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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 مستقل ق القمدال وتقريرة البيانات المالي
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

_________________________________________________________ 
 

 جــدول المحتويــات 
 

 
 بيان صفحة 
   

 -- 4-1 ــل ـــــــالمستقــ ـــقـــالمدقــر ــــــتقري
   
 أ 5 ــيـــــــــــز المالــــــــان المركــــــبيــ
   
 1- ب 6  ـر ــــاألربـــاح أو الخسائـــــان ـــــــــبيـ
   
 2-ب  7 اآلخــــرـل ـــالشامـــــل ــان الدخـــــــبي
   
 ج 8 ان التغيرات في حقوق المساهميــن ــــبي
   
 د 9 ــة ـــــــــــات النقديـــــــــان التدفقــــــبيـ
   

 -- 36-10 الماليـة  ــاتول البيانـــات حــــــإيضاحـ
   
 



 
 

 



 

 
 

              المنتهيرررةللسرررنة   -شرررركة مسررراهمة عامرررة  –لشرررركة أم القيررروين لإلسرررتثمارات العامرررةتقريرررر المررردقق المسرررتقل 
 (يتبع...) 2017ديسمبر  31  في

 

 
 أرض : 

 
إظهارهةا بالقيمةة الدادلةةت يةتل ااعتةرا   تةلتمتلك الشركة أراضي في موقع عملها وفي منطقةة المينةاب بةال القيةوين 

واألراضي مسةللة بسسةل شةركة  بيان المركز المالياألراضي في  تقييلباية زيادة في هذه القيمة ضمن بند احتياطي 
 شركة سابقاً(ت صناعات اسمنت أل القيوين )اسل ال

 تل اعتبار األرض من أمور التدقيق الهامة لماديتها وفيما يلي الرابات التدقيق التاكيدية منها : 
تةةل الطلةةب مةةن اادارة بتسةةليل األرض بسسةةل شةةركة أل القيةةوين لمسةةتزمارات الدامةةة و زالةةت االةةرابات  (1

  مستمرة ولن تختل  المساحات بدد التسليل حسب افصاحات الشركة ت

 تل الحصول على تقييل لها من مقييمين مستقلين ت  (2

 تل التحقق من احتساب الفرق بين القيمة المسللة والقيمة بدد إعادة التقييلت  (3

 تل ازبات الفرق ضمن حقوق المساهمين ضمن بند احتياطي تقييل األراضيت  (4
 

 اإلستثمارات في أوراق مالية
 

سةتزمارات سةتزماراتها مةن إتتةال  إون خالل بنود الدخل الشامل األخةر  بالقيمة الدادلة م ستزماراتإتمتلك الشركة 
 تحيث لر  تقييل ااستزمارات المدرلة استناداً ألسدار السوق المالي مدرلة

يتل تقيةيل ااسةتزمارات بالقيمةة الدادلةة مةن خةالل بنةود الةدخل الشةامل األخةر  بالقيمةة الدادلةة مةع تسةليل الةرب  أو 
في القيمة الدادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخر  مع إضةافتها ضةمن إحتيةاطي التغيةرات فةي الخسارة عن الفرق 

 القيمة الدادلةت 
لماديتهةا  بالقيمة الدادلة من خةالل بنةود الةدخل الشةامل األخةر  مةن أمةور التةدقيق الهامةة ااستزماراتتل اعتبار أن 

 التدقيق التاكيدية التي قمنا بها:إلرابات  وفيما يلي سوق ا وراق الماليةأسدار وتازرها بتقلبات 
 

 امل األخةر  وقةد تةل لقد قمنا بالحصةول علةى كشة  بااسةتزمارات بالقيمةة الدادلةة مةن خةالل بنةود الةدخل الشة
 ت التحقق من صحة ااحتساب

 ت ةمطابقتها مع األسدار المدلنة في األسواق الماليتل التحقق من القيمة الدادلة لمستزمارات المدرلة و 

 ل الشةامل األخةر  مةع إضةافتها تل التحقق من احتساب الفرق في القيمة الدادلة وإضافته من ضةمن بنةود الةدخ
 حتياطي التغيرات في القيمة الدادلةت إلى إ

  بالقيمة الدادلة مةن المدرلة المداد تقييمها و لمستزمارات للبيانات الماليةفصاحات الشركة إتل تقييل مد  كفاية
 الشامل اآلخر والتغيرات في القيمة الدادلةت  خالل الدخل

 
 معلومات أخرى

 

إن اادارة مسؤولة عن المدلومات األخر ت تتضمن المدلومات األخر  المدلومات الواردة في تقرير مللة  إدارة 
ت ولكنهةةا   تتضةةمن البيانةةات الماليةةة وتقريرنةةا حولهةةا وقةةد حصةةلنا علةةى تقريةةر مللةة  إدارة 2017الشةةركة لسةةنة 

 الشركة قبل تاريخ تقريرنات 
 إن رأينا حول البيانات المالية   يتضمن المدلومات األخر ، وأننا   نبدي باي شكل عن تاكيد أو استنتاج حولهات

 
ذا خةر  المحةددة أعةاله والتحقةق فيمةا إفيما يتدلق بتدقيقنا للبيانات المالية ، فسن مسؤوليتنا هةي قةرابة المدلومةات األ

التةي حصةلنا عليهةا مةن  المدلومةاتات األخةر  ييةر متمازلةة بشةكل لةوهري مةع البيانةات الماليةة أو كانت المدلومة
خالل التدقيق أو في حال ظهر أنها تتضمن أخطاب لوهريةت وفي حال توصلنا الى استنتاج، بناب علةى الدمةل الةذي 

ة عن تلةك الحقيقةة، ولةي  لةدينا أيةة قمنا به بولود أخطاب لوهرية في المدلومات األخر  فسنه يتولب علينا ااشار
 أمور نشير إليها في هذا الصددت
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 المنتهيرررة             للسرررنة   -شرررركة مسررراهمة عامرررة  –لشرررركة أم القيررروين لإلسرررتثمارات العامرررةتقريرررر المررردقق المسرررتقل 
 ()يتبع... 2017ديسمبر  31  في

 

 
 

 ة عن البيانات المالية  اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكممسؤولية 
 

عةداد التقةارير الماليةة ابصورة عادلةة وفقةاً للمدةايير الدوليةة  عداد وعرض البيانات الماليةإعن  مسؤولةن ا دارة إ
الدربيةة المتحةدة، ووفقةا للنظةال األساسةي للشةركة وعةن  اامةاراتفةي دولةة  2015لسةنة  2والقانون ااتحادي رقل 
عداد بيانات ماليةة خاليةة مةن أخطةاب لوهريةة، سةواب كانةت ناتلةة ضرورية ا اادارةدتبرها الرقابة الداخلية التي ت

 حتيال أو خطاتإعن 
 

وعلةةى أسةةا  مبةةدأ  سةةتمرارعلةةى اا الشةةركةدارة مسةةؤولة عةةن تقيةةيل قةةدرة عةةداد البيانةةات الماليةةة، فةةسن ااإعنةةد 
سةةتمرارية مبةةدأ اا وتطبيةةقسةةتمرارية اابمةةور ذات الدالقةةة فصةةاح عنةةدما ينطبةةق ذلةةك عةةن األ، وااااسةةتمراية
عمالهةا او عةدل ولةود بةديل واقدةي خةال  أيقا  إاو  الشركةدارة لتصفية ، ا  في حال ولود نية لد  ااالمحاسبي

 ذلكت
 ااشرا  على إعداد التقارير المالية للشركةتعن  أعضاب ملل  اادارة وأعضاب للنة التدقيق مسؤولينإن 

 
 

  تدقيق البيانات المالية عنحسابات مسؤولية مدقق ال
 

اللوهريةة، سةواب خطةاب ككل خاليةة مةن األ ذا كانت البيانات الماليةإكيد مدقول فيما هدافنا هي الحصول على تاأان 
 صدار تقرير مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينات إحتيال أو الخطا، وكانت ناتلة عن اا

 

عمةةال التةةدقيق التةةي تةةل القيةةال بهةةا وفقةةاً أولكنةةه لةةي  ضةةمانة بةةان  ،تاكيةةدإن التاكيةةد المدقةةول هةةو مسةةتو  عةةال مةةن ال
 ً او  حتيةالإخطةاب الناتلةة عةن األ قةد تنشةان ولةدت إي خطةا لةوهري، أ للمدايير الدولية للتةدقيق سةو  تكشة  دائمةا

القةرارات متوقةع ان تةؤزر بشةكل مدقةول علةى ومن الفرادية أو إلمالية، إسواب كانت،  أخطاب لوهرية تدتبرو خطا
 ا قتصادية المتخذة من قبل المستخدمين استناداً لهذه البيانات الماليةت

 

ننا نقول بسلراب الحكل المهني والمحافظة علةى تطبيةق مبةدأ سقاً للمدايير الدولية للتدقيق، فكلزب من عملية التدقيق وف
 ضافة الى:المهني خالل عملية التدقيق، باا الشك

 
 أو خطةا، وكةذلك حتيةال إات المالية، سةواب كانةت ناتلةة عةن خطاب اللوهرية في البيانألتحديد وتقييل مخاطر ا

ً إتصميل وتنفيذ   لرابات تدقيق مناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تةدقيق كافيةة ومالئمةة لتةوفر أساسةا
تج عةن الخطةا، لخطةر النةاحتيةال أعلةى مةن اخطةاب اللوهريةة الناتلةة عةن اان خطر عدل اكتشا  األإلرأينات 

 لنظةةالالحقةةائق او تلةةاوز  تحريةة حتيةةال قةةد يتضةةمن، التواطةةؤ أو التزويةةر أو الحةةذ  المتدمةةد او حيةةث أن اا
 الرقابة الداخليةت

 

  رابات تةدقيق مالئمةة إلةلة بدمليةة التةدقيق لغايةات تصةميل الصة ذوالحصول علةى فهةل لنظةال الرقابةة الداخليةة
 تالشركةالرقابة الداخلية في  نظاللية رأي حول فدا إبدابللظرو  ولي  لهد  

 

   فصةاحات ذات الدالقةة التةي مدقولية التقديرات المحاسةبية وااتقييل مالئمة السياسات المحاسبية المتبدة ومد
 لرتها ا دارةتأ

 

 ول قيق التةي تةل الحصةوبناباً على أدلة التد المحاسبيدارة مبدأ ا ستمرارية ستنتاج حول مالئمة استخدال اااا
ذا كةان هنالةك شةك لةوهري يتدلةق باحةداث أو ظةرو  يمكةن أن تزيةر شةكاً لوهريةاً حةول قةدرة إعليها، فيمةا 

نتبةةاه فةةي تقريةةر نةةه يتطلةةب منةةا أن نلفةةت ااسن هنةةاك شةةك لةةوهري، فاذا اسةةتنتلنا إسةةتمرارت علةةى اا الشةةركة
ح عةةن هةةذه المدلومةةات ييةةر فصةةا، واذا كةةان اا  ذات الدالقةةة فةةي البيانةةات الماليةةة اافصةةاحاتالمةةدقق الةةى 

ى دلةة التةدقيق التةي تةل الحصةول عليهةا حتةأسةتنتالاتنا تدتمةد علةى ا نإننةا سةو  نقةول بتدةديل رأينةات سمالئل، ف
حةةداث أو ظةةرو  مسةةتقبلية فةةي الحةةد مةةن قةةدرة أنةةه مةةن الممكةةن أن تةةؤدي ستةةاريخ تقريةةر المةةدقق ومةةع ذلةةك، ف

 ستمرارتعلى اا الشركة
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 كة أم القيوين لإلستثمارات العامة شر
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 اآلخر بيان الدخل الشامل 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 (2 - بيان )ب

 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 
 إيضاح

 
 

 (1 –ـان )ب ــبيـ –ـة ــــــــــــح السنـــــــــــــــــــــربـــــ  17.209.462 29.007.877
____________ ____________   
 ــر ــــــــــــــــــــــــــــــل اآلخـــــــــــــل الشامــــــــــالدخــ   
    
 
(42.765.414) 

 
(10.107.723) 

 
5 

ـالل ـةن خـمةمولودات المالية بالقيمة الدادلة إعادة تقييل ال
 ـرــــــــــــــــــــل اآلخـــــــــــــل الشامـــــــــــــــــــالدخـ

 
543.609              

 
2.231.897         

 الربـــــــ  مـــــــن بيـــــع إستزمـــــــارات بالقيمـة الدادلــة  

 ـرــــل اآلخـــــــل الشامـــــــالل الدخــــــــخـمـــــــــــن 

 بيان )ج( –فائـــــــــض إعــــــــادة تقييـــــــــــل األراضي        170.993.099            --            

 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  163.117.273 (42.221.805)

____________ ____________   
 بيان)ج( –ة ــللسن بـح / )الخسـارة( الشاملةإجمالي الر  180.326.735 (13.213.928)

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

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  لتغيرات في حقوق المساهمينبيان ا
 (جبيان )

