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  المراجعةتقرير 

 بيان 

 أ )غير مدقق( الموجز المرحلي اليبيان المركز الم

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

 2-ب )غير مدقق( الموجزالمرحلي  اآلخر الدخل الشامل  بيان

 ج )غير مدقق( الموجزبيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي 

 د )غير مدقق( الموجزبيان التدفقات النقدية المرحلي 
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 11 -1 )غير مدققة( الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 







 
 

 

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

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2022مارس  31المنتهية في  هرثالثة أشلل الموجز المرحليو الخسائر أاالرباح بيان 

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 

 المنتهية في ثالثة أشهرلل  

   

  

 
 ايضاح

 مارس 31

2022 

 )غير مدققة(

 مارس 31
2021 

 )غير مدققة(

  __________ _________ 

    االيرادات
 3,582,139 12,778,509   ارباح استثمار في اسهم

دة تقيررريم االسرررتثمارات  بالقيمرررة العادلرررة مرررن خرررالل فررررق اعرررا
 و الخسائرأاالرباح 

 1,941,142 20,667,318 )ب( 6

 - 3,870  االيرادات االخرى

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

 5,523,281  33,449,697    االيرادات مجموع

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

     المصاريف واألعباء األخرى

 26,637 560,107  تكاليف التمويل

 1,100,206 908,254 12  وعمومية ةمصاريف إداري

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

 (1,126,843)  (1,468,361)  مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

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

 4,396,438 31,981,336  الفترة     ربح صافي

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

 0.012 0.088 31 لسهم العائد األساسي ل 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 
 2-بيان ب

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 امة شركة مساهمة ع

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزالمرحلي اآلخر بيان الدخل الشامل

 )غير مدقق(
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 

 المنتهية في ثالثة أشهرلل  

   

  

 
 ايضاح

 مارس 31

2022 

 )غير مدققة(

 مارس 31
2021 

 )غير مدققة(

  __________ _________ 

    

 4,396,438 31,981,336  الفترة    صافي ربح 

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

    فترةلل بنود الدخل الشامل األخر

اعادة تقييم الموجودات المالية بالقيمة العادلة مرن خرالل 
 اآلخرالدخل الشامل 

 24,258,790 (15,072,445) )أ( 6

ن بيرع االسرتثمارات  بالقيمرة العادلرة مرن خرالل مر الربح
 اآلخرالدخل الشامل 

 - 290,122 

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

 24,548,912 (15,072,445)  للفترة اآلخرالشامل  الدخل  ربح (خسارة( اجمالي

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

 28,945,350 16,908,891  للفترة الشامل  الدخلربح  اجمالي 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 

 
 

 جبيان 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي بي

 )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 الراضيا
 _______ _________ _________ _________ ________ _________ 

       
 642,215,138 25,190,484 297,085,855 (82,032,136) 38,970,935 363,000,000 2020 ديسمبر 31الرصيد في 

 ---------------- --------------  ----------------- ----------------  ---------------- ---------------- 
 4,396,438 4,396,438 - - - - صافي ربح الفترة  

 24,548,912 290,122 - 24,258,790 - - اآلخربنود الربح الشامل 
 ---------------- --------------  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 28,945,350 4,686,560 - 24,258,790 - - الدخل الشامل للفتره  جماليا
 

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

- - 2,732,769 - (2,732,769) - 

 ---------------- --------------  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 671,160,488 27,144,275 297,085,855 (55,040,577) 38,970,935 363,000,000 2021 مارس 31الرصيد في 

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

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

 ---------------- --------------  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 31,981,336 31,981,336 - - - - الفترة   ربح صافي 

 (15,072,445) - - (15,072,445) - - اآلخربنود الربح الشامل 

 ---------------- --------------  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 16,908,891 31,981,336 - (15,072,445) - - الدخل الشامل للفتره ربح  اجمالي

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

 2022مارس  31الرصيد في 
363,000,000 44,904,118 (77,238,414) 297,085,855 86,605,464 714,357,023 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " 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

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجز المرحلية بيان التدفقات النقدية

 )غير مدقق(
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 
 
 مارس 31 

2022 

 )غير مدققة(

 مارس 31 
2021 

 مدققة(غير )

    التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

  4,396,438   31,981,336 الفترة   ربحصافى 

    تعديالت : 

