
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم الميوين

 

 الموجزة المرحليةالبيانات المالية 

 4243مارس  53 المنتهية في ثالثة أشهرلل

 المراجعةمع تمرير 

 )غير مدلمة(
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. عشرك

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم الميوين

 

 الموجزةالبيانات المالية المرحلية 

 4243مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل

 مع تمرير المراجعة

 )غير مدلمة(

 

 

 

 المحتويات
 

  

  المراجعةتمرٌر 

 بٌان 

 أ )ؼٌر مدلك( الموجز المرحلً لًبٌان المركز الما

 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 

 21 -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

 

 4243مارس  53هية في المنت ثالثة أشهرلل الموجز المرحليو الخسائر أاالرباح بيان 

 )غير مدلك(
 ً"اإلمارات"جمٌع المبالػ بالدرهم 

 

 المنتهٌة فً ثبلثة أشهرلل  

   

  

 
 اٌضاح

 مارس 53

4243 

 )غير مدلمة(

 مارس 31
2222 

 )ؼٌر مدلمة(

  __________ _________ 

    االيرادات
 1,9,559,26 587,48353   ارباح استثمار فً اسهم

االستثمارات  بالمٌمة العادلة من خالبلل  فرق اعادة تمٌٌم
 و الخسائرأاالرباح 

 (3393,291,2) 383638364 )ب( 6

 29622 -  االٌرادات االخرى

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

 (1594259544) 7874584,3   ) الخسائر(  االيرادات مجموع

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

    األخرى المصاريف واألعباء 

 3159524 488852  تكالٌؾ التموٌل

 369443, 383228428 12  وعمومٌة ةمصارٌؾ إدارٌ

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

 (,19252926) (383488,65)  مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

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

 (1694619111) ,68538865  الفترة    )خسارة( ربح صافي

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

 (24245) 2.234 31 لسهم العائد األساسً ل 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 
 

 2-بٌان ب
 عشركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. 

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4243مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزالمرحلي اآلخر بيان الدخل الشامل

 )غير مدلك(
 "جمٌع المبالػ بالدرهم اإلماراتً"

 

 المنتهٌة فً ثبلثة أشهرلل  

   

  

 
 اٌضاح

 مارس 53

4243 

 )غير مدلمة(

 مارس 31
2222 

 )ؼٌر مدلمة(

  __________ _________ 

    

 (1694619111) ,68538865  الفترة    )خسارة(ربح صافي 

    

    فترةلل بنود الدخل الشامل األخر

اعادة تمٌٌم الموجودات المالٌة بالمٌمة العادلة مالن خالبلل 
 اآلخرالدخل الشامل 

 (,2292,5945) 46847,8232 )أ( 6

من بٌالع االسالتثمارات  بالمٌمالة العادلالة  خسارة(ال)الربح 
 اآلخرمن خبلل الدخل الشامل 

 4328344 (19365) 

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

 (2292,69554) 46876,8334  للفترة اآلخرالشامل  الدخل (خسارة) ربح اجمالي

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

 (35955,9,65) 4,83678572  للفترة مل الشا الدخل )خسارة(ربح اجمالي 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 
 

 جبٌان 
 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 بية المتحدةالعر اإلمارات -أم الميوين 

 

 4243مارس  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 

 المجموع االرباح المحتجزه االراضي
 _______ _________ _________ _________ ________ _________ 
       

 64492319,25 ,259164953 92559555,,2 (9355,,5192) 3,92559424 36392229222 ,221 دٌسمبر 31الرصٌد فً 
 (1694619111) (1694619111) - - - - صافً ربح الفترة  
 (2292,69554) (19365) - (,2292,5945) - - اآلخربنود الربح الشامل 

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 (35955,9,65) (16946294,6) - (,2292,5945) - - الدخل الشامل للفتره خسائر(( اجمالً

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

بالمٌمة العادلة من خبلل الدخل  استثمارات 
 الشامل اآلخر

- - (1194,1) - 1194,1 - 

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 62594,39,63 119,139552 92559555,,2 (12393549365) 3,92559424 36392229222 2222 مارس 31الرصٌد فً 

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

 64292159135 2591,29454 92559555,,2 (5292329136) 29,35,,359 36392229222 2222 دٌسمبر 31الرصٌد فً 
 493,69435 493,69435 - - - - الفترة   ربح صافً 

 2495459,12 2,29122 - 2,,2492559 - - اآلخربنود الربح الشامل 
 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ----------------  ---------------- 

 259,459352 496569562 - 2,,2492559 - - الدخل الشامل للفتره ربح  اجمالً
 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

محول الى االرباح المحتفظ بها عند بٌع 
بالمٌمة العادلة من خبلل الدخل  استثمارات 

 الشامل اآلخر
- - 29,329,6, - (29,329,6,) - 

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

 ,,823838286 428366,427 43282,78,77 (7782628722) 5,83228357 58582228222 4243مارس  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 اإلمارات - أم الميوين

 

 4243مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجز المرحلية بيان التدفمات النمدية

 )غير مدلك(
 ً"اإلمارات"جمٌع المبالػ بالدرهم 

 
 
 مارس 53 

4243 

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
2222 

 مدلمة(ؼٌر )

    التدفمات النمدية من عمليات التشغيل 

 (1694619111)   ,68538865  الفترة  ارة(خس(  ربحصافى 

    تعدٌبلت : 

