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أفریقیا وشمال األوسط الشرق ھنطقة في األموال ونتمیة للدخل الوھلني أبوذلبي بنك صندوق
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 ١زةموجال ةلیحرمال لیةماال تنابیاال ةعجارم لحو نلیثسنمال تباساحال ىققدم- رریتق

٢ زجوملا يحلرمال ليماال المركز یانب

٣ زجموال يحلرمال ملشاال الدخل بیان

 ٤ جزموال يحلرمال اددرستالل بلةلقاا تداحوال يلماح ىإل ةوبسمنال تداوجوملا يفاص يف راتتغیال نبیا

٥ زجموال يحلرمال ةدیقنال تالتدفقا نایب"

٠٢-٦ ةزجوملا ةلیحرمال ةلیماال تانالبیا لوح تحاضاإی



دتمیل  افلج راول يج م! يب يك
٢ روتا نیشن ،٩١ قبطاال
 ةدحتعال ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبا ،يبظوبا شینروك

 +١٧٩ )٢( ٦٣٢٧٦١٢ :سكاف،+١٧٩ )٢(٠٨٤١.٤. ف:ھات

 جزةالعو المرحلیة یةمالال تاانبیال عةجمرا لحو نیقلتسملا تاابسحلا يققدم رھرقت

 لماشو طسوألا قرشلا ةتطمن في لوامألا ةیمتنو لخدلل ينطولا يبظوبا كبن قودصن تادحو يملاح ةداسلا ىلإ
ایقیرفا

٠ةم.ش

 لاومألا یةتنمو لخدلل ينطولا يظبواب كنب قودنصل ةقفرمال ةزجوملا ةیحلرملا ةیالملا تانایبلا ةعجارمب ناقم دقل
:يلی مام فالتت يلتاو ٨١٠٢ وینوی ٣  ٠في ماك )"قودنصلا"( یاقیرفا لمشو طسوألا قرشلا ةقطنم في

؛٨١٠٢ یونیو ٣  ٠في امك وجزالم حليلمرا ياللما كزمرال یانب ٠
؛٨١٠٢ نیویو ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتلف زجوملا يلحرملا لھاشلا لخدلا نبیا ٠
 رةفتل زجوملا يلحرملا ددارتسالل ةبلالقا تادحولا يملاح ىلإ ةبوسنملا تادوجومال صافي في تاریغتلا نبیا .

؛٨١٠٢ یونیو ٣  ٠في ةیھتنملا رھشا ةتسال
 و؛٨١٠٢ وینوی ٣  ٠في ةیھتنملا رھشا ةتسال رةفتل زجوملا يحلرملا ةیدقنلا تباقفدتلا نبیا .٠
.ةزجوملا ةیحلرملا ةیالملا تانایبلا لوح تاحاضیإ ٠ا

 مرق يولدال يسباحملا راعیملل أقفو ةزجوملا ةیلحرملا ةیالملا تانایبلا هذھ ضرعو دادعإ نع ةلوؤسم ةرادإلا نإ
 ةیحلرملا ةیالملا تانایبلا هذھ لوح ناجاتنتسا نع ریبعتلا في ناتیلوؤسم رصحتن ."ةیلحرملا ةیالملا ریراثنلا" ،٤٣
 .اھب امنق يتلا ةعجارملا لامعا ىلع اةبن ةزجوملا

عةاجمرال قاطن

 ةیلاملا تامولعملا ةعجارم" ،٠١٤٢ مقر ةعجارملا تاطابترا لوح يلودلا راعیملل فقأو انتعجرامب قمنا دقل
 ىلع ةزجوملا ةیلحرملا ةیالملا تاموعلمال ةعجرام يوطتن ."ةاشنملل لقستم تاباسح ققدم لبق نم ةیلحرملا
 ةییلحلت تاءراجإب امتیالو ،ةیبساحملوا ةیلاملا رومألا نع نیلوؤسملا صاخشألا نم ةیسئیر رةوصب ،تاراسفتسا
 ریایعملل أقفو بھ مایقلا متی يذلا ققیدتال قاطن نم ریبك لكشب لقا ةعجارملا قطان نإ .ىرخا عةجارم تاءراجإو
 رومألا فةكاب یةراد ىلع نوكسن انناب تادیكتا ىلع لوصحلا نم اذذكملت ال عةجارملا نإف ياللتاوب قیقدتلل ةیلودلا
.أیقیقدت رایأ يدبن ال ناإنف ،يلاتالبو .قیقدتلا لالخ نم اھیلع فرعتلا نكمی يتلا ةماھلا

جاتنتسالا

٣   ٠يف امك ةقفرمال ةزجوملا ةیحلرملا ةیالملا تانایبلا نا دقتعن انعلجی ما اھنبانتا عرتسی مل ،انتعجارم ىلع ةبنا
 ةیالملا ریراظلا" ،٤٣ مرق يولدال يسباحملا رایعملل أقفو ،ةیداملا يحوانال ةفاك نم ،اھدادعإ متی لم ٢  ٠ ٨١ وینوی
."ةیلحرملا

تیل فجل ارلو يج مإ يب يك

 رواش زایف فیس
١٣١١  :لیجشلامقر
ةدحتمال ةیبرعلا تارامإلا ،يبظوبا

7.1 لعاا2اا١ءةسلا



ل األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذل.وق أفریقیا وبما

 زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نیاب
يف ماك

 
حاضيإ

 ونیوی ٣*
 ٨١٠٢

مھرد  ألف
)ةققدم رغ(

 ربمسید ١٣
 ٧١٢٠

 مھرد الف
)ةققدم(

تادوجوملا
٥٣,٥٠١٢٤٦٦١٢١. آ رخسائال وا حرباألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب تراماتثالسا
 -٢٧٨   ءطاسو نم قحستمال
٧٨٣٦  رىاخ ةنیدم ممن
١١)V٧١٤,٥٢.٦ھدلاعی ماو نتدال

٨٢١(١٨ه٢٣١)١٣١ تادوجوملا يلامجإ

تابولطملا
V٩٨١٦٩١ةالقع  تان فراطا ىإل تحقمسال

١٣٨ ىرخألا توباطلالم

٢٢٤.٢. تابولطملا يلامجإ

٢٩١١٨,٦١١٢,.٣١ دادرتصل ةلیاقلا تادحولا يلماح ىلإ ةبوشملا تادوجوملا يفاص

٢٥٨,٨٢١,٩٣٧٤٧,٦٥٤,١٤ ةمئاعلا تادحولا عدد

٣.٣.١٣ه )مھرد( ة'دحو لكل تادوجوملا ةمیق يفاص

:يلی امب ةلثمتم
١١١٢٨,٦ ١٢٩,.٣١   تداوحال يلماح ىإل ةوبسنملا تداجوموال يفاص
٩٩١)١٣٢١ قالغاأل رعاسا ىإل ضعرال ارسعا نم یلعدالت

  ٧٨٩.١٨,٨٢١,.٣١

تاسكو نرتما
iy jL yhj SiyiLj فمكرن نسو فممد٠

 
ت٤جذس هرربركرسرو بدتسوضعھ
jilxijJ iyhijjA

ة.مالیال تناابیلا هذھ نم زاجیت ال زءاج ٢  ٠ىلإ ٦ نم تحافصال ىلع ةجردمال تحاضاألیا شكلث
.  ١مقر ةحفصلا ىلع جردم زةجومال ةلیحرمال ةلیماال تانالبیا ةعجرام لوح نلیقستمال تباساحال يققمد رریقت إن

٢



وجزالم يحلرمال ملشاال لخلدا انبی
lliijs /يف مبإیسم .r منةفةل٠ل ربغو ضب

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

٣

 
حاضيإ

٨١.٢
مھرد لفأ

٧١.٢
مھرد فلأ

ةلیماال تواألدا نم سائر)خالحر(باألرا ىفصا
)ه,.٨٣(٦٧٦)٨٩رسائخال وا حرباألا لالخ من ادلةالع ةمیقالب

٧٩٨٩٦,٥٦)٤ حبارألا تعایزوت داتراإی
٦٣١٤٨ ىرخا تاداریإ

٢٤٦)١٨٧,٤١١ ةیلیغشتلا تاداریإلا ىفاص يفامجإ

)(٤٢٧)٩٢٣( ةاطسلوا تفاورصم
)٧٧.,١()٨٧٩(Vاألدارة بعاات
)٩٥٢()٠٢٤( ىرخأ ةلعفشت تفاورصم

  )٣٦٧)١()٧٢٧)١(

)١٢١(٤٥.)٣١ ةرتعلل ةستلا )رقاسخلا(,حادرأل١

ة.مالیال تانالبیا هذھ نم زاجیت ال أءزج ٢  ٠إلى ٦ نم تحافصال ىلع ةجردمال تحاضاإلیا لكثق
. ١مقر ةحفصلا ىلع جردم زةجومال ةیلحرمال ةیلامال تانالبیا ةعجارم لوح نیلقتملا تاباصلا يققدم رریقت نإ



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

 جزموال يحلرملا ددارتسالل قابلةال تادحولا يلماح إلى ةوبسنملا تادوجوملا يفصا يف تارغیلتا یانب
ilii'jS صھ'میسرم .r >4‘ رغر رإبرUii(

٤

 
ددع

تادحولا

تادوجوملا  يفاص
ىلا ةبوسملا

تادحولا ىملحا
مھرد ألف

٧٠٨,١٤١ ٧٧٣,٥.٨)٧١.٢١٤ریاذی١يف
٣.٤,٤٤٢,١٧٩,٢٤ رةلفتا لالخ تداحو إصدار

)٨٩.,٦()٩,٨٣٨,١ه٩(تداحوال ىف ھارماتثسا داعنلا حبارألا تعازیوت
١٩٢)٢١,٦٨٣١.رةالفت لالخ تداحو استرداد

