
صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمیة األموال
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 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات
٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة
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بیلن الدخل الشاھل المرحلي الموجز ٣

بیان التغیرات في صافي العوجودات العتسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد المرحلي الموجز ٤

بیان التدفقات الئفدیة المرحلي الموجز ٥

١٤ - إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة ٦



تقریر مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة
إلى السادة حاملي الوحدات في صتدوق بنك ابوظبي الوطني للدخل ونتمیة األموال في مئطقة الشرق 

األوسط وشمال افریقیا

مقدمة

لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي المرحلي الموجز المرفق لصندوق بنك ابوظبي الوطني للنخل وتنمیة األموال في منطغھ 
الشرق األوسط وشمال أفریقیا ("الصندوق'.) كما في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٦، والبیانات المرحلیة الموجزة نات الصلة للدخل الشامل 
والتغیرات في صافي الموجودات المنسوبة لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد والتدفقات النقدیة لفترة الستة اشیر المنتھیة بذل ك
التاریخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة مععؤولة عن إعداد ھده المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة و عرضھا
- التقاریر المالیة المرحلیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات الم الیة وفقأ للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٤

المرحلیة الموجزة استنادأ إلى مراجعتنا. 

نطاق المراجعة

لقد قمنا بمراجعتنا وفقأ للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم ٢٤١٠، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنغدة من قبل مدقق 
الحسابات المستقل للمنشاة". تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من 
الموظفین المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وكذلك تطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق 
عملیة المراجعة یعتبر في األساس نطاقأ محدودأ مقارنة بنطاق عملیة التدقیق المنجزة وفقأ لمعابیر التدقیق الدولیة، وبا لتالي
فإن نطاق عملیة المراجعة ال یم٤ذذا من الحصول على تأكید بأننا سنكون على درایؤ بكافة األمور الھامة التي قد یتم تحدیدھا 

خالل عملیة التدقیق. وبناة على ذلك، فإننا ال نبدي رأیآ تدقیقیأ في ھذا الشان. 

االستنتاج

استنادأ إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بان المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة المرفقة كما في ٠ ٣ یونی و
٦ ١ ٠ ٢ لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي الجوھریة، وفقأ للمعیا١ر المحاسبي الدولي رقم ٣٤: "النثاریر المالیة المرحلیة".

امر آخر

إن البیانات المالیة للصندوق كما في وللسنة المنتھیة في ١ ٣ دیسمبر ٢٠١٥ والبیانات المالیة المرحلیة الموجزة كما في ول فترة
الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٥ ١ ٠ ٢ قد نققت وزوجعت، على التوالي، من قبل مدقق حسابات آخر، الذي ابدى في ك ل
و١ نوفمبر ٢٠١٥، عن راي تدقیق غیر متحفظ واستنتاح مراجعة غیر متحفظ ، من تقریریھ المؤرخین في ٠ ٣ یونیو ٢٠١٦

على التوالي.

برایس وونزھاوس كوبرز
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زجوملا يلحرملا يلاملا زكرملا نایب
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(٢)

حضاإی

٣. يف امك
ویولد

٦١٠٢ 
ھمرد أغلأ
)ةققدم ریغ( 

 ١٣ يف امك
 ریسیل

٥١٠٢ 
 درھم فأل
 )ةققد(

اتالموجود
 ٩٨٤٠٧٣١ ٦٦٢٠٦٣١  رةساخال وا حبرلا لخال من لةدعاال قیمةبال تارامثسا
١اةةة   ةقالع ذي فرط من مستحقة غلام

    ىخرا مدینة ممن
 :؛؛؛؛ ٧بنكال دىل قدن
١٦٧٠٠٤١.٦٧٠٧٤١ اتالعوجود وعجمم

تابولطملا

٨١٢ ٢.ه ٧ 
١1 U; ٩٤٣ طا«١٠او ةة'٩ ٥١٠٠١ 

  ٤٥٥٨١٢
 ةلباقلا اتحدالو يلماح ألى ةبوسنعلا الموجودات يفاص

٧٠٢٠٠٤١٢٤٥٠٧٤١ تردادلالس

٣٠٤٠٢٤٤١٣٠٤٤ ة)دحو فلا(ةمناغلا تداحوال ددع

١٣٠٣٣٣٠٣ )مھرد(ةدحو لكل اتالموجود ةمیق يفاص

:يف ةلثمتم
 تقییمھا مت يلتا( اتحدالو يحاملل بةسومنال اتجودلموا يافص

١١٦٧١٠٨٤١'١٠.٤١ )باتكالا رةنشل وفقا
)٦٣(٤)٥٠(٤ وضالع راعسا ليا ٠قالغإلا .داعسا من لبیعالت

١٤١'٠ه٧٠٢٠٠٤١٢٤  

 
 

 

  خوخار مسلی
یذيتنفال المثیر

یةارتثمالسا ادیقصنال ارةإد یسورئ

.ةزجومال ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا ذهھ نم ازجتی ال اءزج ربتعت  ١ ٤ىلإ ٦ ن٠ كحفصلا ىعل جةحرلما تاحاضیإلا
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)ققدم ریغ( زجوملا يلحرملا لماشلا لخدال نایب

ر ١ ٤ إلى ٦ ن٠ الصفحك على درجة٠ال اإلیضاحات (٣)الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه ن٠ یتجزا ال جزءأ تعب

