
لوامألا ةیمنتل ينطوال يبظوبأ كنب قودنص

زةجموال ةیلحرمال یةلماال تانابیال
٦١٠٢ وینوی ٣  ٠يف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل



األموال لتنمیة الوطني أبوظیي بنك صندوق

الموجزة المرطیة المالیة البیعات
٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المنتھیة أشھر الستة لفترة

تاحصفلا

 ١وجزةالم ةیطرملا ةیلامال وماتعلالم عةجرام یرقرت

٢ جزالمو يحلرملا ليماال زكرملا نایب

٣ وجزالم حليرلما ملشاال لخدال نایب

 ٤جزلموا المرحلي ستردادالل ةلباقلا اتحدالو ليمحا إلى ةبوسنملا اتالموجود يصاف يف تارغیلتا ناھب

٥ جزالعو يرحلالم ةیدقنلا قاتتدفال نایب

٣١-٦ زةوجالم ةلیحرمال ةیلامال ناتبیاال لوح تاحاضیإ



 ةزجومال ةیلحرملا ةیلاملا تماوعلملا ةعجارم ریرقت
 لوامألا ةیمنتل ينطولا يبظوبا كبن قودنص يف تداحولا يلماح دةساال ىال

ةمدقم

 كما ("قودنصال") لوامألا ةلتنمی يطنوال ظبيابو بنك وقصندل قرفلما زجوملا يحلرلما يمالال زكرمال بیان جعةمراب قمنا دلق
 وبةنسلما اتودجولما صافي يف اتوالتغیر شاملال للدخل لةصال تان ةزجومال حلیةلمرا اتوالبیان ،٦١٠٢ ونیوی ٠٣ في

 ى.رخألا ةریسیلتفا یضاحاتإلوا خیرناال كذلب یةتھمنال رھشا ةستال لفترة ةبیقلنا والتدفقات دسترداالل لةابالق تداحوال يحاملل
 -٤٣ مقر يولدال يسبحالما رایعتلل وفقأ ضھاعرو ةجزولما حلیةالمر یةمالال تاومعللما هذھ دادعإ نع ولةسؤم ةرداإلا نإ
نا.جعترام إلى دأناستا ةجزولما حلیةالمر یةالمال تاومعللما ٥ذھ حول احتنتاس ءادبز يھ ناتیلوؤعنم نإ .ةیحلرمال یةالمال .ریراقدلا

اجعةلمرا اقطن

 مدقق قبل من ةذغنملا حلیةلمرا یةمالال تاانیلبا عةجرام" ،٠١٤٢ قمر اجعةلمرا ھاملم يولدال ریاعملل فقأو مراجعتنا ارینجا دلق
 قاملما في تراساستفالا توجیھ ىلع جزةلموا حلیةالمر یةمالال تنایاالب اجعةمر ةلیمع تنطوي ".ةاشمنلل لثدسملا تاسابحال
 ةعجرانال اتوإجراء یةیلحللتا اتراءجإلا تطبیق كوكذل یةوالمحاسب یةمالال رومألا نع نلیوؤسلما ینظفولما من لوألا
 قیقددلا ابیرلمع وفقأ زةجمنال ققیدلتا ةیملع طاقبن رنةمقا ودأحدم قأطان سساألا يف رتبیع عةاجمرال یةملع نطاق نإ ى.رخألا
 مةھاال رومألا ةكافب ایؤدر ىلع وننك سوف ننابا تاكید ىلع لوصحال نم یمكننا ال جعةرالما ةیملع اقطن فإن يوبالتال ،ةیولدال
 .ناشلا اذھ يف یقیأتدق ایأر دينب ال ننافإ ،كذل ىلع نانبو .ققیدتال ةیملع لالخ ھاتحدید تمی دق يلتا

جتتاسنالا

 افةك من ،ھادادعا میت لم ةقرفمال ةجزولما حلیةالمر یةمالال اتومعللما ناب قدعتن یجعلنا ما اھنبانتا تلفی لم نا،عتجرام ىل.ا دااتنسا
.ةیحلرمال یةالمال ریراقلتا -٤٣ مقر يالدول يبعماحملا عیارللم وفقأ ،ةیرھوجلا يحوالنا

رخا رما

 فترةول يف امك ةجزولما حلیةالمر یةالمال اتوالبیان ٥١٠٢ رمبسدی ٣  ١يف ھیةنتلما سنةولل يف ماك وقصندلل یةمالال تاانیلبا نإ
 كل يف ىدبا يلذا ،رخآ اتحساب قدقم بلق من ،يلواتال ىلع ت،جعوزو تققن دق ٢  ٠ ٥١ ونیوی ٣  ٠يف یةتھمنال رھشا ستةال

 ،ظحفمت ریغ اجعةمر اجواستنت ظفحتم .ریغ تدقیق رأي نع ،٥١٠٢ فمبرنو ١و٦١٠٢ ونیوی ٣  ٠يف نخیرمؤال تقریریھ من
.يالوتال ىلع
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األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

زجوملا يلحرملا يلاملا زكرمال نایب

  

حاضیإ

ىف ماك
وینوی ٠٣

٦١٠٢
رھمد دأ
(ةققدم رغی)

