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 ج )غير مدقق( الموجزبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

 د )غير مدقق( الموجزبيان التدفقات النقدية المرحلي 

  

 صفحة 

 31 -1 )غير مدققة( الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
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 1-بيان ب
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  سعة أشهرتلل الموجز المرحليو الخسائر أاالرباح بيان 

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في المنتهية في تسعة أشهرلل  

    

  

 
 ايضاح

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 )غير مدققة(

  __________ __________ __________ __________ 

      االيرادات

 1,545,006 2,664,212 25,277,195 21,804,770  ارباح استثمار في اسهم

فرق اعادة تقييم االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالالل 
 االرباح أو الخسائر

 7,300,936 14,347,392 (12,572,633) 24,024,150 )ب( 6

 52,314 6,500 54,914 8,246  يرادات االخرىاال

  --------------- --------------- --------------- --------------- 

 8,898,256 17,018,104  12,759,476 45,837,166  مجموع االيرادات

  --------------- --------------- --------------- --------------- 

      األخرى المصاريف واألعباء 

 486,127 580,563 1,508,743 1,155,645  تكاليف التمويل

 1,261,184 635,439 3,019,023 2,815,303 12  وعمومية ةمصاريف إداري

  --------------- --------------- --------------- --------------- 

 (1,747,311) (1,216,002) (4,527,766) (3,970,948)  مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

  --------------- --------------- --------------- --------------- 

 7,150,945 15,802,102 8,231,710 41,866,218  صافي ربح الفترة   

  --------------- --------------- --------------- --------------- 

 0.020 0.043 0.023 0.115    13 العائد األساسي  للسهم  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "الموجزةالمرحلية "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية 
 



 

 
 

 2-بيان ب
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 المتحدةاإلمارات العربية  -أم القيوين 

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل الموجزالمرحلي اآلخر بيان الدخل الشامل

 )غير مدقق(
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 

 أشهر المنتهية في للثالثة المنتهية في تسعة أشهرلل  

    

  

 
 ايضاح

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 )غير مدققة(

 تمبرسب 30

2021 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 )غير مدققة(

  __________ __________ __________ __________ 

      

 7,150,945 15,802,102 8,231,710 41,866,218  صافي ربح الفترة   

       

       فترةلل بنود الدخل الشامل األخر

لة مالن خالالل اعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العاد
 اآلخرالدخل الشامل 

 5,083,711 (15,458,832) (13,314,430) (19,947,297) )أ( 6

الربح مالن بيالع االسالتثمارات  بالقيمالة العادلالة مالن خالالل 
 اآلخرالدخل الشامل 

 
2,095,817 2,300,059 900,374 1,989,752 

  ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ 

 7,073,463 )14,558,458( (11,014,371) (17,851,480)  للفترة اآلخرالشامل  الدخل ربح  /( خسارة)اجمالي 

  ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ 

 14,224,408 1,243,644 (2,782,661) 24,014,738  للفترة الشامل  الدخل  )خسارة(/  ربحاجمالي 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "الموجزة"إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية 



 

 
 

 جبيان 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 المتحدة العربية اإلمارات -أم القيوين 

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل الموجزبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 
 
  

  
 

رأس المال 

 المدفوع

 إحتياطي

 قانوني

احتياطي اعاده 

تقييم االستثمارات  

بالقيمه العادله من 

 خالل الدخل الشامل

 أألخر

احتياطي تقييم 

 المجموع االرباح المحتجزه االراضي
 __________ _________ _________ _________ __________ _________ 
       

 644,031,728 28,164,837 297,085,855 (81,277,388) 37,058,424 363,000,000 2018 ديسمبر 31الرصيد في 
 8,231,710 8,231,710 - - - - صافي ربح الفترة  
 (11,014,371) 2,300,059 - (13,314,430) - - اآلخربنود الربح الشامل 

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 (2,782,661) 10,531,769 - (13,314,430) - - الدخل الشامل للفتره خسائر(( اجمالي

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 (18,150,000) (18,150,000) - - - - توزيعات ارباح

 (1,400,000) (1,400,000) - - - - مكافات اعضاء مجلس االداره
محول الى االرباح المحتفظ بها عند بيع 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  رات استثما
 الشامل اآلخر

- - 1,978,260 - (1,978,260) - 

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 621,699,067 17,168,346 297,085,855 (92,613,558) 37,058,424 363,000,000 2020سبتمبر  30الرصيد في 

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

 642,215,138 25,190,484 297,085,855 (82,032,136) 38,970,935 363,000,000 2020 ديسمبر 31الرصيد في 
 41,866,218 41,866,218 - - - - صافي ربح الفترة  
 (17,851,480) 2,095,817 - (19,947,297) - - اآلخربنود الربح الشامل 

 --------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 24,014,738 43,962,035 - (19,947,297) - - الدخل الشامل للفتره خسائر(( اجمالي

 --------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 (18,150,000) (18,150,000) - - - - توزيعات ارباح

 (1,350,000) (1,350,000) - - - - مكافات اعضاء مجلس االداره
محول الى االرباح المحتفظ بها عند بيع 

دخل بالقيمة العادلة من خالل ال استثمارات 
 الشامل اآلخر

- - 5,432,177 - (5,432,177) - 

 ---------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- ----------------- 