 129421   ,,383  مخصص مكافؤة نهاٌة الخدمة 

 (1,9,559,26)  (587,48353)  ارباح االستثمار فً اسهم

 3393,291,2  (383638364)  والخسائرأ فرق اعادة تمٌٌم االستثمارات  بالمٌمة العادلة من خبلل االرباح

 3159524   488852  تموٌلتكالٌؾ ال

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

 (239422,)  (,38233823)  التشؽٌل لبل تعدٌبلت راس المال العامل ة(خسار)

    

 (53,9312)  (,3832)  أرصدة مدٌنة اخرى وذمم مدٌنة 

 (59253,)   6843,8784  وارصده دائنه اخرى دائنه  ذمم

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

 (1963,9,55)   584288588  التشؽٌلعملٌات  (المستخدم فًمن ) النمد

 (3159524)  (488852)  تكالٌؾ التموٌل المدفوعه

 (124953,9621)  (2686238672)  صافً الحركه على االستثمار فً اسهم  

 129346,   385338663  ن بٌع اسهم وارباح االستثمار فً اسهممالمستلم 

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

 (12595,59564)  (8383,28423)  صافً التدفمات النمدٌة )المستخدمة فً( عملٌات التشؽٌل

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

    التدفمات النمدية من عمليات االستثمار

 -   -  المستلم من فوائد بنكٌة

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

 -   - صافً التدفمات النمدٌة من عملٌات االستثمار

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

    التدفمات النمدية من عمليات التمويل

 (591,3)  (384588732)  المدفوع للمساهمٌن

 292,29662,   ,728743822  بنن دائن

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

 ,29262945,   ,6384,7833  عملٌات التموٌل من لتدفمات النمدٌةصافً ا

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

 (,,15931693)  (4288378383)  فً النمد والنمد المعادل )النمص( صافً 

 ,169622922   488,428265  النمد والنمد المعادل فً بداٌة الفترة 

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

 193239632   4,,883538  النمد والنمد المعادل في نهاية الفترة 

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

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



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم الميوين

 

 4243مارس  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

 
 مساهمة عامة كشركة سابما( المٌوٌن أم أسمنت صناعات كةشر ( شركة أم المٌوٌن لئلستثمارات العامة ش4 م4 ع تاسست
 ("الشركة" ٌلً فٌما إلٌها )ٌشار 1,52 فبراٌر 11 بتارٌخ الصادر 2 / 52 رلم األمٌري المرسوم بموجب

الموافمات من هٌئة األوراق المالٌة والسلع لتعدٌل  النشاط  واالسم التجاري لٌصبح  شركة أم  ىحصلت الشركة عل
أم  -من دائره التنمٌة االلتصادٌه  4555 –ع كما حصلت على الرخصة التجارٌة رلم . م 4لبلستثمارات العامة شالمٌوٌن 

  2216أبرٌل  24المٌوٌن بتارٌخ 
االستثمار و تطوٌر المشروعات العمارٌه و تاسٌسها وادارتها9 االستثمار فً االموال واالوراق  شركه هولا نشاط إن

، البنٌه التحتٌه ،الصناعٌه الزراعٌه، السٌاحٌه،  ،الترفٌهٌه، االستثمار فً المشروعات التجارٌة ،()اسهم و سندات المالٌه
تملن واستثمار الطبمات والوحدات فً مبانً المناطك  ،وتاسٌسها وادارتها و الرٌاضٌه الطاله ،الصحٌه ،الخدمات التعلٌمٌه

 االستثمارٌة4
 ت العربٌة المتحدة4ٌمع ممر الشركة فً أم المٌوٌن، اإلمارا
 اإلمارات العربٌة المتحدة4 -العنوان المسجل للشركة هو أم المٌوٌن 

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية  -4
 

"التمارٌر المالٌة المرحلٌة"4 ٌجب أن تمرأ هذه  34اعدت البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة وفماً للمعٌار المحاسبً رلم 
 4 2222دٌسمبر  31رحلٌة المختصرة مع البٌانات المالٌة للشركة للسنة المنتهٌة فً البٌانات المالٌة الم

ال تحتوي البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة على كافة المعلومات واالٌضاحات المطلوبة إلعداد البٌانات المالٌة السنوٌة 
أشهر المنتهٌة  الثبلثةن، لٌس بالضرورة ان تعطً نتائج فترة كاملة الُمعدة وفماً للمعاٌٌر الدولٌة للتمارٌر المالٌة4 إضافة لذل

 22214دٌسمبر  31مإشرا للنتائج المتولعة للسنة المنتهٌة فً  2221 مارس 31فً 
 

ان اعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة ٌتطلب من اإلدارة ان تموم باستخدام احكام مهنٌة وتمدٌرات وافتراضات 
بٌك السٌاسات المحاسبٌة والمبالػ المسجلة للموجودات والمطلوبات، واالٌرادات والمصروفات4 لد تإثر فً عملٌة تط

 تختلؾ النتائج الفعلٌة عن تلن التمدٌرات4
 

ان االحكام المهنٌة الهامة التً استخدمتها اإلدارة فً تطبٌك السٌاسات المحاسبٌة للشركة والمصادر الرئٌسٌة األخرى 
 22224دٌسمبر  31هً ذاتها التً تم تطبٌمها فً البٌانات المالٌة للسنة المنتهٌة فً للشن فً التمدٌرات 