 
يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتفل

وینوی ٣ا

رھمد فالحاضیإ
٥١٠٢ 
رھمد فال

 خالل نم لةعادال یمةالقب تراماستثا نم حربال ا )ةراسخل(ا يصاف
٥٧٢٠٤)٥٠٧٣.( ٨ةراعنخال وا حبرال

ة٠ة١اھ١٨٩٠٦'  

٦٣٩٠٣- يراعق رماتثاس جیرتأ نم تاادرإی
   رىخا تداراای

)'،'()٢٨(٩ طةالوسا فمصاری
٢٨٠٠٣٣٦٥٠٢١ سنثماراال حاربا يافص

)٥٦٤٠١()٧٤١٠.( .'١ ةارإلدا باعات
)٥٧٨٠٥()١٧٢( خرىا لیةشغیت فمصاری

)٤٣٠٧.()٥٤٣٠١(  ةیلیغشتلا فریصالعا جموعم

  ٧٣٧٠١٣٠١٢٠٥

)٦٤٨٠٣()٤٥٧٠٢(   تردادلالس لةابالق تداحوال يلحامل ةعوثم احربا اتزیعتو
 ليمحا ألى ةبوسنملا اتالموجود يصاف يف ادةزیال ر (النقص) يافص

٧٧٣٠١)٧١٠٠١( دادرتصل ةلباقلا تداحوال



ق متطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني ابوظبي بنك صندوق ر  افریقیا وشمال األوسط الث

زجوملا يلحرملا دادرتسالل ةلباقلا تداحولا يلماح ىإل ةبوشملا تداوجوملا يفاص يف ترایغتلا ناھب
)ققدم رغی(

ك على درجة٠ال اإلیضاحات صفح سر ١ ؛ إلى ٦ ن٠ ال )الموجزة. المرحلیة المالیة البیعات منھ ھن یتجزا ال جزءأ ت ٤)

 

العوجودات

تداحوال ددع

  يفاص
إلى ةبوشملا

تداحوال يلماح
مھرد أغلا

١.٢٨١٥٠٣١٣٠٦٤٨٦٦٠٨٨١ه رینای  ١يف
٧٦٦٠٢٤٧٠٢٣٤٣٠١١ة رتفلا خالل حداتو رادصإ

٤٩٧٠٠٩٢١١.٦٠١توحدا في ھاماراستث دعام احربا زیعاتتو
)٨٩٠٠٧()٤٢٠٠٨٠٧٠١(الفترة خالل حداتو ددارتسا
 لةالقاب اتحدالو لىمحا ىلإ ةبوشملا اتودجوالم فىصا ىف تراغیلتا

٧٧٣٠١-دترداالسل
٥١٠٢٥٥٩٠٨٣٧٠٧٤١٩٨٠٥٩١ وینوی ٣  ٠يف

٦١٠٢٤٩٥٠٣١٣٠٤٤٢٤٥٠٧٤١ رینای  ١يف
٧٩٥٠٩١٣٦رةالفت خالل تداوح رداصإ

٣٠٨٠٠٥٣٨٦٠٠١حداتو يف ھاماراستث دعام احربا اتزیعتو
)٩٤٤٠٧()٦٩١٠١٨٢٠٢(الفترة خالل حداتو ددارتسا

 لةالقاب تداحوال مليحا ىإل بةسومنال اتودجوالم فيصا في تارغیالت
)١١.٠١('-ادتردسالل
١٠٢٠٠٤١'٨٩'٦١٠٢١٠٢.٤٠٢٤ وینوی٠٣ يف
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زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تاقفدتلا نایب

صفحق على الحرجة اإلیضاحات (٠)الموجزة. المرحلیة المایة البیانات ھذه ن٠ یتجزا ال جزءأ تعبر ١ ٤ إلى ٦ ھن ال

 

يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا رةفت
وینوی ٠٣

٢٠١٦
 رھمد فاحاضیا

ةفقدم ریغ

٥١٠٢
 رھمد فال
ةققدم ریغ

 
٧٣٧٠١٣٢٢٠٥ لوعتلا لبفتكا لق ةلغشذلا احألربا

ب:یسب تالیدعت
 يراعق ارمثستال لةعادال مةلقیا ين تراغیالت

-
)•٠١(   ٧٣٧٠١٣٢١,٥

:لمعاال المال سرا يف تارغیلتا
)٤٩٦٠٤٨(٦٣٢٢٠١خسارةال وا حربال خالل نم لةعادال بالقیمة اتمارسنثا
)٧(٨٤ ٧ةقالع يذ فرط نم مستحقة بالغم
)(٣١)٨٥١(  ىخرا ةنینم ممن

 ٤١()٣١(٧(
 ٩٤٣ طسلول مستحقة غنالم

   ٠٤٠٠٨.(٨٣١٠٣(

ةریماستثالا ةألنشطا نم ةیدقنلا قاتتدفال
٠٦٧...- ةیراقع اتثمارستا یعب نم التصتحم

٠٦٧...- ةریشاتسالا ةألنشطا نھ جتانلا دقنال يافص

ةیلیومتلا األنشطة نم ةیدقنلا تالتدفقا
   ٣٤٣٠١١

)٨٩٠٠٧()٧,،)١أ٩ وحدات ددارستا ىلع فعاتد
)٥٤٢٠٢()٦٨٦٠١( رامثنسالا عادةإ مبلغ نم افیةص قدیةن حباار زیعاتتو
٠٢...)٢'١.٠٩( ةیلیومتلا ةألنشطا ن٠ جتانلا ا )يف مدختسلا( دقتال يفاص

