
صندوق بنك ابوظیي الوطني للدخل ونتمیة األموا ل
في مئطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا 

ة العوجزة  ة المرحلی مالی ت ال البیانا

و ١٧•٢ ی ون •٣ی

عنوان المقر الرنیسي:
ص.ب: ٦٣١٦

ابوظبي
االمارات العربیة المتحدة



ت مالیة البیانا ة ال  العوجزة المرحلی
٢• ونیو ١٧ ي • ٣ ی ھیة ف منت رة ال للفت

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

L jL jkJ t<٧لل ل ا  

٢ “ تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ١

بیان المركز المالي المرحلي الموجز ٣

بیان الدخل الشامل المرحلي الموجز ٤

بیان التغیرات في صافي الموجودات 'المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز ٥ 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز ٦

١٧- إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموجزة ٧



ف لیعت د جل جي لواو  ي بي أم  ك
الطابق ٩ ١ ، نیشن تاور ٢

كورنیش ابوظبي، أبوظبي، اإلمارات العربیة العتحد ة
+ +، فاكس: ٦٣٢٧٦١٢ (٢) ٩٧١ ٤ (٢) ٩٧١• ١٤٨• . : ف ھ

تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة

إلى السادة حاملي وحدات صندوق بنك ابوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال في منعلتة الشرق األوسط 
وشمال افریق یا

متدمة

لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة لصندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة 
ف مما  •٢ والتي تتال ٣ یونیو ١٧ • األموال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا(''الصندوق") كمافي

یلي:

؛٢•٧١ وینوی ٣  •يف ماك زوجلما يطرملا يالمال كزرمال انبی •

؛١•٧٢ ونیوی ٣  •يف یةتھمنال رھشأ ستةال رةفتل شاملال لخدال نایب .•

 زجوملا يحلرمال ددارستالل ةبلالقا تداحولا يلماح إلى ةوبسمنال تداوجومال يفاص يف تراغیلتا انبی •
؛٢•٧١ ویونی ٣  •يف ةھینتملا رشھأ ةستال رةلفت

و؛٢•٧١ ونیوی ٣  •يف المنتھیة ھراش ستةال ترةلف زجوملا يحلرمال النقدیة تقادفلتا انبی •

جزة.لموا ةلیحرملا ةلیاملا تاانیلبا لوح حاتضاإی •

 يولدال بيالمحاس یارمعلل قأفو جزةلموا ةیطرملا ةالمالی تاانیلبا هذھ ضوعر إعداد عن ولةسؤم ةرداإلا نإ
 ةالمالی اناتبیال هذھ حول اجنتاتنسا نع ربیتعال يف یتناولمسؤ صرحتن .ة"حلیرمال ةالمالی ریرانثل"ا ،٤٣ رقم

.ھاب ناقم يلتا اجعةالمر لعماأ ىلع جناب جزةلموا حلیةلمرا

عةاجملرا نطاق

 ةالمالی اتلوممعال ةعجرا"م ،١٤٢• مقر جعةمراال تطاباترا حول الدولي عیارللم قأفو عتناراجبم قمنا دقل
 ىعل وجزةالم حلیةلمرا یةمالال اتومعللما ةعجرام تنطوي ."ةاشمنلل مستقل تحسابا مدقق قبل نم حلیةلمرا
 تجراءابإ لقیاموا ،یةسبحالموا یةالمال رومألا نع نیولؤسلما نصاخشألا نم ةسیرئی رةبصو ،ترااسفتسا
 بھ یاملقا تمی يلذا ققیدتال قطان نم یركب بشكل لأق ةعجرالما اقطن نإ ى.خرأ ةجعرام اتوإجراء یلیةحلت
ىلع  ننكوس ننابا تیداتاك ىلع لوصحال نم تمكننا ال عةاجمرال فإن ليوبالتا قیقلتدل یةالدول یرعایللم فقأو
قیأ.قیتد یأار يدنب ال ننافإ لي،تابالو التدقیق. اللخ من اھلیع فعرلتا نمكی التي الھامة ورماأل فةكاب ةایرد

١
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VjL jiUJ ijhL( لرشذا ضفتي سی ل(1ل9 لھمع< سشلب/كت دحردئص
يعجارم ثریح JililjO تس/يفأل ربرع

العوجزة ةليحرملا املالية تنايالبا
٢ا,ا/ریالزبم•

جاتنستالا

 يف ماك قةرفمال جزةلموا حلیةلمرا یةمالال اتالبیان نا عتقدن لناجعی ما ناھبانتا یسترع لم ،ناعتجرام ىعل ؤانب
 ،٤٣ رقم يولدال يبعساحملا رعیاملل قأفو ة،مادیال يحوالنا افةك من ،ھادداعإ یتم مل ٢•٧١ ونیوی ٣•
 ."ةلیحرمال یةالمال ریراتقل"ا

رخآ رما

 ةرحلیالم یةالمال والبیانات ریختاال ذلك يف المنتھیة سنةولل ٢•٦١ مبردیس ١٣ يف كما یةالمال تنایاالب نإ
ىلع  ومراجعتھا تدقیقھا تم یخارالت كذل يف تھیةمنال رھشا الستة رةلفتو ٢•٦١ یونیو ٣  •يف كما جزةالمو

 يف ظفحتم ریغ جعةمرا اجواستنت ظفحتم ریغ راي تببأ يلتوا ،ىرخا ققدت ةركش بلق من يتوالال
.يالوتال ىلع ٢•٦١ سسطاغ ٢ ٤و ٢•٨١ لیربا ٢ ٥ يف درةصاال تقاریرھا

دتمیل فلج راول يج م!يب يك

 دالناك یتشاردر
 ١•٥١ ل;یجستال رقم

دةمتحال یةربلعا اتماراإل ،يبظوبا
80خ:ریالتا 6 DEC 2• 1
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أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق

 وجزالم يحلرلما يمالال زكرملا نایب
 ايفمك

ا 

 
:بعب/

ویونی ٣•
٢•٧١
مھرد لفأ
)ھققدم ریغ( 

رمبسدی ٣ ١
٦١.٢
مھرد لفا

قة)دق(م

توداوجلما
٦٢١•٧٢١٩٣٨•١٦• ٢رائسخال أو باحراأل لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب تثماراالستا
-٣•٧٦٥ ءطاسو من تحقمسال
٧٨١١١١ رىأخ ةیندم ممن
٥١••٩٦٥•٤٨• ھدلاعی وما دقنلا

