
 

 

 

 

 

 

 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 الموجزة المرحليةالبيانات المالية 

 2022يونيو  30 المنتهية في للستة أشهر

 المراجعةمع تقرير 

 )غير مدققة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. عشركة 

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 الموجزةالبيانات المالية المرحلية 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر

 مع تقرير المراجعة

 )غير مدققة(

 

  

 

 

 المحتويات
 

  

  المراجعةتقرير 

 بيان 

 أ )غير مدقق( الموجز المرحلي يبيان المركز المال

 1-ب )غير مدقق( الموجز المرحلي و الخسائرأاالرباح  بيان

 2-ب الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز )غير مدقق(  بيان

 ج بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز )غير مدقق(

 د بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز )غير مدقق(

  

 صفحة 

 11 -1 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة(







 
 

   
 1-بيان ب

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2022يونيو  30في  المنتهية للستة أشهر الموجز المرحليو الخسائر أاالرباح بيان 

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في للستة أشهر المنتهية في  

    

  

 
 ايضاح

 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة(

 يونيو 30
2021 

 )غير مدققة(

 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة(

 يونيو 30
2021 

 )غير مدققة(

  __________ __________ __________ __________ 

      االيرادات

 15,558,419 13,837,925 19,140,558 26,616,434   ارباح استثمار في اسهم

فرق اعادة تقييم االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالالل 
 االرباح أو الخسائر

 7,735,616 4,478,394 9,676,758 25,145,712 )ب( 6

 1,746 - 1,746 3,870  االيرادات االخرى

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

 23,295,781 18,316,319 28,819,062 51,766,016  مجموع االيرادات

       

       المصاريف واألعباء األخرى 
 548,445 635,518 575,082 1,195,625  تكاليف التمويل

 1,079,658 1,124,177 2,179,864 2,032,431 12  وعمومية ةمصاريف إداري

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

 (1,628,103) (1,759,695) (2,754,946) (3,228,056)  مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

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

 21,667,678 16,556,624 26,064,116 48,537,960  صافي ربح الفترة   

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

 0.060 0.046 0.072 0.134 13 العائد األساسي  للسهم  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "الموجزةالمرحلية حات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية "إن اإليضا
 
 
 
 

 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهرالمرحلي الموجز اآلخربيان الدخل الشامل 

 ير مدقق()غ
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 

 للثالثة أشهر المنتهية في للستة أشهر المنتهية في  

    

  

 
 ايضاح

 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة(

 يونيو 30
2021 

 )غير مدققة(

 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة(

 يونيو 30
2021 

 )غير مدققة(

  __________ __________ __________ __________ 

      

 21,667,678 16,556,624 26,064,116 48,537,960  صافي ربح الفترة   

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

      فترةللبنود الدخل الشامل األخر 

اعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة مالن خالالل 
 الدخل الشامل اآلخر

 (28,747,255) 11,943,096 (4,488,465) (3,129,349) )أ( 6

الربح من بيالع االسالتثمارات  بالقيمالة العادلالة )الخسارة( 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (1,719,967) 1,195,443 1,284,943 905,321 

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

 (27,841,934) 13,228,039 (3,293,022) (4,849,316)  الشامل اآلخر للفترة الدخل خسارة( ربحاجمالي )

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

 (6,174,256) 29,784,663 22,771,094 43,688,644  للفترة الشامل  الدخل)خسارة( ربح اجمالي 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 جبيان 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر الموجزقوق المساهمين المرحلي بيان التغيرات في ح

 )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 المحتجزهاالرباح  االراضي
 _______ _________ _________ _________ ________ _________ 
       

 642,215,138 25,190,484 297,085,855 (82,032,136) 38,970,935 363,000,000 2019 ديسمبر 31الرصيد في 
 --------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- ---------------- 

 26,064,116 26,064,116 - - - - صافي ربح الفترة  
 (3,293,022) 1,195,443 - (4,488,465) - - اآلخربنود الربح الشامل 

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

      - (4,488,465) - - الشامل  للفترة اجمالي الدخل
27,259,559 

22,771,094 

 (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 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات 
 آلخرالشامل ا

