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 لعامة شركة أم القيوين لإلستثمارات ا
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 ة المرحلية الموجزة المعلومات المالي

 وتقرير المراجعة 

 2018مارس  13لمنترية في شرر الثثاثة الأل
________________________________________________________ 
 

 جــدول المحتويــــات 
 

 بيان صفحة 
   

 زةـــة الموجـــة المرحليــــــات الماليـــة المعلومــــتقرير حول مراجع
 

 
1 

 
-- 

   
 أ  2 ز ــــــــي الموجــــــــــــــــــــــز المالـــــــــــــــان المركــــــــــــــــبيــ
   
  1 – ب 3 ز ــــــــــــــر الموجــــــــــــــــــاح أو الخسائــــــــــاألربـــــــان يــــــب

   
 2 – ب 4 ز ـــــــــــــالموجـــــ اآلخــــــــــر لـــــــالشام لــــــــــــــان الدخـــــبي
   
 ج 5 ــز ــــــالموجن ـــــــوق المساهميـــــــرات في حقــــــــــالتغيـان ـــــبي
   
 د 6 ـز ـــــــــــــــالموجـــة ــــــــات النقديـــــــــــــــــان التدفقـــــــــــــــبيــ
   

 المرحلية الموجزة )غير المدققة( الماليـة  ات حـول المعلوماتـإيضاح

 
 
7-11 

 
-- 

 



 





 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 بيان األرباح أو الخسائر الموجز
  2018مارس  13لمنترية في اثثاثة لألشرر ال

 
 ( 1 – ب بيان )

 
 ي ــة فــــة المنتريثثاثـر الـاألشر

 

 مارس  31
2017 

 مدقق( ال)غير 
 درهم
 

 مارس  31
2018 

 مدقق( ال)غير 
 درهم
 

 
 
 

 إيضاح
 

 
 
 

 ي أسهــــــم ــار فــــــاح االستثمـــــــــــــأرب 9 15.967.387 14.440.019

 
693.794 

 
(1.505.590) 

 
5 

 ة ادة تقييم الموجودات الماليــــرق إعــــــــفـ
 بالقيمة العادلـة من خالل األرباح والخسائر 

 ة ــــــــــــــــــف اإلداريـــــــــــــــالمصاريــ  (807.197) (765.429)
 ــــةـــــــات عملــــــــــر فروقـــــــــــخسائـ  -- (12.540)
 ــلـــــــــــــــــف التمويـــــــــــــــــتكاليــــــ  (950) (2.950)
__________ __________   

 ـرة مـن العمليـات المستمـرة  ــح الفتــــــربـ  13.653.650 14.352.894
___________ ___________   
 ـةــــــــــالمتوقفــــــــــــــــات ـــــــــالعمليـــ   
  ـةـــــــــات المتوقفــــــــر العمليــــــــخسائــ 10 -- (107.519)

___________ ___________   
 (2-بيــان )ب –رة ـــــــــح الفتـــــــــــربـــ  13.653.650 14.245.375

___________ ___________   
 ــــم  ــــــــــي للسرـــــــــــد األساســـــــالعائـ 11 0.038 0.039

========== ==========   
 

 )غير المدققة( وجزة المالمرحلية  المالية المعلوماتًء من هذه إن اإليضاحات المرفقة تشكل جز
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 الموجز  اآلخر الشامل بيان الدخل
  2018مارس  13المنترية في ة ثثاثلألشرر ال

 
 ( 2 – ب بيان )

 ـي ــة فـــر الثثاثـة المنترياألشر
 مارس  31

2017 
 مدقق( ال)غير 

 درهم
 

 مارس  31
2018 

 مدقق( ال)غير 
 درهم
 

 
 
 

 إيضاح
 

 
 
 

 ( 1 –بيــان )ب  –رة ـــــــــــالفتـــــــــح ـــربـ  13.653.650 14.245.375
__________ __________   
 ر ـــــــــــــــل اآلخــــــــــــــل الشامــــــــــــالدخ   

 
 

3.316.920 
 
(9.345.210) 

 
4 

 ة ـــإعـــــادة تقييـــــم الموجـودات المالية بالقيم
 ـر ـــالعادلــــــة من خالل الدخــل الشامـل اآلخ

 
30.250 

 
511.063 

ة ـــــــارات بالقيمــــع استثمـــن بيــم حـــــالرب 
 ـر ـــل الشامـل اآلخــن خالل الدخـــة مـــالعادل