 
 1,4حول األثر المحتمل لتفشً وباء كوفٌد4  16خضوعاً لؤلمور التً تم بحثها فً االٌضاح رلم 

 
لخسارة الناتجة عن ان جمٌع األرصدة المادٌة فٌما بٌن شركات الشركة، والمعامبلت واالٌرادات والمصروفات والربح وا

 التعامبلت الداخلٌة بٌن شركات الشركة لد تم استبعادها عند توحٌد البٌانات المالٌة4
 

 مبدأ االستمرارٌة
على ضوء الظروؾ االلتصادٌة السائدة لامت إدارة الشركة وفما للمعلومات السائدة حول المخاطر المستمبلٌة وعدم الٌمٌن 

اصلة اعمالها وفما لمبدأ االستمرارٌة4 وفما للتمٌٌم استنتجت إدارة الشركة انه فً الولت لامت بتمٌٌم لدرة الشركة على مو
الراهن ان الشركة لدٌها مصادر كافٌة لبلستمرار فً عملها وان افتراضات مبدأ االستمرارٌة الى حد كبٌر ؼٌر متؤثر عنه 

 صرة لد تم اعدادها على أساس مبدأ االستمرارٌة4، وان هذه البٌانات المالٌة المرحلٌة المخت2222دٌسمبر  31كما فً 
 

ان الشركة مستمرة بمرالبة الوضع عن كثب وان إدارة الشركة اخذت كافة التدابٌر بتفعٌل مخطط استمرارٌة االعمال 
وتخفٌؾ أثره على عملٌات  ,1الخاصة بها إلدارة والتؽلب على أي تعطٌل محتمل لعملٌاتها جراء تفشً وباء كوفٌد 

 وفً المستمبل4 2221كة وادائها المالً خبلل عام الشر



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4243مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة -5
تم تطبٌك السٌاسات المحاسبٌة المستخدمة فً اعداد البٌانات المالٌة المرحلٌة المختصرة بصورة مماثلة مع تلن المتبعة فً 

 ٌٌر كما هو مذكور ادناه4اعداد البٌانات المالٌة السنوٌة للشركة فٌما عدا تطبٌك التعدٌبلت على معا
 

 4242يناير  3معايير وتعديالت جديدة سارية اعتباًرا من     

 

  تعريف األعمال5تعديالت على المعيار الدولي للتمارير المالية : 
"اندماج  3تعدٌبلت على المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة  2215أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً أكتوبر 

لمساعدة المنشآت فً تحدٌد ما إذا كانت مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول تعتبر أعماالً أم ال4 توضح األعمال" 
التعدٌبلت الحد األدنى من متطلبات األعمال وتستبعد تمٌٌم ما إذا كان المشاركون فً السوق لادرٌن على استبدال أي 

حدٌد ما إذا كانت اآللٌة المستحوذ علٌها تعتبر أساسٌة، عناصر ؼٌر موجودة، وتضٌؾ إرشادات لمساعدة المنشآت فً ت
 وتضٌك نطاق تعارٌؾ األعمال والمخرجات، وتمدم خٌار المٌام باختبار التركز للمٌمة العادلة4

إن التعدٌبلت تطبك بؤثر مستمبلً على المعامبلت أو األحداث األخرى التً تحدث فً أو بعد تارٌخ التطبٌك األولً،  
 تؤثر الشركة بهذه التعدٌبلت فً تارٌخ االنتمال4 وعلٌه فلن ت

 
  تعريف المادية,ومعيار المحاسبة الدولي  3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي : 

"عرض البٌانات المالٌة"  1تعدٌبلت على معٌار المحاسبة الدولً  2215أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً أكتوبر 
‘ المادٌة’"السٌاسات المحاسبٌة والتؽٌرات فً التمدٌرات المحاسبٌة واألخطاء" لمواءمة تعرٌؾ  5ومعٌار المحاسبة الدولً 

عبر المعاٌٌر وتوضٌح بعض األمور المتعلمة بالتعرٌؾ4 ٌنص التعرٌؾ الجدٌد على أنه "تعتبر المعلومات مادٌة إذا كان 
مول على المرارات التً ٌتخذها المستخدمون األساسٌون حذفها أو تحرٌفها أو التعتٌم علٌها من المتولع أن ٌإثر بشكل مع

للبٌانات المالٌة المرحلٌة ذات الؽرض العام استناًدا إلى تلن البٌانات المالٌة التً توفر معلومات مالٌة عن منشؤة محددة 
 للتمرٌر عنها"4

 
  المالٌة للشركة لٌس من المتولع أن ٌنتج عن التعدٌبلت على تعرٌؾ المادٌة أثر جوهري فً البٌانات

 
   على المعيار الدولي  33عفاءات اإليجار المرتبطة بتداعيات كوفيد المتعلمة بإمتياز إتأثير التطبيك المبدئي للتعديالت

 38إلعداد التمارير المالية رلم 
المرتبطة عفاءات اإلٌجار متٌاز إتتعلك بإ امتٌازات (IASB) ، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 2222فً ماٌو 

تسمح بتخفٌؾ عملً على لتً ( ا16 على المعٌار الدولً إلعداد التمارٌر المالٌة رلم  تتعدٌبل) ,1بتداعٌات كوفٌد 
، من خبلل تمدٌم  ,1لكوفٌد مباشرة التداعٌات النتٌجة فً المحاسبة عن إمتٌاز إعفاءات اإلٌجار والتً تحدث لمستؤجرٌن ا