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 المجموع
 درهم

 
 

  األرباح
 المحتفظ بها 

 درهم 

 
 
 تقييم إحتياطي

 األراضي 
 درهم 

ياطي إعادة تقييم إحت
اإلستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل 
 الدخل الشامل االخر

 درهم

 
 

 اإلحتياطي 
 القانوني
 درهم

 
 
 رأس
 المال 
 درهم
 

 
 
 

 2015ديسمبــــر  31 ــن فيــــــــوق المساهميـــــــحق 363.000.000 28.601.284 105.043.115 126.092.756 -- 622.737.155
 (1 -بيـــان )ب  – 2016ـــة ــــــــــ  السنــــــــــــربـ -- -- -- -- 29.007.877 29.007.877

  ــرــــــــــــــــاآلخــ ةــلــــــــــــالشامــ الخســـــــــارة          --                    --            (42.765.414)            --                    543.609  (42.221.805)
 (2 –بيـان )ب  –ة ـــي )الخسارة( الشامـلة للسنــإلمال -- -- (42.765.414) -- 29.551.486 (13.213.928)

___________ __________ ____________ ___________ __________ __________  
 

-- 
 

947.749 

 
-- 

 
(947.749) 

 
-- 

 
-- 

ع إسةتزمارات ـــــا عند بيـمحول إلى األرباح المحتفظ به
 ر ــــة من خالل الدخـل الشامـل اآلخـــة الدادلـــــبالقيمـ

 ـيــــــــي القانونــــــــى ااحتياطــــــول إلــــــــالمحــــ           --                 2.900.788           --                       --              (2.900.788)            --          
 ان)أ(ـبي –2016ديسمبر  31ن فيـــحقوق المساهمي 363.000.000 31.502.072 61.329.952 126.092.756 27.598.447 609.523.227

 (1 -)ب  انـــبي – 2017ـة ـــــــــالسنــ ربـــــــــــــح -- -- -- -- 17.209.462 17.209.462
 ىاآلخـــــــــــــــــــــر ةــلــــــــالشامــــــ الخســـــــــارة          --                    --            (10.107.723)            --                2.231.897     (7.875.826)

 4إيضاح  –فائـــض إعـــــــادة التقييــــــم األراضـــي           --                    --                    --               170.993.099          --              170.993.099
 (2 –ب )ان ـبي –للسنة  إجمالــــي الدخـــــل الشامـــل          --                    --           (10.107.723)    170.993.099    19.441.359   180.326.735

 توزيعـــــــــــــــــــــــــات أربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح -- -- -- -- (25.410.000) (25.410.000)
 

-- 
 

14.879.231 

 
-- 

 
(14.879.231) 

 
-- 

 
-- 

ظ بها عند بيع إستثمارات ــاح المحتفـــمحول إلى األرب
 ـل الشامـل اآلخـر ــبالقيمــــــة العادلــــة من خالل الدخ

 مكافـــــــــــــأة أعضــــــــــــــــاء مجلـــــــــــس اإلدارة -- -- -- -- (1.000.000) (1.000.000)
 ونـــــــــيـى اإلحتياطــــــــي القانــــالمحـــــــــول إلـــــ           --                1.720.946           --                      --               (1.720.946)           --          

 ان)أ(ـبي –2017ديسمبـر  31ن فيــحقوق المساهمي 363.000.000 33.223.018 36.342.998 297.085.855 33.788.091 763.439.962
========== ========== ========== ========== ========== ==========  

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
- 8-



 

 

 
 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  بيان التدفقـات النقدية

   بيان )د(                 
 

2016 
 درهم

 
2017 
 درهم

 
 

 ت النقدية من أنشطة التشغيلاالتدفق
 

 (1 –بيان )ب  – السنةرب   17.209.462 29.007.877
 ـتعديالت ل  
 لتزال تدويض ترك الخدمةإ (155.450) (100.582)
 أرباح ا ستزمار في أسهل   (20.562.325) (26.259.828)
  ات بالقيمة الدادلة من خالل األرباح والخسائرستزمارفرق إعادة تقييل اا 1.539.840 (7.730.057)

 خسائر فروقات عملة 12.540 986.782
 فوائد بنكية  (9.984) (1.884)

 تكالي  التمويل  150.575 213.487
___________ ___________  

 ال الداملمقبل التغيرات في رأ  الخسارة التشغيل  (1.815.342) (3.884.205)
 أخر  أرصدة مدينة  209.774 140.367

(1.004.331)  444.554          
 

 أخر و أرصدة دائنة نة دائذمل 

 التشغيل  المستخدم في النقد (1.161.014) (4.748.169)
 مولودات لغرض البيع )عمليات متوقفة( 2.531.286 2.407

 تكالي  التمويل المدفوعة (150.575) (213.487)
 دفدات مقدمة عن بيع مولودات لغرض البيع )عمليات متوقفة(  (3.000.000) 3.000.000

___________ ___________  
 أنشطة التشغيل المستخدم في  صافي النقد (1.780.303) (1.959.249)

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

 صافي الحركة على ااستزمار في أسهل  16.429.489 3.634.382
 استزمار في أسهل أرباح  المستلل 25.206.367 24.391.353

 المستلل فوائد بنكية 9.984 1.884
___________ ___________  

 أنشطة االستثمارالمتوفر من  صافي النقد 41.645.840 28.027.619
========== ==========  

 تمويلالتدفقات النقدية من أنشطة ال  
 للمساهمينالمدفوع  (21.284.226) (357.265)

 ل  اادارة المدفوع مكافآة مل (1.000.000) --
 بنك دائن  (101.986) (22.931.536)

___________ ___________  
 أنشطة التمويلصافي النقد المستخدم في  (22.386.212) (23.288.801)

========== ==========  
 المعادلوالنقد لنقد الزيادة في ا صافي 17.479.325 2.779.569

 دل في بداية السنةالنقد والنقد المدا 3.517.824 738.255
___________ ___________  

 وبيان )أ( 7إيضاح  – النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 20.997.149 3.517.824
========== ==========  
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 ة مساهمة عامة شرك
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 

 معلومات عامة : .1
ً صناعات أسمنت أل القيوينأل القيوين لمستزمارات الدامة )شركة  تاسست شركة كشركة مساهمة عامة  ( سابقا

  0(  "  يشار إليها فيما يلي " الشركة  ) 1982فبراير  11الصادر بتاريخ  2/82رقل األميري بمولب المرسول 
وتلارة انتاج ت  سللت الشركة لد  اللهات الحكومية المختصة وفقا للقانون في دولة اامارات الدربية المتحدة

باشرت الشركة اسمنت ت إن نشاط الشركة هو صناعة وتلارة ا 0وإستيراد المواد الخال الالزمة لذلكااسمنت 
 ت1993إنتالها التلاري بدد ا نتهاب من تاسيسها وإنشاب المصنع المنتج لألسمنت في أكتوبر 

  0دولة اامارات الدربية المتحدة -إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أل القيوين  
 ريخ قيدها بالسلل التلاري لد  اللهة المختصةتالمدة المحددة للشركة هي مائة سنة ميالدية بدأت من تاإن  
وق  عمليات   2015أبريل  18خالل االتماع الدوري في  قررت اللمدية الدمومية للشركة 2015خالل عال  

 تانتاج وبيع ااسمنت والتركيز على النشاط ااستزماري 
      لنشاط وااسل التلاري ليصب  شركةحصلت الشركة على الموافقات من هيئة األوراق المالية والسلع لتدديل ا 

        –شتلتع كما حصلت على الرخصة التلارية من دائرة التنمية ااقتصادية  –أل القيوين لمستزمارات الدامة 
تطوير حيث يتضمن النشاط التلاري ااستزمار في  2015مايو  25بتاريخ  4558تحت رقل  أل القيوين

أسهل وسندات وكذلك  –وإدارتها وااستزمار في األموال واألرواق المالية  المشروعات الدقارية وتاسيسها
 مشروعات البنية التحتيةوالسياحية والصناعية  والمشروعاتالمشروعات التلارية والترفيهية والزراعية 

 وااستزمارات الدامة تتت الخت 
 

 
 

 دلةوالمع الجديدة الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير تطبيق .2
 

 الشركة قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير (أ
 

على المدايير الدولية اعداد التقارير المالية ألول مرة بتطبيق المدايير والتدديالت التالية  الشركةقامت 
 :2017يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بدد  الصادرة

 
 ( ت 7 رقلالدولي  مبادرة ا فصاح )تدديالت على مديار المحاسبة

 
( تهد  الى تقديل إفصاحات 7إن التدديالت في مبادرة اافصاح )تدديالت على مديار المحاسبة الدولي رقل 

 كن مستخدمي البيانات المالية من تقييل التغيرات في المطلوبات الناتلة عن أنشطة التمويل تتم  
 

اافصاح )بالقدر الالزل( عن التغييرات   7الدولي  ولتحقيق هذا الهد ، يتطلب التدديل على مديار المحاسبة
التالية في المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل: أ( التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية : ب( التغيرات 
الناشئة من الحصول على السيطرة على الشركات التابدة أو ييرها من األعمال أو فقدان السيطرة عليها: ج(  

 غيرات في أسدار صر  الدمالت األلنبية : د(  التغيرات في القيمة الدادلة، والتغييرات األخر  تأزر الت
 

يحدد ملل  مدايير المحاسبة الدولية ا لتزامات الناشئة عن أنشطة التمويل كسلتزامات "التي يتل فيها تصني  
ات النقدية كتدفقات نقدية من أنشطة التمويل"ت التدفقات النقدية، أو التدفقات النقدية المستقبلية، في بيان التدفق

كما يشدد على أن متطلبات الكش  اللديدة تتدلق أيضا بالتغيرات في المولودات المالية إذا استوفت نف  
 التدري ت

 

- 10- 
 



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 ضاحات حول البيانات الماليةإي

 )يتبع ...( 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 

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

 
 الشركة )يتبع ...( قبل من المطبقة والمعدلة الجديدة المعايير (أ
 

دخل: ا عترا  بالمولودات الضريبية المؤللة للخسائر ضرائب ال 12تدديالت على مديار المحاسبة الدولي 
 يير المدتر  بها

 
توض  التدديالت أن على المنشاة أن تاخذ في ااعتبار ما إذا كان قانون  التدديالت بازر رلديتهذه تطبيق  يتل

الضرائب يقيد مصادر األرباح الخاضدة للضريبة والتي يمكن أن تلري عليها خصومات على عك  هذا 
 الفرق المؤقت القابل للخصلت 

عالوة على ذلك، تقدل التدديالت توليهات حول كيفية قيال المنشاة على تحديد األرباح المستقبلية الخاضدة 
للضريبة، وشرح الظرو  التي قد يشمل فيها الرب  الخاضع للضريبة استرداد بدض المولودات باكزر من 

 قيمتها الدفترية ت
 

اافصاح عن حصص في المنشات األخر :  12الدولي اعداد التقارير المالية رقل تدديالت على المديار 
 ت12توضي  نطاق متطلبات اافصاح في المديار الدولي للتقارير المالية رقل 

 
يتل تطبيق هذه التدديالت بازر رلديت توض  التدديالت أن متطلبات اافصاح الواردة في المديار الدولي 

تنطبق على حصة المنشاة في شركة تابدة أو مشروع مشترك أو شركة زميلة ) أو  12قل للتفارير المالية ر
لزب من حصتها في مشروع مشترك أو شركة زميلة( والمصنفة )أو المدرلة في ملموعة التصر  

  تالمصنفة( كمحتفظ بها لغرض البيع
 
 :عدب تفعيلها يتم لم والتي الصادرة الجديدة و المعدلة الدولية المعايير (ب

 
 لل تطبق الشركة المدايير الدولية التالية المددلة واللديدة والتي لل يتل تفديلها بدد: 

  
 اعداد التقارير المالية: التالير 16المديار الدولي 

 
مدد  بسمكان كي  اللديد المديار ويحدد .2019 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات التطبيق إلزامي

 ً  .عقود اايلار عن ويفص  ويدرض، ويقي ، يزبت، أن المالية التقارير اعداد الدولية للمديار التقريرطبقا
 من المستالرين يتطلب والذي المستالر لانب من اايلار عقود لمحاسبة واحد المحاسبة نموذج مديار يوفر

 عندما أو أقل شهرا أو 12 اايلار مدة تكن لل ما اايلار عقود للميع والمطلوبات بالمولودات ا عترا 
التمويل،  أو بطريقة التشغيل إما اايلار عقود المؤلرين في تصني  يستمر .منخفضة قيمة له األصل يكون

مع بقاب طريقة المحاسبة على عقود اايلار من ولهة نظر المؤلر كما هي في مديار المحاسبة الدولي السابق 
 ت 17رقل 

 

ع مدفوعات الشركة تحت عقود اايلار لخدمة فترات قصيرة األلل ، كانت لمي2017ديسمبر  31كما في 
وبقيل منخفضة والتي سيتل ااعترا  بها بطريقة القسط الزابت كمصرو  في األرباح والخسائرت بينما لل تقل 
الشركة بدد بتقييل أي تدديالت أخر ، إن ولدت، تكون ضرورية على سبيل المزال بسبب تغير في تدري  

