
 والھاأل ةیمنتو لخدلل يلنھولا يظیوبأ كبن قودنص
ایقیرفأ لامشذ طسوالا قرشلا ةلھعذد يف

ت ) را ما إل د يف دولة ا وائ ع يلل طن و ك أبوظيب ال ق بن صندو )

 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا

٢• ٤١ وینوی ٣•



ي ابوظبي بنك صندوق حلن و ل ي األموال وتنمیة للدخل ا ة ف ق ط ئ افریقیا وشمال األوسط الشرق م

الموجزة المرحلیة المالیة البیانات

عةد£ص 

 ١زةموجال رحلیةالم یةالمال وماتالععل ةعجرام ولح لینالعستق تاباسلا يققمد تقریر

٢ جزلموا حلي وملا ليالعا زكوملا بیان

٣ وجزالم حليالمر رىاألخ املةالش ترادااإلیو الخسائر وأ احربألا بیان

 ؛ ادلالسترد ةالقابل الوحدات حاملي ىإل ةبوشملا اتالموجود افيص يف تیراللتغ جزلموا يمرحلال بیانال

٥ وجزالم يمرحلال ةیددغلا التدققات بیان

١•-٦ ةزجوملا حلیةالمر یةالمال اتالبیان ولح اتإیضاح



 دتعیل فلج رادل يج مء يب يك
ي  شءأبوظب

٦ ٧ \ ٣ ص.ب:
أبرظبي

ةدحتملا ةیبرعلا تمارااإل

 +١٧٩ )٢ل١•٤،هاا نوفیلت
 +١٧٩ )٢(٢٧٦١٦٢٢ سكاف

www.ae.kpmg.com^:؛^

ةجزولما رحلیةالم ةلیعاال ماتلولمعا عةجمرا حول نلیستقلما باتلحساا مدققي ریرتق

داتلوحا ليحام السادة
 افریقیا مالوش طسوألا شرقال طقةمن في والاألم ةمیوتن خللدل نيطلوا بيوظاب بنك قدوصن

 ظبيبوا

ةمدقمأل

 يف موالاأل میةوتن خللدل وطنيال ظبيبوا كنب قودنصل المرفقة زةجموال لیةرحالم ةالعالی ماتلولمعا ةجعرامب نامق لتل
:يلی ما ىلع ملشتت يلتوا ،٢•٤١ ویونی ٣  •يف كما )"قودئصل"ا(1يقیرفا مالوش طسوألا شرقال طقةمن

؛٢  • ٦ ٤ونیوی ٣• يف كعا جزلموا ليحمرال ليالما كزالمر یانب •

وینوی  ٣ا يف یةالمنتھ اشھر لستةا ةرفتل موجزال يلحرملا رىألخا ةملشاال تداراإلیوا رئاسخلا وا باحراأل نایب •
؛٢•٤٦

 تةالس ةرفتل دادسترلال یلةلقاا الوحدات ليحام ىلإ سوبةلمنا وداتموجال يافص يف ترایفقلل وجزالم يحلرمال البیان •
؛٢•٤١ یوونی ٣• يف تھیةلمنا ھراش

و ؛٢  • ٤١ ویونی ٣  •يف تھیةلمنا اشھر ستةال ةرفتل وجزالم حليالمر ةدیقنال فقاتتدال نایب •

الموجزة. لیةرحالم ةالمالی ماتلولمعا ولح تحاضاإی •

 ليدوال بيحاسالم ارعیملل أقفو زةجموال لیةرحالم ةالمالی تومامعلال هذھ ضوعر دعداإ نع ةؤولسم قدوصنال رةداإ نإ
 لیةرحالم ةالمالی ماتالمعلو هذھ ولح ناجنتاستا نع رالتعبی يف تناولیسؤم رمحنت ."ةحلیرمال ةالمالی یرارلتق"ا ٤٣ مقر
 ا.بھ مناق لتيا ةراجعالم الاعم ىلع ةانب زةوجمال

ةجعرامال لماعا قطان

 قبل من لیةرحالم ةالمالی تومامعلال "مراجعة ١٤٢• قمر ةراجعالم تطادبارا ولح ليلدوا ارللمعی أقفو تناعجرامب مناق دلق
 من ةسیرئی رةوصب ت،سارااستف ىعل لیةرحالم ةالمالی ماتالمعلو عةجرام وينطت ".أةنشلمل لتقسم باتحسا ققمد