__________ __________   
 ر  ــــالشامل اآلخ)الخسارة( / الدخل  يــــإجمال  (8.834.147) 3.347.170

__________ __________   
 بيان )ج(   -اآلخر للفترة الدخل الشاملي إجمال  4.819.503 17.592.545

========== =========   
 
 
 
 

 
 

 المرحلية الموجزة )غير المدققة(  المرفقة تشكل جزًء من هذه المعلومات المالية إن اإليضاحات
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

  أم القيوين
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 1820مارس  31الموجز لألشرر الثثاثة المنترية في  بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 (جبيان )                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

  الصافي 
 درهم

 
 

 المحتفظ برا  األرباح
 درهم 

 
 

تقييم  ياطيإحت
 األراضي
 درهم 

إحتياطي إعادة تقييم 
اإلستثمارات بالقيمة 

العادلة من خثال الدخل 
 الشامل االخر

 درهم

 
 
 

 االحتياطيات 
 درهم

 
 
 رأس

 المال 
 درهم

  
 
 

 )مدقق(  2016بر ــــسمدي 31ي ـــا فـــــد كمـــــــــــالرصي 363.000.000 31.502.072 61.329.952 126.092.756 27.598.447 609.523.227
       

 (1 –بيان )ب  –رة ــــــــــــــــح الفتـــــــــــــــــــــــــــــرب -- -- -- -- 14.245.375 14.245.375
  الربـــــــــــــح الشامـــــــــــل اآلخــــــــــــــــــرود ـــــــــبن         --                   --                 3.316.920         --                    30.250       3.347.170
 (2 –بيان )ب  –للفترة اآلخر ل الشاملــــي الدخـــــــإجمال -- -- 3.316.920 -- 14.275.625 17.592.545

 احـــــــــــــــــــــــــــــــــــات أربــــــــــــــــــــــــــــــتوزيع -- -- -- -- (25.410.000) (25.410.000)
 مكافـــــــــــــأة أعضــــــــــــــــاء مجلــــــــــــــــس اإلدارة  -- -- -- -- (1.000.000) (1.000.000)
 

          --         
 

70.942           

 
          --         

 
(70.942)           

 
        --         

 
          --         

 ى األرباح المحتفظ بها عند بيع استثمارات ـــــول إلـــــــمح
 ل الشامل اآلخر ـــة من خالل الدخــــــــة العادلـــــــــــبالقيم

 بيان)أ( – )غير المدقق(2017مارس  31في الرصيد كما 363.000.000 31.502.072 64.575.930 126.092.756 15.535.014 600.705.772
========== ========= ========== =========== ========= ==========  

 بيان )أ( –)مدقق(  2017ديسمبر  31الرصيــــد كما في  363.000.000 33.223.018 36.342.998 297.085.855 33.788.091 763.439.962
       

 (1 –بيان )ب  –ـــرة ـــح الفتـــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــــ -- -- -- -- 13.653.650 13.653.650
 بنـــــــــــود الخســـــــــــــارة الشاملــــــــــة اآلخــــــــــرى           --                   --             (9.345.210)         --                 511.063   (8.834.147)

 (2 –بيان )ب  – اآلخر ـي الدخــــل الشامل للفترةــــإجمال -- -- (9.345.210) -- 14.164.713 4.819.503
 ـــــــــــــــــــــــــــاحـــتوزيعــــــــــــــــــــــــــــــات أربــــــــ -- -- -- -- (25.410.000) (25.410.000)
 أعضــــــــــــاء مجلــــــــــس اإلدارةمكافــــــــــــــــــــــــآة  -- -- -- -- (1.400.000) (1.400.000)
 

           --          
 

439.982       

 
          --         

 
(439.982)         

 
         --         

 
          --         

 محـــــــول إلـــــى األرباح المحتفظ برا عند بيع استثمارات 
 ـة من خثال الدخـــل الشامل اآلخر ــة العادلـــــــــــــــبالقيم

 بيان)أ( –)غير المدقق( 2018مارس  31الرصيد كما في 363.00.000 33.223.018 26.557.806 297.085.855 21.582.786 741.449.465
========== ========= ========== =========== ========= ==========  

 

 ) غير المدققة ( الموجزة المرحلية  المالية المعلوماته إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء من هذ
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 نــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