ار وطرق المداللة المختلفة لمدفوعات اايلار المتغيرة ولخيارات المد أو اانهابت لذلك لي  ممكناً مدة اايل
تقدير قيمة مولودات حق ااستخدال ومطلوبات اايلار التي سيتل ااعترا  بها بدد تطبيق المديار اللديد 

 فقات النقديةتوكي  يمكن لذلك أن يؤزر على أرباح أو خسائر الشركة و على تصني  التد
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة
 شركة مساهمة عامة

 نـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع ...( 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 

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

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

 المالية ا دوات  :المالية التقارير اعداد 9 رقل الدولي المديار
 

 يارتتضمن النسخة النهائية من المد .2018 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية التطبيق إلزامي للفترات
 39 رقل الدولي المحاسبة مديار التقارير المالية متطلبات محاسبية لألدوات المالية تستبدل اعداد 9 رقل الدولي
 األعترا  والقيا ت :المالية  األدوات

 
تصني  ا صول المالية التصني  و القيا : أ(  ان المتطلبات ضمن المديار اللديد تتمحور في المناطق التالية:

و من خالل خصائص تدفقاتها المالية التداقدية وتقدل  بها من خاللهحتفظ لملى نموذج ا عمال ابالرلوع ا
من المديار فئة القيمة الدادلة من خالل الدخل الشامل ا خر ألدوات  2014النسخة اللديدة الصادرة خالل عال 

لمديار المحاسبة الدولي رقل المالية تصن  تماما كما كانت تصن  و فقا  المطلوباتدين محددةت و ستبقى 
( تقدل نموذلا 9من مديار التقارير المالية الدولي رقل ) 2014تدني قيمة ا صل المالي : ان نسخة ب(  ،(39)

لخسائر ا ئتمان المتوقدة لقيا  تدني قيمة ا صول المالية، و علية فلل يدد من الضروري للحدث ا ئتماني ان 
محاسبة التحوط: تل تقديل نموذلا لديدا لمحاسبة التحوط و الذي ج(  ا ئتمانيةتحدث قبل ا عترا  بالخسائر ي

ة أنشطة المخاطر لديها عند أداب أنشطة التحوط الطريقة التي تدير بها المنشلصمل ليكون أكزر ميال لالنحياز 
متطلبات  تما زالا عترا  با صل المالي:  د( عدل والناتلة عن التدرض للمخاطر المالية و يير الماليةت

  تتوقع  (ت39الغاب ا عترا  با صول و ا لتزامات المالية كما هي في المديار المحاسبة الدولي رقل )
اادارة ولود تازير ناتج عن قواعد التصني  والقيا  وعدل ااعترا  على المولودات المالية والمطلوبات 

 زير تطبيق المديار على بياناتها الماليةتناقش تقييل الشركة لتاي 27ت إيضاح المالية للشركة
 

 التقارير المالية: اايرادات من الدقود المبرمة مع الدمالب اعداد 15 رقل الدولي المديار
 

ً موحداً المديار اللديد  يقدل .2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التطبيق إلزامي   نموذلا
يتكون  تليطبق على لميع الدقود مع الدمالب ة على مباد بمدتمدطوات خمسة لتسليل اايرادات بسستخدال خ

تحديد  (3ت تحديد التزال ا داب مع الدميل (2ت  تحديد الدقد مع الدميل (1التالي: مننموذج الخطوات الخم  
ق التزامات ا عترا  با يراد عندما تتحق( 5ت لتزامات ا دابعلى إتوزيع سدر المداملة  (4ت سدر المداملة

على الدوض رشادات اضافية في مواضيع مزل نقطة ا عترا  با يراد، المحاسبة ت يطرح المديار إا داب
متطلبات  يقدلو الحصول على الدقد، با ضافة الى مواضيع أخر  مختلفة كما أمتغير، و كلفة الوفاب ال النقدي

 لديدة حول ا فصاحات المتدلقة با عترا  با يرادتت
 
في المستقبل قد يكون له تازير لوهري  15توقع اادارة أن تطبيق المديار الدولي اعداد التقارير المالية رقل ت

ناقش تقييل الشركة لتازير ي 27إيضاح على المبالغ المدرلة واافصاحات الواردة في البيانات المالية للشركةت 
 تطبيق المديار على بياناتها الماليةت
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع ...( 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

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

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

 
 .( تصني  وقيا  مدامالت الدفع على أسا  ا سهل2تدديالت على المديار الدولي للتقارير المالية رقل )

 
توض   ر.مع السماح بالتطبيق المبك 2018يناير  1 بعد أو في تبدأ التي السنوية التطبيق إلزامي للفترات

التدديالت أنه عند تقدير القيمة الدادلة للمدفوعات النقدية المستندة إلى األسهل، فسن المحاسبة عن آزار شروط 
كما توض  ااستحقاق وعدل ااستحقاق يلب أن تتبع نف  المنهلية المتبدة في الدفدات على أسا  األسهلت 

"خاصية صافي  ريبية ولود ترتيب مدفوع باألسهلأيضا أنه حيزما يتطلب قانون الضرائب أو اللوائ  الض
التسوية" ، فسنه ينبغي تصنيفها على أنها حقوق ملكية تسو  بكاملها، شريطة أن تكون المدفوعات على أسا  

على ذلك  وعالوةاألسهل قد صنفت على أنها تسويات حقوق الملكية إذا لل تشمل خاصية صافي التسويةت 
ب تدديل المدفوعات على أسا  األسهل التي تغير المداملة من تسوية نقدية الى تص  التدديالت طريقة إحتسا

 تسوية حقوق الملكية ت 
 

بيع أو  28رقل  الدولي المحاسبة ، ومديار10 رقل المالية التقارير اعداد الدولي المديار على التدديالت
 .لمشتركةوالشركات الزميلة أو المشاريع ا مساهمة في المولودات بين المستزمر

 
يوض  التدديل المداللة المحاسبية للمبيدات أو المساهمات باألصول بين المستزمر والمنشاة الزميلة المستزمر 
بها أو المشاريع المشتركة المستزمر بها ت وقد يتل تاليل تطبيق هذا التدديل إلى ألل يير مسمى، كما أن 

 نات المالية للشركةت تطبيقه   يتوقع أن يكون له تازير لوهري على البيا
 

 ااستزماريةتحويالت الدقارات  40تدديالت على مديار المحاسبة الدولي رقل 
 

 مع السماح بالتطبيق المبكر. 2018يناير  1تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ما إذا كان الدقار مستوفيا أو لل يدد  توض  التدديالت أن التحويل إلى أو من ااستزمارات الدقارية يتطلب تقييل

مستوفيا لتدري  الدقار ااستزماري مدعوما بادلة يمكن مالحظتها على حدوث تغيير في ااستخدالت توض  
ليست شاملة وأن التغيير في  40التدديالت كذلك ان األوضاع المدرلة في مديار المحاسبة الدولي رقل 

اب )أي ان التغيير في ا ستخدال يير مقتصر على الدقارات المكتملة(ت ا ستخدال ممكن للدقارات قيد ا نش
من يير إستخدال اادراك المتاخر( أو ويمكن للمنشات تطبيق التدديالت إما بازر رلدي ) إذا كان ذلك ممكنا 

 مستقبالت كما أنه أيضاً تنطبق أحكال انتقالية محددة ت
 

 2016 – 2014لدورة  الدولية ليةالما التقارير لمدايير السنوية التحسينات
 

 ملخصة فيما يلي: تتضمن التحسينات السنوية تدديالت على عدد من المدايير الدولية اعداد التقارير المالية
 تطبيق المدايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولىت - 1المديار الدولي للتقارير المالية 

بسبب فترة  1ة األلل في المديار الدولي اعداد التقارير المالية رقل تحذ  التدديالت بدض ااستزنابات قصير
 التقرير التي مضى عليها ااعفاب المطبق بالفدلت وعلى هذا النحو، لل تدد هذه ااعفابات قابلة للتطبيقت
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 )يتبع ...( والمعدلة الجديدة الدولية إلعداد التقارير المالية المعايير تطبيق .2

 

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

 
 ااستزمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةت 28المحاسبة الدولي رقل مديار 

 

توض  التدديالت ان خيار منظمات رأ  المال ااستزماري والكيانات الممازلة األخر  لقيا  ا ستزمارات في 
منفصل لكل شركة  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالقيمة الدادلة من خالل الرب  والخسائر متاح بشكل

زميلة أو مشروع مشترك، وأن يتل إلراب ااختيار عند ا عترا  المبدئي بالشركة الزميلة أو المشروع 
 المشترك ت

وفيما يتدلق بخيار المنشاة التي   تدتبر منشاة استزمارية لمحتفاظ بقيا  القيمة الدادلة المطبق من قبل 
تي تدتبر شركات استزمارية عند تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقدل شركاتها الزميلة والمشاريع المشتركة ال

 التدديالت توضيحا ممازال بان هذا الخيار متاح لكل شركة زميلة أو شركة مساهمة مشتركةت
 

 للمدايير الدولية اعداد التقارير المالية مدامالت الدملة ا لنبية والدفدات المقدمة  22تفسير رقل 
 

كيفية تحديد "تاريخ المداملة" لغرض تحديد سدر الصر   22لدولي للتقارير المالية رقل يتناول المديار ا
المستخدل عند ا عترا  المبدئي با صل أو المصرو  أو ا يرادات، عندما يتل دفع هذا البند او استالمه 

سبيل المزال،إيداع  مقدما بدملة ألنبية، مما يؤدي الى ا عترا  باصل يير نقدي او التزال يير نقدي )على
 قابل لمسترداد أو إيراد مؤلل( ت

 
يحدد التفسير أن تاريخ المداملة هو التاريخ الذي تدتر  فيه المنشاة مبدئيا بالمولودات يير النقدية أو 
المطلوبات يير النقدية الناشئة عن الدفع أو استالل المقابل المدفوع مقدمات إذا كان هناك مدفوعات أو ايصا ت 

دددة مقدما، فسن التفسير يتطلب من المنشاة تحديد تاريخ المداملة لكل دفدة أو استالل مقابل مقدمات يسري مت
 مع السماح بالتطبيق المبكرت 2018يناير  1التفسير للفترات السنوية التي تبدأ في أو بدد 

 ة محددة على التطبيق المحتملتتطبيق التفسير إما بازر رلدي أو مستقبليت وتنطبق أحكال انتقالي للمنشآتيمكن 
 

  :المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3

 
 المالية: البيانات إطارإعداد

 
 .التقاريرالمالية اعداد للمداييرالدولية وفقا المالية البيانات إعداد تل

 
 المالية:  البيانات إعداد أسس

 
ً  المالية البيانات إعداد تل لقد ما عدا األرض وااستزمارات في أدوات مالية والتي يتل في  التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا

 عرضها حسب قيمتها الدادلةت 
 

فيما تمزل القيمة الدادلة السدر الذي يتل الحصول عليه مقابل بيع أصل أو يتل دفده لتحويل إلتزال من خالل مداملة 
ذا السدر قد تل مالحظته بشكل منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيا ، بغض النظرعن ما إذا كان ه

مباشر أو تقديره بسستخدال تقنية تقييل أخر  ت عند تقدير القيمة الدادلة للمولودات أو المطلوبات، تاخذ الشركة بدين 
ا عتبار خصائص المولودات أو المطلوبات فى حال أخذ المشاركين فى السوق تلك الخصائص في عين ا عتبار 

 ت المطلوبات كما في تاريخ القيا  عند تسدير المولودات أو
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 )يتبع ...(المالية:  البيانات إعداد أسس
 

على  بنابً بااضافة أليراض التقارير المالية، فان قياسات القيمة الدادلة يتل تصنيفها في زالث مستويات وذلك 
لدادلة بالنسبة إلى عملية القيا  بكاملها والتى إمكانية مالحظة ودرلة أهمية مدخالت عملية قيا  القيمة ا

 يمكن بيانها على النحو التالي:
 

 مدخالت المستو  األول
مدخالت المستو  األول هى أسدار مدلنة )يير مددلة( في سوق نشط لمولودات أو مطلوبات متطابقة ويمكن 

 للمنشاة الحصول عليها في تاريخ القيا ت
 

 مدخالت المستو  الزاني
ل مدخالت المستو  الزاني بكافة المدخالت، التي   تدتبر أسدار مدلنة فى سوق نشط كالتي يتل تصنيفها تتمز

 ت في المستو  األول، والتي يمكن رصدها للمولودات أو المطلوبات أما بشكل  مباشر أو يير مباشر
 

 مدخالت المستو  الزالث
 ة للمولودات والمطلوباتتمدخالت المستو  الزالث هي مدخالت يير قابلة للمالحظ

 
 مالية الغير الموجودات قيمة إنخفاض

 

