٠ ٥٠ مبردیس ٧ ریخبتا

 قوقبح علقةمت داتسن وأ او ریقیاأف مالوش طسألوا الشرق طقھمن ألسھم ظةحفم في ثمارالستا وھ للصندوق سيالرئی طاثنلا نإ
 میت وأ ةرجمد كانت اءوس ،)یةمعالال اتیداعاإل تیصاالوإ كیةمریاأل اإلیداعات تیصاالوإ للتحویل القابلة اتالسند لمث( یةالملك

 توداموج دوقصنال اتإیراد ققتح ،"ةصرولبا حرخاا' باتتیتر اللخ من وأ ھاب فترمع یةلمعا لیةما اقسوأ في ھاب جرةتاالم
 تان رىاألخ یةالمال قورااأل لكوكذ یةارظمسالا تدواباأل ةالمتعلق راتعقاوال راتعقاوال ابتلثا الدخل تان المالیة اقاألور مثل

ح.باألرا اترادإی زیعتوو موالاأل ةمیتن ضغرب خرىأ فألطرا اعيالجم ثمارستاال جارب لكذ في ماب صلةال

 راتاإلما رفصم لبق من التتعدیال دماعتا تم دوق .٤١٠٢ رایرفب ٢  ٤ریخبتا طووشال ةئحوال االكتتاب ةوشن ةجعرام تتم دقل
 الصندوق یرلمد لسجلما بكتالع ىدل بطلال دنع حتینمتا المعدلة طووشال ئحةوال اباالكتت رةنش نإ ي.ركزالم متحدةال یةالعرب

.ةدحمتال العربیة اإلمارات ،يظبوأب ،  ٤ب.ص وھ وعنوانھ

دادعإلا ساسا ٢

التوافق بیان (أ)

 ةالمالی النثاریر لمعاییر قأفو ریخكاا ذلك في ھیةالمنت ةوللسن ٤١٠٢ مبردیس ٣  ١يف كما وقصندلل یةالمال اتالبیان دداعإ تم
.یةولدال

30يف قالصندو یرمد نع ابةإلنبا یةالمال البیانات هذھ دماعتا مت  JUN 2015 . 

القیاس اساس (ب)

:يلی ما تثناءباس خیةالتاری التكلفة دأمبل وفقا یةالمال البیانات هذھ دعداإ مت دلق

و ؛لةدعاال مةقیالب اھنعیاق متی والتي رئاععخلا وأ احاألرب خالل من دلةالعا مةقیالب ةالمالی األدوات ٠
لة.ذعاال بالقیمة ھاسقیا میت يالت ةماریالستثا العقارات ٠

ض وعملة الرسمیة العملة (ج) المالیة البیانات عر

 تم دوق اذھ ق.للصندو ةیمعمرلا العطة ھوو )"ياترماإلا مھردل"ا(ةدحتمال عربیةال اتماراإل رھمبد المالیة اتالبیان هذھ ضرع یتم
باآلالف. صحیح ددع رباق لىإ ھمرلدبا اضھعر تم يالت یةالمال اتالمعلوم افةك ریبتق

واألحكام التقديرات استخدام (د)

 اتالسیاتد قطبیت ىلع تؤثر يالت تضافتراواال ترادیلنثوا ألحكاما وضع وقصندال یومد من طلبیت المالیة البیانات دداعإ نإ
 متت النثدیرات. لكت نع الفعلیة حاتنلا فتلخت دق ت.روفامصوال داتواإلیرا باتلومطوال توداموجلل نةالمعل الغلمبوا اسبیةمحال

 يالت فترةال في المحاسبیة النثدیرات ىلع التدیلتعبا عترافاال میت .ةرشعم رةصوب ھال التابعة تضافتراواال تالتقدیرا مراجعة
الت.عدیلتا كلبت رتتأث لیةتقبمس راتفت يأ فيو النثدیرات یلعدت ھافی یتم

 السیاسات طبیقت دنع مةالھا امألحكوا تیراالنثد يف قینلیا دملع امةالھ مجاالتال لوح وماتالمعل یانب ٥ ضاحاإلی ىف یتم
.یةمالال البیانات هذھ يف ھاب رفلمعتا عبالغال ىلع برألكا یرأثالت ھال يالت اسبیةمحال

افریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا ٣

 التعدیالت تثناءباس المالیة اتالبیان هذھ ىف المبینة تارتغلا ةافك ىلع ةقستم رةصوب ناهأد ضحةالمو المحاسبیة تاسایععلا قطبیت مت
ة.لیماال اتالبیان ىلع یوأثت يأ التعدیالت لھذه یكن لم .نةسال خالل ھاقطبیت تمو ةیراعن حتأصب يالت المعاییر ىلع دیدةلجا

ةدئاغلا )ا'ز

 احألربا خالل من العادلة مةقیالب المالیة اتالموجود من الفائدة اتإیراد كذل ىف بما ةدئاغلا توفارصوم داتیرابإ تراتعالا یتم
.ةلیعالف دةالفان ةریقط خدامباست رىاألخ ةلماثلا داتیراواإل رانعخلا وأ األرباح نبیا نضم ر،انعخال وأ

االسترداد اتعاب (ب)

 االعتراف یتم ماك ق،ودصنال يف تالوحدا ددارستا وقت يف تردادلالس ةالقابل داتالوح ملىحا ىلع ردادالستا بعاأت یلحمت یتم
رداد.ستاال اتملیع اللھاخ تمت ىالت ترةالف في لالشام دخلال بیان ضمن بھا

ج) ت إ ت إيرادا وزيعا ح ت ربا ال ا

 ستالما يف حقال رراإق دنع ألخرىا ةلماثلا راداتواإلی رائعخلا وأ األرباح یانب ضمن احألربا تیعاتوز تبإیرادا افعتراال یتم
قھا.قاستحا تاریخ ىف یھاامللح األرباح تیعاتوز رراإق خرات يف كذل نكوی ةدعا رجة،المب یةالملك داتسن الةح في ات.رادإلیا

اإليجار إيرادات زد)

 ویةسامت طساقأب ألخرىا ةلماثلا تراداإلیوا رئانخلا وأ األرباح یانب ضمن یةارثمدسالا العقارات إیجار داتیرایإ رافاالعت یتم
 دىم ىعل جارألیا تإیرادا إجمالي نم زأیتج ال زءجك حةممفوال جارإلیا بحوافز االعتراف میت ر.جاألیا دقع رةفت ىدم ىعل
ار.یجاإل دعق رةفت

القابةلالسترداد الوحدات حاملي ا.لى األرباح توزيعات دد)

 متی ماعند مویلت لیفتكاك لماثلا الدخل نبیا نضم ادلالسترد القابلة تالوحدا يملحا ىإل رباحاأل عاتوزیبت االعتراف میت
ق.دوصنال دیرلتق ضعتخ تعد لمو ھاب صریحالت

و األرباح خالل من العادلة بالقیمة لیة زو) الخسائر أ

)رائسخال( األرباح/ ةفاك ىلع رائسخال وأ األرباح اللخ من ةدلعالا ةیمالقب یةالمال دواتاأل من ئر)ساخال( اح/رباأل افيص شتعلی
 تعازیتو توإیرادا ةدئاغلا منضذت ال نھاولك ،یةنبجألا العمالت فرص وقوفر العادلة القیمة ىف حققةالم ریغ توالتغیرا محققةال

 نبی قفرال مثلی سائرلخا وا احألربا اللخ من دلةالعا مةقیالب المالیة اتألدوا من ةالمحتق ر)مائلخ(ا رباح/األ فيصا نإ وباح.األ
.یةمالال دواتاأل هذھ ةویست ع/یب روسع میقتلا عادةإل خریتا خرأ ىلع مطبقال غالقاإل رعس

 في ئھاراش دنع المعاملة عرس وأ ةنملا ةدایب يف المالیة لألداة الدفتریة القیمة نبی قرالف لمثت ةالمحقق وغی ر)ائسخال( رباح/األ نإ
یة.مالال داةاأل هذھ ةیوش ع/یب لبق التقییم إلعادة خریتا رخأ يف أو ترةالف ةھاین يف دلةالعا تھاوقیم الحالیة یرالتقر فترة

ت زز) صروفا الم

 ةلماثلا راداتواإلی ئرالخسا وأ رباحاأل یانب ضمن ،ءادألا سومرو اإلدارة موسر لكذ فى بما ،روفاتلمصا افةبك فواتعالا یتم
ق.االستحقا أساس ىلع األخرى

لو األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق افریقیا شما

٧
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ت ٣ سا سیا سبیة ال f<yL>J الھامة المحا

األجنبیة بالعمالت المعامالت (ح)

 دةإعا متی لة.اممعال بتاریخ داسلا الفوري الصرف عرسل فقأو اإلماراتي الدرھم ىإل األجنبیة مالتالعب المعامالت تحویل میت
 وريالف الصرف عرلس فقأو تياإلمارا الدرھم ىإل یرقرلتا تاریخ في األجنبیة تماللعبا المالیة تطلوباوالم وداتموجال تحویل

 ھاسقیا تمی لتيوا ة،ینبجألا التلعمبا متت يالت یةالمال ریغ تطلوباوالم وداتموجال یلحوت ةعادإ یتم یخ.ارالت لكذ يف دانلا
 قیمةال تحدید ریختا في ةداعلا الفوري الصرف لسعر أقفو تيإلماراا الدرھم لىإ ر،ائعخلا وأ األرباح اللخ من ةلدانا بالقیمة

٠دلةعاال

جاردإ  یتمو ى.خراأل ةلماثلا داتواإلیرا رائعخلا وأ األرباح یانب ضمن ویلالتح نع جةالنات الصرف قورغب االعتراف میت
رباح/األ فيصا ضمن رائعخلا وأ األرباح خالل من دلةالعا یمةبالق راتثماالستبا المتعلقة األجنبیة العمالت صرف فروق

.رئافخلا وأ احاألرب خالل من العادلة قیمةالب تثمارااالست نم ر)عانلخ(ا

المالیة والمطلوبات الموجودات (ط)

ف .١ العمبدئي والقیاس االعترا

 حصبی يالذ جرةتاالم ریختا في رانعخلا وأ األرباح خالل نم دلةالعا ةمیلاب المالیة تلوباوالمط تداجوموالب االعتراف یأدئمب متی
 يلذا یخالتار يف األخرى یةالمال تلوباوالھط توداموجبال االعتراف متی ة.ألدابا اصةالخ یةالتعاقد كامألحا يف أفرط قودصلا فیھ

ھفی اثنت

 یفالتكب عترافاال مع لةعادال اذیقلاب ئرالخسا أو األرباح اللخ من دلةالعا مةقیالب یةالمال تلوباوالمط وداتموجال قیاس یأندبم متی
 خالل من لةالعاد قیمةالب تععیل يالت المالیة تلوباوالمط اتالموجود سقیا یأدئمب متی .رناعنخلا وأ األرباح نبیا ضمن المعاملة

رھا.إصدا أ5 تھاازحی إلى وةشبام ةرودصب ةیوضلعا المعاملة یفالتك دأزات ،لةدعالا قیمةالب رانعخلا وا احاألرب

