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 االراضي

 
تمتلككا الشككركة أراضككي فككي موقككي مملقككا وفككي منمقككة المينككاظ بككا  القيككوين تكك  إمقارهككا بالقيمككة ال ادلككة كممتلكككات 
للشككركةي يككت  اامتككرا  بايككة زيككادل فككي هككبن القيمككة ضككمن بنككد احتيككامي تقيككي  األراضككي فككي بيككان المركككز المككالي 

وحتك  تكاريإ إعكدار  مسكللة بسسك  شكركة عكنامات اسكمنت أ  القيكوين لاسك  الشكركة سكابقا     اضكياالر الزالتو
  يم رو تقرير مدقق الحسابات فسن تاريإ إكتمال هبن االراظات غير 

مكن أمكور التكدقيق القامكة لماديتقكا  اراضكي الشكركةتك  امتبكار بخعكو  تلكا االلكراظات  التاككدونمرا لحالة مد  
 :  في سياق تدقيقنا  الشركةفية تناول اراضي كيوفيما يلي 

تكك  الملككب مككن اادارل بتسككليل األرر بسسكك  شككركة أ  القيككوين لمسككتزمارات ال امككة والزالككت االككراظات   1
 مستمرلي 

 ت  الحعول مل  تقيي  لقا من مقييمين مستقلين ي   2

 يي ي ت  التحقق من احتساب الفرق بين القيمة المسللة والقيمة ب د إمادل التق  3

 ضمن حقوق المساهمين ضمن بند احتيامي تقيي  األراضيي فروقات امادل التقيي  ازبات التاكد من ت    4

مي اللقكات  إليهتمت مناقشة االدارل بشان الراظات نقل ملكية االراضي باس  الشركه الحالي وما ت  التوعل   5
 .م رو اكتمال تلا االلراظات غير  المختعة وتبين ان تاريإ

 
  بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر اإلستثمارات تقييم

 
تمتلا الشركة إستزمارات بالقيمة ال ادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخكر  وتتكال  إسكتزماراتقا مكن إسكتزمارات 

ي حكين المدرلة بالرلوع الي االس ار في سوق مكالي نشكم فك حيث لر  تقيي  ااستزماراتوغير مدرلة  مدرلة 
 يلري تقيي  االستزمارات الغير مدرله استنادا الي اس ار اسواق موازية اقل نشاما

يت  تقيكي  ااسكتزمارات بالقيمكة ال ادلكة مكن خكالل بنكود الكدخل الشكامل األخكر  بالقيمكة ال ادلكة مكي تسكليل الكرب  أو 
افتقا ضكمن إحتيكامي التغيكرات فكي الخسارل من الفرق في القيمة ال ادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر  مي إضك

 القيمة ال ادلةي 
مكن أمكور التكدقيق القامكة لماديتقكا  مكن خكالل بنكود الكدخل الشكامل األخكرت  امتبكار أن ااسكتزمارات بالقيمكة ال ادلكة 
ل تقيكي  ااسكتزمارات بالقيمكة ال ادلكة مكن خكالكيفيكة تنكاول وفيمكا يلكي   وتازرها بتقلبات أس ار سوق االوراق المالية

 : في سياق تدقيقنا  بنود الدخل الشامل االخر
   لقد قمنا بالحعكول ملك  كشك  بااسكتزمارات بالقيمكة ال ادلكة مكن خكالل بنكود الكدخل الشكامل األخكر  وقكد تك

 التحقق من عحة ااحتسابي 

 اليةي ت  التحقق من القيمة ال ادلة لمستزمارات المدرلة وممابقتقا مي األس ار الم لنة في األسواق الم 

  ت  التحقق من احتساب الفرق في القيمة ال ادلة وإضافته من ضكمن بنكود الكدخل الشكامل األخكر  مكي إضكافتقا
 إل  إحتيامي التغيرات في القيمة ال ادلةي 

  ت  تقيي  مد  كفاية إفعاحات الشركة للبيانات المالية لمستزمارات الم اد تقييمقا والمدرلة بالقيمة ال ادلة مكن
 دخل الشامل اآلخر والتغيرات في القيمة ال ادلةي خالل ال

   ت  التحقق من القيمة ال ادلة لالستزمارات الغير مدرلة وممابقتقا مي االس ار الم لنة بالسكوق االوراق الماليكة
 الموازي ي

 
 

 معلومات أخرى
 

ل في تقرير مللك  إدارل إن اادارل مسؤولة من الم لومات األخر ي تتضمن الم لومات األخر  الم لومات الوارد
ي ولكنقككا ال تتضككمن البيانككات الماليككة وتقريرنككا حولقككا وقككد حعككلنا ملكك  تقريككر مللكك  إدارل 2018الشككركة لسككنة 

 الشركة قبل تاريإ تقريرناي 
 إن رأينا حول البيانات المالية ال يتضمن الم لومات األخر   وأننا ال نبدي باي شكل من تاكيد أو استنتاج حولقاي

يت لق بتدقيقنا للبيانات المالية   فسن مسؤوليتنا هكي قكراظل الم لومكات األخكر  المحكددل أمكالن والتحقكق فيمكا إبا  فيما
كانت الم لومكات األخكر  غيكر متمازلكة بشككل لكوهري مكي البيانكات الماليكة أو الم لومكات التكي حعكلنا مليقكا مكن 

وفي حال توعلنا ال  استنتاج  بناظ ملك  ال مكل الكبي خالل التدقيق أو في حال مقر أنقا تتضمن أخماظ لوهريةي 
قمنا به بولود أخماظ لوهرية في الم لومات األخر  فسنه يتولب ملينا ااشارل من تلكا الحقيقكة  ولكي  لكدينا أيكة 

 أمور نشير إليقا في هبا العددي
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 اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن البيانات المالية  مسؤولية 

 

مكداد التقكارير الماليكة ابعورل مادلكة وفقكا  للم كايير الدوليكة  مداد ومرر البيانات الماليةإمن  مسؤولةن االدارل إ
ال ربيكة المتحكدل  ووفقكا للنمكا  األساسكي للشكركة ومكن  اامكاراتفكي دولكة  2015لسكنة  2لقانون ااتحادي رق  وا

مداد بيانات ماليكة خاليكة مكن أخمكاظ لوهريكة  سكواظ كانكت ناتلكة ضرورية ا اادارلالرقابة الداخلية التي ت تبرها 
 حتيال أو خمايإمن 

 
  مبككدأ ااسككتمرايةل وفقككا سككتمرارملكك  اا الشككركةدارل مسككؤولة مككن تقيككي  قككدرل مككداد البيانككات الماليككة  فككسن ااإمنككد 
  كاسكا  للمحاسكبةسكتمرارية مبكدأ اا واستخدا ستمرارية اابمور بات ال القة فعاح مندما ينمبق بلا من األواا

 ي خال  بلايممالقا او مد  ولود بديل واق أيقا  إاو  الشركةدارل لتعفية اال في حال ولود نية لد  اا
مسكؤولين مكن ااشكرا  ملك  إمكداد التقكارير ومسؤولوا الحوكمكة إن أمضاظ ملل  اادارل وأمضاظ للنة التدقيق 

 المالية للشركةي
 

  تدقيق البيانات المالية عنمسؤولية مدقق الحسابات 
 

خمكاظ اللوهريكة  سكواظ األ ككل خاليكة مكن با كانت البيانات الماليةإهدافنا هي الحعول مل  تاكيد م قول فيما أان 
 عدار تقرير مدقق الحسابات البي يتضمن رأيناي إحتيال أو الخما  وكانت ناتلة من اا

 
ممككال التككدقيق التككي تكك  القيككا  بقككا وفقككا  أبككان  اولكنككه لككي  ضككمان  إن التاكيككد الم قككول هككو مسككتو  مككال مككن التاكيككد

او  إحتيكالخمكاظ الناتلكة مكن األ قكد تنشكان ولكدي إوهري  ي خمكا لكأ للم ايير الدولية للتكدقيق سكو  تكشك  دائمكا  
متوقكي ان تكؤزر بشككل م قكول ملك  القكرارات ومن الفرادية أو إلمالية  إسواظ كانت   أخماظ لوهرية ت تبرو خما

 االقتعادية المتخبل من قبل المستخدمين استنادا  لقبن البيانات الماليةي
 

ننا نقو  بسلراظ الحك  المقني والمحافمة ملك  تمبيكق مبكدأ سالدولية للتدقيق  ف كلزظ من مملية التدقيق وفقا  للم ايير
 ضافة ال :الشا المقني خالل مملية التدقيق  باا

 
 حتيكال أو خمكا  وككبلا إخماظ اللوهرية في البيانات المالية  سكواظ كانكت ناتلكة مكن تحديد وتقيي  مخامر األ

المخامر  والحعول مل  أدلة تكدقيق كافيكة ومالئمكة لتكوفر أساسكا   لراظات تدقيق مناسبة لتلاإتعمي  وتنفيب 
حتيكال أملك  مكن الخمكر النكاتا مكن الخمكا  خمكاظ اللوهريكة الناتلكة مكن اان خمر مد  اكتشا  األإلرأيناي 

 لنمككا الحقككائق او تلككاوز  تحريكك حتيككال قككد يتضككمن  التوامككؤ أو التزويككر أو الحككب  المت مككد او حيككث أن اا
 الداخليةيالرقابة 

 

  راظات تكدقيق مالئمكة إلكالعكلة ب مليكة التكدقيق لغايكات تعكمي   بوالحعول ملك  فقك  لنمكا  الرقابكة الداخليكة
 يالشركةالرقابة الداخلية في  نما رأي حول ف الية  إبداظللمرو  ولي  لقد  

 

 فعكاحات بات ال القكة التكي تقيي  مالئمة السياسات المحاسبية المتب ة ومد  م قولية التقديرات المحاسكبية واا
 لرتقا االدارليأ

 

 وبناظا  مل  أدلة التدقيق التكي تك  الحعكول  المحاسبيدارل مبدأ االستمرارية ستنتاج حول مالئمة استخدا  اااا
با ككان هنالكا شكا لكوهري يت لكق باحكداث أو مكرو  يمككن أن تزيكر شككا  لوهريكا  حكول قكدرل إمليقا  فيمكا 

نتبككان فككي تقريككر نككه يتملككب منككا أن نلفككت ااسن هنككاا شككا لككوهري  فابا اسككتنتلنا إ سككتمراريملكك  اا الشككركة
فعاح من هكبن الم لومكات غيكر مالئك     وابا كان اا بات ال القة في البيانات المالية اافعاحاتالمدقق ال  

ليقكا حتك  تككاريإ دلكة التكدقيق التكي تكك  الحعكول مأسكتنتالاتنا ت تمكد ملكك  ا نإننكا سكو  نقكو  بت ككديل رأينكاي سف
ملك   الشركةالحد من قدرل  إل حداث أو مرو  مستقبلية أنه من الممكن أن تؤدي ستقرير المدقق ومي بلا  ف

 ستمرارياا
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 لعربية المتحدةاإلمارات ا

 
 اآلخر بيان الدخل الشامل 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 (2 - بيان )ب
 

2017 
 درهم
 

 2018 
 درهم

  
 إيضاح

 
 

 (1 –ـان )ب ــبيـ –ـــح السنــــــــــــــة ــــــــــــربـــــ   15.754.694  17.209.462
      
 ـــــر ـــــــــــــــــــــــــل اآلخــل الشامـــــــــــــالدخــــــــ     
      
 
  10.107.723ل

  
(19.739.026) 

  
 )أ( 6

تقيي  المولودات المالية بالقيمة ال ادلكة  التغير في إمادل
 ـرشامــــــــــــل اآلخـــــــــــــــل الـمن خالل الدخـــــــ