 646,729,876 44,220,342 297,085,855 (96,547,256) 38,970,935 363,000,000 2021 سبتمبر 30الرصيد في 
 ========= ======== ========== ========= ========= ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " الموجزةالمرحلية  "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية

 
 
 

 



 

 
 

 بيان د
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل الموجز المرحلية التدفقات النقدية بيان

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 
 
 سبتمبر 30 

2021 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
2020 

 )غير مدققة(

    التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

 8,231,710  41,866,218 الفترة  ربحصافى 

    تعديالت : 

 (54,836)  45,916 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 (25,277,195)  (21,804,770) ارباح االستثمار في اسهم

 12,572,633  (24,024,150) والخسائرأ فرق اعادة تقييم االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل االرباح

 1,508,743  1,155,645 تكاليف التمويل

 -  ((1,746 فوائد بنكية

 ---------------  --------------- 

 (3,018,945)  (2,762,887) التشغيل قبل تعديالت راس المال العامل ة(خسار)

    

 85,647  48,149 أرصدة مدينة اخرى وذمم مدينة 

 194,008  )415,403( وارصده دائنه اخرى دائنه  ذمم

 -------------  ------------- 

 (2,739,290)  (3,130,141) التشغيلعمليات لمستخدم في النقد ا

 (1,508,743)  )1,155,645( تكاليف التمويل المدفوعه

 (42,973,232)  (110,715,741) صافي الحركه على االستثمار في اسهم  

 28,088,758  23,900,587 ن بيع اسهم وارباح االستثمار في اسهممالمستلم 

 ---------------  ------ --------- 

 (19,132,507)  (91,100,940) عمليات التشغيل المستخدمة في( (صافي التدفقات النقدية

 ---------------  --------------- 

    التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 -   1,746  المستلم من فوائد بنكية

 ---------------  --------------- 

 -   1,746  عمليات االستثمار منلنقدية صافي التدفقات ا

 ---------------  --------------- 

    التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 (15,895,648)   )18,135,783( المدفوع للمساهمين

 (1,400,000)  (1,350,000) المدفوع مكافات مجلس االداره

 20,606,678  107,309,695 بنك دائن

 ----------------  ---------------- 

 3,311,030   87,823,912  عمليات التمويلمن   صافي التدفقات النقدية

 ----------------  ---------------- 

 (15,821,477)  )3,275,282( في النقد والنقد المعادل )النقص( صافي 

 16,620,007  26,827,043 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

 ---------------  --------------- 

 798,530  23,551,761 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

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

 " الموجزةالمرحلية  "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
 



 

 
 

(1) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 مة عامة شركة مساه

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل الموجزة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 )غير مدقق(
 ي ما لم يذكر غير ذلك"اإلمارات" جميع المبالغ بالدرهم 

 

 تأسيس الشركة وغاياتها -1

 
 كشركة سابقا( القيوين أم أسمنت صناعات شركة ( ت العامة ش. م. عشركة أم القيوين لإلستثمارا تاسست

 فيما إليها )يشار 1982 فبراير 11 بتاريخ الصادر 2 / 82 رقم األميري المرسوم بموجب مساهمة عامة
 ("الشركة" يلي

صبح  الموافقات من هيئة األوراق المالية والسلع لتعديل  النشاط  واالسم التجاري لي ىحصلت الشركة عل
من دائره  4558 –ع كما حصلت على الرخصة التجارية رقم . م .شركة أم القيوين لالستثمارات العامة ش

  2016أبريل  24أم القيوين بتاريخ  -التنمية االقتصاديه 
االستثمار و تطوير المشروعات العقاريه و تاسيسها وادارتها, االستثمار في االموال  شركه هولا نشاط إن

 الزراعيه، السياحيه،  ،الترفيهيه، االستثمار في المشروعات التجارية ،)اسهم و سندات( الماليهواالوراق 
تملك  ،وتاسيسها وادارتها و الرياضيه الطاقه ،الصحيه ،الخدمات التعليميه، البنيه التحتيه ،الصناعيه

 واستثمار الطبقات والوحدات في مباني المناطق االستثمارية.
 ي أم القيوين، اإلمارات العربية المتحدة.يقع مقر الشركة ف

 اإلمارات العربية المتحدة. -العنوان المسجل للشركة هو أم القيوين 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -2
 

"التقارير المالية المرحلية". يجب  34اعدت البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 
ديسمبر  31البيانات المالية المرحلية المختصرة مع البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  أن تقرأ هذه

2020 . 
ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات 

ً للمعايير الدولية للتقار ير المالية. إضافة لذلك، ليس بالضرورة ان تعطي المالية السنوية كاملة الُمعدة وفقا
 31مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةنتائج فترة 

 .2021ديسمبر 
 

ان اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة يتطلب من اإلدارة ان تقوم باستخدام احكام مهنية وتقديرات 
راضات تؤثر في عملية تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات، وافت

 وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

ان االحكام المهنية الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر 
 31خرى للشك في التقديرات هي ذاتها التي تم تطبيقها في البيانات المالية للسنة المنتهية في الرئيسية األ

حول األثر المحتمل لتفشي وباء كوفيد.  16خضوعاً لألمور التي تم بحثها في االيضاح رقم  2020ديسمبر 
19. 
 