ىف امك
ربمسید ٣ ١
٠١.٢
رھمد فا
ة(قدقم)

 

تادوجوعلا
٦٧٧٧٠٣٧١٩١٥٠٨٥١ ارةالخس وأ حبرلا لالخ من لةعادال قیمةبال اتثمارستا

٧٣١ ةقالع ذي طرف نم تحقةمس مبالغ
٧٤٨٩٢.٢ كبنال دىل دنت
٤٦٧٠٤٧١٢٢٧٠٨٥١ اتالموجود عومجم

تباوطلملا
٤٣٢ ٧٩٤٢ ةقالع تنا افطرأل حتةمست مبالغ

١٨٨٤٠٨٥١\'٠٤ه١ه  ستردادالل ةلباقلا اتحدالو يملحا ىلا ةبوسنملا اتجودلموا يصاف

٢١٤٠٩١٤٥٦٠٨١  (دةحو فا) ةمتاقلا اتحدالو ددع

٩٩٠٨.٥٠٨  م(ھرد) ةدحو لكل تجوداالعو ةمیق اشص

ي:ن ةلثمتم
 وفقا اھمیقت مت التي) اتحدالو يملحال ةبوشملا اتودجوالم يفاص

١٨٢٠٥٧١٨٢٤٠٩٥١ (باتذكالا رةلنش
)٤٩(٠)٦٦٧( رضالع راعسا ىإل قالغإلا راعسا من دیبعتلا

  ٥١٥٠٤٧١٨٨٤٠٨٥١

 نونغاش يرھن ودكل
عامال دیرالم

لمیةلعاا لصوألا ارةإد ورئیس

رخاوخ ملیس
یذيتنفال المدیر

اریةتثمسالا یقنابصال إدارة سئیور

(٢).ةزجوملا ةیلحرملا ةیلاملا تانیبلا هذھ نم ازجتی ال أءزج ربتعت  ٣١ ىإل ٦ نم تاحفصلا ىعل ةجرحمال تاحاضیإلا



األھوال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق

(ققدم رغی) زجوملا يلحرملا لماشلا لخدلا ناھب

 يف ةیھتنملا رھشأ ةتسلا ةرتفل  
وینوی ٠٣

حاضیإ 
٦١٠٢

رھمد اغلا 
٠١.٢
رھمد فأل

وا بحالر لالخ نم ةدلعاال مةبالقی تراماستثا من حبرلا يفاص
٥٣٠٤٥٤٤٠١١. ٨رةساخال
٣٢٦٠٦٥٧٦٠٧ حبارألا توزیعات اداتأیر
٥٢٤١ ىخرا تداراإی
)٢١(٣(٣٤٣) طةوساال فرلعامم

١.٠٦١٢٩٠٨١ھھ سنثمارالا تادارإی صاني

)٥٤٦٠١((٥٤٢٠١) ٧ةاردالا اباتع
)(٢٨٢)٥٩١( رىخا ةللغلشت رلفمصا
   ).٧٢٩٠١()٤٤٠١(

٥١٢٠٩٤٩٩٠٦١ ةیلیغشتلا حاربألا

اتحدالو يلماح ىلأ ةبوستملا اتالموجود يفصا ين دةیازال
٥١٢٠٩٤٩٩٠٦١ ستردادالل ةباقلا

ى المدرجة اإلیضاحات (٣)الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٣ إلى ٦ من الصفحات عل

 



األموال لتنمیة الوھلني ابوذلبي بنك صندوق

زجوملا يلحرملا دادرتصل ةلباقلا تادحولا يلماح ىإل ةبوسنملا تادوجوملا يفاص يف ترایغتال بیان
(قط رغی)

تداحوال ددع 

تادوجوعلا يفصا
ىلأ ةبوسنملا

 تداحوال يملحا
مھرد فا

٥١٠٢٠٦٣٠١٨٧٠١٢٧٥,٨٤١٢ ریناب  ١يف
٠٢.,٩٤٣٠٨٠٨٨رةالفت لالخ وحدات رداصإ
)٠٦٣٠٦١()٤٧٦٠٨٣٦٠١(رةالفت لالخ حداتو ددارتسا

٤٩٩٠٦١-دسترداالل لةابالق تداحوال حاملي لىإ وبةنسلما اتودجوالم يفاص يف ةالزیاد
٥١٠٢٥٣٠٠١٥٩٠٠٢١١٥٠٣٢٢ وینوی ٣  ٠ىف

٦١.٢٦٩٥٠٣٥٦٠٨١٨٨٤٠٨٥١ریاذی١يف
٢١١٠٣٢٢٠١٠٣٨٠٠١ترةالف لالخ توحدا رادغصإ
)٨١٠٠٤()٣٤٣٠٤٦٤(رةالفت لالخ حداتو ددارتسا

٥١٢٠٩-تردادسالل لةالقاب اتحدالو يملحا ىإل ةبوشملا تجوداالمو يفصا يف دةالزیا
٦١٠٢٥٦٣٠٢١٤٠٩١٥١٥٠٤٧١ وینوی ٣  ٠يف