.ةصلال تان اإلیضاحات يف المالیة تدوالال حقالال قیاسال اقشةمن ناهأد تم

التصنیف .٢

 الیة:اك ائتلغا ضمن المالیة وباتلمطلوا اتالموجود فنیصبت دوقصنال مقا

:رئاععخلا وأ احاألرب خالل من العادلة مةقیالب المالیة وداتوجالم

 یة.لكالم حقوق يف االستثمارات - اجرةلمتل بھا ظفحتم ٠

ة:فاطمال كلفةالتب المالیة وداتوجالم

ى.خراأل اتالموجود وبعخى كالبن دىل دلنقا  —ینةمد ممذو ضورق ٠

ة:فأطمال ةغكللتاب المالیة اتمطلوبال

.تردادلالس القابلة حداتالو حاملي ىإل ةبوفملا الموجودات وصافي قةالع تان فراطأ إلى قحتسلا - ىرخأ تمطلوبا ٠

.٠حال يف ة،جرللمتا بھا ظفحتم كأداة المالیة داةاأل فنیصت یتم

؛بریالق ىالمد ىلع ءراشال ةناعإ وأ البیع ضغرل ىساسأ لكعثب ھاكبدت وأ تھاحیاز تتم ٠
.اھمن األجل رةصیق احأرب ىلع لوصحلا غرضب عأم ماإدارتھ متت حفظھم من زءج كانت ،يئدبملا عترافاال دع ٠

 الخاص یفرلتعل أقفو ة،یالمال األدوات نم تائف ىإل المالي كزمرال یانب ىف دولبنا من ةموعلمج یفصنت ٦ اإلیضاح یقدم
.٩٣ مقر يالدول اسبيالمح رانملاب

ة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق ی م ن ت ة في األموال و ق ط افریقیا وشمال األوسط الشرق من

٨
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ت (ط) جودا ت المو طلوبا (تابع) العالیة والم

ف إيقاف .٣ االعترا

 لكت من ةقدین تتدفقا ىعل حصولال في یةقدالتعا وقھحق ھينتت ادمعن یةالمال توداموجبال االعتراف فقابإی الصتدوق موقی
 ملكیة زاتتیاوام طرمخا كافة حویلت بھاوجبم یتم ملةمعا في المالیة اتالموجود یلبتحو قومی مادعن أو یةالمال وداتوجالم

 ورةبص یةالملك زاتتیاوام مخاطر افةكب تفاظالحا أو بنقل قودعنحال یھاف قومی ال ةاملمع ىف أو ةلیعف رةصوب یةالمال اتالموجود
 إلیقاف ؤھلةالم المحولة یةالمال وداتوجالم من حقوق ایةب ترافاالع تمی .ةیالمال وداتوجالم ىعل رةیطسالب ظفحتی الو فعلیة
ي.مالال كزمرال یانب منض صلةنفم تمطلوبا أو تداجوموك ق،دوصنال بلق من بھا فاطالحتا أو اھؤاثنإ میت والتي رافاالعت

 زءجلل المخصصة یةالدفتر قیمةال وا( األصل ذاھل یةالدفتر القیمة بین رقلفبا رافاالعت یتم ،ىلما صلبا رافاالعت إیقاف دنع
 تلوبامط أي أصقان یھعل الحصول مت دجدی لصأ أي لكذ في ما(ب وضالمقب نوالئم ،)لصألا من ھب االعتراف إیقاف مت يذلا

ى.خراأل ةلماثلا داتواإلیرا رائمخلا وأ احاألرب یانب نضم لة)محتع جدیدة

 ظفحتی كنھل ،ھب صالخا اليالم كزمرال یانب ضمن بھا فالمعتر اتالموجود حویلبت بھاوجبم یقوم مالتمعا ىف الصندوق یدخل
 كافة من ربیك زءجب وا بكل تفاظاالح لح في ھا.من ءزج أو ولةمحال اتالموجود توامتیازا مخاطر افةكب بیرك شكلب وأ لیاك ماإ

لة.ومحال توداموجبان االعتراف فإیقا یتم ال ،ةیكملال زاتتیاوام مخاطر

ھا.ؤھانتا وأ إلغاؤھا یتم مادعن وأ یةقدالتعا اتھامتزالب اءوفال میت امدعن المالیة تطلوبابالم عترافاال فقابإی الصندوق یقوم

المقاصة .٤

 حق وقللصند ونیك ماعند طقف لكوذ يمالال كزمرال نبیا في غالمبل افيص نبیا یتمو یةالمال تلوباوالمط داتالموجو ةصمقا متت
 صیلحلت وأ بلغالم افيص أساس ىلع ماإ المعامالت تسویة يف النیة دیھل ونوتك ھاب فالمعتر مبالغال ةبمقاص نیأنوقا للتنفیذ بلقا

نة.متزام رةصوب المطلوبات ةیوعمتو اتالموجود

،لثملا سبیل ىلع ،كذل یةالدول المالیة ریرقالتا معاییر زجیت ادمعن طقف الصافي اساس ىلع وفاتصروالم داتاإلیرا نبیا متی
 من العادلة مةقیالب المالیة اتألدوا من رنعانخلا وأ احاألرب ثلم ،لةاثممال المعامالت من ةموعمج من جةالنات رنامخلوا حالربال

.رانعخلا وأ رباحاأل خالل

المطفأة التكلغة قیاس ٥

 صأقنا ،ىئبدلما رافاالعت دنع امااللتز وأ لألصا اذھ سقیا ھب میت الذي لغمبالب المالي االلتزام أو الصلل لمطفأةا التكلفة مثلنت
 فالمعتر المبدئیة یمةالت نبی رقف يأل الفعلیة ةدناغلا طریقة خدامستبا المتراكم ءاغطإلا أصقان أو اندأز ،يصلألا مبلغلل اتالمدفوع

ة.مقیال انخفاض يف صنق يأ أصقان قة،تحسالم مةقیوال بھا

 عماراأل اللخ مقدرةال یةمستقبلال النقدیة ضاتقبووالم اتدفوعالم خصم جبھموب متی لذيا دلبالمع الفعلى ةدناغلا معدل یتمثل
 تطلوباالم وأ توداموجلل یةالدفتر ةملقیا ىإل )رصأق رةفت بأ،اسمن نكوی مایثح ،وأ'( ةینملا تابولطمن وأ تداجومولل عةالمتوق

 افةك رباالعتبا ضعالو مع لیةالمستقب النقدیة التدفقات ربتقدی الصندوق موقی ى،لعلفا فائدةال عدلم ساباحت میت ادمعن .ةیاملا
بلیة.ستقلما ناشئالا خسائر اءتثناسب ،ةیالمال ت١ألدول اقدیةالتع روطالش

ة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق می ن ة في األموال وت ق ط افریقیا وشمال األوسط الشرق من

٩



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

ت ٣ سا سیا سبیة ال y( الھامة المحا ٧(<

ت زط) جودا ت المو طلوبا (تابع) المالیة والم

العادلة القیمة قیاس .٦

 نیب ھمظتنم ةلماعم يف ام مازتلا لیوحتل ھعفد متی وأ ام لصأ عیب لباقم ھضبق نكمی يذلا غلبملا يف ةلداعلا ةمیقلا لثمتت
 يف قودنصلل أحاتم نوكی قوس لضفا ه،ودجو مدع ةلاح يف ،وأ يعھنرلا قوععلا يف ىنیقلا ریختا فى قوععلا يف المشاركین

م.بااللتزا ءاوفال مدع طرمخا لتزاملال دلةالعا یمةالق ستعك ٠یخارالت لكذ

 قوسان ربتعی .ةداألا كلتل .طش'ا ىنوس يف رجالمد عرلسا باستخدام لألداة لةالعاد القیمة سبقیا وقصندال موقی مأ،الئم نیكو حیثما
 تامولدھ ىلع لوصحلا ىنستی ثیحب باك لكشب تباوطلمال وأ اتبالموجود المتعلقة مالتمعاال حدوث رارتك حال يف أطشن

مستمرة. ورةبص ارسعالا نع

 ةظوحطلا تالخنملا ىلع ریبك لكشب زكترت مییقت بیالسا قودنصلا مدختسی ،طشن وقس يف درجم سعر وجود مدع حالة يف
ا ھععضی يتلا لماوعلا ةذاك هرایتخا متی يذلا مییثنلا بولسأ لمشی ة.ظوحلملا ریغ تالخدملا ىلع لقأ لكشبو ةلصلا تان
ة.لماعملا سعیرت دنع رھماعتبا يف قوددل ١في نوكراثملا

 عالمدفو بلغللم ةلداعلا ھیقلا يأ - دئيالمب ان،ترعاال دنع مالیة ألداة لةدعاال مةلقیا ىلع دلیل لأفض وھ ادةع املةالمع سعر نكوی
 ىعل الستداللا مذی لمو ،ةلاممعال رس نع ا٠فلتخت يذدبملا االعتراف دنع لةعادال قیمةال نأ الصندوق ر رق حال في م.عتللشا وأ

 دمخستی تقییم وبسلأ ىل.ا ستناداال میت الو ثلةمما تطلوبام وأ وداتلموج طشن سوق فى رجةالمد راءسألا سطھواب العادلة القیمة
 القیمة نبی )ؤ وغلا اعاةلمر ھادیلتع تمیو ،ةلدعالا قیمةالب ئیأبدم المالیة األدوات سقیا متی ھفإن ظة،حوملال سواقاأل من تبیانا طقف
لة.املمعا وسعر المبدئي رافاالعت دنع لةدعاال

 بعد ییمالتق اذھ یعتد وال داةاأل رمع ىدم ىلع يبسانت أساس ىلع رئامخلا وا األرباح یانب ضمن رقلفبا االعتراف قأحال یتم
 قماعاانم ءاھإن خیراتوأ ظةملحوال وقلسا تطیاعبم ةملكا رةصوب موعدم ییمتق ىلع ولالحص ریختا

 افيكص رائسلخا وأ األرباح نبیا نضم ،حباألرا عاتتوزی اتإیراد الفبخ ،لةدعالا قیمةال في التغیرات كافةب عترافاال یتم
 رئاععخلا وأ األرباح اللخ من دلةعاال قیمةالب یةالمال واتاألد من رناعنخ أرباح/

يعادله وما الئقد إي)

 هدادس متی يالذ فوعكثمال ىنع المصرفي حبالس صیدور كلبنا ىدل دنقلا من یةالنقد التدفقات نیاب ضلغر دلھعای وما دقنلا ألفیت
للنق. وقصندال رةداإ من زأتجی ال جزءأ ویشكل لبالط دنع

 دیصرو ھراثع ةثالث نم لقا يلصأ ققاحستا تان كونبلا ىدل عئادو نم ةیدقنلا تاقفدتلا نایب ضرغل ھدلعای وما دقنلا كلیتش
.دلنقل صندوقال ارةإد من زأیتج ال زءأج شكلوی طلبال دع دادعلا قتحسی فالمكشو ىلع فيصرم سحب

.يمالال كزمرال نبیا يف أةفطمال غةكلباك ھدلعای ماو دقفلا لیجش یتم

افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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االستثمارية العقارات زك)

 نیرمألا الكل أو مالال سأر ةمیق زیادةل وأ جارإی إیرادات بلكس ماإ ھاب ظتفاالحا میت ىالت راتعقابال ةماریالستثا العقارات ثلتتم
 سایق متیو .ةریداإ ضراغا وا تامدخ وأ علس میدقت وا إنتاج في االستخدام أو االعتیادیة ألعمالا یاقس ىف عبیال لغرض ولیس

