
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم الميوين

 

 الموجزة المرحليةالبيانات المالية 

 4242مارس  53 المنتهية في ثالثة أشهرلل

 المراجعةمع تمرير 

 )غير مدلمة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع شركة

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم الميوين

 

 الموجزةالبيانات المالية المرحلية 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل

 مع تمرير المراجعة

 )غير مدلمة(

 

 

 

 المحتويات
 

  

  المراجعةتمرٌر 

 بٌان 

 أ )ؼٌر مدلك( الموجز المرحلً ًبٌان المركز المال

 1-ب )ؼٌر مدلك( الموجز المرحلً و الخسائرأاالرباح  بٌان

 2-ب )ؼٌر مدلك( الموجزالمرحلً  اآلخر الدخل الشامل  بٌان

 ج )ؼٌر مدلك( الموجزبٌان التؽٌرات فً حموق المساهمٌن المرحلً 

 د )ؼٌر مدلك( الموجزبٌان التدفمات النمدٌة المرحلً 

  

 صفحة 

 12 -1 )ؼٌر مدلمة( الموجزةإٌضاحات حول البٌانات المالٌة المرحلٌة 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 
 

 

   
 1-بٌان ب

 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم الميوين

 

 4242مارس  53لمنتهية في ا ثالثة أشهرلل الموجز المرحليو الخسائر أاالرباح بيان 

 )غير مدلك(
 ً"اإلمارات"جمٌع المبالػ بالدرهم 

 

 المنتهٌة فً ثالثة أشهرلل  

   

  

 
 اٌضاح

 مارس 53

4242 

 )غير مدلمة(

 مارس 31
2112 

 )ؼٌر مدلمة(

  __________ _________ 

    االيرادات
 1601430212 3,9,759,48   ارباح استثمار فً اسهم

تمٌٌم االستثمارات  بالمٌمة العادلة من خالالل فرق اعادة 
 و الخسائرأاالرباح 

 205550625 (5595,293,2) )ب( 5

 520343 49822  االٌرادات االخرى

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

 1,065,0,81 (3796259566)  االيرادات ) الخسائر(  مجموع

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

    واألعباء األخرى  المصاريف

 2130,63 5379546  تكالٌؾ التموٌل

 3206,4, 589665, 11  وعمومٌة ةمصارٌؾ إدارٌ

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

 (101430548) (,39274948)  مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

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

 1806150323 (3896839333)  ربح الفترة    )خسارة( صافي

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

 ,1414 (2.267) 11 لسهم العائد األساسً ل 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "الموجزةالمرحلٌة "إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 2-بٌان ب
 مة ش. م. عشركة أم الميوين لإلستثمارات العا

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزالمرحلي اآلخر بيان الدخل الشامل

 )غير مدلك(
 "جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً"

 

 المنتهٌة فً ثالثة أشهرلل  

   

  

 
 اٌضاح

 مارس 53

4242 

 )غير مدلمة(

 مارس 31
2112 

 )ؼٌر مدلمة(

  __________ _________ 

    

 1806150323 (3896839333)  ربح الفترة    )خسارة(صافي 

    

    فترةلل بنود الدخل الشامل األخر

اعادة تمٌٌم الموجودات المالٌة بالمٌمة العادلة مالن خالالل 
 اآلخرالدخل الشامل 

 )أ( 5
(4492,7965,) (4,028602,1) 

الالالربم مالالن بٌالالع االسالالتثمارات  بالمٌمالالة العادلالالة  ارة()خسالال
 اآلخرمن خالل الدخل الشامل 

 (39587) 1210,12 

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

 (4,0,540482) (4492,89576)  للفترة اآلخرالشامل  الدخل (خسارة)اجمالي 

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

 (3102320142) (55977,9,87)  للفترة شامل ال الدخل اجمالي )خسارة(

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "الموجزة"إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة 



 

 
 

 
 

 جبٌان 
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 ربية المتحدةالع اإلمارات -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزبيان التغيرات في حموق المساهمين المرحلي 

 )غير مدلك(
 ً"اإلمارات"جمٌع المبالػ بالدرهم 

 
 
  

  
رأس المال  

 المدفوع 

 إحتياطي

  لانوني 

احتياطي اعاده تمييم 

االستثمارات  بالميمه 

العادله من خالل 

 أألخر الدخل الشامل

احتياطي تمييم 

 االراضي

 المجموع االرباح المحتجزه

 _______ _________ _________ _________ ________ _________ 
       

 ,8330528034 2408280241 22801,50,55 1302,50865 34082,04,8 36301110111 ,211 دٌسمبر 31الرصٌد فً 
 1806150323 1806150323 - - - - صافً ربم الفترة  
 (4,0,540482) 1210,12 - (4,028602,1) - - اآلخربنود الربم الشامل 

 ------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- --------------- 
 (3102320142) 1808380132 - (4,028602,1) - - الدخل الشامل للفتره خسائر(( اجمالً

 ------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- --------------- 
محول الى االرباح المحتفظ بها عند بٌع 