اختٌار عدم تمٌٌم ما إذا كان امتٌاز بللمستؤجر الوسٌلة العملٌة سمح 4 ت16 ارٌر المالٌةوسٌلة عملٌة للمعٌار الدولً للتم
ٌموم  على المستؤجر الذي ٌموم بهذا االختٌار أن ٌتعٌنٌعد تعدٌبًل لعمد اإلٌجار4  ,1كوفٌد اإلٌجار المتعلك باإلعفاء من 

بنفس طرٌمة  ,1المرتبط بتداعٌات كوفٌد اإلٌجار  اتإعفاء نتٌجة امتٌازأي تؽٌٌر فً مدفوعات اإلٌجار بالمحاسبة عن 
 .16المعٌار الدولً إلعداد التمارٌر المالٌة رلم  فًمطبك  كما هوإذا لم ٌكن التؽٌٌر تعدٌبًل لعمد اإلٌجار المحاسبة 

 
وفمط  ,1ت كوفٌد تداعٌااإلٌجار التً تحدث كنتٌجة مباشرة لاعفاءات فمط على امتٌاز  للتعدٌبلت ٌنطبك عملًإن التطبٌك ال
 :جمٌع الشروط التالٌة إذا تم استٌفاء

 

ٌإدي التؽٌر فً مدفوعات اإلٌجار إلى تعدٌل الممابل لعمد اإلٌجار والذي ٌكون إلى حد كبٌر نفس أو ألل من ممابل عمد  (أ
 .اإلٌجار الذي ٌسبك التؽٌر مباشرة

)امتٌاز  2221ٌونٌو  32أصبلً فً أو لبل  أي تخفٌض فً مدفوعات اإلٌجار ٌإثر فمط على المدفوعات المستحمة   (ب
وزٌادة مدفوعات  2221ٌونٌو  32اإلٌجار ٌفً بالشرط إذا أدى إلى تخفٌض مدفوعات اإلٌجار فً أو لبل االعفاء من 

 4 2221)ٌونٌو  32اإلٌجار التً تمتد إلى ما بعد 

 .ال ٌوجد تؽٌٌر جوهري على شروط وأحكام عمد اإلٌجار  (ج
 
 دم، تعتمد اإلدارة بؤنه ال ٌوجد تؤثٌر لهذه التعدٌبلت على البٌانات المالٌة للشركة4 بناًء على ما تم- 
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 4243مارس  53هية في إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة للثالثة أشهر المنت

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

 

 المعايير الجديدة والمعدلة غير سارية المفعول بعد ولكنها متاحة للتطبيك المبكر 

ة مبٌنة شركت المالٌة للإن المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة والمعدلة الصادرة لكن لم ٌسر مفعولها بعد حتى تارٌخ إصدار البٌانا

 : أدناه
 

  تصنيف االلتزامات كمتداولة وغير متداولة – 3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
تإثر فمط على عرض االلتزامات فً بٌان المركز المالً كمتداولة  1إن التعدٌبلت التً أجرٌت على معٌار المحاسبة الدولً 

ت االعتراؾ بؤي أصل أو التزام أو إٌرادات أو مصارٌؾ أو المعلومات التً تم أو ؼٌر متداولة ولٌس على لٌمة أو تولٌ
 اإلفصاح عنها حول تلن البنود4

وتوضح التعدٌبلت أن تصنٌؾ االلتزامات كمتداولة أو ؼٌر متداولة ٌستند إلى الحموق المائمة فً نهاٌة فترة التمرٌر، وتحدد أن 
انت المنشؤة ستمارس حمها فً تؤجٌل تسوٌة االلتزام، كما توضح أن الحموق تعد التصنٌؾ ال ٌتؤثر بالتولعات حول ما إذا ك

ات فً نهاٌة فترة التمرٌر، وتمدم تعرٌفًا لـ "التسوٌة" لتوضح أنها تشٌر إلى تحوٌل النمد أو أدوات ٌلائمة إذا تم االمتثال لبلتفال
 ل4حموق الملكٌة أو الموجودات األخرى أو الخدمات إلى الطرؾ المماب

 
مع السماح بالتطبٌك  2223ٌناٌر  1التعدٌبلت بؤثر رجعً على الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد  ٌسري مفعول هذه

 المبكر4

  الممصودعائدات ما لبل االستخدام  –الممتلكات واآلالت والمعدات  – 38تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
ة من بٌع األصناؾ التً تم إنتاجها لبل أن ٌصبح هذا األصل متاًحا لبلستخدام من ال تسمح التعدٌبلت بخصم أي عائدات ناتج

تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، أي العائدات المحممة أثناء إحضار األصل إلى المولع بالحالة التشؽٌلٌة 
وبالتالً، تعترؾ المنشؤة بعائدات تلن المبٌعات إلى  البلزمة كً ٌتسنى له إنجاز األعمال بالطرٌمة التً خططت لها اإلدارة4

 4"المخزون" 2جانب التكالٌؾ ذات الصلة فً الربح أو الخسارة4 وتمٌس المنشؤة تكلفة هذه البنود وفما لمعٌار المحاسبة الدولً 
 

ذلن  16ار المحاسبة الدولً معٌاآلن 4 وٌحدد ‘اختبار ما إذا كان األصل فً حالة تشؽٌلٌة سلٌمة’توضح التعدٌبلت أٌضا معنى 
تؤجٌر النتاج أو تورٌد السلع أو الخدمات أو اإلٌمكن استخدامه فً بحٌث لؤلصل  عملًعلى أنه تمٌٌم ما إذا كان األداء الفنً وال