ى المبرجة االیضاحات (٤)الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٣ إلى ٦ من الصفحات عل



األھوال لتنمیة الوطني ابوظیي بنك صئدوق

(ققدم رغی) زجوملا يلحرملا ةیدقنلا تفافدتلا نایب

يف ةیھتنملا رھشا ةتسلا ةرتفل  
وبذوی٠٣

رھمد لفا حاضیإ 
 ٥١٠٢
رھمد فا

ةلیغیشذلا نشطةألا نم ةیدقئلا قاتتدفال
٥١٢٠٩٤٩٩٠٦١ رةلفتل ةبلغشتلا احربألا

;لمعاال لمالا راس يف تارضتلا
)٥٤٤٠٥١((٨٥٢٠٥١) ٦خسارةال وا حرلا لالخ نم لةدعاال ثیمةالب تراماسنثا

  ١(٢) ٧
٥١٧٦٩٠١ ٧ةقالع تنا فراطأل مستحقة الغمب

٧١٥٠٣)ry.( ةھضلشتال نشطةألا ن٠ جتانلا ا (يف مدنتسملا)دقنلا ىصاف

ةیلیومتلا نشطةألا نھ ةیدقنلا قاتتدفال
٣٨٠٠١.٢٠٠٨. توحدا ارصدإ نم تالصتحم

)٦٣٠٦١.()٨١٠٠٤( حداتو ددارستا ىعل دفعات
)٤٣,٨<(٢١٨٠٦ ةریماثستالا ةنشطألا ي(ف مدنتسملا)ر ن٠ جتانلا دقنال يصاف

)٣٢٨٠٤(٢٨'١ ھمكح ين امو دقتال يف ص()النق ,ادةالزی يصان
٢٠٢٩٢٦٠٧ ةترالف ةبدای يف حكمھ ىف وما دقنلا

٤٨٩٦٠٨٠٢ ٧ةرفتلا ةیاھن يف ھمكح ين امو قدالئ

ى المدرجة اإلیضاحات (٥)الموجزة. المرحلیة المالیة البیانات ھذه من یتجزا ال جزءأ تعتبر ١ ٣ إلى ٦ من الصفحات عل



 األموال لتنمیة الوطني ابوظیي بنك صندوق

 ةزجومال ةیلحرملا ةھلاملا اتھانلبا لوح تحاضایإ
لفترة الستة أشھر المنتھیة في ٠ ٣ یونیو ٠١٦ ٢

ةطشنألاو ينوناقلا عضوال ١

 العربیة تراماإلا ةلول يف تأسیسھ تم حوتغم رماثستا صندوق وھ ("قودنصال") لوامألا ةلتنمی يالوطن بيظابو كبن وقصند
 ةافقمو على اءبن ومرخص ("ينطوال يظبواب كذب'ا وا "قودصنال "طیر) ع.م٠ش يالوطن بيظابو بنك قبل نم دةتحمال
 ریغ قودصنال نإ . ٢  ٠ ٠ ٠سطسأغ ٢  ١ریخبتا ٠٠٠٢ر٣١/٤٧٢٢ رقم تحت يزركلما دةمتحال ربیةالع تراماإلا فصرم
.قودصنال ریدم اسطةبو تھطنشا اروتد شستم ناكیك لجسم

 وقحقب متعلقة سندات و/او المتحدة یةربالع اتمارإلا ةولد داخل ھمسا حفظةم يف رمانثسالا وھ للصندوق يئیسالر ضرلغا نز
 سوق في ةجربم كانت واءس (ةیمالعال اعیدإلا تالاصیزو یةیكرمألا اعیدألا تالاصیزو للتحویل لةابالق تداسنال لئتم) یةكلمال
 كلنكو ،"ةصروبلا حرخا" اتابیترت لالخ نم وا بھا معترف یةمالع قاوس.ا يف جةمدر وا دبي اكناسد وا اليالم يظبواب
 .لاملا سرا تنمیة بغرض ذلكو ،ىرخا طرافأل اعیةلجما ارمثستالا برامج لكذ يف بما لةالص تان ىخرألا یةمالال قراوألا

 ادمعتا مت قدو .٤١٠٢ رایرفب ٢  ٤یخبتار روطالش حةنال تعدیل تم كما ،٤١٠٢ ربمفون ٣  ٠خبتاری ابكتتالا رةنش تعدیل مت دقل
 دنع انحتمتا نتادلعلما روطالش نحةالو باتكالا ونشرة ي.زركلما المتحدة ةبیرلعا اتمارإلا صرفم قبل نم تالدیعتال
.ةدحمتال ةبیرلعا تراماالا ،يبظواب ،  ٤ب. ص. انھوعنو وقصندال ریدمل لسجلما بكتمال ىلد بطلال