  2018مارس  13المنترية في الثثاثة الموجز لألشرر  بيان التدفقات النقدية
 

 ن )د(بيا                           
 مارس  31

2017 
 )غير المدقق(

 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير المدقق(
 درهم

 
 
 

 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
 ( 1 –بيان )ب  –فترة الربح  13.653.650 14.245.375

 ـتعديثات ل  
 التزام تعويض ترك الخدمة (88.306) 15.716

 ي أسهم أرباح االستثمار ف (15.967.387) (14.440.019)
 فرق إعادة تقييم اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  1.505.590 (693.794)

 خسائر فروقات عملة  -- 12.540
 تكاليف التمويل  950 2.950

__________ __________  
 لمـال العاـرأس المتعديالت التشغيل قبل )خسارة(  (895.503) (857.232)
 النقص في ذمم تجارية مدينة وأخرى  (11.501.450) (12.355.134)
 )النقص( في ذمم تجارية دائنة أخرى  (62.160) (106.653)

__________ __________  
 النقد )المستخدم في ( التشغيل   (12.459.113) (13.319.019)
 تكاليف التمويل المدفوعة  (950) (2.950)

 بيع موجودات لغرض البيع )عمليات متوقفة( دفعات مقدمة عن -- 2.000.000
__________ __________  
 أنشطة التشغيل  المتوفر من/  )المستخدم في( دقصافي الن (12.460.063) (11.321.969)

========== ==========  
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  

 أسهم  صافي الحركة على االستثمار في 8.971.436 2.909.187
 المستلم عن بيع أسهم وأرباح اإلستثمار في أسهم  13.998.828 16.882.414

__________ __________  
 أنشطة االستثمارالمتوفر من صافي النقد  22.970.264 19.791.601

========== ==========  
 ن أنشطة التمويلـات النقدية مقالتدف  
 للمساهمينع المدفو (16.620.597) (16.271.198)
 المدفوع مكافآت مجلس اإلدارة  (1.400.000) (1.000.000)

 بنك دائن  (2.140) 7.581.584
__________ __________  
 أنشطة التمويل)المستخدم في( د قالنصافي  (18.022.737) (9.689.614)

========== ==========  
 النقد المعادلفي النقد و)النقص(  صافي (7.512.536) (1.219.982)

 فترة النقد والنقد المعادل في بداية ال 20.997.149 3.517.824
__________ __________  

 وبيان )أ(  6إيضاح  – النقد والنقد المعادل في نراية الفترة 13.484.613 2.297.842
========== ==========  

 

 
 ) غير المدققة (  ةوجزالمالمرحلية  اليةالم المعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء من هذه 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 القيويــن أم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 المرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال
 )غير المدققة( 2018مارس  31للفترة المنترية في 

 
 

 
 : معلومات عامة  01

كشنركة مسناهمة  (سنابقا   صنناعات أسنمنت أم القينوينأم القيوين لإلستثمارات العامة )شركة  تأسست شركة
يشنار إليهنا فيمنا يلني     ) 1982فبراينر  11الصنادر بتناري   2/82رقنم األمينر  عامة بموجب المرسنوم 

 (     الشركة
إلنتناج .  سجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقا للقنانون فني دولنة اإلمنارات العربينة المتحندة

قررت الجمعية العمومية للشنركة  2015خالل عام  0وتجارة اإلسمنت وإستيراد المواد الخام الالزمة لذلك
ت والتركينز علنى النشنا  وقنف عملينات انتناج وبينع اإلسنمن  2015أبريل  18خالل اإلجتماع الدور  في 

اإلستثمار  والعمل على تعديل النشا  واإلسنم التجنار  والنظنام األساسني للشنركة. حينن يتضنمن النشنا  
 التجار  اإلستثمار في ق اع األراضي ، المباني ، التعليم ، الصحة ، واإلستثمارات العامة ... ال . 

ة والسنلع لتعنديل النشنا  واإلسنم التجنار  ليصنبح حصلت الشركة على الموافقات من هيئة األوراق المالين 
ش.م.ع كمننا حصننلت علننى الرخصننة التجاريننة مننن دائننرة التنميننة  –شننركة أم القيننوين لإلسننتثمارات العامننة 

 أم القيوين . –اإلقتصادية 
  0دولة اإلمارات العربية المتحدة -إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين 

المنندة المحننددة للشننركة هنني مائننة سنننة ميالديننة بنندأت مننن تنناري  قينندها بالسننجل التجننار  لنندى الجهننة إن  
 المختصة.