٢٤١•••١٤١٦•٢•٤ تادوجوملا ىالجمإ

توباطللما
٢٩٩١•٢ Vةالقع تان فراطأ ىال مستحقال

-٣•٥•٧ ءطاسو ىال حقالمست

٣٩٩١•٧•٩ تابولطملا ىلامجإ

١٤١•٨•١٣٧•٥٩٤٧ دادرتصل ةلباقلا تداحوال يلماح ىإل ةبوسئعلا تاودجوملا ىافص

١٤•٨•٤١٦•٧٩٥ ةمتاقلا تداحوال ددع

٣•٣٩٣ ١٣ )مھرد(ةدحو لكل تادوجوملا ةمیق ىفاص

:يلی ماب مثلةھت
٢٤١•١٣٣٤٥•٧٦٢٨ تداوحال ىلمحا إلى ةوبسنملا تداجوموال صافى

)٦٣٧()٢٧٧( ضلعرا اسعار إلى قالغألا ارسعا نم یلتعدال

  ١٤١•٨•١٣٧•٥٩٤٧

بتسوك نترام
رامثتسالا ةرادإل طسوألا بنكملا سبئر بئان

بیبح راریش
 تملحدلمر/ هرادا رسرو بدتنملا ■و*;//
ةيرامثتسالا للوحلوا

ة.الیمال ناتبیاال هذھ نم زأجیت ال أءزج  ٧١ ىإل ٧ نم تحاصفال ىلع ةجردمال تحاضاالیا ثشكل
.٢و ١نحتیصفال ىلع جردم زةوجالم ةلیحرمال ةلیماال تنابیاال ةعجرام لحو نلیقستمال تبااسحال ىققدم رریتق نإ



أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظبي بتك صندوق

زجوملا يلحرملا لماشلا لخدلا نایب 
Uajjs /يف ھیءسار .r مبفقد• لریغال رینب

حاضيإ 
 ٢•٧١
ھمرد فأ

 ٦١.٢
مھرد الف

)٣•٧•٥()٥••٨٣(٨ةمیقلاب تراماتثالسا نم رخسائال يفاص
٦٧٨٩,٦•٦٩٥ حابرألا تاعیزوت تاداریإ
٩٨•١، ىرخأ تاداریإ
)٩٨٢()٤٢(٧ ةطاسو تفاورصم

٣••١٢٨•٥١٢ ةیلیغشتلا تاادریإلا يلماجإ

)١••٤٧()١••٧٧(١ردارةإلا عابات
  )١٧٢()٩٥٢(

  )١•٥٤٣()١•٦٣٣(

١•٧٣٧)١٢١( ةرتعلل یةلغیشتلا حرباأل/ا)ذرساخ(ال

 لةقابال تداحوال يلماح ىإل ةعوقدملا احألربا تعازیوت
)٢•٤٥٧()٣•١٨٦( دادرستالل

 ىإل ةبوشملا تادوجوملا يفاص ين صالتغ
)١••٧١()١••٨•٢( دادرتسالل ةبلقاال تداحوال يلمحا

ة.الیمال تالبیانا ذهھ نم جزایت ال آءزج  ٧١ ىإل ٧ نم تحافصال ىلع ةجردمال تحاضاالیا لكشث

ا٢و ١نتیحصفال ىلع جردم زةجومال ةیلحرمال ةلیماال ناتبیاال ةعجرام لوح نلیثسنمال تاباحسال يققدم رریقت نإ



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

زجوملا ىلحرملا دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلا نایب
)ةققدم ريغ( وينوي ٣  • يفةهتيملنا ةرتفلل

 
ددع

تحدالوا

تداوجولما  ىفاص
ىلا  ةبوسنعلا

تادحولا ىلماح
مھرد فلا

٤٤٢٤٧,٥١٤•٣١٣•٦١.٢٤٩٥ریاذی١يف
٩١٣٦•٧٩٥رةلفتا لالخ تداوح دارصإ
١••٥٣٨٦••٨•٣تداوحال يف ھارامثتسا داعنلا رباحاأل تعایزوت
٧)•٩٤٤()٢•١٨٢•٦٩١(ةرفتلا اللخ تداوح ادردستا

 يفاص ىف النقص
اددرستالل بلةلقاا توحداال ىلماح

 ألى المنسوبة الموجودات
-)١••٧١(

٤١••٢•٢٤٧•٤•٢•٨٩٧•١٦٢ وینوی ٣  •يف

١٤•٨١•١٤٧•٨•٥•٧١.٢٣٧٧ریاذی١ىف
٤•٦٩٢\ل١ة؛لة•٢رةلفتا اللخ تداوح دارإص

)٦••٩٧()١•٨٣٨•٩٥٩(رةفتال لالخ تداحو ادردستا
١•٦٨٣١٩٢•٢١•تداحوال ىف ھارامثتسا داعئ رباحأ تعایزوت

 لىإ ةوبسنملا تداوجوملا ىفاص يف النقص
)٣•٨•٢(-دادرستالل بلةلقاا الوحدات يلماح

٧٣١•١٤٥٩٤•٧٩٥•٢٧٣٣• ٧١ وینوی ٣• يق

المالیة. تالبیانا هذھ نم زاجیت ال أءزج  ٧١ ىإل ٧ نم تحافصال ىلع ةجردمال تحاضااإلی لكشث

.٢و ١نیتحفصال ىلع جردم زةجموال ةلیحرمال ةلیماال تمالومعال ةعجرام لوح نلیقستمال تباساحال يققدم ریرقت نإ



 زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تاقفدتلا نایب
iiiijS //يف ةیقنع .r منة•فعد• ر٤غر رعبند

أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیھ للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق

حاضيإ 
 ٢•٧١

مھرد ألف
٢•٦١
درھم فأل

 
٧٣٧)١)١٢١( رةفتلل ةلیغیشتال باحراأل

:لھاعال المال سأر ر تاردینال
١•٣٢٢)١٧٧(٦ائرلخسا أو حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب تراماتثالسا
)٨٥١()٧٦( ىرخا ةنیدم ممن
)٣١(٧٣القةع تان فراطأ ىال حقستمال

  )٣•٧٦٥(-
٣٩٤٣•٥•٧ طیسو ىلإ تحقمسال

٨٣١,٣)١••٥٢( ةیلغیشتلا ةطشنألا نم جتناال , )ىف مدختسمال( فدالئ يفاص

ةیلیومتال ةشطألنا نم ةیدقنلا تقادقالت
٤٣٦•٦٩٢ تداحو اصدار نم تالصحمتلا

٧)•٩٤٤()٦••٧٩( تداحو ادردستال تعادف
)١•٦٨٦()٢•٩٣•( استثماره داعثلا لغمبال نم ةیفاص ةعوفدم ةدیقن حبارأ تعایزوت

),٩•٢٧()٤•١٩١( ةیلیومتال ةطشنألا ىف دمختسمال الئفد يفاص

)ه,٤٣٩()ه(٦٢١( ھلداعی امو دتقال ىف صئقال يفاص
٣٧٧)٥١٨••٦٥ رةلفتا ةیادب يف ھلداعی امو دنقال

٩٣٨)٩٢•٤٨• رةفتال ةیاھن ىف ھلداعی امو تقدال

ة.مالیال ناتبیاال ذهھ نم زأجیت ال أءزج  ٧١ ىلإ ٧ نم تحاصفال ىلع ةجردمال تحاضاإلیا كلشث

.٢و ١نتیحفصال ىلع جردم زةجومال ةلیحرمال ةیلاملا تماوعلمال ةعجارم لوح نلیقستمال تباساحال يققدم ریرقت نإ



 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ
 ٢•٧١ وینوی ٣  •يف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل

ةیسیئرلا ةطشنألاو ينوناقلا عضولا ١

 وھ ("الصندوق") یایقفرأ لامشو دحسوألا رقشال حلقةمن يف المواأل ةیمنتو لخلدل ينطوال ظبيابو بنك قودنص إن
 ")وقالصند ('امدیر األول ظبيبوا بنك لبق نم دةحتمال بیةعرال تألماراا ةولد في ھسیسات تم حوغتم راستثما قودنص
 ٦٢ خریتاب ٢• •٤ر١٣٢١٩٧/ مقر تتح يزكرمال دةحمتال بیةعرال تراماإلا فرصم ةقفاوم بوجبم صخرمو
وق.ندلصا رمدی قبل نم ھطتشنأ رةداإ تموت ھتاذب ألقتسم أنایك قوندصال یعتبر ال .٢  • •٤ رمبسدی

 ىلع ع.م.ش ولألا جخلیال نكوب ع.م.ش نيطلوا يبظبوا نكب موھسام قفوا ،٢•٦١ ماعل مبرسدی من السابع يف نھإ
 ٢•٥١ ماعل )٢( قمر حدةالمت بیةعرال تراما ١ار ةلودل يدحاالتا نالقانو نم )١( ٣٨٢ مقر لمادةا بوجبم نكینالب جدم
 الوطني يبظوبا كبنل یدجد مھس ١•٤٥٢ دارإص لالخ نم جالدم ةملیع ذیغنت مت ن).نولقا(ا ةجاریالت كاتلشرا نشاب
 بنك سھما بطش تم كذل بقعو ،٢•٧١ سرما ٣  •موی العمل اءھنتا دعن ألولا جلیخال كنب يف حدوا ھمس كل لبقام
 حرننقم على يطنلوا يبظوبأ بنك وماھسم قفوا ،٢•٧١ یلرأب ٥٢ يف ة.مالیال قراوألل يظببوأ وقس نم ولاأل جخلیال
 يظب واب كبن ىنبم وھ نكللب جلسلما نواعنال نإ ).("البنك" "لوألا يبظ وأب ك"بن حصبلی مجالمد لبنكا سما رییفت
حدة.لمتا بیةعرال تراماإلا ى،ظببوا ٦١٣٦ رقم یدبر قودنص رم،الق  ١لامعألل ةفیلخ عمجم ل؛وألا

 ةعلقمت تدانس وا/و یایقفرأ لامشو طسوألا رقشال يف سھما ةظفحم يف رماستثالا وھ قودنصلل سيئیلرا ضدرفلا إن
 اءوس ة)لمیالعا تعاادیإلا تالصایوإ كیةریماأل تعاادیإلا تالصاإیو ویل،حللت ةبلقاال تداسنال لمث( كیةملال قوقحب

 وقندص موقی "،صةالبور خارج" تبایترت لالخ نم وأ اھب فرتعم ةمیالع ةیلام قواسأ يف ھالودات تمی وأ ةجردم تكان
 العقارات إلى ةفاضإلاب بتالثا الدخل تان ةلیماال ق١األور ثلم تداوجوم جتانبإ ایقیرفأ بنووج طسوألا رقشال
 مارالستثا جمارب كذل يف بما صلةال تان ىرخألا لیةلماا ق١روألوا ترااعقلبا ةصلال تان ةیرامثتعسالا توادألاو
ح.األربا تدارایإ یعوزوت المال سرأ ةمینت ضرغب رىاخ فراألط يعماجال

 فرصم لبق نم تالدیعالت هذھ ماداعت تم . ٢  • ٤١ رمبفون ٣• يف طورشلا ةحئالو بتتاكالا رةشن لدیعت تم دلق
 يف ماك قودنصلل ةلیماال تالبیانا كلذكو ةدلعمال طورشلا ةحئالو بتتاالكا ةرشن إن .يزكرمال حدةلمتا بیةعرال تراماالا
 ي،ظبوأب ٦١٣٦ ب.ص ھ،وانعنو قدوصنال ردیمل جلسالم المكتب ىدل طلبال دنع ةحاتم ٢•٦١ رمبسدی ٣ ١
ة.المتحد بیةعرال تراماإلا

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

اإلعداد سساا ٢

 مت یة".رحلالم ةلیماال ریر"التقا ٤٣ مقر يوللدا يبسحامال رعیالمل أقفو زةجومال ةلیحرمال لیةلماا اتالبیان هذھ دادإع مت
 ننم قودنصلل يلمالا ءداألوا زمركال يف تراغیلتا مھفل ةاملھا تالمعامالو ثداألحا رسغلث رةختامال تحاضاالیا إدراج

 اتالبیان ذهھ لمتشت وال التاریخ. كذل يف ةھیتعنلا ةنسللو ٢•٦١ رمبسدی ٣  ١يف ماك ةیونس ةیلام تناابی اخر دارصإ
أ قفو ھااددعإ تم لتيا ةملكاال نویةالس ةلیماال ناتبیاال ادعدإل مةزلالا تماوعلمال عیمج على زةوجالم ةلیحرمال لیةلماا
ة.ولیلدا لیةماال قاریرالت رییعامل

06خریبتا قوندصال ردیم نع ةابنیلبا زةجومال ةلیحرمال ةلیماال تالبیانا هذھ تماداع تم  DEC  2018 
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ت ضاحا ت حول إی  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
ستة لفترة شھر ال منتھیة أ ي ال ونیو ٣ • ف •٢ ی ١٧ 

مةالھا ةیبسحامال تسایاسال ٣

 تسااسیلا سنف يھ زةوجمال ةلیحرمال ةلیماال اتالبیان هذھ يف قوندصال لبق نم بقةمطال ةبیسحامال تسااسیال نإ
خ.ریلتاا كذل يف ھیةمنتال ةنسللو ٢•٦١ رمبسدی ١٣ يف كما ةلیماال ھتانایب,يف وقصندال لبق نم ةبقطمال

 لكشب "تداراإلیبا افرعتال"ا ةالمالی رریقاتال ادعدإل ةلیولدا ییرمعاال نم  ٥١ مقر معیارال قطبیبت قودنصلا یقم مل
 إلعداد ةلیودلا راییعمال نم  ٥١ رقم معیارال لحی . ٢ , • ٨١ رینای  ١نم أرتباعا يرسی ھكنول صدارهإ مت يذالو ر،بكم

 ت"داراإلیبا فراعتال"ا  ٨١ مقر ليلدوا يبسحامال عیارالم ت،دارایإلاب فارتعالل سابقال عیارالم حلم ةلیماال ریرالتقا
المالیة. ھاتانیب ىعل ارمعیال ذاھل ملمحتال رالتأثی مییقتب قدوصنال یقوم .صلةال تان ترایسفتلوا

 تداجوموال مییقت ادةعإ لالخ من ھتالیدعتو ةخیریلتاا لفةلتكا لمبدأ أقفو زةجومال ةحلیرمال لیةماال تناابیلا دادإع مت
 ھمربد زةجومال ةیلح,رملا ةلیماال تالبیانا ضعر یتم الخسائر. او حرباألا لالخ نم ةدلعاال یمةالقب ةلیماال تباولطملوا
.قودنصلبا ةصخاال تالبیانا ضعر ةلمعو ةلیغیشالت ةمللعا وھو ي)اترامإلا ھمرلد(ا حدةلمتا ةیبرعلا تراامإلا