والمصروفات والربح ان جميع األرصدة المادية فيما بين شركات الشركة، والمعامالت وااليرادات 
 والخسارة الناتجة عن التعامالت الداخلية بين شركات الشركة قد تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية.

 
 مبدأ االستمرارية

على ضوء الظروف االقتصادية السائدة قامت إدارة الشركة وفقا للمعلومات السائدة حول المخاطر 
م قدرة الشركة على مواصلة اعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية. وفقا للتقييم المستقبلية وعدم اليقين قامت بتقيي

استنتجت إدارة الشركة انه في الوقت الراهن ان الشركة لديها مصادر كافية لالستمرار في عملها وان 
، وان هذه البيانات 2020ديسمبر  31افتراضات مبدأ االستمرارية الى حد كبير غير متأثر عنه كما في 

 مالية المرحلية المختصرة قد تم اعدادها على أساس مبدأ االستمرارية.ال
 

ان الشركة مستمرة بمراقبة الوضع عن كثب وان إدارة الشركة اخذت كافة التدابير بتفعيل مخطط 
 19استمرارية االعمال الخاصة بها إلدارة والتغلب على أي تعطيل محتمل لعملياتها جراء تفشي وباء كوفيد 

 وفي المستقبل. 2021أثره على عمليات الشركة وادائها المالي خالل عام وتخفيف 
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 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
تم تطبيق السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة بصورة مماثلة مع 

بيق التعديالت على معايير كما هو مذكور تلك المتبعة في اعداد البيانات المالية السنوية للشركة فيما عدا تط
 ادناه.

 

 2020يناير  1معايير وتعديالت جديدة سارية اعتباًرا من     

 

  تعريف األعمال3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية : 
 3ة تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي 2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 

"اندماج األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد ما إذا كانت مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول تعتبر 
أعماالً أم ال. توضح التعديالت الحد األدنى من متطلبات األعمال وتستبعد تقييم ما إذا كان المشاركون في 

لمساعدة المنشآت في تحديد ما إذا  السوق قادرين على استبدال أي عناصر غير موجودة، وتضيف إرشادات
كانت اآللية المستحوذ عليها تعتبر أساسية، وتضيق نطاق تعاريف األعمال والمخرجات، وتقدم خيار القيام 

 باختبار التركز للقيمة العادلة.
 إن التعديالت تطبق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تحدث في أو بعد تاريخ التطبيق

 األولي،  وعليه فلن تتأثر الشركة بهذه التعديالت في تاريخ االنتقال. 

 
  تعريف المادية8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي : 

"عرض  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في أكتوبر 
"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية  8يار المحاسبة الدولي البيانات المالية" ومع

عبر المعايير وتوضيح بعض األمور المتعلقة بالتعريف. ينص التعريف ‘ المادية’واألخطاء" لمواءمة تعريف 
متوقع أن يؤثر بشكل الجديد على أنه "تعتبر المعلومات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها أو التعتيم عليها من ال

معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية المرحلية ذات الغرض العام 
 استناًدا إلى تلك البيانات المالية التي توفر معلومات مالية عن منشأة محددة للتقرير عنها".

 
  أثر جوهري في البيانات المالية للشركةليس من المتوقع أن ينتج عن التعديالت على تعريف المادية 

 
   على  19عفاءات اإليجار المرتبطة بتداعيات كوفيد المتعلقة بإمتياز إتأثير التطبيق المبدئي للتعديالت

 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عفاءات اإليجار تياز إمتتعلق بإ امتيازات (IASB) ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 2020في مايو 

تسمح لتي ( ا16 على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تتعديال) 19المرتبطة بتداعيات كوفيد 
التداعيات نتيجة في المحاسبة عن إمتياز إعفاءات اإليجار والتي تحدث لمستأجرين بتخفيف عملي على ا

الوسيلة العملية سمح . ت16 ة للمعيار الدولي للتقارير المالية، من خالل تقديم وسيلة عملي 19لكوفيد مباشرة ال
يعد تعدياًل لعقد  19كوفيد اإليجار المتعلق باإلعفاء من اختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز بللمستأجر 
أي تغيير في مدفوعات يقوم بالمحاسبة عن  على المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أن يتعيناإليجار. 

إذا لم يكن التغيير المحاسبة بنفس طريقة  19المرتبط بتداعيات كوفيد اإليجار  إعفاءات نتيجة امتيازار اإليج
 .16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  فيمطبق  كما هوتعدياًل لعقد اإليجار 

 
تداعيات كنتيجة مباشرة لاإليجار التي تحدث اعفاءات فقط على امتياز  للتعديالت ينطبق عمليإن التطبيق ال

 :جميع الشروط التالية وفقط إذا تم استيفاء 19كوفيد 
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 2021ر سبتمب 30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

يؤدي التغير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل لعقد اإليجار والذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من  (أ
 .مقابل عقد اإليجار الذي يسبق التغير مباشرة

 2021يونيو  30المدفوعات المستحقة أصالً في أو قبل  أي تخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على   (ب
 2021يونيو  30اإليجار يفي بالشرط إذا أدى إلى تخفيض مدفوعات اإليجار في أو قبل االعفاء من )امتياز 

 . 2021)يونيو  30وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد 

 .ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار  (ج
 
 بناًء على ما تقدم، تعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد تأثير لهذه التعديالت على البيانات المالية للشركة. - 

 

 المعايير الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر

يخ إصدار البيانات المالية إن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة لكن لم يسر مفعولها بعد حتى تار

 : ة مبينة أدناهشركلل
 

  تصنيف االلتزامات كمتداولة وغير متداولة – 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
تؤثر فقط على عرض االلتزامات في بيان المركز  1إن التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي 

على قيمة أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو إيرادات أو المالي كمتداولة أو غير متداولة وليس 
 مصاريف أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود.