- - 4,305,405 - (4,305,405) - 

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

 645,486,232 28,644,638 297,085,855 (82,215,196) 38,970,935 363,000,000 2021يونيو  30الرصيد في 
 ========= ======== ========= ======== ========= ========= 

       

 697,448,132  54,624,128 297,085,855 (62,165,969) 44,904,118 363,000,000 2021 ديسمبر 31الرصيد في 
 --------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- ---------------- 

 48,537,960 48,537,960 - - - - فترة  صافي ربح ال

 (4,849,316) (1,719,967) - (3,129,349) - - اآلخربنود الربح الشامل 

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

 43,688,644 46,817,993 - (3,129,349) - - اجمالي الدخل الشامل  للفترة

 (21,780,000) (21,780,000) - - - - توزيعات ارباح

 (1,350,000) (1,350,000) - - - - مكافات اعضاء مجلس االداره

محول الى االرباح المحتفظ بها عند بيع 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات 

 الشامل اآلخر

- - )3,004,909) - 3,004,909 - 

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

 718,006,776 81,317,030 297,085,855 (68,300,227) 44,904,118 363,000,000 2022يونيو  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

 

 2022ونيو ي 30المنتهية في  للستة أشهر الموجز المرحلية بيان التدفقات النقدية

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 
 
 يونيو 30 

2022 

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
2021 

 )غير مدققة(

    التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

 26,064,116  48,537,960 الفترة  ربحصافى 

    تعديالت : 

 37,237  11,353 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 (19,140,558)  (26,616,434) الستثمار في اسهمارباح ا

 (9,676,758)  )25,145,712( والخسائرأفرق اعادة تقييم االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل االرباح 

 575,081  1,195,625 تكاليف التمويل

 (1,746)  (3,870) فوائد بنكية

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

 (2,142,628)  (2,021,078) قبل تعديالت راس المال العامل خسارة التشغيل

    

 (2,944,725)  (2,982,866) أرصدة مدينة اخرى وذمم مدينة 

 (313,018)  (808,700) ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى 

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

 (5,400,371)  ) 5,812,644) النقد المستخدم في عمليات التشغيل

 (575,081)  (1,195,625) تكاليف التمويل المدفوعه

 (102,974,619)  (7,812,938) صافي الحركه على االستثمار في اسهم  

 20,336,001  22,783,060 المستلم من بيع اسهم وارباح االستثمار في اسهم

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

 (88,614,070)  7,961,853 عمليات التشغيل ي (المستخدمة ف ) من صافي التدفقات النقدية

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

    التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

 1,746  3,870 المستلم من فوائد بنكية

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

 1,746  3,870 صافي التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

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

    التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 (16,494,768)  (17,625,739) المدفوع للمساهمين

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

 89,939,449  (1,746,949) بنك دائن

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

 72,094,681  (20,722,688( ية )المستخدمة في( من عمليات التمويلصافي التدفقات النقد

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

 (16,517,643)  )12,756,965( في النقد والنقد المعادل صافي ) النقص( 

 26,827,043  15,155,147 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة 

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

 10,309,400  2,398,182 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

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة تاإلمارا - أم القيوين

 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر 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 ( شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع تاسست

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

الموافقات من هيئة األوراق المالية والسلع لتعديل  النشاط  واالسم التجاري ليصبح  شركة  ىحصلت الشركة عل
من دائره التنمية  4558 –ع كما حصلت على الرخصة التجارية رقم . م .ت العامة شأم القيوين لالستثمارا

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

، الزراعيه, السياحيه  ,الترفيهيه,ار في المشروعات التجارية )اسهم و سندات(, االستثم واالوراق الماليه
تملك واستثمار  ،وتاسيسها وادارتها و الرياضيه الطاقه ،لصحيه، االخدمات التعليميه، البنيه التحتيه ،الصناعيه

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

 اإلمارات العربية المتحدة. -العنوان المسجل للشركة هو أم القيوين 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -2
 

ً للمعيار المحاسبي رقم  الموجزةاعدت البيانات المالية المرحلية  "التقارير المالية المرحلية". يجب أن  34وفقا
 . 2021ديسمبر  31مع البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  زةالموجتقرأ هذه البيانات المالية المرحلية 

على كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية  الموجزةال تحتوي البيانات المالية المرحلية 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالية. إضافة لذلك، ليس بالضرو رة ان تعطي نتائج فترة السنوية كاملة الُمعدة وفقا

 .2022ديسمبر  31مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة
 

يتطلب من اإلدارة ان تقوم باستخدام احكام مهنية وتقديرات  الموجزةان اعداد البيانات المالية المرحلية 
محاسبية والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات، وااليرادات وافتراضات تؤثر في عملية تطبيق السياسات ال

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

ان االحكام المهنية الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية 
 2021ديسمبر  31م تطبيقها في البيانات المالية للسنة المنتهية في األخرى للشك في التقديرات هي ذاتها التي ت

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

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

 
 مبدأ االستمرارية

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

الشركة انه في الوقت الراهن ان الشركة لديها مصادر كافية لالستمرار في عملها وان افتراضات مبدأ 
، وان هذه البيانات المالية المرحلية 2021ديسمبر  31االستمرارية الى حد كبير غير متأثر عنه كما في 

 على أساس مبدأ االستمرارية.قد تم اعدادها  الموجزة
 

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

 وفي المستقبل. 2022خالل عام على عمليات الشركة وادائها المالي 



 
 

(2) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
ً للسياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة  الموجزةتم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية   فيوفقا

 .2021ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية  المدققة البيانات المالية
 

   مالية الجديدة والمعدلةالدولية للتقارير الالمعايير تطبيق  3-1

بتطبيق التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترات المحاسبية التي تبدأ في الشركة قامت 

الشركة . لم تقم للشركةوتعتقد اإلدارة بأنها لم يكن لها أثر مادي على السياسات المحاسبية  2022يناير  1
 ر أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه لم يسر بعد. بالتطبيق المبكر ألي معيا

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 3-2

أحكددداو ووتدددر تقدددديرات  اتخدددا الشالالالركة  إدارة مدددن يتطلددد  المالالالوجزةالمرحليدددة المعلومدددات الماليدددة  إعدددداد إن

واإليدرادات  لتزامداتواال لألصدو  عنهدا المفصد  المحاسدبية والمبدال  السياسات تطبيق ىتؤثر عل قد وافتراتات

 التقديرات. تلك عن الفعلية النتائج تختلفوالمصروفات وقد 

 

 تطبيدق عنددالشالركة  إدارة اتخدذتها التي الهامة األحكاو كانت ،الموجزةالمرحلية  المالية المعلومات هإعداد هذ عند

 البياندات علدى المطبقدة لتلدك لدةالتقدديرات مماث مدن التأكدد لعددو الرئيسية للمجموعة واألسباب المحاسبية السياسات

 .2021ديسمبر  31في  المنتهية لسنة الماليةول في كما السنوية والمدققة المالية

 

في تعطل األعما  واألنشطة  2020منذ سنة أرجاء العالم   ( في جمير19 -تسب  تفشي فيروس كورونا )كوفيد 

 العالمي. االقتصادي عدو التأكد في المناخمن االقتصادية وسادت حالة 

 

حاليًا، يتعافى االقتصاد العالمي من الوباء. تقوو اإلدارة بشكل مستمر بتقييم تأثير الوباء وكذلك تأثير تعافي السوق 

 على التقديرات واألحكاو الهامة المطبقة للوصو  إلى عرض عاد  للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة.

 

، مثل الحروب الشركة اث الناشئة األخرى التي قد تؤثر على عمليات عالوة على  لك، تراق  اإلدارة األحد

 وتأثيرها على االقتصاد العالمي واألسواق المحلية.

 

الخطط المطلوبة لتسوية التزاماتها الحالية. أيًضا، تقوو السيولة ولديها بأن تعتقد فإنها بناًء على تقييم اإلدارة، 

ومراقبة وتر السيولة وفقًا لجمير  اوأحكامه اوتقديراته افتراتاتها وتعديل اإلدارة بشكل مستمر بمراجعة

 .COVID-19األحداث الناشئة، بما في  لك األحداث األخرى غير 

 
 االدوات المالية   -4

 

 إدارة المخاطر المالية     4-1
وق ومخاطر تستخدم الشركة أدوات مالية تتعرض للعديد من المخاطر المالية مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر الس

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

 المخاطر للحد المقبول.
 