بالمٌمة العادلة من خالل الدخل  استثمارات 
 الشامل اآلخر

- - 280,66 - (280,66) - 

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 812035,0122 4204360518 22801,50,55 (3402620651) 34082,04,8 36301110111 2112 مارس 31الرصٌد فً 

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

 ,6440131082 2,01640,38 22801,50,55 (,,1028803,) 38015,0424 36301110111 2112 دٌسمبر 31الرصٌد فً 

 (1604610111) (1604610111) - - - - الفترة   خسائر((صافً 
 (2201260,54) (10365) - (880,290,22) - - اآلخربنود الربم الشامل 

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ----------------  ---------------- 
 (3,05580265) (1604620486) - (880,290,22) - - الدخل الشامل للفتره خسائر(( اجمالً

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
محول الى االرباح المحتفظ بها عند بٌع 

بالمٌمة العادلة من خالل الدخل  ستثمارات ا
 الشامل اآلخر

- - (110421) - 110421 - 

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

 82796,59,85 359574,,33 92579577,,4 (32595569585) 5,92759646 58592229222 4242مارس  53الرصيد في 
 ========= ======== ========== ========= ========= ========= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " الموجزةالمرحلٌة  "إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة

 
 
 



 

 
 

 بٌان د
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة إلماراتا - أم الميوين

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجز المرحلية بيان التدفمات النمدية

 )غير مدلك(
 ً"اإلمارات"جمٌع المبالػ بالدرهم 

 
 
 مارس 53 

4242 

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2112 

 مدلمة(ؼٌر )

    التدفمات النمدية من عمليات التشغيل 

 1806150323  (3896839333) الفترة  ربم (رةخسا(صافى 

    تعدٌالت : 

 20836  329643 مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة 

 (1601430212)  (3,9,759,48) ارباح االستثمار فً اسهم

 (205550625)  5595,293,2 والخسائرأ فرق اعادة تمٌٌم االستثمارات  بالمٌمة العادلة من خالل االرباح

 2130,63  5379546 تكالٌؾ التموٌل

 (520343)  - فوائد بنكٌة

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

 ((,22024,  (459644,) التشؽٌل لبل تعدٌالت راس المال العامل ة(خسار)

    

 (3610558)  (55,9532) أرصدة مدٌنة اخرى وذمم مدٌنة 

 (1140221)  (79275,) وارصده دائنه اخرى دائنه  ذمم

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

 (102260426)  (3985,9,57) التشؽٌلعملٌات النمد المستخدم فً 

 (2130,63)  (5379546) تكالٌؾ التموٌل المدفوعه

 (5408560214)  (326975,9823) صافً الحركه على االستثمار فً اسهم  

 20212,,  349568, ن بٌع اسهم وارباح االستثمار فً اسهممالمستلم 

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

 (5503840224)  (32797,59586) عملٌات التشؽٌل )المستخدمة فً( صافً التدفمات النمدٌة 

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

    التدفمات النمدية من عمليات االستثمار

 520343  - المستلم من فوائد بنكٌة

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

 520343  - صافً التدفمات النمدٌة من عملٌات االستثمار

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

    التدفمات النمدية من عمليات التمويل

 (560251)  (593,5) المدفوع للمساهمٌن

 ,330352026  294,29882, بنن دائن

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

 ,330226081  ,29484965, عملٌات التموٌل من ات النمدٌةصافً التدفم

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

 (22011,0233)  (,,37953895) فً النمد والنمد المعادل )النمص( صافً 

 3303510562  ,389842922 النمد والنمد المعادل فً بداٌة الفترة 

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

 1103310622  395259852 مد والنمد المعادل في نهاية الفترة الن

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

 " الموجزةالمرحلٌة  "إن اإلٌضاحات المرفمة تشكل جزءاً من هذه البٌانات المالٌة
 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 المتحدةالعربية  اإلمارات - أم الميوين

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية

 )غير مدلك(
 ً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"اإلمارات" جمٌع المبالػ بالدرهم 

 

 تأسيس الشركة وغاياتها -3

 
 كشركة سابما( المٌوٌن أم أسمنت صناعات شركة ( شركة أم المٌوٌن لإلستثمارات العامة ش4 م4 ع تاسست

 فٌما إلٌها )ٌشار 12,2 فبراٌر 11 بتارٌخ الصادر 2 / 2, رلم األمٌري المرسوم بموجب مساهمة عامة
 ("الشركة" ٌلً

الموافمات من هٌئة األوراق المالٌة والسلع لتعدٌل  النشاط  واالسم التجاري لٌصبم   ىحصلت الشركة عل
من دائره  ,455 –ع كما حصلت على الرخصة التجارٌة رلم . م 4ششركة أم المٌوٌن لالستثمارات العامة 

  2116أبرٌل  24أم المٌوٌن بتارٌخ  -التنمٌة االلتصادٌه 
االستثمار و تطوٌر المشروعات العمارٌه و تاسٌسها وادارتها0 االستثمار فً االموال  شركه هولا نشاط إن

 الزراعٌه، السٌاحٌه،  ،الترفٌهٌه، شروعات التجارٌةاالستثمار فً الم ،)اسهم و سندات( واالوراق المالٌه
تملن  ،وتاسٌسها وادارتها و الرٌاضٌه الطاله ،الصحٌه ،الخدمات التعلٌمٌه، البنٌه التحتٌه ،الصناعٌه