  
 تطبيق المعايير الدولية الجديدة والمعدلة:  20

( IFRSsقامننت الشننركة خننالل السنننة بت بيننق المعننايير الدوليننة إلعننداد التقننارير الماليننة الجدينندة والمعدلننة )
( وتفسنيراتها التني تتعلنق بنشنا  الشنركة والتني تنم ت بيقهنا IASsالمحاسنبة الدولينة ) والتي تتضمن معايير

 في البيانات المالية للسنة الحالية.
( وتفسننيراتها IFRSsفنني إعتقنناد اإلدارة أننني سننوف يننتم ت بيننق المعننايير الدوليننة إلعننداد التقننارير الماليننة )

 أو حسب تواري  نفاذها. 2017يناير  1ارا  من الجديدة والمعدلة في البيانات المالية للشركة إعتب
 

 :أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   30
 أسس اإلعداد : أ(  
المتعلنق بععنداد  34للشركة وفقا  للمعيار المحاسبي رقنم وجزة المالية المرحلية الم المعلوماتإعداد تم ي

 . التقارير المالية المرحلية 
واإلفصنناحات الم لوبننة  المعلومنناتالمننوجزة ال تحتننو  علننى جميننع  الماليننة المرحليننة المعلومنناتإن 

لتقنارير المالينة باإلضنافة لنذلك فننعن عنداد اللبياننات المالينة الكاملنة التني أعندت وفقنا  للمعنايير الدولينة إل
ليست بالضنرورة مششنرا  للنتنائج التني يمكنن توقعهنا  2018مارس  31أشهر المنتهية في ثالثة نتائج ال
 .  2018ديسمبر  31الية المنتهية في للسنة الم

 

 التقديرات واالحكام المحاسبية : ب(   
يت لب إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة من اإلدارة أن تقوم بوضنع االحكنام والتقنديرات 
واإلفتراضات التني تنشثر علنى ت بينق السياسنات المحاسنبية والمبنالن المعلننة للموجنودات والم لوبنات 

 واإليرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات . 
عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة فعن االحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة فني 

والمصادر الرئيسنية لعندم اليقنين فني التقنديرات هني ذاتهنا الم بقنة شركة ت بيق السياسات المحاسبية لل
 .  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في شركة لى البيانات المالية للع
 

 ادارة المخاطر المالية  : ج(   
إلدارة المخنا ر المالينة متوافقنة منع تلنك األهنداف شنركة إن كافة النواحي المتعلقة بأهنداف وسياسنات ال
 .  2017ديسمبر  31والسياسات المبينة في البيانات المالية كما في 

 

 :  السياسات المحاسبية د(  
الماليننة المرحليننة المننوجزة مماثلننة لتلننك  المعلومنناتإن السياسننات المحاسننبية الم بقننة فنني إعننداد هننذه 

 . 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في شركة المالية السنوية للبيانات الالمستخدمة في إعداد 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 امة شركة مساهمة ع

 القيويــن أم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 المرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال
  )غير المدققة( 2018مارس  31للفترة المنترية في  

 (يتبع ...)          
 

 

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خثال الدخل الشامل اآلخر :   40
 جودات كانت كما يلي : على هذه الموإن الحركة       
  

 مارس  31
2017 

 )غير مدققة( 
 درهم

 ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(
 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير مدققة( 
 درهم

 

 يناير   1القيمة العادلة كما في  374.436.666 391.322.031 391.322.031
 صافي الحركة خالل الفترة 6.230.564 (6.777.642) (1.023.626)

3.316.920       (10.107.723)   
 

 (2-بيان )ب –فرق إعادة تقييم اإلستثمارات    (9.345.210)

 بيان )أ( –القيمة العادلة في نراية الفترة  371.322.020 374.436.666 393.615.325
========== ========== ==========  

 

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خثال األرباح والخسائر :  50

 : إن الحركة على هذه الموجودات كانت كما يلي        
 مارس  31

2017 
 )غير مدققة( 

 درهم

 ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(
 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير مدققة( 
 درهم

 

 يناير   1القيمة العادلة كما في  76.858.287 88.062.514 88.062.514
 حركة خالل الفترةصافي ال (15.202.000) (9.664.387) (1.898.101)

693.794          (1.539.840)   (1.505.590)    
 