دادءالاسا٠سا ٢

 ترجاب كما ة.لیحرلما یةمالال ری.راقتلا ،٤٣ رقم يولدال يسبحالما یارمعلل قأوف جزةالمو حلیةالمر یةالمال تنایاالب هذھ تدعا
 رخآ ننم للصندوق يمالال اءدألوا زكرمال في اتیرغالت لفھم مةھاال تالاموالمع ثحداألا لشرح مختارة ریةتفسی كحاضیإ
 اتومطلما جمیع جزةالمو حلیةالمر یةمالال اناتبیال تشمل ال ٥١٠٢ رمبسلی ٣  ١يف یةتھمنال للسنة ویةسن مالیة ھاتانیب
 .ةیالملا یرللتقار ولیةالد یرللمعاب قأفو معدةال املةلكا یةوسنال یةمالال اناتبیلل بةوطلمال

 ٢-' ٩ر زر  *می یخبتار قدوالصن یرمد نع نابةإلبا جزةلموا حلیةلمرا الیةلما تنایالبا هذھ دماعتا تم

 یةمالال تزابولطمل١و اتودجوالم تقییم دةعابإ لعدلما خیةریتاال ةغلكتلا دابم جببمو جزةالمو یةحلمرال یةمالال تاانیلبا تبعأ
 لةعمال عدی يلذا ،يتراماالا مھرللاب ضةمعرو جزةالمو حلیةلمرا یةالمال كنایبلا نإ ة.رساخال وا حربال لالخ من ةللاعلا قیمةبال
ق.وصندلل ضرلعا وعملة ةفیظیوال

(٦)



ةماھلا ةییساحملا تاسایسلا ٣

 طبقةلما اتیاسالس كلت سنف يھ وجزةالم لیةالمرح یةالمال اناتبیال ٥ذھ يف وقصندال ةسطواب قةطبلما سبیةحالما تسایالسا نإ
 ریرنثالل ولیةالد اییرلمعا تطبیق ادع یماف ،٥١٠٢ سمبردی ٣  ١يف یةتھمنال سنةولل يف كما ةالمالی بیاناتھ ىعل وقصندال بواسطة

.٦١٠٢ رایین  ١نم راابتعا قبیطالت یزح دخلت لتيا ةیمالال

 يالت یةالمال سنةال ىعل ىولألا رةللم قبیطالت یزح دخلت یةالحال رییعالما ىلع تالعدیت وا اتتفسیر وا ریایمع يا وجدت ال
ق.وصندال ىعل وھريج رعت اھل وكان ٦١٠٢ یرینا  ١يف اتبد

 وحنال ىعل رجةمد وھي یقھاتطب مت يلتا دلةمعوال دةالجدی والتفسیرات ریایعمال جزةلموا حلیةلمرا ةیمالال اتانایبلا هدھ منضتت
.ةرتفال لالخ للصندوق يمالال ءداألا وا زكرمال ىلع رثیتا يا لھا سلی ولكن اتاحصفإلا يف مئالملا

ق و األموال لتنمیة الوطني ابوظیي بنك من

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

ترایدقتلا ٤

 تطبیق ىعل رثزت اتوافتراض تونثدیرا حكاما ضعو وقصندال یرمد نم یقتضي جزةالمو حلیةلمرا ةیمالال تنایاالب دداعإ نإ
 هذھ نع علیةالف تائجلنا تختلف قدو ف.اریصالمو اترادیإلوا طلوباتوالم اتجودلمول جةالمدر غوالمبال اسبیةمحال تاسیاسال
.تاریقتلا

 ساتالسیا یقطبت دنع قوصنبال یرمد خذھاات يلتا مةھاال كامحألا إنف ة،زجومال یةحلمرال یةالمال تنایاالب ٥ذھ دداعإ یلسب يوف
 یةالمال تنایاالب يف المطبقة ادروالمص كامحألا فسن يھ كانت دةالمؤك ریغ دیراتتقلل سیةئیلرا ابرصالمو للصندوق ةیسبحامال
.٥١٠٢ رمبسبی ٣  ١يف یةتھمنال سنةولل يف ماك

ةلیماال رطاخمال رةداأ ٠

المالیة المخاطر عوامل ١ه-

 تالعمال رطا١خم لمش)ت قوسال طرمخا ي:ھو یةمالال رطخامال نم نوعةمت وعةمجمل انشطتھ لالخ من وقصندال نضرعتی
 طرومخا لةوسیال ومخاطر (راعسألا رلھخامو قدیةلنا اتاقفدتلل الفاندة راعسا مخاطرو لةعادال یمةللق الفاندة راعسا طرمخاو
ن.امنتالا

 ھافرتو بجواال یةمالال طرمخاال دارةبإ قةعلمتال اتفصاحإلوا اتومعللما افةك ىلع جزةالمو حلیةالمر یةالمال كنایبلا ملشتت ال
 .٥١٠٢ برسمدی ١٣ ين ماك للصندوق ویةسنال یةمالال كنایبلا عم ابذج ىإل نبأج أرقت نا ویجب ،ةیونسلا الیةلما كنایبلا يف

ة.قابسال ةسنال ایةنھ ننم طرمخاال رةإدا تسیاسا من يا وا رطخامال إدارة سمق ىلع تغبیرات يا راطت لم

٧ )(



 األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صدوق

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

 )تابع( المالیة المخاطر إدارة ٥

 )تابع( المالھة المخاطر عوامل ١-٠

السوق مخاطر ()أ

العمالت مخاطر (١)
 ریغ بعملة قومةم سجلةالم اتالمطلوب أو اتودجوالم وأ یةمستقبلال یةتجارال تالاممعال تكون مادعن تالعمال طرمخا شاتن
قودعنحلل یةظیفالو لةمعال