بيان  في الملموسة األصول بها تظهر التي القيمة بمرالدة الشركة تقول مالي، مركز بيان كل تاريخ في
 حالة ظهور في . األصول هذه قيمة إنخفاض على تدل مؤشرات أي هناك كان إذا فيما لتحديد المالي، المركز

ولدت(  )إن اانخفاض خسائر مد  لتحديد لألصول لمسترداد القابلة القيمة تقدير فيتل إنخفاض، اتمؤشر أي
 لألصل القابلة لمسترداد القيمة تمزل .لمسترداد القابلة قيمته عن لألصل الدفترية القيمة فى الزيادة مبلغ وهى
 المبلغ لألصل القيمة الدادلة تمزل .أعلى هماأي المستخدمة والقيمة  )البيع تكلفة طرح بدد(الدادلة  قيمته هى

 .حرة تنافسية مداملة من خالل المبادلة فى وريبة دراية على أطرا  بين األصل هذا مبادلة خالله من الممكن
 خسائر تسلل .األصل المتاتية من المستقبلية النقدية للتدفقات الحاضرة القيمة صافى تمزل المستخدمة القيمة

 إعادة بقيمة مسلل ذلك األصل كان أن حالة فى عدا ما والخسائر، األرباح بيان فى مباشرة القيمة إنخفاض
 فى التقييلت كسنخفاض األصل قيمة فى اانخفاض مداملة يتل الحالة هذه وفى التقييل،

 ج

لي الما المركز في األصل بها يظهر التي القيمة زيادة يتل  حقة، فترة في القيمة إنخفاض خسائر عك  عند
خسائر  عك  نتيلة الزيادة قيمة تزيد أن يلب   ولكن لمسترداد القابلة للقيمة التقديرية المددلة بالقيمة

ويتل  . السابقة السنوات في باانخفاض يدتر  لل لو كما المستهلكة التاريخية التكلفة قيمة عن اانخفاض
 قد تل الدالقة ذو األصل كان إذا إ  الخسائر أو األرباح بيان في مباشرة اانخفاض خسائر بتخفيض ااعترا 
 .التقييل إعادة في كزيادة اانخفاض خسائر تخفيض يدامل الحالة هذه في التقييل، إعادة بقيمة تسليله

 
 المالية األدوات

 

 يتل ااعترا  بالمولودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون الشركة طرفا في األحكال التداقدية لهذه
 األدواتت

عند  يتل قيا  المولودات والمطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة الدادلة ت يتل قيا  المولودات والمطلوبات المالية
مباشرة  التسليل المبدئى بالقيمة الدادلة يضا  إليها أو يطرح منها حسب ااقتضاب تكالي  المدامالت المتدلقة

بالقيمة  المالية )عدا المولودات المالية والمطلوبات المالية بشراب أو إصدار تلك المولودات أوالمطلوبات
المتدلقة  الدادلة من خالل الرب  أو الخسارة(، وذلك عند ا عترا  األوليت يتل إدراج تكالي  المدامالت

 مباشرةً في بيان مباشرة بشراب مولودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة الدادلة من خالل الرب  أو الخسارة
 األرباح أو الخسائرت
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 : )يتبع ...(المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3

 
 )يتبع ...( المالية األدوات

 
 المالية المولودات

 

 يتل تصني  المولودات المالية في الفئات التالية : مولودات مالية بالقيمة الدادلة من خالل األرباح أو
من خالل بيان الدخل الشامل المالية  الخسائر، ا ستزمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ا ستحقاق، والمولودات

، وأخير القروض والذمل المدينةت ويدتمد التصني  على طبيدة والغرض من المولودات المالية  اآلخر
وقت ااعترا  بهات يتل إزبات أو حذ  لميع المشتريات والمبيدات المدتادة للمولودات  ويحدد التصني  في
لمشتريات أو المبيدات المدتادة هي مشتريات ومبيدات المولودات تاريخ المتالرة ت ا المالية على أسا 
 تسليل المولودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو أعرا  السوقت المالية التي تتطلب

يتل تصني  المولودات المالية بالقيمة الدادلة من خالل األرباح أو الخسائر في حالة ااحتفاظ بها بغرض 
 المتالرةت 

 
 ( :(FVTPL المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لموجوداتا -

  
 تصني  المولودات المالية كمولودات مالية بغرض المتالرة في الحا ت التالية :    

  تل اقتناؤها أساساً لغرض بيدها في المد  القريب ؛ أو  -
اً من محفظة محددة لألدوات المالية عند ااعترا  المبدئي ، كانت هذه المولودات المالية لزب  

 تديرها الشركة والتي تدك  نمط فدلي حديث لتوليد األرباح على المد  القصير، أو 
 وهي مشتقات يير محددة وفدالة كاداة تحوطت  -
 

يتل تسليل المولودات المالية بالقيمة الدادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة الدادلة مع ااعترا  
رباح أو خسائر ناتلة عن إعادة القيا  في األرباح أو الخسائر يتضمن صافي الرب  أو الخسارة باي أ

رالها المدتر  به في األرباح أو الخسائر أي توزيدات أرباح أو فوائد مكتسبة من األصل المالي ويتل إد
تي يتل بمولبها يستخدل " يتل تحديد القيمة الدادلة بسستخدال طريقة الدخل الفي بند "األرباح والخسائر 

طريقة التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة الحالية للمنافع ااقتصادية المستقبلية المتوقدة الناتلة 
 عن ملكية ااستزمار إ  إذا كان تازير الخصل يير لوهريت 

 
 (:  FVTOCIالمالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) الموجودات -
 

ً بالقيمة ي تل قيا  ااستزمارات في أدوات الملكية بالقيمة الدادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا
 0الدادلة مضا  إليها تكالي  المداملة 

ً بالقيمة الدادلة ويتل ااعترا  باألرباح والخسائر الناشئة عن التغير في القيمة الدادلة  ويتل قياسها  حقا
اآلخر وتضا  إلى إحتياطي إعادة تقييل ااستزمارات بالقيمة الدادلة من خالل  تحت بند الدخل الشامل
 0إن القيمة الدادلة لهذه ااستزمارات هي قيمتها السوقية  0الدخل الشامل اآلخر 

 

عند إستبداد أصل مالي ، فسن تراكل األرباح والخسائر والتي تل إضافتها مسبقاً إلى إحتياطي إعادة تقييل 
رات بالقيمة الدادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   يتل إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل ولكن يتل ااستزما

 0إعادة تصنيفها إلى األرباح المحتفظ بها 
 

يتل ااعترا  بتوزيدات األرباح على أدوات الملكية في بيان الدخل عندما ينشا حق الشركة في إستالل 
   0التوزيدات 
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 الفدلي الفائدة مددل طريقة
 

الفائدة الفدلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفاة للمولودات المالية وتوزيع إيرادات  لطريقة مدد
ية )بما خالل فترة مدنيةت مددل الفائدة الفدلي هو المددل الذي يخصل بدقة التدفقات النقدية المستقبل الفوائد
لميع الرسول والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل لزبا   يتلزأ من مددل الفائدة الفدلي  في ذلك
المدامالت وأ  مميزات أو خصومات أخر ( خالل الدمر المتوقع ألداة الدين ، أو فترة أقصر  وتكالي 

 ا قتضاب، إلى صافي القيمة الدفترية عند ا عترا  المبدئيت عند
 

 المدينة والذمل القروض
 

تندرج المولودات المالية للشركة ضمن فئة "القروض والذمل المدينة"ت القروض والذمل المدينة هي 
مولودات مالية يير مشتقة ذات دفدات زابتة أو قابلة للتحديد ويير مدرلة في سوق نشطت يتل قيا  

ألخر  والنقد واألرصدة لد  البنوك القروض والذمل المدينة )متضمنة الذمل المدينة التلارية وا
واألرصدة المستحقة من أطرا  ذات عالقة( بالتكلفة المطفاة باستخدال طريقة الفائدة الفدلية ناقصا أي 
انخفاض في القيمة عدا في حالة ما إذا كان تازير خصل التدفقات النقدية المستقبلية وصو ً للقيل المسللة 

 الفائدة الفدلية يير لوهريت لتلك المولودات بسستخدال طريقة
 

يتل ااعترا  بسيرادات الفوائد بتطبيق مددل الفائدة الفدلي، باستزناب الذمل المدينة قصيرة األلل عندما 
 يكون تازير الخصل يير لوهريت

 

 المدادل والنقد النقد
 

ارات القصيرة األلل يمزل النقد مبلغ النقد المتوفر والودائع عند الطلبت يتضمن النقد المدادل ااستزم
 السيولة اللاهزة للتحويل إلى نقد دون التدرض ألية مخاطر أو تغير يذكر في القيمةت عالية

 
 

 المالية بالمولودات ااعترا  عدل
 

 تلغى الشركة إعترافها السابق با  مولودات مالية عند نهاية الحق التداقدي في التدفقات النقدية لهذه
بتحويل ملكية المولودات المالية وكافة المخاطر المتدلقة بها إلى مالك آخرت  تقول المولودات أو عندما

نقلت الشركة ملكية األصل بينما إحتفظت بلميع المخاطر المتدلقة بهذه الملكية وأستمرت في  إذا
ومراقبة األصل المحول، ففي هذه الحالة تزبت الشركة حصتها في هذا األصل واالتزامات  السيطرة
بها المتوقع تحملها ت عندما تحتفظ الشركة بصورة إلمالية بكافة المخاطر وحقوق الملكية  المتدلقة المالية

ً تدتر  بدين ذو ضمان  للمولودات المالية، فان الشركة تستمر بااعترا  بالمولودات المالية وأيضا
 الدفدات المستلمة من عملية تحويل المولودات الماليةت ناشئ عن

 

 اليةالم المطلوبات
 يتل تصني  المطلوبات المالية كمطلوبات بالقيمة الدادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو مطلوبات مالية

  أخر ت
المطلوبات المالية األخر  )المتضمنة القروض والذمل الدائنة واألرصدة الدائنة األخر  وأرصدة 

ليةت إ  إذا كان تازير خصل قة الفائدة الفدذات الدالقة( يتل قياسها بالتكلفة المطفاة بستباع طري األطرا 
 التدفقات النقدية المستقبلية على قيمتها الدادلة بسستخدال طريقة الفائدة الفدلية يير لوهريت 

 

 المالية بالمطلوبات ااعترا  عدل
 لفرق بينتلغي الشركة ااعترا  بالمطلوبات المالية فقط عندما يتل سدادها أو إلغائها أو أنتهاب أللها ت ا

 المبلغ المسلل لملتزال المالي الغير مدتر  به والدوض النقدي المسدد يتل تحميلها على بيان األرباح أو
 تالخسائر
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع ...( 2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
______________________________________________________________ 

 

 : )يتبع ...( المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3
 

 

 المالية الموجوات قيمة انخفاض
 رباح أو الخسائر منيتل تقييل المولودات المالية بسستزناب المولودات المالية بالقيمة الدادلة من خالل األ

 حيث ولود مؤشرات إنخفاض في القيمة في نهاية كل سنة مالية ت تنخفض قيمة المولودات المالية عند
 ولود دليل موضوعي على أن التدفق النقدي المتوقع حصوله في المستقبل من هذا األصل قد تازر وذلك

 نتيلة لحادث أو أكزر بدد ااعترا  باألصلت
المولودات المالية، مزل الذمل التلارية المدينة، يتل تقدير اانخفاض في قيمة األصل لفئات محددة من 

أسا  إلمالي حتى لو لل تنخفض قيمها بصورة إفراديةت قد يدتمد الدليل المادي انخفاض محفظة  على
تحصيل من المدينة على الخبرة السابقة للشركة في عملية التحصيل، زيادة عدد أيال التاخير في ال الذمل

يول، والتغيير الملحوظ في الظرو  ااقتصادية الوطنية والمحلية والتي ترتبط  90تزيد عن  الذمل التي
 أصحاب الذمل عن السدادت مع تخل 

 يتل إزبات اانخفاض في قيمة المولودات المالية المدرلة بمقدار خسائر اانخفاض مباشرة للميع 
التلارية المدينة التي يتل تخفيضها بسنشاب مخصص للديون المشكوك المولودات المالية بسستزناب الذمل 

تحصيلهات عندما يتل إعتبار ذمة مدينة يير قابلة للتحصيل يتل حذفها مقابل مخصص الديون  في
تحصيلهات عند تحصيل الذمل التي تل شطبها  حقاً فانه يتل إزباتها مقابل مخصص الديونت  المشكوك في

في القيمة المسللة لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها في بيان األرباح أو  يتل تسليل التغير
 الخسائرت

 
 المخصصات

المخصصات هي التزامات حالية )قانونية أو بنابة( ناتلة عن أحداث سابقة، بخيث تكون إحتمالية تسوية 
المدتر  به  تلك االتزامات محتملة ويمكن تقدير مبلغ تلك االلتزامات بشكل موزوقت إن المبلغ