 طاقن نإ اخرى. جعةمرا تجراءاوإ ةلیحلیت تءاراجبإ مدیاالو والمحاسبیة، ةالمالی ألمورا نع لینسؤوالم صخااألش
 نانكمت ال ةجعرامال نفإ ليبالتاو للتدقیق، لیةدوال عاییرللم أقفو ھب القیام متی يلذا قیققدال قطان نم بیرك شكلب قلا جعةالمرا

 التدقیق. اللخ نم ایھعل رفعالت كنمی لتيا امةالھ رموألا ةافكب ةراید ىعل نكوسن ننابأ تداكیتأ ىعل صوللحا من
 تدقیقیأ. یأار يدنب ال فإننا ليلتاوبا

جاتنتسالا

يف  ماك المرفقة زةجموال رحلیةالم ةالمالی ماتلولمعا ان نعتقد لناجعی ما ھناانتبا عرستی مل ا،مراجعتن ىعل ةانب
ةلیماال یرارلتق"ا ٤٣ قمر الدولي ساحملا ارعیملل أقفو یة،عادال حيالنوا ةكاف نم ھا،ادعدإ متیمل٢•٤٦ ویونی ٣•
".ةحلیمرال

 يانجلدا رننم
٨٦٢ ل:جیتسال مقر

آ عیاتیآ ةلقتفعلاءاشعألا تاكرئعلل يج مإ يب يك ةك شينرش ،دتعیل فجل دارل جي مإ يب يك
ةظرط شقوقحلا ةناك .ةيرسوطب ةینواعت ةكرغ •لاذرشاذرتذایجما يب يك ةكرخل

http://www.ae.kpmg.com


زجومال  يلحرملا يلاملا كزمرال نایب
٢•٤١ضوي٣•يافمك

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

 
حاضيإ

 )ةققدم یر(غ
 ٢• ٤١ وینوی ٣•
رھمد فال

)ةققدم(
 ٢• ٣١ رسمبدی ١٣
مھرب فال

توداعوجال
١٨،٤٧•٣ بنكال ىدل دنقلا

٣١١•٩•٩٢١٥••٧٩ رئاسخلاوا األرباح خالل من دلةالعا ةمقیالب تثمارااالست
٩٧٥•.•٥٧•٩•.7ریةاالستثما العقارات

-٤ قةالع ىذ رفط من حقالمست
٢•١١٦٦١• األخرى وداتوجالم

٢٩١••٢٥٤•٨•٥٩٢ تداجوموال ىالمجإ

تطلوباالم
٢٧٢٤٦٣ قةعال تان اطراف ىال قحسعتال

٢٧٢٤٦٣ المطلوبات ليجماإ

١٩١•٢١٨٦•٨••٣٢ دادسترلال ةلباقلا الوحدات ىملحا ىإل ةبوسئملا تداجوموال ىافص

٨٤•٢•٨٤٩•٥٨٦ ةمئاقلا الوحدات دلع

٤٨.٩٣•٧٢ )مھرد( ةدحو لكل تداجوموال ةمیق ىصاف

:د ددمم
تم يتلا( اتوحدال يلماح ىلإ المنسوبة وداتعوجال يفاص
١٩١•٥٩•٢•٨•٨٣٣ )فتتكالا رةنشل أقفو اھمش
)٩٦٢(٣)٥١( ضعرال أسعار ىلإ قإلغالا ارسعا نم لدیتعال

  ١٩٦•٢١٨٦•٨••٣٢

نوعفاش يرنھ ودكل
ةعومجملابرامثقسال؟عاطق - بدتتمالوضعال

راخوخ میلس
مھسأل؟ ةرادإ سیئر

 ة.جزولما رحلیةالم ةالمالی تائابیلا هذھ من زأتجی ال زءآج  ١، ىلإ ٦ من الصفحات ىلع ةجربملا اإلیضاحات لشكق

 • ١الصفحة ىلع مدرج الموجزة لیةالمرح ةالمالی ماتالمعلو ةجعرام ولح نمستثلیال اتحسابال يققمد التقریر نإ

٢



زجوملا يطرملا ىرخألا ةلماشلا تاداریإلاو رئاسخلا وأ حابرألا نایب
وینوي ٣  •يف ةیھتثملا رھش؟ ةتسلا رةتلف