 ھملدرا صرف رعس نا كما .يرانماإلا رھمبالد اسساا مت قدوالصن تالمعام نا رباتعا ىلع دةدومح تالعمال طرمخا دعت
 صریقت وبالتالي ي،كریمألا رالبالدو وطةمرب وقصندال ھافی ثمریست يالت ىخرألا یةجلیخال لولدا تالمع یعوجم ياترماإلا

.دحال اذھ ىعل تالعمال طرمخال وقصندال رضتع

 يفف ،يتراماإلا مھربالب وطةمرب یةجنبا تالبعم وا تيراماإلا رھملدبا قومةم ومطلوباتھ قدوالصن داتموجو معظم كانت امول
 ق.للصندو یةالمال اناتبیال ىلع وھريج رثیتا يا اھل كنی مل فصرال ارسعا يف معقولة لةمحتم تغیرات يا نا ارةدإلا ردیتق

األسعار مخاطر (٢)
 بیان يف تصئف يوالت قدوالصن قبل من بھا فظمحتال اراتثمستالا بسبب یةالمال اتدوألا راعسا طرمخال وقصندال ضرعیت
 یرمد قبل نم رعاسألا طرمخا دارت .ةراسخال وا حربال لالخ نم ةطعاال بالقیمة ماراتستثكا زجولما يرحلالم يمالال زكرمال
 .ةغلتخم قواسا يف للتداول طرحھا مع لمعال قطاعات مختلف يف توادألا نم وعةمتن ظةمحف ءاشنإ یقطر نع قودصنال

 .راشسالل یھیةجلتوا ئللمباد قاوف لتداوال اتادو يف وقصندال مرسنثی یةعادال فظروال ظل يوف

ر (٣) ط ا النقبیة لكغىزت الغاندة اسعار ت
 ومطلوباتھ وقصندال اتجودمو رعیست دةإعا خوتاری ققاتحسالا ختاری نیب ةنیزمال قورغلا نم ةدناغلا راعسأ طرمخا شاتن
ة.دبالفائ ةطحملا

 ا٠رھدث رشع نياث صاھااق ةرفت لالخ اي ،ریصقال ىمدال ىعل متغیرة دةانف رعاسبأ حملةالم الیةلما اتالموجود یرسعت دعای
 ىخرألا یةالمال كبولطملاو اتودجوالم جمیع إنف ،ةتابثالو المتغیرة ةدناغلا ارسعا تان نبیلا اتادو يف اتستثمارالا ءانثسابو
ة.یدنقلا تقادفالت وا دلةالعا مةلقیا ىلع الفاندة راعسأل محدود تعرض ھیبل وقصندال فإن ،ذاول اندة.ف اي ملتح ال

طر ا(٠)لج خا السیولة م

 بتوفیر قدوللصن حسمی ماب لمالا قواسا يف ةجرشم تراامثسا يف راتھماستثا بلغا عضوب لةسیوال طرمخا قودصنال ریبی
د.داترسالا اتبطلب اءوفلل یةكافال ةلوسیلا

c J) مخئظر/رةسني
 ءاوفال مدع یجةنت رخألا رفطلل مالیة رةساخ يف یةمالال داةألا افطرا دحا سببیت نا ين طرمخاال يھ نمانتالا طرخام
 اقورألا يف اتمارستثالوا ،ةیلاملا اتؤسسوالم كولبنا دىل ودانعوال ،ھمكح يف وما دقنلا من نمانتالا مخاطر تنشا .ھتمازاالتب
 تالوالمعام قةتحسلما نةدیلما ممنال ذلك يف بما ،ءالمعال اهتج ةنیمائتالا تضارتعال كذلكو ،ىرخألا اتودجوالم عضوب ةیمالال
.قودصنال مدیر لدى بنكیةال صدتھبار وقصندال ظفحتی .اھب مزلتلما

 تان ةیمالال اتجودلمول ةریفتلدا میقلا في ثلیتم ٦١٠٢ نیویو ٣  ٠يف ماك نمائتالا رطخامل قدوالصن نضرعتل صىقألا دحلا نإ
.زجولما يحلرلما يفماال كزمرال بیان يف جةمدرال قةالعال

(٨)



 األھوال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صندوق

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

ةرساخال وأ حبرال لالخ ن٠ ةلداعلا ةمیقلاب تراامثنسا ٦

 ة.جدرلما یةالمال اتدوألا رةالخسا وا حربال لالخ من ةلباعلا بالقیمة تراماستثالا ملتش

:يلی ما رریتقال خریتا يف ماك تراماستثالا تشمل

ونیوی ٠٣ 
٦١.٢
مھرب فلا
(ةققدم ریغ)

بردیسم ١٣
١.٢ه
درھم فلا
(ةققدم)

 
 