 
2.231.897         

  
951,718 

 يـــــي إستزمـــــــارات بالقيمـة ال ادلــة ـن ب  مـــــالربــــ  
 ــالل الدخــــــــل الشامـــــــل اآلخـــــرمــــــــن خـــــ

 ي ـــــــــر إمــــــــادل تقييـــــــــــ  األراضـــــــــــــفائــ   --      170.993.099
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمـــــــــــــــــــــــ   (18,787,308)  163.117.273

      
 

180.326.735 
  

(3,032.614) 
 إجمالـــــــــــــــــي )الخســـــــــــارة الشاملـــــــــــة( /  

 بيان )ج( –الدخــــــــــــــل الشامـــــــــــــل للسنــــــة 
      

 
 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية إن اإليضاحات المرفقة تشكل
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  ش.م.ع شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 (جبيان )

 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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 المجموع
 درهم

 

  
 
 

 األرباح 
 محتفظ بها ال

 درهم 

  
 
 

 تقييمإعادة إحتياطي 
 األراضي 

 درهم 

  
 

 التغيرات المتراكمة في 
القيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 درهم

  
 
 

 اإلحتياطي 
 القانوني
 درهم 

  
 
 
 رأس

 المال 
 درهم
 

  

 2016ديسمبر  31حقـــــــــوق المساهميـــــــــــن في  363.000.000  31.502.072  61.329.952  126.092.756  27.598.447  609.523.227
             

  1 -بيـــان لب  – 2017ربــــــــــــ  السنــــــــــــة   --  --  --  --  17.209.462  17.209.462
 ــــــلة اآلخـــــــــــــــــــر الخســـــــــارل الشامــــــــــ  --  --    10.107.723ل  --      2.231.897     7.875.826ل

 ي ـــــــــ  األراضــــــــــادل التقييــــــــر إمــــــــــفائـ  --  --  --     170.993.099           --             170.993.099
  2 –بيـان لب  –لشامـــل للسنة إلمالــي الدخـــــل ا  --    --  (10.107.723)    170.993.099    19.441.359   180.326.735

 توزي ــــــــــــــــــــــات أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  --  --  --  --   25.410.000ل   25.410.000ل
 لمكافـــــــــــال أمضــــــــــــــــاظ مللـــــــــــ  اادار  --  --    --    --   1.000.000ل   1.000.000ل
 

-- 
  

14.879.231 

  
    -- 

  
  14.879.231ل
  

  -- 
  

   -- 
محول إل  األربــاح المحتفــم بقا مند بيكي إسكتزمارات  

 بالقيمـــة ال ادلــــة من خالل الدخــــــل الشامل اآلخـر 
 ـــــــ  ااحتيامــــــي القانونــــــــيالمحـــــــــول إلـــ  --      1.720.946  --  --     1.720.946ل           --          

 بيـان)أ( –2017ديسمبر  31حقوق المساهميــن في  363.000.000  33.223.018  36.342.998  297.085.855  33.788.091  763.439.962
             

 (1 -بيـــان )ب  – 2018ربــــــــــــح السنــــــــــــة   --  --  --  --  15.754.694  15.754.694
 الخســـــــــارة الشامــــــــــــــــلة اآلخـــــــــــــــــــرى  --  --  (19.739.026)  --  951.718  (18.787.308)
 (2 –بيـان )ب  – )الخســــــارة الشاملــة(ـي ــإجمالـ  --  --  (19.739.026)  --  16.706.412  (3.032.614)
 توزيعـــــــــــــــــــــــــات أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  --  --  --  --  (25.410.000)  (25.410.000)
 مكافـــــــــــأة أعضــــــــــــــــاء مجلـــــــــــس اإلدارة  --  --  --  --  (1.400.000)  (1.400.000)

 
-- 

  
2.618.207 

  
-- 

  
(2.618.207) 

  
-- 

  
-- 

محول إلى األربــاح المحتفــظ بها عند بيع إستثمارات  
 بالقيمــة العادلــــة من خالل الدخــــــل الشامل اآلخـر 

 المحــــــــول إلــــــــــى اإلحتياطــــــــي القانونــــــــي  --  1.575.469  --  --  (1.575.469)  --
 بيـان)أ( –2018ديسمبـر  31حقوق المساهميـن في  363.000.000  34.798.487  13.985.765  297.085.855  24.727.241  733.597.348



 
 

 
  ش.م.ع شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  قـات النقديةبيان التدف
 

 (بيان )د                                         
 

2017 
 درهم

  
2018 
 درهم

  
 

 ت النقدية من أنشطة التشغيلاالتدفق
 

  1 –بيان لب  – السنةرب    15.754.694  17.209.462
 ـتعديالت ل    
 ترا الخدمة لتزا  ت ويرإ  40.902   155.450ل
 أرباح االستزمار في أسق     (26.844.474)   20.562.325ل

 فرق إمادل تقيي  ااستزمارات بالقيمة ال ادلة من خالل األرباح والخسائر   7.884.640  1.539.840
 خسائر فروقات مملةلأرباح  /   (14.954)  12.540

 فوائد بنكية   (94.156)   9.984ل
 تكالي  التمويل   4.405  150.575

 ال العاملمقبل التغيرات في رأس الخسارة التشغيل   (3.268.943)  (1.815.342)
 بم  مدينة وأخر   (111.580)  209.774
342.568  (376.454) 

 بم  دائنة و أرعدل دائنة أخر  
     
 النقد المستخدم في التشغيل   (3.756.977)  (1.263.000)

 مولودات لغرر البيي لممليات متوقفة   --    2.531.286
 تكالي  التمويل المدفومة  (4.405)   150.575ل
 دف ات مقدمة من بيي مولودات لغرر البيي لممليات متوقفة    --     3.000.000ل

 عافي الحركة مل  ااستزمار في أسق    10.591.762  16.429.489
 تزمار في أسق  اسأرباح  المستل   27.793.081  25.206.367

     
 أنشطة التشغيل  المتوفر من صافي النقد  34.623.461  39.753.567

     
 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار    

 المستل  فوائد بنكية  94.156  9.984
     

 أنشطة االستثمارالمتوفر من  صافي النقد  94.156  9.984
     
 تمويلأنشطة ال التدفقات النقدية من    
 للمساهمينالمدفوع   (21.713.122)   21.284.226ل
 المدفوع مكافآل ملل  اادارل   (1.400.000)   1.000.000ل

 بنا دائن   748.918  --
 أنشطة التمويلصافي النقد المستخدم في   (22.364.204)  (22.284.226)
     

 المعادلوالنقد لنقد الزيادة في ا صافي  12.353.413  17.479.325
 النقد والنقد الم ادل في بداية السنة  20.997.149  3.517.824
     

 وبيان )أ( 8إيضاح  – النقد والنقد المعادل في نهاية السنة  33.350.562  20.997.149
     

 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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 ين لإلستثمارات العامة ش.م.ع شركة أم القيو
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع ...( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 

 

 معلومات عامة : .1
 

كشركة مساهمة  سابقا   نعنامات أسمنت أ  القيويلشركة  شركة أ  القيوين لمستزمارات ال امة شي يعتاسست 
 ي  "  يشار إليقا فيما يلي " الشركة  ل 1982فبراير  11العادر بتاريإ  2/82رق  األميري مامة بمولب المرسو  

 

وتلارل انتاج  سللت الشركة لد  اللقات الحكومية المختعة وفقا للقانون في دولة اامارات ال ربية المتحدل
قررت اللم ية ال مومية للشركة خالل االتماع  2015خالل ما  والالزمة  ااسمنت وإستيراد المواد الخا 

وق  ممليات انتاج وبيي ااسمنت والتركيز مل  النشام ااستزماري وال مل مل    2015أبريل  18الدوري في 
اع ت ديل النشام وااس  التلاري والنما  األساسي للشركةي حيث يتضمن النشام التلاري ااستزمار في قم

 األراضي   المباني   الت لي    العحة   وااستزمارات ال امة ييي الإي 
 

شركة أ  حعلت الشركة مل  الموافقات من هيئة األوراق المالية والسلي لت ديل النشام وااس  التلاري ليعب   
 -تنمية ااقتعاديةمن دائرل ال 4558رق   شي يع كما حعلت مل  الرخعة التلارية –القيوين لمستزمارات ال امة

 ي 2016أبريل  24بتاريإ أ  القيوين 
 

  0دولة اامارات ال ربية المتحدل -إن مركز الشركة الرئيسي ومحلقا القانوني هو إمارل أ  القيوين 
 

 المدل المحددل للشركة هي مائة سنة ميالدية بدأت من تاريإ قيدها بالسلل التلاري لد  اللقة المختعةيإن  
 
 (  IFRSs)   والمعدلة الجديدة الدولية إلعداد التقارير المالية عاييرالم تطبيق .2

 
الشركة والتي لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات  قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير (أ

 المالية 

 

أ في  أو نوية التي تبدت  تمبيق الم ايير الدولية امداد التقارير المالية اللديدل والم دلة التي تسري للفترات الس
  لتقارير المالية اللديدل الم دلةالبيانات المالية ي أن تمبيق الم ايير الدولية امداد ا في هبن 2018يناير  1ب د 

ل  يكن لقا تازير لوهري مل  المبالغ المدرلة في الفترل الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تازر 
 ة للم امالت أو الترتيبات المستقبلية ي مل  الم اللات المحاسبي

  األدوات المالية تمبيق مبكر ابتداظ  من      9ملما  بانه ت  تمبيق الم يار الدولي امداد التقارير المالية رق  ل
 ي 2017يناير  1

 
 المالية االدوات  :المالية التقارير امداد 9 رق  الدولي الم يار

  

التقارير المالية متملبات محاسبية لألدوات المالية  امداد 9 رق  الدولي الم يارتتضمن النسخة النقائية من  
 األمترا  والقيا ي :المالية  األدوات 39 رق  الدولي المحاسبة م يار تستبدل

 

تعني  االعول المالية التعني  و القيا : أ   ان المتملبات ضمن الم يار اللديد تتمحور في المنامق التالية:
و من خالل خعائ  تدفقاتقا المالية الت اقدية وتقد   بقا من خاللهحتفم لموع ال  نموبج االممال ابالرل

من الم يار فئة القيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل االخر ألدوات  2014النسخة اللديدل العادرل خالل ما  
فقا لم يار المحاسبة الدولي رق  المالية تعن  تماما كما كانت تعن  و  المملوباتدين محددلي و ستبق  

  تقد  نموبلا 9من م يار التقارير المالية الدولي رق  ل 2014تدني قيمة االعل المالي : ان نسخة ب     39ل
لخسائر االئتمان المتوق ة لقيا  تدني قيمة االعول المالية  و ملية فل  ي د من الضروري للحدث االئتماني ان 

محاسبة التحوم: ت  تقدي  نموبلا لديدا لمحاسبة التحوم و البي ج   ائر االئتمانيةيحدث قبل االمترا  بالخسي
ل أنشمة المخامر لديقا مند أداظ أنشمة التحوم المريقة التي تدير بقا المنشلعم  ليكون أكزر ميال لالنحياز 

متملبات  تلي: ما زالاالمترا  باالعل الما د  مد  والناتلة من الت رر للمخامر المالية و غير الماليةي
ال تتوقي اادارل   ي39م يار المحاسبة الدولي رق  لااللتزامات المالية كما هي في  الغاظ االمترا  باالعول و

ولود تازير ناتا من قوامد التعني  والقيا  ومد  اامترا  مل  المولودات المالية والمملوبات المالية 
 ي للشركة

 
- 10- 



 

 
 

 ستثمارات العامة ش.م.ع شركة أم القيوين لإل
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع ...( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 

 
 ( )يتبع ...( IFRSs)   والمعدلة الجديدة الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير تطبيق .2

