
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 ة ـشركة مساهمة عام

 ن ــــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 الموجزة ة المرحلية المالي المعلومات

 المراجعة   وتقرير
 2017سبتمبر  30لمنترية في ا التسعةشرر لأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ت العامة شركة أم القيوين لإلستثمارا
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 ة المرحلية الموجزة المعلومات المالي

 وتقرير المراجعة 
 2017سبتمبر  30لمنترية في ا التسعةشرر لأل

______________________________________________________________ 
 

 جــدول المحتويــــات 
 

 بيان صفحة 
   

 ـة ــــــــــــــول مراجعـــــــــــحـر ــــــــــــتقري
 زة ــة الموجـــــة المرحليـــالماليـ اتــــالمعلوم

 
1 

 
-- 

   
 أ  2 ـز ــــي الموجـــــــــز المالــــان المركـــــــــبيـ
   
  1 – ب 3 ــز ـــــــــــــالموجــ لــــــــــــــــان الدخـــــــبي
   
 2 – ب 4 ــز ـــــل الموجـــــــالشام لــــــــان الدخـــــــبي
   

 ج 5 الموجــز رات في حقوق المساهمين ــبيان التغي
   

 د 6 ــز ــــــــالموجــة ــــــات النقديـــــبيــان التدفقــ
   

 ة ـــالماليـ اتـــول المعلومـــــات حــاحـــــإيض

 ( مدققر ـــزة )غيــــــــة الموجــــــــــالمرحلي
 

7-11 
 
-- 

 



 



 



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 الموجز  بيان الدخل

 2017 سبتمبر 30لمنترية في ا التسعةلألشرر 
 

 
 ( 1 – ب بيان )

 
 يــأشرر منترية ف تسعةلفترة     فـيترية لفترة ثالثة أشرر من

 
 سبتمبر  30

2016 
 (غير مدقق)

 درهم
 

 سبتمبر 30
2017 

 ()غير مدقق
 درهم
 

 ر بسبتم 30
2016 

 (غير مدقق)
 درهم
 

 ر بسبتم 30
2017 

 ( )غير مدقق
 درهم

 
 

 
 إيضاح

 

 

 مـــــي أسهـــــــار فـــــاح اإلستثمـــــــــأرب  20.561.625 26.234.212 911 321.509

 
(1.442.890) 

 
789.280 

 
390.074 

 
(855.592) 

 
5 

 ة ودات الماليجم الموــادة تقييـرق إعــــــــفـ
 ح والخسائر الل األربة العادلة من خــبالقيم

 رىــــــــــــــــرادات األخــــــــــــــــــــاإلي  9.984 378 1 198
 ة ـــــــــــف اإلداريـــــــــــــــــــــــالمصاري  (2.622.711) (2.212.210) (861.089) (683.905)

 ة ـــــــــــــــــات عملـــــــر فروقــــــــخسائ  (12.540) (37.106) -- --
 ل ــــــــــــــــــــف التمويـــــــــــــــــــــتكالي  (75.856) (207.639) (10.013) (816)
__________ __________ __________ __________   
 رة  رة من العمليات المستمـــــلفتح اـــــــرب  17.004.910 24.167.709 (80.910) (1.805.904)
      
 ةـــــــــــــــــــــالمتوقف العمليــــــــــــــــــات     
 ةــــــــــــــالمتوقفات ــــــر العمليـــــــخسائ 10 (190.765) (693.545) (27.039) (171.041)

__________ __________ __________ __________   
 (2-بيان )ب –رة ــــــــــــح الفتـــــــــــــرب  16.814.145 23.474.164 (107.949) (1.976.945)

========= ========== ========== ==========   
 م ـــــــــــــــــي للسرـــــــد األساســــــــالعائ 11 0.046 0.065 (0.0003) (0.005)
========= ========== ========== ==========   

 
 ( مدقق)غير وجزة المالمرحلية  المالية المعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء من هذه 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 الشامل الموجز  بيان الدخل
  2017 سبتمبر 30المنترية في  التسعةلألشرر 