٧٧٧٠٣٧١٩١٥٠٨٥١جةالعدر الیةلعا اتدوألا يف تراماستثالا

ة:یافرغجال قةطمنال ثحی نم اراتثمستالا وزیعت ىبل مافی

یونیو ٠٣ 
٦١٠٢
مھرب فلا
(ةققدم ریغ)

بردیسم ٣ ١
٥١٠٢
رھمد فال
(ةققدم)

 

هإجردمر/ ةیمسا تلدئرا
٧٧٧٠٣٧١٩١٥٠٨٥١المتحدة یةربلعا تارماألا

ةقالعلا تان فارطألا ٧

ف تعريف )ا( ت األطرا العالقة نا
 ناختا يف رخآلا الطرف ىعل وظحمل ریأثت وا رةطسی سةممار ما طرف بمقدور كان اذإ قةالع تنا ھاان فراطألا رتبتع
 وقصندال دیروم رامثسالا نةولج يراشسالا لسالمج ءضاعأ من قةالالع تان فطراألا فلأت .یةیلشغلتا أو یةالمال ترارالقا
 فراطألا لكت نم خدمات يوتلق دیمتقب یةعتیادالا عمالألا اقسی يف قودصنال یقوم م.رتھطسیل تخضع يالت أتةالمنش تلكو
.قودصنال ریط قبل من المحددة حكامألوا طورشوال ھالیع قتفلما سعارألل وفقا ةقاللعا تنا

شروطو )ب(  ألحكام١ال
ي:تالكال یةالرنیس حكامألوا لبورشلا

 اتخدم وتقدم لوطنيا طبيابو بنكل بالكامل لوكةمم تابعة شركة ،ةیالمال اقورألل ظبيابو ةشرك ةیمالال طةسالوا
.قوسال في دةالسان ارسعالل وفقا قدوالصن ىإل طةوساال

ق.وصندال مع علیھا قتفلما سعارالل وفقا بنكیة اتخدم طنيالو يبظوبا نكب دمیق نكیةالب تمادخال

:بتاكتالا وطرش حةنال يف جدرم وھ لما قاوف یةتالال بعاتألا وقصندال یرمد حقستی ىرخا
ر ١, ٥  ٠بنسبة ارةإد بعاات ٠
 یةربالع اتمرالا ب س شرؤم قفو للصندوق یزممتال ءداالل قحتست/ ١ ٠بنسبة ءادا بزاعتا ٠

 یھإعل برتت اتللموجود قیمة افيص راآلو؛'رایعمب'١ا)ا سكدإن ر رن ن بكا مد حرال نةتحلما
 ةیتوی ةرنصب ءاد؛ا بعاات ى'حتستو .('ىصق؛ا دذلا")ةلصلا .تان ةذسلا’ ل٠الخ ءداالا باثا عدف

ي.سنو عبر سساا ىعل قودصنال على ھایلمحت ویقم

(٩)



 األموال لتنمیة الوطني أبوظبي بنك صئدوق

 الموجزة المرحلیة المالیة البھانات حول إبضاحات
 )تبع( ٢٠١٦ یونیو ٣ ٠ في المتتھیة أشھر الستة لفترة

)تابع(العالقة نات األطراف ٧

(c) ررنوصده
ر:یرتقال یخبتوار قةالالع تان فطراألا دىل دةصرألا یلى مافی

 
يفامك
یویون ٠٣

٦١٠٢
درھم فال
(قةقمد ریغ)

يفاعك
سمبردی ١٣
٥١٠٢
ھمرد فأل
(ةققدم)  

يف ارةخسالوا بحالر لالخ من لةدعاال یمةالقب اتمارستثال بلةلعاا مةلقیا
الف ٠٤٠١.تبلغ يالت قودصنال مدیر قبل نم صدرةالم یةمالال راقوأل١

٦٥٤٠٣١٠١٨٠٩(مھس فال ٢٤٢٠١ :١.٢ه)مھس
٤٨٩٢٠٢كبنال دىل دقن

ةقالع ىذ فرط نم ةقحتسم غلابم 1ذؤ
٣١ةنیلم دانوف

ةقالع يذ فرط ىلإ ةقحتسم غلابم اھ١
٦١٢١٠٢وقصندال ریدم ىلإ عدفال مستحقة رةداألا باعات
١-وقصندال ریدمل رشؤمال ءابعا
٣٣٢٣نيطوال بيظأبو بنكل ىخرا نةدان وذمم ةریداإ باعتا

 ٩٤٢٤٣٢

المعامالت و(١
:زجومال يمرحلال لامشال لخبالبیان يف جةمدرال قةالالع تان طرافألا مع تالاممعال یلي فیما

رھشا ستةال لفترة 
٦١٠٢
درھم فال
قة(دقم ریغ)

یونیو ٠٣ يف یةتھمنال
٥١٠٢
ھمرد فأل
ة(قثقم ریغ)

 

٥٢٤١دناوغلا تاادرإی
٩٥٥٦٤٣رباحألا زیعاتتو تاادرای

)٥١(االا١الیةلما اقورالل بيظابو لشركة دناوغلا فمصاری
)٥٤٦٠١()٥٤٢٠١(رمانثسالا ةرداإ بعاات
)٢٥(٩)١(٩١یةارإد بعاات