 لآلخرٌن أو ألؼراض إدارٌة4
 

الدخل الشامل، ٌنبؽً أن تفصح البٌانات المالٌة المجمعة عن لٌمة العائدات والتكلفة  إذا لم ٌتم عرضها بشكل منفصل فً بٌان
المدرجة فً الربح أو الخسارة والتً تتعلك ببنود منتجة ولٌست من نتاج األنشطة االعتٌادٌة للمنشؤة، وأي بند )بنود( ٌتضمن 

 تلن العائدات والتكلفة فً بٌان الدخل الشامل4
 

 ، مع السماح بالتطبٌك المبكر22224ٌناٌر  1بلت على الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد ٌسري مفعول التعدٌ
 

ك التعدٌبلت بؤثر رجعً، ولكن فمط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات التً تم إحضارها إلى المولع بالحالة ٌتطبٌتم 
خططت لها اإلدارة فً أو بعد بداٌة الفترة األولى المعروضة فً التشؽٌلٌة البلزمة كً ٌتسنى لها إنجاز األعمال بالطرٌمة التً 

 البٌانات المالٌة التً تطبك فٌها المنشؤة التعدٌبلت أوال4ً
 

)أو  المحتفظ بهاٌنبؽً للمنشؤة االعتراؾ باألثر التراكمً للتطبٌك المبدئً للتعدٌبلت كتعدٌل على الرصٌد االفتتاحً لؤلرباح 

 .( فً بداٌة تلن الفترة األولى المعروضةالمبلئمق الملكٌة، حسب أي بند آخر من بنود حمو
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 4243مارس  53إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة للثالثة أشهر المنتهية في 

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

 

  عندما تصبح هذه المعايير سارية  من غير المتولع أن يكون لتطبيمها أثر على البيانات المالية للشركةمعايير أخرى

 : المفعول وذلن كما يلي
 

 البيان تاريخ السريان

 "عمود التؤمٌن"  ,1رٌر المالٌة رلم المعٌار الدولً للتما   2223ٌناٌر  1

  لم ٌتم تحدٌدتعدٌبلت 

 بعد  سرٌانهاتارٌخ 

  ومعٌار المحاسبة الدولً  12التعدٌبلت على المعٌار الدولً للتمارٌر المالٌة رلم
الشمٌمة أو  تهوالمساهمة فً موجودات بٌن المستثمر وشركأبٌع ال: 25رلم 

 المشترن همشروع

 
 االدوات المالية   -6

 

 إدارة المخاطر المالية     6-3
العملة تستخدم الشركة أدوات مالٌة تتعرض للعدٌد من المخاطر المالٌة مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر 

 4راس المالومخاطر  األجنبٌة
لن المخاطر تموم الشركة بصورة دورٌة بمراجعة المخاطر التً تتعرض لها وتموم بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفٌض ت

 للحد الممبول4
 

 إن أهم المخاطر التً تتعرض لها الشركة تتمثل فٌما ٌلً:
 

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

 .مالٌة للطرؾ اآلخر
 ذمم االستثمارات4 فً  بشكل رئٌسً تتمثلرض الشركة لتركٌز مخاطر االئتمان إن األدوات المالٌة التً تع

 
 مخاطر السٌولة ب(

تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم لدرة المإسسة على الوفاء بالتزاماتها النمدٌة4 إن إدارة مخاطر السٌولة تتضمن 
افٌة، واإلحتفاظ بالموجوادات ذات السٌولة اإلحتفاظ بنمدٌة كافٌة وتوفٌر مصادر التموٌل عن طرٌك توفٌر تسهٌبلت ك
 العالٌة ومرالبة السٌولة بشكل دوري عن طرٌك التدفمات النمدٌة المستمبلٌة4

 
أدناه إستناداً إلى الفترة من تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة حتى تارٌخ  ةتم عرض جدول اإلستحمالات لئللتزامات المدرج

ً لتمدٌرات اإلدارة اإلستحمالات التعالدٌة وفً حال عدم وجو د تارٌخ إستحماق تعالدي لؤلداة المالٌة ٌتم عرضها طبما
 على أساس الفترة التً ٌتم فٌها تحصٌل أو إستبعاد األصل لتسوٌة اإللتزام4

 
 :2221مارس  31فٌما ٌلً تحلٌل اإلستحمالات للمطلوبات كما فً 

 
 

  عند الطلب

 5خالل 

  أشهر

 أشهر 5من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 7

          المطلوبات

 5295539635  -  -  5295539635  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 5295219,25  -  -  -  5295219,25 بنن دائن

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

 728743822,  7287758857  -  -  323,2278565 

 ========  =========  ========  ========  ========= 
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 4243مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 :2222دٌسمبر  31فٌما ٌلً تحلٌل اإلستحمالات للمطلوبات كما فً 

 
 

  عند الطلب

 5خالل 

  أشهر

 أشهر 5من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 7

          المطلوبات

 4,94,19663  -  -  4,94,19663  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 -------------  ---------------  ---------------  --------------  --------------- 

 -  6286338885  -  -  6286338885 

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

 
 :2222مارس  31فٌما ٌلً تحلٌل اإلستحمالات للمطلوبات كما فً 

 