وتوضح التعديالت أن تصنيف االلتزامات كمتداولة أو غير متداولة يستند إلى الحقوق القائمة في نهاية فترة 
عات حول ما إذا كانت المنشأة ستمارس حقها في تأجيل تسوية التقرير، وتحدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوق

ات في نهاية فترة التقرير، وتقدم تعريفًا لـ يااللتزام، كما توضح أن الحقوق تعد قائمة إذا تم االمتثال لالتفاق
إلى "التسوية" لتوضح أنها تشير إلى تحويل النقد أو أدوات حقوق الملكية أو الموجودات األخرى أو الخدمات 

 الطرف المقابل.
 

مع السماح  2023يناير  1التعديالت بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري مفعول هذه
 بالتطبيق المبكر.

  عائدات ما قبل االستخدام  –الممتلكات واآلالت والمعدات  – 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

 المقصود
م أي عائدات ناتجة من بيع األصناف التي تم إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل متاًحا ال تسمح التعديالت بخص

لالستخدام من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي العائدات المحققة أثناء إحضار األصل 
ططت لها اإلدارة. وبالتالي، إلى الموقع بالحالة التشغيلية الالزمة كي يتسنى له إنجاز األعمال بالطريقة التي خ

تعترف المنشأة بعائدات تلك المبيعات إلى جانب التكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة. وتقيس المنشأة تكلفة 
 ."المخزون" 2هذه البنود وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 
معيار المحاسبة اآلن ويحدد . ‘اختبار ما إذا كان األصل في حالة تشغيلية سليمة’توضح التعديالت أيضا معنى 

نتاج أو توريد اإليمكن استخدامه في بحيث لألصل  عمليذلك على أنه تقييم ما إذا كان األداء الفني وال 16الدولي 
 تأجير لآلخرين أو ألغراض إدارية.الالسلع أو الخدمات أو 

 
انات المالية المجمعة عن قيمة الدخل الشامل، ينبغي أن تفصح البي إذا لم يتم عرضها بشكل منفصل في بيان

العائدات والتكلفة المدرجة في الربح أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة وليست من نتاج األنشطة االعتيادية 
 للمنشأة، وأي بند )بنود( يتضمن تلك العائدات والتكلفة في بيان الدخل الشامل.

 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1أ في أو بعد يسري مفعول التعديالت على الفترات السنوية التي تبد

 
ق التعديالت بأثر رجعي، ولكن فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم إحضارها إلى يتطبيتم 

 الموقع بالحالة التشغيلية الالزمة كي يتسنى لها إنجاز األعمال بالطريقة التي خططت لها اإلدارة في أو بعد بداية
 الفترة األولى المعروضة في البيانات المالية التي تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.

 
ينبغي للمنشأة االعتراف باألثر التراكمي للتطبيق المبدئي للتعديالت كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح 

)أو أي بند آخر من بنود حقوق الملكية،  المحتفظ بها .تلك الفترة األولى المعروضة ( في بدايةالمالئمحسب 
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 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 ماراتي ما لم يذكر غير ذلك"" جميع المبالغ بالدرهم اإل

 

عندما تصبح هذه المعايير  من غير المتوقع أن يكون لتطبيقها أثر على البيانات المالية للشركةمعايير أخرى 

 : سارية المفعول وذلك كما يلي
 

 البيان تاريخ السريان

 "عقود التأمين"  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    2023يناير  1

  لم يتم تحديدت تعديال

 بعد  سريانهاتاريخ 

  ومعيار المحاسبة الدولي  10التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
الشقيقة أو  تهوالمساهمة في موجودات بين المستثمر وشركأبيع ال: 28رقم 

 المشترك همشروع

 
 االدوات المالية   -4

 

 إدارة المخاطر المالية     4-1
ة أدوات مالية تتعرض للعديد من المخاطر المالية مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق تستخدم الشرك

 .راس المالومخاطر  العملة األجنبيةومخاطر 
تقوم الشركة بصورة دورية بمراجعة المخاطر التي تتعرض لها وتقوم بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيض 

 تلك المخاطر للحد المقبول.
 

 لتي تتعرض لها الشركة تتمثل فيما يلي:إن أهم المخاطر ا
 

  مخاطر االئتمانأ(       
يتمثل في احتمال عدم قدرة أحد أطراف االداة المالية على الوفاء بالتزاماته في تاريخ االستحقاق مما 

 .يسبب خسائر مالية للطرف اآلخر
ذمم  في  رئيسي بشكل تتمثلإن األدوات المالية التي تعرض الشركة لتركيز مخاطر االئتمان 

 االستثمارات.