)١٨٦,٣( -دادرستالل ةبلقالا تداوحال ىلمحا ىأل تعازیتوال
)١٢(١ -٨رأ٠ھاا ة ا١ ;١ءLأا٠ا رءا ١،،;١ا١

٢٧٣٣,٧٩٥,١٤٥٩٤,٧٣١.  ٧١ وینوی ٣.يف

١٨٢٠٧٤٧,٦٥٤,١٤١١٦,٨٢١ یرنای  ١ىف
١٨ الفترة لالخ تداحو إصدار

)١٢٨,٨(>ااا٠ھ'اا٦'٠أرةلفتا لالخ تداحو استرداد
٦.٦,٧٥٣٧٢١,١تداحوال يف ھارماتثسا داعق حابرأ تعایزوت
)٠٤١,٣( -دادرستالل ةبلقاال تداوحال ىلمحا الى تعازیتوال

٤٥.,٣١ -رةفتلل ةدمللغشتلا باحراأل

٢١٩,.٨١٠٢٢٠٨,٨٢١,٩٣٣١وینوی٠٣ يف

لیة.لماا ناتبیاال ۵ذھ نم زاجیت ال جزءا ٢  ٠ىإل ٦ نم تحافصال ىلع جةرمدال تحاضاإلیا كلشث

 ٠ ١مقر ةحفصلا ىعل جردم زةموجال ةیلحرمال ةلیماال تمالومعال ةعجارم لوح نقلیستمال تاباسحال يققدم رریتق نإ



زجوملا يحلمرال ةیدقنلا تاقفدتلا نبیا
ة)قدقم ریغ( وینوي ٣ «يف ةیتھمنال ةرتفلل

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

المالیة. البیانات ھذه من یتجزا ال أء جز ٢ ٠ إلى ٦ من الصفحات على المدرجة اإلیضاحات قشكل
٠١ رقم الصفحة على مدرج الموجزة المرحلیة المالیة المعلومات مراجعة حول المسنثلین الحعابات مدققي تقریر إن

-حاضيإ 
 ٨١٢٠
مھرد فلأ

 ٧١٠٢
مھرد ف!ل

 
)١٢١(٤٥٠٠٣١ ةرتس ةبلفشتلا )رئادكا(/حادرألا

:لماعلا لاملا سأر يق تارغتلا
)٧٧(٦٢٩٢٠٧١١رئساخال أو حابرألا لالخ نم لةادلعا یمةبالق الیةالم تادوجوعلا
)٦٧()(٢٤ ىرخأ ةینمد ممن
٣)(V٧ةالقع تان فارطا لىا حقلمستا

)٧٦٥٠٣()٨٧٢( طیسو نم المستحق
٣٢.٧٥٠٣ ىرخأ تابولطم

)٥٢٠٠١(٠٦٠٠٠٣ ةیلیغشتلا ةطشنألا )ىف مدختسعلا(س جتانلا دفتلا يفاص

ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا

  ١٨٦٩٢٠٤
)٧٩.٠٦()١٢٨٨٠( تادحو دادرتسال تاعفد
)٩٣٢٠.()٣١٠٠٢( رهاستثما داعثلا غالمبل نم ةیفاص ةعوفمد نقدیة حابرا تاعیزوت

)١٩١٠٤()٣٥٧٠٠١( ةیلیومتلا ةطشنألا ىف مدختسملا دقئلا يفاص

)١٠١٢٠٥(٧٠٣٠٩١ ھلداعی امو دنئلا يف )صغذلا(,ةدایزلا ىفاص
٠١١٠٦٦٥٠٠٥١ فترةال ةایبد يف ھلداعی ماو دقنلا

٧١٤٠٥٢٠٤٨٠٩ ةرتفلا ةیاھن يف ھلداعی امو دعنلا



ق و ت  أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ھ

 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ
 ,٨١٠٢ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل

ةیسیئرلا ةطشنألاو ينوناقلا عضولا ١

 وھ ")("الصندوق ایقیرفأ لماشو طسوألا رقشال ةقطنم يف المواأل ةیمنتو خللدل لوطنىا ظبىبوأ كنب قودنص نإ
 أو قدوصنال یرد"م( لوألا ظبيبوأ كبن لبق نم حدةمتال ةبیرعال تراماإلا ةولد يف ھسیستأ تم حوغتم رماستثا قوندص

 مقر تحت يزكرمال حدةلمتا بیةعرال تراامإلا فرصم ةقفاوم بجومب صخرمو ")ألولا يبظوبأ كذب'ا
 ردیم قبل نم ھتطشنا رةإدا تموت ھاتذب ألتسم أنایك قدوصنال رعتبی ال .٢  ٠ ٤٠ رمبسدی ٦٢ خریبتا ٢  ٠ ٢/٤٠  ١/٧٩١ ٣
ق.دوصنال

 ىعل ع.م.ش األول جلیخال نكوب ع.م.ش ينطوال يبظبوأ كبن ومھسام قفوا ،٦١٠٢ امعل رمبسدی نم سابعال يف نھإ
 ٥١٠٢ ماعل )٢( مقر حدةمتال بیةعرال تراامإلا ةولدل يدحاالتا نالقانو نم )١( ٣٨٢ مقر ادةالم بجومب نكینبال دمج
 يطنلوا يبظوبا كبنل دیدج ھمس  ١. ٢ -ه٤ دارصإ لالخ من جدمال لیةعم ذیغنت تم ن).(القانو ةریجالتا تكارشال نبشأ
 نكب ھمسا بطش تم كلذ بعقو ،٧١٠٢ سرام ٣  ٠ومی عملال اءتھان دعن ولألا جخلیال نكب يف حدوا مھس كل لابمق

 حرتقم يعل ينطوال يبظوبأ بنك موھسام قفوا ،٧١٠٢ بریلا ٥٢ يف ة.مالیال ق١روألل ظبيبوا وقس نم األول الخلیج
 يبظ ابو كنب ىنبم ھو كنبلل جلالمس نواعنال إن ).ك"لبن"ا( ا.ودألا يبظ أبو كبن" حصبلی دمجالم كنبال اسم رییفت
دة.حمتال ةالعربی تراامإلا ابوظبي، ٦١٣٦ مقر برید قودنص م،قرال  ١لامعأل ةفیلخ عمجم ل،وألا

 ةقلعمت تدانس وأرو ایقیرفأ لماشو طسوألا رقشال في أسھم ةظفحم يف رماتثسالا وھ قدوصنلل يسیئرلا ضغرال إن
 ءواس ة)میالعال تعاادیإلا تالصایوإ ةیكیرمألا تعاداالیا تالصایإو ل،ویحللت ةبلقاال تالسندا ثل(م ةكیمللا ققوبح
 قونص موقی البورصة"، رجخا" تبایترت لالخ نم وا بھا فرتعم میةالع ةیلام قواسأ يف ھاولدات یتم وأ ةجردم تكان
 راتعقاال إلى ةفاضإلاب بتالثا الدخل تان ةلیماال اقرألوا لثم تادوجوم جاتنبإ یقیاافر بونجو طسوألا شرقال
 رماستثالا جمارب كذل يف ماب صلةال تان ىرخألا لیةلماا قاروأل١و ترااقعلبا ةصلال تان ةریماثستالا تواألدوا
.حرباألا داتیراإ عیزوتو لامملا سرا ةیمنت ضرغب رىاخ فارطأل عيجماال

 فرصم لبق نم تالیدعلتا هذھ ماداعت مت ٤١٠٢٠ رمبفون ٠٣ يف طورشلا ةحئالو بتتاالكا ةرشن لیدعت تم دلق
 يف ماك قودنصلل ةلیماال تالبیانا كلذكو ةدلعمال طورشلا ةحئالو بتتاالكا ةرشن نإ ي.زركالم دةحمتال ةیبرعلا تراماإلا
 أبوظبي، ٦١٣٦ ب.ص وانھ،وعن قوندصال ردیمل جلسالم بلمكتا ىدل طلبال دنع ةحامت ٧١٠٢ رمبسدی ٣ ١
حدة.لمتا ةیبرعلا تراماإلا

دادعإلا ساسا ٢

 مت .ا'ةیلحرمل.ا ةلیماال ریر"التقا ٤٣ رقم يوللدا يبسحامال ریاعملل أقفو زةجومال ةلیحرمال لیةلماا تناابیلا هذھ دادإع تم
 ننم قودنصلل يالمال ءداألوا المركز يف ترایغتال ھمفل امةالھ تالمعامالو ثداحألا رسألف ارةمختال تحاضاإلیا راجإد

 ناتبیاال هذھ ملتشت الو خ.التاری كذل يف ةھیتمنلا ةنسلول ١٧٢٠ رمبسدی ١٣ يف ماك ةوینس ةلیما تانایب اخر إصدار
أ قفو ھادداعإ مت التي ةملكاال ةویسنال ةلیماال ناتبیاال دداعإل ةمزالال تماولعملا عیمج ىعل زةجموال ةلیحرمال ةالمالی

یة.الدول ةلیماال رریقاتال رییعامل

71N AJ 102 9خریتاب قدوصنال ریدم عن ةباینلبا زةجومال ةلیحرمال ةلیماال تانالبیا هذھ تماداع مت
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 أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صذدوق

ت حا ضا ل إی و ت ج نا یا ب ل ة ا ی ل ما ل ة ا ی حل ر م زة ال ج و م  ال
ة ر نت ة ل ست ر ال ھ ش ة أ ھی منت ل ي ا و ٣ ٠ ف ی ون ٢٠١٨ ی