 .بوطلا ءادألا وىمست تحتیق دملع راظلن ء(يش ال:١٠٢ه نیویو ٣.) یةحالال الفترة لالخ ءادا بعاات حمیلت متی مل

 قودنھلا اتموجود یمةق يصاف من یانوس ر ١, ٥  >بنسبة إدارة باعات فعد یستحق ،طورشال حةنال من (٥١٠٢) للمادة فقاو
 ٤٢,١ه ةعیتب ذرادإ اباعتا لیجشب وقصندال امق ي.ومی ساسا ىعل تستحقو بشتو ة،ریشھ رةبصو وقصندال مدیر ىل.ا
.(مھرد فال ٤٦,١ه :٠٢ ٥١ ونییو ٣ ٠) ٢  ٠ ٦١ یونیو ٣  ٠يف یةتھمنال رةالفت لالخ رھمد فلا

.)(١



ق۵ و  األموال لتنمیة الوطني أبوظیي بنك ث

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

ةراضلاأو حبرال لالخ نم ألداعلا ةمیقلاب تارامثنسا نم حربال صافي ٨

 رھشأ ةتسلا ةرتفل 
٦١٠٢ 
 رھمد فال
 (قةدقم ریغ)

ونیوی ٣  ٠يف ةیھتنملا
٥١٠٢ 
 رھمد فال
(ققةمد ریغ)

 

(٠٥٥) (٥٨٠٠١) محققة )خعانر(
٥٩٩٠١١ ٥٣٤٠٥ققةحم ریغ احربا

 ٠٥٣٠٤٥٤٤٠١١

یخارت يف كما لكیةالم حتوق ھمسا ىعل ارةخسال وا ربحال لالخ نھ لةعادال مةبالقی قودصنال تراماسنثا جمیع تشتعل
یر.ثرالن

ةیلاملا تابولطملاو تادوجومال

.ةلیماال طلوباتوالم تجوداالمو تصنیف اليالت لوجدال یوضح

 
ىنھورق

 نةدیم ممون
ھمرب فلا

نم ابلةلعا ةمقیلبا
 وا حبرلا لالخ
 ةراسخلا
مھرب فلا

ةافلحم ثلاكت
ىرخا
مھرب فلا

 عومجملا
مھرب فلا

(ةقدقم رغ) ٦١٠٢ ویونی ٣  ٠يف امك
 ةیعملا تادوجوملا

 لالخ من لةعادال بالقیمة تراماسنثا
٧٧٧٠٣٧١-٧٧٧٠٣٧١-خسارةال وا حبرال

 --  ةقالع يذ طرف من مستحقة غلاس
٨٩؛--٤٨٩لبنكا دىل نتد

 ٤٦٧٠٤٧١-٧٨٩٧٧٧٠٣٧١
ةیلاملا تابولطملا

٩٤٢٩٤٢--ةقالع نات فراطأل ةقحستم غالمب

(قةدئ)ھ ٥١٠٢ رمبسدی ١٣ يف امك
 ةیعملا تادوجوملا

 لالخ من ةدلعاال بالقیمة تراماستثا
٩١٥٠٨٥١-٩١٥٠٨٥١-ارةخسال وا حربال

١---١ ةقالع يذ طرف نم مستحقة غلاسم
٢٠٢--٢٠٢كبنال دىل دتق

 ٢٢٧٠٨٥١-٣٠٢٩١٥٠٨٥١
ةیلاملا كبولطملا

٤٣٢٤٣٢--ةقالع تنا فراطأل ةقحتسم غبعم

١)( ١



 األموال لتنمیة الوھلني ابوظبي بنك صندوق

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

)تابع( المالھة والمطلوبات الموجودات ٩

 سھاقیا یتم يالت اجرةلمتل ھاب المحتفظ اراتثمستالا اءئثناسب طفاةالم لفةلتكبا یةمالال طلوباتوالم اتجودلموا جمیع نىقات
 م.ییتقال لیباسا باستخدام وا ةشطن سوق يف جةدرلما رعاسألا ىضورع إلى جوعبالر امإ كذلو ةطعاال بالقیمة

القیاس مستویات تسلسل - العادلة بالقیمة المقاسة المالیة األدوات

بلیساا اتمستوی فتصنی ثحی من ،ریرقتال فترة ةھایبن لةدعاال بالقیمة ةعناقملا یةمالال توادألا یلحلت هنااد لوجدال ینیب
:ةلدعالا مةلقیا سای

 

ىوتسملا
لوألا
مھول فلا

ىوتسملا
يناثلا
ھمرب فلا

ىوتسملا
فشثلا
مھرب فلأ

عومجملا
مھرب فلا

ة(دققم رغ) ٦١٠٢ وونیی ٣ ٠ يف امك
 حبرلا لالخ نم لةابلعا ةمقیلبا تارامثتسا

٧٧٧,٣٧١--٧٧٧٠٣٧١ةراسخلا وا

قة(دق)م ٥١٠٢ ربمسید١٣ يفامك
 حبرلا لالخ نم ةبلعاال عمةبال تارامثتسا

٩١٥٠٨٥١--٩١٥٠٨٥١ةراعنخلا وا

 يف مةستخدالم تیاطمعال أھمیة یعكس يلذا ناهاد نیمبال لةعادال ةمقیال لسلتس تخدامباس ةللاعلا یمالق سبقیا وقصندال مقوی
:شیقلا بلیساا