Lj رنم Ij Ij j J ت أل لرھح7 ت٤سةع صرزئت•و ذرھع7 ٤س

 تعایزوت ىلع لوصحال يف حقال تبوث خیرتا يف ائرلخسا وا حرباألا نمض حرباألا تعایزوت تدارایبإ فارعتالا میت
 الملكیة قوقح ھمسأل ةبسنالب امأ سھم.األ حبارا تعایزوت ارقرإ خریتا يف ادةع نوكی جة،مدرال ھمسالل ةبسنلاب ح.ربااأل
 تعازیتو تدارایإب فراعتالا میت ح.األربا تعایزوت فعلد نمیھسامال تماداع خریتا يف ةدعا نوكیف ة،جرمدال ریغ
 دبن يف رائسخلا او حبارألا نضم ائرلخسا أو حرباألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةددحنلا ملكیةال ققوح ھمسأ نم حرباألا
لعصفنم

 ةحقستمال حبارألا تعایزوت ةیمق دلعات ةكیملال قوقح ھمسأل جلاأل ةرصیق اكزلمرا ناثب تفاورصم قودنصلا كبدیت
 تفاورصم نھاأ ىعل رسائخال وا حرباألا نمض هذھ حرباألا تعایزوت تفارصمب رافعتالا یتم ھم.سألا كلت نع

ح.ربااأل تعایزوت ىعل لوصحلا يف اھمالمس قح توبث دعن فیلیةنبش

ي بذنم شمم: صع i 4لل٧ا ات•ارةدو من / l j b d f Ma j AIL كغھث من j J L u i t l J f c y j j

 ادلةالع ةمیقال ترایغت عیمج ائرلخسا وأ حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیماال توادألا نم باحراأل يفاص نضمیت
 تفاورصمو باحراأل تعایزون تدارایوإ ةدائغال تداراإی نھام ىنثتسیو فرصال ارأسع قرووف ةققحمال رغیو ةحققلما
 ةمقیالب ةیلامال توادألا نم ةحققلما رباحاأل يفاص تساباح یتم ب.قریال ىدلما على عةمباال ھمسالل حبارألا تعایزوت
.ةغلكتلا طسوتم ةقیرط مداختساب ائرلخسا وا رباحاأل لالخ نم ةدلعاال

i وىت١لمصر نم٢ l jJ ix J f وارذءعف

ة.الصل تان ةدمخال ىلع لصوحال دعن رخسائال وأ حرباألا نمض بعاتألوا ةولملعا تفارصمب فارعتالا میت

ت د) ملوجودا ة ا ملالي ة واملطلوبات ا ملالي ا

املبديئ والقياس االعرتاف

 خریتا يف رائسخال او حبارألا اللخ نم ةدلاعلا ةمیقالب لیةماال تباولطملوا ةلیماال تداوجومالب فارعتالا ایئدبم میت
 لیةالما تادوجوملاب فراعتالا میتو .ة1لألد ةدیقاعتلا امكألحا يف أفرط قوندصال ھیف حصبی يالذ ریخلتاا وھو المعاملة،

.اھلشن خیرتا يف رىألخا ةلیماال تباولطملوا

أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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ت ضاحا ت حول إی  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
ستة لفترة ھیة أشھر ال منت ي ال و ٣ • ف ونی •٢ ی ١٧ 

 ل£)1(ل الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ت (د) ملوجودا ة ا ملالي ة واملطلوبات ا ملالي (تابع) ا

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

ف (تابع) املبديئ والقياس االعرتا

 ةمیقالب ھاب فراعتالا ایئدبم یتم رسائخال أو باحراأل اللخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةیلامال توباطللموا لیةماال تداوجوملا إن
 ةلیماال تداوجوملبا فراعتالا ئیابدم متی ر.الخسائ وا حرباألا نضم بھا فرتعملا ةملعامال فلیكات ىإل ةفاضإلاب ةدلعاال
 ةملعامال فیلكات أدثاز العادلة ةمیقالب رائسخال وا رباحاأل اللخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةددحنلا ریغ لیةلماا توباطللما وا

 ر.إلصداا وا اذوحتسالل ةرشابم ةوبسمنال

ف صني الت
 یة:التال تلغائا نضم ةالمالی تباولطملوا ةلیماال داتوجوالم فینصتب قوندصال مقوی

 ر:ائسخال وأ حبارألا لالخ نم العادلة ةمقیالب ةلیماال تداجوموال
تقة.شالم ةلیماال تاودألا رة:اجلمتا ضرغل ھاب ظفتحم -١
 ین.الد تداسنو كیةملال قوقح يف مارالستثا خسائر:ال وا حرباألا لالخ نم ادلةالع ةمیقالب ةفنصم -٢

:ةفأطمال غةكللتبا ةلیماال تداجوموال
 تقیاتفاا يطایحتا نم ةنیدم مموذ ءطاسو نم ةحقستمال دةصرألوا ھلداعی ماو قدالن ینة/مدال ممنلاو ضورقال -١

ء.راشوال عبیال

سائر:خال وأ حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب ةلیماال توباطللما
 تقة.شالم ةلیماال توادألاو ریبالق المدى ىعل ةعابم ةیلام قرااو للمتاجرة: ھاب ظفتحم -١

:ةفأطلما غةكلالتب ةلیماال توباطللما
 مھسأو ءراشو بیع تقیافاات بجوبم عدفال ةحقتسمال غالمبالو سطاءللو ةقحتسملا غالمبال ى:رألخا توباطللما -١

.ادردستالل ةبلاق

ة:التالی التحاال يف اجرةلمتا ضرغل ھاب ظفتحم ھاأن ىلع لیةماال اةألدا فینصت یتم
القریب؛ ىدملا ىلع اھئراش ةداعإ وأ اھعیب ضرغب ةسییرئ ةروصب اھدكبت وأ اھیلع اذتحوالسا میت -١
ىلع لیلد ھناشب روفتی يتلاو أیوس اھترادإ تتم ةظفحم نم أءزج ى،دئمبال فارعتالا دذء •داة،األ لكشت -٢

وأ ؛لجألا ریصق حابرأ ينج ىعل ثیدح جذوعن
الة.فع طوحت ةادا ھنأ ىلع ةفنصم تسلیو مشتقة، ةادا تناك -٣

 دنع او رسائخال وا حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب ندیالو كیةملال قوقح يف تراماتثسالا عیمج فینصتب عفرال مقوی
 یتم ھ.دیل ةثقومال رماستثالا ةجیتیارتسال أقبط ةدلعاال مةقیال ساسا ىعل تداسنلا ذهھ رةداإب یقوم ألنھ يئبدمال فراعتالا
دلة.عاال ةالقیم سساأ ىلع تداسنلا ذهھ ءادا سقیاو ةلیخداال رریقاتال عدادإ

ا ذإ الإ ةنیدم مموذ ضورق ھاان ىعل دیدحلتل ةبلاق وا ھتبثا تعافد تان ةتقشملا یرغ لیةلماا تداجوموال فینصت میت دق
 عمیج ددارستا نم ةریبك رةوصب نم ھلماح نكمیت ال دق اصل نع رةعبا تنكا وا طشن قوس يف ةجردم تكان