ةماھلا ةییساحملا تاسایسلا ٣

 تساسیاال سنف ىھ زةموجال ةلیحرمال لیةماال ناتبیاال هذھ يف قدوصنال لقب نم بقةمطال ةبیسحامال تسااسیلا إن
 ناءستثبا ریخلتاا كذل يف ةھیمنتال ةنسللو ٧١٠٢ رمبسدی ٣  ١يف امك ةلیماال ھتانایب يف دوقصنال لقب نم ةبقطمال

 يدام لكشب تالدیعالت هذھ رثؤت ال رة.الفت لالخ ھاقیبطت یتم ولم ةیراس تحبصأ التي یدةجدال تراسیتفال أو تالدیعالت
ة.مالیال ناتبیاال هذھ ىلع

 تداوجومال یمیقت عادةإ لالخ نم ھالتیدعتو ةیخمیراتلا غةكللتا لمبدا قأوف زةجومال ةلیحرمال لیةلماا تانالبیا دادإع تم
 ھمربد زةجموال ةلیحرمال ةلیماال تناابیلا عرض میت ائر.خسال وا باحراأل لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب لیةلماا تباولطملوا
ق.ودنصلبا ةصخاال تانالبیا ضعر ةملعو ةلیغیشالت ةمللعا وھو )يراتماإلا رھم(الد دةحمتال ةبیرعال تراماإلا

fi تیربعدت ایفادس ckJgi ي مصروىت١و ئ ع7 ك٩ت ھ ةد

 تعایزوت ىعل لوصحال يف لحقا توبث خریتا يف رسائخال وا حرباألا نمض حرباألا تعایزوت تدارایبإ فارعتالا یتم
 ةكیملال ققوح مھسأل ةسبنالب أما .ھمساأل رباحأ تعایزوت إقرار خریتا يف عادة نكوی المدرجة، ھمسألل ةسبنالب .حربااأل
 تعایزوت تدارایبإ فراعتالا تمی ح.ربااأل تعایزوت عفدل نمیھسامال تماداع خریتا يف ةدعا نوكیف جة،رمدال ریغ
 بند يف رسائخال أو حبارألا نمض رائسخلا وا باحراأل لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةددحفلا كیةملال قوحق مھسا نم حبارألا
لصفنم

 ةحقتسملا باحراأل تعایزوت ةمیق لداعت ةالملكی ققوح ھمسأل جلاأل ةرصیق زاكمرال شانب تفاورصم قدوصنال بدیتك
 تفاورصم نھاأ على رسائخال او حبارألا نضم هذھ حرباألا تعایزوت تفارصمب رافعتالا میت .ھمساأل لكت عن

ح.ربااأل تاعیز.وت ىعل ولصحال يف ھمساالم قح تبوث عند ةیلیغشت

ر نم٠دذ رل ي/ ت٠ ع۶صع مذدئ رث ن ن س / AjiitL ع س ل9ا حالل من / أل]ا jJLuiilf ل

 ةدلعاال ةمیقال ترایغت عیمج رائسخلا وأ باحراأل لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب ةلیماال تواألدا نم حرباألا يفاص نمضیت
 تفاورصمو حبارألا تعایزوت تدارایوإ ةدئاغلا تداراإی نھام ىنثتسیو فرصال اراسع قرووف ةققحمال ریغو- ةققحمال
 ةمیقالب ةلیماال تواألدا نم ةققحملا حاربألا' يفصا بساحتا میت ب.ریلقا ىدملا ىعل عةمباال ھمسالل حرباألا تعایزوت
.ةغلكتلا طسوتم ةقیرط مداختساب رسائخال وأ حبارألا لالخ نم ةدلعاال

ة ٠مصررذئت ٠خ ئ ب٤لمرآثمةتع س

الصلة. تان ةمخدال ىلع لوصحال دعن رسائخال أو حرباألا نمض بعاتألوا ةولمعلا تفارصمب فراعتالا یتم

المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات د)

ف )١( را عت ال المبدئي والقیاس ا

 خریتا يف رسائخال وا حرباألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب ةلیماال تابولطملوا ةلیماال تداوجوملبا فراعتالا ایئدبم یتم
 ةلیماال تداوجوملبا فراعتالا متیو ة٠ادألل دیةاقتعال امكحألا يف أفرط قودنصلا ھیف حصبی لذيا ریخلتاا ھوو المعاملة،

.ھاتشأن خریتا يف ىرخألا ةلیماال تباولطملوا
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 أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ھدذدوق

ت حا ضا ل إی و ت ح نا یا ب ل ة ا ی ل ما ل ة ا ی حل ر م ة ال ز ج و م  ال
رة فت ة ل ست ر ال ھ ش ة أ ھی منت ل ي ا و ٣ ٠ ف ی ون ٢٠١٨ ب

 )dp( الھامة المحاسییة السیاسات ٣

 (تابع) المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات (د)

( ) ) y j ف ر ر س ظ ش ال p( د t i(

 ةمیقلاب ھاب فراعتالا تیایدم متی رسائخال أو حرباألا اللخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب لیةلماا تباولطملوا لیةلماا تداوجومال نإ
 ةلیماال تداوجوملبا فراعتالا ئیابدم میت ائر.خسال وأ باحراأل نمض اھب فرعتمال ةملعامال فلیكات ىإل ةفاضإلاب لةعادال
 ةلماعمال فیلاكت أدائز ادلةالع ةمیقلاب ائرلخسا وأ باحراأل اللخ نم ةلداعلا ةمیقالب ةددحنلا ریغ ةلیماال تباوطلمال وأ
اإلصدار. وأ ذاوحتسالل ةرشابم ةمنسوبال

ف )٢( صنی ق والقیاس الت الالح

ةیلاملا تادوجوملا

 تدارایالا لالخ من ةدلاعلا ةمیقلاب وا طفأةلما كلغةالتب سھ;لقیا أقفو يلمالا صلاأل فینصت میت ي،المبدئ فراعتالا دنع
قوقح  يف رماستثا - ىرخألا ةملشاال تدارایإلا اللخ نم ةدلعاال ةمیقال ن؛لدیا ىف رماستثالا - ىرخألا لةالشام

.رائسخال أو حرباألا لالخ نم ادلةالع ةمیقالب او ة؛یكملال

 يلذا لامعألا جنومت رییغبت قوندصال قمی لم ما ،ھاب دئيمبال فارعتالا قبع لیةماال تداوجوملا فینصت دةاعإ تتم ال
 يف رییفتلا بھذا رةتأثالم ةلیماال تداوجوملا عیمج فینصت ادةعإ متت ةالحلا هذھ يفو ةلیماال تداوجوملا رةداإل ھطبقی
ال.ألعما جنومئ يف رییفتلا يلت رریقاتال دداعال ةرتف ولأل خریتا لوا

 نم ةلداعلا ةمیقالب فنصم یرغ نوكیو لیینلتاا نطیرشال الك ققحت ةلاح يف أةطفلما بالتكلغة المالي صلاأل سیاق میت
ر;الخسائ أو حبارألا خالل

 ةدیقنال تقافتدال لصیحت اجل نم تداوجوملبا ظفاتحالا ىإل فدھی لامعأ جنومن نضم لصألاب ظافتحالا متی ان -
و ؛ةیدقاعتلا
 لغمبال تاعفد طقف ثلمت ةدیقن تقافدت دة،حدم خریوات في ي،المال لصألاب ةقعلمتال ةدیقعالتا طورشلا عن شأنی نا   -
.قحتسمال ليصألا لغمبال ىلع دةئافلوا لىصألا

 نییلتاال نطیرشال كال قحقت ةالح يف ىرخألا ةملشالا تداراإلیا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ندیال يف رماستثالا سیاق میت
ر;الخسائ او حرباألا اللخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ھفینصت متی الو
 كلذكو ةدیقاعتلا ةدینقال تفقاتدال لیصحت لالخ نم ھدفھ قیحقت تمی لامعأ جنومن نضم ھب ظفاتحالا میت نكا اذإ -

و المالیة؛ تداوجوملا عیب
 ىعل ةدئافلاو ليألصا غالمبل تعافد يف طقف ثلمتت ةیدقن تقافتد ةددحم یدعوام ىف ةدیقاعتلا ھطورش ىعل بترت اذإ    -

حق.ستالم يصلألا لغمبال

 لكشب قودنصلا رتاخی دق ة،رجتالما ضرغل ھب ظفاتحالا میت ال يلذا ةیكمللا قوقح ىف رامتثسالبا يئبدمال فراعتالا دنع
 ىعل ریاختالا اذھ یتم ى.رخألا ةملشالا تدارایإلا نضم رماتثسالل ةدلاعلا ةمیقال ىف ةحقاللا تراغیلتا ضعر نھائي

حدة. ىعل ارتثمسا كل اساس
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ي األموال ونثمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ذدوق٠ه  أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة ف

ت حا ضا ل إی و ت ح نا یا ب ل ة ا ی ل ما ل ة ا ی حل ر م زة ال ج و م  ال
رة فت ة ل ست ر ال ھ ش ة أ ھی متت ل ي ا و ٣ ٠ ف ی ون ٢٠١٨ ی

 ل±>)1(ل الھامة سییةالمحا السیاسات ٣

ت المالیة الموجودات (د)  (تابع) المالیة والمطلوبا

ف )٢( صنی ق والقیاس الت (تابع) الالح

 لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب أو ةفأطمال كلغةالتب ةساقئ ھاأن على ةفنصثلا ریغ ةلیماال تداجوموال عیمجب یتعلق فیما
 كلذ نمضیتو رائسخال أو حبارألا لالخ نم ادلةالع ةمیقالب اھسایق میت ،الهعا حضوم وھ كما ىرخألا ةملشالا تاإلیرادا