)٠٤٠٢.()٤٣٩٠٥( مھكح يف امو ئذدال يف صلنقا يصاف
٣٧٧٠٨٢٣٢٠٦  ةترالف ةدایب يف حكمھ يف وما دقنلا
٧٩٣٨٠٢٢٣٨٠٣ةرفتلا ةیاھن يف حكمھ يف ماو دقتال
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 ةزجوعلا ةیلحرملا ةیلاملا تانایبلا لوح تلحاضیإ
 ٦١٠٢ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتفل

ةسیئیرال ةطشنألاو يونحلقا عضوال ١

 قوبصن وھ )"قودنصال"( افریقیا لمشو سطألوا قرلشا نطقةم يف لواألما میةوتن لخبلل يطنوال ظبيابو نكب وقصند
 كنبأ وا "قودصنال ریدم"( ع.م.ش طنيالو بيظابو بنك قبل نم المتحدة یةربالع تراماإلا ولةد في تاسیسھ مت حوتغم رامثستا

 ٠٢  ٠ه/٢  ٣١/٥١٤ رقم تحت كزيمرال دةمتحال ربیةالع اتماراإل فصرم موافقة ىعل ءابن مرخصو )"ينطوال يظبواب
 .قودصنال مدیر سطھواب طتھانش وتدار لدتسم انككی مسجل ریغ وقصندال نإ  ٢٠  ٠ ٥٠ سمبردی ٧ یخبتار

 وقحق سندات /اوو اقیریاف وشمال سطألوا رقلشا نطقھم خلدا ھمسا حفظةم يف رامثسالا وھ للصندوق يئیسالر ضرلغا نإ
 مدرجة وا اولةتدم تكان اءوس )،ةمیالعال اعإلیدا صاالتوإی مریكیةاأل اعاإلید التصاوإی حویلللت لةالقاب تداسنال لدم( یةكلمال

 قرشال منطقةب لالرباح المدرة تجوداالمو كوكذل ،"ةصروبلا حرخا" یباترتت اللخ من وا بھا رفمعت ةیملعا قسواا في
 یتصل وما رات،قاالعب قةلمتعلا یةاالستثمار واتواألد تابلثا خلالد تنا والعقارات ةیمالال ق١ورألا ثلم ایقیراف وشمال األوسط

 ح.اربألا وتوزیع لمالا راس تنمیة بغرض ،ىرخا فراطأل الجماعیة رماتثسالا امجبر ثلم ةمالی قراوا من بذلك

 فصرم قبل نم التعدیلتا هذھ دماعتا مت قدو ٤١٠٢٠ رمبوفن ٠٣ بتاریخ روطالش والنحة ابكتتالا رةشن تعدیل تم دلق
 لجسمال بكتلما دىل بطلال دنع حتانمتا نالتعدمال روطالش حةالنو باكتتالا ونشرة .يزركلما دةمتحال ربیةالع تارماإلا
.ةدحمتال یةربالع تراماإلا ،يبظواب ،٤ ص.ب. انھوعنو قودصنال ریلمل

دداعالا ساسأ ٢

 تجراب ماك یة.حلمرال یةمالال رریاتقلا ،٤٣ رقم يولدال بيالمحاس ریاعلمل قأفو جزةالمو حلیةالمر ةلیمال ١اناتبیال هذھ تدعا
 .رخآ ننم للصندوق يمالال واألداء زك.رملا يف تراغیالت فھمل مةھاال التوالمعام ثداحألا لشرح ارةمخت ریةتفسی تحاضاإی

 اتومعللما جمیع جزةالمو حلیةلمرا یةالمال تنایالبا تشمل ال.٥١٠٢ برسمدی ٣  ١يف یةتھمنال سنةال يف كما سنویة ةالیم بیانات
.ةیالملا یرللنثار یةالدول یرللمعای قأوف عدةالم املةلكا ویةسنال یةمالال اتللبیان بةوطلمال

 C / ا١٠٠ ر ذ ر  ٤- خبتاری وقصنبال مدیر نع باإلنابة جزةالمو یةحلمرال یةالمال تنایالبا هذھ ادمعتا مت

 ةالمالی وباتلمطلوا اتودجوالم قییمت ادةعبإ لعدمال یةیخالتار ةغلكتلا مبدا جببمو جزةالمو حلیةلمرا الیةلما تنایاالب تعلا
 العملة عدی لذيا ،يتراماإلا مھرللاب ضةعروم وجزةالم حلیةلمرا یةالمال تنایاالب إن ة.رساخال وا حبرلا اللخ من ةللاعلا بالقیمة

ق.وصندلل لضرعلا وعملة یةظیفوال

(٦)



 افریقیا وشمال األوسط الشرق متطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك صئدوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
 (تابع) ٢٠١٦ بونیو ٣ ، في المنتھیة اشھر الستة لفترة