 واستثمار الطبمات والوحدات فً مبانً المناطك االستثمارٌة4
 ٌمع ممر الشركة فً أم المٌوٌن، اإلمارات العربٌة المتحدة4

 اإلمارات العربٌة المتحدة4 -العنوان المسجل للشركة هو أم المٌوٌن 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -4
 

"التمارٌر المالٌة المرحلٌة"4 ٌجب  34اعدت البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة وفماً للمعٌار المحاسبً رلم 
دٌسمبر  31لبٌانات المالٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً أن تمرأ هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة مع ا

2112 4 
ال تحتوي البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة على كافة المعلومات واالٌضاحات المطلوبة إلعداد البٌانات 

ً للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة4 إضافة لذلن، لٌس بالضرورة ان  تعطً المالٌة السنوٌة كاملة الُمعدة وفما
 31مإشرا للنتائج المتولعة للسنة المنتهٌة فً  2121 مارس 31أشهر المنتهٌة فً  الثالثةنتائج فترة 

 21214دٌسمبر 
 

ان اعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة ٌتطلب من اإلدارة ان تموم باستخدام احكام مهنٌة وتمدٌرات 
بٌة والمبالػ المسجلة للموجودات والمطلوبات، وافتراضات تإثر فً عملٌة تطبٌك السٌاسات المحاس

 واالٌرادات والمصروفات4 لد تختلؾ النتائج الفعلٌة عن تلن التمدٌرات4
 

ان االحكام المهنٌة الهامة التً استخدمتها اإلدارة فً تطبٌك السٌاسات المحاسبٌة للشركة والمصادر 
 31بٌمها فً البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً الرئٌسٌة األخرى للشن فً التمدٌرات هً ذاتها التً تم تط

 21124دٌسمبر 
 

 124حول األثر المحتمل لتفشً وباء كوفٌد4  15خضوعاً لألمور التً تم بحثها فً االٌضاح رلم 
 

ان جمٌع األرصدة المادٌة فٌما بٌن شركات الشركة، والمعامالت واالٌرادات والمصروفات والربم 
 لتعامالت الداخلٌة بٌن شركات الشركة لد تم استبعادها عند توحٌد البٌانات المالٌة4والخسارة الناتجة عن ا

 
 مبدأ االستمرارٌة

على ضوء الظروؾ االلتصادٌة السائدة لامت إدارة الشركة وفما للمعلومات السائدة حول المخاطر 
مبدأ االستمرارٌة4 وفما للتمٌٌم المستمبلٌة وعدم الٌمٌن لامت بتمٌٌم لدرة الشركة على مواصلة اعمالها وفما ل

استنتجت إدارة الشركة انه فً الولت الراهن ان الشركة لدٌها مصادر كافٌة لالستمرار فً عملها وان 
، وان هذه البٌانات 2112دٌسمبر  31افتراضات مبدأ االستمرارٌة الى حد كبٌر ؼٌر متؤثر عنه كما فً 

 لى أساس مبدأ االستمرارٌة4المالٌة المرحلٌة المختصرة لد تم اعدادها ع
 

ان الشركة مستمرة بمرالبة الوضع عن كثب وان إدارة الشركة اخذت كافة التدابٌر بتفعٌل مخطط 
 12استمرارٌة االعمال الخاصة بها إلدارة والتؽلب على أي تعطٌل محتمل لعملٌاتها جراء تفشً وباء كوفٌد 

 وفً المستمبل4 2121الل عام وتخفٌؾ أثره على عملٌات الشركة وادائها المالً خ



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 اتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"" جمٌع المبالػ بالدرهم اإلمار

 

 السياسات المحاسبية الهامة -5
 

تم تطبٌك السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً اعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة بصورة 
مماثلة مع تلن المتبعة فً اعداد البٌانات المالٌة السنوٌة للشركة فٌما عدا تطبٌك التعدٌالت على 

 دناه4معاٌٌر كما هو مذكور ا
 

 المعايير الجديدة والتعديالت والتحسينات على المعايير سارية المفعول
والتً تم  2121فٌما ٌلً التعدٌالت على المعاٌٌر التً أصبحت سارٌة المفعول ألول مرة لعام 
 تطبٌمها من لبل الشركة فً اعداد هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة4

 
المتعلك بامتٌازات  -12 -على " كوفٌد 16معٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم التعدٌالت على ال• 

كما انه مسموح بتطبٌمه  2121ٌونٌو  1اإلٌجار"4 تم سرٌان التعدٌل للفترة السنوٌة التً تبدأ من أو بعد 
التعدٌل  مبكراً بما فٌها الفترة المالٌة المرحلٌة موضوع التمرٌر، لامت الشركة بالتطبٌك المبكر لهذا