  9,188   5,676 هاية الخدمة مخصص مكافأة ن

 (3,582,139)   (12,778,509) ارباح االستثمار في اسهم

 (1,941,142)   (20,667,318) والخسائرأ فرق اعادة تقييم االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل االرباح

  26,637   560,107 تكاليف التمويل

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

 (1,091,018)   (898,708) التشغيل قبل تعديالت راس المال العامل ة(ارخس)

    

 (1,178)   (2,644,614) أرصدة مدينة اخرى وذمم مدينة 

  4,298,562   (385,668) وارصده دائنه اخرىدائنه  ذمم

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

  3,206,366   (3,928,990)  التشغيلمن عمليات  (المستخدم فيالنقد )

 (26,637)   (560,107) تكاليف التمويل المدفوعه

 (74,471,457)   (21,456,484) صافي الحركه على االستثمار في اسهم 

  1,311,449   4,919,860  ن بيع اسهم وارباح االستثمار في اسهممالمستلم 

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

 (69,980,279)   )21,025,721( قدية )المستخدمة في( عمليات التشغيلصافي التدفقات الن

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

    التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 (1,236,590)   (326,522) المدفوع للمساهمين

  50,521,708   8,151,898 بنك دائن

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

  49,285,118   7,825,376  عمليات التمويل من صافي التدفقات النقدية

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

 (20,695,161)   (13,200,345) في النقد والنقد المعادل )النقص( صافي 

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

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

  6,131,882   1,954,802 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

 ة شركة مساهمة عام

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة 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 ( ة ش. م. عشركة أم القيوين لإلستثمارات العام تاسست

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

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

  2016أبريل  24أم القيوين بتاريخ  -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( واالوراق الماليه
تملك واستثمار  ،وتاسيسها وادارتها و الرياضيه الطاقه ،الصحيه ،الخدمات التعليميه، البنيه التحتيه ،الصناعيه

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

 اإلمارات العربية المتحدة. -العنوان المسجل للشركة هو أم القيوين 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -2
 

"التقارير المالية المرحلية". يجب أن تقرأ  34وفقاً للمعيار المحاسبي رقم  الموجزةاعدت البيانات المالية المرحلية 
 . 2021ديسمبر  31مع البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في  الموجزةت المالية المرحلية هذه البيانا

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلعداد البيانات المالية 
ً للمعايير الدولية للتقارير المالي ة. إضافة لذلك، ليس بالضرورة ان تعطي نتائج فترة السنوية كاملة الُمعدة وفقا

 .2022ديسمبر  31مؤشرا للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة
 

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

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
 

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

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

 
ت والربح والخسارة ان جميع األرصدة المادية فيما بين شركات الشركة، والمعامالت وااليرادات والمصروفا

 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 المستقبلية 

شركة على مواصلة اعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية. وفقا للتقييم استنتجت إدارة وعدم اليقين قامت بتقييم قدرة ال
الشركة انه في الوقت الراهن ان الشركة لديها مصادر كافية لالستمرار في عملها وان افتراضات مبدأ 

 الموجزةرحلية ، وان هذه البيانات المالية الم2021ديسمبر  31االستمرارية الى حد كبير غير متأثر عنه كما في 
 قد تم اعدادها على أساس مبدأ االستمرارية.

 
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. 2022مليات الشركة وادائها المالي خالل عام على ع



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

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

 .2021ديسمبر  31 فيللسنة المالية المنتهية  المدققة البيانات المالية
 

   الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير تطبيق  3-1

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

بالتطبيق الشركة تقم . لم للشركةوتعتقد اإلدارة بأنها لم يكن لها أثر مادي على السياسات المحاسبية  2022يناير  1

 المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل تم إصداره ولكنه لم يسر بعد. 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 3-2

 أحكام ووضع  تقعديرات وافتراضعات اتخاذالشركة  إدارة من يتطلب الموجزةالمرحلية المعلومات المالية  إعداد إن

والمصعروفات واإليعرادات  وااللتزامعات لألصعو  عنهعا المفصع  ية والمبالغالمحاسب السياسات تطبيق ىتؤثر عل قد

 التقديرات. تلك عن الفعلية النتائج تختلفوقد 

 