.يانتمالئا عجرالتا یرغ بسباأل ئیة،بدالم ھراتامثتسا

٩



ت ضاحا ت حول إی ة البیانا مالی  الموجزة المرحلیة ال
ستة لفترة ي المنتھیة أشھر ال •٢ یونیو ٣ • ف ١٧ 

رممبغك•ل الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

ت (د) ملوجودا ملالية ا ملالية واملطلوبات ا ع) ا  (تاب

العادلة القمية قياس
 ةمظتنم ةلماعم يف ما لتزاما لیوحتل ھعفد یتم أو ،ما صلا بیع لبامق ھضبق نمكی ينلا لغالمب يف ةدلعاال ةیمالق تتمثل

أحاتم نوكی قسو ضلأف ه،ودجو دمع ةلاح يف او نیسي،ھر وقالس يف سیاقال خیرات يف قونلا يف نیكراشعلا نبی
م.زالتالبا اءوفال دمع رطخام مازتلالل ةدلاعلا ةالقیم سعكت القاریخ. كذل يف ةكرشلل

ة.داألا كللت طشن وقس يف جردمال سعرال مادخستاب ة١لألد ادلةالع ةمیقال سیاقب وقندصال مقوی أ،متاح كذل نكوی ماعند
 ماجحاو ةمظتنم رةوصب ثحدت التي ةیلعف ةببقوس تالمعام تمثل ةجرمدال ارألسعا تكان لاح ىف طشن أنھ سوقال تبریع
 ثحی ض،لعرا سعرب طشن قوس يف ةجرمدال تواألدا سقیاب قوندصال موقی ر.تمسم لكشب رعیست تماولعم دمتقل ةفیاك
.بطلال رعسب تلوباالمط سقیا میت لثمالبو الحالي. رسعلل لوقعم بریتق السعر اذھ مثلی

•املطغأه التلكغة
 دنع اھب ةلیماال توباطلالم وا تداوجوملا سیاق تمی لتيا ةمقیالب ةلیماال توباطللما وأ تداوجوملل طفأةلما ةغكللتا ثلتمت
 ربحال ةقیرط مادخستاب كلذو مكارتمال طفاءاأل أصقان وا أدئاز يصلألا لغالمب تعادف ادسد أصقان ئي،مبدال فراعتالا

 مة.لتیا ضخفاان يف يندت يأ أصقان مستحقال غلمبلوا ھب فرعتمال يئبدمال غبلمال نبی قورف ألي ليالفع

القمية اخنفاض
 تادوجوملا ةمیق ضخفاان ىلع يعوضوم یلدل كناھ نكا اذإ ام دیدحلت قییمت ءراجإب رریقت كل خریتاب الصندوق، مقوی

 يف ضفاخنال لیةلماا تداجوموال ضرعتت ائر.خسال وأ باحراأل لالخ نم ادلةالع ةمیقلاب اھلیجست یتم لم لتيا ةالمالی
تادوجوملل  ةلیقبتسمال ةدیقنال تقافدتلا ىلع رأثین ھل ةرساخ ثدح عوقو ىإل ةعیوضومال ةلدألا ریشت ماندع ةمیقال
ة.ثوقمو رةوصب رالتأثی كذل ردیقت نكمتبو

م Jjjbull (ل) ت ب ر ت ذ ل*ل V jit لل}لل()ا£ رصدررھث /

٢•٨١  ریانی  ١بعد دابت التي ةیونسال تارتخلا ىلع يرست يالت راییعمال ىلع تالیعدلتوا دةدیجال رالمعایی نم دعد كناھ
 هذھ دادإع دعن ةلیتاال تالدیعالت أو ةیدجدال ییرمعاال قبیطتب قمی لم قودنصلا نا الإ التاریخ، كلذ لبق ھاقیبطت نمكوی

ة.مالیال اتالبیان

"سا تیود57"ةرولررھشىر ل٧أ£ال ubj ن• IIuLjjJfI ر-

 رایین  ١نم رأاتبعا ة"الیلما تواألد"ا ةلیولدا ةلیماال قاریرالت رییعام نم ٩ قمر معیارال قیطبت قدوصنال ىلع عینیت
 يبسحامال رعیالما يف ردةواال ةلیحاال تھاجیتوال لحم ولیةالد لیةماال رریقاتال رییعام نم ٩ مقر معیارال یحل .٢•٨١

 تھایجوت ةلیولدا لیةماال رریتقاال رییعام نم ٩ معیارال نضمیت .'ئصر iJLUJ; IYcjjIJ كردذرر"٩٣ مقر الدولي
 يف دمختسملا ةقعوتمال مانالئتا رائسخل جدیدال جنومنلا لكذ يف ماب المالیة، تواألدا سیاقو فینصت لوح ةدلعم
 تھایجوتلا كلذك نمضیت ماك ط.حوالت ةبساحمل ةاملعا یدةالجد تبالطمتلوا ةلیماال تداوجوملا ةمیق ضخفاان سابحتا
•٩٣ قمر يوللدا يبسحامال معیارال يف ردةالوا ةلیماال توادألاب فراعتالا فاقإیو فارعتالبا لقةعمتال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندوق
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ت ضاحا ت حول إی مالیة البیانا  الموجزة المرحلیة ال
رة ستة لفت ھیة أشھر ال منت ي ال •٢ یونیو ٣ • ف ١٧ 

تاریدقتلا ٤

 رؤثت يالت تضارافتالوا ترایدقتلاو امكألحا عضو دوقصنال ردیم نم بطلیت ةلیحرمال لیةلماا ناتبیاال هذھ دادإع نإ
 ئجالنتا فلتخت قدو .تفاورصمالو تدارایإلوا تباوطللموا تداوجوملل ةنطثلا غالبلموا ةبیسحاملا تساسیاال قیطبت ىعل

ت.دیراالتق كلت عن الفعلیة

 قیطبت يف وقندصال ردیم لبق نم ةعوضومال امةالھ امكألحا تنكا ة،جزالمو ةحلیرمال ةلیماال ناتبیاال هذھ دادإع دنع
 تنابیاال ىعل بقةمطال اھسفن يھ یراتتقدال نم نیقیال لعدم ةیسیئرال ردصاملوا قودنصلبا ةصخاال ةبیسحامال اتالسیاس

یخ.التار كذل يف ھیةمنتال ةسنلول ٢•٦١ رمبسدی ٣  ١يف امك یةالمال

 ةیلاملا رطاخملا ةرادإ ٥

المالیة المخاطر عوامل ١-٥

 تالدعم راطخوم تالملعا رطاخم منةضمت( سوقال رطاخم :يھو ةیلام راطخم دةعل ھضرعت قدوصنال طةنشأ نإ
االئتمان. رطاخمو ةولیسال رطاخمو ر)سعااأل رطاخمو يدلنقا قفتدلل ةدئاغلا

 زمالال ةلیماال راطخلما ةرادإب ةصخاال تحاصافالاو تماوعلمال عیمج زةوجالم ةلیحرمال لیةلماا ناتبیاال نمضتت ال
 رمبسدی ١٣ يف ماك قودنصلل ةوینسال ةلیماال تالبیانا عم بنج ىلإ بأنج ھاءتراق بجیو السنویة، ةلیماال تللبیانا

٢•٦١.