كمخصص هو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لسداد االتزال الحالي في تاريخ بيان المركز المالي، أي أن 
 المبلغ الذي تدفده الشركة لتسوية االتزال في تاريخ بيان المركز المالي أو لنقلها إلى طر  زالثت

 

إذا لل تدد التدفقات الخارلة لتسوية  يتل مرالدة المخصصات وتدديلها في تاريخ كل بيان مركز ماليت
المخصصات محتملة، يتل عك  المخصصات كسيراداتت تستخدل المخصصات فقط للغرض الذي تل 

 ا عترا  به أصالت
 
 التقديرات من التيقن لعدم الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية ألحكاما

تقول بسعداد إفتراضات وتقديرات يير يتطلب تطبيق السياسات المحاسبية في الشركة من اادارة أن 
للديان من مصادر أخر  للقيل الدفترية للمولودات والمطلوبات ت تبنى هذه التقديرات  بادية

المرتبطة بها على الخبرة التاريخية لمدارة وعوامل أخر  ذات صلة بصنع تلك  واافتراضات
يتل مرالدة هذه التقديرات  تقديرات المددةتلنتائج الفدلية المتحصلة عن تلك الا التقديراتت وقد تختل 

التي حدث فيها  بصورة مستمرة ويتل ااعترا  بنتائج المرالدات على تلك التقديرات فى الفترة
مستمر على  حال ما إذا كان تازير المرالده عائد على تلك الفترة فقط أما إن كان التازير يالمرالدة ف

 زر فى تلك الفترات الالحقة أيضاًتفترات  حقة فيتل ااعترا  بهذا األ
 

 الفقرات التالية تبين اافتراضات الرئيسية المرتبطة بالمستقبل ، و المصادر الرئيسية للتشكك المرتبط
من لهة التسبب فى حدوث  ي، والتى تتضمن خطر ماديبالتقديرات كما فى تاريخ بيان المركز المال

 لمطلوبات فى خالل الفترة المالية القادمةتللقيل الدفترية للمولودات وا يلوهر تدديل
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع ...( 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
______________________________________________________________ 

 
 : )يتبع ...( المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3

 
 )يتبع ...( التقديرات من التيقن لعدم الرئيسية والمصادر الهامة المحاسبية ألحكاما
 

 الغير متداولة  المولودات قيمة إنخفاض
 

النخفاض في قيمة المولودات لسنوي  ييلتقدارة إلراب اعداد التقارير المالية من اايتطلب المديار الدولي 
حداث ألنخفاض في القيمة إذا أشارت ااالل، يتل اختبار ألألصول المحدودة ال، وبالنسبة األلل يير المحددة

 الستردادتلتكون قابلة   ألصل قد ل دادلةأو التغيرات في الظرو  إلى أن القيمة ال
تقدير اادارة ويتطلب تقييل ما إذا كان يمكن تدعيل القيمة  إن اختبار انخفاض القيمة هو ملال يتضمن إلراب

الدفترية لألصول بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المستمدة من تلك المولودات باستخدال 
توقدات التدفقات النقدية التي تل خصمها بسدر مناسبت عند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

لمستقبلية، يتدين إلراب بدض ا فتراضات فيما يتدلق بامور يير مؤکدة للغاية بما في ذلك توقدات اادارة ا
 فيما يلي:

 

النمو في األرباح قبل خصل الفوائد والضريبة وا ستهالك وااطفاب، المحسوب على أسا  الرب   -
 التشغيلي المددل قبل ا ستهالك وااطفاب؛

 رأسمالية المستقبلية؛توقيت وحلل النفقات ال -
 مدد ت النمو طويلة األلل؛  -
 اختيار مدد ت الخصل لتدك  المخاطر المقصودةت -
 
 والمدداتمتلكات مألعمار اافتراضية للا
 

 يتل إستهالك تكلفة الممتلكات واآل ت والمددات على مدار الدمر اافتراضى لألصول والتى يتل تقديرها
 لألصل، التآكل الماد  الناتج لألصل والذ  يدتمد على عوامل تشغيلية مزلبناباً على ااستخدال المتوقع 

 برنامج الشركة فى الصيانة وااصالح والتقادل الماد  لألصلت لل تقل الشركة بسحتساب أ  قيل تخريدية
 لألصول حيث أنها تدتبر يير ماديةت

 
 مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها

 
تقييل  ك فى تحصيلها بسستخدال مزيج من الدوامل لضمان عدل المبالغة فىيتل تحديد مخصص الديون المشكو

الغير  الذمل المدينة واألرصدة المدينة األخر  بسبب عدل إمكانية تحصيلهات يدتمد تقدير المخصص للديون
ئتمانية اا قابلة لملغاب على الدديد من الدوامل مزل لودة الدين االمالية وعمره، والتقييل المستمر للحالة
لحسابات  للدميل، والضمانات المتحصل عليها من الدمالب فى بدض الحا تت كما يتل قيد مخصصات
من طر   إفرادية فى حال نما إلى علل الشركة عدل قدرة الدميل على السداد، أو فى حالة ولود مطالبات

 زالثت
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 عامة  شركة مساهمة

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 

 أراضي: .4
 

 (2016درهل لدال  159.932.441)مبلغ  درهل 330.925.540تشتمل األراضي الظاهرة في بيان )أ( بمبلغ  -
 األرضإضةةافة إلةةى أرض المينةةاب وقةةد تةةل تقيةةيل  (متوقفةةةلغةةرض البيةةع )  مولةةوداتعلةةى األرض المقةةال عليهةةا 

 ، كانت الحركة على األراضي خالل السنة : إستناداً إلى تقييمات من مقيمين مستقلين 
 

 
 

 10.671.317ومسللة لد  الةدوائر الحكوميةة المختصةة بسسةمها وتبلةغ مسةاحتها األراضي مملوكة للشركة إن    -
  0قدل مربع 

 

 : إستثمارات في أوراق مالية  .5

 
 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :  (أ

 

 : اللغرافي كما يلي  تتوزع ااستزمارات حسب موقدها (1

 

 خالل السنة كانت كما يلي : ااستزماراتى هذه إن الحركة عل (2
 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 يناير 1القيمة الدادلة كما في  391.322.031 438.079.218
 صافي الحركة خالل السنة  (6.777.642) (3.991.773)
(42.765.414)  (10.107.723)   

 

  (2-بيان )ب –فرق إعادة تقييل ااستزمارات 

 المجموع  374.436.666 391.322.031
========== ==========  

تةةل إظهةةار التغيةةرات المتراكمةةة فةةي القيمةةة الدادلةةة اسةةتزمارات فةةي القيمةةة الدادلةةة مةةن خةةالل بنةةود الةةدخل  -
 : 2016ديسةةةمبر  31)  2017ديسةةةمبر  31درهةةةل كمةةةا فةةةي  36.342.998الشةةةامل اآلخةةةر والبالغةةةة 

 ين تدرهل ( من ضمن حقوق المساهم 61.329.952
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2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 يناير  1الرصيد في  159.932.441 159.932.441
 بيان )ج( –قييل األراضي فائض إعادة ت   170.993.099              --      

 بيان )أ(  –ديسمبر  31القيمة العادلة كما في  330.925.540 159.932.441
========== ==========  

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 1 -)أ(  5 إيضاح –مدرلة   374.436.666   391.322.036
 بيان )أ(  –ديسمبر  31القيمة العادلة كما في  374.436.666 391.322.031

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

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 
 مدرجة 

 في دولة اامارات الدربية المتحدة  345.759.217 362.358.921
110.963.28     28.677.449    

 

 في دول ملل  التداون الخليلي

 )أ( أعاله5إيضاح –المجموع  374.436.666 391.322.031
========== ==========  



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 

 )يتبع ...(إستثمارات في أوراق مالية :  .5

 

 الل األرباح والخسائر :بالقيمة العادلة من خ إستثمارات (ب
 

 :  لميع ااستزمارات من خالل األرباح والخسائر مدرلة ، تتوزع حسب موقدها اللغرافي كما يلي  (1

 

 خالل السنة كانت كما يلي : ااستزماراتإن الحركة على هذه  (2
 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 يناير 1القيمة الدادلة كما في  88.062.514 80.961.848
 حركة خالل السنة صافي ال (9.664.387) (629.391)

7.730.057      (1.539.840)   
 

  (1-بيان )ب –فرق إعادة تقييل ااستزمارات 

 المجموع 76.858.287 88.062.514
========== ==========  

 

 أرصدة مدينة أخرى : .6

 يتال  هذا البند مما يلي :
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 مصاري  مدفوعة مقدما -- 53.616
 ذمل عن استزمار في أسهل  91.736 2.503.881
 كفا ت بنكية 28.590 160.590
55.804          

 

 أخر            31.646

  بيان )أ( –المجموع  151.972 2.773.891
========= =========  

 

 النقد والبنوك : .7
 يتال  هذا البند مما يلي :

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 زرية صناديق السل  الن 25.339 17.948
 اامارات  –أرصدة لد  بنوك  19.323.091 2.593.254
 الكويت  –أرصدة لد  بنوك  1.534.056 839.365
67.257          

 

 عمان  –رصيد لد  البنك         114.663

 بيان )أ ، د( –المجموع  20.997.149 3.517.824
========= =========  
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2016 
 درهم

2017 
 درهم

 
 مدرجة 

 في دولة اامارات الدربية المتحدة  75.644.705 86.924.780
1.137.734       

 

 يفي دول ملل  التداون الخليل      1.213.582

 بيان )أ(  –ديسمبر  31القيمة العادلة كما في  76.858.287 88.062.514
========== ==========  



 
 

 ت العامة شركة أم القيوين لإلستثمارا
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 حقوق المساهمين : .8

 

 أس المال :رأ ( 
 

د للسةهل مةدفوع سةهل بقيمةة إسةمية درهةل واحة 363.000.000 من أسهل عددهاكون رأ  مال الشركة م( إن 1
  0بالكامل 

، إيقةا  عمليةات التشةغيل المتدلقةة  2015أبريةل  18قررت اللمديةة الدموميةة الداديةة التةي اندقةدت بتةاريخ  (2    
 ت بسنتاج وبيع ااسمنت والتركيز حصراً على الدمليات ااستزمارية

 
 : اإلحتياطي القانوني( ب
 

لسةنة  وتحويلهةا إلةى امةن  ربة   %10ي يةتل اقتطةاع مةا نسةبته طبقا لدقد تاسةي  الشةركة ونظامهةا األساسة ( 1
 %50يوقة  هةذا ا قتطةاع عنةدما يصةب  رصةيد هةذا ا حتيةاطي مةا يدةةادل  0حسةاب ا حتيةاطي القةانوني 

  0على األقل من رأ  مال الشركة المدفوع وإذا نقص ا حتياطي يتدين الدودة إلى ا قتطاع
 
 هي كالتالي:  انونيااحتياطي القإن الحركة على  ( 2

 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 يناير  1رصيد  31.502.072 28.601.284
 المحول من أرباح        1.720.946        2.900.788

 بيان )أ(  –ديسمبر 31 كما في رصيدال 33.223.018 31.502.072
========== ==========  

 
   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر : إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات بالقيمة  ج(

 

يمزةةل إحتيةةاطي إعةةادة تقيةةيل ااسةةتزمارات األربةةاح أو الخسةةائر المتراكمةةة الناتلةةة عةةن إعةةادة تقيةةيل المولةةودات الماليةةة  
 بالقيمة الدادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ت 

 
   التوزيعات المقترحة:  د(
 

 الدمومية للمساهمين للموافقة على التوزيدات التالية :  يرفع ملل  اادارة التوصية لللمدية
         درهةةل ت  25.410.000مةةن رأ  مةةال الشةةركة بمبلةةغ  % 7أربةةاح مقتةةرح توزيدهةةا علةةى المسةةاهمين بنسةةبة  (1

 (2016لدال  7%)

 (2016درهل لدال  1.000.000درهل ) 1.400.000مكافاة ملل  اادارة المقترحة بمبلغ  (2
 

 رك الخدمة :إلتزام تعويض ت .9

 كاآلتي :كانت لتزال تدويض ترك الخدمة خالل السنة إإن الحركة على 
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 يناير 1في كما رصيد ال 871.624 972.206
 تكلفة الخدمة اللارية 55.447 229.694

  مسدد خالل السنةال (210.897)  (330.276)
  ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

 بيان )أ( –ديسمبر  31في كما رصيد ال 716.174 871.624
======= ========  
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 دائنة وأخرى :وأرصدة  دائنةمم ذ .10

 يتال  هذا البند مما يلي :  (أ
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 (1– ب) 10إيضاح  –توزيدات مستحقة للمساهمين  37.031.108 32.905.334
 ة ذمل تلارية دائن 20.446 57.477

 مخصص هدل مولودات لغرض البيع )عمليات متوقفة ( 510.000 --

 مستحقةمصاري   98.979 84.879

 التزال مزايا قصير األلل )االازات( 233.418 156.413

 مكافآت الموظفين  100.000 100.000

 أخر   -- 119.520

  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 بيان )أ( –المجموع  37.993.951 33.423.623