 إن أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة تتمثل فيما يلي:
 

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

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

 

 

 



 
 

(3) 
 ع شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م.

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 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 

 ت النقدية المستقبلية.بالموجوادات ذات السيولة العالية ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقا
 

أدناه إستناداً إلى الفترة من تاريخ الميزانية العمومية حتى  ةتم عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات المدرج
تاريخ اإلستحقاقات التعاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تعاقدي لألداة المالية يتم عرضها طبقاً 

 تي يتم فيها تحصيل أو إستبعاد األصل لتسوية اإللتزام.لتقديرات اإلدارة على أساس الفترة ال
 :2022يونيو  30فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر

 أشهر 3من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 5

          المطلوبات

 50,853,769  -  -  50,853,769  - ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 81,080,853  -  -    81,080,853 بنك دائن 

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

 81,080,853  50,853,769  -  -  131,934,622 

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

 
 :2021ديسمبر  31للمطلوبات كما في فيما يلي تحليل اإلستحقاقات 

 
 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر

 أشهر 3من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 5

          المطلوبات

 47,508,208  -  -  47,508,208  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 82,827,802  -  -  -  82,827,802 بنك دائن 

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

 82,827,802  47,508,208  -  -  130,336,010 

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

 
 :2021يونيو  30فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 

 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر

 أشهر 3من 

  إلى سنة

 سنة إلى من

 اإلجمالي  سنوات 5

          المطلوبات

 48,833,877  -  -  48,833,877  - ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 89,939,449  -  -  -  89,939,449 بنك دائن 

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

 89,939,449  48,833,877  -  -  138,773,326 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 
(4) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30 للستة أشهر المنتهية في الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

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

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

 .درهم 510,740,042بمبلغ تتمثل في االستثمار في موجودات مالية  2022 يونيو 30كما في  

 

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

احتفظت الشركة بأدوات مالية  الموجزة  سعر صرف العمالت األجنبية. بتاريخ البيانات المالية المرحلية
ا في مبالغ التدفقات مسجلة تعتبر عرضة لخطر أسعار العمالت األجنبية والتي يمكن أن ينتج عنها تغير

 النقدية المتصلة بها نتيجة تقلب أسعار صرف هذه العمالت.
 

 يونيو 30رفق كما في الموجز م إن تفاصيل األدوات المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالمركز المالي
 كما يلي : 2022

 
 نوع العملة 

 األجنبية

 

 القيمة المعادلة

 بالدرهم

 

 65,826,077 دينار كويتي ـت الكوي –موجودات ماليـة 

 496,382 دينار كويتي الكويـت  –نقد لدى البنـوك 
 1,185,126 عمانيلاير  ُعمان  –موجودات مالية 

 390,561 عمانيلاير  ُعمان  –نقد لدى البنوك 
 

 

 مخاطر راس المال(        هـ
 المساهمينن وأوراق حقوق تراجع الشركة بشكل منتظم مكونات رأس المال التي تتضمن أدوات الدي

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  2 -4
الرئيسي للشالركة هالو الحفالاظ علالى قاعالدة رأسالمالية قويالة لتؤكالد للمسالتثمرين والالدائنين وثقالة السالوق ولالدعم الهدف 

تقالوم اإلدارة برصالد هيكالل رأس مالهالا وتقالوم بعمالل التعالديالت علياله فالي ضالوء  .التطور المستقبلي للعمل التجاري
 الظروف االقتصادية. 

 خارجياً.ال تخضع الشركة ألية متطلبات رأس مالية مفروضة 
 

 قياس القيمة العادلة    3 -4
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 البنوك 
 نة، ألن قيمها الدفترية تقارب بشكل معقول لقيمهم العادلة. والذمم الدائ

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية    4-4
ليس لدى الشالركة أيالة موجالودات ماليالة أو مطلوبالات ماليالة تخضالع للمقاصالة، أو ترتيبالات ملزمالة لتصالفية رئيسالية             

 واجبة النفاذ أو أية إتفاقيات مشابهة.
 