ةمھاال ةبیسحاملا تسایاسال ٣

 طبقةلما تسایالسا لكت نفس يھ جزةالمو حلیةالمر یةالمال اناتبیال هذھ يف قدوالصن سطةواب قةطبلما سبیةحالما ساتیالسا نإ
 یرللنثار الدولیة ریابعمال تطبیق ادع مافی ،٥١٠٢ بردیسم ١٣ يف یةتھمنال سنةولل يف كما یةمالال بیاناتھ ىعل قدوالصن بواسطة

.٦١٠٢ رایین  ١من راابتعا قبیطالت حیز دخلت يالت ةیمالال

 يلتا ةیمالال ةسنال ىلع ىاألول رةلمل بیقالتط زیح لتدخ یةالحال رییاعملا ىلع التعدیت وا یراتفست وا ریایمع يا وجدت ال
,قودصنال ىلع يھرجو رفت لھا وكان ٦١٠٢ یرینا  ١في تدأب

 حولنا ىعل ةجرلم وھي تطبیقھا تم يلتا عدلةوالم دةالجدی تلتفسیراوا یرایعمال جزةلموا یةحلمرال یةمالال اناتبیال هذھ نمضتت
ة.رتلفا اللخ للصندوق يمالال ءادألا او زكرمال ىلع رثیتا يا ھال بسل لكنو اتاحصإلفا يف مالئملا

ترایدقتال ٤

 یقطبت على ؤثرت اتوافتراض وتقدیرات مكاحا ضعو قدوالصن ریدم من ضيیقت جزةالمو حلیةلمرا یةالمال تنایالبا دداعإ نإ
 هدھ نع علیةالف جئنتاال فتختل وقد ف.اریصالمو اداتواإلیر وباتطللموا اتللموجود جةالمدر غوالمبال المحاسبیة كسایسلا
ت.رادینثال

 اتیاسالس تطبیق دنع قدوالصن مدیر خذھاات يلتا ھامةال حكاماأل فإن ،ةزجومال حلیةلمرا یةمالال تنایاالب هذھ دداعإ سبیل يوف
 یةالمال اناتبیال يف قةطبلما والمصادر كامحاأل نفس يھ تكان المؤكدة ریغ تاریبعلل یةسئیلرا ادرصالمو للصندوق یةسبحامال
٥١٠٢ رسمببی ٣  ١يف تھیةمنال سنةولل يف امك

ةالیمال رطاخملا رةداإ ٥

المالیة المخاطر عوامل ١ه-

 تالعمال طرمخا لمش(ن قوسال طرمخا :يھو یةمالال رطخامال من متنوعة لمجموعة طتھانش لخال من قدوالصن ضرتعی
 طرمخاو لةسیوال طرمخاو ر)عاسألا طرومخا ةیلقنلا تاقفلتلل ةدناغلا راعسا ومخاطر لةعادال یمةللق ةدناغلا ارسعا طرخامو
.نامنتالا

 رھاوفت بجواال ةیمالال طرمخاال رةدابإ قةعلمتال اتةاحصإلفوا اتلوممعال كافة ىعل جزةالمو حلیةالمر لیةالما تاانیلبا لمشتذ ال
 ٥١٠٢٠ ریمسب ١٣ يف كما للصندوق یةوسنال یةمالال تاذابیلا مع ابذج ىإل بانج رانث نأ ویجب ،ةیوسنلا یةمالال تنایاالب في

.قةابسال سنةال ایةنھ ننم رطخامال رةإدا تزاسایس من يا وأ رلحاخملا ارةإد سمق ىلع تتغبیرا يأ طرات مل

(٧)



ق ل األوسط الشرق ھنطقة في األھوال ونتمیة للدخل الوطني أبوظبي بنك مندو ما  افریقیا وث

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
ع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة  (ت

)المعیة المخاطر إدارة ٥ ع ت ) 

 المالبة(تابع) المخاطر ءواھل ١ه-

السوق مخاطر )ا(

تالعمال طرمخا )١(
 ریغ بعملة مقومة سجلةالم اتوبطللما و ١اتودجوالم وا بلیةستقلما ةریجالتا تالاممعال تكون مادعن التعمال طرمخا شأتن
صندوق.لل یةوظیفال ةلمعال

 مرھدال صرف عرس ان ماك .يراتماإلا بالدرھم ساساا متت وقفنصال معامالت ان رابتعا ىلع ودةحدم تالمعال طرمخا دعت
 صرقتی ليوبالتا ي،كریمألا الروالدب طةمربو وقصندال یھاف یستثمر يالت خرىاأل یةجلیخال لولدا تالمع وجمیع ياترماإلا

.دحلا اذھ ىلع التعمال طرلمخا قدوالصن رضتع

 يغف ،يتراماإلا مھرللاب طةبومر یةجنبا التبعم وا يراتمااإل بالدرھم قومةم ومطلوباتھ وقصندال اتموجود معظم تانك ماول
 ق.وصندلل یةالمال تنایاالب ىلع وھريج ریثأت يا ھال یكن لم ف.رصلا راعسا يف معقولة ملةمحت راتتغی اي نا ارةاإلد یرقدت

راعسألا طرمخا )٢(
 یانب يف صئفت والتي وقصندال قبل من ھاب فظحتالم تراماستثاال ببسب یةمالال توادألا راعسا طرمخال وقصندال ضرعیت
 یرمد قبل نم راعسألا رطخام رادت .ةراععخلا وا بحالر اللخ نم لةعادال یمةالقب اتستثماركا زجولما يرحلالم يمالال زكرملا
 .ةغلتخم قواسأ في للتداول طرحھا مع مللعا تباعطاق فختلم في اتدوألا من وعةمتن محفظة ءاشنإ طریق نع قودصنال
 ر.ستثمالال یةیھجولتا دئللمبا فقاو لودالتا تاودا يف وقصندال رمستثی یةعادال فروظال ظل يوف