 
 مخاطر السيولة ب(

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. إن إدارة مخاطر السيولة 
تتضمن اإلحتفاظ بنقدية كافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهيالت كافية، واإلحتفاظ 

 عالية ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقات النقدية المستقبلية.بالموجوادات ذات السيولة ال
 

أدناه إستناداً إلى الفترة من تاريخ الميزانية العمومية  ةتم عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات المدرج
حتى تاريخ اإلستحقاقات التعاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تعاقدي لألداة المالية يتم 
ً لتقديرات اإلدارة على أساس الفترة التي يتم فيها تحصيل أو إستبعاد األصل لتسوية  عرضها طبقا

 اإللتزام.
 :2021سبتمبر  30فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 3خالل  

  أشهر 

 أشهر 3من 

  إلى سنة 

 من سنة إلى

  سنوات 5 

 أكثر من

 اإلجمالي  سنوات  5

          المطلوبات

 47,090,478  -  -  47,090,478  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و

 107,309,695  -  -  -  107,309,695 بنك دائن

 ----------------  ----------------  -------------  --------------  -------------- 

 107,309,695  47,090,478  -  -  154,400,173 

 =========  =========  ========  ========  ========= 
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 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 رهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"" جميع المبالغ بالد

 
 :2020ديسمبر  31فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر

 أشهر 3من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 5

          المطلوبات

 47,491,663  -  -  47,491,663  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 -------------  ---------------  ---------------  --------------  --------------- 

 -  47,491,663  -  -  47,491,663 

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

 
 

 :2020سبتمبر  30فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 3خالل  

  أشهر 

 أشهر 3من 

  إلى سنة 

 من سنة إلى

  سنوات 5 

 أكثر من

 اإلجمالي  سنوات  5

          المطلوبات

 47,632,458  -  -  47,632,458  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و

 22,113,702  -  -  -  22,113,702 بنك دائن

 -------------  ---------------  ------------  --------------  -------------- 

 22,113,702  47,632,458  -  -  69,746,160  

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

 

 مخاطر السوق    (    ج
يعرف خطر سعر السوق بأنه الخطر الذي ينتج عنه تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة التغير في أسعار 

فصاح عن األدوات المالية المعرضة للتقلب في السوق.تتطلب المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإل
قيمتها نتيجة التغير في أسعارها السوقية . إن األدوات المالية التي تعرض الشركة لخطر تقلب سعر 

 447,213,352بمبلغ تتمثل في االستثمار في موجودات مالية  2021 سبتمبر 30السوق كما في  
 .درهم

 

 مخاطر العملة األجنبية     (   د
يعرف خطر أسعار العمالت األجنبية بأنه الخطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغير 

احتفظت الشركة بأدوات  الموجزة في سعر صرف العمالت األجنبية. بتاريخ البيانات المالية المرحلية
ها تغيرا في مبالغ مالية مسجلة تعتبر عرضة لخطر أسعار العمالت األجنبية والتي يمكن أن ينتج عن

 التدفقات النقدية المتصلة بها نتيجة تقلب أسعار صرف هذه العمالت.
 

 30رفق كما في الموجز م إن تفاصيل األدوات المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالمركز المالي
 كما يلي : 2021سبتمبر 

 
 نوع العملة 

 األجنبية

 

 القيمة المعادلة

 بالدرهم

 

 48,354,703 دينار كويتي الكويـت  – موجودات ماليـة

 10,785,595 دينار كويتي الكويـت  –نقد لدى البنـوك 

 853,300 عمانيلاير  ُعمان  –موجودات مالية 

 339,365 عمانيلاير  ُعمان  –نقد لدى البنوك 
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 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 مخاطر راس المال(        هـ
 المساهمينات الدين وأوراق حقوق تراجع الشركة بشكل منتظم مكونات رأس المال التي تتضمن أدو

وتأخذ بعين اإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال. وتتحكم 
الشركة برأس المال لضمان إستمرارية أعمالها وزيادة عوائد المساهمين من خالل تحقيق الرصيد 

 األمثل للديون وحقوق الملكية.
 

 إدارة رأس المال   4-2
الهدف الرئيسي للشركة هو الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية لتؤكد للمستثمرين والدائنين وثقة السالوق ولالدعم 

تقالالوم اإلدارة برصالالد هيكالالل رأس مالهالالا وتقالالوم بعمالالل التعالالديالت عليالاله فالالي  .التطالالور المسالالتقبلي للعمالالل التجالالاري
 ضوء الظروف االقتصادية. 

 مفروضة خارجياً.ال تخضع الشركة ألية متطلبات رأس مالية 
 

 قياس القيمة العادلة     4-3
تتمثل القيمة العادلة في السعر الممكن إستالمه من بيع أصل أو دفعه لتحويل مطلوب في معاملة منظمة بين       

مشاركي السوق بتاريخ القياس. لم تقم الشركة باإلفصاح عن القيم العادلة لذممها المدينة، األرصدة لدى 
 م الدائنة، ألن قيمها الدفترية تقارب بشكل معقول لقيمهم العادلة. البنوك والذم

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية    4-4
ليس لدى الشركة أية موجودات مالية أو مطلوبات مالية تخضع للمقاصة، أو ترتيبات ملزمة لتصفية رئيسالية             

 واجبة النفاذ أو أية إتفاقيات مشابهة.
 