 

  طلبعند ال

 5خالل 

  أشهر

 أشهر 5من 

  إلى سنة

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 7

          المطلوبات

 45912295,2  -  -  45912295,2  - أرصدة دائنة أخرى ذمم و
 9654,,,19,  -  -  -  9654,,,19, بنن دائن 

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

 33822288,6  6783228,24  -  -  3588,2,8778 

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

 

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

عداد التمارٌر المالٌة اإلفصاح عن األدوات المالٌة المعرضة للتملب فً لٌمتها نتٌجة التؽٌر فً المعاٌٌر الدولٌة إل
 2221مارس  31أسعارها السولٌة 4 إن األدوات المالٌة التً تعرض الشركة لخطر تملب سعر السوق كما فً  

 .درهم,43392,2914 بمبلػ تتمثل فً االستثمار فً موجودات مالٌة 
 

 مخاطر العملة األجنبٌة     (   د
ٌعرؾ خطر أسعار العمبلت األجنبٌة بؤنه الخطر الناتج عن تذبذب لٌمة األدوات المالٌة نتٌجة التؽٌر فً سعر 

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

 تملب أسعار صرؾ هذه العمبلت4
 

كما  2221مارس  31رفك كما فً الموجز م إن تفاصٌل األدوات المالٌة بالعمبلت األجنبٌة المسجلة بالمركز المالً
 ٌلً :

 
 نوع العملة 

 األجنبية

 

 الميمة المعادلة

 درهمبال

 

 668,588,23 دٌنار كوٌتً الكوٌـت  –موجودات مالٌـة 

 487,58368 دٌنار كوٌتً الكوٌـت  –نمد لدى البنـون 
 3438363 عمانًلاير  ُعمان  –موجودات مالٌة 

 5538587 عمانًلاير  ُعمان  –نمد لدى البنون 
 

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

اإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال4 وتتحكم الشركة برأس المال لضمان 
إستمرارٌة أعمالها وزٌادة عوائد المساهمٌن من  خبلل تحمٌك الرصٌد األمثل للدٌون وحموق الملكٌة4
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 4243مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

 إدارة رأس المال  4 -6
الهالدؾ الرئٌسالالً للشالركة هالالو الحفالاظ علالالى لاعالدة رأسالالمالٌة لوٌالالة لتإكالد للمسالالتثمرٌن والالدائنٌن وثمالالة السالوق ولالالدعم التطالالور 

تمالالوم اإلدارة برصالالد هٌكالالل رأس مالهالالا وتمالالوم بعمالالل التعالالدٌبلت علٌالاله فالالً ضالالوء الظالالالروؾ  .المسالالتمبلً للعمالالل التجالالاري
 االلتصادٌة4 

 ة متطلبات رأس مالٌة مفروضة خارجٌا4ًال تخضع الشركة ألٌ
 

 لياس الميمة العادلة    5 -6
تتمثل المٌمة العادلة فً السعر الممكن إستبلمه من بٌع أصل أو دفعه لتحوٌل مطلوب فً معاملة منظمة بٌن مشاركً       

صدة لدى البنون والذمم الدائنة، ألن السوق بتارٌخ المٌاس4 لم تمم الشركة باإلفصاح عن المٌم العادلة لذممها المدٌنة، األر
 لٌمها الدفترٌة تمارب بشكل معمول لمٌمهم العادلة4 

 

 مماصة الموجودات والمطلوبات المالية    6-6
لٌس لدى الشركة أٌة موجودات مالٌة أو مطلوبات مالٌة تخضع للمماصة، أو ترتٌبات ملزمالة لتصالفٌة رئٌسالٌة واجبالة النفالاذ             

 فالٌات مشابهة4أو أٌة إت
 

 راضيأ -7
درهم  3329,259542)مبلػ  درهم 3329,259542 والبالؽه المركز المالًالظاهره فً تمٌٌم األراضً تموم الشركه ب

 لدم مربع4 ,1296,1931وتبلػ مساحتها  فً نهاٌه السنه المالٌه استنادا الى تمٌٌمات مستملٌن (2222لعام 
 

  مالية أوراق في إستثمارات      -8

 

 اآلخر بالميمه العادله من خالل الدخل الشامل ثماراتإست - أ
 

 
   : ٌلً كما مولعها الجؽرافً حسب االستثمارات تتوزع

 
 
 

 مدرجه

 مارس 53

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 3,,246962,9  ,24692,5942  48383748328 المتحدة العربٌه اإلمارات دولة فً

 329,529563  ,319466925  5284588232 مجلس التعاون الخلٌجً دول فً

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

  43385,,8325  2,,9,449515  2,,96129656 

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

 
 
 
 
 

 مارس 53 

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 96129656,,2  9,449515,,2  8325,,43385 ةمدرج

 ,29514924  19,529562  ,38235837 ةؼٌر مدرج

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

  43583,48283  2,,952,92,5  25291249,23 

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



 

 
 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4243مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 
 

 غير مدرجه

 مارس 53

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 -  -  - المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً

 ,29514924  19,529562  ,38235837 مجلس التعاون الخلٌجً دول فً

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

  38235837,  19,529562  29514924, 

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

 
 : ٌلً كما كانت الفترة خبلل االستثمارات على الحركة ان
 

 

 

 

 مارس 53

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 2569,229353  229353,,256  ,4238742822 ٌناٌر  1الرصٌد فً 