 
 

 
 ( 2 – ب بيان )

 
 يــأشرر منترية ف تسعةلفترة    فـيلفترة ثالثة أشرر منترية  

 
 سبتمبر 30

2016 
 )غير مدقق(

 درهم
 

 
 سبتمبر 30

2017 
 )غير مدقق(

 درهم
 

 
 سبتمبر 30

1620 
 )غير مدقق(

 درهم
 

 
 سبتمبر 30

2017 
 )غير مدقق(

 درهم
 

 
 

 
 

 إيضاح
 

 
 
 

 ( 1 –بيــان )ب  –رة ـــــــــالفتـح ـــــــربـ  16.814.145 23.474.164 (107.949) (1.976.945)
__________ _________ __________ __________   

 ـــر ــــــــــــل اآلخـــــل الشامـــــــــــالدخـــ     
 

 
44.652.124 

 
(8.820.264) 

 
28.825.706 

 
(10.565.116) 
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 ـم الموجـودات المالية بالقيمة ــادة تقييــــإع
 ن خالل الدخـل الشامـل اآلخـر ـة مـــالعادل

 
-- 

 
1.768.728 

 
543.609 

 
1.798.978 

 ة ـارات بالقيمــع استثمـــن بيـم حـــــــالربـ 
 الل الدخـل الشامـل اآلخـر ـة من خـــالعادل

 ـــــس اإلدارة ــــــــــــــآة مجلــــــــمكافـــــ  (1.000.000) -- -- --
__________ _________ __________ __________   

    اآلخر الشامل ( / الربحرةاالخس) إجمالي  (9.766.138) 29.369.315 (7.051.536) 44.652.124
__________ _________ __________ __________   

 بيان )ج(   –للفترة  ي الدخل الشاملـإجمال  7.048.007 52.843.479 (7.159.485) 42.675.179
========= ======== ========== ==========   
 

 
 

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

  أم القيوين
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 2017 سبتمبر 30المنترية في  التسعةالموجز لألشرر  بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 (جبيان )                                                                                                                                                                                        

 
 
 

 المجموع
 درهم

 
 

 المحتفظ  األرباح
 برا 

 درهم 

 
 
تقييم  إحتياطي

 األراضي
 درهم 

إحتياطي إعادة تقييم 
اإلستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل 
 الشامل االخر

 درهم

 
 
 

 االحتياطيات 
 درهم

 
 
 رأس

 المال 
 درهم

 
 
 
 
 2016 رــسبتمب 30ة في ـــــر المنتريـــــأشر التسعـــــةرة ــــــفت
 

 )مدقق(  2015ر ـــــــــديسمب 31ي ــــا فـــد كمــــــــــالرصي 363.000.000 28.601.284 105.043.115 126.092.756 -- 622.737.155
       

  (1 –ان )ب ــــــــبي –رة ــــــــــــــــــــح الفتـــــــــــــــــــــرب -- -- -- -- 23.474.164 23.474.164
 ر ــــــــــــــــــــــــــــل اآلخــــــــــــــــل الشامــــــــــــــــــالدخ         --                   --              28.825.706         --                  543.609  29.369.315
 (2 –بيان )ب  –رةــــــل للفتــــــل الشامــــــي الدخــــــإجمال         --                   --             28.825.706         --           24.017.773 52.843.479

       
 

          --           
 

935.379        

 
          --         

 
(935.379)          

 
         --         

 
          --         

ا عند بيع استثمارات بالقيمةة ـــــمحول إلى األرباح المحتفظ به
 ـة مــــــن خــــــالل الدخــــل الشامـــل اآلخــــر ــــــــــــالعادل

 بيان)أ( –)غير المدقق( 2016ر ــسبتمب 30الرصيـد كما في  363.000.000 28.601.284 132.933.442 126.092.756 24.953.152 675.580.634
========== ========= ========== =========== ========= ==========  