 (1-بيان )ب –فرق إعادة تقييم اإلستثمارات 

 بيان )أ( –القيمة العادلة في نراية الفترة  60.150.697 76.858.287 86.858.207
========== ========== ==========  

 

 
 :  والنقد المعادلالنقد  60

 البند مما يلي : يتألف هذا
 مارس  31

2017 
 )غير مدققة( 

 درهم

 ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(
 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير مدققة( 
 درهم

 

 ف النثرية ـصناديق السل 19.957 25.339 30.532

 اإلمارات  -أرصدة لدى بنوك  11.445.375 19.323.091 1.714.903

 الكويت  -نوك أرصدة لدى ب 1.904.618 1.534.056 485.150

67.257          114.663        114.663       
 

 عمان  –رصيد لدى البنك 

 )أ ، د( بيان –النقد والنقد المعادل  13.484.613 20.997.149 2.297.842

========= ========= =========  
 
 

 رأس المال :  70
درهنننننم منننننوزع علنننننى  363.000.000إن رأس منننننال الشنننننركة الظننننناهر فننننني بينننننان )أ( بمبلنننننن  

  0مدفوع بالكامل سهم بقيمة أسمية درهم واحد للسهم  363.000.000
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 القيويــن أم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 المرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال
 )غير المدققة( 2018 مارس 31للفترة المنترية في 

 (يتبع ...)
 

 

 ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى :   08
 يتمثل هذا البند فيما يلي: 

 مارس  31
2017 

 )غير مدققة( 
 درهم

 ديسمبر  31
2017 

 )مدققة( 
 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير مدققة( 
 درهم

 

 ذمم دائنة  390.683 452.843 411.636
 دفعات مقدمة عن بيع موجودات لغرض البيع          --                    --                 5.000.000

 مخصص هدم موجودات لغرض البيع          510.000         510.000           --         
 توزيعات مستحقة للمساهمين     45.820.511    37.031.108     42.044.136
 بيان )أ(  –ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى  46.721.194 37.993.951 47.455.772

========== ========== ==========  
 

 أرباح اإلستثمار في أسرم :   90
 يتمثل هذا البند فيما يلي: 

 مارس  31
2017 

 )غير مدققة( 
 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير مدققة( 
 درهم

 

 توزيعات أرباح مستلمة  15.967.085 14.033.110
 أرباح بيع استثمارات في أسهم                 302        406.909

 (1-بيان )ب –المجموع  15.967.387 14.440.019
========= =========  

 
 خسائر العمليات المتوقفة:  100

 يتمثل هذا البند فيما يلي: 
 مارس  31

2017 
 )غير مدققة( 

 درهم

 مارس  31
2018 

 )غير مدققة( 
 درهم

 

 عات المبي -- --
 تكلفة المبيعات         --                --        

 إجمالي الخسارة -- --
 اإلستهالك  -- --
 مخصص إسمنت متحجر -- --

 مصاريف رواتب -- (94.132)
 كهرباء وماء -- (11.193)
 مصاريف متنوعة         --                   (2.194)
 (1-بيان )ب  –متوقفة خسائر العمليات ال -- (107.519)

========= =========  
 

 العائد األساسي للسرم :  110
   0ى معدل األسهم العادية المتداولةعلالفترة ربح بقسمة العائد األساسي للسهم يتم تحديد 

درهم )وربنح الفتنرة 13.653.650الربح هو فعن  2018مارس  31المنتهية في فترة وفيما يتعلق بال
درهنننم( ومعننندل األسنننهم العادينننة المتداولنننة   14.245.375مبلنننن  2017منننارس  31المنتهينننة فننني 

  0سهم )نفس عدد األسهم للفترة السابقة(  363.000.000
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 القيويــن أم 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 )غير المدققة( 2018مارس  31ية الموجزة للفترة المنترية في المرحلالمالية معلومات إيضاحات حول ال
 (يتبع ...)

 :  المعلومات القطاعية   201
حسنب  بيعنة األنشن ة  تننظم االعمنال التشنغيلية وتندار بصنورة يتم تحديد نموذج إعداد التقارير الق اعية الرئيسية بق اعات االعمال عندما تتأثر مخا ر ونسب عوائد الشركة بشكل كبير بخ و  النشا  .

 ويمثل كل ق اع وحدة عمل أستراتيجية توفر استراتيجيات أعمال مختلفة . 