ةیقنلا تقافبلتل ةدناغلا ارسعا طرمخا )٣(
 ومطلوباتھ وقصندال داتموجو رعیست دةعاإ خوتاری ققاتحالسا اریخت بین یةزمنال قورغلا نم ةدناغلا راعسا طرمخا شاتن
ة.ائدلفبا ةلمحمال

 شھرا. رشع ينثا صاھااق ةرفت خالل يا ،ریصقال مدىال ىعل غیرةمت ةدناف سعاربا لةحملما یةمالال تجوداالمو یرسعت دعای
 ىاألخر یةمالال كبولطملاو اتودجولما جمیع إنف ة،تابثالو یرةمتغال ةدناغلا راعسا تان نبیلا توادا يف راتماستثاال ءانتثسباو
 ة.یدنقلا فقاتلتدا او لةدعاال ةمقیال ىلع ةدناغلا ارسعأل ودحدم ضتعر ھیبل وقصندال فإن ،ذاول فاندة. يا تحمل ال

ةلویسلا رطاخم )ب(
 رفیوبت قدوللصن یسمح بما لماال قاوعما يف جةرمد اتمارستثا يف راتھماستثا بلغأ وضعب لةسیوال طرمخا قودصنال دیری
 .ددارتسالا اتبطلب اءللوف ةفیكاال لةوسیلا

االنتمان مخاطر (ح)
 ءافوال عدم یجةنت رخآلا طرفلل یةمال رةساخ يف یةمالال األداة فراطا دحا سببیت نا يف رطخامال ھي نمانتالا رطخام
 قراواأل يف اتمارستثواال ،ةیالمال اتؤسسوالم كولبنا دىل ودانعوال ،ھمكح يف وما اكقد من نمائتالا طرمخا شاتن تھ.مازاالتب
 والمعامالت قةستحالم دینةلما ممنال لكذ في بما ،ءالمعال اهتج ةنیماالئتا اتضرتعال لكوكذ ،ىرخألا اتجودلموا نضعبو ةیالملا
.قودصنال ریتم دىل نكیةالب دتھصربا وقصندال ظفحتی .ھاب مزلتملا

 تان یةمالال اتللموجود ریةفتالد میقلا في لمثیت ٦١٠٢ نیویو ٣  ٠يف كما تمانالنا طرخامل وقصندال ضرلتع ىصألقا دحلا نإ
.زجولما يحلرلما يمالال زكرمال بیان يف جةمدرال قةالعال

(٨١



ق ھئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني ابوظبي بنك صندوق ش  أفریقیا وشمال األوسط ال

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
 (تابع) ٢٠١٦ بونیو ٣ ٠ في المئتھیة اشھر الستة لفترة

ةرساخال او حبرال لالخ ن ٠ةلداعلا ةمیقلاب تارامثنسا ٦

 ة.جدرلما ةالمالی دواتاأل رةالخسا وأ ربحال اللخ من ةبلاعال یمةالقب تراماستثاال ملتش

:يلی ام ریرنثال ختاری يف ماك تراماستثالا تشمل

 
نیویو ٠٣
٦١٠٢
مھرب فلا
)ةققدم ریغ(

بردیسم ٣ ١
٥١.٢
رھمد فال
)ةققدم(

٦٦٢٠٦٣١٩٨٤٠٧٣١جةالعدر الیةلعا اتدوألا يف تراماسنثالا

:ةیافرغجال قةطمنال ثحی من اراتثمستاال عیزوت یلى ایمف

 
یونیو ٠٣
٦١٠٢
درھم فلا
)ةققدم ریغ(

مبردیس ٣ ١
٥١.٢
۶هرد فال
)ةققدم(

ةجردھر/ ةىغمر/ ترودا5ر
 ٣٦.٠٥٣المتحدة ةبیرلعا تارماالا

“:;;ذ٧٤٠٠٧.یةعودالس العربیة كةالممل
٣٣٧٠١٦٢٠٧٣."١خرىاأل ىیجالخل نوعالتا سجلم لوب

 ٦٦٢٠٦٣١٩٨٤٠٧٣١

ةقالعلا تان فارطألا ٧

ة زرت ررذظراف تعریفة (!) الف ال
 ناختا يف رخآلا طرفال ىعل ظحومل یرتأث وا رةطسی سةممار ما رفط بمقدور كان اذإ قةالع تنا ھاان فراطألا برتعت

 .ریدم.و راشسالا ولجنة يتشارالسا سجلمال ءضاعا من القةالع تان فراطألا فئثن .یةیلشغلتا وا یةالمال ترارالقا
 كتل من خدمات لقيوت میقتب یةیادعتاال لماعألا قسیا في وقصندال قومی م.رتھطسیل تخضع يالت تشآمنال وتلك قودصنال
.قودصنال یرمد لبق نم المحددة ألحكاموا طروشوال اھیلع قتفلما ارسعألل فقاو القةالع تان فراطألا