 الخاصة بهذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة الموحدة4
 

وفمًا للتعدٌل ٌموم المستؤجرٌن الحالٌٌن بتمٌٌم فٌما إذا كان امتٌاز اإلٌجار كإٌجار لابل للتعدٌل، وإذا 
كانوا ٌطبمون مإشر محاسبً معٌن4 وبالتالً، عندما ٌكون نطاق الزٌادة لإلٌجار والمبالػ تتؽٌر 

ٌتطلب  16طراد، عندها ٌكون عمد اٌجار منفصل موجود وان المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم با
بان اٌة تعدٌالت تإخذ باالعتبار لعمد اٌجار جدٌد، وان اٌة مبالػ مدفوعة ممدما وكذلن مستحمات متبمٌة 

 سٌتم تضمٌنها فً محاسبة عمد االٌجار الجدٌد4
 

مة عملٌة بؤن ال ٌتم التمٌٌم فٌما إذا كان امتٌازات خاص لإلٌجار تحصل ٌسمم التعدٌل للمستؤجر، كمالئ
كتعدٌالت اٌجار وبدالً من ذلن الحتساب امتٌازات االٌجار تلن  12 -كنتٌجة مباشرة من جائحة كوفٌد

 كؤنها لٌست تعدٌالت على االٌجار4 التعدٌل ال ٌإثر على المإجرٌن4
ه أٌة تؽٌٌرات فً صافً ربم أو صافً حموق الملكٌة للشركة ان تبنً تطبٌك هذا التعدٌل لم ٌنتج عن

 المعلن عنها سابما4ً

 

 4242يناير  3تعديالت أخرى على السارية المفعول في 

 4تعدٌالت على مراجع اإلطار المفاهٌمً للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة 

  34لمالٌة رلم تعدٌالت على المعٌار الدولً للتمارٌر ا –تعرٌؾ االعمال التجارٌة 

  4,ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  1تعدٌالت معٌار المحاسبة الدولً رلم  –تعرٌؾ المادٌة 

  ومعٌار  2تعدٌالت على المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم  –اإلصالحات المعٌارٌة لسعر الفائدة
 84والمعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم  32المحاسبة الدولً رلم 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 

 ر الجديدة والتعديالت على المعايير لم تصبح سارية المفعول، ولكن ممكن تطبيمها مبكراً.المعايي
 

 تموم إدارة الشركة بتمٌٌم األثر على البٌانات المالٌة المرحلٌة الموحدة4

 

 البيان تاريخ السريان 

 متداولة وؼٌر متداولة4( حول تصنٌؾ المطلوبات ك1التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم )  2122ٌناٌر  1

 ( فٌما ٌخص المعاٌٌر التالٌة:,211-2121التحسٌنات على المعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة ) 2122ٌناٌر  1

  الزراعة -41معٌار المحاسبة الدولً رلم 

  التطبٌك ألول مرة للمعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة – 1معٌار المحاسبة الدولً للتمارٌر المالٌة رلم 

  األدوات المالٌة - 2المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم 

  عمود اإلٌجار – 16المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم 

 الممبوضات لبل التفكٌر باالستخدام 16التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم  2122ٌناٌر  1

 بخصوص صفة العمود – 38التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رلم  2122ٌناٌر  1

 تحدٌث اإلشارة الى إطار العمل المفاهٌمً - 3التعدٌالت على المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم  2122ٌناٌر  1

 عمود التؤمٌن - 18التعدٌالت على المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم  2123ٌناٌر  1

سرٌان التارٌخ لٌتم 
 تحدٌده

: "بٌع أو ,2ومعٌار المحاسبة الدولً رلم  11لدولً للتمارٌر المالٌة رلم التعدٌالت على المعٌار ا
 المساهمة فً موجودات بٌن مستثمر وشركته الزمٌلة أو مشروعه المشترن

 

 راضيأ       -6
 

)مبلػ  درهم 33102250541 والبالؽه المركز المالًالظاهره فً تمٌٌم األراضً تموم الشركه ب
وتبلػ مساحتها  فً نهاٌه السنه المالٌه استنادا الى تمٌٌمات مستملٌن (2112درهم لعام  33102250541
 لدم مربع4 1106810318

 

ع  م4 حتى تارٌخه لم تكتمل اجراءات تسجٌل األراضً  باسم شركة أم المٌوٌن لالستثمارات العامة ش4
وحتى تارٌخ اعتماد البٌانات  ،اعات اسمنت ام المٌوٌن () شركة صن حٌث انها الزالت باسم الشركة المدٌم

 المرفمة فان تارٌخ اكتمال هذه االجراءات ؼٌر معروؾ4المرحلٌة الموجزة ة المالٌ
 

  مالية أوراق في إستثمارات        -7

 

 اآلخر شاملبالميمه العادله من خالل الدخل ال إستثمارات - أ
 

 

 مارس 53 

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 32801680335  25404210468  98329878,,4 ةجمدر

 501840,53  6,,202110  ,49736926 ةؼٌر مدرج

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

  45293469,25  25608120353  332014201,, 

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



 

 
 

(4) 
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 ؼٌر ذلن" " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر

 

   : يلي كما مولعها الجغرافي حسب االستثمارات تتوزع

 
 
 

