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املستقلني احلسابات مدقيق تقرير

الصكوك يف لالستمثار الوطين أبوظيب بنك صندوق وحدات حاميل السادة إىل

املالية البيانات تدقيق حول التقرير

الرأي

 )"الصندوق"(، الصكوك في لالستثمار الوطني أبوظبي بنك لصندوق المالية البيانات بتدقيق قمنا لقد
 في والتغيرات الشامل الدخل وبيانات ،٢٠١٨ ديسمبر ٣ ١ في كما المالي المركز بيان من تتألف التي

 في المنتهية للسنة النقدية والتدفقات لالسترداد القابلة الوحدات حاملي إلى المنسوبة الموجودات صافي
أخرى. إيضاحية ومعلومات الهامة المحاسبية السياسات تتضمن إيضاحات إلى باإلضافة التاريخ، ذلك

 المالي المركز عن المادية، النواحي كافة من عادلة، بصورة ثعبر المرفقة المالية البيانات إن رأينا، فى
 التاريخ ذلك في المنتهية للسنة النقدية وتدفقاته المالي أدائه وعن ،٢٠١٨ ديسمبر ٣١كمافي للصندوق

المالية. التقارير إلعداد الدولية للمعايير وفقًا

الراي إيداء /ساس

 في المعايير هذه بموجب مسؤوليتنا بتوضيح قمنا .للتدقيق الدولية للمعايير وفقًا تدقيقنا بتنفيذ قمنا لقد
 عن باستقاللية نتمتع إننا التقرير. هذا من المالية البيانات تدقيق عن الحسابات مدققي مسؤولية فقرة

 األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة القانونيين للمحاسبين المهني السلوك لقواعد وفقًا الصندوق
 دولة في المالية للبيانات بتدقيقنا المتعلقة المهنة أخالقيات متطلبات إلى باإلضافة للمحاسبين الدولية

 ولقواعد المتطلبات لهذه وفقًا األخرى األخالقية مسؤولياتنا استوفينا وقد المتحدة، العربية اإلمارات
 هذا للمحاسبين. الدولية األخالقية المعايير مجلس عن الصادرة القانونيين للمحاسبين المهنى السلوك
رأينا. إلبداء باساس لتزويدنا ومناسبة كافية عليها حصلنا التي التدقيق أدلة أن ونعتقد



 الصكوك يف لالستمثار الرطين ابوطىب بتك صندوى
تقرير مدقيق احلسابات املستق لني
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املالية البيانات عن احلومكة ومسؤويل االدارة مسؤولية

 إلعداد الدولية للمعايير وفقًا عادلة بصورة المالية البيانات وعرض إعداد عن مسؤولة اإلدارة إن
 بحيث المالية البيانات إلعداد ضرورية أنها اإلدارة ترى التي الداخلية الرقابة وعن المالية، التقارير

الخطا. أو االحتيال عن الناتجة المادية، األخطاء من خالية تكون

 وفقًا أعماله مواصلة على الصندوق قدرة تقييم عن مسؤولة اإلدارة تكون المالية، البيانات إعداد عند
 واستخدام االستمرارية بمبدأ المتعلقة األمور عن مناسبأ، يكون حيثما واإلفصاح، االستمرارية، لمبدا
 لم أو عملياته إيقاف أو الصندوق تصفية تعتزم اإلدارة كانت إذا إال للمحاسبة، كاساس االستمرارية مبدأ

ذلك. غير فعلي بديل لديها يكن

للصتدوق. املالية التقارير إعداد معلية عىل اإلرشاف مسؤولية احلومكة مسؤولو يتحمل

املالية البيانات تدقيق عن احلسابات مدقيق مسؤولية

 مجمل، بشكل المالية، البيانات كانت إذا ما حول معقولة تأكيدات على الحصول في تدقيقنا اهداف تتمثل
 الذي الحسابات مدققي تقرير وإصدار الخطا، أو االحتيال عن تنتج التي المادية، األخطاء من خالية