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

  
حاضيا

 ققة)مد (غیر
،٢•١ 
رھمد فال

 ة)نققم ریغ(
٢•٣١ 
درھم فال

دلةالعا یمةبالق االستثمارات من األرباح صافى
٩٢••٥١٤٨••٧٢االخسائر او األرباح اللخ من
)١١•٧٣٦(- ریةاالستثما تلعقارال ادلةالع یعةالق فى اتالتغیر
٦•٣١٩٧•٥٨• األرباح توزیعات اتإیراد
٤•٣١٧٤•٨٢٣ ریةثمااست اتعقار نم ریةإیجا اتإیراد
٨٦٦ رىاخ اتإیراد

٨٢•٢٢٥٧٧•٣١٢ ارثمستالا إیرادات ىاقص

)١•٧•٥()١•٢٣٩( إلدارةا ابأتع
٨)٧٦()١•٣١٣( خرىا ةلعفشت وفاتصرم
)١•٦٢٦()٢( ةذافلا وفاتصرم

٣)•٨٩٦()٣•٧٤٢( ةشغشتلا وفاتصرالم ىالعحا

-)٤•٦٩٥( لالسترداد بلةلقاا الوحدات ىلحامل عةالمدقو باحاألر تیعاتوز

ىملحا إلى بةالمئسو وداتالموج ىافص ىف ادةالزی
٥٢••٤١٧٧•٧٣• ردادستلال ةباقلا وحداتال

جزة.لموا لیةرحالم ةالمالی اتالبیان هذھ من زاتجی ال زءأج  ٦ •إلى ٦ نم الصفحات ىلع ةدرجالم حاتضااالی تشكل

 ١الصفحة ىلع جدرم الموجزة رحلیةالم ةالمالی وماتالمعل عةجرام ولح نیلقتععال الحسابات يققمد رریقت نإ

٣



ة في األموال وتنمیة للدخل الوطني ابوظبي بنك صندوق طق أفریقیا وشمال األوسط الشرق من

 دادرتسالل ةلبقالا تادحولا يلماح ىلإ ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف تاریغتلل زجوملا يلحرملا نایبلا
)ةققدم ریغ( وینوي ٣• يف ةیھتئملا اشھر ةتسلا ةرتفل

 
اتحدالو ددع

تداجوعوال ىصاف
ياتةب•وشلا

 تناحوال ىلماح
رھمد ألف

٣٤١•٨٤٥٩٢•٧٣٣•٢٦٨٩ •٣١ رایین  ٦ىف صیدلرا
٩•٢٦٧٤•٦٩٤•١٢٤'قترةال خالل توحدا دارصإ
)١١,؛•٤()٣•٣•٨•٥•٣(فترةال لالخ توحدا ددارستا

 
٥٢••٧٧-إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد

٦٦١•٧٤٤٤٤•٥٢٥•١٩•٢• ٣١ وینوی ٣• يف كما دیصرلا

٦٩١•٨٤١٨٦•٢•٩••٢٩٧• ٤١ ایرین  ١يف صیدلرا
٤•١٨٦٧•٣١••٨٢١ترةالف خالل تداوح ارصدإ
)٢•٦٩٧(٦)٣٥•١٦٨(فترةال خالل تداحو ردادستا

 
أل ة ل ا ث ھ ص ذ ی خ ت : ط ٤١•٧٣•-ئ

٢•٨••٨٤٣٢•٥٨٦•٢٦٤٣•٤١ وینوی ٣  •يف كما دیصرلا

ة.جزولعا رحلیةالم ةالمالی اتالبیان هد من زأیتج ال زءأج  ١ •ىلإ ٦ نم تحاصفال ىلع ةجربملا حاتضااإلی لكشأ

.  ١حةصفال ىلع حدرم وجزةالم ةرحلیالم ةالعالی ماتالععلو عةجرام ولح ینلمستقلا الحسابات يققمد رتقرق إن

٤



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

زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تاقفدتلا نایب
وینوي ٣  ١يف ةیھتثملا رھعثا ةئصلا ةرتفل

 
ة)مدقق (غیر

٢•٤١
رھمد فأل

)قةقمد ریغ(
٢•٣١
مھرب فل!