 إن النشا  الرئيسي للشركة يتمثل في ق اع اإلستثمار وفيما يلي إيرادات الق اع ومصاريفي ونتائج هذا الق اع .  
 :   قطاعات األعمال

 :  كما يلياألرباح وبعض معلومات الموجودات والم لوبات المتعلقة بق اعات األعمال يوضح الجدول التالي معلومات اإليرادات و        
 ــــــوعـــــــــــــــــالمجمــــــ ) غير مدققة ( 2018مـارس  31 )مدققة( 2017ديسمبــــــر  31 )غير مدققة( 2017مــارس  31

 
 

 االستثمار
 درهم

 
 الصناعة 

 )عمليات متوقفة(
 درهم

 
 
 مار اإلستث

 درهم

 
 الصناعة

 )عمليات متوقفة(
 درهم

 
 

 االستثمار
 درهم

 
 الصناعة

 )عمليات متوقفة(
 درهم

 
 2017مارس  31

 )غير مدققة(
 درهم

 
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(
 درهم

 
 2018مارس  31

 )غير مدققة(
 درهم

 
 

 ان البي

 أرباح اإلستثمارات  14.461.797 19.019.929 15.121.273 -- 14.461.797 -- 19.019.929 -- 15.121.273

 مصاريف محملة )صافي(            --                    (190.764)         (107.519)          --                    --                      (190.764)          --                 (107.519)           --         

 صافي نتائج القطاع     14.461.797       18.829.165     15.013.754          --               14.461.797           (190.764)    19.019.929     (9107.51)    15.121.273

          

 ربح بيع الموجودات )عمليات متوقفة( -- 2.125.141 --      

 مصاريف غير محملة        (08.1478)       (3.744.844)         (768.379)      

          

 ربح الفترة       13.653.650     17.209.462      14.245.375      

          

 موجودات القطاع    4790.015.91    803.369.614  657.951.981          --            790.015.914            --             803.369.614  2.531.286  655.420.695

          
 مطلوبات القطاع      948.566.44      39.929.652       57.246.209          --              48.566.449            --                    39.929.652          --          57.246.209

          

 معلومات قطاعية أخرى          

 فائض إعادة تقييم األراضي 297.085.855 297.085.855 126.092.756 -- 297.085.855 -- 297.085.855 -- 126.092.756

 
3.316.920 

 
-- 

 
(10.107.723) 

 
-- 

 
(9.345.210) 

 
-- 

 
3.316.920 

 
(10.107.723) 

 
(9.345.210) 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة/ ربح خسائر( )
 لشامـل اآلخــــر مـن خـالل الدخـل ا

 

 :  القطاعات الجغرافية      
 التعاون الخليجي . تقع الق اعات الجغرافية ضمن موقع موجودات الشركة . تعمل الشركة ضمن ق اعين جغرافيين وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس       

 

 توزيع الموجودات : أ( 
 شركة حسب السوق الجغرافي : يظهر الجدول التالي توزيع موجودات ال

  المجمــــــــــــــــــــــــــوع دول مجلـــس التعـــــــاون الخليجـــــــي دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــة المتحـــــدة 

مارس  31
2017 

 )غير مدققة(
 درهم

ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(
 درهم

 مارس 31
  2018 

 ) غير مدققة (
 درهم

مارس  31
1720 

 )غير مدققة(
 درهم

ديسمبر  31
2017 
 )مدققة(
 درهم

 مارس 31
  2018 

 ) غير مدققة (
 درهم

 مارس 31
 2017 

 )غير مدققة(
 درهم

 ديسمبر 31
 2017 
 (مدققة)

 درهم

 مارس  31
 2018 

 ) غير مدققة (
 درهم

 

 الموجودات 790.015.914 803.369.614 655.420.695 33.823.114 31.631.487 33.335.213 756.192.800 771.738.127 622.085.482

 ة( الموجودات لغرض البيع )عمليات متوقف          --                     --                2.531.286          --                    --                  --                   --                     --                 2.531.286

 مجموع الموجودات 790.015.914 803.369.614 657.951.981 33.823.114 31.631.487 33.335.213 756.192.800 771.738.127 624.616.768
========= ========== ========== ========= ========= ========== ========== ========== ===========  
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 تثمارات العامة شركة أم القيوين لإلس
 شركة مساهمة عامة 

 القيويــن أم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 )غير المدققة( 2018مارس  13المرحلية الموجزة للفترة المنترية في المالية معلومات إيضاحات حول ال
 

 