نة.لسا ةایھن ننم راطخملا ةرادإب ةصخاال تساسیاال نم اي يف وا راطخلما ةرادإ مسق يف ترایغت ناكھ تكن مل

(!) jJ jiic ى7ر شی
 جزالع ةجیتن اآلخر فرطلل ةیلام رائسخ ثوحد يف ةلیما داةا ىف فراطاأل أحد ببست رطاخمب نماالئتا رطخام مثلتت

 تارامثتسالاو لیةماال تاسسؤملاو نوكالب ىدل عئداووال ھدلاعی امو قدالن من ماناالئت زطاخم نشأت ما. امزتلبا اءوفال عن
 كلذ يف بما ء،مالللع نماتئالا رطاخمل ضعرالت تالحا ىإل ةفاضإلاب رىألخا تداجوموال ضعبو ةكیملال تداسن يف
ق.دوصنال ردیم ىدل ةعدوم قودنصلبا ةصخاال ةفیرصمال ةدصرألا إن .اھب زمملتال تالمعامالو ةئملقاا ةینمدال ممنال

 تداوجوملل المعنیة ةریفتدال میقلاب ٢•٧١ وونیی ٣  •يف ماك نماالئتا رطخام نم ةجرد ىصقأل قوندصال ضرعت یتمثل
ز.موجال يلحرمال يالمال المركز یانب يف ةصللا تان ةالمالی

H jjJ l jL l i c  (LtJ)
 ةنیكامإ ھل حتتی ةجردم تراامثتسا يف ةیسیئر رةوصب رماتثسالا لالخ نم ةولسیال رطاخم ةرداإب قدوصنال یقوم

.تدادارتسالاب للوفاء ةیفاك ةلویسب ظتفاحالا

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

١١



ت ضاحا ت حول إی مالیة البیانا  الموجزة المرحلیة ال
رة ستة لفت منتھیة أشھر ال ي ال ونیو ٣ • ف •٢ ی ١٧ 

المالیة المخاطر اءدارة ٥

۵ب٤رب المالیة المخاطر عوامل ١ -٥

)c( ى٤مخ ى ر ظ
 ةبینجألا التالعم فرص رعاسوأ ةدئغاال تالعدم مثل قوسال رعاسأ يف راتتغیال رثیتأ رطاخم ىف سوقال راطخم مثلتت
لیة.ما تواأد نم ھب ظفتحی لما ادلةالع مةقیال أو وقندصال داتراإی ىعل نماالئتا شماوھو ألسھما ارسعوأ

 ىدل السوق راطخم رةداإ متت .ةریماثستالا ھافھدوأ ھتاھیجوت مع ةقستم سوقال رطخام ةرداإل قدوصنال ةجیاتیترسا إن
بعة.المت تءاراجإلوا تسااسیلل قأفو قدوصنال ردیم لقب نم ةمیوی رةوصب وقصندال

c (و) jU J J j LLo
 ةلمعب ھاب رفمعتال تباوطلمال وا تداوجومال وأ ةلیقبستمال ةریجاالت تالمعامال نتكو ندماع تمالالع راطخم نشات

.قودنصلل ةیلیغشتلا ةمللعا فالخ

 تالمعب وأ )يكیرمألا رالولدا أمام ھفرص سعر ت(المثب ياتارإلما ھمردلبا تباولطملوا تداوجومال ظمعم نأ بما
 اراسع في ةولعقم ةلمتحم ترایغت ایة ان االدارة ىرت ،)يكیرمألا الرلدوا أمام لككذ ھافرص رسع بتمث( أجنبیة

.قوندصلل لیةلماا تالبیانا ىعل يرھوج ثیرتأ لھا نوكی لن رفلصا

j )ل( Lluj yi jL l ic
 يف والمصنعة قدوصنال لبق نم بھا ظفتحمال تراماتثالسا ببسب لیةماال تواألدا ارسعأ رطاخمل ضرعم وقصندال نإ
 ردیم یقوم خسائر.ال وأ حرباألا لالخ نم ادلةالع ةمیقالب تراامثتسا ھانأ ىعل جزموال يحلرمال ليماال المركز یانب
 يف اھب رةاجمتوال ةفلتخم تعااطق يف تواألدا نم ةعونتم ةظفحم اءنشإ لالخ نم رعاسألا رطخام رةداإب دوقصنال
ة.ریماستثالا تھایجوتلل أقفو ةریجالتا تواألدا يف رامتثسالبا قدوصنال یقوم ة،العتیادیا فورظال يف .ةغتلخم قسواأ

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا ٦

 مھرد الف ١٦,٧٢١• ھاتمقی غتبل ةجردم ھمأس نم رسائخال أو باحراأل لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب راتثماستالا فألتت
JD 1 ریمسو) .ni/a r•• ) /ةمردف.

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

لة;والد بسح تراماتثسالا عزیتو يلی یماف

 
وینوی ٣•
٧١.٢

مھرد ألف
)ةققدم غیر(

رمبسدی ٣ ١
٦١.٢

رھمد ألف
ققة)(مد

;ةجردعلا العالية تاودألا
٣٧,٤٧٧٤,٩٤٩•ةدیوعسال بیةعرال لكةممال

٢ه,٣٨٦.٦,.٣.حدةلمتا ةبیرعال االمارات
٩٦,٦ه٩٦٨,٥١الكویت

٦,ه٦ه٦٧١,٦نامغ
٤٢.,١٣-رطق

  .٧٢١٩٨٣٦,٢١•١٦



ت حا ضا  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی
ي المنتھیة أشھر الستة لفترة •٢ یونیو ٣ • ف ١٧ 

ةقالعلا تان فارطألا ٧

رنعالفي نرت /.ؤظراف ھرة (!)

 يف رآلخا فرطال ىعل ظوحلم راثیت وا ةرطسی ةسرامم ام فرط ردومقب نكا اذإ ةالقع تان ھاأن رافألطا تبرثع
 مارستثالا ةنجول يرشاستالا جلسالم ضاءأع نم ةالقعلا تان رافاالط فلاتت .ةلیفیعثلئا وا لیةماال راتتراال ناختا

 يقتلو یمقدتب ةدیایعتالا مالألعا قیاس يف قودنصلا موقی .ھمرتطسیل عضخت يتلا تكارشلا كتلو وقصندال دیروم
لصندوق.ا ردیم لقب نم رةقرمال ماكحألوا طورشلاو ھاعلی المتفق عارالسل أقفو ةالقعال تان فراطاأل لكت نم تماخد

ھم حكغ 5rjj Jjjjjlll (ال))

 یسیة:الرئ ماكحألوا طروشال يلی مافی

ةطسالوا
 تماخد مدتقو ءلوألا يبظوبا كنب لبق نم لماكلبا ةكولمم ةعبات ةكرش ىھ م،.م.ذ ةلیماال قاروألل يبظوبا- ةكرش إن
 ق.سوال يف ةئدساال رعاسألل اقفو قدوصنال ىإل ةطاسوال

ةفيرصملا تاملخلا
ق.دوصنال عم اھیلع قمتفال رعاسألل قأفو ةفیرصملا تماخدال هذھ الصندوق ردیم دمیق