 لصألا فینصتب يئاھن لكشب قدوصنال مقوی دق ئي،المبد فارعتالا دنع رى.األخ ةتقشمال ةلیماال تداوجومال جمیع
 تبالطمتب فيی ال يلذا يالمال لصألا یدحدت يئھان كلشب قوندصال ررقی دق ي،المبدئ فراعتالا دنع ذلك، ىعل وةالع
 حبارألا لالخ نم ھدلاعلآ ةمیقلاب ھان ىعل ىردألا ةملشاال تدارایإلا لالخ نم٦لداعلا ةمیقالب وأ ةفأطمال غةكلالتب اسلقیا
 ھفینصت تم لو مایف شأنی دق يلذا يبسحامال فالختالا ةریھوج ةروصب للقی أو يھنی فنیصالت اذھ ناك إن الخسائر وأ

ذلك. ریغ

مشع ؛/ر حوومن مبیبفث. :سا تردوحومنر
 ثیح ةفظحلما ىوتسم ىعل ليالما لصألبا ظفاتحالا رهإطا ىف متی الذي مالألعا حنومن ھدف میینقئب دوقصنال یقوم

 لتيا تمالومعال لمتشت ة.رداإلا ىإل تمالومعال بھا دمتقو لامعألا ھاب ردات يتال ةریقلطا حضوت ةقیرط لضأف كذل تبرتع
ي:یل ام ىعل رتباعالا يف ھاعضو مت
 زكرت رةداإلا ةیجیتارتسا تنكا اذإ ام كذل لمشوی تساسیاال كلت قیطبتو ةظفحملل لنةمعال فادھألاو تساسیاال —

 ةرفت مع لیةماال تداوجوملا ةرتف ةقباطمو حددم ةدئاف لدعمب ظافتحالاو یة،التعاقد دئاوغلا تداراإی قیحقت ىلع
ت؛داوجولما عیب لالخ نم ةدیقن تقافتد قیحقت او ةعقوتم ةیدقن تقافتد وا ةصلال تان تمازااللتا
لصندوق؛ا ارةإد ىإل یمیقلتا جتائن عن رریقات عفرو ةظفحمال أداء مییقت ةیفیك

 ةیفیكو )لامعألا جنومن نمض اھب ظفتحمال لیةماال تداوجوملوا( لامعألا جنومن أداء ىلع رثؤت يتال راطخلما -
ر؛اطخالم هذھ إدارة

 أو رةداملا تداوجوملل ةدلاعلا ةمیقال ساسا ىلع زتكیر ضویعتال نكا سواء - العمألا يریدم ضیوعت ةفییك د
و ا؛لھصیتح تم التي ةدیقاعتلا ةدیقنال اتالتدفق

 نشأب تعاقوتالو تعایبملا هذھ بسباأ ة،ابقس تراتف يف ةلیماال تداجوموال تعایبم تقیووت مجحو رراكت ىدم ٠٠
قبل.مستال ىف تعایبملا طشان

 تاعیبم تبرتع ال فارعتالا فقاإلی ةھلؤم ریغ تالمعام يف ىرخا فراطا ىإل ةلیماال تداجوموال لیوحت تعملیا نإ
 .تداوجوملبا فراعتالا ةصلاومب قعلتی امیف قدوصنال ةسایس مع قفوایت ماب كلذو رض،الغ اذھل

 ة،العادل ةالقیم سساا على ھادائأ مییقتو ھارتداإ متت لتيا وا رةجامتلا ضرغب ھاب ظفتحمال ةلیماال تداوجوملبا قعلتی مافی
ائر.خسال او حرباألا اللخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ھاسیاق میت

 ةقحستمال ةدائفلاو يلصألا غلبملا تاعفد طقف لثمت ةیبقاعتلا قديةلنا تاقفدتلا تناك اذإ ام میقیت :ةیلاملا تادوجوملا

 میت لي.ألوا فراعتالا خیرتاب ليالما لصالل ةدلعاال ةمیقال ھان على ألصلي"ا لغالمب " فیرعت میت م،التقیی اذھ ضغراأل
 ةرفت لالخ قتحسمال يصلألا غلمبلبا ةبطترملا مانالئتا رطاخمو لاملل ةنیمزال ةمیقال لبقام نھاا ىعل "ةدئاغلا" فیرعت
 فیلكاتالو ولةسیال رطاخم ثل(م ضراإلقا فیلكاتو رطاخمب ةقعلمتال ةسیساألا ىرخألا رطاخملوا دةدحم ةنیمز

ربح.ال مشھا ىإل ةفاضإلاب )،داریةاإل
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الھامة المحاسبیة السیاسات ٣

)تابع( المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات )د(

(X) ف ب ن م ك j م i l l l  cJjjUaJIj) ل̂<(1)ل

 يف دوقصنال خذبا ة،ئدلفاوا يلصألا غالمبل نم تعاوفمدلا طقف ثلمت ةدیاقتعال ةببدقنلا تقافتدال تنكا اذإ ام قییمت دنع
 تیقوت ریفی نا نكمی يداقعت طرش تان المالي صلألا ناك اذإ ما یمیقت لكذ نضمیتو .ةد١ألل ةدیاقتعال طروشال رعتباالا
عتبار;الا نعیب قوندصال ذخیأ یمقیالت ذلك اءجرإ عند .شرطال ذاھب فيی ھعلجی ال بما ةدیقاعتلا ةدینقال تالتدفقا ةمیق وا

دیة؛نقال تاقفدتلا تیقوتوا ةمیق ریفت دق ةملحتم داثاح-
ة؛رغیتم ةدئاف تالعدم لكذ يف ماب دي،عاقالت ةدناغال لعدم لیدعت اھیلع برتیت دق طورش-
و ید؛مدالت أو مأدقم دفعال ایامز -
ع(.جوالر معد طرش )مثل ةددحم تداوجوم من ةیدقن تقافدت ىلع لوصحلبا قوندصال ةبلاطم من دحت طورش -

 عوفمدال بلغلما نكا لاح يف طقف ةدئالفوا ليصألا لغمبال تعافدب ةصخاال رالمعایی عم نأمدقم فعالد صائصخ قفواتت
 لمتشت قد يلتوا السداد، قید يصلألا بلغالم ىعل ةدئالفوا يصلألا غالمبل نم ةددسم یرغ غلابم ربیك كلشب ثلمی مأدقم

 اذحوستالا تم الذي يالمال لصألاب قعلتی مافی ك،ذل ىعل وةالع .قدعلل بكرالم نھاءإلا لباقم لوقعم افيإض ضویعت ىعل
 ثلمی غبلمل مسبقال فعالد بطلتت وأ زجیت يالت زةلمیا نإف ة،التعاقدی ةمیسالا ھمتیق نع یدتز ةمیقب وأ ضخفم رسعب یھعل

 نمضتت دق يالت) ةحقتسملا ة(عودفلما ریغ )ولكن ةدیقاعتلا ةدئاغلا ىإل ةفاضإلبا ةدیقاعتلا ةمیسالا ةمیقال يرھوج لكشب
 ةدلعاال ةیمالق تنكا اذإ رعیالما اذھ عم فقتوات نھاا ھاراتبعا یتم ر(بكم توق يف ءھانالل ألوقعم افیاإض ائضیوعت ائضیأ
ي.دئمبال فراعتالا دنع ةیرھوج یرغ قالمسب عالدف زةمیل

ح الالحق التیاس المالیة; الموجودات والخسائر واألربا
 ةغكللتا ضخفیت متی ة.الفعلی ةدائغال ةقیرط امخدستبا أةطفملا كلغةالتب قأحال ةطفأمال بالتكلغة ةلیماال تداجوموال سقیا میت
 ةبینجألا تالمعال فرص رئاسخو حباروا دناوغال تاداریإب فارتعالا متی القیمة. ضافخنا رناعنخ لداعی ماب اةطفلما
فاقیإ  عن ةجتان رئاسخ او حبارا ياب فارتعالا متیو .رائسخال وا حبارألا نمض ةمیقال يف ضخفانالا رسائخو
ر.سائخال أو حرباألا نضم فراعتالا

(yy JUuj (t عبررف 

المالیة الموجودات
 صلألا من ةدیقن تقافدت ىعل لوصحلبا دیةاقتعال قوقحال اءانتھ دعن ليالما صلألاب فارعتالا فاقیإب قدوصنال مقوی
 تمی ةملاعم لالخ نم ةدیقاعتلا ةدیقنال قاتتدفال ىعل لوصحلبا ةدیقاعتلا ققوحال یلوحبت قوندصال مقوی ماعند وأ ي،مالال
 قدوصنال مقوی ال ةلماعم لالخ نم أو لي،الما لصالل ةكیمللا تزااتیموا راطخم ةفاك لیوحت ةیلعف رةصوب بھاوجبم
ي.المال صلألا ىعل ةرطیسلاب ظفتحت الو ةلیعف ةروصب ةكیملال تزااتیموا رلحاخم عیمجب ظفاتحالا وا لویحبت ھاجبوبم

 وا بكل ظفتحی ھكنول المالي، زركلما نیاب نضم بھا فرتعم تادوجوم یلوحبت اھبجومب موقی تالمعام دوقصنال رمیب
 تداوجوملبا فراعتالا فاقإی یتم ال ت،الالمعام هذھ لثم يفو ولة.لمحا تداجوموال ةیكلم تزااتیموا رطخام مظعم
ولة.لمحا