 
 
 
 

 



 
 

 
(5) 

 ركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. عش

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 أراضي       -5
 

 330,925,540)مبلغ  درهم 330,925,540 والبالغهتقييم األراضي الظاهره في المركز المالي تقوم الشركه ب
 قدم مربع. 10,671,317( استنادا الى تقييمات مستقلين في نهايه السنه الماليه وتبلغ مساحتها 2021درهم لعام 

 
 

  مالية أوراق في إستثمارات        -6

 

 بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل اآلخر إستثمارات -أ
 

 
   : يلي كما موقعها الجغرافي حسب االستثمارات تتوزع

 

 
 
 

 غير مدرجه 

 يونيو 30

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 -  -  - المتحدة العربية اإلمارات دولة في 

 2,232,094  2,780,927  2,686,609 مجلس التعاون الخليجي دول في 

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

  2,686,609  2,780,927  2,232,094 

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

 
 
 
 
 

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 256,334,995  258,239,293  243,865,691 مدرجه

 2,232,094  2,780,927  2,686,609 غير مدرجه

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

  246,552,300  261,020,220  258,567,089 

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

 
 

 مدرجه

 يونيو 30

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 221,474,123  229,306,901  216,423,997 المتحدة العربيه اراتاإلم دولة في 

 34,860,872  28,932,392  27,441,694 مجلس التعاون الخليجي دول في 

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

  243,865,691  258,239,293  256,334,995 

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



 
 

 
(6) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 : يلي كما كانت الفترة خالل االستثمارات على الحركة ان

 

 

 

 

 يونيو 30

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 279,527,078  279,527,078  261,020,220 يناير  1الرصيد في 

 (16,471,524)  )30,133,130(  )11,338,571( صافي الحركة خالل الفترة

 (4,488,465)  11,626,272  (3,129,349) فرق اعاده تقييم االستثمارات

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

  246,552,300  261,020,220  258,567,089 

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

 

 درهم ضمان عن تسهيالت بنكية ممنوحة للشركة. 110,875,000عاله مبلغ  أيتضمن رصيد االسهم  -
 

 و الخسائرأبالقيمه العادله من خالل االرباح  إستثمارات   -ب
 

 : يلي كما الجغرافي موقعها حسب تتوزع مدرجة، أوالخسائر األرباح خالل من جميع االستثمارات
 

 يونيو 30  

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 167,085,689  203,098,876  227,304,843 المتحدة العربية اإلمارات دولة في

 14,930,892  16,791,645  36,882,899 مجلس التعاون الخليجي دول في

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

  264,187,742  219,890,521  182,016,581 

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

 

 

 يونيو 30

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 52,893,680  52,893,680  219,890,521 يناير  1الرصيد في 

 119,446,143  136,449,437  19,151,509 صافي الحركه خالل الفترة

 9,676,758  30,547,404  25,145,712 فرق اعاده تقييم االستثمارات

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

  264,187,742  219,890,521  182,016,581 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 
(7) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 أرصدة مدينة اخرىوذمم مدينة    -7

 
 
 

  

 يونيو 30

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 -  1,050,000  3,163,407 توزيعات أرباح مستحقة 

 3,130,480  332,037  3,307,735 اءارصدة نقدية لدى الوسط 

 -  -  10,746 مصاريف مدفوعه مقدما

 102,183  100,000  97,600 ذمم موظفين

 1,590  1,590  1,590 كفاالت بنكيه

 49,583  56,301  55,123 اخرى

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

  6,636,201  1,539,928  3,283,836 

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

 نقد والنقد المعادل    -8

  

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 21,917  19,809  29,045 نقد في الصندوق

 6,314,951  118,873  1,482,194 اإلمارات -ارصده لدى البنوك 

 3,633,167  14,677,100  496,382 الكويت -ى البنوك ارصده لد

 339,365  339,365  390,561 عمان –ارصده لدى البنوك 

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

  2,398,182  15,155,147  10,309,400 

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

 رأس المال المدفوع       -9
 

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

 إحتياطي قانوني         -10
 

 ،من الربح السنوي إلى االحتياطي القانوني %10كما هو مقرر في قانون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يحول 
تحويل السنوي عند بلوغ االحتياطي القانوني نصف قيمة رأس المال وهذا االحتياطي غير قابل يمكن للمساهمين وقف ال

  .للتوزيع
 

  بنك دائن      -11
سهيالت بنكية ممنوحة للشركة في المبالغ المسحوبة على المكشوف عن طريق ت نمثل رصيد حساب البنك الدائي

 .درهم 110,875,000مبلغ  باسهم  ضمانب ةدولة اإلمارات العربية المتحد في  ةمحليوك نمن ب
 

 
 
 
 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

  و عموميه همصاريف إداري    -12
 

 للثالثة أشهر المنتهية في للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

        

 626,885  668,500  1,085,637  1,184,951  أجورومكافآترواتب و 
 28,048  5,676  37,236  11,353 مصاريف نهايه الخدمه

 32,337  31,297  54,971  64,989 مصاريف االجازات
 7,500  3,250  13,500  7,750 كهرباء وماء
 38,651  37,500  63,651  62,500 اتعاب مهنيه

 346,237   377,954  924,869   700,888 متنوعه

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

  2,032,431  2,179,864  1,124,177  1,079,658 

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

 العائد االساسي للسهم    -13
 تهية فيللثالثة أشهر المن للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

        

 21,667,678  16,556,624  26,064,116  48,537,960 ربح الفترة 

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

عدد األسهم المتوسط المرجح ل
العادية لغايات إحتساب ربحية 

 األسهم 
363,000,000 

 
363,000,000 

 
363,000,000 

 
363,000,000 

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

 0.060  0.046  0.072  0.134 العائد االساسي للسهم

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

  الجغرافية القطاعات    -14
 

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

 

 : الموجودات توزيع  )أ         

 : الجغرافي وقالس حسب الشركة موجودات توزيع التالي الجدول يظهر    
 

 يونيو 30 

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2022 
 )مدققة(

 يونيو 30 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 729,014,319  764,676,713  782,697,751 دوله اإلمارات العربيه  المتحدة

 56,088,127  63,854,643  68,002,214 دول مجلس التعاون الخليجي

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

  850,699,965  828,531,356  785,102,446 

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

 



 
(9) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر موجزة الإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

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

          2022يونيو  30 2021ديسمبر  31 2021 يونيو 30 المجموع
 يونيو 30
 2021 

 ديسمبر  31
2021 

 يونيو 30

 2022 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دولة اإلمارات العربية  
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

دولة اإلمارات العربية  
 المتحدة

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

ات العربية  دولة اإلمار

 المتحدة

ماليه بالقيمه  إستثمارات -1

العادله من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

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

 قطاع البنوك   163,780,860 808,240 165,212,533 618,728  164,119,735   9,864,652  164,589,100 165,831,261 173,984,387

 واالستثمار التمويل قطاع  8,466,351 10,540,094 10,984,347 8,982,676  9,506,420   7,606,254  19,006,445 19,967,023 17,112,674

 قطاع العقارات  16,899,732 6,578,700 18,237,365 9,310,564  17,678,332   7,927,002  23,478,432 27,547,929 25,605,334

 قطاع الصناعه   228,867 5,589,829 277,316 6,321,801  356,945   5,280,848  5,818,696 6,599,117 5,637,793

 قطاع الخدمات   18,736,000 142,780 16,170,000 -  13,629,000  - 18,878,780 16,170,000 13,629,000

 قطاع الطاقه   - - 10,153,851 -  8,056,027  - - 10,153,851 8,056,027

 قطاع االتصاالت  - 6,468,660 - 6,479,550 -  6,414,210  6,468,660 6,479,550 6,414,210

 قطاع التامين  8,312,187 - 8,271,489 -  8,127,664  - 8,312,187 8,271,489 8,127,664

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

258,567,089 261,020,220 246,552,300  37,092,966   221,474,123  31,713,319 229,306,901 30,128,303 216,423,997  

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

  

مالية بالقيمة  إستثمارات -2      

العادلة من خالل االرباح أو 

 الخسائر

 قطاع البنوك   17,102,844 10,069,550 3,603,724 862,782  6,748,000   7,864,030  27,172,394 4,466,506 14,612,030

 واالستثمار التمويل قطاع  55,846,189 17,111,215 40,334,353 13,268,126  39,342,280   5,030,694  72,957,404 53,602,479 44,372,974