 
الشركة والتي لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات  قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير (أ

 المالية  )يتبع ...(

 

 التقارير المالية: اايرادات من ال قود المبرمة مي ال مالظ امداد 15 رق  الدولي الم يار
 

ليمبق  ل مل  مباد ظم تمدخمسة  لتسليل اايرادات بسستخدا  خموات  نموبلا  موحدا  الم يار اللديد  يقد 
تحديد   2ي  تحديد ال قد مي ال ميل  1التالي: مننموبج الخموات الخم  يتكون  يمل  لميي ال قود مي ال مالظ

االمترا    5ي لتزامات االداظمل  إتوزيي س ر الم املة   4ي تحديد س ر الم املة  3ي التزا  االداظ مي ال ميل
رشادات اضافية في مواضيي مزل نقمة االمترا  ي يمرح الم يار إتزامات االداظبااليراد مندما تتحقق ال

و الحعول مل  ال قد  باالضافة ال  مواضيي أمتغير  و كلفة الوفاظ ال مل  ال ور النقديبااليراد  المحاسبة 
 ي اتلمت لقة باالمترا  بااليرادات امتملبات لديدل حول االفعاح يقد أخر  مختلفة كما 

 :الشركة باالتزا  بااداظ واامترا  باايرادات  ابا ت  االتزا  باحد الم ايير التالية  تقو 
المزايا المقدمة من أداظ الشركة بملرد أداظ الشركة  مي في وقت متزامن هويستقلك يحعل ال ميل مليه -1

 لقا  أو 
اظ أو تحسين ل بند ال ميل بملرد إنش   يسيمر مليهينش ظ أداظ الشركة أو يحسن لبند مولودات -2

 مولودات    أو ال
ال ينش ظ أداظ الشركة بند مولودات بو أستخدا  بديل للشركة وللمنشال حق ملز  في دف ات ااداظ المنلز  -3

 حت  اآلني 
دات مندما يت  التزامات األداظ التي ل  تحقق أحد الشروم المبكورل أمالن   يت  اامترا  باايرابخعو   

 يبااداظ  الوفاظ باالتزا 
 

 ااستزماريةتحويالت ال قارات  40ت ديالت مل  م يار المحاسبة الدولي رق  
 

أن التحويل إل  أو من ااستزمارات ال قارية يتملب تقيي  ما إبا كان ال قار في هبا الم يار توض  الت ديالت 
حمتقا مل  حدوث تغيير في مستوفيا أو ل  ي د مستوفيا لت ري  ال قار ااستزماري مدموما بادلة يمكن مال

ليست شاملة وأن  40ااستخدا ي توض  الت ديالت كبلا ان األوضاع المدرلة في م يار المحاسبة الدولي رق  
التغيير في االستخدا  ممكن لل قارات قيد االنشاظ لأي ان التغيير في االستخدا  غير مقتعر مل  ال قارات 

من غير إستخدا  اادراا يالت إما بازر رل ي ل إبا كان بلا ممكنا المكتملة ي ويمكن للمنشات تمبيق الت د
 المتاخر  أو مستقبالي كما أنه أيضا  تنمبق أحكا  انتقالية محددل ي

 
 للم ايير الدولية امداد التقارير المالية م امالت ال ملة االلنبية والدف ات المقدمة  22تفسير رق  

 

كيفية تحديد "تاريإ الم املة" لغرر تحديد س ر العر   22لمالية رق  يتناول الم يار الدولي للتقارير ا
المستخد  مند االمترا  المبدئي باالعل أو المعرو  أو االيرادات  مندما يت  دفي هبا البند او استالمه 
اع مقدما ب ملة ألنبية  مما يؤدي ال  االمترا  باعل غير نقدي او التزا  غير نقدي لمل  سبيل المزال إيد

 قابل لمسترداد أو إيراد مؤلل  ي
يحدد التفسير أن تاريإ الم املة هو التاريإ البي ت تر  فيه المنشال مبدئيا بالمولودات غير النقدية أو 
المملوبات غير النقدية الناشئة من الدفي أو استال  المقابل المدفوع مقدماي إبا كان هناا مدفومات أو ايعاالت 

لتفسير يتملب من المنشال تحديد تاريإ الم املة لكل دف ة أو استال  مقابل مقدماي يسري مت ددل مقدما  فسن ا
 مي السماح بالتمبيق المبكري 2018يناير  1التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د 

 يق المحتمليتمبيق التفسير إما بازر رل ي أو مستقبليي وتنمبق أحكا  انتقالية محددل مل  التمب للمنشآتيمكن 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع ...( 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 

 
 

 ( )يتبع ...( IFRS)   والمعدلة الجديدة الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير تطبيق .2
 

الشركة والتي لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات  قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير (أ
 المالية  )يتبع ...(

 
 2016 – 2014لدورل  الدولية المالية التقارير لم ايير السنوية التحسينات

 

 ملخعة فيما يلي: لم ايير الدولية امداد التقارير الماليةتتضمن التحسينات السنوية ت ديالت مل  مدد من ا
 تمبيق الم ايير الدولية للتقارير المالية للمرل األول ي - 1الم يار الدولي للتقارير المالية 

بسبب فترل  1تحب  الت ديالت ب ر ااستزناظات قعيرل األلل في الم يار الدولي امداد التقارير المالية رق  
 لتي مض  مليقا اامفاظ الممبق بالف لي ومل  هبا النحو  ل  ت د هبن اامفاظات قابلة للتمبيقيالتقرير ا

 

 ااستزمارات في الشركات الزميلة والمشاريي المشتركةي 28م يار المحاسبة الدولي رق  
 

ستزمارات في توض  الت ديالت ان خيار منممات رأ  المال ااستزماري والكيانات الممازلة األخر  لقيا  اال
والخسائر متاح بشكل منفعل لكل  األرباحالشركات الزميلة والمشاريي المشتركة بالقيمة ال ادلة من خالل 

شركة زميلة أو مشروع مشترا  وأن يت  إلراظ ااختيار مند االمترا  المبدئي بالشركة الزميلة أو المشروع 
 المشترا ي

منشال استزمارية لمحتفام بقيا  القيمة ال ادلة الممبق من قبل  وفيما يت لق بخيار المنشال التي ال ت تبر
تقد   ية مند تمبيق مريقة حقوق الملكيةشركاتقا الزميلة والمشاريي المشتركة التي ت تبر شركات استزمار

 الت ديالت توضيحا ممازال بان هبا الخيار متاح لكل شركة زميلة أو شركة مساهمة مشتركةي
 

 .  تعني  وقيا  م امالت الدفي مل  أسا  االسق 2يار الدولي للتقارير المالية رق  لت ديالت مل  الم 
 

أنه مند تقدير القيمة ال ادلة للمدفومات النقدية المستندل إل  األسق   فسن في هبا الم يار توض  الت ديالت  
لمتب ة في الدف ات مل  المحاسبة من آزار شروم ااستحقاق ومد  ااستحقاق يلب أن تتبي نف  المنقلية ا

كما توض  أيضا أنه حيزما يتملب قانون الضرائب أو اللوائ  الضريبية ولود ترتيب مدفوع أسا  األسق ي 
"خاعية عافي التسوية"   فسنه ينبغي تعنيفقا مل  أنقا حقوق ملكية تسو  بكاملقا  شريمة أن تكون  باألسق 

تسويات حقوق الملكية إبا ل  تشمل خاعية عافي التسويةي  المدفومات مل  أسا  األسق  قد عنفت مل  أنقا
مل  بلا تع  الت ديالت مريقة إحتساب ت ديل المدفومات مل  أسا  األسق  التي تغير الم املة من  ومالول

 تسوية نقدية ال  تسوية حقوق الملكية ي 
 

 

 ولم يحن موعد تطبيقها :   بعد تفعيلها يتم لم والتي الصادرة الجديدة و المعدلة الدولية المعايير (ب
 

 
 التالير مقود امداد التقارير المالية: 16الم يار الدولي 

 
 

م د  بسمكان كي  اللديد الم يار ويحدد .2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات التطبيق إلزامي
 .مقود اايلار من ويفع  وي رر  ويقي   يزبت  أن المالية التقارير امداد الدولية التقريرمبقا  للم يار

 من المستالرين يتملب والبي المستالر لانب من اايلار مقود لمحاسبة واحد المحاسبة نموبج م يار يوفر
 مندما أو أقل شقرا أو 12 اايلار مدل تكن ل  ما اايلار مقود للميي والمملوبات بالمولودات االمترا 

التمويل   أو بمريقة التشغيل إما اايلار مقود مؤلرين في تعني ال يستمر .منخفضة قيمة له األعل يكون
مي بقاظ مريقة المحاسبة مل  مقود اايلار من ولقة نمر المؤلر كما هي في م يار المحاسبة الدولي السابق 

 ي 17رق  
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 ( )يتبع ...( IFRSs)   والمعدلة الجديدة الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير تطبيق .2
 
 

 

 بعد ولم يحن موعد تطبيقها : )يتبع ...( تفعيلها يتم لم والتي الصادرة الجديدة و المعدلة الدولية المعايير (ب

 
 
 

بيي أو  28رق   الدولي المحاسبة   وم يار10 رق  المالية التقارير امداد الدولي الم يار مل  الت ديالت
 .والشركات الزميلة أو المشاريي المشتركة مساهمة في المولودات بين المستزمر

 
المساهمات باألعول بين المستزمر والمنشال الزميلة المستزمر يوض  الت ديل الم اللة المحاسبية للمبي ات أو 

بقا أو المشاريي المشتركة المستزمر بقا ي وقد يت  تاليل تمبيق هبا الت ديل إل  ألل غير مسم   كما أن 
 تمبيقه ال يتوقي أن يكون له تازير لوهري مل  البيانات المالية للشركةي 

 

ير   التفسيرات والت ديالت اللديدل في البيانات المالية للشركة مند دخولقا تتوقي اادارل أن تمبق هبل الم اي
ق هبل الم ايير اللديدل   والتفسيرات والت ديالت   قد يكون لقا تازير هاد مل  البيانات يحيز التمبيق   وأن تمب

تقيي  م قول لتازير المالية للشركة في مرحلة التمبيق االول   ومي بلا فانه من غير الممكن الوعول ال  
 تمبيق هبل الم ايير حيث أن الشركة بعدد إلراظ مرال ة تفعيلية حولقاي 

 
   " مقود التامين " 17الم يار الدولي للتقارير المالية رق  ل

 
 

أنق  ملل  م ايير المحاسبة الدولية مشرومه المويل لوضي م يار محاسبي حول مقود  2017مايو  18في 
محل  17" مقود التامين " ي يحل الم يار الدولي رق   17م يار الدولي للتقارير المالية رق  التامين واعدار ال

والبي يسم  حاليا  بال ديد من الممارسات ي سيؤدي الم يار الدولي رق   4الم يار الدولي للتقارير المالية رق  
ومقود استزمار تشمل ميزل  إل  تغير كبير في المحاسبة لد  لميي المنشآت التي تعدر مقود تامين 17

 المشاركة ااختياريةي 
 

ويسم  بالتمبيق المبكر إبا كان  2021يناير  1ينمبق الم يار مل  الفترات السنوية التي تبدأ في أو ب د 
" اايرادات من ال قود مي ال مالظ" والم يار الدولي  15متزامنا  مي تمبيق الم يار الدولي للتقارير المالية رق  

 " األدوات المالية" ي  9ارير المالية رق  للتق
 
 