 (000المعلومات القطاعية : )يتبع 210
 

 (000القطاعات الجغرافية : )يتبع      
  ودات المالية بالقيمة العادلة : الموجتوزيع ب( 

 والتوزيع الجغرافي و بيعة األنش ة المستثمر فيها :  الموجودات الماليةيوضح الجدول التالي معلومات عن 
  المجمـــــــــــــــــــــــــوع    )غير مدققة( 2018مــارس  31 )مدققة( 2017ديسمبـــــر  31 )غير مدققة( 2017مـــارس  31

 
 

 ماراتاإل
 درهم 

 
دول مجلس 

 الخليجي  التعاون
 درهم 

 
 

 اإلمارات
 درهم 

 
دول مجلس 

 التعاون الخليجي 
 درهم 

 
 

 اإلمارات
 درهم 

 
دول مجلس 

 الخليجي  التعاون
 درهم 

مارس  31
2017 

 )غير مدققة(
 درهم

 ديسمبر 31
 2017 

 )مدققة(
 درهم

 مارس   31
2018 

 ) غير مدققة (
 درهم

 
 
 
 ية بالقيمة العادلة موجودات مالأ( 
 من خثال الدخل الشامـل اآلخر    

 ق ــــاع البنــــــــوك  294.252.230 297.389.405 332.473.350 777.182 293.475.048 672.784 296.716.621 707.583 331.765.767

 ق ــاع التمويـــل واإلستثمـار  11.999.565 12.717.727 11.730.231 7.612.365 4.387.200 7.690.727 5.027.000 8.569.331 3.160.900
 ق ـــــــاع العقــــارات  29.851.189 29.951.746 15.454.493 6.069.609 23.781.580 6.367.905 23.583.841 6.349.735 9.104.758
 ق ـــــاع الصناعــــــة  9.003.606 9.239.242 8.753.347 5.445.252 3.558.354 5.684.337 3.554.905 5.820.634 2.932.713
 ق ـــــاع الخدمــــــات  25.906.844 24.829.960 24.673.942 8.023.964 17.882.880    7.953.110    16.876.850 9.528.685 15.145.257

 التكنولوجيــــا ق ـــــاع 308.586 308.586 529.962 308.586 -- 308.586 -- 529.962 --
__________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ ___________ ___________  

 المجمـــــــــــــــوع  371.322.020 374.436.666 393.615.325 28.236.958 343.085.062 28.677.449 345.759.217 31.505.930 362.109.395

========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ==========  

 موجودات مالية بالقيمة العادلة ب(          
 من خـثال األربـاح والخسائـر   

 ق ــــاع البنــــــــوك  27.440.263 40.068.307 41.598.680 995.517 26.444.746 1.213.582 38.854.725 1.185.139 40.413.541

 ق اع التمويل واإلستثمــــــار  2.194.500 2.530.500 2.440.000 -- 2.194.500 -- 2.530.500 -- 2.440.000

 ق ــــاع العقـــــــارات 11.689.954 13.743.041 21.017.982 -- 11.689.954 -- 13.743.041 -- 21.017.982
 ق ــــاع الصناعـــــــة  13.325.980 15.536.439 16.861.545 -- 13.325.980 -- 15.536.439 -- 16.861.545

 ق ـــــاع الخدمــــــات  5.500.000 4.980.000 4.940.000 -- 5.500.000 -- 4.980.000 -- 4.940.000
__________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ ___________ ___________  

 المجمـــــــــــــــوع  60.150.697 76.858.287 86.858.207 995.517 59.155.180 1.213.582 75.644.705 1.185.139 85.673.068

========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ==========  

 مجمـوع الموجــودات الماليــة  431.472.717 451.294.953 480.473.532 29.232.475 402.240.242 29.891.031 421.403.922 32.691.069 447.782.463

========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ==========  
 

 

 : المعلومات المالية المرحلية الموجزة  المصادقة على 310
 . 2018 أبريل 24بتاري  من قبل اإلدارة لمالية المرحلية الموجزة )غير المدققة( تمت المصادقة على هذه المعلومات ا   

 

 عــــــام : 410

 الحالية .  الفترةقارنة للفترة السابقة لتتالئم وتبويب أرقام متم إعادة تبويب بعض األرقام الأ(    

 .المتحدة العربية  اإلماراتلى أقرب درهم تقريب المبالن الظاهرة في البيانات المالية المرفقة إ متب(           
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