المالیة المطلوبات
ھا.انتھاؤ وا ھاغاؤإل میت ندماع وأ ةدیقاعتلا ھماتزالتا ةیوست متت عندما ليالما مازلتالبا فارعتالا فاقإیب وقصندال مقوی
 امزتلالل ةدینقال تفقاتدال نوكتو ھطورش یلعدت یتم مادنع المالي امزتلالاب فراعتالا فاقیإب ضأای دوقصنال موقیو
 ةمیقلاب ةلدعنلا طورشلا ىلع اءبن یدجد ليما مزالتبا فارعتالا یتم الةلحا هذھ فيو ،ةریھوج رةوصب غةتلخم لدعثلا
 يف ام)ب عفومدال نمثلوا أةغطثال ةببرتفدلا یمةالق ینب قرفلبا فراعتالا یتم ي،مالال امزتلالاب فراعتالا افإیق دنع دلة.عاال

.,رئاسخلا وأ حرباألا نمض ة(ملحتم تمازاتال وأ ةلوحث ةیدقن ریغ تداوجوم ایة ذلك

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

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
٢٠١٨- یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة
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 الھامة المحاسییة السیاسات ٣

J /سذدغ /سرحوب/ت )و( u j L f j بثإلم٤ب٠ المعبي 

المقاصة (٤)
 طقفو ما،عند ليالما ركزالم یانب يف غالمبل يفاص عرض ویتم ةلیماال تباولطملوا ةلیماال تداجوموال ةصاقم تتم
 يفصا سساأ ىعل تالمعامال ةیوستل ةلنیا ھدیل نوكیو بالغالم ةصقامب نافنلا بجاو قح دوقصنال ىدل نوكی ا،مندع
امن.متز كلشب توباطللما ةیوستو تداوجومال یلصحتل وأ یمةالق

(7 (oثبمة دخنملمض//

;يلی مال ةعقوتمال نماتئالا رائسخل رخسائال تصاصخمب فراعتالبا دوقصنال موقی قود.الع تداوجومو لیةلماا تدواألا

؛مطفأةال بالتكلغة اھسایق متی يتال ةببلاملا تداوجوملا ٠
و ى؛خرألا ةملشالا تدارایإلا لالخ نم ادلةالع ةمیقالب اھسایق متی لتيا لدینا يف تراماتثسالا ٠
ة(.المالی رریتقاال ادعدإل لیةدوال ییرمعاال نم  ٥١ مقر معیارال يف ھافیرعت تم ما)ك ودالعق تداوجوم ٠

 ءاستثناب المالیة، اةدألا رمع ىدم ىلع ةقعوتمال نماتئالا رسائخ دلعات ةمیقب رسائخال تصاصخم سقیاب قدوصنال موقی
شھرأ;  ٢١ دةمل ةقعوتمال نماتئالا رسائخ دلعات ةمیقب رائسخال تصاصخم سیاق متی ثحی يلی ما

و التقریر؛ خریتا يف ةضفخنم نائتما رطاخم ىلع يوطنت التي لدینا تداسن ٠
 ننم ةیرھوج ةروصب ھاب ةبطترملا مانئتالا رطاخم ادزدت لم التي ةفیرصملا ةدصرألوا ىرخألا ندیال تدانس ٠

ة(.المالی ة١دألل قعتولما رمعال ىدم ىلع ثحدت يالت عثرالت رطاخم ي)أ اھب دئيمبال فراعتالا

 ىلع ةعقوتمال نمائتالا رائسخ لداعت ةمیقب .لوقعلا تداوجومو ریةجاالت ینةمدال ممنلل رائسخال تصاصخم سقیا أمئاد میت
لیة.لماا داةألا عمر ىدم

 رائسخ ریدقت وعند ئيبدمال فراعتالا ننم ظوحلم لكشب تداز دق ةیلام اةدأل عثرالت رطاخم تنكا اذإ ام یدحدت دنع
 ئدزا ودھجم وا ةغكلتالزود ةحامتالو ةمئالمال ةمعادلاو ةولقعلما تمالومعال رباتعالبا قوندصال خذیأ المتوقعة، مانئتالا

 ةنیماتئالا رةداجال مییقتو قوندصلل ةبقساال رةخبال ىعل نأؤب ةیعونالو میةكال تماولعملاو تالحلیالت لمشت لتيوا
ة.شرافیستالا تماولعملوا

 اكثر ننم قحتسم نكا لاح يف ةریھوج ةروصب تداز دق يلاملا لصألاب ةقعلمتال نماتئالا رطخام أن وقندصال ضرتفی
مأ.یو ٠٣ نم

ما;ندع دلسداا رثعتم ىلمالا صلألا أن دوقصنال تبریع

 تخاذال قوندصال ءوجل وند قدوصنال اهجت ةینماتئالا ھماتازتلا ةافكب ضترمقال يفی أن ملحتمال یرغ من نوكی -
وأ د(؛وج نإ) نماضلا رةدصام لثم تءاراجإ

یومآ؛  ٩ ٠نم اكثر ننم قحتسم ليالما صلألا ونیك أن -

 ثدااح عیمج نع جنتت التي ةعقوتمال مانئتالا رئاسخ يف لیةلماا اةدألا رمع ىدم ىلع ةعقوتمال مانئتالا رائسخ ثلتمت
المالیة. ةد١ألل عقوتمال مرعال ىمد ىلع ملحتمال تعثرال

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

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة
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XjLj) JuJLdf lj}/رموحود/ت و( Lj j L U j  JyjLi}}

(o) ظ م٤/ئ ل س ر ی / ض

 عثرالت ثداحأ نع جنتت لتيا عةوقمتال نمائتالا رائسخ نم جزءال في أرھش  ٢١ دةمل ةقعوتمال مانئتالا رائسخ لمثتت
 ٢١ نم اقل ةد١ألل عقوتلما مرالع نكا اذإ رصأق ةرفت لالخ وا) یرالتقر خریتا عدب أرھش  ٢١ لالخ ھاثودح ملمحتال
.ا(رھش

 ةدیقعالتا ةرتفلل ىصقألا لحدا ىف عةوقمتال نمائتالا رائسخ ردیقت عند رابتعالاب ھاخذا یتم يالت ىصوالق الفترة ثلتمت
ن.تمائالا رطاخمل دوقصنال ھالالخ ضرعتی يالت

المتوقعة االنتمان خسائر قیاس
 حالیةال ةمیقال ھاأن ىعل مانئتالا رسائخ سیاق میت ن.ئتماالا رسائخل حرجلما دیرتقال يف ةقعوتمال ماننتالا رائسخ ثلتمت
 لتيا ةدیقنال تفقاتدال نیبو عقدلل أقفو أةنشمال إلى ةحقتسملا ةدینقال قاتتدفال نیب قرقا ي)آ نقديال جزالع تالحا ةافكل

ا(.علیھ صولالح قوندصال عوقیت

لي.الما لسأل ليالفع ةدئاغلا لدعمب ةعقوتمال مانئتالا رائسخ ضفیخت یتم

س /رلسعیىربرلك دخئض٠7ر ا
 ةمیقلاب ندیال تداسنو ةفأطمال ةلفكلتبا ةجلسملا ةلیماال تداجوموال تكان اذإ ام مییقتب رریقت كل خریتا يف قوندصال مقوی
 ضخفانال ضرعتا ھأن يالمال صلألا رعتبی ي.ائتمان ضفاخنال تضرتع قد ىرخألا ةملشالا داتیراإلا لالخ نم .ةلداعلا

لي.لماا لصالل رةقدلما ةلیبقتعسلا ةدیقنال تفقاتدال ىعل يبلس رثیتأ ھل كثرا او ثحد عوقو دنع  ءيانتمائ

 :یةتالال ةظوحلملا ناتبیاال على انيئتما ضفاخنال يالمال صلألا ضرعت على دلةألا لمشتت

؛ردصثلا وأ ضترمقال اھھجوی لتىا ادةالح لیةلماا توباعصال-
؛مأیو ٩  ٠نع یدتز ةرفتل دداسال يف رختأال وأ التعثر مثل عقد،بال لالخألا -
اخرى؛ فورظ يف اھلبقیل وقصندال نكا ام طورش على ءناب وقصندال لقب نم ةمدقم ةعفد وأ ضرق ةلودج دةاعإ -
وا خرى؛ا ةیلام كلةھی ادةءإ٠ أو سالفإلل ضرتقملا ضرعت ملحتلما نم نكوی نا -
ةلیام تمازأ جةنتی دنسلل دعشن قوس دوجو عدم -

يالمال زكرملا نایب يف ةسومتال نامتنالا رائسخ صصخم ضرع
 ةریفتدال ةمیقال يلماجإ نم أةطفلما بالتكلغة اھسایق میت لتيا لیةالما تداوجوملل رسائخال تصاصخم مصخ یتم
 صصخم لیمحت میت خرى،ألا ةملشاال تدارایإلا لالخ نم العادلة ةمیقلاب ندیال تداسنب لقعیت امیف .تداوجوملل
ى.رخألا ةملشالا تدارایألا نمض بھ فراعتالا متیو رسائخال وا حرباألا ىعل رسائخال

V) ركعفب
ل.یصحتلل ةیلعف ةیلامتحا جودو دمع ىمد إلى ة(كلی او ةیئزج رة)بصو يلما صلأل ةریفتدال ةالقیم يالمجإ بطش میت

 ةیفاك ةدیقن تقافدت ققحت ان نمكی خلد ردصام او تداوجوم كتلمی ال ندیلما نأ قوندصال ىری عندما ادةع كذل ویتم
 تزاملالا اجل نم ذیغنتال طةشنأل ةعضاخ ىقبت دق ةوبطشمال لیةماال تداجوموال ان الإ .بطشلل ةعضاخلا بالغالم ادسدل