 واألحكام الشروط ؤب)
ي:لتاالك ةیعنینرلا مكاحألوا طوشرال

ونثدم قدوالصن یردلم كاملبال ملوكةم بعةتا ركةش ،ةیالمال لالوراق بيظابو شركة یةمالال ةطساوال
.قوسلا يف اندةسال ارسعالل وفقا وقصندال ىإل طةسالوا تمادخ

بعةتا ركةش ش.م.خ، للعقارات یةطنوال ظبيأبو شركةو قودصنال ردیم من لك دمیق تراقالعا رةداإ
ق.ودصنال مع علیھا قتفلما رعاسألبا تمادخال ٥ذھ ،قودصنال ردیمل لمكالبا ملوكةم

ق.ودصنال رنیم مع یھاعل قتفلما سعارلأل فقاو بنكیة تمادخ وقصندال ریدم دمیق البنكیة تامدخال

(٩)



 افریقیا وشمال األوسط الشرق مئطقة في األموال ونتمیة للدخل الوطني ابوظیي بنك صتدوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
 (ص) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

(تابع)العاذقة نات األطراف ٧

ب) ا١الشروطواألحكام ( ی ت

:طورشال حةالن يف جردم وھ لما وفقا ةیئتلا ابألتعا وقصندال ردیم یستحق ىرخا
ا.ریھش سبحتوت ایموی قستحت ایونس/١,ه بنسبة إدارة بعاات ٠
 ءادألا نم /٠١ ةبنسب ورھش ثالثة كل للصندوق سبحتوت یومیا تستحق ءادا بعاات ٠

 فعد ھالیع رتبت داتموجو ةیمق يفاص رخوآ راعیمال ىلع للصندوق زیمتمال
ة.قالعال تان ةسنال خالل ءادألا باعات

)ic ارذرصده

:ریرقتلا خیرواتب ةقالعال تنا فراطألا لدى ةصدألرا یلي امفی

 

يفاعك
.وینوی ٠٣
٦١٠٢
مھرن فلا
)ةققدم ریغ(

يفاعك
سمبردی ٣ ١
٥١٠٢
مھرب فال
)ةققدم(

٩٣٨٠٢٣٧٧٠٨بنكال لدى قدن

٠ءالئ ذي ظرف من مستحثة مبعغ (و)

٤٤٤٠١٤٤٤٠١راجیإ دممق

ف مستحقة مبالغ (ھا عالقة نات ألطرا

( ١٠)

 ٨٧١١٩١
 ٦٢٧٢

-١ىرخا
 ٥٠٢٨١٢



 افریقیا وشمال األوسط الشرق متطقة في األھوال ونتمیة للبخل الوطني ابوظبي بنك صتدوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
 (تبع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

(تابع)العالقة نات األطراف ٧

الععامالت (و)

:ةرتفلا لخال زجوملا يحلرملا لماشلا خلالب نایب يف المنرجة ھالقلعا تنا فراطألا مع تالماعمال يلی امیف

 

یویون ٣  ٠ىف یةتھمنال رھشا ستةال فترةل
٢٠١٦

رھمد فال
قة)مدقیر(غ

٥١٠٢
رھمد فلا
)ققةمد رغی(

)٣١()٢٤(یةالمال ق١لألور بيظابو ركةش ىإل عةودفالم وساطةال فریصام
٦٣٩٠٣-ىرخا وإیرادات راجیإ تادارإی
)٥٦٤٠١()٤٧٠٠١(ةرداإلا باعتا
)٥٤٦٠٥(-تراقالعا صیانةو رةداإ باعات
)٤٦١()١٦(٠اریةإد باعتا

 قودصنال اتموجود قیمة فيصا نم نویاس ر ٥٠١ بنسبة إدارة باعات فعد حقیست ،طورشال ةحئال من )١٠٢ ٤( للمادة فقاو
 مھرب فال  ١, ٤٧٠ مةقیب إدارة بعاات تسجیل مت ي.ومی اساس ىلع حقستوت تسبوتح ،یةرشھ رةبصو وقصندال ریدم ىلإ

 .)ھمرد فال  ١ ٠ ٦٤ ٥ : ٢  ٠ ٥١ یوبون ٣٠(٦.١٢ ونیوی ٣. يف یةتھعنال ترةالف لالخ

ب.وطللما ءادألا مستوى یقتحق لعدم راظلن )ءيش ال ;٢  ٠ ٥١ یویون ٠٣( ةیحالال رةالفت لخال ءادا اباتع لمبحت میت مل

رةساخال او حبرال لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب تراماثنسا ھن حبرال / )ةرساخال( يفاص ٨

 

١)( ١

یویون ٣  ٠ىف یةھتتمالرھشا ستةال فترةل
٢٠١٦

رھمد فلا
)قةقمد ریغ(

٥١٠٢
ھمرد فلا
)قةقمد ریغ(

٦٨)٠٢١٠١(ققةحم احارب ا )رئاسخ(
٩٨١,٤)٥٨٥٠٢(محققة ریغ حباار ا )رئاسخ(

 )٥٧٢٠٤)٥٠٧٠٣

ختاری يف كما یةلكلما وقحق ھمسا ىعل ارةخسال وا بحالر اللخ نم ةدلعاال بالقیمة وقصندال تاراشسا ععیج لتمشت
.ریرتنلا



ق متطقة في األموال ونتمیة للدخل الوھلني ابوظبي بنك صندوق ش  افریقیا وشمال األوسط ال