ىرخا
وط:لشرا ةحئال ىف ةجردمال بعاتالل أقفو ةلیاتلا بعاتألا قدوصنال ردیم قحتسی
 و ویأ؛سن ^١•٥ ةبسنب ةیرھش ةروصب ھالمیحت میتو ةیموی ةروصب قحتست ،ةرداإ عابات ا١
 قودنصلل زمیتمال ألداءا عن '!} ١ •ةبسنب ةیونس عبر ةروصب ھالمیحت متیو ةیموی ةروصب قحتت ،ءداا عابات -٢

تان  سنةال لالخ ءداا بعاأت غفد یھاعل برتیت يتلوا تادوجوعلا يفاصل ةمیق رخاو ةعوضوعلا فادھألبا ةنراقم
.صلةال

األرصدة (ج)

ریر:تقاال خریتا يف قةالعال تان فارطألا ىدل صدةألرا يلی اعیف

أفریقیا وشمال األوسط لشرق١ مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق

 
وینوی ٣•
٢•٧١
مھرد فأل

)ةققدم (غیر

رمبسدی ٣ ١
-٢•٦١
رھمد لفا

قة)دق(م

٦٥.,٤٨,٩٥١•لبنكا ىدل لنقدا

ةقالع يذ فرطل قححعلا
٧٦١٢٧١قوندصال ربدم ىلا عفدلا ةقحتسم رةداالا فعتأ
٥٣٧٢ألمدن ١ظفحلا رةداإل ةقحتسم ربةادا تفاورصم

 ٢.٢٩٩١

 كیةملال تادنس تراامثتسا نمض رائسخال او حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب تراامثتسا قدوصنال ىدل دجوی ال
دوق.صنال نع ةباینلاب ةالقع يذ فرط ىدل اھب ظفحتعال

١٣



ت حا ضا  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی
ي المنتھیة أشھر الستة لفترة ونیو ٣ • ف •٢ ب ١٧ 

 ۵رىب العالقة نات األطراف ٧

الععامالت (د)

 الدخل نایب نمض ةجردئلا ویونی ٣  •يف ةھیتعنلا رھشأ ةستلا ةرتف لالخ ةالقع تان فارطألا عھ تالمعاعال يلی مایف
جز:لموا يلحرمال ملشاال

أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتعیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صندنق

 
١٧•٢

مھرد فلأ
)ةققدم (غبر

٦١.٢
رھمد لفأ

ة'ققمد یر(غ

)٤٢()٦٤(لیةلماا قراوألل ظبىبوأ ةكرشل ةعفومدال ةطاسوال تفاورصم
)١,•٤٧()٧٧.,١(رةداإلا اباتع
)٦١•()٧١.(ةریداإ تفاورصم

 دوقصنال تداوجوم ةمیق يفاص نم یأونس ر ٥.١ ةبسنب رةإدا عابات عفد قحتسی ط،روالش ةئحال نم ٢-١ه ةداملل أقفو
لفأ   ١,  •٧٧ لغمبب ةرداإلا بعاتبأ فراعتالا تم یأ.میو ھاقاقحتساو بھاتسااح میتو ق،دوصنال دیرم ىإل ةیرھش رةوصب
r*(ةلیحاال رالتقری ةرفت لالخ ھمرد فال ١٩• غلبم عفد مت ھانمو درھب، فر رو  •iV .•٣• ر ٢ ضب j*r ھمرد

.متسرد فرریقب

 ب.المطلو داءاأل ىوتسم قیحقت دملع أرظن متءيش r ;y *{ 1 رس;زإل j*r ةالیحال ة'رتغلا لالخ ءداا موسر لمیحت میت لم
.نسییرئی رةإدا يفظوم قوندصال ىدل جدوی وال قوندصال ردیم لقب نم قدوصنال رةداإ تتم

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

١٤

 
١•٧٢
مھرد فلأ

)ةققدم یر(غ

٢•٦١
ھمرد لفا
;ةققدم رغی(

)٢١•)١()٢ل٣٤.(ققةعحال رئساخال
)٢(ه٨ه()٨.٦)٢(ةققحمال نرغ الخسائر

)٣•٥.٧()ه,.٣٨( 



ت حا ضا  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی
•٢ یونیو ٣ • في المنتھیة أشھر الستة لفترة ١٧ 

ةیلاملا تابولطملاو تادوجوھلا ٩

ة.مالیال تباولطملوا تداوجوملا فینصت أدناه لودجال نیبی

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

 

١٥

ضروق
 ةنیدم مموذ

ھمرد فلأ

لةداعلا ةمیقلاب
حاربألا لالخ ن•
رئاسخلاوأ
مھرد فلأ

ةفلكتلاب

ىاألخر فأةالمط
مھرد فلأ

يلماجإلا
مھرد فلأ

)ةققدم غیر( ٢•٧١ وینوی ٣  •ىف ماك

يةالامل تادوجوملا
لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب تراماتثسا

١,٦٧٢١• -٧٢١•١٦•-ائرلخسا وأ حرباألا
٧٨١--٧٨١ىرخا ةنیدم ممن
٣,ه٧٦--٣•٧٦٥طاءسو نم قحتسمال
٤٨,٩•--٤٨,٩•نكالب ىدل دنقال

 ٢,١٤١•٤-٧٢١•١٦•٣١•٤٩٥

ةيلاعلا تابوطلملا
٢•٢٢•٢--عالقة تان فارطا الى قحتسمال
٣٧.٥,٣,ه.٧--ءطاسو الى قتحسمال

 --•٢٩.٧,٣•,٧•٩

ققة)(مد ٢•٦١ رمبسدی ١٣ ىف ماك

ملاليةا تادوجوملا
لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب تراماتثسا

٩٣٨,٦٢١-٦٢١•٩٣٨-رخسائال وأ حرباألا
٥١,•٦٥--٥١••٦٥نكالب ىدل دنقال
١١١--١١١ىرخا تداوجوم

 ٦.,٢٤١-٦٢١•٥١٩٣٨•٧٦١•

jUIjbC سا
٩٩١٩٩١--ةالقع تان فارطأ ىال قحستمال
----ىرخأ تباولطم

 -
-٩٩١٩٩١

 متی يتلوا ةرجاتملل ھاب ظفحتمال تراامثنسالا ءناثسناب ةفأطمال ةبالتكلغ ةلیماال تباولطملوا تداوجوملا عیمج سایق میت
ییم.لتقا قرط ضعب مادخستاب أو طشن قوس يف ةنطنلا رعاألسا ضورع ىلإ أادتنسا ءواس ةدلاعلا ةمیقلاب اھسایق



ت حا ضا  الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إی
ي المنتھیة أشھر الستة لفترة •٢ یونیو ٣ • ف ١٧ 

ز المالیة والمطلوبات العوجودات ٩ ب •رئ

العادلة بالقیمة المقاسة المالیة لألدوات العتدرج الئظام

 ظامالن ىوتسم بسح رالتقری رةفت ةیاھن يف ةدلاعلا ةمیقالب ةسامتلا ةیلامال تواألدا لیلحت يتالال لودجلا ضرعی
لة;العاد ةعیتال ،سایق فینصت  ٥(اطا  فمتب ،ىذلا ةدلاعلا ةمیقلل 7: ادتعلا