نموبج قيا  حالي حيث ي د قيا  التقديرات في كل فترل تقريري وي تمد القيا   17يتملب الم يار الدولي رق  
حة لمخامر وهامش الخدمات الت اقدية المرللنقدية المرلحة المخعومة وت ديل امل  أسا  التدفقات ا
وهامش الخدمات الت اقدية البي يمزل أرباح ال قد غير المكتسبة ي وهناا أسلوب لمخامر المخعومة وت ديل ا

تخعي  مبسم لألقسام يسم  به لملتزامات مل  مدار فترل التغمية المتبقية إبا أتاح هبا األسلوب مريقة 
بلا   يلب  قيا  غير مختلفة لوهريا  من النموبج ال ا  أو إبا كانت فترل التغمية تمتد لسنة أو أقلي ومي

 قيا  الممالبات المتكبدل باامتماد مل  أس  التدفقات النقدية المرلحة والم دلة بالمخامر والمخعومة ي 
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 المالية:  البيانات إعداد أسس
 

العادرل من ملل  م ايير المحاسبة الدولية  IFRSت  إمداد البيانات المالية وفقا  للم ايير الدولية للتقارير المالية 
IASB ارية في دولة اامارات ال ربية المتحدلي وفقا  لمتملبات قانون الشركات التل 

 
والبي يمزل ال ملة الوميفية للمنشالي مند امداد البيانات  اامارات ال ربية المتحدل بدره ت  مرر البيانات المالية 

المالية  يت  تسليل الم امالت ب مالت غير ال ملة الوميفية لال مالت االلنبية  وفقا لتواريإ العر  السائدل في 
تواريإ الم امالتي في تاريإ بيان كل مركز مالي  يت  امادل تحويل البنود النقدية المس رل بال مالت االلنبية حسب 

   االس ار السائدل في تاريإ بيان المركز المالي لس ر االغالق ي
ر العر  في تاريإ يت  تحويل البنود غير النقدية التي يت  قياسقا بالتكلفة التاريخية ب ملة ألنبية باستخدا  س 

الم املةي يت  تحويل البنود غير النقدية التي يت  قياسقا بالقيمة ال ادلة بال مالت االلنبية باستخدا  اس ار العر  
   في التاريإ البي ت  فيه تحديد القيمة  ال ادلةي

ختلفة من تلا التي ت  فروقات العر  الناشئة من تسوية البنود النقدية او مند تحويل البنود النقدية باس ار م
تحويلقا مند االمترا  المبدئي خالل الفترل او في البيانات المالية المبدئية  يت  االمترا  بقا في بيان الرب  او 

      الخسارل في الفترل التي تنشا فيقاي 
 

ات في أدوات مالية والتي يت  فيما مدا األرر وااستزمار  التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا  ت  أمداد هبل البيانات المالية 
 مرضقا حسب قيمتقا ال ادلةي 

 

فيما تمزل القيمة ال ادلة الس ر البي يت  الحعول مليه مقابل بيي أعل أو يت  دف ه لتحويل إلتزا  من خالل م املة 
بشكل منممة بين المشاركين في السوق في تاريإ القيا   بغر النمرمن ما إبا كان هبا الس ر قد ت  مالحمته 

مباشر أو تقديرن بسستخدا  تقنية تقيي  أخر  ي مند تقدير القيمة ال ادلة للمولودات أو المملوبات  تاخب الشركة ب ين 
االمتبار خعائ  المولودات أو المملوبات ف  حال أخب المشاركين ف  السوق تلا الخعائ  في مين االمتبار 

 ي القيا  مند تس ير المولودات أو المملوبات كما في تاريإ
 

 أراضي:
بالقيمة ال ادلة مل  أسا  التقيي  المنلز من قبل خبراظ مستقلين خارلين يويت  إدارج الزيادل  األراضيت  إمقار 

إمادل  احتياميأو النق  في القيمة الدفترية من إمادل تقيي  االرر في الدخل الشامل اآلخر ويت  مرضقا ضمن 
 تقيي  في حقوق الملكية ي

 

 ييإ أمداد البيانات المالية مازالت األرر مسللة بسس  الشركة سابقا  لشركة عنامات اسمنت أ  القيوين ت  تاروح
  
 

 مالية الغير الموجودات قيمة إنخفاض
 بيان المركز في الملموسة األعول بقا تمقر التي القيمة بمرال ة الشركة تقو  مالي  مركز بيان كل تاريإ في

 مؤشرات أي حالة مقور في . األعول هبن قيمة إنخفار مل  تدل مؤشرات أي هناا كان إبا فيما لتحديد المالي 
 الزيادل مبلغ ولدت  وه  لإن اانخفار خسائر مد  لتحديد لألعول لمسترداد القابلة القيمة تقدير فيت  إنخفار 

 مرح ب د(ال ادلة  قيمته لألعل ستردادالقابلة لم القيمة تمزل .لمسترداد القابلة قيمته من لألعل الدفترية القيمة ف 
 األعل هبا مبادلة خالله من الممكن المبلغ لألعل القيمة ال ادلة تمزل .أمل  أيقما المستخدمة والقيمةأ  )البيي تكلفة
 القيمة عاف  تمزل المستخدمة القيمة .حرل تنافسية م املة من خالل المبادلة ف  ورغبة دراية مل  أمرا  بين

 األرباح بيان ف  مباشرل القيمة إنخفار خسائر تسلل .األعل المتاتية من المستقبلية النقدية لتدفقاتل الحاضرل
 ف  اانخفار م املة يت  الحالة هبن وف  التقيي   إمادل بقيمة مسلل بلا األعل كان أن حالة ف  مدا ما والخسائر 

 ف  التقيي ي كسنخفار األعل قيمة
 المالي بالقيمة المركز في األعل بقا يمقر التي القيمة زيادل يت  الحقة  فترل في القيمة إنخفار خسائر مك  مند

 قيمة من خسائر اانخفار مك  نتيلة الزيادل قيمة تزيد أن يلب ال ولكن لمسترداد القابلة للقيمة التقديرية الم دلة
 خسائر بتخفير ويت  اامترا  . السابقة تالسنوا في باانخفار ي تر  ل  لو كما المستقلكة التاريخية التكلفة

 في التقيي   إمادل بقيمة تسليله قد ت  ال القة بو األعل كان إبا إال الخسائر أو األرباح بيان في مباشرل اانخفار
 .التقيي  إمادل في كزيادل اانخفار خسائر تخفير ي امل الحالة هبن
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 المالية دواتاأل
 

 

 مندما تكون الشركة مرفا في األحكا  الت اقدية لقبنيت  اامترا  بالمولودات المالية والمملوبات المالية 
 األدواتي

مند  يت  قيا  المولودات والمملوبات المالية مبدئيا بالقيمة ال ادلة ي يت  قيا  المولودات والمملوبات المالية
مباشرل  ةالتسليل المبدئ  بالقيمة ال ادلة يضا  إليقا أو يمرح منقا حسب ااقتضاظ تكالي  الم امالت المت لق
بالقيمة  بشراظ أو إعدار تلا المولودات أوالمملوبات المالية لمدا المولودات المالية والمملوبات المالية
المت لقة  ال ادلة من خالل الرب  أو الخسارل   وبلا مند االمترا  األوليي يت  إدراج تكالي  الم امالت

مباشرل  في بيان  ال ادلة من خالل الرب  أو الخسارل مباشرل بشراظ مولودات مالية أو مملوبات مالية بالقيمة
 األرباح أو الخسائري

 
 

 المالية المولودات
 

 يت  تعني  المولودات المالية في الفئات التالية : مولودات مالية بالقيمة ال ادلة من خالل األرباح أو
من خالل بيان الدخل الشامل الية الخسائر  االستزمارات المحتفم بقا حت  تاريإ االستحقاق  والمولودات الم

  وأخير القرور والبم  المدينةي وي تمد التعني  مل  مبي ة والغرر من المولودات المالية ويحدد  اآلخر
وقت اامترا  بقاي يت  إزبات أو حب  لميي المشتريات والمبي ات الم تادل للمولودات المالية  التعني  في
ريات أو المبي ات الم تادل هي مشتريات ومبي ات المولودات المالية التي تاريإ المتالرل ي المشت مل  أسا 

 تسلي  المولودات خالل فترل زمنية تن  مليقا األنممة أو أمرا  السوقي تتملب
يت  تعني  المولودات المالية بالقيمة ال ادلة من خالل األرباح أو الخسائر في حالة ااحتفام بقا بغرر 

 المتالرلي 
 

ة ألغرار التقارير المالية  فان قياسات القيمة ال ادلة يت  تعنيفقا في زالث مستويات وبلا بناظ  مل  بااضاف
إمكانية مالحمة ودرلة أهمية مدخالت مملية قيا  القيمة ال ادلة بالنسبة إل  مملية القيا  بكاملقا والت  

 يمكن بيانقا مل  النحو التالي:
 

 

 مدخالت المستو  األول
لمستو  األول ه  أس ار م لنة لغير م دلة  في سوق نشم لمولودات أو مملوبات متمابقة مدخالت ا

 ويمكن للمنشال الحعول مليقا في تاريإ القيا ي
 
 

 مدخالت المستو  الزاني
تتمزل مدخالت المستو  الزاني بكافة المدخالت  التي ال ت تبر أس ار م لنة ف  سوق نشم كالتي يت  تعنيفقا 

 األول  والتي يمكن رعدها للمولودات أو المملوبات أما بشكل  مباشر أو غير مباشري  في المستو 
 
 

 مدخالت المستو  الزالث
 مدخالت المستو  الزالث هي مدخالت غير قابلة للمالحمة للمولودات والمملوباتي
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 )يتبع ...( المالية دواتاأل
 

 :  دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالية بالقيمة العا -
 

ت  قيا  ااستزمارات بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا  بالقيمة ال ادلة مضا  إليقا ي
 يتكالي  الم املة 

الناشئة من التغير في القيمة ال ادلة  أو الخسائرويت  قياسقا الحقا  بالقيمة ال ادلة ويت  اامترا  باألرباح 
التغيرات المتراكمة في القيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل   تحت بند الدخل الشامل اآلخر وتضا  إل

 يإن القيمة ال ادلة لقبن ااستزمارات هي قيمتقا السوقية اآلخر  
ائر والتي ت  إضافتقا مسبقا  إل  التغيرات المتراكمة في مند إستب اد أعل مالي   فسن تراك  األرباح والخس

ولكن يت   االرباح أو الخسائرال يت  إمادل تعنيفقا إل  بيان ل اآلخر دلة من خالل الدخل الشامالقيمة ال ا
 يإمادل تعنيفقا إل  األرباح المحتفم بقا 

ا حق مندما ينش األرباح أو الخسائرفي بيان من ااستزمارات المالية يت  اامترا  بتوزي ات األرباح 
   الشركة في إستال  التوزي اتي

 

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:الموجودات المالية بالقي -
 تعني  المولودات المالية كمولودات مالية بغرر المتالرل في الحاالت التالية :   

مند اامترا  المبدئي   كانت هبن المولودات  ت  اقتناؤها أساسا  لغرر بي قا في المد  القريب ؛ أو  -
رها الشركة والتي ت ك  نمم ف لي حديث لتوليد المالية لزظا  من محفمة محددل لألدوات المالية تدي

 األرباح مل  المد  القعير  أو 
 وهي مشتقات غير محددل وف الة كادال تحومي  -

يت  تسليل المولودات المالية بالقيمة ال ادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة ال ادلة مي اامترا  باي 
األرباح أو الخسائر يتضمن عافي الرب  أو الخسارل الم تر   أرباح أو خسائر ناتلة من إمادل القيا  في

رالقا في بند به في األرباح أو الخسائر أي توزي ات أرباح أو فوائد مكتسبة من األعل المالي ويت  إد
مريقة  إستخدا " يت  تحديد القيمة ال ادلة بسستخدا  مريقة الدخل التي يت  بمولبقا "األرباح أوالخسائر 