 2017 سبتمبــر 30ة في ـــــر المنتريـــــأشر التسعـــــةرة ــــــفت      
 

 بيان )أ( –)مدقق(  2016ديسمبــــــر  31الرصيــد كما في  363.000.000 31.502.072 61.329.952 126.092.756 27.598.447 609.523.227
       

 (  1 –ــــــان )ب ــــبيــ –ــــــــــرة ـــــــــــح الفتـــــــــــــــــرب -- -- -- -- 16.814.145 16.814.145
 بنـــــــــــــــــود الخســـــــــارة الشاملــــــــة األخــــــــــــــرى          --                   --           (10.565.116)           --                   798.978    (9.766.138)

 (2 –بيان )ب  –رةــل للفتــــــل الشامــــــي الدخــــــــــإجمال         --                   --           (10.565.116)           --             17.613.123      7.048.007
 توزيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االربـــــــــــــــــــــــــــــاح  -- -- -- -- (25.410.000) (25.410.000)
 

          --           
 

1.252.467   
 

          --           
 
(1.252.467)   

 
          --        

 
           --         

 ا عند بيع استثماراتـظ برــــــاح المحتفـــــول إلى األربـــمح
 ر ــل اآلخـــــل الشامــــة من خالل الدخـــــــة العادلـــــــبالقيم

 بيان)أ( – )غير المدقق(2017سبتمبر  30في  الرصيـد كما 363.000.000 31.502.072 49.512.369 126.092.756 21.054.037 591.161.234
========== ========= ========== ========== ========= ==========  

 

 

 (  مدقق) غير الموجزة المرحلية  المالية المعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء من هذه 
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  شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة

 شركة مساهمة عامة 
 نــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

  2017 سبتمبر 30المنترية في  التسعةالموجز لألشرر  بيان التدفقات النقدية
 

 بيان )د(                          
 سبتمبر  30

2016 
 (مدقق)غير 

 درهم

  سبتمبر 30
2017 

 (مدقق)غير 
 درهم

 

 
 
 

 شطة التشغيلالتدفقات النقدية من أن
 ( 1 –بيان )ب  –فترة الربح  16.814.145 23.474.164

 ـتعديالت ل  
 التزام تعويض ترك الخدمة (127.007) (105.990)
 أرباح االستثمار في أسهم  (20.561.625) (26.234.212)
 سائر فرق إعادة تقييم اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخ 855.592 (390.074)

 خسائر فروقات عملة  12.540 37.106
 تكاليف التمويل  75.856 207.639

___________ ___________  
 لمـال العاـرأس المتعديالت التشغيل قبل خسارة  (2.930.499) (3.011.367)

 النقص في ذمم تجارية مدينة وأخرى  199.921 149.812
 ارية دائنة أخرى النقص في ذمم تج (105.900) (1.046.425)

___________ ___________  
 النقد المستخدم في التشغيل   (2.836.478) (3.907.980)

 موجودات لغرض البيع )عمليات متوقفة( -- 2.407
 تكاليف التمويل المدفوعة  (75.856) (207.639)

 دفعات مقدمة عن بيع موجودات لغرض البيع )عمليات متوقفة(  2.000.000 --
___________ ___________  

 أنشطة التشغيل المستخدم في  دقصافي الن (912.334) (4.113.212)
========== ==========  

 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار  
 صافي الحركة على االستثمار في أسهم  11.471.492 3.475.731

 إلستثمار في أسهم المستلم عن بيع أسهم وأرباح ا 9.429.104 24.500.295
___________ ___________  

 أنشطة االستثمارالمتوفر من صافي النقد  20.900.596 27.976.026
========== ==========  

 ن أنشطة التمويلـات النقدية مقالتدف  
 للمساهمينالمدفوع  (20.950.414) (357.266)

 المدفوع مكافآة مجلس اإلدارة  (1.000.000) --
 بنك دائن  160.647 (22.930.928)

___________ ___________  
 أنشطة التمويلالمستخدم في د قالنمجموع  (21.789.767) (23.288.194)

========== ==========  
 في النقد والنقد المعادل)النقص( / الزيادة  صافي (1.801.505) 574.620
 فترة بداية الالنقد والنقد المعادل في  3.517.824 738.255