 مدرجه

 مارس 53

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 22401260622  22201250888  5,,468984,9 المتحدة العربٌه اإلمارات دولة فً

 3202410813  2502250621  529,549585 مجلس التعاون الخلٌجً دول فً

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

  4,,98329878  25404210468  32801680335 

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

 
 
 
 

 غير مدرجه

 مارس 53

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 ة()ؼٌر مدلم

      

 -  -  - المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً

 501840,53  6,,202110  ,49736926 مجلس التعاون الخلٌجً دول فً

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

  49736926,  202110,,6  501840,53 

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

 
 : ٌلً كما كانت الفترة خالل ثماراتاالست على الحركة ان
 

 

 

 

 مارس 53

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 38,013,0241  38,013,0241  4789,249575 ٌناٌر  1الرصٌد فً 

 301,10222  (,260558046)   ,67973,955 صافً الحركة خالل الفترة

 )4,028602,1(  (24088,0412)  (880,290,22) مٌٌم االستثماراتفرق اعاده ت

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

  45293469,25  25608120353  332014201,, 

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

 

 4ةللشرك ةممنوح ةدرهم ضمان عن تسهٌالت بنكٌ 810621,111  مبلػالسهم اعاله ٌتضمن رصٌد ا -



 

 
 

(5) 
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 ذكر ؼٌر ذلن"" جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌ

 

 و الخسائرأمن خالل االرباح  ةالعادل ةبالميم إستثمارات   -ب
 

 : ٌلً كما الجؽرافً مولعها حسب تتوزع ،مدرجة والخسائرأ األرباح خالل من جمٌع االستثمارات
 

 مارس 53  

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 8506520816  88036,0238  3269,569854 المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً

 1306350,33  02210688,  94,697,6, مجلس التعاون الخلٌجً دول فً

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

  334922,9428  ,603520614  ,202,,0542 

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

 : ٌلً كما كانت الفترة خالل االستثمارات هذه  على الحركة إن  
 

 

 مارس 53

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 3501560232  3501560232  58957,9836 ٌناٌر  1الرصٌد فً 

 51068606,5    ,560284063   7,923,9,84 صافً الحركه خالل الفترة

 205550625  (402810263)  (5595,293,2) فرق اعاده تمٌٌم االستثمارات

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

  334922,9428  ,603520614  ,202,,0542 

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

 أرصدة مدينة اخرىومدينة ذمم    -8

 
 
 

  

 مارس 53

 4242  

 مدلمة()غير 

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 1502,30512  -  3,92679237 توزٌعات أرباح مستحمة 

 4640523  ,61,011  3968593,5 ذمم عن استثمار فً اسهم 

 -  1,10111  3529222 مصارٌؾ مدفوعه ممدما

 ,113061  11301,3  3249755 ذمم موظفٌن

 2,0521  2,0521  4597,2 نكٌهكفاالت ب

 310422  360842  ,,5396 اخرى

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

  3595729587  2660541  1502110822 

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

 



 

 
 

(6) 
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 

 نمد والنمد المعادل    -,

  

 مارس 53 

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 160,61  30352,  559475 الصندوقنمد فً 

 11042,0631  880453  559655 اإلمارات -لدى البنون  ةارصد

 6480434  1602120323  479237, الكوٌت -لدى البنون  ةارصد

 16,0815  2560,82  ,,47895 عمان –لدى البنون  ةارصد

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

  395259852  1606210118  1103310622 

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

 

 رأس المال المدفوع       -5
 

 4درهم مدفوع بالكامل 1سهم لٌمة كل منها  36301110111درهم ممسمة الً  36301110111ٌبلػ رأس مال الشركة 
 
  إحتياطي لانوني        -,
 

% من الربم السنوي إلى االحتٌاطً 11كما هو ممرر فً لانون الشركات فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، ٌحول 
ٌمكن للمساهمٌن ولؾ التحوٌل السنوي عند بلوغ االحتٌاطً المانونً نصؾ لٌمة رأس المال وهذا االحتٌاطً  ،المانونً

  4ؼٌر لابل للتوزٌع
 

  ةميعموو ةمصاريف إداري    -32

 

 المنتهٌة فً للثالثة أشهر 

 مارس 53 

 4242  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

    

 5220255  65,9374  رواتب و أجورومكافآت

 20836  329643 مصارٌؾ نهاٌه الخدمه

 410388  5496,8 مصارٌؾ االجازات

 80836  89522 كهرباء وماء

 260251  579222 اتعاب مهنٌه

 1610631  38697,6 تنوعهم

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

  ,589665  ,3206,4 

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

 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
 سهمالعائد االساسي لل    -33

 المنتهٌة فً للثالثة أشهر 

 مارس 53 

 4242  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

    
 1806150323  (3896839333) ربم الفترة  )خسارة(

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

المتوسط المرجم لعدد األسهم العادٌة لؽاٌات 
 إحتساب ربحٌة األسهم 

58592229222 
 

36301110111 

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

 ,1414  (2.267) سهمالعائد االساسً لل

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

 