  ,45951,953  2,922,9315   (3288258,22) صافً الحركة خبلل الفترة

 (,2292,5945)  (4935295,3)  46847,8232 فرق اعاده تمٌٌم االستثمارات

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

  43583,48283  2,,952,92,5  25291249,23 

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

 

 4ةللشرك ةممنوح ةدرهم ضمان عن تسهٌبلت بنكٌ 22,222,,2,  مبلػالسهم اعبله ٌتضمن رصٌد ا -
  

 و الخسائرأمن خالل االرباح  ةالعادل ةبالميم إستثمارات   -ب
 

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

 مارس 53  

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 1249,349632  ,3,9,22922  34883268235 المتحدة العربٌة اإلمارات دولة فً

 92,495,4,  1591,396,1  3582588225 مجلس التعاون الخلٌجً دول فً

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

  353833282,8  5295,39652  112922,9226 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
5)) 

 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4243مارس  53المنتهية في  للثالثة أشهر وجزةالمإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 : ٌلً كما كانت الفترة خبلل االستثمارات هذه  على الحركة إن  

 

 

 مارس 53

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 56935,9614  56935,9614  748,3588,2 ٌناٌر  1الرصٌد فً 

 5,921,9,62  (,,191,,2,9)  782278486, صافً الحركه خبلل الفترة

 (3393,291,2)  (596,49,35)  383638364 فرق اعاده تمٌٌم االستثمارات

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

  353833282,8  5295,39652  112922,9226 

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

 أرصدة مدينة اخرىومدينة ذمم    -2

 
 
 

  

 مارس 53

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 1,92459215  -  487828387 توزٌعات أرباح مستحمة 

 1946391,5  19,36,  348335 ارصدة نمدٌة لدى الوسطاء

 1529222  29222,  328222 مصارٌؾ مدفوعه ممدما

 1229553  1229153  32483,6 ذمم موظفٌن

 2595,2  195,2  38732 كفاالت بنكٌه

 ,,3194  539622  628463 اخرى

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

  483238323  33,9111  1595529565 

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

 

 نمد والنمد المعادل    -,

 مارس 53  

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 539253  3294,6  528662 الصندوقنمد فً 

 359453  259,129346  5832,8346 اإلمارات -لدى البنون  ةارصد

 259215,  429536,  487,58368 الكوٌت -لبنون لدى ا ةارصد

 ,,25695  33,9365  5538587 عمان –لدى البنون  ةارصد

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

  883538,,4  26952,9243  193239632 

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

 رأس المال المدفوع       -3
 

 4درهم مدفوع بالكامل 1سهم لٌمة كل منها  36392229222درهم ممسمة الً  36392229222الشركة  ٌبلػ رأس مال
 

 إحتياطي لانوني         -32
 

ٌمكن  ،% من الربح السنوي إلى االحتٌاطً المانون12ًكما هو ممرر فً لانون الشركات فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة، ٌحول 
سنوي عند بلوغ االحتٌاطً للمساهمٌن ولؾ التحوٌل ال  4المانونً نصؾ لٌمة رأس المال وهذا االحتٌاطً ؼٌر لابل للتوزٌع



 

 
 

 
(,) 

 شركة أم الميوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4243مارس  53ية في المنته للثالثة أشهر الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 

  بنن دائن      -33
درهم فً المبالػ المسحوبة على المكشوؾ عن   5295219,25ٌتمثل رصٌد حساب البنن الدائن الظاهر فً إٌضاح )أ( بمبلػ 

 دولة اإلمارات العربٌة المتحدة4 فً  ن محلًنسهٌبلت بنكٌة ممنوحة للشركة من بطرٌك ت
 

  ةعموميو ةمصاريف إداري    -34
 

 المنتهٌة فً للثبلثة أشهر 

 مارس 53 

 4243  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

    

 45,9152  67,8274  رواتب و أجورومكافآت

 129421  ,,383 مصارٌؾ نهاٌه الخدمه

 32,4,6  448856 مصارٌؾ االجازات

 69522  88222 كهرباء وماء

 359222  478222 اتعاب مهنٌه

 16495,4  72,8854 متنوعه

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

  383228428  ,369443 

 =========  ========= 
 سهمالعائد االساسي لل    -53

 المنتهٌة فً للثبلثة أشهر 

 مارس 53 

 4243  

 )غير مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

    
 (1694619111)  ,68538865 الفترة  )خسارة(ربح 

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

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادٌة لؽاٌات 
 إحتساب ربحٌة األسهم 

58582228222 
 

36392229222 

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

 (24245)  2.234 سهمالعائد االساسً لل

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

  الجغرافية المطاعات    -36
 

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

 

 : الموجودات توزيع  )أ         

 : الجؽرافً السوق حسب الشركة اتموجود توزٌع التالً الجدول ٌظهر    
 

 مارس 53 

 4243  

 )غير مدلمة(

 دٌسمبر 31 
2222 
 )مدلمة(

 مارس 31 
 2222  

 )ؼٌر مدلمة(

      

 6,595269126  642952,9542  ,246,483843 دوله اإلمارات العربٌه  المتحدة

 44935,9515  4,9,229612  2,38674,,6 دول مجلس التعاون الخلٌجً

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

  22582728822  6,295129452  ,4392139,44 

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

 



 

 

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

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم الميوين 

 

 4243مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةلية المرحلية إيضاحات حول البيانات الما

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

 