 راضيأ       -5
 

)مبلغ  درهم 330,925,540 والبالغه المركز الماليالظاهره في تقييم األراضي تقوم الشركه ب
وتبلغ مساحتها  في نهايه السنه الماليه استنادا الى تقييمات مستقلين (2020درهم لعام  330,925,540
 قدم مربع. 10,671,317

 

 

  مالية أوراق في إستثمارات        -6

 

 اآلخر بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل إستثمارات -أ
 

 
 
 

 مبرسبت 30 

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 277,605,367  277,744,518  235,598,348 مدرجه

 1,365,079  1,782,560  2,477,531 غير مدرجه

 ----------------  ----------------  ---------------- 

  238,075,879  279,527,078  278,970,446 

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



 

 
 

(7) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021سبتمبر  30المنتهية في  لتسعة أشهرل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

   : يلي كما موقعها الجغرافي حسب االستثمارات تتوزع
 

 
 

 
 

 غير مدرجه 

 سبتمبر 30

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 -  -  - المتحدة العربية اإلمارات دولة في 

 1,365,079  1,782,560  2,477,531 مجلس التعاون الخليجي دول في 

 ----------------  ----------------  ---------------- 

  2,477,531  1,782,560  1,365,079 

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

 
 : يلي كما كانت الفترة خالل االستثمارات على الحركة ان

 

 

 

 

 سبتمبر 30

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 256,702,353  256,702,353  279,527,078 يناير  1الرصيد في 

 35,582,523   27,207,318   (21,503,902) صافي الحركة خالل الفترة

 (13,314,430)  (4,382,593)  (19,947,297) فرق اعاده تقييم االستثمارات
 -----------------  -----------------  ----------------- 

  238,075,879  279,527,078  278,970,446 

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

 

 عن تسهيالت بنكية ممنوحة للشركة. مرهونةدرهم   100,780,974  مبلغيتضمن رصيد االسهم اعاله  -
 

 
 

 مدرجه

 سبتمبر 30

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 243,382,113  246,278,429  203,670,243 المتحدة العربيه اإلمارات دولة في 

 34,223,254  31,466,089  31,928,105 مجلس التعاون الخليجي دول في 

 ----------------  ----------------  ---------------- 

  235,598,348  277,744,518  277,605,367 

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



 

 
 

(8) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةانات المالية المرحلية إيضاحات حول البي

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 و الخسائرأبالقيمه العادله من خالل االرباح  إستثمارات   -ب
 

 : يلي كما الجغرافي عهاموق حسب تتوزع ،مدرجة والخسائرأ األرباح خالل من جميع االستثمارات
 

 سبتمبر 30  

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 70,238,624  37,720,009  194,335,105 المتحدة العربية اإلمارات دولة في

 10,939,066  15,173,671  14,802,368 مجلس التعاون الخليجي دول في

 ----------------  ----------------  ---------------- 

  209,137,473  52,893,680  81,177,690 

 =========  =========  ======== 
 
 : يلي كما كانت الفترة خالل االستثمارات هذه  على الحركة إن

 

 

 سبتمبر 30

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  
 ير مدققة()غ

      

 86,359,614  86,359,614  52,893,680 يناير  1الرصيد في 

 7,390,709  (27,771,199)  132,219,643 صافي الحركه خالل الفترة

 (12,572,633)  (5,694,735)  24,024,150 فرق اعاده تقييم االستثمارات

 ---------------  ---------------  --------------- 

  209,137,473  52,893,680  81,177,690 

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

 

 أرصدة مدينة اخرىوذمم مدينة    -7

 
 
 

  

 سبتمبر 30

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 106,614  91,736  138,439 ارصدة نقدية لدى الوسطاء

 90,000  90,000  - ف مدفوعه مقدمامصاري

 102,583  102,183  103,684 ذمم موظفين

 1,590  1,590  1,590 كفاالت بنكيه

 68,602  53,602  47,249 اخرى

 ---------------  ---------------  --------------- 

  290,962  339,111  369,389 

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



 

 
 

(9) 
 كة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. عشر

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 د والنقد المعادلنق    -8

  

 سبتمبر 30 

 2021  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 39,837  32,496  28,814 الصندوقنقد في 

 38,561  25,712,346  12,397,987 اإلمارات -ارصده لدى البنوك 

 380,767  742,836  10,785,595 الكويت -ارصده لدى البنوك 

 339,365  339,365  339,365 عمان –ارصده لدى البنوك 

 ---------------  ---------------  --------------- 

  23,551,761  26,827,043  798,530 

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

 رأس المال المدفوع       -9
 

 درهم مدفوع بالكامل. 1سهم قيمة كل منها  363,000,000 درهم مقسمة الي 363,000,000يبلغ رأس مال الشركة 
 

 إحتياطي قانوني         -10
 

من الربح السنوي إلى االحتياطي  %10كما هو مقرر في قانون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحول 
صف قيمة رأس المال وهذا االحتياطي القانوني، يمكن للمساهمين وقف التحويل السنوي عند بلوغ االحتياطي القانوني ن

 غير قابل للتوزيع. 
 