النقدية المخعومة لتحديد القيمة الحالية للمنافي ااقتعادية المستقبلية المتوق ة الناتلة من ملكية  التدفقات
 ااستزمار إال إبا كان تازير الخع  غير لوهريي 

 

 أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى:  -
يا  المولودات المالية بناظ  مل  خعائ  التدفقات النقدية الت اقدية لألعل تقو  الشركة بتقيي  تعني  وق 

 ونموبج أممال الشركة الم ني بسدارل المولوداتي
بالنسبة للمولودات المالية التي يت  تعنيفقا وقياسقا بالتكلفة الممفال أو بالقيمة ال ادلة من خالل بنود الدخل 

ة يلب أن تؤدي ال  التدفقات التي تكون فقم مدفومات المبلغ األعلي الشامل اآلخر   فسن شرومقا الت اقدي
 والفائدل مل  المبلغ األعلي القائ ي 

تقو  الشركة مند االمترا  المبدئي باي من المولودات المالية بتحديد ما أبا كانت المولودات المالية 
من بداية نموبج أممال لديدي وت يد  الم تر  بقا حديزا  تشكل لزظا  من نموبج أممال قائ  أو انقا ت بر

الشركة تقيي  نمابج أممالقا في كل فترل مالية لتحديد ما أبا كانت نمابج االممال تغيرت منب الفترل السابقةي 
 ول  تحدد الشركة في الفترل المالية الحالية والسابقة أي تغيير في نمابج أممالقاي

اسة بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ي اد تعني  مندما يت  إلغاظ االمترا  بادال الدين المق
الرب  أو الخسارل المتراكمة الم تر  بقا سابقا  في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية ال  الرب  أو 
 الخسارلي وفي المقابل   بالنسبة استزمارات الملكية المحددل بانقا مقاسة بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل
اآلخر   فال يت  إمادل تعني  الرب  أو الخسارل المتراكمة الم تر  سابقا  في الدخل الشامل اآلخر ال  

 الرب  أو الخسارل بل تُحول ضمن حقوق الملكيةي 
تت رر أدوات الدين التي يت  قياسقا الحقا  بالتكلفة الممفال أو القيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 القيمةي  لمنخفار في
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 : )يتبع ...(المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3
 

 يتبع ...() المالية دواتاأل
 

 مادل التعنيفاتإ
في حال تغير نموبج االممال البي تحتفم بمولبة الشركة بالمولودات   يت  إمادل تعني  المولودات 
المالية المتازرل وتسري متملبات التعني  والقيا  المت لقة بالفئة اللديدل بازر مستقبلي امتبارا من اليو  

  قب التغيير في نموبج االممال والبي ينتا منه إمادل تعنياالول من الفترل المالية االول  التي ت 
  ولود تغيرات في نموبج االممال التي تحتفم به الشركة بالمولودات المولودات المالية  ونمرا  ل د

 المالية خالل الفترل الحالية والفترل المحاسبية   فل  يت  إلراظ امادل تعني ي 
 

 الف لي الفائدل م دل مريقة
الفائدل الف لي هي مريقة احتساب التكلفة الممفال للمولودات المالية وتوزيي إيرادات  لم دمريقة 
خالل فترل م نيةي م دل الفائدل الف لي هو الم دل البي يخع  بدقة التدفقات النقدية المستقبلية لبما  الفوائد
تلزأ من م دل الفائدل الف لي لميي الرسو  والنقام المدفومة أو المستلمة التي تشكل لزظا ال ي في بلا
الم امالت وأ  مميزات أو خعومات أخر   خالل ال مر المتوقي ألدال الدين   أو فترل أقعر  وتكالي 

 االقتضاظ  إل  عافي القيمة الدفترية مند االمترا  المبدئيي مند
 

 النقد والنقد الم ادل:
القعيرل األلل مالية  من النقد الم ادل ااستزماراتيمزل النقد مبلغ النقد المتوفر والودائي مند الملبي يتض

  السيولة اللاهزل للتحويل إل  نقد دون الت رر ألية مخامر أو تغير يبكر في القيمةي
 

 

 أخر   المدينة م الب
هي مولودات اخر  البم  المدينة  "االخر   البم  المدينة المالية للشركة ضمن فئة " تندرج المولودات

 البم  المدينة غير مدرلة في سوق نشمي يت  قيا تقة بات دف ات زابتة أو قابلة للتحديد ومالية غير مش
لمتضمنة البم  المدينة التلارية واألخر  والنقد واألرعدل لد  البنوا واألرعدل المستحقة من  اخر  

في القيمة مدا في  أمرا  بات مالقة  بالتكلفة الممفال باستخدا  مريقة الفائدل الف لية ناقعا أي انخفار
حالة ما إبا كان تازير خع  التدفقات النقدية المستقبلية وعوال  للقي  المسللة لتلا المولودات بسستخدا  

 مريقة الفائدل الف لية غير لوهريي
 

يت  اامترا  بسيرادات الفوائد بتمبيق م دل الفائدل الف لي  باستزناظ البم  المدينة قعيرل األلل مندما 
 ازير الخع  غير لوهريييكون ت

 
 المالية بالمولودات اامترا  مد 

 

 تلغ  الشركة إمترافقا السابق با  مولودات مالية مند نقاية الحق الت اقدي في التدفقات النقدية لقبن
تقو  بتحويل ملكية المولودات المالية وكافة المخامر المت لقة بقا إل  مالا آخري  المولودات أو مندما

الشركة ملكية األعل بينما إحتفمت بلميي المخامر المت لقة بقبن الملكية وأستمرت في نقلت  إبا
ومراقبة األعل المحول  ففي هبن الحالة تزبت الشركة حعتقا في هبا األعل واالتزامات  السيمرل

ق الملكية بقا المتوقي تحملقا ي مندما تحتفم الشركة بعورل إلمالية بكافة المخامر وحقو المالية المت لقة
المالية  فان الشركة تستمر باامترا  بالمولودات المالية وأيضا  ت تر  بدين بو ضمان  للمولودات
 الدف ات المستلمة من مملية تحويل المولودات الماليةي ناشئ من

 
 المالية المملوبات

 ئر أو مملوبات ماليةيت  تعني  المملوبات المالية كمملوبات بالقيمة ال ادلة من خالل األرباح أو الخسا
  أخر ي

المملوبات المالية األخر  لالمتضمنة القرور والبم  الدائنة واألرعدل الدائنة األخر  وأرعدل 
ليةي إال إبا كان تازير خع  بات ال القة  يت  قياسقا بالتكلفة الممفال بستباع مريقة الفائدل الف  األمرا 

 ل ادلة بسستخدا  مريقة الفائدل الف لية غير لوهريي التدفقات النقدية المستقبلية مل  قيمتقا ا
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    التزا  ت وير ترا الخدمة

يت  احتساب مخععات مكافال نقاية الخدمة للمومفين وفقا لقانون ال مل االتحادي لدولة االمارات 
ال ربية المتحدلي تقو  الشركة بقيا  التزاماتقا بمولب مزايا المومفين كما هو موض  في م يار 

باستخدا  مريقة التقيي  االكتوارية مال  تكن االختالفات بين التقيي  االكتواري  19لمحاسبة الدولي رق  ا
    والمسؤولية الف لية وتكلفة الخدمة غير لوهريةي

 المالية بالمملوبات اامترا  مد 
 قاظ أللقا ي الفرق بينتلغي الشركة اامترا  بالمملوبات المالية فقم مندما يت  سدادها أو إلغائقا أو أنت

 المبلغ المسلل لملتزا  المالي الغير م تر  به وال ور النقدي المسدد يت  تحميلقا مل  بيان األرباح أو
 يالخسائر

 

 المالية الموجودات قيمة انخفاض
 ر منيت  تقيي  المولودات المالية بسستزناظ المولودات المالية بالقيمة ال ادلة من خالل األرباح أو الخسائ

 مالية ي تنخفر قيمة المولودات المالية مند فترلحيث ولود مؤشرات إنخفار في القيمة في نقاية كل 
 ولود دليل موضومي مل  أن التدفق النقدي المتوقي حعوله في المستقبل من هبا األعل قد تازر وبلا

 نتيلة لحادث أو أكزر ب د اامترا  باألعلي
 مخصصاتال

ات حالية لقانونية او بناظل  ناتلة من احداث سابقة  ومن المحتمل تسوية ت تبرالمخععات التزام
االلتزامات ويمكن تقدير مبلغ تلا االلتزامات بشكل موزوقي ان المبلغ الم تر  به كمخع  هو افضل 
    ي تقدير للتكالي  المملوبة لتسوية االلتزا  الحالي في تاريإ بيان المركز المالي  او لنقلقا ال  مر  زالث

يت  مرال ة وت ديل المخععات في تاريإ بيان المركز الماليي ابا كانت التدفقات الخارلية  لتسوية 
االخكا   ل  ت د ممكنة  يت  مك  المبلغ وتسليله كايرادي تستخد  المخععات فقم للغرر البي ت  

               االمترا  به في االعل ي
         االلتزامات الطارئة 

امات المارئة هي التزامات محتملة امتمادا مل  ما ابا كانت هناا احداث مستقبلية غير مؤكدل االلتز
تحدث  او انقا التزامات مولودل ولكن التحعيل غير محتمل او ال يمكن قيا  المبالغ بشكل موزوقي ال 

 يت  ادراج االلتزامات المارئة في البيانات المالية ي

 توزيعات االرباح
باالمترا  بتوزي ات ارباح المساهمين كمملوبات في البيانات المالية في الفترل التي  تقو  الشركة

     يتوزي ات االرباح  مل يت  فيقا موافقة المساهمين 
 

 تاثير التغيرات في السياسة المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير الجديدة
ل االيرادات من ال قود المبرمة مي  15رق  بتمبيق الم يار الدولي المداد التقارير المالية  الشركةقامت 

وال يولد تازير لوهري ملي البيانات المالية نتيلة  2018يناير  1ال مالظ   الول مرل امتبارا من 
 .التمبيق

 للشركةي ولكن لي  لقا تازير ملي البيانات المالية  2018الول مرل في ما   األخر ت  تمبيق التفسيرات 
 

يتملب من اادارل أن تقو  بتقديرات   إفتراضات وتوق ات قد يكون لقا تازير مند  لماليةإن إمداد البيانات ا
وكبلا قد تؤزر مل  مبالغ المولودات   المملوبات   اايرادات والمعاري  ي إن  المحاسبيةتمبيق السياسات 

 نتائا األممال الف لية من الممكن أن تتغير نتيلة إتباع تلا اافتراضاتي 
 

مداد هبن البيانات المالية قامت اادارل بستباع نف  اافتراضات اللوهرية فيما يت لق بتمبيق السياسات مند إ
غير المؤكدل الم مول بقا مند إمداد البيانات المالية المدققة للسنة  تقديراتالمحاسبية وكبلا إتباع نف  ال

 ي  2017 ديسمبر 31المنتقية في 
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 )يتبع ...( الجديدة تاثير التغيرات في السياسة المحاسبية نتيجة تطبيق المعايير

 
فيما يت لق بالم يار الدولية امداد التقارير المالية  للشركةاألحكا  القامة في سياق تمبيق السياسات المحاسبية 

 : 9رق  
 

  تقيي  نموبج األممال : ي تمد تعني  وقيا  المولودات المالية مل  نتائا اختبار مدفومات المبلغ
نموبج األممال مل  مستو  ي ك  لميي األدلة  الشركةألممال ي تحدد األعلي القائ  واختبار نموبج ا

بات العلة بما في بلا كيفية تقيي  أداظ المولوادت وقيا  أدائقا   والمخامر التي تؤزر مل  أداظ 
المولودات وكيفية إدارتقا وكي  يت  ت وير مدراظ المولودات ي ت تبر الرقابة لزظا  من التقيي  