ةیلغشتلا ئشطةاأل نم یةقدالن دفقاتلتا
٥٢••٤١٧٧•٧٣• تایلمعلا نم األرباح صافي

:ل تايوست
١٦•٧٣٦-ةيراعثتسال! اتقارللع ةلداعلا ةمیقلا ىف تاریتلا

 •٦٣•٤١٤٦٧•٧٣
:يف تاریغتلا

)٤٢•٩٥٤()٥١•٢٩١(رئساخال وا األرباح خالل نم دلةالعا ةمقیالب اتاالستئمار
)٤•٦()،(قةعال ذى فرط نم قحشعملا

)١•٣٤٢(٢••٦٥األخرى وداتوجالم
)٤()٢٩(قةعال تان اطراف را حقالمست

١••٦•١٢•٨٣١ ةعلششتلا ةطشنألا نم ةبدقنلا تاقفدقلا

یةویلتمال نشطةاأل نم النقدیة دفقاتلتا

٩•٤٦٧٤•٨٦٧تادحو رادصا نم تالصحتملا
)١١•٤•٤()٢•٦٩٧(تداوح دادرتعمال اتوعدفالم

)١•٨٢٩(١•٢٧٩ةھلوعتلا ةطشنألا )ىف ةمدختدعمل؛(رنم ةيدقتلا تاقفدتلا

٨•٣٤٧٦•١١•ادلھیع اوم دئقال ىف الزیادة ىافص

٦)٩•٩٧٩( ریانی  ٦ىف ھلداعی امد دنقلا

)١٦•٣•٥(٣•٤٨١)0 €أ'-{*;'ل(وینوی ٣•ىف ھلداعی وما دقئال

ة.جزلموا لیةالمرح یةالمال اتالبیان هذھ نم یتجزا ال زءأج  ١ •ىلإ ٦ ن• تحاصفال ىعل ةجرعدال اإلیضاحات تشكل

.  ١لصفحةا ىلع ج مش الموجزة رحلیةالم ةالمالی اتعلومالم جعةمرا حول يلقتسملا الحسابات يققدم رریقت إن



 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیءا

ةیسیئرلا ةطشنألاو ينوناقلا عضولا ١

 ھو )"قودصنال"( افریقیا شمالو طسوألا قرلشا ةقحلنم يف ألموالا میةوتن خللدل وطنيال يبظوبأ بنك وقندص نإ
 ردی"م( ع.مش. يوطنال يبظوبأ كنب بلق نم المتحدة ةیبنعلا راتاألما ةولد يف یسھتاس مت حوغتم استثمار ندوقص
 ٣ بتاریخ ٢  •ا/٦٣١/٢٨٨ قمر زيالمرك المتحدة بیةالعر راتاإلما صرفم ةافقمو ىلع اجنب صرخوم )ق"ودصئال
ق.الصندو رمدی لقب نم طتھأنش إدارة وتتم لصمنف نكیا ةابمثب وقصندال رعتبی ال .٢••٨ ایرین

 لقةعمت تداسل و/او أفریقیا الوشم طسألوا الشرق يف سھمأ ةظفحم يف اراالستثم وھ للصندوق يسیئرلا ضالغر نإ
 اءوس )عالمیةال إلیداعاتا وإیصاالت كیةاألمری تاألیداعا وإیصاالت یل،تحولل ةالقابل اتالسند لمئ( ةكیملال قوقبح
 قومی "،ةصرولبا رحخا" باتتیتر اللخ نم او ھاب فرعتم لمیةعا رفص سواقا يف ھاب جرةالمتا متی او ةجردم تكان
 اتقارالع إلى افةألضبا تباكلا الدخل تان یةالمال قورااأل ثلم وجوداتم تاجبإن أفریقیا وبوجن طسوألا شرقال ندوقص
 اراالستثم امجبر لكذ يف ماب الصلة تان رىاألخ ةالمالی راقألووا تلعقارابا الصلة تان ریةاالستثما واتألدوا

ح.باألرا إیرادات وزبعوت مالال راس ةمینت غرضب ىخرا ألطراف الجماعي

 تاإلمارا فرصم بلق من تالتعدیال هذھ مادعتا مت .٢  • ١ ٤ایرفبر ٢  ٤يف طرولشا حةالئو تابكتاال ةرشن لدیعت مت لقد
 مدیرل المسجل بكتلما دىل الطلب دنع تانمتاح انالمعدلت طروشال ئحةوال اباالكتت ةوشن نإ ي.المركز المتحدة العربیة
دة.المتح عربیةال تاالمارا ،يبظوبأ ؛، بص. وھ ھانونعو قالصندو