  بنك دائن      -11
سهيالت بنكية ت يتمثل رصيد حساب البنك الدائن الظاهر في إيضاح )أ( في المبالغ المسحوبة على المكشوف عن طريق

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. في ة ك محليونممنوحة للشركة من ب

 

  و عموميه هريمصاريف إدا    -12

 

 المنتهية في أشهر ثالثةلل المنتهية في للتسعة أشهر 

 سبتمبر 30 

 2021  

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 

 2021  

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

        

 469,102  465,141  1,566,148  1,550,778  رواتب و أجورومكافآت
 9,351  9,428  28,925  46,664 مصاريف نهايه الخدمه

 32,226  32,192  95,130  87,163 مصاريف االجازات
 8,000  9,000  21,800  22,500 كهرباء وماء
 31,348  25,000  160,100  88,651 اتعاب مهنيه

 711,157  94,678  1,146,920  1,019,547 متنوعه
 ---------------  ---------------   ---------------  --------------- 

  2,815,303  3,019,023  635,439  1,261,184 

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



 

 
 

(10) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021سبتمبر  30المنتهية في  للتسعة أشهر الموجزةانات المالية المرحلية إيضاحات حول البي

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 سهمالعائد االساسي لل    -13

 المنتهية في أشهر ثالثةلل المنتهية في تسعة أشهرلل 

 سبتمبر 30 

2021  

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
2020  

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 

2021  

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
2020  

 )غير مدققة(

        

 7,150,945  15,802,102  8,231,710  41,866,218 ربح الفترة 
 =========  =========  =========  ========= 

المتوسط المرجح لعدد األسهم 
العادية لغايات إحتساب ربحية 

 األسهم 
363,000,000 

 
363,000,000 

 
363,000,000 

 
363,000,000 

 ---------------  ---------------  ---------------  --------------- 

 0.020  0.043  0.023  0.115 االساسي ربح السهم

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

 

  الجغرافية القطاعات    -14
 

 دولة وهي جغرافيين قطاعين ضمن الشركة تعمل الشركة، موجودات موقع سبح الجغرافية القطاعات تحدد
 الخليجي. التعاون مجلس ودول المتحدة العربية اإلمارات

 

 : الموجودات توزيع  )أ 
 : الجغرافي السوق حسب الشركة موجودات توزيع التالي الجدول يظهر    
 

 سبتمبر 30 

2021 

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2020 

 ة()مدقق

 سبتمبر 30 
 2020  

 )غير مدققة(

      

 644,902,328  640,809,842  741,556,916 دوله اإلمارات العربيه  المتحدة

 47,339,267  49,702,610  60,424,699 دول مجلس التعاون الخليجي

 ----------------  ----------------  ---------------- 

  801,981,615  690,512,452  692,241,595 

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

 

 : العادلة بالقيمة المالية الموجودات توزيع  )ب
 : فيها المستثمر األنشطة وطبيعة الجغرافي والتوزيع المالية الموجودات عن معلومات التالي الجدول يوضح  



 

 

 
(11) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 ة شركة مساهمة عام

 العربية المتحدة اإلمارات -أم القيوين 

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 ي ما لم يذكر غير ذلك"اإلمارات" جميع المبالغ بالدرهم 

 

 

          2021 سبتمبر 30 2020ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 المجموع
 سبتمبر 30
 2020 

 ديسمبر  31
2020 

 سبتمبر 30

 2021 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دولة اإلمارات العربية  
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دولة اإلمارات العربية  
 المتحدة

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

دولة اإلمارات العربية  

 المتحدة

موجودات ماليه بالقيمه  -1

دخل العادله من خالل ال

 اآلخر الشامل

----------------- ----------------- ----------------- ------------------ ----------------- ---------------- ------------------ ------------------ -----------------  

 قطاع البنوك    142,223,196   5,381,488   191,033,849   9,082,524   190,316,775   12,840,665   147,604,684  200,116,373  203,157,440 

 واالستثمار التمويل قطاع   10,365,190   8,617,578   8,996,200   6,429,259   7,351,200   5,819,895   18,982,768  15,425,459  13,171,095 

 قطاع العقارات   18,459,699   8,427,524   14,210,666   7,243,761   17,523,616   6,747,401   26,887,223  21,454,427  24,271,017 

 قطاع الصناعه    231,397   5,455,936   2,276,860   3,893,765   2,098,649   3,929,512   5,687,333  6,170,625  6,028,161 

 قطاع الخدمات    15,048,000     -   14,951,000  -  12,424,000  -  15,048,000  14,951,000  12,424,000 

 قطاع الطاقه    10,153,851     -   6,839,481  -  6,801,165  -  10,153,851  6,839,481  6,801,165 

 قطاع االتصاالت     -   6,523,110   312,495  6,599,340  288,039   6,250,860   6,523,110  6,911,835  6,538,899 

 قطاع التامين   7,188,910     -   7,657,878  -  6,578,669  -  7,188,910  7,657,878  6,578,669 

--------------- ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ---------- -------  ----------------- ------------------ ------------------  

 278,970,446  279,527,078  238,075,879   35,588,333   243,382,113  33,248,649 246,278,429 34,405,636  203,670,243   

========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
موجودات مالية بالقيمة  -2         

و أل االرباح العادلة من خال

 الخسائر
 قطاع البنوك    7,251,355   7,541,454   619,866   5,889,726   4,884,237   2,547,507   14,792,809  6,509,592  7,431,744 

 واالستثمار التمويل اعقط   40,923,510   5,199,500   1,652,722   5,875,354   14,559,846   5,010,488   46,123,010  7,528,076  19,570,334 

 قطاع العقارات   6,891,301   1,766,004   4,280,834   1,558,499   24,931,850   1,485,387   8,657,305  5,839,333  26,417,237 