___________ ___________  
 وبيان )أ(  7إيضاح  – النقد والنقد المعادل في نراية الفترة 1.716.319 1.312.875

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

 (  مدقق) غير  ةوجزالمالمرحلية  المالية المعلوماتإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزًء من هذه 
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 ين لإلستثمارات العامة شركة أم القيو
 شركة مساهمة عامة 

 القيويــن أم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 المرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال
 (مدقق)غير  2017 سبتمبر 30للفترة المنترية في 

 
 

 

 معلومات عامة :  01
كشةركة مسةاهمة  ( سةابقا  صناعات أسةمنت أم القيةوينأم القيوين لإلستثمارات العامة )شركة  تأسست شركة

يشةار إليهةا فيمةا يلةي     ) 1982فبرايةر  11الصةادر بتةاري   2/82رقم األميري عامة بموجب المرسوم 
  0(     الشركة

إلنتةاج .  سجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقا للقانون في دولةة اإلمةارات العربيةة المتحةدة
قررت الجمعية العمومية للشركة  2015خالل عام  0منت وإستيراد المواد الخام الالزمة لذلكوتجارة اإلس

وقف عمليات انتةاج وبيةع اإلسةمنت والتركيةز علةى النشةا    2015أبريل  18خالل اإلجتماع الدوري في 
النشةا  اإلستثماري والعمل على تعديل النشا  واإلسم التجةاري والنظةام األساسةي للشةركة. حيةم يتضةمن 
 التجاري اإلستثمار في ق اع األراضي ، المباني ، التعليم ، الصحة ، واإلستثمارات العامة ... ال . 

حصلت الشركة على الموافقات من هيئة األوراق المالية والسةلع لتعةديل النشةا  واإلسةم التجةاري ليصةبح  
التجاريةةة مةن دائةرة التنميةةة  ش.م.ع كمةا حصةةلت علةى الرخصةة –شةركة أم القيةوين لإلسةةتثمارات العامةة 

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

المةةدة المحةةددة للشةةركة هةةي مائةةة سةةنة ميالديةةة بةةدأت مةةن تةةاري  قيةةدها بالسةةجل التجةةاري لةةدى الجهةةة إن  
 المختصة.

  

 المعايير الدولية الجديدة والمعدلة: تطبيق  20
( IFRSsقامةةت الشةةركة خةةالل السةةنة بت بيةةق المعةةايير الدوليةةة إلعةةداد التقةةارير الماليةةة الجديةةدة والمعدلةةة )

( وتفسةيراتها التةي تتعلةق بنشةا  الشةركة والتةي تةم ت بيقهةا IASsوالتي تتضمن معايير المحاسبة الدولية )
 الية.في البيانات المالية للسنة الح

 
 :أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   30

 أسس اإلعداد : أ(  
المتعلةق بععةداد  34إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة وفقا  للمعيار المحاسبي رقم تم ي

 التقارير المالية المرحلية . 
واإلفصةةاحات الم لوبةةة إن المعلومةةات الماليةةة المرحليةةة المةةوجزة ال تحتةةوي علةةى جميةةع المعلومةةات 

للبيانات المالية الكاملة التةي أعةدت وفقةا  للمعةايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة باإلضةافة لةذلك فةعن 
ليست بالضرورة مؤشرا  للنتائج التي يمكةن توقعهةا  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةنتائج 

 .  2017ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 
 

 التقديرات واالحكام المحاسبية : ب(   
يت لب إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة من اإلدارة أن تقوم بوضع االحكةام والتقةديرات 
واإلفتراضات التي تةؤثر علةى ت بيةق السياسةات المحاسةبية والمبةالل المعلنةة للموجةودات والم لوبةات 

 ائج الفعلية عن تلك التقديرات . واإليرادات والمصروفات وقد تختلف النت
عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة فعن االحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة في 
ت بيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعةدم اليقةين فةي التقةديرات هةي ذاتهةا الم بقةة 