 لوطنيا بوظبيأ كنب قوصند" سما یھعل قطلی قأبسا نكا حیث الصندوق سما ریفت مت ، ٢  • ١ ٤مایو  ٥١ نم ارأاعتب
ت".رامااال ةلودیفدذ1للعو

 دادعالا ساسأ ٢

التوافق (!)بیان

 مت حلیة.مرال ةالمالی التقاریر ،٤٣ قمر وليالد بيحاسالم ارللمعی قأفو الموجزة حلیةالمر ةالمالی تائایبلا هذھ دعداإ تم
 مئذ دوقصنلل ليالما ءداألوا كزمرال يف ترایفقلا ھملف امةالھ التعامالمو اثحداأل رسفأل رةلمختاا حاتضااالی جرابإ

 اتالبیان هذھ ملشتت ال اریخ.الت لكذ يف المنتھیة ةسنولل ٢•٣٦ مبردیس ٦٣ يف ماك ویةسن ةلیما تبیانا اخر إصدار
.یةولدال ةالمالی رالنثاری لمعاییر قأفو ملةلكاا السنویة یةالمال تالبیانا دادالع زمةلالا ماتالمعلو یعجم ىعل

)\%؛صیی\: بتاریخ وقذدلص ١رمدی نع ةبافاب زةعوجال رحلیةالم ةالمالی ت١ذایبلا هذھ ادھتءا تم

(ب)؛لتقديرات

 ضاتراالفتوا راتدیلنثوا م،كاحألا ضعو الصندوق ریدم من طلبیت الموجزة رحلیةالم یةالمال اتالبیان هذھ دداعإ إن
 وقد ت.روفامصوال واالیرادات ت،والمطلوبا تداجومولل ععلنةال الغلمبوا المحاسبیة السیاسات طبیقت ىعل تؤئر يالت

ات.دیرتقال هذخ نع ةالفعلی جالنتائ فتختل

يف  الصندوق مدیر بلق من ضعھاو مت يالت امةالھ األحكام تكان ،زةجولما حلیةالمر ةالمالی اتالبیان هذھ دادإع دنع
ا ھقیطبت تم لتيا ھاسنف يھ تاردیدقال من نیدیال دملع سیةرئیال مصادروال ندوقلصبا صةالخا ةبیسحامال تاسایسلا تطبیق

.خراتلا لكذ يف تھیةلمنا ةوللسن ٢•٣١ رسمبدی ٣  ١يف ماك یةالمال تالبیانا ىلع

٦
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ةماھلا ةیبساحعلا تاسایسلا ٣

 السیاسات سنف يع زةموجال لیةالمرح یةالمال وماتالمعل هذھ يف قالصندو لبق نم بقةطلما بیةحاسالم اساتالسی نإ
 وھ ما اءباستثن ،خریتاال لكذ يف ھیةمنتال ةسنولل ٢•٣١ رسمبدی ١٣ كما یةالمال ھناتیاب يف وقصندال لقب نم طبقةالم

:هنادا مبین

ر عايی م ت ال سیرا ي الجديدة والتف م الت طبیقھا ت ت

 رحلیةالم ةالمالی اتالبیان هذھ دعداإ دنع ھایقطبت متو فترةال اللخ ةریسا توالتفسیرا المعاییر ىلع التالتعدی حتاصب
 ض)عرال :ةیالعال توادأل(ا ٢٣ قمر وليالد المحاسبي یارمعال ىعل تالعدیلتا يف التالتعدی هذھ ثلتتم زة.جلموا

 یة:مالال ات(األدو ٩٣ قمر الدولي يعباتحمال اروالمعی ت)العوجودا ةمیق خفاض(ان ٦٣ قمر الدولي المحاسبي رلمعیاوا
وق.للصئد الموجزة رحلیةالم ةالمالی اتالبیان ىعل ديما ریت یالتالتعد هد لتطبیق یكن مل .والقیاس) فتراالعا