  الجغرافية المطاعات    -34
 

 دولة وهً جؽرافٌٌن لطاعٌن ضمن الشركة تعمل ،الشركة موجودات مولع حسب الجؽرافٌة المطاعات تحدد
 الخلٌج4ً التعاون مجلس ودول المتحدة العربٌة اإلمارات

 

 : الموجودات توزيع  )أ         

 : الجؽرافً السوق حسب الشركة موجودات توزٌع التالً الجدول ٌظهر    
 

 مارس 53 

 4242  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2112 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2112  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 826082,0526  63,05250,64  8,595489348 دوله اإلمارات العربٌه  المتحدة

 520,810132  53014,0121  66955,9535 دول مجلس التعاون الخلٌجً

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

  ,6594359,66  62105840154  8820522062, 

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

 

 : العادلة بالميمة المالية الموجودات توزيع  )ب
 : فٌها المستثمر األنشطة وطبٌعة الجؽرافً والتوزٌع المالٌة الموجودات عن معلومات التالً الجدول ٌوضم  



 

 

(,) 
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 ً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"اإلمارات" جمٌع المبالػ بالدرهم 

 

 

          4242مارس  53 2112دٌسمبر  31 2112 مارس 31 المجموع
 مارس 31
 2112 

 دٌسمبر  31
2112 

 مارس 53

 4242 

دول مجلس التعاون 
 الخلٌجً

  ةالعربٌ اإلمارات ةدول
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 الخلٌجً

  ةالعربٌ اإلمارات ةدول
 المتحدة

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

  ةالعربي اإلمارات ةدول

 المتحدة

موجودات ماليه بالميمه  -3

الل الدخل العادله من خ

 اآلخر الشامل

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

 لطاع البنون   3,29,859767 329,2,9872 1,401350832 5230216 24201120,12  401240311 42398,593,7 ,1,40822063 24601280113

 واالستثمار التموٌل لطاع  895559422 895579248 80,230811 0322,,1102 0,410211,  1601110141 359,359448 1,01,20122 2402410241

 لطاع العمارات  4595629883 8976,93,7 1806430461 80,130411 21033,0516  208430111    4,955,9578 2504460,61 3101,10518

 لطاع الصناعه   492,79558 ,,,59,579 203130,22 202810242 204660656  208160835     795539857 405840141 501830321

 لطاع الخدمات   3298429222 - 1103210111 - 1104230111 - 3298429222 1103210111 1104230111

 لطاع الطاله   7968292,2 - 403140352 - 403140352 - 7968292,2 403140352 403140352

 لطاع االتصاالت  4549826 7983,9462 2220225 605340111 201540366 503460221    79,239566 60,330225 805110356

 لطاع التامٌن  ,8957,,89 - 102240632 - 105260813 - ,8957,,89 102240632 105260813

 لطاع المواد االساسٌه  - - - 160622 -  230422     - 160622  230422    

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

332014201,, 25608120353 45293469,25 3,,1150566  22401260622 2805160586 22201250888 5596,89,32 468984,9,,5  

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

 

موجودات مالية بالميمة  -4      

و أالعادلة من خالل االرباح 

 الخسائر

 لطاع البنون   6945693,3 ,7973,, 85,0144 205550413 501160654 502330,62 7944,9855 303130558 1102510516

 واالستثمار التموٌل لطاع  79722,,49 6985,9853 302550111  403220521  3022,0511 808110281 96579353, 806480521 1108110481

 لطاع العمارات  8392659355 395639886 2208510438  108250,24  4301410313 - 8495569574 3104860261 4301410313

لطاع الصناعه   595769,38 46,9,84 1302260615  3160,51  1302560252 - 932496,5, 1305430455 1302560252  

    لطاع الطاله  359,3,9,32 - 1404250641 - 204110111 - 359,3,9,32 1404250641 204110111

 لطاع التامٌن  ,35955,936 - 30111,,150 - 2410111 - ,35955,936 30111,,150 2410111

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

,202,,0542 ,603520614 334922,9428 1306350,33 8506520816 ,02210688 88036,0238 ,94,697,6 3269,569854  
========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ==========  
             المجموع 57395849647 41088104,4 31605640814 3604280253 ,3620882033 5106510322 ,5,493559,2 34301610268 42104310838
========= ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= ==========  



 

 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل وجزةالمإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
 ةالميمه العادل   -35

 
ي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمه أو دفعها لتحوٌل أان المٌمه العادله هً المٌمه التً سٌتم استالمها لبٌع احد الموجودات 

رٌه و تمدٌرات المٌمه العادله ن تنشا الفرولات بٌن المٌمه الدفتاملٌن بالسوق فً تارٌخ المٌاس0 وعلى هذا النحو ٌمكن ابٌن المتع
 و الجراء صفمه بشروط مجحفه4أو حاجه لتملٌص حجم عملٌاتها أي نٌه أن الشركه مستمره فً اعمالها دون أعلى افتراض 

 
ة بالمٌمة العادلة فً لائمة المركز المالً فً ثالث مستوٌات من التسلسل الهرمً للمٌمة ٌتم تجمٌع الموجودات والمطلوبات المماس

الهامة المستخدمة فً لٌاس المٌمة العادلة، على النحو  المدخالتعلى أدنى مستوى من "بناءٌتم تحدٌد هذه المجموعة  .العادلة