حول ما إبا كان نموبج ال مل لتلا المولودات المالية المحتفم بقا ما زال مالئما    أو  ةللشركالمتواعل 
 إبا كان هناا تغير في نموبج ال مل وبالتي تغيرا  مستقبليا  في تعني  تلا المولوداتي 

 

 تمانية زيادل كبيرل في مخامر اائتمان : يت  قيا  خسائر اائتمان المتوق ة كمخع  ي ادل الخسارل اائ
  أو خسائر اائتمان المتوق ة مل  مد  ال مر الزمني  1شقرا  لمولودات المرحلة  12المتوق ة لمدل 

ي ينتقل األعل إل  المرحلة الزانية في حال زيادل مخامر اائتمان  3أو المرحلة  2لمولوادت المرحلة 
ما البي يشكل  9التقارير المالية رق  بشكل كبير منب اامترا  المبدئي ي ال يحدد الم يار الدولي امداد 

زيادل كبيرل في مخامر اائتمان ي ومند تقيي  ما إبا كانت مخامر اائتمان ألي من المولودات قد ارتف ت 
في اامتبار الم لومات الكمية والنومية الم قولة والم لومات المستقبلية  الشركةبشكل كبير   تاخب 

 الموزوقةي 
 

 
  المولودات بات خعائ  مخامر ائتمانية ممازلة: مند قيا  خسائر اائتمان إنشاظ ملمومات من

المتوق ة مل  اسا  لمامي   يت  تلميي األدوات المالية مل  أسا  خعائ  المخامر المشتركة ل مزل 
نوع األدال   درلة مخامر اائتمان   نوع الضمانات   تاريإ اامترا  المبدئي   فترل ااستحقاق 

مد  مالئمة  الشركةوملال ال مل والموقي اللغرافي للمقترر  وما إل  بلا   ي وتراقب   المتبقية
خعائ  اائتمان بشكل مستمر لتقيي  ما إبا كانت ال تزال مشابقةي حيث ي تبر بلا من المملوبات 
لضمان أنه في حالة تغيير خعائ  مخامر اائتمان فسن هناا إمادل تعني  مالئ  للمولودات ي وقد 
ينتا من بلا إنشاظ محافم لديدل أو انتقال مولودات إل  محفمة حالية ت ك  بشكل أفضل خعائ  

من المولودات ي إن إمادل تعني  المحافم واانتقاالت بين المحافم  الشركةمخامر اائتمان الممازلة لتلا 
يت  مك  تلا الزيادل ي د أمرا  أكزر شيوما  مندما تحدث زيادل كبيرل في مخامر اائتمان لأو مندما 

شقرا  إل   12الكبيرل  وبالتالي تنتقل المولودات من الخسائر اائتمانية المتوق ة التي تتراوح مدتقا بين 
شقرا  أو مل  مد  ال مر الزمني ولكن مي تغير قيمة الخسارل  12الخسارل اائتمانية المتوق ة لمدل 

 تمان بالنسبة للمحافمي اائتمانية المتوق ة نمرا  اختال  مخامر اائ
 

   نمابج وافتراضات متنومة لقيا  القيمة ال ادلة  الشركةالنمابج واافتراضات المستخدمة : تستخد
للمولودات المالية وكبلا لتقيي  خسارل اائتمان المتوق ةي وينمبق الحك  مند تحديد أفضل النمابج 

ضات المستخدمة في تلا النمابج  والتي تتضمن المالئمة لكل نوع من المولودات وكبلا لتحديد اافترا
 افتراضات تتعل بالمحركات الرئيسية لمخامر اائتماني 

 
 معلومات أخرى :  .4

 إن الشركة غير مساهمة وال تمتلا أسق  في شركة ملمومة أبراجي 
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 أراضي: .5

درهك  ل كا   330.925.540درهك  لمبلكغ  330.925.540تشتمل األراضكي المكاهرل فكي بيكان لأ  بمبلكغ  -
لك  أرر المينكاظ وقكد تك  تقيكي  إضكافة إمولودات لغرر البيي لمتوقفة    مل  األرر المقا  مليقا 2017

  كانكت الحرككة قد  مربي 10.671.317وتبلغ مساحتقا إستنادا  إل  تقييمات من مقيمين مستقلين  األراضي
 مل  األراضي خالل السنة : 

 

 
 
 
 
 

 

حت  تاريخه ل  تكتمل الراظات تسليل األراضي بسس  شركة أ  القيكوين لمسكتزمارات ال امكة شي يع حيكث    -
ماد البيانات المالية وحت  تاريإ امت   أنقا الزالت بسس  الشركة القدي   لشركة عنامات اسمنت أ  القيوين  

 يم رو فسن تاريإ اكتمال هبن االراظات غير المرفقة 
 

 إستثمارات في أوراق مالية :  .6
 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :  (أ

 
 : تتوزع ااستزمارات حسب موق قا اللغرافي كما يلي   1

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 خالل السنة كانت كما يلي : تزماراتااسإن الحركة مل  هبن   2
 
 
 
 
 
 

 
الشكامل  الكدخلت  إمقار التغيرات المتراكمة في القيمة ال ادلة استزمارات في القيمة ال ادلة من خالل بنود   3

        درهككك  كمكككا فكككي 36.342.998ل  2018ديسكككمبر  31درهككك  كمكككا فكككي  13.985.765اآلخكككر والبالغكككة 
   من ضمن حقوق المساهمين ي 2017ديسمبر  31

ممنوحككة تسككقيالت بنكيككة درهكك  ضككمان مككن  102.644.000األسككق  أمككالن أسككق  بقيمككة  يتضككمن رعككيد  4
 يللشركة 
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2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 يناير  1الرعيد في  330.925.540  159.932.441
 بيان لج  –ضي فائر إمادل تقيي  األرا --    170.993.099
 ديسمبر 31القيمة العادلة كما في  330.925.540  330.925.540

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 مدرلة  372.931.566  369.049.428
 غير مدرلة  5.106.674  5.387.238

 بيان )أ(  –ديسمبر  31القيمة العادلة كما في  378.038.240  374.436.666

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 مدرجة 

 في دولة اامارات ال ربية المتحدل  342.875.379  345.759.217
 في دول ملل  الت اون الخليلي 30.056.187  23.290.211

 )أ( أعاله6إيضاح –المجموع  372.931.566  369.049.428

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 غير مدرجة 

 في دولة اامارات ال ربية المتحدل  --  --
 في دول ملل  الت اون الخليلي 5.106.674  5.387.238

 )أ( أعاله6إيضاح –المجموع  5.106.674  5.387.238

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 يناير 1القيمة ال ادلة كما في  374.436.666  391.322.031
 عافي الحركة خالل السنة  23.340.600   6.777.642ل
  (2-بيان )ب –فرق إمادل تقيي  ااستزمارات  (19.739.026)    10.107.723ل

 المجموع  378.038.240  374.436.666



 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 ...()يتبع  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 : )يتبع...( إستثمارات في أوراق مالية . 6
 

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر : (ب

 لميي ااستزمارات من خالل األرباح والخسائر مدرلة   تتوزع حسب موق قا اللغرافي كما يلي  :   1

 

 

 

 

 

 
 

 إن الحركة مل  هبن ااستزمارات خالل السنة كانت كما يلي :  2
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ذمم مدينة وأخرى : . 7

 يتال  هبا البند مما يلي :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : والنقد المعادل النقد  .8

 ي :يتال  هبا البند مما يل
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2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

  ربية المتحدل في دولة اامارات ال 29.696.879  75.644.705
 في دول ملل  الت اون الخليلي 5.359.360       1.213.582

 بيان )أ(  –ديسمبر  31القيمة العادلة كما في  35.056.239  76.858.287

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 يناير 1ل ادلة كما في القيمة ا 76.858.287  88.062.514
 عافي الحركة خالل السنة  (33.917.408)   9.664.387ل
  (1-بيان )ب –فرق إمادل تقيي  ااستزمارات  (7.884.640)     1.539.840ل

 المجموع 35.056.239  76.858.287

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 بم  من استزمار في أسق   94.847  91.736
 بم  مومفين  105.444  --
 كفاالت بنكية 28.590  28.590
 فوائد ودي ة مستحقة القبر 6.283  --
 أخر   31.499           31.646

  بيان )أ( –المجموع  266.663  151.972

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 عناديق السل  النزرية  20.543  25.339
 اامارات  –أرعدل لد  بنوا  12.157.023  19.323.091
 الكويت  –أرعدل لد  بنوا  6.504.291  1.534.056
 مان مُ  –رعيد لد  البنا  168.705         114.663
 الزة أشقر ودي ة بنكية استحقاق أقل من ز 14.500.000  --

 بيان )أ ، د( –المجموع  33.350.562  20.997.149



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 
 

 : حقوق المساهمين .9
 

 

 أس المال :رأ ( 
سق  بقيمكة  363.000.000دره  موزع مل   363.000.000إن رأ  مال الشركة الماهر في بيان لأ  بمبلغ 

 إسمية دره  واحد للسق  مدفوع بالكاملي 
 
 

 : اإلحتياطي القانوني( ب
لسككنة  وتحويلقككا إلكك  امككن  ربكك   %10مبقككا ل قككد تاسككي  الشككركة ونمامقككا األساسككي يككت  اقتمككاع مككا نسككبته    1

ملك   %50يوق  هبا االقتماع مندما يعب  رعيد هبا االحتيكامي مكا ي كادل  0حساب االحتيامي القانوني 
  0األقل من رأ  مال الشركة المدفوع وإبا نق  االحتيامي يت ين ال ودل إل  االقتماع

 

 إن الحركة مل  ااحتيامي القانوني هي كالتالي:   2

 

   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :   ج(
األربكاح أو الخسكائر المتراكمكة الناتلكة في القيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فكي  تتمزل التغيرات المتراكمة

 من إمادل تقيي  المولودات المالية بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ي 
 

   التوزيعات المقترحة:  د(
   التوزي ات التالية : يرفي ملل  اادارل التوعية لللم ية ال مومية للمساهمين للموافقة مل

         درهكك  ي  18.150.000مككن رأ  مككال الشككركة بمبلككغ  % 5أربككاح مقتككرح توزي قككا ملكك  المسككاهمين بنسككبة   1
  2017ل ا   %7ل

 ي 2017دره  ل ا  1.400.000دره  ل 1.400.000مكافال ملل  اادارل المقترحة بمبلغ   2

السكنوي ولك  يكت   يكة ال موميكة ة المسكاهمين مكن خكالل التمكاع اللمان توزي ات االرباح المقترحكة امكالن خاضك ه لموافقك
 يقارها كمملوبات في البيانات المالية ام
 

 

 إلتزام تعويض ترك الخدمة : .10

 كاآلتي :كانت لتزا  ت وير ترا الخدمة خالل السنة إإن الحركة مل  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 بنك دائن :  .11

دره  في المبالغ المسحوبة مل   748.918يتمزل رعيد حساب البنا الدائن الماهر في إيضاح لأ  بمبلغ 
 من بنوا محلية من دولة اامارات ال ربية المتحدلي للشركة ت بنكية ممنوحة تسقيال مريقالمكشو  من 
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2017 
 همدر

 2018 
 درهم

 

 يناير  1رعيد  33.223.018  31.502.072
 المحول من أرباح  1.575.469        1.720.946

 بيان )أ(  –ديسمبر 31الرصيد كما في  34.798.487  33.223.018

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 يناير 1في كما رعيد ال 716.174  871.624
 تكلفة الخدمة اللارية 40.902  55.447

  مسدد خالل السنةال --   210.897ل
 بيان )أ( –ديسمبر  31في كما رصيد ال 757.076  716.174