 ترةالف ىعل ھالعیفت یتم مل كنول ھاصدارإ مت يالت الجدیدة راتسیتفوال المعاییر ىعل تالیعبتوال المعاییر من ددع ناكھ
 هذھ دعداإ دنع الصندوق قبل من بقمس شكلب ھاقطبیت یتم مل ليبالتاو ٢•٤١ ینایر  ١يف ؛دبت التي لیةحاال بیةحاسالم

ا ھریت دىم دیدحت متی لمو قبسم شكلب یرایلمعا هذھ قبیطت ىإل وقصندال ططخی ال .زةجولما لیةرحالم یةالمال البیانات
د.بع

رئاسخلا وأ حابرألا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثتسإلا نم )رئاسخلا(/حابرألا يفاص ٤

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

 
 یر(غ
٢•١، یوونی ٣ •
رھمد فلأ

1حعئثم ردغؤ١مدققة)

٢• ٣١ ونیوی ٣•
ھمرد الف

)١•٥٥٧()٧•٤١٣(ققةحالع ئرالخسا
٣ا(٢٢٩٣٨•١٤٣حققةالم ریغ احاألرب

 ٩٢,•٥١٤٨••٧٢

 سھموأ تداسن نم یرالنثر خریتا يف كما الخسائر وا باحاألر اللخ من دلةالعا یمةبالق الصندوق استثمارات ةكاف فلئ
ةكیمل

٧
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 ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تاحاضیإ

القةالع تنا فارطألا ٥

العالقة نات األطراف ھوية

 يف خراأل الطرف ىلع ظأوحمل یرأتاث او رةطسی رسةمما ام فرط وربمقد كان اذإ قةالع تان انھا طرافاأل قعتبر
 ماراالستث جنةول االستشاري لسمجال ضاءأع نم عالقةال تان طرافاأل فتألد یة.التشغیل او ةالمالی تالقرارا ناختا

 لقيوت میدثنب االعتیادیة مالعاأل قسیا يف دوقصنال یقوم م.طرتھلسی ضعخت لتيا تالمنشآ وتلك الصندوق ریدمو
 ق,الصندو مدیر لبق نم رةالمقر امألحكوا طورشوال ھاعلی تفقالم عارلآلس قأفو عالقةال تان رافاألط كلت نم ماتخد

واألحكام الشروط

:یةیسرئال امألحكوا وطلشرا يلی امیف

ردیمل مللكابا كةلومع تابعة ركةش ىھ م.م،ذ. ةالمالی تماخدلل بوظبيا ةكرش نإ طةالوسا
السوق, يف سائدةال السعارل قأفو دوقصنال ىلإ الوساطة خدمات وتقدم ق،ودصنال

تدماخوال اتالعقار ارةإد
مل،بالكا كةلومم ةبعتا ركةش م.خ،ش. تلعقارال ةالوطنی ظبيبووا وقصندال رمدی مدبق صرفیةالم

ق.الصندو عم اھیلع فقالمت عارلالس قأفو ماتخدال هذھ

:وطشرال الئحة يف درو مال قأفو التالیة األتعاب ىلع ولحصال الصندوق ریدمل یحق اخرى
یأ؛ھرش ھامیلحت ویتم ةمییو رةوصب حقستوت أیونس/١•ه ةسببن إدارة اباتع •
 فیما ةوینس عبر رةصوب لھاحمیت ویتم عیةاسبو ورةبص قحسق/٦• بقیمة اءدأ ابأتع •

 فيصال ةعیق واخر وعةموضال فداھألبا ةرنقام دوقصنلل یزمتمال باألداء یتعلق
لة.صال تان نةالس اللخ ءداا اباتع دقع اھیلع ترتبی والتي ت،وداجلموا

ة د ص ألر ا

:رریثالنا تواریخ يف عالقةال تان طرافاأل دىل صدةألرا يلی مایف

٨

 

ة)مدقق ریغ(
٢•٤١ وینوی ٣ •

ھمرد ألف

)ةققمد(
٢•٣١ربعسید١٣
ھمرد فلا

٤٨١٤٧)٣ فوشكملا ىلع ىفرصعلا ىحسلا

ةقالع ىذ فرط من قحقسملا
-٤حقةستلما دةالفائ

ةقالع تان فارطا ىلإ قحنسملا
٥٢٥٢٤٣قودطصلا رمدب ىلا عفدلا ةحقتسم إلدارةا فعتأ

٢٢٢•سمألا فظالح ادارة ىلا عفدلا ةحقتسم بةادار رسوم

 ٢٧٢٤٦٣
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أفریقیا وشمال األوسط الشرق منطقة في األموال وتنمیة للدخل الوھلني أبوظبي بنك صندوق