 :التالً
 

 4السواق النشطة لالصول أو الخصوم المتطابمةفً ا )ؼٌر المعدلة(السعار المعروضة أ :االولالمستوى 
 

  للموجودات أو المطلوبات والتً ٌمكن مالحظتها االولبخالؾ  االسعار المعروضة  ضمن المستوى  مدخالت: الثانًالمستوى 
  4سعار(االإما مباشرة )أي كؤسعار( أو بشكل ؼٌر مباشر )أي مشتمة من 

 
حظة )المدخالت ؼٌر المابلة اللمطلوبات التً ال تستند إلی بٌانات السوق المابلة للمالمستوى الثالث: مدخالت الموجودات أو ا

 4)للمالحظة
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    4242مارس  53كما في 
 بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 

 و الخسائرأاالرباح  
11201120216 - 11201120216 

الدخل  بنود لعادله من خاللبالمٌمه ا استثمارات 
 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

28806110656 - 28806110656 

الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 
 مدرجه( ؼٌر)استثمارات  اآلخر الشامل

- 205140148 205140148 

 ------------------- ------------------- ------------------ 
 55,983,9584 49736926, 5,493559,2, 
 =========== =========== =========== 

 
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    ,423ديسمبر  53كما في 
 بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 

 و الخسائرأاالرباح  
,603520614 - ,603520614 

لدخل ا بنود بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 
 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

25404210468 - 25404210468 

الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 
 مدرجه( ؼٌر)استثمارات  اآلخر الشامل

- 202110,,6 202110,,6 

 ------------------- ------------------- ------------------ 
 56295739253 494329558 565,2839,8, 
 =========== =========== =========== 

 
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    ,423 مارس 53كما في 
 بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 

 0542,,202, - 0542,,202, و الخسائرأاالرباح  
الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 

 32801680335 - 32801680335 مارات  مدرجه()استث اآلخر الشامل
الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خالل استثمارات 

 501840,53 501840,53 - مدرجه( ؼٌر)استثمارات  اآلخر الشامل
 ------------------ ------------------ ------------------ 
 63895779556 792,69575 64396529,5, 
 =========== =========== =========== 

 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"" جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً 

 

 إدارة المخاطر المالية      -36

 
 العملة األجنبٌةأدوات مالٌة تتعرض للعدٌد من المخاطر المالٌة مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر  الشركةتستخدم 

 4راس المالومخاطر 
راءات المناسبة لتخفٌض تلن المخاطر للحد بصورة دورٌة بمراجعة المخاطر التً تتعرض لها وتموم بإتخاذ اإلج الشركةتموم 

 الممبول4
 

 تتمثل فٌما ٌلً: الشركةإن أهم المخاطر التً تتعرض لها 
 

  مخاطر االئتمان   أ(    
ٌتمثل فً احتمال عدم لدرة أحد أطراؾ االداة المالٌة على الوفاء بالتزاماته فً تارٌخ االستحماق مما ٌسبب خسائر مالٌة 

 .للطرؾ اآلخر
 4ذمم االستثمارات فً  بشكل رئٌسً تتمثلاألدوات المالٌة التً تعرض الشركة لتركٌز مخاطر االئتمان إن 

 
 مخاطر السٌولة ب(

تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم لدرة المإسسة على الوفاء بالتزاماتها النمدٌة4 إن إدارة مخاطر السٌولة تتضمن اإلحتفاظ بنمدٌة 
عن طرٌك توفٌر تسهٌالت كافٌة، واإلحتفاظ بالموجوادات ذات السٌولة العالٌة ومرالبة السٌولة كافٌة وتوفٌر مصادر التموٌل 

 بشكل دوري عن طرٌك التدفمات النمدٌة المستمبلٌة4
 

أدناه إستناداً إلى الفترة من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة حتى تارٌخ  ةتم عرض جدول اإلستحمالات لإللتزامات المدرج
تعالدٌة وفً حال عدم وجود تارٌخ إستحماق تعالدي لألداة المالٌة ٌتم عرضها طبماً لتمدٌرات اإلدارة على أساس اإلستحمالات ال

 الفترة التً ٌتم فٌها تحصٌل أو إستبعاد األصل لتسوٌة اإللتزام4
 

 :2121مارس  31فٌما ٌلً تحلٌل اإلستحمالات للمطلوبات كما فً 

 
 

  عند الطلب

 5خالل 

  أشهر

 هرأش 5من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 7

          المطلوبات

 610625,  610625,  -  -  - مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
 4501110,82  -  -  4501110,82  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و

 21088806,4  -  -  -  21088806,4 بنن دائن
 --------------  --------------  --------------  --------------  -------------- 

 ,39,,,9856  67932295,4  -  5839847  35,9,629353 

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

 
 :2112دٌسمبر  31فٌما ٌلً تحلٌل اإلستحمالات للمطلوبات كما فً 

 
 

  عند الطلب

 5خالل 

  أشهر

 أشهر 5من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 7

          المطلوبات

 510214,  510214,  -  -  - مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
 ,4501,4012  -  -  ,4501,4012  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و