 قطاع العقارات  6,600,268 4,627,026 9,003,091 2,329,593  11,079,668   1,731,229  11,227,294 11,332,684 12,810,897

قطاع الصناعه   13,900,000 1,533,680 21,900,000 331,144  3,545,439   304,939  15,433,680 22,231,144 3,850,378  

    قطاع الطاقه  - -  21,646,149 -  36,238,973  - - 21,646,149 36,238,973

 قطاع التامين  104,329,873 - 98,981,682 - 67,869,674 - 104,329,873 98,981,682 67,869,674

 قطاع الخدمات   10,285,669 3,541,428 7,629,877 -  2,261,655  - 13,827,097 7,629,877 2,261,655

 قطاع المواد االساسية 19,240,000 - - - - - 19,240,000 - -

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

182,016,581 219,890,521 264,187,742 14,930,892 167,085,689 16,791,645 203,098,876 36,882,899 227,304,843  
========= ========= ----------------- ========= ========= ========= ========= ========= =========  
 المجموع             443,728,840 67,011,202 432,405,777 48,504,964 388,559,812 52,023,858 510,740,042 480,910,741 440,583,670
========= ========= ========= ======== ======== ========= ========= ========= ==========  



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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 القيمه العادله   -15

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

يرات القيمه العادله ريه و تقدن تنشا الفروقات بين القيمه الدفتبين المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس, وعلى هذا النحو يمكن ا
 و الجراء صفقه بشروط مجحفه.أو حاجه لتقليص حجم عملياتها أي نيه أن الشركه مستمره في اعمالها دون أعلى افتراض 

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

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

 :التالي
 

 .في االسواق النشطة لالصول أو الخصوم المتطابقة )غير المعدلة(السعار المعروضة أ :االولالمستوى 
 

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

 
حظة )المدخالت غير القابلة الالمستوى الثالث: مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلی بيانات السوق القابلة للم

 .)للمالحظة
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2022يونيو  30ما في ك
 استثمارات  بالقيمه العادله من خالل

 االرباح أو الخسائر 
264,187,742 - 264,187,742 

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

243,865,691 - 243,865,691 

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

- 2,686,609 2,686,609 

 ----------------- ----------------- ----------------- 
 508,053,433 2,686,609 510,740,042 
 ========== ========== ========== 

 
 المجموع المستوى  الثاني  االول   المستوى  2021ديسمبر  31كما في 

 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 219,890,521 - 219,890,521 و الخسائرأاالرباح  

الدخل  بنود بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 258,239,293 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

 
- 258,239,293 

الدخل  بنود لبالقيمه العادله من خال استثمارات 
 2,780,927 2,780,927 - مدرجه( غير)استثمارات  اآلخر الشامل

 ----------------- ----------------- ----------------- 
 478,129,814 2,780,927 480,910,741 
 ========== ========== ========== 

 
 مجموعال المستوى  الثاني  المستوى االول    2021 يونيو 30كما في 

 استثمارات  بالقيمه العادله من خالل
 االرباح أو الخسائر 

182,016,581 - 182,016,581 

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

256,334,995 - 256,334,995 

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

- 2,232,094 2,232,094 

 ----------------- ----------------- ----------------- 
 438,351,576 2,232,094 440,583,670 
 ========== ========== ========== 

 



 
 

(11) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 ات العربية المتحدةاإلمار -أم القيوين 

 

 2022يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
  19 –أثر كوفيد      -16

 
من تعطيل االعمال واضطرابات األنشطة االقتصادية "( وما تسببه 19 –أعلنت منظمة الصحة العالمية عن جائحة )"كوفيد 

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

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

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

المستخدمة واهداف إدارة المخاطر واالخذ باالعتبار تأثير التقلبات الجارية المحتملة في تحديد المبالغ المتوقعة للموجودات 
 .2022يونيو  30المالية وغير المالية كما في 

 
 اعتماد البيانات المــالية      -17

 
 بتاريخ احمد سلطان عيسى الجابر نائب رئيس مجلس االدارة السيد قبل من  الموجزة المرحلية  ةتم اعتماد البيانات المالي

 .2022اغسطس  4 
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