 أعمال بأن ضمانًا ليس لكنه التأكيد، من عالية درجة عن عبارة هو المعقول التأكيد إن رأينا يتضمن
 قد وجد. إن مادي خطا أي دائمًا تكتشف سوف للتدقيق الدولية للمعايير وفقًا بها القيام تم التي التدقيق

 معقولة بصورة المتوقع من كان إذا مادية األخطاء هذه وثعتبر الخطًا أو االحتيال نتيجة األخطاء تنشأ
 هذه على بناء المستخدمون يتخذها التي االقتصادية القرارات على جماعية أو فردية بصورة تؤثر أن

المالية. البيانات

 الشك مبدأ اتباع مع مهنية أحكام بوضع قمنا للتدقيق، الدولية للمعايير وفقًا التدقيق أعمال من كجزء
يلي: بما أيضًا قمنا التدقيق. عملية خالل المهني

 الخطأ، أو االحتيال نتيجة كانت سواء المالية، البيانات في المادية األخطاء مخاطر وتقييم تحديد ٠
 ومالئمة كافية تدقيق أدلة على والحصول المخاطر لتلك المناسبة التدقيق إجراءات وتنفيذ وتصميم
 تكون االحتيال عن الناتجة المادية األخطاء اكتشاف عدم مخاطر إن رأينا. إلبداء بأساس لتزويدنا

 أو تواطؤ على ينطوي قد االحتيال ألن نظرًا الخطًا عن الناتجة المادية باألخطاء مقارنة أعلى
الداخلية. الرقابة تجاوز أو تحريف أو متعمد حذف أو تزوير

 مناسبة تدقيق إجراءات تصميم بغرض وذلك التدقيق باعمال المتعلق الداخلية الرقابة نظام فهم ٠
للصندوق. الداخلية الرقابة فعالية حول الرأي إبداء بغرض وليس الراهنة، للظروف

 واإلفصاحات المحاسبية التقديرات معقولية ومدى المتبعة المحاسبية السياسات مالءمة مدى تقييم ٠
اإلدارة. قبل من الموضوعة الصلة ذات
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 املستقلني احلسابات مدقيق تقرير
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)تابع( المالية البيانات تدقيق عن الحسابات مدققي مسؤولية

 ما وتحديد االستمرارية بمبدا المتعلقة المحاسبية لألسس اإلدارة استخدام مالءمة مدى من لتحققا٠ 
 يتعلق فيما عليها، الحصول تم التي التدقيق أدلة على بناء جوهري، يقين عدم هناك كان إذا

 وفقًا أعماله مواصلة على الصندوق قدرة حول جوهري شك تثير قد التي الظروف أو باألحداث
 االنتباه نلفت أن علينا يتعين فإنه جوهري، يقين عدم وجود إلى خلصنا حال في االستمرارية. لمبدًا

 رأينا بتعديل نقوم أو المالية، البيانات في الصلة ذات اإلفصاحات إلى الحسابات مدققي تقرير في
 عليها الحصول تم التي التدقيق أدلة على استنتاجاتنا تعتمد كافية. غير اإلفصاحات هذه كانت إذا

 في تتسبب قد المستقبلية الظروف أو األحداث أن إال الحسابات. مدققي تقرير إصدار تاريخ حتى
االستمرارية. لمبدأ وفقأ أعماله مواصلة عن الصندوق توقف

 كانت إذا وما اإلفصاحات، ذلك في بما عام، بشكل ومحتواها وهيكلها المالية البيانات عرض قييمت٠ 
 المالية البيانات عرض تضمن بطريقة الصلة ذات واألحداث المعامالت تمثل المالية البيانات
عادلة. بصورة

 الزمني واإلطار التدقيق أعمال نطاق ضمنها من أمور عدة بخصوص الحوكمة مسؤولي مع نتواصل
 نظام في اكتشافه يتم جوهري قصور أي ذلك في بما التدقيق ألعمال الجوهرية والنتائج لها المحدد
التدقيق. أعمال خالل الداخلية الرقابة
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