ةلماثلا تدارایإلاو رئاعخلا أو حبارألا نایب نضم ھاب فترمع ایھعل ؛رطت راتتغی يأ مع دلةالعا یمةبالق ریةاالستثما اراتعقال
.ىرخالا

 لیھأت ىلإ ةرشابم رةصوب وبةسمن ىرخأ یفالتك ایةو ریةاالستثما اتالعقار زةلحیا ةوشبام ةبوفملا اتالنفق ىعل ةغلكتلا تشتمل
ا.لھ زمعالم امخدالستل یةالتشغیل الةلحل االستثماریة اتالعقار

القیمة انخفاض زل)

المالیة الموجودات

 ةجلسملا ویغ ةیلاملا تداوجوملا ةمیق ضفاخنا ىلع عيضومو یلدل كناھ نكا اذإ مافی تحدیدب تقریر كل خریبتا قالصندو موقی
 ضفاخنال تضرعت .ق انھأ یةالمال اتالموجود من ةموعمج وأ المالي ألصلا تبریع .ئرسالخا وأ احألربا خالل من لةعادال مةقیالب
 ثدحل ناكو ت)وداوجحبال( لعصألاب ئيددلما فارعتالا دعب ةراسخ ثدح عوقو ىلإ يعوضوم لیلد ریشی مادنع ةمیقلا يف
وقة.موث صورةب رهدینث نمكی )توداوجملل( لصال'آ لیةالمستقب یةالنقد اتالتدفق ىلع یرأتأث اذھ ةراسقلا

ا ھھجاوی دق لذيا ةداحلا ةیلاملا ةمزألا ةمیقلا يف ضافخنال ةیلاملا تداوجوملا ضرعت ىلع ةعیوضومال ةلدألا نمضتت دق
 رنصملا وأ ضوتقملا ان ىلع ات رشؤم او ردصمال وأ ضوتقملا لبق نم دادعال ىف خرتأال وأ رعثلتا أو صدرالم أو ضرقملا

 تاعوفدم نایب يف ةبیسللا ترایغتلا لثم تادوجوءلا نم ةعومجمب طبترت ةنظوحلم ىرخأ تایطعم وأ ھ،سالإف رھشی فوس
 عة.جموالم في دادعلا نع ثرالتع تبحاال المرتبطھ صادیةاالقت الظروف أو موعةالمج يف درصلما وأ ضرقملا

المالیة غیر الموجودات

 یةالعال داتللموجو الدفتریة القیمة بین قالفر ھاأن ىعل لمطفأةا ةغكللتاب المسجلة المالیة وداتوجالم ةیعق انخفاض رناعنخ سقیا یتم
 التیمة ضانخفا ائربخس االعتراف تمیو ي.صلاأل الفعلي ةدناغلا دلمعب صومةمخ المقدرة لیةالمستقب قدیةالن للتدفقات یةالحال یمةوالق
 مادنع ت.داجوموال كلت لباقم صصخملا باسح يف ھاسكع متیو ىرخألا ةلماثلا ترادااإلیو رائعخلا وأ األرباح نبیا منض

 وأ حابرألا نایب لالخ نم ةمیقلا ضفاخنا رئاسخ يف صقنلا سكع متی ،ةیمالق ضفاخنا انرخش صنق ىف قالح ثحد ببعمتی
ى.خرألا ةلماثلا داتواإلیرا رئاعخلا

.لیصحتال بلةقا ریغ أنھا ىعل اھدیدحت متی ماعند طفأةالم ةغكللتاب المسجلة المالیة داتالموجو ىطشب قودطصلا موقی

 ضفاخنا ىلع رشؤم كانھ ناك اذإ ام دیدحتل ریرقت لك خیراتب قودنصلل ةیلامال ریغ تداوجوملل ةیرتفدال میقلا ةعجارم تمت
ا ذإ ةمیتلا ھشفانخا رئاسخب فارعتالا متیو د.ادرستالل ةلباقلا لصألا ةمیق ریدثن متی ،وشؤمال كلذ ثلم وجود حال فى ة.متیال

 رناعخلا وأ األرباح بیان ضمن ةالتیم انخفاض شعاخب فارعالا یتمو د.لالستردا ابلةالق متھقی ما لصأل ةالدفتری قیمةال تتجاوز
 ناك ذاإ مایف لتحدید بقةسا ترافت يف بھا فالمعتر ةمیقال انخفاض رناعخ ییمتق تقریر كل خریبتا یتم ى.خراأل ةملشاال واإلیرادات

 ترایدقتلا يف ریفت كانھ ناك اذإ ةمیتلا ضافخنا رنعاعخ سكع متیو .ھادوجو مدع وأ رنعاعخلا ضافخنا ىلع وشؤم كانھ
لالسترداد. القابلة یمةالق حدیدلت المستخدمة

افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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للوحدة ألموجودات قیمة صافي (م)

 لكوذ قالصندو دىل اباالكنث ةرثنل وفقأ يمالال زكرمال قیاب في اھعئ صحالمف حدةللو اتالموجود یمةق افيص احتساب یتم
 اتوحدال ددع ىلع اليالم زكرمال بیان في رجةالمد تردادلالس ابلةالق حداتالو ليحام ىإل ةبوشملا اتالموجود افيص بتقسیم

.ةصا

لالسترداد القابلة الوحدات (ن)

،قودصنال باتكا رةنشل أقفو د.رداستاال مبالغل الحالیة قیمةالب ھاسقیا متیو لیةما كمطوبات تردادلالس القابلة حداتالو فنیصت متی
 وداتوجالم ةدیق افيص نضمیت للموجودات. لنةمع یمةق افيص خرأ ىلع لالسترداد القابلة توحدالل ددارتعنالا لغمبا دنتش

 المحاسبیة ساتسیالل وفقأو ، رخألا نبجاال ىلع ق.الغإلا رعاسأ خدامباست اھبانتحا یتمو ،ةلصال تان دوقصنال رتاستثما
 مافی ب.طلال رعاسأل فقأو المالیة اتالمطلوب سقیا یتم حین فى ضعرال رعاسأل قأفو یةالمال اتالموجود قیاس متی ق،دوصنلل
 تم د،لالستردا ابلةالق توحدابال لخاصةا دتاالستردا لغومبا لةصال تان دوقصنال اتستثمارا سقیا أسس في روقبالف علقیت
ر.ائسلخا وأ األرباح خالل من العادلة قیمةالب المالیة الموجودات من رئساخال رباح/األ افىص اللخ من اھتیوش

المخصصات (س)

 رةصوب رهتقدی مكنی يئاثنإ أو ونيقان ليحا زامالت بق.سا حدثل ةجنتی ق.دوصنال لدى ونیك ادمعن ما سصخمب االعتراف یتم
 وھريج وأثیت كناھ نكوی ادمعن م.زانتالا تسویةل صادیةاالقت نافعللم رجةخا فقاتتد اءرجإ زمیل أن جحالمر نم ونویك موثوقة

 وقلسا تماییتق ركعی دلمعب ةدقوتملا یةمستقبلال ةی.١قذلا تالتدفقا صمخ ریقط نع المخصصات دیدتح میت ل،املل الزمنیة یعةللق
م.اللتزابا ةالمتعلق خاطروالم أمكن، حیثما ،لمالل الزمنیة ةللقیم الیةلحا

بعد تطبیقھا يتم لم والتي الصادرة الجديدة المعايیر (ع)

،٤١٠٢ سمبردی ٣  ١في تھیةمنال نةالس ىلع يوت مل يالت الجدیدة تارجعتفلوا یرایمعال ىلع توالتعدیال رییعالما من ددع كناھ
:ةیالمال اتالبیان هذھ دداعإ دنع ھایقطبت میت لم والتي

،یةولدال المالیة اریرلنثا یرمعای من ٩ مقر یارعلما یحل :"ةلیاملا توادأل"ا یةالدول یةالمال اریرلنثا عاییرم من ٩ مقر راعیلما
 االعتراف :ةیالمال األدوات ٩٣ مقر يالدول يبساحملا رانملا يف الواردة حالیةال التوجیھات محل ،٤١٠٢ یویول يف درصلما

 يف ماب ،ةیالمال األدوات سقیاو فنیصت حول ةلدع.. ھاتوجیت دولیةال المالیة یرارلتقا معاییر من ٩ قمر عیارالم یتضمن اس.لقیوا
 مةالعا الجدیدة لباتتطلموا المالیة اتالموجود یمةق ضانخفا باعمتحا يف دممستخال المقدرة ناشنالا انرلخس ددیجال جنومنال لكذ

 وأ ٢  ٠ ٨١ ینایر  ١في تبدا يلتا ةالسنوی تارتغلا ىعل یةالدول المالیة رریقالتا عاییرم من ٩ قمر ریاعلما يوسی ط.وتحال سبةحالم
؛خریتاال لكذ بلق بیقھتط جوزوی ،خریتاال ذلك دبع

ق.دوصنلل المالیة البیانات ىلع وھريج رتأثی ریاعلما ذاھل ونیك أن عقونملا من

 اریرلتقا یرمعای من  ٥١ قمر یارعلما ضعی ء:المعال عم دوعقال من اإلیرادات ة:یولدال المالیة اریرلتقا عاییرم  ٥١ مقر راعیلما
 یةالمال اریرلتقا معاییر من  ٥١ قمر یارعلما یحل ت.باإلیرادا االعتراف وتوقیت جموح كیفیة حدیدلت لماث رطاإ یةالدول یةمالال

دات''راإلی''ا ٨١ رقم الدولي المحاسبي راعیلما لكذ في بما داتیراباإل رافعتالبا تعلقةالم الحالیة اتالتوجیھ محل یةالدول
 للنثاریر ةیلودا رییعالما راتفسیت جنةل نع ادرصال  ٣١ مقر یروالتفس "تاءاثنإلا 'ءقودا  ١ ١مقر يونالد اسبىالمح یارمعوال

 ١ في دأبت يالت ةیونعملا اتالفتر ىلع دولیةال یةالمال یرالتقار عاییرم من  ٥١ مقر عیارالم يرععی ."الءملعا الءو جمارب"ةیلاملا
؛خریتاال لكذ بلق قیبلحتلا ویجوز ،خریتاال لكذ بعد وا ٢  ٠ ٧١ یرینا

لو األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوفلبي بنك صندوق افریقیا شما
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ةیلاملا رطاخملا ةرادإ ٤
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:ةیالمال تاودأل تخدامھاس اءجر من یةالتال خاطرللم معرض قالصندو نإ

اناالئتم مخاطر ٠
السیولة طرمخا ٠
السوق خاطرم ٠
لیةالتشغی طرالمخا ٠

 اتھاسسیو قالصندو فھداأ صفوی هالعا رةوكنمال طرمخاال نم كلل قالصندو ضعرت حول وماتمعل ضاحإلیا اد یقدم
 .لمالا راسل وقصندال ارةإد ىإل افةإلضبا رطخامال رةإداو سلقیا بلھق نم المتبعة جراءاتواإل

المخاطر إلدارة العام االطار

 ق.ودصنال دىل طرمخاال ارةإلد لعاما رطاإلا بعةمتاو وضع نع ةمعا رةصوب نیلوؤعمم ماراالستث جنةول رياالستشا لسالمج نإ