 بحنم٤و العالقة نات األطراف ٥

ت المعامال

ةشاملال تراداإلیوا ئرساخال وأ احألربا نایب نضم ةدرجالع ترةالف اللخ القةعال تان افطراأل عم المعامالت يلی مافی
:زجولما يلحرملا خرىاأل

 
دققة)م یر(غ
٢•٤١ یوونی ٣ •
رھمد فال

قة)دقم ریغ(
٢• ٣١ وینوی ٣•
مھرب فال

)٦٢١)١()٢(النوائد وفاتصرم
)٢•()١٧٦(ةالمالی تللخدما ىبظ بوا ةكرش ىلإ عةالمدفو الوساطة وفاتصرم

،• £٣٦٧ا٨٢٣(خرىا تراداوإی ةیراجیءا اتإبراد
)٦•٧•٥()١•٢٣٩(رةداإلا اباتع
)(٦٤٥)١••٧٥(اتقارالع ةانصیو إدارة ومسر
)٧٦١()(•١٦یةإدار ومسر

 ین.رئیسی إدارة يظفمو ندوقلصبا جدیو وال وقصئدال رمدی ةطعماوب الصندوق إدارة متت

 قولدصال تموجودا ةمیق افيص من یأونس ٦7لھ ةبنسب إدارة ابأتع دفع بستحق ،طورشال ئحةال نم ٢-٤٦ ادةللم أقفو
 دفع ٢•٤١ ونیوی ٣  •في المنتھیة ترةالف اللخ مت ومیأ.ی قھاحقاستوا ھااحتساب میتو ،قودصنال رمدی ىإل ةریھش رةصوب

زمھرل ل (,1ھاا .•٢•  لjjjjjr م.ومھرد فال ٢,  •٢٢ لغبمب رةإدا أتعاب

ب.طلوالم ءداألا وىستم حقیقت دملع أ ظرن ملءيش r*•y •؛ r jjJalj r*(یةالحال فترةال اللخ ءادا سومر یلحمت متی لم

ةیرامثتسالا تاراقعلا ٦

.ةدلعاال یمةللق المتدرج نظامال نم ٣ ستوىالم نعض للصندوق ماریةستثالا تراعقالل ادلةالع القیم فنیصت میب

ة.رتلفا لخال ةنثلسم ییمتق ركةش ھب قومت يلذا السوقي ییملتقا ىلع ریةاالستثما تراعقالل ةلباعلا مةالقی ترتكز

 تدااإلیرا يفاصل جحالمر طسوتعلا ساسا ىلع يلاملا زكرعلا نایب خریتا يف امك رقاعلل ةالعادل ةمقا تحدید تم
 خریتا يف لعقارا استبدال اھبجومب یتم يالت ةربقملا قیمةالب رقاعلل دلةالعا یمةالق مثلوتت مة.المخصو النقدیة توالتدفقا

غام.رإ نودو ةمات ةراید نع ملةمعاال فانطرال رمبی ثیحب عیلبا يف بغرا وبائع اءرشلا يف بغرا يرعتمث نیب قییمالت

ةیلاملا رطاخملا ةرادإ ٧

يف  كما یةالعال تاناالبی يف انھع مفصحال لكت عم ندوقلصبا صةالخا ةالمالی طرالمخا إدارة اساتوسی فاھدا فقتتوا
.خریتاال لكذ يف تھیةلعنا ةسنولل ٢  • ٣١رمبسدی ٣ ٦

٩
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ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملل دلةالعا القیمة سایقل جردتملا ماظنلا ٨

 وا حبارألI اللخ من لةدعاال ةیمقالب تاراشسالا اءباستثن اةمعلفال ةكلفالتب ةالعالی توباطللموا اتالموجود ةكاف سیاق میت
م.التقیی یبأسال ضبع خدامستبا وا طشن قوس يف ةتداولالم عارألسا ىلإ دأاستنا دلةالعا ةیمقالب ھاسقیا یتم يلتوا ئرساخال