 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 

 حدود التسهيالت :  .12
 

 

الشكركة كانكت بتكاريإ البيانكات الماليكة  م قكاالكبي تت امكل  البنكواأ    إن حدود التسقيالت البنكيكة الممنوحكة مكن 
 المرفقة كالتالي : 

  درهم
 دره  748.918المستخد  منقا فقم بمبلغ سحب مل  المكشو   235.000.000

 كفاالت بنكية لممال  28.590
 

مل  تسقيالت السحب مل  المكشو  من بنوا محلية بدولة اامكارات ال ربيكة المتحكدل بغكرر  ت  الحعول -
 مكي إضكافة إيبكوربنمكا   سكنويتمويل ااسكتزمارات ورأ  المكال ال امكل ي يكت  احتسكاب الفوائكد ملك  أسكا  

 ي رب  هامش 
 

مككن سككداد االتزامككات  يككت  فككي حككال تلككاوز التسككقيالت البنكيككة الممنوحككة والمتفككق مليقككا أو أي متككاخرات  -
  مالولُ مل  الفائدل المتفق مليقاي  مل  هبن الزيادل بنسبة فرر فائدل

 
 

  ياسق     إن هبن التسقيالت البنكية ممنوحة مقابل ضمانات ب
 

 إدارة المخاطر: .13
 

امر: مخامر رأ  توله الشركة وتدير المخامر المالية المت لقة ب ملياتقا ونشاماتقا التلارية ي وتتضمن هبن المخ
   مخامر السيولة ومخامر االئتمان ي   مخامر ال ملة  المال   مخامر السوق

وتس   الشركة إل  تقليل آزار ونتائا هبن المخامر من مريق تنويي معادر رأ  المال ي  وتحتفم الشركة أيضا  
والسياسات التي تتب قا بقد  تقليل  بتقارير تت لق بومائ  إدارل المخامر وتقو  بسدارل ومراقبة وم اللة المخامر

 إحتمال الت رر للمخامر ي 
 

 مخاطر رأس المال :أ( 
 

ترالي الشركة بشكل منتم  مكونات رأ  المال التي تتضمن أدوات الدين وأوراق حقوق الملكية وتاخب ب ين 
لشركة برأ  المال اامتبار تكلفة رأ  المال والمخامر المرتبمة بكل فئة من فئات رأ  المال ي وتتحك  ا

 لضمان إستمرارية أممالقا وزيادل موائد المساهمين من خالل تحقيق الرعيد األمزل للديون وحقوق الملكية ي 
 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية  : ب( 
 

ي ر  خمر أس ار ال مالت األلنبية بانه الخمر الناتا من تبببب قيمة األدوات المالية نتيلة التغيكر فكي سك ر 
بتاريإ البيانات المالية احتفمت الشركة بادوات مالية مسللة ت تبكر مرضكة لخمكر  0  ال مالت األلنبية عر

والتكي يمككن أن ينكتا منقكا تغيكرا فكي مبكالغ التكدفقات النقديكة المتعكلة بقكا نتيلكة تقلكب  األلنبيةأس ار ال مالت 
  0أس ار عر  هبن ال مالت

 

 2018ديسكمبر  31  األلنبيكة المسكللة بكالمركز المكالي المرفكق كمكا فكيالت ن تفاعيل األدوات المالية بكال مإ
 :  كما يلي
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 القيمة المعادلة 
 بالدرهم 

 نوع العملة 
 األجنبية

 
 

 الكويـت  –مولودات ماليـة  دينار كويتي  39.393.969

 الكويـت –نقد لد  البنـوا  دينار كويتي 6.504.291

 ُممان  –لية مولودات ما لاير ُمماني  1.128.252
 ُممان –نقد لد  البنـوا  لاير ُمماني  168.705



 

 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 إدارة المخاطر : )يتبع ...(. 13
 
 

 مخاطر السوق :  (  ج
 

يكة نتيلكة التغيكر فكي أسك ار  ر  خمر س ر السوق بانه الخمر البي ينكتا منكه تقلكب قيمكة األدوات المالي
تتملب الم ايير الدولية امداد التقارير المالية اافعاح من األدوات الماليكة الم رضكة للتقلكب فكي  السوقي

إن األدوات الماليككة التكي ت ككرر الشككركة لخمكر تقلككب سكك ر  0التغيكر فككي أسكك ارها السكوقية قيمتقكا نتيلككة 
 413.094.479ماليككة بمبلككغ تتمزككل فككي االسككتزمار فككي مولككودات  2018ديسككمبر  31  السككوق كمككا فككي

 دره  ي 
 

 مخاطر السيولة :(   د
 

لكك  اادارل مسككؤول مككن إدارل يتبنكك  مللكك  اادارل اامككار ال ككا  ادارل مخككامر السككيولة وبلككا ألن مل
 مخامر السيولة ي 

تقو  الشركة بكسدارل مخكامر السكيولة وبلكا بااحتفكام بسحتيكامي نقكدي ككا  مكن مريكق مراقبكة التكدفقات 
 النقدية التقديرية والف لية بشكل مستمر وممابقة تواريإ إستحقاق المملوبات المالية ي 

ديسككمبر  31نوات المنتقيككة فككي يوضكك  اللككدول التككالي تككواريإ إسككتحقاق االتزامككات الماليككة للشككركة للسكك
ويت  تحديد ااستحقاق الت اقكدي لكألدوات الماليكة بنكاظ  ملك  المكدل المتبقيكة اسكتحقاق األدان  2018  2017

 المالية من تاريإ المركز المالي كما يلي : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 إلئتمان :مخاطر اهـ(  
 

تتملككب الم ككايير الدوليككة امككداد التقككارير الماليككة اافعككاح مككن الم لومككات الخاعككة بت ككرر الشككركة 
 للمخامر االئتمانية ي 

إن األدوات الماليكككة التكككي ت كككرر الشكككركة لتركيكككز المخكككامر االئتمانيكككة تتمزكككل بشككككل رئيسكككي فكككي بمككك  
 ااستزماراتي 

 

 

 

 

 

 
 
-24- 

 كثر من أ
 سنة 
 درهم

من ثالثة أشهر  
  إلى سنة
 درهم 

أقل من ثالثة  
 أشهر 
 درهم 

  
 عند الطلب 

 درهم 

  
 

  2018ديسمبــــــر  31كمـــــــا فـــــي 
 التــــــزا  ت ويــــر تــرا الخدمـــــــة   --  --  --  757.078
 بمـــ  دائنـــة وأرعدل دائنــة أخــــــر    --  42.533.902  --  --

 ـــــــــــــــــــــا دائــــــــــــــــــــــــن بنـ  748.918  --  --  --
 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   748.918  42.533.902  --  757.078

         
 أكثر من 

 سنة 
 درهم

من ثالثة أشهر  
 إلى سنة 
 درهم 

أقل من ثالثة  
 أشهر 
 درهم 

  
 عند الطلب 

 درهم 

  
  2017ديسمبــــــر  31ــــا فـــــي كمـــ

 التــــــزا  ت ويــــر تــرا الخدمـــــــة   --  --  --  716.174
 بمـــ  دائنـــة وأرعدل دائنــة أخــــــر    --  39.213.478  --  --

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   --  39.213.478  --  716.174



 

 مارات العامة ش.م.ع شركة أم القيوين لإلستث
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 أرباح اإلستثمار في أسهم :. 14
 

 يتال  هبا البند مما يلي :  أ

 
 

 

 

 

 

 تتوزع أرباح ااستزمار في أسق  حسب موق قا اللغرافي كما يلي :   ب
 

 

 

 

 

 
 لمصاريف اإلدارية :ا. 15

 

 يتال  هبا البند مما يلي :
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإليرادات األخرى :. 16
 

 يتال  هبا البند مما يلي :
 
 
 
 
 
 

 خسارة العمليات المتوقفة: . 17

 يتال  هبا البند مما يلي :
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2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 أرباح بيي إستزمارات في أسق   8.057.948  1.814.540
 توزي ات أرباح مستلمة  18.786.526  18.747.785

 (1-بيان )ب –المجموع  26.844.474  20.562.325

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 بية المتحدل في دولة اامارات ال ر 25.468.407  19.059.104
 في دول ملل  الت اون الخليلي  1.376.067  1.503.221

 المجموع  26.844.474  20.562.325

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 
 رواتب وألور 1.992.361  1.831.507
 مكافال المومفين 100.000  100.000
 التزا  ت وير ترا الخدمة 40.902  43.220
 األلل لالتزا  مزايا قعير 120.683  189.703
 إيلارات --  77.083
 كقرباظ وماظ 174.819  261.888
 قنيةأت اب م 164.478  213.495
 تباكر سفر 50.355  61.330
 متنومة 724.101  876.882

 (1-ب بيان ) –المجموع  3.367.699  3.655.108

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 فوائد بنكية 94.156  9.984
 إيرادات متنومة 57.854      60.839
 (1-ب بيان ) –المجموع  152.010  70.823

2017 
 درهم

 1820 
 درهم

 

 
 معاري  رواتب  --  176.878
 كقرباظ وماظ  --  11.192
 معاري  متنومة --             2.694

 (1-ب بيان ) –المجموع  --  190.764



 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 حول البيانات الماليةإيضاحات 
 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 
 ربح بيع موجودات عمليات متوقفة: . 18

 يتال  هبا البند مما يلي :
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 العائد األساسي للسهم : . 19
 

 

 متداولة: السنة مل  م دل األسق  ال ادية الاألساسي مل  السق  بنسبة رب   يت  تحديد ال ائد

 
 

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة : .20
 

 ي  2018ديسمبر  31بات ال القة للسنة المنتقية في  ال تولد أي ت امالت مي األمرا     
 
 

 مزايا أعضاء اإلدارة العليا والمدراء :.21
 

 كانت مزايا أمضاظ اادارل ال ليا والمدراظ كما يلي :    
 

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 مزايا قعيرل األلل  1.403.402  1.339.924
 مكافال أمضاظ ملل  اادارل  --  1.400.000
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2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 

 
 المستل  دف ات من بيي المولودات لغرر البيي  --  5.000.000
 توقفة مبي ات مولودات متفرقة لممليات م --  166.427

 لممليات متوقفة  مولودات لغرر البيي --  )2.531.286ل
 مخع  هد  مولودات لغرر البيي --   510.000ل

 (1-ب بيان ) –المجموع  --  2.125.141

 

 
 المجموع 

 درهم 

 ربح 
 العمليات

  المتوقفة 
 درهم

  
 ربح 

 العمليات المستمرة
 درهم

 
 

 البيان

     2018 
 رب  ال ائد للمساهمين  15.754.694  --  15.754.694
 م دل األسق  ال ادية 363.000.000  --  363.000.000

 (1-بيان )ب -ربح السهم  0.043  --   0.043
      
     2017 

 رب  ال ائد للمساهمين  15.275.085  1.934.377  17.209.462
 م دل األسق  ال ادية 363.000.000    363.000.000  363.000.000

 (1-بيان )ب -ربح السهم  0.042  0.005  0.047
      



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 لمعلومات القطاعية :ا  .22

النشكام ي تكنم  االممكال التشكغيلية وتكدار بعكورل حسكب مبي كة األنشكمة  بخعكو سية بقمامات االممال مندما تتازر مخامر ونسب موائد الشركة بشكل كبيكر يت  تحديد نموبج إمداد التقارير القمامية الرئي
 ويمزل كل قماع وحدل ممل أستراتيلية توفر استراتيليات أممال مختلفة ي

 

 
 :   قطاعات األعمال

 : 2018   2017ديسمبر  31ت واألرباح وب ر م لومات المولودات والمملوبات المت لقة بقمامات األممال للسنوات المنتقية في يوض  اللدول التالي م لومات اايرادا
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 القطاعات الجفرافية : 