 تطبيعق عنعدالشرركة  إدارة اتخعذتها التعي الهامعة األحكعام كانعت المرحليعة المكففعة  الماليعة المعلومات هإعداد هذ عند

 البيانعات علعى المطبقعة لتلعك التقعديرات مماثلعة معن التأكعد لععدم ئيسعيةالر للمجموععة واألسعباب المحاسبية السياسات

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

 

في تعطل األعما  واألنشطة  2020منذ سنة أرجاء العالم   ( في جمي 19 -تسبب تفشي فيروس كورونا )كوفيد 

 االقتصادي العالمي. عدم التأكد في المناخمن ة االقتصادية وسادت حال

 

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

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

 

  مفل الحروب الشركة عالوة على ذلك  تراقب اإلدارة األحداث الناشئة األخرى التي قد تؤثر على عمليات 

 وتأثيرها على االقتصاد العالمي واألسواق المحلية.

 

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

ومراقبة وض  السيولة وفقًا لجمي   اوأحكامه اوتقديراته اافتراضاته وتعديل اإلدارة بشكل مستمر بمراجعة

 .COVID-19األحداث الناشئة  بما في ذلك األحداث األخرى غير 

 

 االدوات المالية   -4

 

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

 .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 االئتمان       أ(
يتمثل في احتمال عدم قدرة أحد أطراف االداة المالية على الوفاء بالتزاماته في تاريخ االستحقاق مما يسبب 

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

 
 لسيولةمخاطر ا 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 بالموجوادات ذات 

السيولة العالية ومراقبة السيولة بشكل دوري  التدفقات النقدية المستقبلية.عن طريق 
 



 
 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
أدناه إستناداً إلى الفترة من تاريخ الميزانية العمومية حتى  ةتم عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات المدرج

ريخ إستحقاق تعاقدي لألداة المالية يتم عرضها طبقاً تاريخ اإلستحقاقات التعاقدية وفي حال عدم وجود تا
 لتقديرات اإلدارة على أساس الفترة التي يتم فيها تحصيل أو إستبعاد األصل لتسوية اإللتزام.

 
 :2022مارس  31فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر

 أشهر 3من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  واتسن 5

          المطلوبات

 46,796,018  -  -  46,796,018  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 90,979,700  -  -  -  90,979,700 بنك دائن

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

 90,979,700  46,796,018  -  -  137,775,718 

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

 
 :2021ديسمبر  31فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 

  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 

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

 
 :2021مارس  31قاقات للمطلوبات كما في فيما يلي تحليل اإلستح

 

 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر

 أشهر 3من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 5

          المطلوبات

 50,553,635  -  -  50,553,635  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 50,521,708  -  -  -  50,521,708 بنك دائن 

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

 50,521,708  50,553,635  -  -  101,075,343 

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

 

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

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

 .درهم507,962,089 بمبلغ ودات مالية تتمثل في االستثمار في موج 2022مارس  31كما في  
 

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

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

النقدية المتصلة بها نتيجة تقلب أسعار صرف  هذه العمالت.



 
 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةيضاحات حول البيانات المالية المرحلية إ

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

 
مارس  31رفق كما في الموجز م إن تفاصيل األدوات المالية بالعمالت األجنبية المسجلة بالمركز المالي

 كما يلي : 2022
 

 نوع العملة 

 األجنبية

 

 القيمة المعادلة

 بالدرهم

 

 73,239,849 دينار كويتي الكويـت  –موجودات ماليـة 

 1,476,493 دينار كويتي الكويـت  –نقد لدى البنـوك 
 1,061,876 عمانيلاير  ُعمان  –موجودات مالية 

 339,365 عمانيلاير  ُعمان  –نقد لدى البنوك 
 

 راس المال مخاطر(        هـ
وتأخذ  المساهمينتراجع الشركة بشكل منتظم مكونات رأس المال التي تتضمن أدوات الدين وأوراق حقوق 

بعين اإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال. وتتحكم الشركة برأس 
ل تحقيق الرصيد األمثل للديون وحقوق المال لضمان إستمرارية أعمالها وزيادة عوائد المساهمين من خال

 .المساهمين
 

 إدارة رأس المال  2 -4
الهرردف الرئيسرري للشررركة هررو الحفرراظ علررى قاعرردة رأسررمالية قويررة لتؤكررد للمسررتثمرين والرردائنين وثقررة السرروق ولرردعم 

يره فري ضروء تقروم اإلدارة برصرد هيكرل رأس مالهرا وتقروم بعمرل التعرديالت عل .التطور المسرتقبلي للعمرل التجراري
 الظروف االقتصادية. 