 .  2016ديسمبر  31نتهية في على البيانات المالية للشركة للسنة الم
 

 ادارة المخاطر المالية  :   ج(  
إن كافة النواحي المتعلقة بأهداف وسياسات الشركة إلدارة المخا ر المالية متوافقةة مةع تلةك األهةداف 

 .  2016ديسمبر  31والسياسات المبينة في البيانات المالية كما في 
 

 السياسات المحاسبية  :    د(  
ات المحاسةةبية الم بقةةة فةةي إعةةداد هةةذه المعلومةةات الماليةةة المرحليةةة المةةوجزة مماثلةةة لتلةةك إن السياسةة

 . 2016ديسمبر  31المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 القيويــن أم 
 بية المتحدةاإلمارات العر
 

 المرحلية الموجزة المالية معلومات إيضاحات حول ال
 ()غير مدقق 2017 سبتمبر 30للفترة المنترية في 

 (يتبع ...)
 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :   40
  على هذه الموجودات كانت كما يلي : إن الحركة       

 سبتمبر 30
2016 
 ( قق)غير مد
 درهم

 ديسمبر  31
2016 
 ()مدقق
 درهم

 سبتمبر 30
2017 

 ( )غير مدقق
 درهم

 

 يناير   1القيمة العادلة كما في  391.322.031 438.079.218 438.079.218
 صافي الحركة خالل الفترة 3.030.677 (3.991.773) (3.003.446)

 (2-بيان )ب –يم اإلستثمارات فرق إعادة تقي (10.565.116)  ( 42.765.414)     28.825.706
 بيان )أ( –القيمة العادلة في نراية الفترة  383.787.592 391.322.031 463.901.478

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

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر :  50
 : الحركة على هذه الموجودات كانت كما يلي  إن       

 سبتمبر 30
2016 

 ( مدقق)غير 
 درهم

 ديسمبر  31
2016 
 ()مدقق
 درهم

  سبتمبر 30
2017 

 ( )غير مدقق
 درهم

 

 يناير   1القيمة العادلة كما في  88.062.514 80.961.848 80.961.848
 صافي الحركة خالل الفترة (14.514.709) (629.391) (509.391)

 (1-بيان )ب –فرق إعادة تقييم اإلستثمارات        (592855.)       7.730.057          390.074
 بيان )أ( –القيمة العادلة في نراية الفترة  72.692.213 88.062.514 80.842.531

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

 :ذمم تجارية مدينة وأخرى   .6
 يتألف هذا البند مما يلي :      

  سبتمبر 30
2016 
 درهم
 ققة()غير مد

ديسمبر  31
2016 
 درهم 
 )مدققة(

 سبتمبر 30
2017 
 درهم

 )غير مدققة(

 

 ذمم عن استثمار في أسهم  15.435.380 2.503.881 2.369.322
 كفاالت بنكية  28.590 160.590 160.590
 مصاريف مدفوعة مقدما   -- 53.616 42.572
 أخرى          41.499          55.804         57.404

 بيان )أ(  –المجموع  15.505.469 2.773.891 2.629.888
========= ========= =========  

 
 

 

 :  والنقد المعادلالنقد  70
 يتألف هذا البند مما يلي :

  سبتمبر 30
2016 

 ( )غير مدقق
 درهم

 ديسمبر  31
2016 
 ()مدقق
 درهم

 سبتمبر 30
 2017 

 ( )غير مدقق
 درهم

 

 ف النثرية ـناديق السلص 40.956 17.948 28.182
 اإلمارات  -أرصدة لدى بنوك  27.544 2.593.254 427.720
 الكويت  -أرصدة لدى بنوك  1.533.156 839.365 826.486
 عمان  –رصيد لدى البنك        114.663          67.257           30.487

 )أ ، د( بيان –النقد والنقد المعادل  1.716.319 3.517.824 1.312.875
========= ========= =========  
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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 مدقق 2017 سبتمبر 30للفترة المنترية في 

 (يتبع ...)
 