متطابقة. ألداة نشط سوق في المعدل( )غیر المدرج السوق نمعر األول: المستوى

 ریغ وا (راعسألا يھو) رةشبام ریقةبط امو حظةالبالم ةریبج اتمعطی ىإل تندست التي قییملتا بلیساا :يناثال ىوستلما
 قواسا يف علنةالم قولسا ارسعا م:داخستبا مھاتقیی یتم يلتا تاودألا ةفتال هذھ تشمل .(رعاسألا نم دةستمالم يھو)ةرشابم
 ىخرألا مقییلتا یبسالا وا طأشان قلألا اقسوألا يف لةاثلمما وا قةالمطاب تاودءالل المطنة رعاسألا وا ثلةمما قوادأل شطةن
. قوسال اتانایب من رةمباش ریغ وا رةشبام طریقةب حظةالبالم رةدیج مةھاال كیطعملا كافة تكون ثببحب

 توادألا افةك ةفتال هذھ ملشت ظة.حاللمبا رةدیج ریغ جوھریة اتطیمع فیھا خدمیست يالت یمقیتال بلبساأ :ثاللثا ىوستلما
 حظةالبالم یرةالجد ریغ للمعطیات ویكون حظةالبالم جدیرة اتیانب ىإل ستندةم ریغ اتعطیم ھاتقییم یبسالا لمش يلتا
 توابألل نةعللما راعسألا ىإل ادأستنا ھاییمتق یتم يلتا اتدوألا ىلع ةفتال هذھ تشتمل ة.داألا تقییم ةیملع ىلع يجوھر رییئت
 ت.وادألا ینب قورغلا تعكس كيل حظةالبالم رةدیج ریغ ریةجوھ تضارافتا وا تالبتعدی یاملقا رمألا يضقی حیث ةثلمالما

 ١٣ يف كماو ریرتقال ةرفت ةبنھای لةدعاال قیمةبال ھاب ظفحتم رجةلمبا یةلكلما حقوق مھسا يف قودصنال اتمارستثا بعجم نإ
.ةلدعاال ةمقیال اسقی اتتویمس سلسلت نم ولألا وىستلما نمض صنفةم وھي ،٥١٠٢ بردیسم

٢)( ١



 األموال لتنمیة الوطني ابوظبي بنك صندوق

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

دادرتسالل ةلباقلا تداحولا  ٠١

 ریخألا لیوما يف ثلیتم محدد قالإغ ختاری قوبصنللو ب.اتتكالا لمبلغ ىادن دحل دترداسالل لةالقاب قوصنبال حداتو تخضع
 اتعارإش نا ماك د.داترسالا اتعارإش وا طورشلل یةمستوفال ابكتتالا قیاتاتفا رامثستالا رینم ھفی یقبل نا كنیم يلذا
 ىلع درةالق ضایا وقصندال دىل یكون ة،یائنتثسالا فظروال وفي .اھنع ضفاخنالا كنیم ال معینة مةلقی تخضع ددارتسالا

 تكاحر ھروتظ .تداحوال مالكي جمیع مصلحة في لكذ نا وقصندال اير اذإ اريإجب ددارستا ذیغنت وا ددارتسالا تعلیق
 ووفقا ز.جولما يحلرلما دادترسالل لةالقاب اتحدالو لحاملي المنسوبة تداوجولما يصاف يف تراغیالت نیاب يف ددارتسالا
 في مةستلالم تاباتذكالا رامثسنال قدوالصن عىسی ،٥ احیضألا يف رلھاخملا إدارة اتوسیاس  ١احضیإلا يف المحددة دافھالل
د.داترسالا تبالطب اءوفلل افیةك ولةسی ىلع ظةالمحاف عم سبةمنا تراماستثا

,٥١٠٢ ربمسید ١٣ يف ماك ھمرد ٨»ه٠و٦١٠٢ ونیوی ٣  ٠يف ماك مھرب ٩,٩٨ دةحو للك وقصندال اتجودمو يافص غلبی

ةنرقامال امقرألا ١١

 تنایاالب هذھ يف عةمتبال بةوالمحاس ضرلعا تاسایدذ عم قتتواف حتى ،ةرورضال دنع ،ةنراقملا مرقاألا ضعب فتصنی دیعأ دقل
 یةالمال تنایاالب اءزلق قیمة رثكا علوماتم توفر حالیةال سنةلل ضرلعا یقةرط نا دارةإلا عتقدوت زة.جلموا یةحلمرال ةیمالال
.زةجولما یةحلمرال

 صافي يف اتیرتغال انبی وا زجولما حليرلما لخدال نیاب ىلع یرناث يا هالعا رةوكنمال صنیفلتا دةإعا اتلعملی كنی لم
.ةبقساال وا یةالحال للسنة زجولما يحلرلما دترداسالل ةبلالقا تداحوال كيلمال وبةنسلما تداوجومال

( ١٣)
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