.ةحقستمال لغباملا لیصحت صخی مایف قوندصال تءاارجبإ

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

العوجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة
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)تابع( المالیة والمطلوبات المالیة الموجودات د(

العادلة القیمة قیاس (٧)

 ةمظتنم ةملاعم يف ام زاملتا لیوحتل ھعفد متی وأ ،ما صلا عیب لباقم ھضبق نكمی يذال غبلمال يف ةدلعاال ةمیقال لثمتت
أ حاتم نوكی قوس ضلاف ه،ودجو دمع ةالح يف او ،سینرلا قوسال يف سیاقال خیرات يف قوسال يف نكیرشاعال نیب
م.زاتلالاب اءوفال مدع رطخام مازتلالل ةدلاعلا مةقیال ستعك خ.تاریال كلذ يف قودنصلل

داة.ألا كللت طشن قوس يف جدرلما سعرال امخدستاب ة١دألل ادلةالع ةمیقال سایقب دوقصنال یقوم متاحأ، كذل نكوی عندما
 ةیفاك ماجحوأ ةمظتنم ةروصب تباولطملا وأ تداوجوملبا ةصخاال تالمعامال ثودح حال ىف طشن ھان سوقال تبریع
 نأل ض،لعرا رسعب طشن قوس يف ةجردمال توادألا سقیاب دوقصنال مقوی ر.متسم لكشب رعاسألا نشأب تماولعم دمتقل

.عبیال رعسل برقالما ولعقالم السعر سكعی سعرال اذھ

د /ماوضرت )و( ل/ ر صت ع/ س /

ا:مندع ةكیمل قوقح توادكأ ددارستالل ةبلقاال تداحلوا فینصت یتم

 ةیفصت ةلاح يف دوقصنال تداوجوم يفاص نم ةبیسنات ةصح يف حقال اھلماحل ددارستالل ةبلقاال تداحلوا يطعت -
ق؛دوصنال

توادألا تائف ةفاكل ةسبنالب ةیونثا ةبترم يف تيأل التي تدواألا ةئف نمض اددرستالل ةبلقاال تداحلوا جردتن-
خرى؛ألا

ص؛ائصخال سبنف ىرخألا توادألا تائف ةفاكل ,ةیوناثلا توادألا ةئف يف دادرستالل بلةلقاا تداوحال ةفاك عتش-
 ناءستثبا ىرخا ةیلام تداوجوم میدقت وا أدقن عفلدبا ةدیقاعت تمازاتال أي اددرستالل بلةالقا تداحلوا نمضتت ال-

 و ق؛دوصنال تداوجوم يفاص من ةیبسانت ةصح لدعای ماب تداوحال لماح ققوح
 لكشب ةمناق اةدألا مرع ىدم ىعل اددرستالل بلةلقاا مھسألاب ةقعلمتال ةعقوتمال لیةماجإلا ةدینقال تقافتدال نوكت د

 يفاصل ةدلاعلا ةمیقال يف ریفتلا او اھب فرعتمال تداجوموال يفصا يف ریغتالو رسائخال وا حرباألا ىعل يسساا
داة.ألا مرع ىمد ىعل ھاب فرعتمال رغیو ھاب فرعنمال قدوصنال تداوجوم

 تدواا كالمتا قدوصنال ىعل نعیتی ال ،ادردستالل بلةلقاا تداحولبا ةقلعتملاو هالاع ةروكنملا صائصخال ىإل ةفاضإلبا
:ىلع يوطنت عقود وا رىاخ ةالیم

 بھا فرتعملا تداجوموال يفاص يف ریفتلا وا رسائخال وا باحرألا ىلع يساسأ كلشب ةئمقا ةلیماجإ ةیدقن تقافتد-
بھا. فرتعملا رغیو اھب رفمعتال قدوصنال تداوجوم يفاصل ةدلعاال ةمیقال ىف ریفتلا وأ

.ادردستالل بلةالقا تداوحال ىلماحل بقىلمتا ائدالع تیثبت وا ییدتق رثیتأ-
 تداحلوا فینصت ةادعبإ قوندصال موقی ر.تمسم لكشب ددارستالل ةبلقاال تداوحال فینصت مییقبت دوقصنال مقوی-

 نع قورفلاب فراعتالا متیو فینصتال إعادة خریتاب ادلةالع ةمیقالب ھاسایقب موقیو ةیلام تباولطمك دادرستالل ةبلقاال
 او دادرستالل ةبلقالا توحداال يف صائصخال عیمج وفرتت ال ندماع ةكیملال قوقح نضم ةبقسالا ةریفتدال مةقیال

 عیمج أقحال ترفوت اذو ة.كیمل قوقح تواأدك ھافیصنت اجل نم دةدحمال طورشلا عمیج علیھا قبطین ال عندما
 توادكأ اھفیصنت دةاعبإ قوندصال موقی ملكیة، قوقحك ددارستالل بلةلقاا تداحوال فینصتل صئاصخالو طورشلا

ف.نیصالت إعادة خریتا يف تباولطملل ةببرتفدلا ةمیقالب اھسیاق میتو ةیكلم ققوح

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

العوجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاجات
٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ في المتتھیة أشھر الستة لفترة

١٣



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

ضاحات ت حول إی  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
ستة لفترة شھر ال ى المنتھیة أ و ٣ ٠ ف ونی  ٢٠١٨ ی

تاریدقتلا ٤

 رؤثت لتيا تضارافتالوا ترایدقلتاو امكحألا عضو وقندصال ردیم نم بطلتی ةلیحرمال ةلیماال تانالبیا هذھ إعداد نإ
 جتائالن فلتخت قدو ت.فاورصموال تدارایألاو تباولطملوا تداوجوملل ةنطنلا غالبمالو ةبیسحامال تسااسیال قیطبت ىعل
رات.دیلتقا كلت عن علیةالف

 قیبطت يف وقندصال دیرم لقب نم ةعوضوملا ةماھلا امحكألا تكان زة،موجال ةلیحرمال ةلیماال تانالبیا ٥ذھ إعداد دنع
 تانالبیا على بقةمطال ھاسفن يھ ترادیلتقا من نیقیال لعدم ةسییرئال ردصاملوا قوندصلبا ةصخاال ةیبسحاملا تساالسیا
خ.تاریال كذل يف ةھیتمنلا ةسنلول ٧١٠٢ رمبسدی ٣  ١يف ماك لیةالما

 ةیلاملا رطاخملا ةرادإ ٥

المالیة المخاطر عوامل ١ه-

 تالدعم رطاخمو تاللعما رطخام ةمنضتم) قسوال راطخم :يھو ةیلام رطاخم دةعل ھضرعت قوندصال ةطشنا نإ
.نمائتالا راطخوم ةولیسال رطاخمو عار(سألا راطخوم يدنقلا قفدتلل ةدئاغلا

 زمالال ةیلامال راطخالم رةداإب ةصخاال تاحاصفإلاو تومامعلال عیمج زةجومال ةلیحرمال لیةماال تانالبیا نمضتت ال
 رمبسدی ١٣ يف ماك قودنصلل ةویسنال ةلیماال ناتبیاال عم بجن ىإل أبنج ھاتءراق بجیو السنویة، ةلیماال تانالبیل
٧١٠٢.

ة.السن ةاینھ مند راطخلما ةرداإب ةصخاال تساالسیا نم أي يف أو طرخاالم رةإدا مسق يف ترایغت ھناك تكن مل

CjUyi jJalin (!)
 جزالع ةجیتن خرآلا فرطلل ةیلام رئاسخ ثودح ىف ةیلام داةأ ىف فارطألا حدا بسبت راطخبم نماتئالا رطاخم تتمثل

 تارامثتسالاو لیةلماا تساسؤمالو كنوالب ىدل عئداوالو ھدلاعی ماو قدالن نم نمائتالا رطاخم أشنت ما. مازتلبا اءالوف نع
 كلذ يف ماب ء،اللعمل نمائتالا رطاخمل ضرعتال تالحا ىإل ةفاضإلاب ىرخألا تداجوموال ضعبو ةكیمللا تداسن في
ق.ودنصلا دیرم ىدل ةعدوم قودنصلبا ةصخاال ةفیرصلما ةصدرألا إن بھا. زمملتال تالمعامالو ةمائالق, ةینمدال ممنال

 تادوجوملل ةعنیلما ةریدفتال یمقالب ٨١٠٢ وینوی ٣  ٠يف ماك مانئتالا رطاخم نم ةجرد ىصقأل قدوصنال ضرعت یتمثل
الموجز. يلحرمال يالمال كزرلما نبیا يف ةصللا تان یةالمال

طر )ب( خا السیولة م
 ةنیكامإ ھل حتتی ةجردم تراماتثسا يف ةیسیئر رةوصب رماستثالا لالخ من ةولیسال رطاخم ةرداإب قدوصنال موقی
.تدادارتسالاب فاءلول ةیفاك ةلویسب ظفاتحالا

١٤



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

ضاحات ت حول إی  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
ستة لفترة ي المنتھیة أشھر ال و ٣ ٠ ف  ٢٠١٨ یونی

 ببإلم٤دئ المالیة المخاطر إدارة ٥

d) المالیة المخاطر عوامل ١-٥ b̂)

c j jJ l  jL l ia  (g)
 ةبینجألا تاللعما فرص رعاسوأ ةدئاغلا تالدعم مثل السوق رعاسأ يف تراغیلتا رأثیت راطخم يف قسوال راطخم تتمثل

لیة.ما توااد نم ھب ظفتحی مال ادلةالع ةمیقال وأ قدوصنال تإیرادا ىلع مانئتالا شماوھو ھمسألا ارسعوأ