 الموجزة المرحلیة المالیة البیعات حول أیضاحات
 (تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة اشھر الستة لفترة

ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا ٩

:ةیلاملا وباتطللموا تجوداالمو صنیفت يتالال لوجدال یوضح

 
مذمو ضورق
ةنحبم
ھمرب فلا

من لةابلعا ةمیقلاب
وا حبرلا لالخ
ةراسخلا
ھمرب فلا

هفأطم ثل١كت
ىرخا
مھرب فلا

عومجملا
مھرب فلا

ة)دققم ریغ( ٦١٠٢ ویونی ٣  ٠يف امك
ةیعملا تداجوموال
لخال من لةدعاال بالقیمة ترامانثسا

٦٦٢٠٦٣١-٦٦٢٠٦٣١ -ارةخسال وا حربال
٤٤٤٠١--٤٤٤٠١ةقالع يذ رفط نم مستحتة غلاس
٢١٢-'-٢١٢ىرخا مدینة ممن
٩٣٨٠٢ --٩٣٨٠٢لبنكا لدى دتن

 ١٦٧٠٠٤١ -٥٩٤٠٤٦٦٢٠٦٣١
ةیلاعلا باتلومطال
٩٤٣٩٤٣--ةقالع تنا فراطأل ةقحتسم غبعم
٥٠٢٥٠٢--ا٩ا ، .اوا ة  ١٠ ا  1ل <،١ أ  ٨٠١١

 --٤٥٥٤٥٥

)قةقھد( ٥١٠٢ ربمسید ٣  ١يف امك
ةیعملا تداوجوملا

خالل من لةدعاال قیمةبال تراماتثسا
٩٨٤٠٧٣١-٩٨٤٠٧٣١-ةراععخلا وا حبرلا

 ٤٤٤٠١---٤٤٤٠١
٤٥--٤٥رىخا ةنیشم ممن
٣٧٧٠٨--٣٧٧٠٨كلبنا دىل دئن

 ٠٦٧٠٧٤١-١٧٢٠٠١٩٨٤٠٧٣١
ةیلاعلا تابولطملا

٨١٢٨١٢----ةقالع نات فراطأل ةقحستم غعبم

 سھاقیا میت يالت رةللمتاج ھاب فظالمحت اراتثمستاال اءتثناسب المطفأة ةخلكتلاب یةمالال تإابولطمل١و تداوجولما میعج استق
.مییتقال بلیساا باستخدام وا شطةن وقس يف رجةالمن رعاسألا ضورع ىإل جوعبالر امإ لكوذ ةللاعال بالقیمة



ل الوطني أبوظبي بنك صندوق ف شرد منطغة في األھوال ونثمیة ل  افریقیا وشمال األوسط ال

 العوجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات.
 (تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة اشھر الستة لفترة

 (تابع) المالیة والمطلوبات الموجودات ٩

القیاس مستویات تسلسل - العادلة بالقیمة المقاسة المالیة األدوات

 بلیساأ اتمستوی تصنیف ثحی نم ،ریرقتال رةفت ةبنھای لةعادال قیمةبال قاسةلما یةالمال توادألا یلتحل هنااد لوجدال بینی
;ةلداعلا مةلقیا سیاق

 
وىمعتال
لإوألا
ھمرب فلا

ىوتسملا
يناثلا
مھرب فلا

ىوتسملا
ئثلا
ھمرب فلا

عوعجعلا
ھمرب فلا

ة)قدقم ریغ( ٦١٠٢ نیویو ٣  ٠في امك
 حبرلا لخال نم ةلداعلا ةمیقلاب تارامثنسا
٦٦٢٠٦٣١ةراسخال وا

--
٦٦٢٠٦٣١

)ةققلم( ٥١٠٢ برسمدی ١٣ يف كما
 حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمضلاب تارامثتسا
٩٨٤٠٧٣١--٩٨٤٠٧٣١ةراعنخلا وا

 في ةحرال متھدراإ وبكامل ةطلعم افطرا ینب مزاالت ویةست وأ لصا مبادلة خاللھ نم كنیم يلذا غبلمال يھ لةدعاال مةلقیا
 تعریف تندسی بلة.لعاا مةلقیا تا.ریدقتو ةریفتبلا مقیال ینب روقف نشات نا یمكن ي،التالوب .تحب تجاري سساا ىلع متت لةمعام

 وا وھريج بشكل لھمااع طاقن صبتقلی مالتزا وا ةنی يا نود ةلماع كمنشاة وقصندال ارمراست ضیةفر ىلع ةدلعاال مةلقیا
.مةالئم ریغ طورشب لةمعام يف لوخلال

 يف دمةستخالم تیاطمعال یةاھم سیعك يلذا ناهاد نیمبال لةدعاال مةلقیا سلسلت مستخدابا ةبلاعال یمالق اسبقی وقصنبال یقوم
;سایقلا بلیساا

ة.بقطامت ألداة طشن وقس في )لدعمال ریغ( رحالمد قلسوا رعس ;لوألا ىوستلما

 رةمباش ریغ وا )راعسألا يھو( رةاشمب ةریقبط ماإ بالمالحظة ةریبج اتعطیم إلى دنتسد يالت یمقیتال بلیساا ;يناثال ىوستلما
 شطةن قسواأ يف علنةالم قولسا راعسا ;مخداستبا مھاتقیی میت يالت تواألبا ةفتال هذھ ملشن .)رعاسألا نم دةستمالم يھو(
 ثبحی خرىاأل تقبیمال بلیساأ وا أطاثن لألقا اقسواأل يف اثلةلمما وا قةالمطاب تاودأل ةنعلنما راعسألا وأ ثلةمما قوادآل
. قوسال بیانات من رةمباش ریغ وا شرةمبا ریقةبط بالمالحظة رةدیج مةھاال تیاطمعال افةك ونتك