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

 توزيعات مستحقة للمساهمين : (ب

 يتال  هذا البند مما يلي :  (1
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 ةـتوزيدات أرباح مستحقة للمساهمين عن سنوات سابق 35.472.700 31.346.926
 (2– ب) 10إيضاح  –لمساهمين عن تخفيض رأ  المالاذمل  1.558.408   1.558.408

  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
 )أ( 10إيضاح  –ع المجمو 37.031.108 32.905.334
========= =========  

 

يتمزل رصيد ذمل المساهمين عن تخفيض رأ  المال في المبالغ المترصدة عن تخفيض رأ  مال الشركة في  (2
 حيث أنه لل يتقدل ،درهل  195.000.000درهل إلى  260.000.000من  % 25بنسبة  1987عال 

 0ها أصحاب هذه المبالغ  ستالم

 
 موجودات لغرض البيع )عمليات متوقفة(:  .11

، إيقةا  عمليةات التشةغيل المتدلقةة بسنتةاج  2015أبريةل  18قةررت اللمديةة الدموميةة الداديةة التةي اندقةدت بتةاريخ 
 ت وبيع ااسمنت والتركيز حصراً على الدمليات ااستزمارية 
 

 

 بيع : موجودات لغرض ال (أ
تةةل ازباتهةةا بالقيمةةة الدفتريةةة مخصةةوماً منهةةا انخفةةاض القيمةةة لألصةةول  لبيةةعالمحةةتفظ بهةةا لغةةرض ا المولةةودات إن

 وتتال  هذه المولودات مما يلي : 
 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 آ ت وممتلكات  -- 2.198.346
 المخزون          --             332.940

 بيان  )أ( –موجودات لغرض البيع  -- 2.531.286
======== ========  
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 )يتبع...( موجودات لغرض البيع )عمليات متوقفة(:  .11

 

 لغرض البيع : دفعات مقدمة عن بيع موجودات (ب
وقدةت إدارة الشةركة عقةداً لبيةع مولةودات لغةرض البيةع ) عمليةات متوقفةة ( بمبلةغ  2016خالل السنة المالية 

تةل تسةديد  2017ت وخةالل عةال  2016درهل خالل شهر ديسمبر  3.000.000درهل سدد منه  5.000.000
  ذات الدالقةتتسليل المولودات باقي المبلغ وتل 

 
 :  حدود التسهيالت .12

أ (  إن حدود التسهيالت البنكية الممنوحة من البنةك الةذي تتدامةل مدةه الشةركة كانةت بتةاريخ البيانةات 
 المالية المرفقة كالتالي : 

  درهم
 سحب على المكشو   35.000.000

 كفا ت بنكية )عمال( 28.590
 

 يلي :  ب(  إن هذه التسهيالت البنكية ممنوحة مقابل ضمانات مقدمة تفاصيلها كما
 محلوز نقدي مقابل الكفا ت البنكية ت  100%  -

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية : .13

الماليةة أينمةا أمكةن تقةدير  تتطلب المدايير الدولية اعداد التقارير المالية إظهار القيمة الدادلةة لةألدوات
فةي تقةدير القيمةة الدادلةة إن استخدال افتراضات وطرق تقديرية مختلفة يمكن أن يكون له أزر هال  ذلك

لةةألدوات الماليةةة ت وبالتةةالي فةةسن التقةةديرات المدرلةةة هنةةا ليسةةت بالضةةرورة دلةةيال للمبةةالغ التةةي يمكةةن 
  0للشركة تحقيقها في سوق تبادل نشط 

إن القيمة المسللة للمولودات والمطلوبات المالية المصةنفة ضةمن المولةودات والمطلوبةات المتداولةة 
  0بالقيمة األصلية تقارب قيمتها الدادلة نظرا ألنها ذات فترات استحقاق قصيرةوالتي تل قياسها 

 
 إدارة المخاطر: .14

توله الشركة وتدير المخاطر المالية المتدلقة بدملياتها ونشاطاتها التلارية ت وتتضمن هذه المخاطر: 
طر السيولة مخاطر رأ  المال ، مخاطر السوق ) متضمنة مخاطر الدملة ومخاطر السدر ( ، مخا

 ومخاطر ا ئتمان ت 
وتسدى الشركة إلى تقليل آزار ونتائج هذه المخاطر عن طريق تنويع مصادر رأ  المال ت  وتحتفظ 
ً بتقارير تتدلق بوظائ  إدارة المخاطر وتقول بسدارة ومراقبة ومداللة المخاطر  الشركة أيضا

 ت  والسياسات التي تتبدها بهد  تقليل إحتمال التدرض للمخاطر
 

 مخاطر رأس المال :أ( 
ترالع الشركة بشكل منتظل مكونات رأ  المال التي تتضمن أدوات الدين وأوراق حقوق الملكية 
وتاخذ بدين ااعتبار تكلفة رأ  المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأ  المال ت وتتحكل 

مساهمين من خالل تحقيق الرصيد الشركة برأ  المال لضمان إستمرارية أعمالها وزيادة عوائد ال
 األمزل للديون وحقوق الملكية ت 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 

 )يتبع ...( إدارة المخاطر: .14

 
 

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية  : ب( 
 

يدر  خطر أسدار الدمةالت األلنبيةة بانةه الخطةر النةاتج عةن تذبةذب قيمةة األدوات الماليةة نتيلةة 
بتاريخ البيانات المالية احتفظت الشركة بةادوات ماليةة  0التغير في سدر صر  الدمالت األلنبية 
مالت األلنبيةة والتةي يمكةن أن ينةتج عنهةا تغيةرا فةي مبةالغ مسللة تدتبر عرضة لخطر أسدار الد

  0التدفقات النقدية المتصلة بها نتيلة تقلب أسدار صر  هذه الدمالت
 

 31األلنبيةةة المسةةللة بةةالمركز المةةالي المرفةةق كمةةا فةةي الت إن تفاصةةيل األدوات الماليةةة بةةالدم
 :  كما يلي 2017ديسمبر 

 
 القيمة المعادلة 

 بالدرهم 
العملة نوع 

 األجنبية
 
 

 الكويـت  –مولودات ماليـة  دينار كويتي  29.248.644

 الكويـت –نقد لد  البنـوك  دينار كويتي 1.534.056

 عمــان  –نقد لد  البنـوك  لاير عماني  114.663
 

 مخاطر سعر الفائدة :ج(  
 

ل الشةركة بةسدارة مخةاطر تقةو 0تتدرض الشركة لمخاطر سدر الفائدة الناتلةة مةن عمليةات ااقتةراض 
سدر الفائدة عن طريق المحافظة على اللمةع مةا بةين أرصةدة الفائةدة المتقلبةة والزابتةة فةي بدايةة السةنة 

  0المالية بطريقة مالئمة 
 

 مخاطر السوق :  د (  
 

دةر  خطةةر سةةدر السةةوق بانةةه الخطةةر الةةذي ينةةتج عنةةه تقلةةب قيمةةة األدوات الماليةةة نتيلةةة التغيةةر فةةي ي
تتطلةةةب المدةةةايير الدوليةةةة اعةةةداد التقةةةارير الماليةةةة اافصةةةاح عةةةن األدوات الماليةةةة  0لسةةةوق أسةةةدار ا

إن األدوات الماليةةة التةةي تدةةرض  0المدرضةةة للتقلةةب فةةي قيمتهةةا نتيلةةة التغيةةر فةةي أسةةدارها السةةوقية 
ماليةة تتمزل في ا ستزمار في مولةودات  2017ديسمبر  31الشركة لخطر تقلب سدر السوق كما في 

 درهلت  451.294.953بلغ بم
 

 مخاطر السيولة :هـ(   
 

يتبنى ملل  اادارة ااطار الدال ادارة مخاطر السيولة وذلك ألن ملل  اادارة مسؤول عن إدارة 
 مخاطر السيولة ت 

تقول الشركة بسدارة مخاطر السيولة وذلك بااحتفاظ بسحتياطي نقدي كا  عن طريق مراقبة التدفقات 
 ديرية والفدلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ إستحقاق المطلوبات المالية ت النقدية التق
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 

 إدارة المخاطر: )يتبع ...(. 41
 

ديسمبر  31يوض  اللدول التالي تواريخ إستحقاق االتزامات المالية للشركة للسنوات المنتهية في 
ويتل تحديد ااستحقاق التداقدي لألدوات المالية بناًب على المدة المتبقية استحقاق  2017،  2016

 :   األداه المالية من تاريخ المركز المالي كما يلي
 

 أكثر من 
 سنة 
 درهم

من ثالثة أشهر 
 إلى سنة 
 درهم 

أقل من ثالثة 
 أشهر 
 درهم 

 
 عند الطلب 

 درهم 

 
 

  2017ديسمبــــــر  31كمـــــــا فـــــي 

 التــــــزال تدويــــض تــرك الخدمـــــــة  -- -- -- 716.174
 ـــر  أخـــ ــةأرصدة دائنــة وذمـــل دائنـ -- 962.843 -- --

 توزيدــــــات مستحقـــــة للمساهميـــــن  -- 37.031.108 -- --

 بنــــــــــــــــــــــك دائــــــــــــــــــــــــن   1.219.527        --               --             --      
 ـــــــــــــــوع المجمــــــــــــــــــــــــــــــــ 1.219.527 37.993.951 -- 716.174

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

     
  2016ديسمبــــــر  31كمـــــــا فـــــي 

 التــــــزال تدويــــض تــرك الخدمـــــــة  -- -- -- 871.624
 أخــــــر  ــةأرصدة دائنــة وذمـــل دائنـ -- 518.289 -- --

 ات مستحقـــــة للمساهميـــــن توزيدــــــ -- 32.905.334 -- --

 بنــــــــــــــــــــــك دائــــــــــــــــــــــــن   1.321.513          --                 --             --      
 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  1.321.513 33.423.623 -- 871.624

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

 
 

 

 مخاطر اإلئتمان و(    
تتطلب المدايير الدولية اعداد التقارير المالية اافصاح عن المدلومات الخاصة بتدرض الشركة 

 للمخاطر ا ئتمانية ت 
إن األدوات المالية التي تدرض الشركة لتركيز المخاطر ا ئتمانية تتمزل بشكل رئيسي في ذمل 

 ااستزماراتت 

 
 أرباح اإلستثمار في أسهم : .15

 يتال  هذا البند مما يلي :
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 أرباح بيع إستزمارات في أسهل  1.503.221 1.622.300
 توزيدات أرباح مستلمة  19.059.104   24.637.528

 (1-ب بيان ) –المجموع  20.562.325 26.259.828
========= =========  
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 ة أم القيوين لإلستثمارات العامة شرك
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 
 المصاريف اإلدارية : .16

 يتال  هذا البند مما يلي :
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 رواتب وألور 1.831.507 1.250.479
 مكافاة الموظفين 100.000 100.000
 التزال تدويض ترك الخدمة 43.220 165.049
 األلل ةالتزال مزايا قصير 189.703 46.653
 إيلارات 77.083 134.869
 كهرباب وماب 261.888 262.155
 هنيةأتداب م 213.495 369.232
 تذاكر سفر 61.330 71.525
 وعةمتن 876.882    571.403

  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
 (1- بيان )ب –المجموع  3.655.108 2.971.365
======== ========  

 
 اإليرادات األخرى : .17

 يتال  هذا البند مما يلي :
2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 فوائد بنكية 9.984 1.884
18.079        3960.8     

 

 إيرادات متنوعة

 (1- بيان )ب –المجموع  70.823 19.963
======== =======  

 
 خسارة العمليات المتوقفة :  .18

 يتال  هذا البند ممايلي : 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 مصاري  رواتب  176.878 616.383
 كهرباب وماب  11.192 156.127
57.827        2.694            

 

 مصاري  متنوعة

 (1-بيان )ب –العمليات المتوقفة  خسارة 190.764 830.337
======== =========  
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 

 يات متوقفة: ربح بيع موجودات عمل .19

 يلي :  يتال  هذا البند مما
 

2017 
 درهم
 

 

 ع ـــرض البيـــودات لغـــــع المولــــات من بيــــــل دفدـــــــــالمستل 5.000.000
 ة( ــــــــات متوقفــــــة )عمليـــــــــمتفرق مولــــــودات اتـــــــمبيد 166.427

 ة (ــــات متوقفــــــع )عمليـــــــــــرض البيــــــــــودات لغـــــــمول )2.531.286)
 ع ــــــــرض البيــــــــودات لغـــــــــدل مولـــــــــــــص هــــــمخص (510.000)

  ـــــــــــــــــــــــــ
 (1-بيان )ب – بيع موجودات عمليات متوقفةح ـربـي صاف 2.125.141
========  

 

 هم : العائد األساسي للس .20
 

 السنة على مددل األسهل الدادية المتداولة: األساسي على السهل بنسبة رب   يتل تحديد الدائد
 

 

 
 المجموع 

 درهم 

 / )خسارة(ربح
 العمليات

  المتوقفة 
 درهم

 ربح 
العمليات 
 المستمرة

 درهم

 
 
 

 البيان
   2017 

 رب  الدائد للمساهمين  15.275.085 1.934.377 17.209.462
 مددل األسهل الدادية 363.000.000   363.000.000 000.000363.