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

١٦

 
 ١ ىوتسمال
مھرد فلأ

 ٢ ىوتسملا
مھرد فلأ

٣  ىوتسملا
مھرد فلأ

يلماجإلا 
مھرد فلأ

ة)دققم غیر( ١٧•٢ وینوی ٣  •ىف كما
 اللخ نم ةدلعاال ةمیقالب تراماتثالسا

-١٦•)٧٢١رسائخال وأ حرباألا
-

١٦•)٧١٢

 ققة)(مد ٢•٦١ رمبسدی ١٣ ىفاعك
لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب تراماتثسالا

٩٣٨)٦٢١--٦٢١•٩٣٨رسائخال وأ باحراأل

 يف ةبغر اھیدلو ةیارد ىعل افراط نبی ما زاملتا ةویست وا ما صلا لادبتسا ھب یمكن يالذ غمبلالب ةدلعاال ةالقیم ثلتمت
 مةالقی تاریدقتو ةریفتدال مقیال بین فالختا آقحال شأنی فقد ھذاول ادیة.عتیالا سوقال طورشل أقفو تالمعامال هذھ ءراجإ

 وأ ةنی ةأی دوجو وند ةریرامستالا دأمبل أقفو قوندصال لمع ضراافت ىعل ةدلعاال مةقیال فیرعت يوطنی العادلة.
 ق.دوصنال حالص يف تسلی طورشب تالمعام يف الدخول وا يرھوج شكلب تلیالعما جمح صلیقلت رةروض

 تالخمدال ةیمھأ سعكی يدوال أدناه بینمال ةدلاعلا میقلل رجالمتد ظامالن مداختساب ةدلاعلا لقیما سقیاب قوندصال مقوی
;ساتالقیا اءجرإ يف ةدمخستمال

ة.اثلمم اةألد طشن وقس يف ل)عدالم رغی( درحالم قسوال رعس ;  ١وىستمال

 ریغ ةروصب وأ ر)عاساألك ي(أ ةرشابم ةروصب إما الملحوظة، تالخمدال ىلع زةتكرلما التقییم بالیسا ; ٢ وىستالم
 يف ةجرنملا قوعملا راعسا م;داخستبا ھامییقت متی يتال تاودألا ىلع ةئفلا هدھ لمتشت ).رعاسألا نم ةدمتسم ي(ا رةشمبا
 طاشان لقا رعتبت يتلا اقوألسا يف ةثلامم وا ةقیانحم تاودأل ةجرنملا وقیةالس رألسعاا أو مماثلة؛ تاودأل ةئشن واقاس
تیاطعم نم ةرشابم ریغ او رةشابم ةروصب ةظوحلم امةالھ تالخمدال عیمج نكوت ثیح رىاخ مییقت بالیسا أو
ق.وسلا

 لمشتت امثیح تواألدا عمیج ىلع ةلفئا هذھ لمتشت ة.ظوحمل ریغ ھامة تالخدم مداختساب التقییم بالیسا ;٣ توىمسال
 ییمتق ىلع ھام رثیتأ ةوظالملح یرغ تالخ دملل نوكیو ةظوحلم تانایب ىلع زتكتر ال تالخدم ىلع مییلتقا بأسالی

 تالدیعالت نوكت ثیح ةثلمام تواألد ةجردمال رعاسألا ىلع خانب ھامییقت میت يتلا تواألدا ىلع ةلفئا هدھ لمتشت ة.داألا
ت.واألدا نیب قورغلا سكعتل ةبولطم ةظوحملال ریغ ةاملھا تضارافتالوا

 يف ماكو رریقلتا ةرتف ةایھن يف ةدلاعلا ةمیقلاب ھاب ظفتحم رجةمدال ةكیملال تداسن يف قوندصال تراامثتسا عیمج نإ
دلة.عاال ةمیقلل جردمتلا مظاالن يف األول ىوستمال نمض ھاب فراعتالا تموی ٢•٦١ رمبسدی ٣ ١



١٧

دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح إلى ةعوفدملا حابرألا تاعیزوت  ١•

 
 ٧١.٢

ھمرد  فأل
)ةققدمریغ(

 ٦١.٢
 مھرد فلأ

ة)قدقم یر(غ

ىلماح ىلإ ةعوفدملا حبارألا تعازیتو
٧,٢ه١٨٦٤)٣دادرتسالل ةبلقالا تداحوال

<.ا٦ه٨».•٤٨٨تداوحال ىسح حبارألا تبعاوزت

ت حول إیضعاحات  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
 ٢ا١٧ یونیو ٣ • في المنتھیة أشھر الستة لفترة

دادرطالل ةلباقلا تادحولا ١١

 عدوم رخأ خیرتا قوندصال ددحی ب.االكتتا ةمیق نم ىندألا حدلل قوندصال دىل اددرستالل ةبلقالا تداحولا ضعتخ
 عضخت ة.ملكتمال ادردستالا تراعاشإ او بتتاالكا تقیاتفاا رماتثسالا ردیم ھیف یقبل ومی خرا وھو تباطلال ستالمال
 قیعلت ىعل رةقدال ضأای قودنصلل نكوی ة،االستثنائی وفظرال ىف .ادردستالا ةمیق نم دنىاأل حدلل ددارستالا تشعاراإ
تان  تكارحال نبیا مت .تداحوال يلمحا عمیج حالص يف ألمرا كلذ نكا اذإ إلزامي دادسترا ضرف او تدادارستالا
أ قبط ز.وجالم يحلمرال دادرتسالل بلةلقاا تداوحال يلمحا ىإل ةوبسنملا تداجوموال يفصا يف ترایغتال نیاب يف لصلةا

 ىعل قودنصلا صرحی ،٥ مقر حضاألیا يف ةبینلما راطخالم رةداإ تسااسیو  ١رقم حضاإلیا يف ةینبملا ف١لألھد
د.دارستالا تبالطب فاءلول ةیفاك ةولیسب ظفاتحالا عم ةبسانم تراماتثسا يف ةملستمال تبااتتكالا غلبام ثماراست

١٣  يف ماك مھرد ٣ .٩٣و ٢  • ٧١ وینوی ٣  •يف ماك ھمرد ٣ .١٣ ةدحو كلل دوقصنال تادوجوم قیمة يفاص غبلی
.٢•٦١ ربمسید

ةنراقملا ماقرأ ٢١

 ةیبسحاملا تسااسیلوا ضرعال مع قفواتت يكل أ،ریروض كذل ناك ماثیح ،ارنةالمق امرقا ضعب فینصت ةداعإ تم
 رفوت ةیلاحلا ةنسلبا ةصخاال ضرعال ةقیرط نا األدارة ىرت ة.زجموال ةلیحرمال ةلیماال تانالبیا هذھ يف المتبعة

ة.مالیال تالبیانا يمدختسمل أحوضو ركثا تماوعلم

 تادوجوملا يفاص يف تاریفكا نایب وا زجموال يحلرمال لخدلا نایب ىلع رثیتا اي فینصتال ةداعإ تیالمعل نكی لم
ة.ابقسال وا ةیلحاال ةسنلل زجموال يلحرملا دادرستالل ةلباقلا تداحولا يلماحل وبةنسالم

ى أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صند
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