 جنةل فإلشرا تخضع يلتا االستثماریة تلتوجیھاوا ریةاالستثما األغراض ىعل اءبن قالصندو رةإداب قودخصلا یرمد یقوم
 دىل ماراالستث اتاستراتیجی ذلك فى ا »(لالصندوق وأداء شطةأن عةجرامب ريستشااال لسمجال مقوی یة.یوم رةصوب رماتثالسا

 .قودنعصلا رید>- ىإل ةبمانمال التوصیات وضع ىإل افةضإلبا ر)ماتثالسا یةملع يف المبینة قالصندو

 حدودال وضعو قالصندو ھھایواج يالت وطاخملا یلوتحل تحدید ضغرب ندوقلصبا اصةالخ طرالمخا إدارة تعاانسی ضعو متی
 تادایس جعةمرا ظمةومنت مستمرة رةصوب تتم عة.ضوالمو ودبالحد وااللتزام طرمخاال قبةمراول دحباوضلاو طرللمخا ولةمقبال
 مة.قدلما ماتخدوال تجامنتوال قوددل 1فوظر في اتغیرالت عكسلت طرالمخا ارةإد ةمظأنو

:يلی كما ونتك وقللصند ریةاالستثما حفظةالم تركز ةاسسی فإن ق،بالصندو صةالخا روطلشا ةئحلال قأفو

.قوععلا يف ةكرشال لامعمأر ةمیق جماليإ من X  ١ ٠نع محدد سند يأ في رماتثسالا یزید الأ بیج ٠

 مكنی التى ةلئاعلا یةالمال قورااأل وأ مھسألا ىف االستثمار یزید الا بیج ،مھسأل وقالس مییقت راھظإ ھیضقی ام ءانثتساب ٠
ثمار.ستاال وقت يف صندوقال داتوجوم إجمالي من ٢٥x نع ةكوش يأل اھب جرةالمتا

 المحتمل يئدبملا لعاما ح رطلا بلق ما وأ مةعاال األسھم في االكتتاب أو ھطیغت نماض وأ ،يف ماراالستث یزید الأ بیج ٠
ق.ودصنال توداموج ليجماإ نم X  ٥١ نع راشھ وعش ةانیمث خالل قوعنلا في ھورهظ

 ال ماك ق،ودصنال توداموج ةیمق افيص من X ١ ٠نع اعيالجم مارلالستث ىرخأ امجبر يف ثمارستاال زیدی نأ بیج ال ٠
ق.وصندال ھافی مرستثی يالت الجماعي االستثمار امجبر نم يأل اتالموجود ةیمق افيص من X. نع زیدی نأ یجب

 تان ةلدولیا ةالمالی واألوراق )ةحدمتال العربیة راتاإلما اءتثنسبا( لیجيالخ التعاون جلسم دول ھمأس فى تثمارااالست ٠
 rx J٠٣X J٥٤X. زواجتی الأ بجی )ھمسألا ثناءستبا( راتعقاالب ةالمتعلق ةماریالستثا واتواألد راتعقاوال بتالثا خلالد
.يواللتا ىلع ق،دوصنال توداموج إجمالي من

بالمخاطر. لةصال تان اإلیضاحات يف ةبینم المالي كزمرال خراتب دوقصنلل االستثماریة المحفظة طبیعة تفاصیل نإ
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س المالیة المخاطر إدارة ٤ ر

نماتالئا رطاخم )؛(

 وا اماتھلتزبا ءاوفال نع ما مالیة ءأدا يف لةالمقاب األطراف دحأ زجع نع نتجت دق يالت بالمخاطر االئتمان طرمخا لثمتن
 من أساسیة رةصوب اناالنتم مخاطر أعثنت ق.للصندو ةالیم سارةخ یھعل تبتری دق مام ق،ودصنال عم أبرمھا يالت ارتباطاتھ

 كافة رباعتاال نعیب دوقصنال یأخذ ر،طخامال ارةإد حول اریرلتقا دادعو ضغراأل قة.اللعا تان األطراف نم حقةالمست صدةاألر
).ملالع عقطا اطرومخ لةدوال اطرومخ دادنلا نع ینمدال خرتأ طرمخا ثل(م اننتماال خاطرلم رضالتع صرناع

االنتمان مخاطر إدارة

 سیةرئیال األھداف نضمتت .ةعمتبال واإلجراءات للسیاسات أقفو منتظمھ رةصوب االئتمان مخاطر قبةرابع صندوقال مدیر یقوم
 تیھالتوجوا افھدلال أقفو وقصندال ارةإلد ھاإتباع جبالوا االستثماریة ططلخوا تتراتیجیااالس تحدید )١( :ارثمستالا جنةلل

 تایجیتراتعمالا لفمخت ثعةمناق  5قالصندو ءادأ عةاج رم )٢( ط؛وشرال حةالنو باتكالا ةوشن يف مبین وھ كما ریةاالستثما
يف  للصفدوق يراثتسالا للمجلس الرئیسیة األھداف لثمت .رخآل حین من سھماأل وىستم علىو عيطالقا ىوتععملا ىعل المتبعة
 حده ىعل صندوق لك وىستم ىعل المتبعة ةستثماریاال جیاتستراتیاال عةمارل نع ؤولمس نھا كما ،نیرمثتسلا مصالح حمایة

 األحداث ةساربب ريستشااال لسالمج مقوی ،كذل ىإل افةضإلبا ي.تیجسترااال ستوىالم ىعل ندوقص كل ءادأ جعةراوم
نة،مكمال التصحیح ءاتإجرا حول قالصندو ریدم ىإل المشورة تقدیمو المصالح ىف بارضت اھعن نتجی دق ىالت تجراءاواإل

 مدیر مزتلی وق،صندلل ریةاالستثما اتالتوجیؤ وأ ةعنایععلا مع افقةمتو ریغ اناالنتم خاطرم نكوت ادنع مناسبأ. ذلك كان حیثما
رامثتسالا رویاعمب ةظفدمنا زامالت مدع نھ التحقق فور اولمع لكذ قحتیت إمكانیة ردبمج ةحفظللم زنالتوا ادةعبإ الصندوق

ةة,٠ا٨اا

j h h J  c j h j x l l l سلمن7ا

يف  االنتمان رمخاطل وقصندال ضاتتعر ىأقص لثمت يالمال كزمرال یانب يف المالیة تداجوموالب لةالص تان الدفتریة القیم نإ
.ان)االئتم طرلمخا ضرعت ال انھأ ثحی كیةالمل تداسن ءاثنستبا( یرالنثر خریتا

ء ومعطا من المستحقة األرصدة

 علقةالمت االئتمان طرمخا برتعت .ةیوعمتلا دقی عبیال مالتمعاو یةالھامش اتحسابال نم ءاطعبو ن٠ المستحقة األرصدة نتجت
 یرمد معھم لمعایت نالیا ءاطعمولل لجیدةا ةعمعنالو لةالص تان التسویة رةفت قصر بسبب یلةضئ اھتیوش یتم لم يالت تمالمعابال
ویة.سن عرب رةصوب ءاطعمولل يالمال كزوالمر بةالرقا ةابعمتب قالصندو مدیر یقوم ق.وصندال

 ةكوش يوھ .،.مم.ذ المالیة وراقلال الوطني أبوظبي اللخ من لیةما قراوأ اءشرو ببیع تعلقةالم دوقصنال تمالمعا ظممع تتم
.منانحلضیاعجلو ق.وصندال یرلمد بعةتا

البنك لدى النقد

ق.وصندال یرمد مع قونصلل صرفیةالم صدةألربا تفاظاالح یتم

ز ك ر االنتمان مخاطر ت

ط.وشرال ةنحلال أقفو ،ةیرامثتعمالا حفظتھم یانب كزبتر لقتعی مافی وقصندال ةعمایعم ةثقانم أقبسم تم

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق عل افریقیا شمال و األوسط الشرق من

١٤



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) االئتمان مخاطر (!)

التسوية مخاطو

 زجع نع ةجعلنا رئاععخلا بمخاطر التسویة مخاطر تتمثل ت.امالالمع ةویست وقت ىف طرمخا قالصندو شطةان نع شاین دق
ي.قدتعاال فاقالتل ئقو األخرى اتالموجود أو المالیة اقاألور وأ دنقلا میعلتنب المتعلقة ھاماتبالتزا اءوفال نع ما ةاثنم

 ةیوععت لضمان طیسو اللخ من تاویعتن اءرجإ قریط نع طرمخاال هذھ من لحدبا وقصندال قومی ت،الاممعال ظمعمب علقیت یماف
 ياالئتمان مادعتالا من ءزج ةیوشلا ودحد لكشت دیة.عاقالت ةیوشلاب المتعلقة ماتھمتزاالب ینلطرفا ءاوف دنع طقف كذل یتمو المعاملة
 ة.قبرالما یاتعملل حدودأ وتضع

القیمة في النخفاض والخاضعة العداد متأخرة الموجودات

 بردیسم ١٣ يف ماك استحقاقھا عدمو تجاوزن لمو ةالقیم يف خفاضالن طفاةالم ةغكللتاب سجلةالم المالیة الموجودات ردشتتع لم
٠منئش r٠٠y.,٣ربعسال ٣<ر ٢.  ٤١

السیولة مخانلر إب)

 المالیة اتھلوبمط نع ةجعلنا ھعمزاتالب ءاوفال يف وبةصعل قودخصلا جھةموا من جنتت دق ىالت خاطربالم ةلویععلا طرمخا لمثتت
 الحص يف تسلی ریقةبط اتااللتزام هذھ ةویست یتم نأ وأ ،ىرخأ مالیة توداموج وا ةنقدی مبالغ یمقدت اللخ نم اھتیوش تمی يلتا
ق.وصندال

 افيوص قةالع تان اطراف ىإل حقستوالم فعوكئمال ىعل المصرفي حبلسا من ةسیرئی صورةب ةلویعملا مخاطر أشنت
د.لالستردا القابلة اتوحدال ليحام ىإل بةوضلما وداتوجالم

السیولة مخاطر إدارة

 دنع حداتالو استردادات لكذ يف ماب امعھ،لتزبا اءلوفل فیةكا ةولسی أمئاد الكھامت نضماب ةلویععلا دارةإل قودخصلا منھج یتمثل
طر.للخ وقصندال معةس ضتعر وأ ولةقبم ریغ رئاععخ دكبت وند استحقاقھا

 مخاطر قبةرام متت ة.عمتبال تواإلجرءا اسةلسیل أقفو ةمیوی رةصوب الصندوق ىلد لةالسیو مخاطر دارةبإ قالصندو مدیر یقوم
شاري.الستا شجملاو ماراالستث ةجنل بلق نم عیأاسبو الصندوق ىدل ةلویععلا

 لمخاطر ضمعر صندوقال فإن ذلكول ةیعوبعسا رةصوب حداتالو درداستا یةملع بارالعتبا تأخذ قالصندو طورش حةالئ نإ
 االسترداد ةاسسی تسمح وقت. يأ يف ادلالسترد القابلة حداتالو ليحام من المتدمة ردادستاال تطلبامت ةلبیبت علقیت مافی ولةالسی

 قبل راععثإ یمقدت تردادلالس ابلةالق حداتالو ليحام ىعل ویجب سبوعأ لك من رخیألا ومالی يف طقف ادردباالست الصندوق دىل
ل.ألقا ىعل نمییوب درداستاال