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

   2016 

 رب  الدائد للمساهمين  29.838.214 (830.337) 29.007.877
 مددل األسهل الدادية 363.000.000 363.000.000 363.000.000

 (1-بيان )ب - ربح السهم 0.082 (0.002) 0.80
========= ========== =========  

 

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة : .21
 

 ت  2017ديسمبر  31  تولد أي تدامالت مع األطرا  ذات الدالقة للسنة المنتهية في 
 
 مزايا أعضاء اإلدارة العليا والمدراء : .22

 

 يا والمدراب كما يلي : كانت مزايا أعضاب اادارة الدل
 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 مزايا قصيرة األلل  1.339.924 977.301
 مكافاة أعضاب ملل  اادارة  1.000.000 --

 
-28- 



 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 

 المعلومات القطاعية : .23

النشةاط ت تةنظل ا عمةال التشةغيلية وتةدار بصةورة حسةب طبيدةة األنشةطة ويمزةل  بخصةوصيتل تحديد نموذج إعداد التقارير القطاعية الرئيسية بقطاعات ا عمال عندما تتازر مخاطر ونسب عوائد الشركة بشكل كبير 
 قطاع وحدة عمل أستراتيلية توفر استراتيليات أعمال مختلفة ت كل

 

 

 :   قطاعات األعمال
 : 2017،  2016ديسمبر  31يوض  اللدول التالي مدلومات اايرادات واألرباح وبدض مدلومات المولودات والمطلوبات المتدلقة بقطاعات األعمال للسنوات المنتهية في 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :  القطاعات الجفرافية
 المتحدة ودول ملل  التداون الخليلي ت تقع القطاعات اللغرافية ضمن موقع مولودات الشركة ت تدمل الشركة ضمن قطاعين لغرافيين وهي دولة اامارات الدربية 

 توزيع الموجودات :  أ( -
 يظهر اللدول التالي توزيع مولودات الشركة حسب السوق اللغرافي : 

 

  المجمـــــوع  دولة اإلمارات العربية المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي 

2016 
 درهم

2017 
 درهم

2016 
 درهم

2017 
 درهم

2016 
 درهم

2017 
 درهم

 

 الموجــــــــــــــــــودات 803.369.614 645.608.701 771.738.127 614.601.236 31.631.487 31.007.465

 متوقفة( موجودات لغــرض للبيع )عمليات          --                  2.531.286          --                         2.531.286          --                    --          
 مجمــــــوع الموجـــــــودات  803.369.614 648.139.987 771.738.127 617.132.522 31.631.487 31.007.465

========== ========== ============ =========== =========== ==========  
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  المجمــــــــــــوع                        2017                                                2016                

 
 االستثمار

 درهم

 الصناعة
 )عمليات متوقفة(

 درهم

 
 االستثمار

 درهم

 الصناعة
 )عمليات متوقفة(

 درهم

 
2016 
 درهم

 
2017 
 درهم

 
 

 البيــــــــــان 

 ا ستزمارات أرباح  19.019.929 33.004.987 -- 19.019.929 -- 33.004.987
 مصاري  محملة ) صافي (           (190.764)           (830.337)           (190.764)          --             (        830.337)          --           

 صافي نتائج القطـــاع       18.829.165      4.65032.17           (190.764)    19.019.929  (       830.337)    33.004.987
 

 رب  بيع مولودات عمليات متوقفة 2.125.141 --    
 مصاري  يير محملــة  (3.744.844) (3.166.773)    

    ____________ ____________  

 السنةربـح  17.209.462 29.007.877    

    ____________ ____________  
 موجودات القطــــاع  803.369.614 648.139.987 -- 803.369.614 2.531.286 645.608.701

____________ ___________ ____________ ____________ ____________ ____________  
 مطلوبـــات القطــاع        929.652.39     38.616.760           --                    39.929.652           --                 38.616.760

 معلومــات قطاعيــة أخـــــــــرى       

 فائض إعادة تقييل األراضــــــــــي 297.085.855 126.092.756 -- 297.085.855 -- 126.092.756
 من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة الدادلةإستزمارات خسائر  (10.107.723) (42.765.414) -- (10.107.723) -- (42.765.414)

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



 
 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــيأم القيو
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
 

 (000المعلومات القطاعية : )يتبع .32

 توزيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة :  (ب
 غرافي وطبيدة األنشطة المستزمر فيها : يوض  اللدول التالي مدلومات عن المولودات المالية والتوزيع الل      

  المجمــــــــــــوع      2017ديسمبــــــــر  31 2016ديسمبـــــــر  31

 
 اإلمارات
 درهم 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي 
 درهم 

 
 اإلمارات
 درهم 

 دول مجلس التعاون
 الخليجي 
 درهم 

 ديسمبر 31 
2016 
 درهم 

 ديسمبر  31
2017 
 درهم 

 
 بالقيمة العادلة اراتإسثم  (أ

 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 قطــــاع البنــــــوك  297.389.405 332.266.694  672.784 296.716.621 695.984 331.570.710

 قطــــاع التمويل وااستزمار  12.717.727 11.165.996  7.690.727 5.027.000 7.442.996 3.723.000
 قطــــاع الدقـــــارات  29.951.746 14.898.005  6.367.905 23.583.841 6.174.372 8.723.633
 قطــــاع الصناعـــــة  9.239.242 10.129.666  5.684.337 3.554.905 6.881.472 3.248.194
 قطــــاع الخدمـــــات  24.829.960     22.861.670     7.953.110    16.876.850     7.768.286     15.093.384

 التكنولوليـــا قطــــاع 308.586 --  308.586 -- -- --
__________ ___________ __________ ___________  ___________ ___________  
 المجمــــــــــــوع  374.436.666 391.322.031  28.677.449 345.759.217 28.963.110 362.358.921

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

 بالقيمة العادلة إستثمارات (ب       

 من خالل األربـاح والخسائر 

 قطــــاع البنــــــوك  40.068.307 42.628.033  1.213.582 38.854.725 1.137.734 41.490.299

 ر قطــــاع التمويل وااستزما 2.530.500 2.380.000  -- 2.530.500 -- 2.380.000
 قطــــاع الدقـــــارات 13.743.041 20.612.642  -- 13.743.041 -- 20.612.642
 قطــــاع الصناعـــــة  15.536.439 17.251.839  -- 15.536.439 -- 17.251.839
 قطــــاع الخدمـــــات  4.980.000 5.190.000  -- 4.980.000 -- 5.190.000

__________ ___________ __________ ___________  ___________ ___________  

 المجمــــــــــــوع  76.858.287 88.062.514  1.213.582 75.644.705 1.137.734 86.924.780

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

 مجمـوع الموجودات الماليــة  451.294.953 479.384.545  29.891.031 421.403.922 30.100.844 449.283.701

========== ========== ========== ==========  ========== ==========  
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31منتهية في للسنة ال 

 

 
 

 قياس القيمة العادلة : .24

إن القيمة الدادلة هي القيمة التي سيتل إستالمها لبيع أحد المولودات ، أو دفدهةا لتحويةل أي مةن المطلوبةات 
السةةوق فةةي تةةاريخ القيةةا  ، وعلةةى هةةذا النحةةو ، يمكةةن أن تنشةةا ببةةين المتدةةاملين  منتظمةةة  ضةةمن مدةةامالت

قات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة الدادلة تيقول تدري  القيمة الدادلةة علةى إفتةراض ان الشةركة الفرو
 مستمرة في أعمالها دون اي نية أو حالة لتقليص حلل عملياتها أو الراب صفقة بشروط ملحفةت

 
 شكل مكرر القيمة الدادلة للمولودات المالية للشركة والتي يتل قياسها بالقيمة الدادلة ب

 
يةةتل قيةةا  المولةةودات الماليةةة للشةةركة بالقيمةةة الدادلةةة كمةةا فةةي نهايةةة الفتةةرة الماليةةة ت يبةةين اللةةدول التةةالي 

 مدلومات حول كيفية تحديد القيل الدادلة لهذة المولودات المالية : 
 

بين  العالقة
 الغير المدخالت

 مدخالت
  هامة

أساليب 
 التقييم

 التسلسل 
 الهرمي 

 الموجودات المالية   عادلة كما في القيمة ال

قابلة للرصد 
 للقيمة العادلة

غير قابلة 
 للرصد 

والمدخالت 
 الرئيسية 

للقيمة 
 العادلة 

ديسمبر  31
 درهم  2017

ديسمبر  31
 درهم 2016

  

أسدار   يولد   ينطبق
الدرض 
في 

األسواق 
 النشطة

المستو  
 األول

حقوق ملكية  إستزمارات في  391.322.031 374.436.666
بالقيمةةةة الدادلةةةة  –مدرلةةةة 

مةةةةن خةةةةةالل بنةةةةةود الةةةةةدخل 
 تالشامل األخر 

 
أسدار   يولد   ينطبق

الدرض 
في 

األسواق 
 النشطة

المستو  
 األول

 –أدوات ملكيةةةةةةة مدرلةةةةةةة   88.062.514 76.858.287
بالقيمةةةة الدادلةةةة مةةةن خةةةالل 

 تاألرباح او الخسائر 
 

 
ة التي يتل قياسها  حقاً علةى القيةا  المبةدئي بالقيمةة الدادلةة ، مقسةمة الةى يبين اللدول التالي األدوات المالي

 امكانية قيا  القيمة الدادلة : على أسا   3الى  1زالزة مستويات من 
 
المسةةتو  األول : قياسةةات القيمةةة الدادلةةة المسةةتقاة مةةن األسةةدار المدرلةةة ) ييةةر المددلةةة ( فةةي األسةةواق  -

 ات المتطابقةتالنشطة للمولودات والمطلوب
 

المستو  الزاني : قياسات القيمة الدادلة المستقاة من مدخالت بخال  األسدار المدرلةة والتةي تةل إدرالهةا  -
في المستو  األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات أما مباشرة ) كا سةدار مةزالً( أو بطريقةة 

 يير مباشرة )المستقاة من األسدار(:و 
 

ث : قياسات القيمة الدادلة المستقاة مةن " أسةاليب التقيةيل " والتةي تتضةمن مةدخالت لألصةول المستو  الزال -
 أو المطلوبات والتي   تستند الى بيانات السوق المالحظة ) المدخالت يير المالحظة (ت 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 ات العربية المتحدةاإلمار

 
 إيضاحات حول البيانات المالية

 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 

 

 :(000)يتبعقياس القيمة العادلة  . 42
 
 

  2017ديسمبر  31كما في      
 

المستوى الثالث  المجمـــوع
 درهم

 المستوى الثاني
 درهم

 المستوى األول
 درهم

 البيـــان 

إستثمارات بالقيمة العادلة من  76.858.287 -- -- 76.858.287
 خالل األرباح والخسائر

ستثمارات بالقيمة العادلة من إ    
 خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 (إستثمارات مدرجة ) 374.436.666 -- -- 374.436.666
 إستثمارات غير مدرجة  -- -- -- --

___________ _________ ________ _________  

 المجمــــــــــــوع  451.294.953 -- -- 451.294.953

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

  2016ديسمبر  31كما في        
 

المستوى الثالث  المجمـــوع
 درهم

 المستوى الثاني
 درهم

 المستوى األول
 درهم

 البيـــان 

ة العادلة من إستثمارات بالقيم 88.062.514 -- -- 88.062.514
 خالل األرباح والخسائر

ستثمارات بالقيمة العادلة من إ    
 خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 (إستثمارات مدرجة ) 391.322.031 -- -- 391.322.031
 إستثمارات غير مدرجة  -- -- -- --

___________ _________ ________ _________  

 المجمــــــــــــوع  479.384.545 -- -- 479.384.545

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

ت  يولد أية مطلوبةات ماليةة تتطلةب تصةنيفها ضةمن  السنةلل يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل 
 أي من المستويات أعاله ، وبالتالي لل يتل إدراج أية إيضاحات لللدول أعالهت 

 
 

 اإللتزامات الطارئة: .25

      تمزةةةل االتزامةةةات الطارئةةةة علةةةى الشةةةركة بتةةةاريخ البيانةةةات الماليةةةة المرفقةةةة فةةةي خطابةةةات ضةةةمان بمبلةةةغت
 درهل ت  28.590

 

 

 المساعدات المجتمعية:  .26

 ت 2017ديسمبر  31  يولد أية مساعدات ملتمدية خالل السنة المالية كما في 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 
 شركة مساهمة عامة 

 ن ـــأم القيوي
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 :أثر تطبيق المعاير الجديدة الغير سارية التطبيق  .27