 المال :رأس  80

سةهم بقيمةة أسةمية  363.000.000درهةم مةوزع علةى  363.000.000ن رأس مال الشركة الظاهر في بيةان )أ( بمبلةل إ
  0مدفوع بالكامل درهم واحد للسهم 

 
 

 : ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى   90
 يتمثل هذا البند فيما يلي: 

 
 

  سبتمبر 30
2016 

 ( )غير مدقق
 درهم

 

 ديسمبر  31
2016 

 ( دققم)
 درهم

  سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 درهم

 

 ذمم دائنة  412.389 518.289 476.195
 غرض البيع لدفعات مقدمة عن بيع موجودات  5.000.000 3.000.000 --

 توزيعات مستحقة للمساهمين  37.364.920  32.905.334  32.905.333
 أ( بيان ) –المجموع  42.777.309 36.423.623 33.381.528

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

 خسائر العمليات المتوقفة:  100
 يتمثل هذا البند فيما يلي: 

 
 

  يـة فـر منتريـأشر تسعةرة ـلفت             يـة فـر منتريـة أشرـرة ثالثـلفت
  سبتمبر 30

2016 
 )غير مدقق( 

 درهم
 

  سبتمبر 30
2017 

 ( )غير مدقق
 درهم

  سبتمبر 30
2016 

 غير مدقق( )
 درهم

  سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق( 
 درهم

 

 المبيعات  -- -- -- --
 تكلفة المبيعات       --                --                --                --         

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

 مصاريف رواتب (176.878) (516.121) (27.039) (120.010)
 كهرباء وماء (11.193) (127.155) -- (49.032)
 مصاريف متنوعة         (2.694)        (50.269)         --                   (1.999)
 (1-بيان )ب  –خسائر العمليات المتوقفة  (190.765) (693.545) (27.039) (171.041)

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

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

 سةبتمبر 30درهم )وربح الفترة المنتهية فةي  16.814.145الربح هو فعن  2017 سبتمبر 30المنتهية في فترة وفيما يتعلق بال
  0سهم )نفس عدد األسهم للفترة السابقة(  363.000.000درهم( ومعدل األسهم العادية المتداولة  23.474.164مبلل  2016

 

 :  المعلومات القطاعية  210
يتم تحديد نموذج إعداد التقةارير الق اعيةة الرئيسةية بق اعةات االعمةال عنةدما تتةأثر مخةا ر ونسةب عوائةد الشةركة بشةكل كبيةر 

لنشا  . تنظم االعمال التشغيلية وتدار بصورة حسةب  بيعةة األنشة ة ويمثةل كةل ق ةاع وحةدة عمةل أسةتراتيجية تةوفر بخ و  ا
 استراتيجيات أعمال مختلفة . 

، وعلية  فةعن النشةا   2015أوقفت الشركة نشا  ق اع الصناعة المتمثةل فةي إنتةاج وتوريةد اإلسةمنت لعمالئهةا ابتةداء  مةن عةام 
 مثل في ق اع اإلستثمار وفيما يلي إيرادات الق اع ومصاريف  ونتائج هذا الق اع .  الرئيسي للشركة يت
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 القيويــن أم 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 (مدقق)غير  2017 سبتمبر 30المرحلية الموجزة للفترة المنترية في المالية معلومات إيضاحات حول ال
 (يتبع ...)