 ال تخضع الشركة ألية متطلبات رأس مالية مفروضة خارجياً.
 

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

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

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية    4-4
تيبررات ملزمررة لتصررفية رئيسررية لرريس لرردى الشررركة أيررة موجررودات ماليررة أو مطلوبررات ماليررة تخضررع للمقاصررة، أو تر            

 واجبة النفاذ أو أية إتفاقيات مشابهة.
 

 راضيأ -5
 330,925,540)مبلغ  درهم 330,925,540 والبالغه المركز الماليالظاهره في تقييم األراضي تقوم الشركه ب

 قدم مربع. 10,671,317وتبلغ مساحتها  في نهايه السنه الماليه استنادا الى تقييمات مستقلين (2021درهم لعام 
 

  مالية أوراق في إستثمارات      -6

 

 اآلخر بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل إستثمارات -أ
 

 مارس 31 

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 291,388,903  258,239,293  243,296,017 ةمدرج

 1,793,158  2,780,927  2,651,758 ةغير مدرج

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

  245,947,775  261,020,220  293,182,061 

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



 
 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
   : يلي كما موقعها الجغرافي حسب االستثمارات تتوزع

 
 
 

 مدرجه

 مارس 31

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 

 ة()مدقق

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 261,152,106  229,306,901  213,058,929 المتحدة العربيه اإلمارات دولة في

 30,236,797  28,932,392  30,237,088 مجلس التعاون الخليجي دول في

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

  243,296,017  258,239,293  291,388,903 

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

 
 
 

 غير مدرجه

 مارس 31

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 -  -  - المتحدة العربية اإلمارات دولة في

 1,793,158  2,780,927  2,651,758 مجلس التعاون الخليجي دول في

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

  2,651,758  2,780,927  1,793,158 

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

 
 : يلي كما كانت الفترة خالل االستثمارات على الحركة ان
 

 

 

 

 مارس 31

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

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

 (10,603,807)  )30,133,130(  - صافي الحركة خالل الفترة

15,072,445) فرق اعاده تقييم االستثمارات

) 

 
11,626,272 

 
24,258,790 

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

  245,947,775  261,020,220  293,182,061 

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

 .ةللشرك ةممنوح ةدرهم ضمان عن تسهيالت بنكي 111,850,000 مبلغالسهم اعاله يتضمن رصيد ا -
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6)) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 المتحدةاإلمارات العربية  -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 و الخسائرأمن خالل االرباح  ةالعادل ةبالقيم إستثمارات   -ب
 

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

 مارس 31  

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 126,174,013  203,098,876  220,601,444 المتحدة العربية اإلمارات دولة في

 13,736,073  16,791,645  41,412,879 مجلس التعاون الخليجي دول في

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

  262,014,323  219,890,521  139,910,086 

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

 : يلي كما كانت الفترة خالل االستثمارات هذه  على الحركة إن  
 

 

 مارس 31

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 

 قة()مدق

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

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

 85,075,264  136,449,437  21,456,484  صافي الحركه خالل الفترة

 1,941,142  30,547,404  20,667,318 فرق اعاده تقييم االستثمارات

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

  262,014,323  219,890,521  139,910,086 

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

 أرصدة مدينة اخرىومدينة ذمم    -7
 
 

  

 مارس 31

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 2,567,165  1,050,000  8,908,649 توزيعات أرباح مستحقة 

 92,913  332,037  2,965,906 ارصدة نقدية لدى الوسطاء

 90,000  -  10,746 مصاريف مدفوعه مقدما

 102,184  100,000  100,000 ذمم موظفين

 1,590  1,590  1,590 كفاالت بنكيه

 47,249  56,301  56,300 اخرى

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

  12,043,191   1,539,928  2,901,101 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7)) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31ي المنتهية ف للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 نقد والنقد المعادل    -8

 مارس 31  

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 30,447  19,809  20,260 الصندوقنقد في 

 3,178,924  118,873  118,684 اراتاإلم -لدى البنوك  ةارصد

 2,583,146  14,677,100  1,476,493 الكويت -لدى البنوك  ةارصد

 339,365  339,365  339,365 عمان –لدى البنوك  ةارصد

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

  1,954,802  15,155,147  6,131,882 

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

 رأس المال المدفوع       -9
 

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

 إحتياطي قانوني         -10
 

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

 

  بنك دائن      -11
درهم في المبالغ المسحوبة على المكشوف عن طريق  90,979,700 بمبلغ  ل رصيد حساب البنك الدائن يتمث

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. في  بنوك محليةبنكية ممنوحة للشركة من  سهيالتت
 

  ةعموميو ةمصاريف إداري    -12
 

 المنتهية في للثالثة أشهر 

 مارس 31 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

    

 458,752  516,451  رواتب و أجورومكافآت

 9,188  5,677 مصاريف نهايه الخدمه

 22,634  33,692 مصاريف االجازات

 6,000  4,500 كهرباء وماء

 25,000  25,000 اتعاب مهنيه

 578,632  322,934 متنوعه

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

  908,254  1,100,206 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 سهمالعائد االساسي لل    -13

 في المنتهية للثالثة أشهر 

 مارس 31 

 2022  

 )غير مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

    
 4,396,438  31,981,336 الفترة  ربح 

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

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغايات 
 إحتساب ربحية األسهم 

363,000,000 
 

363,000,000 

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

 0.012  0.088 سهماالساسي لل العائد

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

  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 السوق حسب الشركة موجودات توزيع التالي الجدول يظهر    
 

 مارس 31 

 2022  

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 مارس 31 
 2021  

 )غير مدققة(

      

 724,269,218  764,676,713  776,663,980 دوله اإلمارات العربيه  المتحدة

 48,781,452  63,854,643  76,221,651 دول مجلس التعاون الخليجي

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

  852,885,631  828,531,356  773,050,670 

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

 



 
 

(9) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 حدةالعربية المت اإلمارات -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 

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

 

 

          2022مارس  31 2021ديسمبر  31 2021 مارس 31 المجموع
 مارس 31
 2021 

 ديسمبر  31
2021 

 مارس 31

 2022 

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

  ةالعربي اإلمارات ةدول
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 الخليجي

  ةالعربي اإلمارات ةدول
 دةالمتح

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

  ةالعربي اإلمارات ةدول

 المتحدة

موجودات ماليه بالقيمه  -1

العادله من خالل الدخل 

 اآلخر الشامل

------------------ ----------------- ----------------- ---------------- ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ -----------------  
 قطاع البنوك   146,670,187  689,370  165,212,533 618,728  202,966,697   8,822,348  147,359,557 165,831,261  211,789,045 

 واالستثمار التمويل قطاع  9,298,970  12,073,406  10,984,347 8,982,676  8,928,880   5,831,566  21,372,376 19,967,023  14,760,446 

 قطاع العقارات  17,862,832  6,381,403  18,237,365 9,310,564  13,294,199   6,776,248  24,244,235 27,547,929  20,070,447 

 قطاع الصناعه   221,636 6,905,747 277,316 6,321,801  2,593,144   4,011,343  7,127,383 6,599,117  6,604,487 

 قطاع الخدمات   19,371,000 - 16,170,000 -  17,905,000  -  19,371,000 16,170,000  17,905,000 

 قطاع الطاقه   11,303,344 - 10,153,851 -  7,848,798  - 11,303,344 10,153,851  7,848,798 

 قطاع االتصاالت  - 6,838,920 - 6,479,550 - 6,588,450 6,838,920 6,479,550 6,588,450

 قطاع التامين  8,330,960 - 8,271,489 -  7,615,388  - 8,330,960 8,271,489  7,615,388 

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

293,182,061 261,020,220 245,947,775 32,029,955 261,152,106 31,713,319 229,306,901 32,888,846 213,058,929  

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

          
موجودات مالية بالقيمة  -2         

و أباح العادلة من خالل االر

 الخسائر
 قطاع البنوك   3,280,000  11,104,876  3,603,724 862,782  4,550,000   7,221,028  14,384,876 4,466,506  11,771,028 

 ثمارواالست التمويل قطاع  56,789,730  26,211,920  40,334,353 13,268,126  28,386,379   4,832,029  83,001,650 53,602,479  33,218,408 

 قطاع العقارات  6,927,168  3,691,086  9,003,091 2,329,593  15,202,801   1,471,465  10,618,254 11,332,684  16,674,266 

قطاع الصناعه   21,080,000  404,997  21,900,000 331,144  1,487,929   211,551  21,484,997 22,231,144  1,699,480   

    قطاع الطاقه  24,096,656 -  21,646,149 - 41,629,612 - 24,096,656 21,646,149 41,629,612

 قطاع التامين  98,079,079 - 98,981,682 - 32,764,702 - 98,079,079 98,981,682 32,764,702

 قطاع الخدمات   10,348,811 - 7,629,877 - 2,152,590 - 10,348,811 7,629,877 2,152,590

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

139,910,086 219,890,521 262,014,323 13,736,073 126,174,013 16,791,645 203,098,876 41,412,879 220,601,444  
========= ========= ========= ========= ========== ========= ========= ========== ==========  

             المجموع 433,660,373 74,301,725 432,405,777 48,504,964 387,326,119 45,766,028 507,962,098 480,910,741 433,092,147
========= ========= ========= ======== ======== ========= ========= ========== ==========  



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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 ةالقيمه العادل   -15

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

ريه و تقديرات القيمه العادله على روقات بين القيمه الدفتن تنشا الفالمتعاملين 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 أافتراض 

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

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

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

 
إما   للموجودات أو المطلوبات والتي يمكن مالحظتها االولبخالف  االسعار المعروضة  ضمن المستوى  خالتمد: الثانيالمستوى 

  .سعار(االمباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من 
 

دخالت غير القابلة حظة )المالالمستوى الثالث: مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلی بيانات السوق القابلة للم
 .)للمالحظة

 
 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2022مارس  31كما في 

 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 
 و الخسائرأاالرباح  

262,014,323 - 262,014,323 

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

243,296,017 - 243,296,017 

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

- 2,651,758 2,651,758 

 ------------------- ------------------- ------------------ 
 505,310,340 2,651,758 507,962,098 
 =========== =========== =========== 

 
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    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 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 

 2,780,927 2,780,927 - مدرجه( غير)استثمارات  اآلخر الشامل
 ------------------- ------------------- ------------------- 
 478,129,814 2,780,927 480,910,741 
 =========== =========== =========== 

 
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2021 مارس 31كما في 
 بالقيمه العادله من خالل استثمارات 

 و الخسائرأاالرباح  
139,910,086 - 139,910,086 

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

291,388,903 - 291,388,903 

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

- 1,793,158 1,793,158 

 ------------------- ------------------- ------------------ 
 431,298,989 1,793,158 433,092,147 
 =========== =========== =========== 

 



 
 

(11) 
 ات العامة ش. م. عشركة أم القيوين لإلستثمار

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2022مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
  19 –أثر كوفيد  -16

 
"( وما تسببه من تعطيل االعمال واضطرابات األنشطة االقتصادية 19 –الصحة العالمية عن جائحة )"كوفيد  أعلنت منظمة
قام وأعلن عن تدابير متفرقة لدعم االعمال من اجل  اإلمارات العربية  المتحدةان نظام الحكومة المحلية في دولة حول العالم. 

 جائحة.تخفيف االثار السلبية المحتملة نتيجة لهذه ال
استمرت الشركة بمراقبة الوضع عن كثب كما اتخذت إدارة الشركة إجراءات وتدابير الستمرار التشغيل في حدود دنيا من 
االضطرابات وكذلك قامت بتفعيل خطتها الستمرارية االعمال وممارسات إدارة المخاطر إلدارة االضطرابات المحتملة في 

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

المستخدمة واهداف إدارة المخاطر واالخذ باالعتبار تأثير التقلبات الجارية المحتملة في تحديد المبالغ المتوقعة للموجودات المالية 
 .2022 مارس 31وغير المالية كما في 

 
 ماد البيانات المــاليةاعت      -17

 
 .2022مايو  12 بتاريخ  اإلدارةمن قبل  الموجزةالمرحلية  تم اعتماد البيانات المالية

 
 