 مدیر من فوعكثمال ىعل فيرصم بسح تالیھش ضمنتت ةلیما اتدوا الكھامت خالل من لةالسیو طرمخا رةإداب الصندوق قومی
 في جةرمد األسھم هذھ أن ثحی اضحةو ورةبص یقللتحق قابلة تعتبر والتي ندی وسندات ةجرلم ةكیمل تداسنو وقصندال

 ریةاالسنثما راتھعقا من إیجارات دوقصنال لقىیت ،كذل ىعل وةالع ة.دتحمال یةربالع اإلمارات ولةبد الرئیسیة المالیة قواساأل
:قودصنال طووشةحنال ،كذلكو

 لجأ نم ھاب جرةالمتا كنمی ةائلس لیةما أوراق وأ يدنق لعكث يف قالصندو تموجودا جماليإ من X ٢ ۵ ب ظفاحتالبا حمش ٠
ت.باالستردادا اءوفال
باالستردادات. اءوفال لجا نم وقت يأ يف الموجودات ةیمق صافي نم '/.[  ٠ىحت اضاالقتر قودنصلل جیزت ٠

١٥

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



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

المالیة المخاطر إدارة ٤

(تابع) السیولة مخاطر إب)

المالیة المطلوبات استحقاق تحلیل

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

 ریغ النقدیة التدفقات ناهأد لجداوال حوضت ر.النثری خریتا يف المالیة تطلوباللم المتبقیة دیةالتعاق االستحقاقات يلی مافی
.یةمالال الصندوق توباطللم مةالمخصو

 ةیرتفدال ةمیقلا 
درھح فال

 غلبملا ىلامجإ
مھرد فآل

 رھش نم أقل
مھرد فال

٠٢ ٤١ ربمسید ١٣

ةیلاملا المطلوبات
   قةالع تان أطراف ىإل قحتسلا

٨٦٦٠٨٨١ ٨٦٦٠٨٨١تردادلالس القابلة حداتالو ملىحا ىإل ةبوشملا الموجودات افىص

 ٣٦٩٠٨٨١٣٦٩٠٨٨١٣٦٩٠٨٨١

٠٢ ٣١ ربمسید ١٣

ةیلاملا اتالمطلوب
٤٦٣ ٤٦٣قةالع تان رافأط ىإل قحتعفلا

١٩١١٨٦٠١٩١:,;:٦٠١٩١را١تردادلالس ةاابقال الوحدات لىحام ىإل سودةالمن اتالموجود افىص

 ٥٤٠٠٢٩١٥٤٠٠٢٩١٥٤٠٠٢٩١

 يدعاقت استحقاق برقأ ساسأ ىلع الهعأ ةالمبین وقللصند یةالمال باتلولمطل صومةالمخ ریغ النقدیة التدفقات نع صاحاإلف میت
ك.ذل نكمأ حیثما دفعال حقةالمست فائدةال ىلع غالمبال لىجماإ شتملی ن.كمم

 یةوضلعا داتالموجو افيص اءباستثن التحلیل اذھ نع .ریبك لكثب األدوات هذھ من دوقصنلل المتوقعة نقدیةال تاقفدلا فتلخت ال
 ویشت ر.عاشاإل استالم من نمییو اللخ ھادادترسبا ديعاقت زامالت صندوقال دىل نكوی حیث لالسترداد القابلة تداح ولا مليحا ىإل

 نأ الإ ،لجألا ةویلط وأ األجل ةطنوتم رةلفت حداتالو ليحام لبق من ھاب ظتفاالحا تمی حداتالو هذھ نأ ىإل ةقباعلا برةالخ
 كما بأھدافھم. وأ نیرشعملا تجاتیااحب وأ قوعملا فوظر تغیرب ةعرععب غیرتت انھأل أوظن بھا نبؤالت بعصی ددارتعنالا تستویام

 ھذهب ظفاحتالا میت .)'/S ,7i\ا /yr )•r حداتالو مليحا دحأ بلق نم ھاب ظفحتم حداتالو من /ه ١كان یر،ثرلنا خریتا في
 القرض دادس بعد الإ استردادھا كنمی الو صرفالم من اتحدالو ليحام یھعل حصل لذيا القرض بلمقا تكضمانا حداتالو

ل.بالكام



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

y(< المالیة المخاطر إدارة ٤ L(<

السوق مخاطر (ج)

 صرف سعاروا األسھم وأسعار ةدئاغلا راعسأ ثلم وقلسا ارسعأ يف اتالتغیر رؤثت نأ ن٠ رمخاطبال لسوقا مخاطر مثلتت
 ارةإد وھ قوععلا مخاطر ارةإد من ھدفال نإ یة.مال اتدوأ من كلھمتی ما یمةق وأ الصندوق اتإیراد ىلع یةاألجنب التعمال
طر.مخاال هذھ من دناع ىلعا قحثیت مع ة.ولقبم حدود ضمن قوعنلا خاطرلم اتالتعرض مراقبةو

النعوق مخاطر إدارة

 رياالستثما الھدف نإ .بھ لخاصةا ثمارالسنا وجیھاتوت دافاھ من لسوقا مخاطر رةإداب لقعیت مایف قالصندو استراتیجیة دشت
أ قفو صندوقال مدیر قبل من ةمیوی رةصوب وقصندال دىل وقلسا مخاطر ارةإد تتم .  ١احاإلیض يف جدرم للصندوق سيالرئی

 ةجنول ريستشااال لسمجال بلق من معا كلشب ةحفظللم السوقیة ألوضاعا اقبةمر متت كما ة.عتبمال تاءاإلجروا تلسیاسال
یة.ورد صورةب ثمارالستا

 قأفو حفظةبالم المتعلقة خرىاأل طرمخاال و/أو الععالت طرمخا طوحبت وقصندال یرمد موقی قد مأ،النم وا ریأروض نوكی حیثما
یة.ثمارستاال تیھالتوجوا فادھر

العمالت لمخاطر التعرضى

 نفإ لكوبذ تي").ارا٠لإلا مھردال"( ةیسرلا تھملع رؤغ ىخرأ التبعم معامالت في ،رخدیو لیةما اتأدو في قالصندو مریستث دق
 لبيس ریثأذ لھ نیكو نحو ىلع ىرنألا األجنبیة التالعم مقابل ھلتمع صرف رعاسا في ریفت حدوث لمخاطر ضمعر وقصندال

ي.راتمااإل ھمدرال الفخ أخرى مالتبع رجةمدوال صندوقال تلوبامط وأ داتوجوم من حصتھ ةیمق ىعل

 الروالد أمام تمثب ،قودصنال ھافی یستثمر يلتا ،ىرخألا لیجيالخ ونالتعا سمجل ولد تالعم ةفاكو ھمالدر رفص رسع نإ
.دحلا اذھ ىإل دحدوم تالملع ١خاطرلم قودخصلا عرضت نفإ لكوبذ ،يكریمألا

 ىرت ي،اترماإلا الدرھم مماأ رفھاص ربس تمثب جنبیةأ مالتبع وأ اتياإلمار رھملدبا تلوباوالمط الموجودات ظممع نأ یثح
للصندوق. یةالمال اناتبیال ىلع ريجوھ یوأثت ایل ونیك نل فصرال راععمأ في ةملتحم ولةعقم تراتغی أیة نأ اإلدارة

ض الفاثدة أسعاو لمخاطر التعو

 باتلومطو توداموج عیرتس وإعادة حقاقاالست نبی منيالز قفرال نع أشنت دق التى خاطربالم ةدئاغلا عارأس طرمخا تتمثل
ة.لفائد ضعةالخا وقصندال

دة.فائل تخضع ال وقندصلل یةالمال تلوباوالمط اتالموجود ظممع نإ

افریقیا شمال و األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق

 إعادة متی ثحی ،ةرغیمت دةانف رعاسأل صندوقال مدیر دىل إیداعھا تم يالت فوعكثمال ىلع مصرفىال السحب أرصدة ضعتخ
دة.فائل األخرى ةالمالی وباتلمطلوا اتالموجود كافة ضعتخ ال ماینب ویة.سن عبر رةصوب رھاسعیت

١٧



ت حا ضا ت حول إی مالیة البیانا  ال

بتي٤المالیةوب المخاطر إدارة ٤

طر (ج) خا (تابع) السوق م

األخرى األسعار مخاطر

 لكت فالخ( قوععلا أسعار في تیراللتغ ةنتیج المالیة األدوات یمةق في بتقل دوثح بمخاطر األخرى عارألسا خاطرم تتمثل
 وأ دیةفر تثماراباست خاصة لاموع بببس اتالتغیر كتل تكان اءوس ،)ةدئاغلا رعاسا مخاطر وا التالعم طرمخا نع اتجةالن
 المالیة دواتاأل معظم یلتسج تمی ثحی .قوسال في ھاب المتاجرة تتم يالت دواتاأل جمیع ىلع ثرتؤ التي ملالعوا ةكاف وا اھردحم
 في اتغیرالت كافة نفإ ،رناعنخلا وأ احألربا یانب صمن بھا المعترف العادلة القیمة يف اتالتغیر عم دلةعاال ةمیقلاو وقصندلل

مار.نثالسا اتإیراد يفصا ىلع ةوشبام ورةبص تؤثر فسو وقلسا وفظر

 والمتاجر مختلفة عیةصنا تطاعاق يف دواتاأل من نوعةمت ظھحفم ءاشإن اللخ من عارساأل مخاطر رةإداب صندوقال مدیر موقی
یة.ستثماراال للتوجیھات أقفو یةتجارال دواتاأل في ارباالستثم قالصندو موقی ،یةادتیعالا فظروال في .ةغلتخم اقسوأ يف بھا

ط.و رشلا نحةلال أقفو یة،ارتثمالسا ظتھحفم یانب كیزبتر علقیت مافی صندوقال ةاسسی مناقثعة أقبسم تم

 ریدم اعدتس الداخلیة لنظموا اتاء رجألا نإ ة.میوی رةوصب عارألسا طرمخا إدارة قالصندو ردیم نم الداخلیة اءاتاإلجر تتطلب
 اتالتوجی نع حرافان يأ مسار یلتعد بجو ار.سعاأل خاطرم من نوع یةا اقبةومر ةابعمت في الستمرارا ىلع دوقصنال
 الصندوق اتجراءإ بتتطل كما .یةلكلما حقوق مع بسیتنا نيمز راطإ ضمنو نممك سلوبأ لفعفأ خالل نم بھا حومععملا

ر.ماتئالسا جنةول ريتشااالس لسالمج بلق من ریةشھ رةصوب عارألسا مخاطر اقبةمر

 زنالتوا ةداعإب وقصفدال مدیر زمیلت وق،صندلل ریةاالستثما التوجیھات وأ السیاسة مع افقةمتو ریغ قوععلا خاطرم نتكو امدعن
.ةقطبلما رمانثسالا بمعاییر د ظحفمال زامالت مدع نم التحتق فور أیلعع ذلك تحقیق مكانیةإ بمجرد حفظةالم ىإل

 في وقصندال استثمارات زكرتت .لمعال عاتطاوق المقابلة رافباألط یتعلق یماف طرالمخا تركز قبةرابم قالصندو مدیر موقی
:ةیالتال طاعاتالق في ةببكلملا حقوق