دوات المالية" والمديةار الةدولي " ا  9يتدين على الشركة تطبيق المديار الدولي اعداد التقارير المالية رقل 
ت وقةد قامةت 2018ينةاير  1"ا يرادات من الدقود المبرمة مع عمالب" اعتبارا مةن  15للتقارير المالية رقل 

 على بياناتها الماليةت الشركة بسلراب تقييل مبدئي لألزر المتوقع للتطبيق ألول مرة لتلك المدايير
 بسبب مايلي: 2018يناير  1يير في قد تتغير ا زار الفدلية لتطبيق المدا

 

لل تقل الشركة بسنهاب إختيارها للضوابط على أنظمة تكنولوليةا المدلومةات اللديةدة والضةوابط الضةرورية  -
 ذات الصلة،

قد تتغير السياسات المحاسبية اللديدة حتى تاريخ تقديل الشركة البيانات المالية ا ولى التةي تتضةمن تةاريخ  -
 التطبيق ألول مرة ت

 
 " االدوات المالية"  9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    -أ

 

"األدوات الماليةةة:  39يحةةل مديةةار التقةةارير الماليةةة الدوليةةة اللديةةد محةةل مديةةار المحاسةةبة الةةدولي رقةةل 
والمطلوبةات ا عترا  والقيا "، ويحدد المديار اللديةد متطلبةات ا عتةرا  وقيةا  المولةودات الماليةة 

 المالية وبدض الدقود المتدلقة با عتبارات يير الماليةت
 

  التصنيف  - الموجودات المالية -1

يةتل قياسةها بالتكلفةة مولةودات ماليةة يقول المديار اللديد بتصني  المولودات الماليةة إلةى زةالث فئةات: 
مولةودات  الشامل ا خةر وأخيةراً القيمة الدادلة من خالل الدخل يتل قياسها ب مولودات مالية المطفاة، و

 التاليةةة القيمةةة الدادلةةة مةةن خةةالل ا ربةةاح أو الخسةةائرت يلغةةي المديةةار اللديةةد الفئةةاتيةةتل قياسةةها ب ماليةةة
محتفظ بها حتى تاريخ ااستحقاق، والقةروض والةذمل المدينةة،  :39الواردة في مديار المحاسبة الدولي 

 والمتاحة للبيعت
 

 محاسةبتها علة  مةادي فقةط أزةر لهةاطلبةات التصةني  اللديةدة التةي سةو  ي ةون قامت اادارة بتقيةيل مت
 مصةةنفة أسةةهل فةةي اسةةتزمارات أي الشةةركة لةةد  لةةي  ،2017 ديسةةمبر 31 كمةةا فةةيت التلاريةةة لةةذممها
 تللبيع كمتاحة

 

 المالية والموجودات التعاقدية الموجودات -إنخفاض القيمة  -2

"الخسارة المتكبدة" المستخدل حاليا فةي مديةار المحاسةبة الةدولي  وفقا للمديار اللديد، يتل استبدال نموذج
 بنموذج "خسارة اائتمان المتوقدة" ت 39رقل 

 

يتل تطبيق نموذج خسائر ا ئتمان المتوقدة على المولودات المالية للشركة المقومة بالتكلفةة المطفةاة أو 
ت وفقا للمديار الةدولي للتقةارير ت التداقديةوعلى المولودابالقيمة الدادلة من خالل الدخل الشامل ا خر 

 ، سيتل قيا  مخصصات الخسارة على أي من ا س  التالية:9المالية رقل 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة 

 شركة مساهمة عامة 
 ن ـــأم القيوي

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة  

 

 

 : )يتبع ...(أثر تطبيق المعاير الجديدة الغير سارية التطبيق  .27

 
 )يتبع...(" االدوات المالية"  9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    -أ

 
 )يتبع ...( المالية والموجودات التعاقدية الموجودات -إنخفاض القيمة  -2

 
 

: هذه هي خسائر ا ئتمان المتوقدة التةي تنةتج عةن شهراً  12خسائر ا ئتمان المتوقدة لمدة  -
 شهرا بدد تاريخ التقرير؛ و 12األحداث ا فتراضية المحتملة في يضون 

: هةي خسةائر ا ئتمةان المتوقدةة الناتلةة خةالل عمةر األداة الماليةةخسائر ا ئتمان المتوقدة  -
 ضية المحتملة على مد  الدمر المتوقع لألداة الماليةتعن لميع األحداث ا فترا

 
إذا زادت مخةاطر  خةالل عمةر األداة الماليةة يطبق التقييل عن طريق خسائر ا ئتمةان المتوقدةة

يطبةةق فةي حةين ا ئتمةان ألصةل مةالي فةةي تةاريخ التقريةر بشةةكل كبيةر منةذ ا عتةرا  المبةةدئي 
شةهرا إذا لةل تةزد مخةاطر اائتمةان زيةادة  12مةدة التقييل عن طريق خسائر اائتمان المتوقدة ل

علةى الةذمل  خةالل عمةر األداة الماليةةكبيرة ينطبق القيا  عن طريق خسائر ا ئتمان المتوقدة 
 التلارية والمولودات التداقدية التي   تحتوي على مكون تمويلي ماديت

 
 :2018يناير  1في ويقدل التحليل التالي مزيدا من التفاصيل حول هذا األزر المقدر 

 
 ذمم تجارية مدينة وأخرى، بما في ذلك الموجودات التعاقدية

إن تقييل الشركة لمددل الفائدة النقةدي المقةدر يسةتند إلةى الخبةرة الفدليةة فةي الخسةائر ا ئتمانيةة 
التاريخيةت إن عالقة الشركة بايلبية عمالئها راسخة ومحتفظ بها مةن خةالل تةاريخ طويةل مةن 

مةةا تةةل إلةةراب التقيةةيل بنةةاب علةةى التوزيةةع اللغرافةةي للدمةةالب و مخاطرهةةا الصةةناعية التلةةارةت ك
 المشتركة ت

 
 النقد والنقد المعادل

شهرا لتقدير ا نخفاض في قيمة النقةد  12تستخدل ا دارة أسا  خسائر ا ئتمان المتوقدة لمدة 
نقةةد والنقةةد قصةةر ألةةل التدةةرض للمخةةاطرت تةةر  الشةةركة أن ال يدكةة  ومةةا فةةي حكمةةه والةةذي

 المدادل لةه مخةاطر ائتمةان منخفضةة علةى أسةا  التصةنيفات ا ئتمانيةة الخارليةة للمصةار ت
 

وقدرت الشركة أن تطبيق متطلبات ا نخفةاض فةي القيمةة فةي المديةار الةدولي للتقةارير الماليةة 
ينتج عنةه عةدل تسةةليل أي انخفةاض فةي قيمةةة النقةد ومةا فةةي سةة 2017ديسةمبر  31فةي  9رقةل 
 حكمهت
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 

 : )يتبع ...(أثر تطبيق المعاير الجديدة الغير سارية التطبيق . 72

 
 )يتبع...(" االدوات المالية"  9ثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تأ -أ

 

 التصنيف –المطلوبات المالية  -3

لل تقل الشركة بتصني  أي مطلوبات مالية بالقيمة الدادلة من خالل ا رباح أو الخسائر، ولي  هنةاك نيةة 
تقييمهةةا   تتوقةةع أي تةةازير لةةوهري علةةى تصةةني   للقيةةال بةةذلك حاليةةا، وبالتةةالي فةةسن الشةةركة بنةةاب علةةى

 ت2017ديسمبر  31المطلوبات المالية كما في 
  

 محاسبة التحوط -4

  يولد لد  الشركة حاليا أي أدوات تحةوطت وعنةد تطبيةق المديةار اللديةد، سةو  تطبةق الشةركة، إذا تةل 
 ت9قل استخدال أي تحوط، متطلبات المديار الدولي اعداد التقارير المالية ر

 
 االفصاحات -5

واسدة نسبيا بالمقارنة مع مديار المحاسةبة  9إن متطلبات اافصاح في مديار التقارير المالية الدولية رقل 
الحالي،   سيما فيمةا يتدلةق بمخةاطر ا ئتمةان وخسةائر اائتمةان المتوقدةةت تقةول الشةركة  39الدولي رقل 

باافصةاحات المطلوبةة الحاليةة وقةررت أنهةا بصةدد تنفيةذ  بتقييل أنمةاط البيانةات اللديةدة المطلوبةة مقارنةة
 التغييرات في الضوابط التي تدتقد أنها ضرورية للحصول على البيانات المطلوبةت

 
 األحكام اإلنتقالية  -6

 
 

باسةةتزناب بدةةض ااعفةةابات المسةةموح بهةةا والمسةةائل األخةةر ، فةةسن التغييةةرات فةةي السياسةةات المحاسةةبية 
 سو  تطبق بشكل عال بازر رلديت 9ديار الدولي للتقارير المالية رقل الناتلة عن تطبيق الم

 

سو  تستفيد الشركة مةن ا عفةاب الةذي يسةم  بدةدل إعةادة بيةان مدلومةات المقارنةة للفتةرات السةابقة فيمةا 
يتدلةةق بةةالتغيرات فةةي التصةةني  والقيةةا ) بمةةا فةةي ذلةةك انخفةةاض القيمةةة(ت إن الفةةروق فةةي القةةيل الدفتريةةة 

سةةو  يةةتل  9ات والمطلوبةةات الماليةةة الناتلةةة عةةن تطبيةةق المديةةار الةةدولي للتقةةارير الماليةةة رقةةل للمولةةود
 ت2018يناير  1إدرالها بشكل عال في األرباح المحتلزة واألحتياطيات كما في 

 
تقةةول الشةةركة بتقيةةيل نمةةوذج ا عمةةال الةةذي يحةةتفظ بةةاي مةةن المولةةودات الماليةةة مةةن خاللةةه علةةى أسةةا  

 رو  القائمة في تاريخ التطبيق ا وليتالحقائق والظ
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 إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع...(  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 

 
 

 : )يتبع ...(غير سارية التطبيق أثر تطبيق المعاير الجديدة ال.72
 

 "االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء"  15أثر تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  -ب
 

 11ومديار المحاسبة الدولي رقل  18خضدت محاسبة اايرادات لمديار المحاسبة الدولي رقل 
محل لميع ا رشادات الحالية لاليرادات بمولب المديار  وتفسيراتهمات سو  يحل مديار ا يرادات اللديد

ت يضع المديار اللديد إطارا شامال لتحديد مبلغ وتوقيت ا عترا  15الدولي  عداد التقارير المالية رقل 

 .با يرادات
 

 العوض النقدي المتغير -1

ً متغيرات يتازر مبلغ وتوقيت اايرادات التي يتدين ا عترا  بها بسحتمالية تضمن سدر ا لمداملة مكونا
يدتبر سدر المداملة متغيرا بسبب الخصومات والحسومات والمبالغ المستردة وا ئتمانات والتناز ت 
السدرية والحوافز وم افآت األداب والغرامات والتداقدات الشرطيةت يقدل المديار اللديد عقبة کبيرة في 

احتمال  فيه ي ون الذي الحد إل  فقط هيو -ير طريق ااعترا  باايرادات من الدوض النقدي المتغ
اليقين  حالة عدل إنتهاب عند بهاکبير أن   يحدث ع   کبير في مبلغ اايرادات المتراکمة المدتر  

 المرتبط بالدوض النقدي المتغير في وقت  حقت
 

تل تقييمه على ، فسن ا زر الذي 2017ديسمبر  31بناب على فحص الشركة للدقود قيد التنفيذ كما في 
لمكونات الدوض النقدي المتغير في تلك الدقود  2017ديسمبر  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

يير  15يير لوهريت إن تقييل ا دارة هو أن تازير تطبيق المديار الدولي  عداد التقارير المالية رقل 
 ت  2017ديسمبر  31لوهري على البيانات المالية كما في 

 

 تكاليف العقد -2

يتل رسملة التكالي  ا ضافية للحصول على الدقد والتكالي   15وفقا للمديار الدولي للتقارير المالية 
الالزمة لتنفيذ الدقد كمولودات تداقدية إذا تل الوفاب بمدايير مدينة لكل نوع من أنواع التكلفة، على 

 قة بالدقد عند تكبدهاتعك  الممارسة الحالية المتمزلة في صر  المصاري  المتدل
يير لوهري على  15إن تقييل ا دارة هو أن تازير تطبيق المديار الدولي  عداد التقارير المالية رقل 

  ت2017ديسمبر  31البيانات المالية كما في 
 

 االنتقال -3

مع تطبيق  باستخدال طريقة التازير التراكمي، 15سو  تدتمد الشركة المديار الدولي للتقارير المالية رقل 
لن تطبق الشركة  ت ونتيلة لذلك،2018يناير  1هذا المديار مبدئيا في تاريخ التطبيق المبدئي في 

 على فترة المقارنة المدروضةت 15متطلبات المديار الدولي للتقارير المالية 
 

 

 

 عــــــام: .28

 تالمتحدة الدربية  اراتاامتقريب المبالغ الظاهرة في البيانات المالية المرفقة إلى أقرب درهل  لت 
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