 ىدل سوقال رطاخم رةداإ متت .ةریماثستالا ھافدھأو ھھھیجوت عم ةسقتم السوق رطاخم رةداإل قوندصال ةجیتیراتسا نإ
المتبعة. تءاراجالوا تسااسیلل أقفو وقندصال ردیم قبل نم ةیموی ةروصب وقصندال

jb )و( t ia س ا
 ةلمعب اھب فرتعملا تباولطملا وا تداوجوملا او ةلیقبتسملا ةریجالتا تالمعامال نوكت ماندع تالمعلا رطخام شانت

.قدوصنلل ةلیغیشتال ملةالع فالخ

 تالمعب او ي(ریكمألا راللدوا امام ھفرص رسع تمثب)ال يتارامالا ھمرلدبا تباولطملوا تداوجوملا ظمعم متت ثحی
 رعاسأ يف ةملتحم ةلوقعم ترایغت ایة ان دارةإلا ىرت ي(،كریمألا راللدوا امام كلذك اھفرص رعس ثبت)م أجنبیة

ق.ودنصلل لیةلماا ناتبیاال ىلع ركبی لكشب رؤثت نل رفصال

jljjJJ ررئ شر مئ )و(
 ةفنصملاو قدوصنال لبق من ھاب ظفحتمال ةلیماال توادألا ببسب ةلیماال تدواألا ارسعا رطاخمل ضرعم وقندصال نإ

 ردیم موقی ائر.خسال وا حبارألا لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب تراامثتسا ھاأن ىعل جزموال يحلرمال يالمال زمركال نبیا في
 يف اھب رةجامتلوا لغةمخت تعااطق يف توادألا نم ةعونتم ةظفحم اءشإن لالخ نم ارسعألا رطاخم ةرادإب وقصندال

ة.ریماستثالا تاھیجوتلل قأفو ةریجالتا توادألا يف رامثتسالاب قدوصنال مقوی ة،عتیادیالا فورظال يف .ةغتلخم اسواق

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا ٦

فالنث
و
 

ر
لا

م
وم

 
ال تداوج

ر
فأل  ٠٥٣,٥٠١ اھتمیق غلبت ةجردم ھمسا نم رخسائال وا حابرألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقالب ةلیما

وا  حبارألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةیلام تادوجوم كاھن نكت مل .رھرد فا , r/7 ,rr.r٠. ١ررھبالببد مھرب
ن.رھال دقی الخسائر

لة:والد بسح لیةلماا تداوجوملا عیزوت يلی یماف

١٥

 

 وینوی ٠٣
 ٨١٠٢

 مھرد ألف
(ةققدم برغ)

 ربمسید ٣ ١
 ٧١٠٢
 مھرد لفأ

ققة()مد
;ةجدرعال ةیلاعلا دواتألا

٣٣٧(٤,٨٢٧٤٦٢ةدبوعسلا دةدرعل ١ةكملمال
٤٨٥,٧١٥٢١,٦٣ةحدتلما ةیبرعلا تراماالا

٢٤٩٤٥٠,٢٢(٢١تویالك
٠٣٧,١-نماغ

 ٠٥٣,٥٠١٢٤٦,٢٢١



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

ضاحات ت حول إی  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
ستة لخترة شھر ال ى المنتھیة أ  ٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ ف

ةقالعلا تان فارطألا ٧

) ف ھوية أ طرا ت األ العالقة نا

 يف رخآلا رفلطا ىعل ظوحلم ریثأت وأ رةطسی ةسرمام ما فرط روقدمب كان اذإ قةالع تان ھاأن فراطألا ثعتبر
 رماستثالا ةنجول يرشاتسالا سجلملا اعضاء نم ةقالعلا تان فراطألا فألتت .ةلیغیشتال او ةلیماال تراراالق ناختا

 يقلوت میدقتب ةدیایعتالا لامعألا قیاس يف وقصندال موقی .مھترطیسل ضعخت يالت تكارشال كلوت قدوصنآل ومدیر
ق.دوصنال ردیم لقب نم ةررقمال ماكحألوا طورشلوا ھاعلی قمتفال رعاسالل أقفو قةالعال تان فارطألا كلت نم ماتخد

واألحكام الشروط ب(

یة:الرئیس ماكحألوا طورشلا يلی یماف

الوساطة
 تمادخ مدوتق ل،وألا يطببوأ كنب لبق نم ملكاالب ةكولمم ةعبانن ةكرش ىھ م،م.ذ. ةلیماال قاروالل يظببوا ةكرش نإ

سوق.ال يف ئدةساال رعاسألل أقفو قدوصنال ىإل ساطةالو

المصرفیة الخدمات
ق.دوصنال مع ھالیع قمتفال رعاسألل أقفو ةرفیصلما تماخدال ذهھ قدوصنال دیرم یقدم

رى
ط:شروال ئحةال يف ةجردمال بعاتالل أقفو لیةلتاا بعاتألا قدوصنال دیرم قحستی

و ؛أوینس  ١X. ٥ ةسبنب ةریھش ةروصب اھلیمحت تموی میةبو رةوصب قحتست ،ةرداإ اتعاب ١ -
قودنصلل میزلمتا اءدألا نع  X ١ ٠ةبسنب ةیونس بعر ةروصب اھلیمحت تموی ةمیوی ةروصب قحتست ء،أدا اتعاب ٢-

 تان ةسنلا لالخ اداء أتعاب عفد یھاعل برتیت يلتوا تداوجوملا يفاصل ةمیق واخر ةعوضوملا فادھألبا ةرنقام
!ةصللا

) ] د ) م ل ل ر ف٠ر

ریر:تقاال خیرتا يف ةقالعلا تان فارطألا ىدل دةصرألا يلی یماف ,

 

 ٠٢ ٨١ وینوی ٠٣
 مھرد فأل
(ةققدم رغی)

٧١٠٢  رمبسدی ١٣
 مھرب لفا
ة(قتقم)

٧١٤٠٥٢.١١٠٦ھدلاعی ماو دقنلا

قةالع تان فراطأ ىفا قحستمال
٢٥١٦٦١قدوصنال رمدی ىإل فعالد ةقحتسم رةداإلا ابأتع
٣<٧٢نمیألا ظحفال رةداال ةقحتسم ةریداا تفاورصم
-٨فعلدا ةقحتسملا ةافضمال ةملقال ةللرضل قعلتت ةلرادا اباعتأ
عالدف ةقحتسملا ؤشرلما موسر

'
٢-

 ٩٨١٦٩١

 ةیكمللا تدانس تراماتثاس نمض رائسخال وا باحرألا لالخ نم ةدلاعلا ةمیقلاب ةالیم تداوجوم قدوصنال ىدل جدیو ال
ق.دوصنال نع ةابنیلبا ةقالع. يذ فرط ىدل بھا ظحتفمال

٦٦

'



ي األموال ونثمیة للدخل -ابوطني أبوظبي بنك صتدوق  أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة ف

ت حا ضا ت حول إی  العوجزة المرحلیة المالھة الییانا
و ٣ ٠ 'في المنبتھیة أشھر الستة لفترة ونی  ٢٠١٨ ی

العالقة نات األطراف ٧

الععامالت )د(

 لخدلا نایب نعض ةجردثلا وینوی ٣  ٠يف ةیھتنعلا رھشا ةستال ةزتف لالخ ةقالع تان فارطألا عم تالماععلا يلی امیف
جز:المو يحلمرال شاملال

 

وینوی ٠٣
.٨١٠٢
ھمرد لفأ
(ةققمد غیر)

وینوی ٠٣ 
 ٧١٠٢
.مھرد لفا 
ة(قدقم )غیر 

(٦٤)' (٦١) ةیلاملا ق١روألل يبظوبا ةكرشل ةعوفدملا ةطاسولا تافورصم
(١).٧٧) (٨٧٩) رةداالا باعتا
(٠٧١) (٢٦٣٦٢١) ةریداإ تفاورصم
-  حبارألا تعایزوت داتراإی
-(٠٤)ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضب قلعتت ةیرادإ باعتا

 قودنصلا تادوجوم ةمیق يفاص نم یأسنو /١.ه ةسبنب ةرادإ بعاات عفد قحتسی ،طورشلا ةحقال نم ٢ -  ٥١ ةداملل قأوف
.أیموی اھقاقحتساو اھباستحا میتو ،قودنصلا ریدم ىلإ ةیرھش ةروصب

 .بولطملا ءادألا ىوتسم قیقحت مدعل أرظن منءيش در ."٠٢. r jjjjjV.)ةیلاحلا ةرتفلا لالخ اداء موسر لیمحت مین لم
.نییسیئر -ةرادإ يفظوم قودنصلا ىدل دجوی الو قودنصلا ریدم لبق نم قودنصلا ةرادإ متت

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسالا نم (رئاسخلا)/حابرألا يفاص ٨

 

وینوی ٠٣
٨٠١٢

مھرد ألف
(ةققدم ریغ)

وینوی ٠٣ 
 ٧١٠٢
مھرد فلا 
(ةققدم ریغ) 

(٣)ه٣٩) ٠١)٤٦٥ ةقتحعلا یرغ (رئاك)/حابرألا
(٤,٤١ه) (٨٩٧) ةققحعلارناعخلا

(ه,.٣٨) ٦٦,٧٩ 

رھشا ستةال ةرتفل رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تاودألا من ةققحملا (رئاسخلا)/حابرألا ثلمتن
 نیبو مقییت رخا خیرات يف لیةماال ةد١ألل یةرتدفال ةمتیال بین قرفال يف ، ٢  ٠ ٧١ نیویو ٣ >و ٢.  ٨١ ونیوب ٣.يف العتتھیة

ة.المالی ةادألا ذهھ ةیوست رعس

 ةتسلا ةرتفل رسائخال او حبارألا لالخ نھ ةدلاعلا ةمیقلاب ةلیعاال توادألا من ةقتحعلا رغی (رئاسخلا)/حابرألا ثلتمت
ییمتق رخا خیرات يف ةیلامال ةادالل ةریفتدال ةعیتال نیب قفرال يف،٧١٠٢ وینوی ٣ ٠و ٢  > ٨١ وینوی ٣  >يف ةھیتعتلا شھرا
ر.التقری فترة ةھاین يف فتریةالد اھمتقی نبیو

١٧



 أفریقیا وشمال األوسعد. الشرق مئطقة في األموال وتنمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك ھعذدوق

 الموجزة المرحلیة المالھة البیانات حول إیضاحات
 ٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ في المنتھنة أشھر الستة لفترة

ةیالمال تباوطلمالو تداوجومال ٩

.ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا فینصت هاندا لودجلا نیبی

 

 ن٠ ةلداعلا مةقیالب
وأ حاربألا لالخ

ئرسالخا 
ھمرد فلا

ةعكلتلبا
 خرىألا المطعاة

ھمرد ألف
 يلماجإلا

مھرد فأل
(ةعقدم ریغ) ٨١٠٢ وینوی ٣  >يق ماك

المالیة تادوجوملا
 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا

٥٣٠٥.١.-١.ه,٠٥٣رئاسخلا وا حابرألا لالخ
٧٨٧٨-ىرخا ةنیدم ممن

  -٨٧٢٨٧٢
٢ه)٧١,٤٥٢٧١٤-ھلداعی امو دقنلا

 ٢٣١(٠٥٣,٥.١٢٨٧٠٥٢١٣١

المالیة تابولطملا
٩٨١٩٨١-ةقالع تان فارطا ىلا قحتسملا
١٣١٣-ىرخا تابولطم

 -.٢٢.٢٢

(ةققدم) ٧١٠٢ ربمسید ٣  ١يف امك

ةلیعالا تادوجوملا
نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا

٢٤٦,٢٢١-٢٤٦٠٢٢١رئاسخلا وا حابرألا لالخ
١١(١١٠٦.٦.-ھلداعی امو دقنلا
٣٦٣٦-ىرخأ تادوجوم

 ٢٤٦٠٢٢١٣٧,١٦٥١٨,٨٢١

fJLIjbjC سا
  -٦٩١٦٩١

٨٨-ىرخا تابولطم

 -.٤٢.٤٢

   
  



ك ھعذدوق ن ي ب ظب و ب ي أ طن و ل ل ونثمیة للدخل ا وا م ي األ  أفریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة ف

ضاحات ت حول إی  الموجزة المرحلیة المالیة البیانا
ة لفترة ست شھر ال ي المنتھیة أ  ٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ ف

المالیة والمطلوبات الموجودات ٩

العادلة بالقیمة المقاسة المالیة لألدوات المتدرج النظام

النظام ىوتسم بسح رالتقری ةرتف ةیاھن يف ةدلاعلا ةمیقلاب سةقالما ةلیماال توادألا للیتح ليلتاا ولدلجا ضرعی
لة:العاد مةقیال سیاق فینصت رهاطا ىف میت يالذ ةدلعاال ةمیقلل درجالمت

 
 ١ ىوتسملا
ھمرد فأل

 ٢ ىوتسملا
ھمرد فأل

 ٣ ىوتسملا
ھمرد فأل

 يلماجإلا
مھرد فأل

(ةققدم )غیر ٨٠١٢ وینوی ٣  ٠ىف كما
 لالخ نم ةدلعاال ةمیقلاب ةلیماال تداوجوملا

٥٣,٥٠١،--٠٥,٣٥٠١رسائخال وا حرباألا

(ةققدم)٧١.٢ ربمسید ١٣ ىفاعك
 لالخ نم ةدلعاال ةمیقالب ةلیماال تداوجومال

٢٤٢,٦١٢--٢٤٦١٢٢١رسائخال وأ باحرألا

 يف ةبغر ھایدلو ةیارد ىعل فراطأ نیب ام مزاتال ةیوست وا ما صلأ لداتبسا ھب نكمی الذي غلمبلبا ةدلاعلا ةمیقال لمثتت
 ةمیتال ترایدقتو ةریفتدال لقیما بین فالختا أقحال شأنی فقد ھذاول .ةدییاعتالا سوقال طورشل أقفو تالمعامال هذھ جراءإ

 وا ةین ةأی ودجو نود ةریرامستالا دامبل أقفو قدوصنال لعم ضراافت ىعل ادلةالع مةقیال فیرعت يوطنی العادلة.
 .قوندصال حالص يف تسیل طورشب تالمعام يف أللوخدلا او يرھوج شكلب تلیالعما مجح صلیقلت ةرورض

 تالخمدال ةمیھا سكعی يذالو ادناه نالمبی ةدلأعلا میقلل جدرالمت ظامالن مداختساب ةدلعاال لقیما سقیاب قدوصنال یقوم
القیاسات: جراءإ ىف ةمدختسملا

ة.ثلمام اةدأل طشن قوس يف ل(عدلما یر)غ حدرلما سوقال رعس :  ١ىوتسمال

 ریغ ةروصب أو ر(عاسألاك ي)ا ةرشابم ةروصب ماإ ظة،لحوالم تالخدمال ىلع زةتكرلما یمالتقی بیالسا :٢ ىوستمال
 يف ةجردمال قوسال رعاسأ ام:خدستبا اھمیقیت تمی التي توادألا ىلع ةلفئا هذھ لمتشت .ر(عاسألا نم ةدمتسم يا)ةرشابم

أ طاشن لاق ربتعت التي قواسألا يف ةلثامم وأ ةقباطم توادأل ةرجمدال ةیقوسال رعاسألا او ة؛مماثل توادأل ةطشن واقأس
تیاطعم نم ةرشابم ریغ وا ةرشابم رةوصب ةظوحلم ةاملھا تالخدمال عیمج نكوت ثحی ىرخأ مییقت بیالسأ وأ
سوق.ال

 تملتش امثیح توادألا عمیج ىلع ةلفئا هذھ لمتشت ة.ظوحمل ریغ ھامة تالخدم امخدستاب التقییم یبالاس :٣ ىوستمال
 تقییم ىلع مھا ریثأت ةظوحملال یرغ تالخدملل نوكیو ةظوحلم تناابی ىلع زكترت ال تالخمد ىلع ییمالتق بالیسأ
 تالدیعالت نوكت ثیح ةثلمام توادأل ةجردمال رعاسألا ىلع ةانب اھمییقت متی يتال توادألا ىلع ةلفئا هذھ لمتشت داة.ألا

ت.وادألا نبی قورغلا سكعتل ةبولطم ةظوحملال ریغ ةماھلا تضارافتالوا

 يف ماكو رریلتقا ةرتف ةایھن يف ةدلاعلا ةمیقالب اھب ظفتحم ةرجمدال ةكیمللا تداسن يف قدوصنال تراماتثسا عیمج نإ
لة.العاد ةمیقلل حردمتال ظامالن يف ولألا ىوتسمال نمض بھا فراعتالا تموی ٧١٠٢ رمبسدی ٣ ١

١٩



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

 العوجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحاق
 ٢٠١٨ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

دادرتسالل ةلباقلا تادحولا يلماح ىلإ ةعوفدملا حابرألا تاعھزوت  ٠١

 

وینوی  ٣ ٠
٢٠١٨ 

 ھمرد فأ
(ةققمد رغ)

ویونی  ٠٣
٧١٠٢ 

 مھرد ألف
ة(ققدم )غیر

٤١,٣١٨٦,٣.ددارستالل ةبلقاال تداحلوا يلمحا ىإل ةعفومدال حرباألا تعایزوت
- ...٤٨٨...٢٠٨تداحلوا ىسح حابنألا تعابزوت

دادرطالل ةلباقلا تادحولا ١١

 عدوم رخآ خیرتا قدوصنال ددحی .بتتاكالا ةمیق نم دنىألا للحد قوندصال ىدل دادرستالل ةبلقاال تداحولا عضخت
 عضخت ة.ملكتمال ادردستالا تراعاشإ او بثانكالا یاتتفاقا رماتثسالا ردیم ھیف لبقی یوم خرا ھوو تباطلال مالستال
 قیعلت ىعل رةقدال ضأیا قودنصلل نوكی ،ةائینثنسالا وفالظر يف د.دارستالا ةمیق' نم ىندألا حدلل ادردستالا تراعاشإ
تان  تاكرحلا نایب مت .تداحوال يلماح عیمج حالص يف رمألا كلذ ناك ذاإ يمازلإ ادردستا ىھنرف او تدادارتسالا
ا قبط .زجومال يلحرمال دادرتسالل ةبلقاال تداحولا يلمحا ىإن ةوبسنملا تادوجوملا يفاص يف ترایغتال نایب يف لصلةا

 على قودنصلا صرحی ،٥ مقر حضایإلا يف ةینبملا رمخاطال رةإدا تسااسیو  ١قمر ضاحیإلا يف ةینبملا فادھأل
.ادردستالا تباطلب لوفاءل ةیفاك ةلویسب ظفاتحالا عم ةبسنام تراامثتسا يف ةمتلسمال تاباكتتالا غلبام ارمسنثا

 ٣  ١يف امك مھرد ٣ .  ٠١و ٢  ٠ ٨١ وینوی ٣  ٠يف امك ھمرد ٣.٣ه دةحو لكل قوندصال تادوجوم ةمیق يفاص غلبی
.١٧٠٢ ربمسید
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