 يلتا توادألا ةافك ئةالف هذھ تشمل ظة.بالمالح رةدیج ریغ جوھریة اتطیمع فیھا خدمقست يالت مقییلتا یبسالا ;ثلاثلا ىوستمال
 ریثات بالمالحظة یرةجدال ریغ اتمعطیلل ویكون بالمالحظة جدیرة اتبیان ىإل ندةمست ریغ معطیات یمھاقیت بلیساأ ملتش
 مماثلةال تاودال علنةالم رعاسألا ىإل ادأستنا یمھاقیت میت يالت تاودألا ىلع ةفتال هذھ ملشتت ة.داألا ییمتق ةیملع ىلع يوھرج

 .توادألا ینب قورغلا كستع كيل بالمالحظة دیرةج ریغ جوھریة تضارافتا وا التبتعدی مقیاال رمألا يضقی ثحی

 ١٣ في كماو رریتقال رةفت ةبنھای لةدعاال بالقیمة بھا ظحتفم جةدرلما لكیةالم وقحق ھمسأ في قدوالصن تراماستثا یعجم نإ
.ةدلعاال مةلقیا اسقی ستویاتم سلسلت نم ولاأل وىستلما ضمن مصنفة وھي ،٥١٠٢ برسمدی

( ١٣)



 افریقیا وشمال األوسط الشرق منعلقة في األموال ونثمیة للنخل الوطني ابوظبي بنك صتدوق

 العوجزة المرحلیة المالیة البیانات حول إیضاحات
 (تابع) ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة اشھر الستة لفترة

دادرتسالل ةلبائلا تداحولا يلماحل ةعوفدم حابرأ ت1یعتوز  ٠١

 

( ١٤)

يف یةتھمنالرھشأ ةستال فترةل
ونیوی ٠٣

٦١.٢
رھمد فال
)قةدقم ریغ(

١.٢ه
رھمد فلا
)قةدقم ریغ(

٤٧٥٢٠٦٤٨٠٣دستردالال لةابالق اتحدالو لحاملي مدفوعة حباار اتزیعتو

...٦٨٠٣٨...٨٣٥٢١٠حدةو للك بحالر

دادرطالل ةباقلا تداحوال ١١

 ریخألا ومالی يف ثلیتم دحدم قالغو اریخت لصندوقول .بتاكتالا لمبلغ ىدفا دحل دادترالسل لةابالق وقصندال حداتو ضعتخ
 اتعارإش نا ماك .ددارتسالا اتعارإش وأ طروشلل فیةستوالم ابكنثالا اتاقیاتف رماثستالا یرمد ھفی بلیق نا نكمی- يذلا
 ىلع ةدرلقا ضاای وقصندال دىل ونیك ،ةیائننثسالا فظروال فيو .اھنع ضفاخالنا مكنی ال معینة لقیمة تخضع ددارتسالا

 اتحرك وتظھر .تداحوال لكيما یعجم حةمصل في ذلك نا وقصندال اير اذإ يارجبإ ددارتسا ذیغنت وا ددارتسالا تطیق
 ووفقا ز.جولما يرحلالم دادرتعمالل لةالقاب تداحوال لحاملي بةسومنال اتجودلموا يصاف يف اتیرغالت بیان يف دادترسالا

 في مةستلالم تاباتكالا رامثسنال قدوالصن عىسی ،٥ احاإلیض يف رطخامال إدارة اساتوسی  ١ضاحإلیا في حددةلما فادھأل
د.داترسالا بطلبات اءللوف افیةك یولةس ىلع ظةحافالم مع سبةمنا تراامثسا

.٥١٠٢ رمبسدی ١٣ يف ا١مك مھرب ٣«٣٣و ٦١٠٢ ونیوی ٠٣ يف كما مھرب ١٣,٣ دةحو لكل وقصندال تداوجوم يافص غبلی

ةترقاملا مارقألا ٢١

 اناتبیال ٥ذھ يف عةمتبال بةوالمحاس نضرعلا كسایس عم قنتواف حتى ،ةرورضال دنع ،ةنرامقلا رقاماأل نضعب صنیفت دیعأ دلق
 لیةالما ةاتانیلبا اءلقر قیمة اكثر اتمعلوم توفر یةحالال ةنسلل نضرعلا ریقةط نا دارةإلا عتقدوت .زةجولما حلیةلمرا یةمالال
.ةزجومال حلیةلمرا

 صافي يف تراغیالت انبی وا زجولما يرحلالم لخدال انبی ىلع رثیتا يا الهاع رةوكنمال یفصنلتا عادةإ اتلعملی كنی مل
.ةبقساال وا یةالحال سنةلل زجولما حليرلما تردادلالس لةابالق تداحوال لمالكي ةوبسمنال تداوجولما


	صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
	تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
	ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ
	 بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز (غير مدقق)
	بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد المرحلي الموجز (غير مدقق)
	ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ
	إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة