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا شمال و األوسط الشرق من

 
٤٠١٢
بھرد فأل

٣١.٢
رھمد فأل

٥٢٤٠٠٤٦٦١٠٥٤المصرفى طاعلقا
٩١٧٠٩١٨٤٠٩٢العقاري القطاع

٦٧١٠٩١١٧٠٠١ثمارواالست ویلالتم عقطا
٤٨٧٠٦٥٥٥٠٠١صاالتاالت عقطا

٧١٠٠٠٤١٩٩٠٠١١ىرخأ تطاعاق

١٨

 ١٢١٠٦٠١٤٠٩٠٣١,
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ج) ر ( ط خا (تابع) المعوق م

طر خا سعار م ى األ خر أل (تابع) ا

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا وشمال األوسط الشرق من

 وأ احربألا خالل نم دلةالعا یمةبالق تراالستثمابا الخاصة حفظتھم في یةالتال یةالفرد ھامةال تالتركیزا صندوقال ىدل كان
 ٠ؤناسخلا

 .7 .7

٤٩ع..م.ش اريالتج بوظبيا بنك
٦٩عم.ش. تاراللعق مارعإ ةكرش

٨ ٠ع.م.ش ولاأل لخلیجا بنك
٧٣نىطوال قطر بنك
٧٣كساب

 ة.دح ىلع ماراستث لكل وذلك یةالملك ق 5قح في ترااشتسالل قوععلا ارسعأ يف ملةالمحت المستقبلیة اتالئثلب ربنثدی قودعنحال قومی

ىلع  دیسمبر ٣  ١في X  ١ةسببن ھمس لكل قوععلا رعاسأ يف ملةالمحت ادةالزی أثیروت سیةالحسا تحلیل ناهأد ن'بیمال ولالجد ضحیو
 د.ترداالسل ابلةالق حداتالو مليلحا بةوضمال اتالموجود فيصاو للصندوق األخرى لةالشام راداتواإلی رناععخلا وأ األرباح یانب

نبیة.جاأل ألتعءال رفص سعاروأ ةدناغلا رعاسأ خاصة رىاألخ اتمتغیرال كافة تثبا للتحلیا اذھ ضیفتر

IIlLjjj bJ ٤١٠٢٣١٠٢مسرد

١٩٣١,١ا.١٦رئاعمخلا وأ األرباح خالل من لةالعاد قیمةالب اتاستثمار

تادوجومال ىفاص نم موئية ةبسنك ریثأتلا

..٩٥..٩٥رئاعنخلا وأ األرباح خالل من العادلة یمةبالق استثمارات

ه.العأ المبینة لغمباالب سيالعك جاهالتا يف ولكن ةجرلیا سبنف یرأثالت ىإل يدیؤس كان وقالس رعاسا في ضاالنخفا نإ
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d(< المالیة المخاطر إدارة ٤ >L(

اسیلیة ألمخاطر ود)

 صندوقال تلیاعمب لقةمتع نوعةمت بباسأ نع عاثنت ىالت وةشمباال رغیو وةشمباال رمائخال طرمخاب التشغیلیة رطخامال تتمثل
 ماتخد يمدقم ستويم ىلع جیأارخ وا وقصندال رطاإ يف یأخلدا ءواس قالصندو اتملیع عمتد يالت حتیةالت ةبنیوال جیاكنولووالت

 نع ناتجةال لكت ثلم ةلویعملا اطرومخ قوعملا ومخاطر االنتمان طرمخا فالخ جیةخار لاموع ىإل افةضإلبا ،قودصنال
.ةماع رةصوب ایھعل فمتعارال ماراالسنث ارةإد ییرومعا میةوالتنظی القانونیة المتطلبات

 نبی زنالتوا حقیقت وھ ةالتئعفیلی اطرللمخ الصندوق ارةإد من فالھد نإ ق.وصندال ةطشنأ افةك من لیةالتشغی طرمخاال تنتج
 تدانعا حقیقت يف ثلمتمال ثمارستاال فدھ حقیقت عم قونصلا بسمعة تلحق قد يتلا رارألضوا یةالمال رائمخلا تجنب

رینتثممسلل

 طرالمخا رةإدا ىعل الرقابیة ةمظألنا وتطبیق عضو ةیلوؤععم قالصندو یرمد ىدل االلتزام مدیرو طسألوا مكتبال ئیسر لىیتو
 تجراءاوإ طبواض ضمنتت يالت ،یةغیلشلتا رطخامال ةرادإل مة١ء یرایمع عضو اللخ من ةیلوؤعمملا هذھ دعم یتمو .ةیلیفشلا

:ةیالتال تمجاالال يف المقدمة دمةوالخ دمةالخ يمدقم ىوتععم ىلع

لو األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق افریقیا شما

؛فةتلخلما توالسعؤولیا ألدواروا مھامال يف المناسب لصغلا تطلبامت ٠
الت؛املمعا بعةمتاو ةیوعشلا تمتطلبا ٠
ى؛رخألا ونیةقانوال یةالتنظیم تإئطتملاب االلتزام ٠
ت؛اإلجراءاو بیةالرقا النظم وثیقت ٠
 رطاخك ١ةواجھلم جراءاتواإل الضوابط ةءمالم دىوم ق،وصندال ھھایواج يالت التشغیلیة رطاخملل ي'وردال التقییم تمتطلبا ٠

ھا؛دیدحت مت يلتا
رئ؛طوالل ططخ تطویر ٠
و ریة؛كجاوا خالقیةاأل المعاییر ٠
فعال. لكذ كان حیث تأمینال ھافی ماب ر،طخامال حدة من یفالتخف ٠

 الداخلي قالتدقی قسم لبق من ھاب قیامال یتم يالت ةیرودلا اتمراجعال اللخ من تاءاإلجروا تاسایعملاب االلتزام معد میت
 لمدیر لیاالع ةرادإلاو یقتدقال ةجنل ىإل ھاب تلخصام قدیمت یتمو ةرادإلا مع ةعجارملا مالعا جتائن ةثقانم تتمو .ةعومجعلاب
ق.وصندال

 لقتعی عافی خدمةال دميمق ىوتعمم ىلع ةیراععلا تلیالعموا الرقابة بیلاعخنأ ایةكف دىم حول اإلدارة سمجلب اصلخا التقییم ذیغنت متی
.مةدخال دميمق عم ةرشعملا المناقشات اللخ نم لیةالتشغی طربالمخا

 ببیس دق ءامنألا تعثر أو سالإف إن ة.جید معةس يذو ءاطعمو ىدل بالصندوق الخاصة یةالمال قورااأل كافةب ظتفاالحا الحقأ یتم
 ةاقبمرب ریةدو رةصوب قالصئدو مدیر قومی اء.منألا ىلد بھا ظحتفمال المالیة راقألوبا علقیت مافی صندوقال حقوق یلتقل وأ یلتأج

م.معھ ملتعای الذي اءمنألل المالي ركزوالم یةالداخل ابةرقوال نياالئتما فالتصنی

المال رأس إدارة ود)

 اءمإن غرضب استثماریة ظھحفم يف االكتتابات مبالغ مارتثاس ىإل وقصندال دفیھ .مةائلقا تالوحدا بعدد قونصلا لامعمأر یتمثل
ة.صلال وذ قوععلا يف شرباالم االنخفاض مخاطر فیضتخ متی حین يف .طعموتملا دىالم ىلع زیةمج دئاوع وتوفیر مالال سرأ

 ریةاالسنثما تلتوجیھال أقنو زنةمتوا ظھحفم يف مارستثاال اللخ من ةسیرئی رةصوب الھدف اذھ حقیقت ىإل الصندوق دفیھ
 باتطللمتبا صندوقال مالتز دوق د.ترداالسل القابلة الوحدات يلماح تادادرتعحیاب فاءللو الكافیة ةولعیلنبا ظتفاالحا مع للصندوق

 عربیةال اإلمارات رفمصو والسلع یةالمال اقاألور ةبھیئ الخاصة انحواللو القوانین لكذ يف ماب جیةارخ ھاتج من روضةالمف
ي.ركزلما متحدةال
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ماكحألاو تاریدقتلا مادختسا ٥

ق:دوصنلل ةیبساحملا تداسیال بیقتط .دنع ةماھلا ةیبساحملا امحكألوا اتالتقدير يف نیقیلا دمعل ةیسیئولا رباصملا

ةیلاملا تاودألل ةلداعلا میقلا )١(

 مھاقی تحدید ةدعا تملویح يالمال زكرمال بیان ىف دلةالعا یمةبالق ھاادیقی میت اتاستثمار ىلع دوقصنلل یةالمال اتألدوا تشتمل
حة.ضوا رةصوب احةمت تكون المدرجة السوقبة ارسعألا يأ ت؛لتقدیرال قولمع قطان يف دلةعاال

 جلاأل رةصیق وا ریةالفو یعةطبلل یجةنت لةالعاد القیمة اربتق الدفتریة لقیما فإن ،ىرخألا ةالمالی األدوات ضببع علقیت یماف
.ةیالعال تدوالأل

 یمالق بتحدید المرتبطة وكالشك نم ضأأی االق- بكما ریةإدا توتقدیرا مكاأح ىإل الحاجة من یقلل ظةولحم سوقیة عارأس وجود نإ
 دةحدم أحداث ىلع ةانب تارغیالت شد وعتیو قاوعمألاو تجاللمنت أقفو وعتتن ةحوظمل وقیةس وأسعار تمدخال وجود نإ .ةدلعاال
ي.مالال قوععلا يف ةمعا ظروفو

 تخالمد من تحقؤال ١:ةدحدمال بیةالرقا مةاألنظ ضمنتت .ةدلعاال تیمال سبقیا علقیت مافی قابةللر معا رطاإ بوضع الصندوق امق
 ورباألم االستثمار جنةول اريتثداالس اردلجم1ال غبالوإ ؛مقییلتا يف یةالیوم مةالھا اتالتغیر اثغحبو یلتحل ظة؛حوطال ریسعتا١
بالتقییم. المتعلقة ةی رھوجلا

.ةیاامنا تواألدل ةلداحؤا ةمنقیا ساتقیاب .ؤطنی مافی ؤقللصند المحاسبیة السیاسات ازایب ٦ حضاواإلی )ز( ٣' احاألیض يف میت

ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق ضافخنا رناسخ )٢(

 ریغ الموجودات ةیھق انخفاض حسانر لتحدید المالیة ریغ صندوقال اتلموجود ةالدفتری مقیان عةجرام تقریر كل خؤراتب میت
 ملوالعا يف ةداھلا ىوا ریغتلاو الصلل ةیقوععلا القیمة يف یركبال خفاضاالن ىلع ،ىرأخ لاموع نضم د،دیحلتا اذھ رتكزی .ةیالمال

 ریثأت ھال نكوی قد لتيوا ،لصالل االقتصادي اءألدا ىلع یةالداخل ألدلةوا یةالقانون وأ ةصادیاالقت بیئةال وأ قوععلاو جیةالتكنولو
 عبیال سعر أنھا ىلع تردادلالس لةابالق ألصلا ةیمق رنثدی میت ت،راؤشلما هذھ نم أي وجود حال يف ة.ریفتلدا قیمةال ىلع لبيس
 لیةالمستقب النقدیة فقاتتدلل ةیلادلا مةقیالب االستخدام من القیمة مثلنت . ربكأ یھماأ ،مادختسالا من متھقی وا صللأل درمقال اليلحا
ات.جودالمو من جةالنات درةمقال

ةیلاملا تادوجوملا ةمیق ضافخنا رئاسخ )٣(

 وئاععخ جاردإ رةضرو دىم لتحدید ویأ.سن قلاأل ىعل حدةوا رةم القیمة ضانخفا ییملتق ةالمالی اتھجودمو جعةمراب وقصندال قومی
 كانت اذإ ما رفةلمع األحكام ضعبو قودنعصلا یقوم ،ىرخألا لةالشام داتواإلیرا رانعخلا وأ رباحاأل یانب نضم القیمة انخفاض

 صصمخ رصد یتم ،یھعلو ة.درمقال المستقبلیة النقدیة اتالتدفق ىف اسھقی كنمی ضانخفا ىإل یرتش وظةملح تانابی كناھ
 القدرة يندت ىلع لیلد مثابةب ،ةقابسال الخبرة ىلع دأامتعا بر،عتوی تحدیده یمكن رةساخ حدث وا حالة عوقو دنع القیمة اضخفالن
.یةدلنقا التدفقات داد وتسا ىلع

ةیرامثتسالا تاراقعلا مییقت )٤(

يف  لكذ ءزایب تمو یة،مارتثاالس تلعقارال ةیقوععلا القیمة لتقدیر مستقلة مییقت تركاش ماتخدب تعانةسالبا قالصندو یقوم
.٩ احاإلیض

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

٢١
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f( واألحكام التقدیرات استخدام ٥ r i i(

(تابع) للصندوق: المحاسبیة السیاسات تطبیق عند الھادة المحاسبیة واألحكام التقديرات فى الیقین ددتم الرئیسیة المصادر

المقاضاة عن الناتجة الطارئة االلتزامات )٥(

 صخصم رتكزی  ءیةاالعتیاد لألعماا یاقس يف اثنت ةقضائی وىعاد يف رفأط الصندوق نكوی دق ق،دوصنال تیاملع یعةطبل ئظرأ
 اتالندفق لكت یرتقد كانیةوإم رجیةالخا صادیةاالقت اردوالم فقتد یةاحتمال ىلع لمقاضاةا نع أثنت ىالت ارنةالط اتااللتزام

.قةبد نھام رمأ لك جتائبن ؤنبالت كنمی الو كوكثلا نم للكثیر ورماأل هذھ لثم تخضع موثوقة. ورةبص جةلخارا

المالیة والمطلوبات الموجودات تصنیف )٦(

 ائتلغا ضمن بدایةال يف فھاصنیت مذی فوس يالت یةالمال تلوباوالمط وداتموجلل طاقن وقللصند المحاسبیة اتالسیاس دمتق
ف.ظووال ضبع يف ةغلتخملا المحاسبیة

 يف نوبملا صیفتوالب تزمیل أنھب صندوقال دكأ ،رناععخلاوأ احاألرب اللخ من دلةالعا قیمةالب المالیة الموجودات فنیصت دنع
.٦ ضاحإلیوا )ط( ٣ احاإلیض

ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ٦

العادلة والقیم المحاسبیة التصنیفات

;يف عاك یةالمان اتألدوا تفنا نضم ؛ؤ ودنصلل يذاملا زكرءلا بیان في دولبنا نم موعةلمج ابقةمط هناأد لوجدال ضمنیت

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا وشمال األوسط الشرق من

 
 نم ةلداعلا ةمیقلاب

وا حبارألا لالخ
رئاسخلا
مھرد فأل

 ةغكلتالب خرىأ
اةطفملا
ھم .رد فأل

ةیرتفدلا ةمیقلا
مھرد فلا

٤١٠٢ ربمسید ٣ ١

كالبن ىلد دقنلا

-

٢٣٢٠٦٢٣,٢٦
 خالل من لةالعاد ةیمالقب استثمارات

١٢١٠٦٠١رناععخلا وأ احربألا
-

١٢١٠٦٠١
٩٠٥٧..-٠٩٠٥٧.ریةاالستثما العقارات
٠١٧٠١٧-أخرى تموجودا

 ٣٦٩٠٢٨١٢٤٩٠٦٣٦٩٠٨٨١

قةالع تان رافأط ىال قحتسلا
-

٥٩٢٥٩٢
 لىحام ىإل ةبوشملا اتالموجود ىفاص
ادردلالست ابلةالق اتوحدال

٢٢

-٨٦٦٠٨٨١٨٦٦٠٨٨١

 -٣٦٩٠٨٨١٣٦٩٠٨٨١
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افریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق

ت الموجودات غء٠رر،ب المالیة والمطلوبا

العادلة والقیم المحاسبیة التصنیفات

:يف ماك المالیة اتألدوا تائف ضمن وقصندلل يالمال كزمرال یانب في دولبنا نم موعةلمج مطابقة هاندأ وللجدا ضمنیت

 

٢٣

نم ةلداعلا ةمیقلاب
وأ باحألرا لالخ
رئاسخلا
مھرد فأل

ةغلكتلاب أخرى
ةافطملا
مھرد فال

ةیرتفدلا ةمیقلا
مھرد فأل

٠٢ ٣١ ربمسید ١٣

٤٧٤٧-كبنال ىدل النقد
خالل نم ةدلعاال ةمیقلاب تارماتثسا

٩١٣١,.ه ٥٠٩٠٣١١رانعخلا وأ حبارألا
٥٧ا٩ا٠-٠٩٠٧٥.ةیرامثنسالا تراقاعلا
٦٦١٠٢٦٦١٠٢-ىرخا تداوجوم

 ٥٠٨٠٩٨١٠٤٢٠٢٥٤٠٠٢٩١

فوعكثمال ىلع ىفرصمال ىحسال

---

٤٦٣٤٦٣-ةالقع تان فارطأ ىإل حقالمست
- ىملاح ىإل بةوضمال تداوجومال ىفاص

١٨٦٠١٩١١٨٦٠١٩١-ددارتسالل ةبلاقال تادحولا

 -٥٤٠٠٢٩١٥٤٠٠٢٩١

 رةصیق مالیة باتلومطو توداموج يھ رائعخلا وا األرباح اللخ من دلةعاال مةقیالب اھبادعتحا میت ال ىلتا یةالمال األدوات نإ
.لةدعاال مھاقی الدفتریة مھاقی برثان لجألا

 تمی لتيوا رةالمتاج ضلغر ھاب حتفظالم راتاالستثما تثناءباس المطفاة ةخلكتلاب ةالمالی تلوباوالمط الموجودات جمیع سقیا تمی
 م.ییتقال أسالیب ضبع امخدستبا أو طشن وقس في لةالمتداو راعسمألا ىإل دأاستنا العادلة ةیمالقب ھاسقیا

 ضمنتت .میقتلا طرق امخدستبا لةالعاد القیمة حدیدبت صندوقال موقی ،ریرتقال ریختا يف ماك ةشطن ریغ ھماس يف ثمارلالست سبةالنب
 ربأق مثلی بمؤشر األدوات لكت طبر وأ ظةحومل قیةسو راععسأ ھال جدوی والتي ت،وجد إن ،لةاثمم تبأدوا ةرنمقا التقییم طرق

 ،رریتقال تاریخ يف یةمالال األداة ربس ستعك لةدعا ةدیق تحدید ىإل الوصول وھ ییمتق ةریقط استخدام من دفالھ نإ ا.لھ ارسعاأل
دیة.تیاالعا قوععلا طورشل فقأو ونیعمل قوعملا يف كینارشم بلق من دھادیتح یتمل كان والتي



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

ت ٦ ت الموجودا المالیة والمطلوبا

f<yLiJ العادلة والقیم المحاسبیة التصئیفات

 يف المستخدمة التالمدخ یةھمأ سیعك ذيوال ناهأد بینلما العادلة للقیم المتدرج ظامالن خدامستبا دلةعاال یمالق سقیاب صندوقال موقی
ت:ساقیاال ضعو

.ةلاثمم داةأل طشن سوق يف )لدمعال غیر( رجالمد وقلسا سعر :  ١ىوتعمال

 ي(أ ةوشبام ریغ ورةبص وأ ار)سعألكا ي(أ رةمباش رةصوب ماإ ،ظةوحملال المدخالت ىلع زةتك رملا یمتقیال یبأسال :٢ ىوتععملا
 توادأل شطةن قواسأ يف جةمدرال وقلسا أسعار م;داخستبا مھاقییت یتم يالت األدوات ىلع تةالف هذھ تشتمل ر).عاألسا لم٠رم مدةمست
 یثح ىخرا ییمتق یبسالأ وا أطائذ لقأ عتبرت يذلا األسوق يف ةلثامم وأ ابقةمط اتألدو المدرجة ةیقوععلا عارألسا وأ ة؛اثلمم
.قوععلا تمعطیا من ةوشبام ریغ وا وةشبام رةصوب ةحوظمل مةالھا المدخالت جمیع ونتك

 بیلاعنأ لشنت ارشیح دواتاأل یعجم ىعل ئةالف هذھ شتملت ظة.ملحو وغی ةمھا مدخالت خدامستبا التقییم بیلاعمأ :٣ وىالمست
 ئةالف هذھ تملتش .ةداألا ییمتق ىعل ماھ یرتأث ةظوحملذا ریغ التدخللم نیكوو ةحوظمل ناتبیا ىعل ترتكز ال خالتمد ىعل التقییم

 ریغ امةالھ تضافتراوأال التتعدیال نكوت ثحی ثلةمما اتألدو المدرجة عارألسا ىعل ةانب مھاقییت تمی لتىا األدوات ىعل
;توادألا بین قورغلا سكعت ىحت مطلوبة طحوظةال

 رجالمتد نظامال يذ ى'وتسماا حسب ریرھتلا ة رتف ةایھن يف العادلة یمةبالق سھاقیا متی التي یةالمال تدوالأل اللیحت التالي لوجدال دمیق
ة.لدعاال قیمةال ساتقیا یفصنت ھفی متی الذي العادلة ةللقیم

افریقیا شمال و األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق

 ١ىوستمال 
مھرد فلأ

٢ ىوستمال
مھرد فلأ

٣ ىوستملا
مھرد فلأ

ىلامجإلا
مھرد فلأ

٠٢ ٤١ برسمدی ١٣
 ةرحاتملل 1قل ظتفحم ةلالم تادوحوم
-١٢١٠٦٠١--- -١-٠-١٢١٠٦ةیكلم قوقح

- -
 ٣١٠٢ ربمسید ٣ ١
 ةوجاتملل ھاب ظتفحم ةیلام تادوجوم
٥٠٩٠٣١١ - -٥٠٩٠٢١١ةیكلم قوقح

٤



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

القةلعا تنا افاألطر ٧

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا شمال و األوسط الشرق من

العالقة نات األطراف ھوية

 ناختإ- يف خراأل الطرف ىعل ظأحومل ذأوغن وأ رةطسی ةرسمما ما رفط رةقدبم كان اذإ قةالع تان أنھا طرافاأل عتبرت
 قالصندو یرومد اتاالستثمار جنةول ،يراثتسالا لسالمج ءضاعأ من القةالع تان طرافاأل ألفتت یلیة.شغلتا وأ ةیاملا اراتقرال

 تلك من ماتخد يلقوت یمثدبن ،یةادتیعالا لألعماا یاقس في ق،وصندال مقوی م.بلھق نم ایھعل یطرةالس متی لتيا فوانرشلا وتلك
 ق.ودصنال یرمد بلق من دةحدم طورشو حكامأ وجبوبم ،ھایعل فاقالتا یتم سعاربأ العالقة تان فألطراا

والشروط األحكام

:هنادأ موضحة مةالھا وطرلشوا ألحكاما نإ

مدیقبت يوطنال ظبيأبو ىانبل املبالك مملوكة ةبعتا ةكوش م٠م.ذ المالیة اقرالول الوطني ظبيأبو موقت طةالوسا
ق.وسال يف ةدناعلا سعارلأل أفقو قالصندو ىإل طةالوسا دماتخ

 ق.وصندال مع اھیلع تفقالم راعسألل أقفو فیةصرم خدمات وطنيال ظبيأبو بنك مدقی رفیةمصال اتخدمال

ط:ورألا ةحالئ يف رجةالمد باءتألل قأفو التالیة ابألتعا وقصندال رید٠ یستحق ألخرىا اتالخدم
،ر١.ه سبةبن ةرداإلا باعتأ ٠
s  رذؤم نم ىعاأ قودئصلل زمیمتال ءادألا ىلع ر ١ ٠ةموقب ءادا باعتا ٠ & p  P a n  A ra b

la r g e - M d C؛ a p  TR '')ھالیع برتأل تداوجومال فيداحل ةمیق رخوا ")نةارمقال رؤشم 
.)"يلاع رشؤم"(ةلصلا تا:د ةسنال خالل ءادألا باعتأ فرص

االرصدة

:ریرتقال ریختا يف ةقالعال تان األطراف دىل رصدةاأل يلی یماف

 
٤١٠٢
مھرد فال

٣١٠٢
درھم فأل

 رانعخلواأ األرباح خالل من دلةالعا قیمةالب الستثمارات العادلة قبمةال
قالصندو مدیر لقب من درةمص لیةما قوراأ فى
٥٢٥-'مھردفلأ٨٤ :٠٢ ٣١(ءشال

٢٣٢٠٦٤٧البنك ىدل دقنلا

 ٤١٠٢
مھرد ألف

٣١٠٢
مھرب فأل

ةقالع تان فارطأ لىإ قحتسملا

٠٧٢٢٤٣وقصندال مدبر ىال عدفال حقةالمست الدارةا فعتأ
٥٢٢٢الةوصال مق ىال حقةستم رلةادا اناعتأ

 ٥٩٢٤٦٣



ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

ف ٧ ت األطرا  دشونم العالقة نا

(تابع) األرصدة

 سعمیر. D( ءيش ال یمةبق كیةمل حقوق تاراریثتسا ىلع سائرلخا وأ احألربا خالل من دلةعاال قیمةالب االستثمارات تشتمل
r٠ ل  Y ; ) ) وق.١٠ئصلا نع ةنابألبا قةالع يذ رفط بلق من بھا ظحتفم متصرب لا ٠; ٥

األم الشركة مع المعامالت حجم

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا شمال و األوسط الشرق من

 ٤٠١٢ 
 رھمد ألف. ٠هرد فأل

٨٠٤٠١٨٢٤٠٩٠٨٦تاریتعمثال

٩٢٠٣٣٥٧٢٧٥٠٤٢١تعایبمل١

تالمعامال

 :رنادنلا وأ األرباح نا1د ضمن المدرجة ندسال خالل القةالع تان اف ١رطألا عم مالتمعاال ىلب مافی

 
٤٠١٢ 
مھرد فأل

'٣١٠٢ 
مھ ود فأل

--األرباح تعازیتو اترادإی
٦٩٠١٠٨ھالا؛١لرادبإلا تداراإی

)٣٦٠٠٢()٢(ةدئاغلا تمصروفا
)٠٢()٩٢١(اطةالوس مصروفات

)٠٣ه٣'٤()١٥٥٠۴(ثماراالسن رةناإ سومر
)٠٢٠٠٢()٢٠٩(٠٤عقارال انةصیو إدارة سومر

)٤٣٥()٨٠،(اریةإد ومرس

ق.وصندال دىل یانئیسر ارةإد فىظمو جدیو الو دوقصنال مدیر لقب من الصندوق إدارة تتم

 الخاصة وداتوجالم یمةق فيصا من أیونس /١.ه تبلغ ارةإد بعاأت دفع قحتسی ،طورشال حةالن من ٢ - ٤١ ادةللم أقفو
یا.وعسبأ اھقاقحتساو بھااحتسا یتمو ،قودصنال ردیم ىال ةریھش رةوصب وقبالصند

. رشؤم من ىعلأ قودذدھلل زیمتمال ءادألا ىلع /٠١ ءادألا ابأتع تبلغ فوس ،طورشال ةحالئ من ٣-٤١ ادةللم قأفو
s&p P an  A rab  L a rg e -M id  C ap  T R )"أتعاب ف.رص اھیلع ترتبی تادوجوملا افىلص ةیمق واخر )"نةرقالما رشؤم 

.)"يلعا رشؤم(أ صلةال تان ةسلا اللخ ءادألا

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا نم حابرألا يفاص ٨

 
٤١٠٢ 

مھرد ألف

٣١٠٢ 
رھمد ألف

)٨٣٢٠٢()٠٨٤٠٩( ةققحملا نر)نعاخ(ال
٧٨٠٠٠٢٩٥٢٠٧٥ةققحم غیو احربألا

 ٧٠٦٠٠١١٢٠٠٥٥

ة.كیمل سئدات يف رنعانخلا وا احاألرب اللخ من دلةالعا مةقیالب قالصندو استثمارات كافة تكان ،یرثرلنا خریتا ين كما



ةیرامثتسالا تاراقعلا ٩

 
٤١٠٢
مھرد فال

٣١٠٢
رھمد فال

٠٩٠٥٧٧٧٧٠٥٨.ایرین  ١فى
)٧٧٨٠٩(-لةعادال القیمة ىف اتیرتغال

٠٩٠٥٧.٠٩٠٥٧.دیسمبر ١٣ في

 قیمةال ترتكز ة.دلعاال یمةللق رحالمتد النظام من ٣ ستوىالم ضمن عةالمجمو لدى ریةاالستثما تلعقارال لةالعاد ملقیا فنیصت میت
لة.ستقم ییمتق ةركش بلق من بھ قیامال متی لذيا وقيالس قییمالت ىلع ریةاالستثما راتعقالل تریةلدفا

 فر اا؟ه ٠Y٠٠{ rربمسد r(ل مھود فأل ٥٩٧٠٣ ربمقدا ریفتتس دلةعاال قیمةالب ریةاالستثما اتالعقار مییقت حساسیة كانت
.قومنلا رعاأس يف /ه ةسببن قصالن وأ دةیالزبا ریفتلا ةیجنت €)ال&لل

,r

 فقاتتدوال اتإلیرادا افيلص حجردا سطمتوال اسأس ىلع ةانب يالمال زكرمال نبیاخ-ریتا في ماك لعقارل دلةالعا القیم تحدید تم
 فى غبرا ريشتم نبی مییقتوا خراتب رقالعا بدالستا ھب مكنی يلذا ردمقال بلغلما دلةالعا القیم هذھ وتمثل .ةموصخدا دیةلنقا
ام.رغإ ودون ماھلتفوا ضيبالترا انطرفال أنجزھا ملةمعا اللخ من بیعال يف غبرا عبائو ءارشلا

 ربمعس D( رھمد فأل ٨٥٧٠٦ لمامثلا لدخال نبیا يف السنة اللخ ھاب فالمعتر ري،ماستثاال راعقال نم جارإلیا إیرادات تبلغ
).درھم فا٩٠١٠٨ :٣١٠٢

ق.دوصنال مدیر قبل من تھاداروإ اھریجأت تمیو الصندوق نع ةنابإلبا وقصندال مدیر سطةواب االستثماري رعقابال ظتفاالحا میت

 ٦ عاد:تبالسا ریختا في ریةاالستثما تلعقارال لةالعاد قیمةال نإ یة.ارتثماس اتقارع باستبعاد قودخصلا امق ،ةنععلا ایةلنھ الحقأ
م.ھدر فأل ٠٦٧  * ٠ ٠تفلی ٥١٠٢ لریأب

,يوخألا تاد ةح المة ٠١

٢٧

ت حا ضا ل إی و ت ح المالیة البیانا

ة للدخل الوطني أبوطبي بنك صذدوق می ن ة في األموال وت ق ط ا وشمال األوسط الشرق من ی ق ری ف ا

 
٤١٠٢
مھرد فال

٣١٠٢
رھمد فأل

٨٥٦٦٦١٠٢ىخلتلا ةقحتسم راتالحا
-٧٤ضدقلا ةقحتسم احارب تعازلوت

٦٦١٠٢ ضالقب ةقحتسم اندفو

 ٠١٧٦٦١٠٢



٢٨

ت حا ضا ل إی و ت ح  المالیة البیانا

ىرخألا ةیلیغشتلا اتروفمصال  ١١

ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني ابوظبي بنك صندوق ق ط افریقیا شمال و األوسط الشرق من

 ٤١٠٢
مھرد فأل

٣١٠٢
ھمرد ألف

٤٠٩٠٢٩١٠,٢اتالعقار انةصیو رةداا رسوم
٦٧٩٦٩٤ىرخا

 ٠٨٨٠٣٥١٥٠٢

دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماحل ةعوفدملا حابرألا تاعیزوت  ٢١

 ٤١٠٢
مھرد فأل

٣١٠٢
ھمرد ألف

٨٠٧٠٩٧٤٣٠٤دادالسترل ابلةالق الوحدات لىحامل فوعةمد حباأر اتتوزیع

٢.ه, -٦٣.٢سھملل احربألا اتتوزیع

قودنصلا تادحو  ٣١

 اتوحدنل بتتاالذا رعس مترو ،يولألا ض رعلل قاحال میة).االس مةلقیبا( حدةلول رھمد  ١، بسعر توحدالل ياألول العرض انك
وع.سبأ كل ن٠ لمع ومی رخأ يف حدةو لكل اتالموجود ةیمق فيصا ىلع

مھسألل تادوجوملا ةمیق يفاصو تادوجوملا يفاص ةقباطم  ٤١

 
٤١٠٢
مھرد فلا

٣١٠٢
ھمرد انلأ

١٨٠٠٩٨١٠٥٩٠١٩١اباالكنث رةنشل أقفو اتالموجود صافى
)٩٦٢()(٤١٣ضعرال رعاسأ ىلءا القالغا رعاسأ نم لدیتعال

٨٦٦٠٨٨١١٨٦٠١٩١ةیلاملا ریراقتلل اقفو تادوجوملا ىافص

 

 ریغ توداموجال ةمیق فيصا حول تردادلالس القابلة الوحدات ليحام ىإل عیةاسبو تقاریر تقدیم متی ق،دوصنلل باالكنثا وةشنل أغفو
 مادختععیاب ةبعشحملا رئاخلا وأ احاألرب اللخ من العادلة ةیمقالب استثمارات دققالم ریغ الموجودات ةیمق فىصا ضمنیت قدقلما
 ي.نقدال ردادالستا فقاتن وأ یةالمال الموجودات عادستبا فلیكات لبیان یالتعدت ءارجإ ندو محدد وقت في المدرجة قإلغالا راعسأ

 وداتموجلل المدرجة ضعرال ارسعأ امخدستبا دققالم تلموجوداا ةیمق افىص باععتحا متی ،ةیانمال اتالبیان ضرع ضراغأل
.ةیالمال
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