لصناعه قطاع ا   18,820,000   295,410   159,071   1,850,092   163,855   1,895,684   19,115,410  2,009,163  2,059,539   

 قطاع الخدمات   4,036,224  - - - - -  4,036,224  - -

    قطاع الطاقه   32,246,149  -  18,864,519  -  18,048,836  - 32,246,149 18,864,519  18,048,836 

 قطاع االتصاالت   5,120,000  - - - - -  5,120,000  - -

 قطاع التامين  79,046,566 -  12,142,997  -  7,650,000  -  79,046,566  12,142,997  7,650,000 

---------------- ---------------- ---------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------  
 81,177,690  52,893,680 209,137,473  10,939,066   70,238,624  15,173,671 37,720,009 14,802,368 194,335,105  
========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= =========  
             المجموع 398,005,348 49,208,004 283,998,438 48,422,320  313,620,737   46,527,399  447,213,352 332,420,758 360,148,136
========= ========= ========= ======== ========== ======== ======== ========= =========  



 

 

(12) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل لموجزةاإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 القيمه العادله   -15

 
ي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمه أو دفعها لتحويل أان القيمه العادله هي القيمه التي سيتم استالمها لبيع احد الموجودات 

ريه و تقديرات القيمه العادله ن تنشا الفروقات بين القيمه الدفتمتعاملين بالسوق في تاريخ القياس, وعلى هذا النحو يمكن ابين ال
 و الجراء صفقه بشروط مجحفه.أو حاجه لتقليص حجم عملياتها أي نيه أن الشركه مستمره في اعمالها دون أعلى افتراض 

 
قاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي في ثالث مستويات من التسلسل الهرمي للقيمة يتم تجميع الموجودات والمطلوبات الم

الهامة المستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو  المدخالتعلى أدنى مستوى من "بناءيتم تحديد هذه المجموعة  .العادلة

 :التالي
 

 .ي االسواق النشطة لالصول أو الخصوم المتطابقةف )غير المعدلة(السعار المعروضة أ :االولالمستوى 
 

  للموجودات أو المطلوبات والتي يمكن مالحظتها االولبخالف  االسعار المعروضة  ضمن المستوى  مدخالت: الثانيالمستوى 
  .سعار(االإما مباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من 

 
حظة )المدخالت غير القابلة الو المطلوبات التي ال تستند إلی بيانات السوق القابلة للمالمستوى الثالث: مدخالت الموجودات أ

 .)للمالحظة
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2021 سبتمبر 30كما في 
 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 

 و الخسائرأاالرباح  
209,137,473 - 209,137,473 

الدخل  بنود يمه العادله من خاللبالق استثمارات 
 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

235,598,348 - 235,598,348 

الدخل  بنود بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 مدرجه( غير)استثمارات  اآلخر الشامل

- 2,477,531 2,477,531 

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 444,735,821 2,477,531 447,213,352 
 ========= ========= ========= 

 
 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2020ديسمبر  31كما في 

 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 52,893,680 - 52,893,680 و الخسائرأاالرباح  

 الدخل بنود بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 277,744,518 - 277,744,518 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

الدخل  بنود بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 1,782,560 1,782,560 - مدرجه( غير)استثمارات  اآلخر الشامل

 ------------------- ------------------- ------------------- 
 330,638,198 1,782,560 332,420,758 
 =========== =========== =========== 

 
 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2020سبتمبر  30كما في 

 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 و الخسائرأاالرباح  

81,177,690 - 81,177,690 

الدخل  بنود بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 رات  مدرجه()استثما اآلخر الشامل

277,605,367 - 277,605,367 

الدخل  بنود بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 مدرجه( غير)استثمارات  اآلخر الشامل

- 1,365,079 1,365,079 

 ------------------ ------------------ ------------------ 
 358,783,057 1,365,079 360,148,136 
 =========== =========== =========== 

 
 



 

 
 

(13) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدقق(
 ما لم يذكر غير ذلك" " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي
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"( وما تسببه من تعطيل االعمال واضطرابات األنشطة االقتصادية 19 –أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة )"كوفيد 

االعمال من اجل  قام وأعلن عن تدابير متفرقة لدعم اإلمارات العربية المتحدةحول العالم. ان نظام الحكومة المحلية في دولة 
 تخفيف االثار السلبية المحتملة نتيجة لهذه الجائحة.

استمرت الشركة بمراقبة الوضع عن كثب كما اتخذت إدارة الشركة إجراءات وتدابير الستمرار التشغيل في حدود دنيا من 
االضطرابات المحتملة في  االضطرابات وكذلك قامت بتفعيل خطتها الستمرارية االعمال وممارسات إدارة المخاطر إلدارة

 المستقبل.
نتيجة لوجود عدم اليقين في الوضع السائد، قامت إدارة الشركة بإعادة النظر بتحديث المدخالت واالفتراضات والتقديرات 

دات المستخدمة واهداف إدارة المخاطر واالخذ باالعتبار تأثير التقلبات الجارية المحتملة في تحديد المبالغ المتوقعة للموجو
 .2021 سبتمبر 30المالية وغير المالية كما في 
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 .2021نوفمبر  6 بتاريخ االدارة مجلس من قبل  الموجزةالمرحلية  تم اعتماد البيانات المالية