 ةظمنتم ةلماس يف ما زامالت یللتحو ھعفد متد أو ،ما لصا یعب لمقاب ھضقب كنمی الذي رعسال يف لةالعاد یمةالق تتمثل
 حأمتا نیكو قوس لأفض ه،جودو ملع حالة يف ،وا يسیئرلا وقالس يف اسلقیا ریختا يف وقالس يف المشاركین نیب

ام.بااللتز اءوفال مدع وطخام لتزاملال دلةعاال ةالقیم عكست خ.ریتاال كلذ يف وقللصئد

 المدخالت یةاھم سیعك الذي هادنأ نیبملا ةالعادل مقیلل حربتملا ظاملنا خدامستبا ةالعادل القیم سبقیا الصندوق مقوی
لقیاسات: ١ضعو يف مةستخدالم

عاثلة.م ةداأل طشن سوق يف ل)معبال ریغ( جالمدر قوععلا رعس ;  ٦وىستلما

 ریغ رةصوب او ألسعار)كا ي(أ رةشابم رةصوب ماإ ،وظةملحال تالخدملا ىط زةرتكالم التقییم بأسالی ;٢ المستوى
م:تخداباس مھاقییت تمی يتلا تاودألا ىلع ئةالف هذھ تعلتش ألسعار).ا من ةعدستم (اي اشرةمب
 لتيا األسواق فى ةلھمم وا ةبقطام ألدوات ةجرمنلا عارألسا ؛لةاثمم اتألدو ةشطن اسواق ىف جةرمدال وقالس عارأس
 مباشرة ریغ وآ رةاشمب رةصوب وظةملح امةالھ المدخالت یعجم نتكو حیث خرىا ییمتق بنقساا وا ؛أطاشئ قلا ربتعق

السوق. تطیامع من

 شملت مایثح اتألدوا عیمج ىعل ئةالف هذھ تشتمل ظة.ملحو ریغ مةھا التمدخ خدامستبا میتلا بیلاعنأ :٣ المستوى
ألباة.ا میقت ىعل ماھ تأثیر ظةالعلحو ریغ التدخللع نكووی ظةولحم تبیانا رع زكترت ال تالخمد التقییم أسالبب

 یالتعدت اءرجإ زمیستل حیث ةھمم توادأل المدرجة عارألسا رع ةانب اھمیقت یتم لتيا األدوات ىعل فئةال هذھ شتعلت
ات.ألدوا نیب قورغلا سعكلت ظةولحم ریغ مةھا ضاتراافت عضوو

 وىالمست حسب رالنثری ةرتق ةھاین يف ادلةالع مةقیالب سھاقیا یتم يالت یةالمال تاودأل ألحلیت ىفاتلا ولالجد دمیق
لة.عادال یمةالق ساتقیا یفصنت ھاللخ من یتم الذي لةالعاد یمةللق جربتملا ظامالن يف منتضلما

 ستوىالم حسب ریرثلدا فترة ةھاین يف ادلةالع ةیمقالب اھعانقی یتم لتيا ةالعالی تاودال یألتحل ليالقا ولالجد یقدم
لة.عادال القیمة تساقیا فینصت خاللھ من متی يلذا ادلةالع یمةللق درجلمتا ظامالن يف المتضمن

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

 ١ىوستملا 
مھرد اذلا

٢ ىوستلما
مھرد فلأ

٣ ىوستملا
مھرد فأ

يلامجإلا
مھرد فأ

)ةققدم (غیر ٢•١؛ وینوی ٣ •
اللخ من ادلةالع ةیمقالب اتاالسنثمار

٢٩١ا•٧٩--٩٢١••٧٩الخسائر أو رباحاأل

 ١ىوستملا 
مھرد فلأ

٢ ىوتملا
مھرد فلا

٣ ىوستملا
مھرد فلأ

يلامجإلا
مھرد انلا

)ةققدم( ٢• ٣١ برسمید ١٣
لالخ نم دلةالعا ةمقیالب تراشاستالا

٣٦١•٩•٥--٣١١•٩•٥سائرلخا أو رباحاأل

١

یة.الدفتر ھامتقی بارتق مطفأةال ةكلفالتب جلةالعس ةالمالی تلوباوالمط تداجومولل ةالعادل یعةالق نإ
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