 

 (000المعلومات القطاعية : )يتبع 210
 

 :   قطاعات األعمال
 

 :  كما يلييوضح الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح وبعض معلومات الموجودات والم لوبات المتعلقة بق اعات األعمال         
 

 ــــــوعـــــــــــــــــالمجمــــــ ( مدقق) غير  2017سبتمبر  30 (مدقق) 2016ديسمبــــــر  31 (مدقق)غير  2016سبتمبر  30
 
 

 االستثمار
 درهم

 
 الصناعة 

 )عمليات متوقفة(
 درهم

 
 

 اإلستثمار 
 درهم

 
 الصناعة

 )عمليات متوقفة(
 درهم

 
 

 االستثمار
 درهم

 
 الصناعة

 )عمليات متوقفة(
 درهم

 
 2016 سبتمبر 30

 (مدقق)غير 
 درهم

 
 2016بر ديسم 31

 (مدقق)
 درهم

 
 2017 سبتمبر 30

 (مدقق)غير 
 درهم

 
 

 ان البي

 المبيعات  -- -- -- -- -- -- -- -- 

 أرباح اإلستثمارات  19.693.493 33.004.987 26.587.558 -- 19.693.493 -- 33.004.987  26.587.558

 مصاريف محملة )صافي(       (190.765)          (830.337)       (693.545)     (190.765)          --          (       7830.33)          --                (693.545)          --        

 القطاع صافي نتائج    728.502.19      32.174.650    25.894.013     (190.765) 493.693.19  (       830.337)   33.004.987      (693.545)    26.587.558
          
 خسائر انخفاض القيمة لألصول -- -- --      

 مصاريف غير محملة     (583.688.2)      (3.166.773)     (2.419.849)      

          
   الفترة ربح      16.814.145      29.007.877      23.474.164      
          

 موجودات القطاع    636.165.320  648.139.987    711.150.499   2.531.286 633.634.034          2.531.286   5.608.70164      2.531.286  708.619.213
          

 مطلوبات القطاع      45.004.086     38.616.760      35.569.865        --           45.004.086           --              38.616.760          --            35.569.865
          
 معلومات قطاعية أخرى          

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

 
28.825.706 

 
-- 

 
(42.765.414) 

 
-- 

 
(10.565.116) 

 
-- 

 
28.825.706 

 
(42.765.414) 

 
(10.565.116) 

 خسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة
 مـن خـالل الدخـل الشامـل اآلخر 

 
 :  القطاعات الجغرافية      

 

 عاون الخليجي . التتقع الق اعات الجغرافية ضمن موقع موجودات الشركة . تعمل الشركة ضمن ق اعين جغرافيين وهي دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس       
 توزيع الموجودات :  (أ
 

 يظهر الجدول التالي توزيع موجودات الشركة حسب السوق الجغرافي : 

  المجمــــــــــــــــــــــــــوع دول مجلـــس التعـــــــاون الخليجـــــــي دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــة المتحـــــدة 
  سبتمبر 30

2016 
 (مدقق)غير 

 درهم

ديسمبر  31
2016 

 (مدقق)
 درهم

  سبتمبر 30
2017 

 ( مدقق) غير 
 درهم

  سبتمبر 30
2016 

 (مدقق)غير 
 درهم

ديسمبر  31
2016 

 (مدقق)
 درهم

  سبمبر 30
2017 

 ( مدقق) غير 
 درهم

  سبتمبر 30
 2016 

 (مدقق)غير 
 درهم

 ديسمبر 31
 2016 
 (مدقق)

 درهم

  سبتمبر 30
 2017 

 ( مدقق) غير 
 درهم

 

 الموجودات 633.634.034 645.608.701 708.619.213 34.651.305 31.007.465 32.524.071 598.982.729 614.601.236 676.095.142

 الموجودات لغرض البيع )عمليات متوقفة(        62.531.28      2.531.286       2.531.286           --                 --                --               2.531.286      2.531.286       2.531.286
 مجموع الموجودات 636.165.320 648.139.987 711.150.499 34.651.305 31.007.465 32.524.071 601.514.015 617.132.522 678.626.428
========= ========== ========== ========= ========= ========== ========== ========== ===========  
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 القيويــن أم 

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 (مدقق)غير  2017 سبتمبر 30المرحلية الموجزة للفترة المنترية في المالية معلومات إيضاحات حول ال
 

 

 (000المعلومات القطاعية : )يتبع 210
 

 (000اعات الجغرافية : )يتبعالقط      
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة : توزيع ب( 