 فيين وهي دولة اامارات ال ربية المتحدل ودول ملل  الت اون الخليلي ي تقي القمامات اللغرافية ضمن موقي مولودات الشركة ي ت مل الشركة ضمن قمامين لغرا
 

 توزيع الموجودات :  أ(
 يمقر اللدول التالي توزيي مولودات الشركة حسب السوق اللغرافي : 
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   2018  2017  المجموع 

 
2017 
 درهم 

  
2018 
 درهم 

  
 االستثمار

 درهم

 الصناعة 
 )عمليات متوقفة(

 درهم

  
 االستثمار  

 درهم

 الصناعة 
 )عمليات متوقفة(

 همدر

  
 

 البيــــــــــان 

 أرباح االستزمارات   --  19.062.661  --  19.019.929  19.062.661  19.019.929

 معاري  محملة ل عافي     --  --             190.764ل           --             --         190.764ل

 صافي نتائج القطـــاع   --  19.062.661            (190.764)     19.019.929  19.062.661    18.829.165

 رب  بيي مولودات ممليات متوقفة          --  2.125.141
 معاري  غير محملــة            3.307.967ل      3.744.844ل

 ربـح السنة          15.754.694    17.209.462
             

 موجودات القطــــاع   --  777.637.244  --  803.369.614  777.637.244   803.369.614

 مطلوبـــات القطــاع   --  44.039.896  --      39.929.652  44.039.896    39.929.652

 معلومــات قطاعيــة أخـــــــــرى             

 ــــــــــيفائر إمادل تقيي  األراض  --  297.085.855  --  297.085.855  297.085.855  297.085.855
 خسائر إستزمارات بالقيمة ال ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  --   19.739.026ل  --   10.107.723ل   19.739.026ل   10.107.723ل

2017 
 درهم

 2018 
 درهم

 
 

 في دولة اامارات ال ربية المتحدل  730.350.291  771.738.127
 في دول ملل  الت اون الخليلي  47.286.953  31.631.487

 المجموع  777.637.244  803.369.614



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 .()يتبع..  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 (000المعلومات القطاعية : )يتبع .22
 

 توزيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة :  (ب
 

 يوض  اللدول التالي م لومات من المولودات المالية والتوزيي اللغرافي ومبي ة األنشمة المستزمر فيقا :       
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   2018  2017  المجموع

 
2017 
 درهم 

  
2018 
 درهم 

  
 اإلمارات
 درهم

دول مجلس  
 التعاون الخليجي 

 درهم

  
 اإلمارات
 درهم

دول مجلس  
 التعاون الخليجي 

 درهم

  

 إسثمارات بالقيمة العادلة (أ

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 قمــــاع البنــــــوا   3.152.784  289.155.485  672.784  296.716.621  292.308.269  297.389.405

 قمــــاع التمويل وااستزمار   11.625.544  7.651.273  7.690.727  5.027.000  19.276.817  12.717.727
 قمــــاع ال قـــــارات   6.114.309  22.758.183  6.367.905  23.583.841  28.872.492  29.951.746
 ة قمــــاع العنامـــــ  5.113.620  2.501.113  5.684.337  3.554.905  7.614.733  9.239.242
 قمــــاع الخدمـــــات   8.814.477  16.727.021     7.953.110     16.876.850  25.541.498  24.829.960

 قمــــاع التكنولوليـــا  342.128  --  308.586  --  342.128  308.586
  الماقــــــــةقمــــاع   --  1.920.000  --  --  1.920.000  --
  ااتعاالتقمــــاع   --  2.162.303  --  --  2.162.303  --

 المجمــــــــــــوع   35.162.862  342.875.378  28.677.449  345.759.217  378.038.240  374.436.666

 إستثمارات بالقيمة العادلة (ب            

 من خالل األربـاح والخسائر 

 قمــــاع البنــــــوا   1.128.252  667.548  1.213.582  38.854.725  1.795.800  40.068.307

 قمــــاع التمويل وااستزمار   4.231.108  1.323.000  --  2.530.500  5.554.108  2.530.500
 قمــــاع ال قـــــارات  --  7.505.809  --  13.743.041  7.505.809  13.743.041
 قمــــاع العنامـــــة   --  15.180.522  --  15.536.439  15.180.522  15.536.439
 قمــــاع الخدمـــــات   --  5.020.000  --  4.980.000  5.020.000  4.980.000

 المجمــــــــــــوع   5.359.360  29.696.879  1.213.582  75.644.705  35.056.239  76.858.287

             

 مجمـوع الموجودات الماليــة   40.522.222  372.572.257  29.891.031  421.403.922  413.094.479  451.294.953



 
 

 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2018مبر ديس 31للسنة المنتهية في  

 
 

 :قياس القيمة العادلة .  23
 

إن القيمكة ال ادلككة هككي القيمكة التككي سككيت  إسككتالمقا لبيكي أحككد المولككودات   أو دف قككا لتحويكل أي مككن المملوبككات ضككمن 
يمكة السوق في تكاريإ القيكا    وملك  هكبا النحكو   يمككن أن تنشكا الفروقكات بكين القببين المت املين  منتممة  م امالت

الدفترية وتقديرات القيمة ال ادلة ييقو  ت ري  القيمة ال ادلة مل  إفترار ان الشركة مستمرل في أممالقكا دون اي نيكة 
 أو حالة لتقلي  حل  مملياتقا أو الراظ عفقة بشروم ملحفةي

 
 ي القيمة ال ادلة للمولودات المالية للشركة والتي يت  قياسقا بالقيمة ال ادلة بشكل مكرر 

 
قيا  المولودات المالية للشركة بالقيمة ال ادلة كمكا فكي نقايكة الفتكرل الماليكة ي يبكين اللكدول التكالي م لومكات حكول يت  

 كيفية تحديد القي  ال ادلة لقبل المولودات المالية : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قيمككة ال ادلككة   مقسككمة الكك  زالزككة يبككين اللككدول التككالي األدوات الماليككة التككي يككت  قياسككقا الحقككا  ملكك  القيككا  المبككدئي بال
 مل  أسا  امكانية قيا  القيمة ال ادلة :  3ال   1مستويات من 

 
المسككتو  األول : قياسككات القيمككة ال ادلككة المسككتقال مككن األسككك ار المدرلككة ل غيككر الم دلككة   فككي األسككواق النشكككمة  -

 للمولودات والمملوبات المتمابقةي

 

ل ادلككة المسككتقال مككن مككدخالت بخككال  األسكك ار المدرلككة والتككي تكك  إدرالقككا فككي المسككتو  الزككاني : قياسككات القيمككة ا -
المستو  األول والتي يمكن مالحمتقا لألعول والمملوبكات أمكا مباشكرل ل كاالسك ار مكزال   أو بمريقكة غيكر مباشكرل 

 لالمستقال من األس ار ي 

 

لتقيكككي  " والتكككي تتضكككمن مكككدخالت لألعكككول أو المسكككتو  الزالكككث : قياسكككات القيمكككة ال ادلكككة المسكككتقال مكككن " أسكككاليب ا -
 المملوبات والتي ال تستند ال  بيانات السوق المالحمة ل المدخالت غير المالحمة  ي 
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بين  العالقة
 المدخالت

 الغير
قابلة للرصد 
 للقيمة العادلة

 

 
 مدخالت
 هامة 

غير قابلة 
 للرصد 

 
 

 أساليب التقييم
والمدخالت 
 الرئيسية 

 
 

 التسلسل 
 الهرمي 

 للقيمة العادلة 

 
 القيمة العادلة كما في 

  

 ديسمبر  31
2017 
 درهم 

 ديسمبر  31
2018 
 درهم 

  
 الموجودات المالية 

أس ار ال رر  اليولد ال ينمبق
في األسواق 
 النشمة

إسكككتزمارات فكككي حقكككوق ملكيكككة   372.931.566 369,049,428 المستو  األول
بالقيمككة ال ادلككة مككن  –مدرلككة 

خككككالل بنككككود الككككدخل الشككككامل 
 ياألخر 

 
أس ار غير  ال يولد ال ينمبق

م لنة في 
السوق النشم 
لالسوق 
 الموازي 

إسكككتزمارات فكككي حقكككوق ملكيكككة   5.106.674 5,387,238 المستو  الزاني
بالقيمكة ال ادلكة  –مدرلكة غير 

من خكالل بنكود الكدخل الشكامل 
 ياألخر 

 
أس ار ال رر  اليولد ال ينمبق

في األسواق 
 النشمة

بالقيمة  –أدوات ملكية مدرلة   35.056.239 76.858.287 المستو  األول
ال ادلككة مككن خككالل األربككاح او 

 يالخسائر 
 



 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 ةإيضاحات حول البيانات المالي
 )يتبع...(  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 :(000)يتبعقياس القيمة العادلة  . 23
 

  2018ديسمبر  31كما في      
 

المستوى الثالث  المجمـــوع
 درهم

 المستوى الثاني
 درهم

 المستوى األول
 درهم

 البيـــان 

 
35.056.239 

 
-- 

 
-- 

 
35.056.239 

ن إستثمارات بالقيمة العادلة م
 خالل األرباح والخسائر

 
372.931.566 

 
-- 

 
-- 

 
372.931.566 

إستثمارات بالقيمة العادلة من 
 خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 إستثمارات مدرجة  -
 

5.106.674 
 
-- 

 
5.106.674 

 
-- 

إستثمارات بالقيمة العادلة من 
 خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 إستثمارات غير مدرجة  -
__________ __________ __________ __________  

 المجمــــــــــــوع  407.987.805 5.106.674 -- 413.094.479

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

  2017ديسمبر  31كما في        
 

 

اليولكد أيكة مملوبكات ماليكة تتملكب تعكنيفقا ضكمن أي مكن  ي السكنةل  يككن هنكاا أيكة تحكويالت بكين المسكتويات خكالل 
 المستويات أمالن   وبالتالي ل  يت  إدراج أية إيضاحات لللدول أمالني 

 
 

 اإللتزامات الطارئة:. 24

 دره  ي  28.590 تتمزل االتزامات المارئة مل  الشركة بتاريإ البيانات المالية المرفقة في خمابات ضمان بمبلغ
 

  ادقة على البيانات المالية : المص. 25

 ي2019فبراير  9المعادقة مل  هبن البيانات المالية من قبل ملل  اادارل بتاريإ تمت 
 

 المساعدات المجتمعية:  اإللتزام. 26

 ي 2018ديسمبر  31ال يولد أية مسامدات ملتم ية خالل السنة المالية كما في 
 

 ــــــام:ع. 27
 لتتالئ  وتبويب السنة الحالية ي السابقة للسنة   المقارنةت  إمادل تبويب ب ر أرقا  أ

 يالمتحدل ال ربية اامارات تقريب المبالغ الماهرل في البيانات المالية المرفقة إل  أقرب دره    ت  ب
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المستوى الثالث  المجمـــوع
 درهم

 المستوى الثاني
 درهم

 المستوى األول
 درهم

 البيـــان 

 
76.858.287 

 
-- 

 
-- 

 
76.858.287 

إستثمارات بالقيمة العادلة من 
 خالل األرباح والخسائر

 
369,049,428 

 
-- 

 
-- 

 
369,049,428 

إستثمارات بالقيمة العادلة من 
 خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 إستثمارات مدرجة  -
 

5,387,238 
 
-- 

 
5,387,238 

 
-- 

ن إستثمارات بالقيمة العادلة م
 خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 إستثمارات غير مدرجة  -
___________ _________ ________ __________  

 المجمــــــــــــوع  445,907,715 5,387,238 -- 451.294,953

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