 105180124  -  -  -  105180124 بنن دائن 
 -------------  --------------  --------------  --------------  -------------- 

 3972,9246  67935692,5  -  5739426  6,97649548 

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

 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلي

 )غير مدلك(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 
 :2112 مارس 31فٌما ٌلً تحلٌل اإلستحمالات للمطلوبات كما فً 

 

 

  عند الطلب

 5خالل 

  أشهر

 أشهر 5من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 7

          المطلوبات

 8660,12  8660,12  -  -  - مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة
 4203820831  -  -  4203820831  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و

 6,,3401110  -  -  -  6,,3401110 بنن دائن 
 --------------  ---------------  --------------  --------------  -------------- 

 5693239558  6495,49,53  -  ,889534  ,,9463964, 

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

 

 مخاطر السوق       ( ج
اد ٌعرؾ خطر سعر السوق بؤنه الخطر الذي ٌنتج عنه تملب لٌمة األدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً أسعار السوق4تتطلب المعاٌٌر الدولٌة إلعد

اإلفصاح عن األدوات المالٌة المعرضة للتملب فً لٌمتها نتٌجة التؽٌر فً أسعارها السولٌة 4 إن األدوات المالٌة التً تعرض  التمارٌر المالٌة

 .درهم 128031102,2 تتمثل فً االستثمار فً موجودات مالٌة بمبلػ  2121مارس  31الشركة لخطر تملب سعر السوق كما فً  
 

 ةمخاطر العملة األجنبٌ      (  د
ٌعرؾ خطر أسعار العمالت األجنبٌة بؤنه الخطر الناتج عن تذبذب لٌمة األدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً سعر صرؾ 

احتفظت الشركة بؤدوات مالٌة مسجلة تعتبر عرضة لخطر أسعار  الموجزة العمالت األجنبٌة4 بتارٌخ البٌانات المالٌة المرحلٌة
عنها تؽٌرا فً مبالػ التدفمات النمدٌة المتصلة بها نتٌجة تملب أسعار صرؾ هذه العمالت األجنبٌة والتً ٌمكن أن ٌنتج 

 العمالت4
 كما ٌلً : 2121مارس  31رفك كما فً الموجز م إن تفاصٌل األدوات المالٌة بالعمالت األجنبٌة المسجلة بالمركز المالً

 
 نوع العملة 

 األجنبية

 

 الميمة المعادلة

 بالدرهم

 
 79,85,,5,9 دٌنار كوٌتً الكوٌـت  –موجودات مالٌـة 
 479237, دٌنار كوٌتً الكوٌـت  –نمد لدى البنـون 
 ,7973,, عمانًلاير  ُعمان  –موجودات مالٌة 
 ,,47895 عمانًلاير  ُعمان  –نمد لدى البنون 

 

 مخاطر راس المال     (   هـ
اإلعتبار  وتؤخذ بعٌن المساهمٌنالدٌن وأوراق حموق تراجع الشركة بشكل منتظم مكونات رأس المال التً تتضمن أدوات 

لضمان إستمرارٌة أعمالها  تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال4 وتتحكم الشركة برأس المال
 وزٌادة عوائد المساهمٌن من خالل تحمٌك الرصٌد األمثل للدٌون وحموق الملكٌة4



 

 
 

(12) 
 ستثمارات العامة ش. م. عشركة أم الميوين لإل

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4242مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

 )غير مدلك(
 " جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً ما لم ٌذكر ؼٌر ذلن"

 

  ,3 –أثر كوفيد  -37
 

"( وما تسببه من تعطٌل االعمال واضطرابات األنشطة االلتصادٌة 12 –منظمة الصحة العالمٌة عن جائحة )"كوفٌد  أعلنت
لام وأعلن عن تدابٌر متفرلة لدعم االعمال من اجل  اإلمارات العربٌة  المتحدةان نظام الحكومة المحلٌة فً دولة حول العالم4 

 هذه الجائحة4تخفٌؾ االثار السلبٌة المحتملة نتٌجة ل
استمرت الشركة بمرالبة الوضع عن كثب كما اتخذت إدارة الشركة إجراءات وتدابٌر الستمرار التشؽٌل فً حدود دنٌا من 
االضطرابات وكذلن لامت بتفعٌل خطتها الستمرارٌة االعمال وممارسات إدارة المخاطر إلدارة االضطرابات المحتملة فً 

 المستمبل4
مٌن فً الوضع السائد، لامت إدارة الشركة بإعادة النظر بتحدٌث المدخالت واالفتراضات والتمدٌرات نتٌجة لوجود عدم الٌ

المستخدمة واهداؾ إدارة المخاطر واالخذ باالعتبار تؤثٌر التملبات الجارٌة المحتملة فً تحدٌد المبالػ المتولعة للموجودات 
 21214 مارس 31المالٌة وؼٌر المالٌة كما فً 

 
 اعتماد البيانات المــالية      -38

 
 .2121أؼسطس 11 بتارٌخ اإلدارةمن لبل  الموجزةالمرحلٌة  تم اعتماد البٌانات المالٌة

 