 والتوزيع الجغرافي و بيعة األنش ة المستثمر فيها :  الموجودات الماليةيوضح الجدول التالي معلومات عن 
  مجمـــــــــــــــــــــــــوعال    (مدقق)غير  2017 سبتمبر 30 (مدقق) 2016ديسمبـــــر  31 (مدقق)غير  2016 سبتمبر 30

 
 

 اإلمارات
 درهم 

 
دول مجلس 

 الخليجي  التعاون
 درهم 

 
 

 اإلمارات
 درهم 

 
دول مجلس 

 التعاون الخليجي 
 درهم 

 
 

 اإلمارات
 درهم 

 
دول مجلس 

 الخليجي  التعاون
 درهم 

  سبتمبر 30
2016 

 (مدقق)غير 
 درهم

 ديسمبر 31
 2016 
 (مدقق)

 درهم

  سبتمبر 30
1720 
 ( مدقق) غير 

 درهم

 
 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة أ( 
 من خالل الدخل الشامـل اآلخر    

 ق ــــاع البنــــــــوك  321.087.506 332.266.694 406.539.857 719.183 320.368.323 695.984 331.570.710 754.653 405.785.204

 ق ــاع التمويـــل واإلستثمـار  13.517.107 11.165.996 11.506.589 8.634.007 4.883.100 7.442.996 3.723.000 7.674.089 3.832.500
 ق ـــــــاع العقــــارات  13.339.635 14.898.005 13.504.995 6.732.973 6.606.662 6.174.372 8.723.633 6.173.595 7.331.400
 ق ـــــاع الصناعــــــة  9.037.399 10.129.666 10.679.049 5.790.684 3.246.715 6.881.472 3.248.194 6.981.255 3.697.794

  الخدمــــــاتق ـــــاع  26.440.338     22.861.670 21.670.988 9.531.562 16.908.776   7.768.286   15.093.384 6.756.591 14.914.397
  االتكنولوجيـــــق ـــــاع  365.607 -- -- 365.607 -- -- -- -- --

__________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ ___________ ___________  
 المجمـــــــــــــــوع  383.787.592 391.322.031 463.901.478 31.774.016 352.013.576 28.963.110 362.358.921 28.340.183 435.561.295

========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ==========  
 موجودات مالية بالقيمة العادلة ب(          

 من خـالل األربـاح والخسائـر   
 ـــــــوك ق ــــاع البنـ 34.868.221 42.628.033 39.329.670 1.137.733 33.730.488 1.137.734 41.490.299 957.592 38.372.078

 ق اع التمويل واإلستثمــــــار  2.436.000 2.380.000 2.070.000 -- 2.436.000 -- 2.380.000 -- 2.070.000

 ق ــــاع العقـــــــارات 15.499.869 20.612.642 18.648.638 -- 15.499.869 -- 20.612.642 -- 18.648.638
 ق ــــاع الصناعـــــــة  15.308.123 17.251.839 15.464.223 -- 15.308.123 -- 17.251.839 -- 15.464.223

 ق ـــــاع الخدمــــــات  4.580.000 5.190.000 5.330.000 -- 4.580.000 -- 5.190.000 -- 5.330.000

__________ __________ __________ _________ __________ _________ __________ ___________ ___________  
 المجمـــــــــــــــوع  72.692.213 88.062.514 80.842.531 1.137.733 71.554.480 1.137.734 86.924.780 957.592 79.884.939

========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========== ==========  
 الموجــودات الماليــة وع ـمجم 456.479.805 479.384.545 544.744.009 32.911.749 423.568.056 30.100.844 449.283.701 29.297.775 515.446.234

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

 
 
 
 
 

 المصادقة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة :  310
 . 2017 نوفمبر 4  اإلدارة بتاريمجلس تمت المصادقة على هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير المدققة( من قبل    

 
 
 
 
 
 
 
 

 عــــــام : 410
 .المتحدة العربية  اإلماراتتقريب المبالل الظاهرة في البيانات المالية المرفقة إلى أقرب درهم  مت          
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