 

 : العادلة بالميمة المالية الموجودات توزيع  )ب
 فٌها مستثمرال األنشطة وطبٌعة الجؽرافً التوزٌعو المالٌة الموجودات عن معلومات التالً الجدول ٌوضح  

 

 

          4243مارس  53 2222دٌسمبر  31 2222 مارس 31 المجموع
 مارس 31
 2222 

 دٌسمبر  31
2222 

 مارس 53

 4243 

دول مجلس التعاون 
 الخلٌجً

  ةالعربٌ اإلمارات ةدول
 المتحدة

دول مجلس التعاون 
 الخلٌجً

  ةالعربٌ اإلمارات ةدول
 المتحدة

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

  ةالعربي اإلمارات ةلدو

 المتحدة

موجودات ماليه بالميمه  -3

العادله من خالل الدخل 

 اآلخر الشامل

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

 لطاع البنون    ,,2229,6696   595229345   ,1,19233954   92529524,  1,29,659545 129,2,9652  2119,5,9245  222911693,3 221,6,591,5
 واالستثمار التموٌل لطاع   59,259552   595319566   69222,,59   ,6942,925  695539222 695359226  149,629446  ,159425945 139,159226
 لطاع العمارات   ,,1392,491   69245,,69   1492129666   92439,61,  2393429661 6954,91,5  ,2292,2944  ,219454942 55,9556,,2
 لطاع الصناعه    295,39144   492119343   292,69562   395,39,65  292,59536 ,,,39,559  ,69624945  691,29625 595519635

 لطاع الخدمات    1,9,259222  -   149,519222  - 1296229222 -  1,9,259222  149,519222 1296229222
 لطاع الطاله    5,,95459,  -  6953,9451  - 5946292,2 -  5,,95459,  6953,9451 5946292,2
 تلطاع االتصاال  - 695559452  31294,5  9342,,695 2529624 5961,9242 695559452 69,119535 59,219544
 لطاع التامٌن   96159355,  -  965,95,5,  - ,6955,,69 -  96159355,  965,95,5, ,6955,,69

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

25291249,23 2,,952,92,5 43583,48283 3394,69,12 246962,9,,3 339245964, 24692,5942, 5482438377 48383748328  

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

          

  

  

 

موجودات مالية بالميمة  -4    

و أل االرباح العادلة من خال

 الخسائر
 لطاع البنون    495529222   92219225,   61,9566   5955,9,26  4923491,1 ,5951,,  19225,,119  6952,95,2 5922,9655
 تثمارواالس التموٌل لطاع   ,,25935693   ,49532922   196529,22   595,59354  59522,,29 4965,9631  3392159425  952592,6, 94559131,

 لطاع العمارات   1592229521   194,19465   492529534   ,,1955594  6192439155 193419664  1696,49266  5953,9333 6293549552
لطاع الصناعه    ,1945,9,2   2119551   15,92,1   1955292,2  595549,16 24,9,62  9452,,196  2922,9163 912294,5,  

    لطاع الطاله  41962,9612 -  ,159564951  - 139,1,9,12 - 41962,9612 ,159564951 139,1,9,12
 لطاع التامٌن  329,649,22 -  ,,,1291429  - ,13955,914 - 329,649,22 ,,,1291429 ,13955,914

 لطاع الخدمات   2915295,2 - - - - - 2915295,2 - -

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

112922,9226 5295,39652 353833282,8 ,92,495,4 1249,349632 1591,396,1 3,9,22922, 3582588225 34883268235  
========= ========= ========= ========= ======= === ========= ========= ========= ==========  

             المجموع 5,285488333 ,678288824 59435,,2539 4594229322 35193629425 19454,,429 65582348362 33294229,55 ,3,291339,2
========= ========= ========= ======== ======== ======== ======== ========= ==========  



 

 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم الميوين 

 

 4243مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
 ةالميمه العادل   -37

 
ي من المطلوبات ضمن معامبلت منتظمه بٌن أو دفعها لتحوٌل أان المٌمه العادله هً المٌمه التً سٌتم استبلمها لبٌع احد الموجودات 

مٌمه العادله على رٌه و تمدٌرات الن تنشا الفرولات بٌن المٌمه الدفتالمتعاملٌن بالسوق فً تارٌخ المٌاس9 وعلى هذا النحو ٌمكن ا
 و الجراء صفمه بشروط مجحفه4أو حاجه لتملٌص حجم عملٌاتها أي نٌه أن الشركه مستمره فً اعمالها دون أافتراض 

 
ٌتم تجمٌع الموجودات والمطلوبات المماسة بالمٌمة العادلة فً لائمة المركز المالً فً ثبلث مستوٌات من التسلسل الهرمً للمٌمة 

 :الهامة المستخدمة فً لٌاس المٌمة العادلة، على النحو التالً المدخبلتعلى أدنى مستوى من "بناءد هذه المجموعة ٌتم تحدٌ .العادلة

 
 4فً االسواق النشطة لبلصول أو الخصوم المتطابمة )ؼٌر المعدلة(السعار المعروضة أ :االولالمستوى 

 
إما   للموجودات أو المطلوبات والتً ٌمكن مبلحظتها االولتوى بخبلؾ  االسعار المعروضة  ضمن المس مدخبلت: الثانًالمستوى 

  4سعار(االمباشرة )أي كؤسعار( أو بشكل ؼٌر مباشر )أي مشتمة من 
 

حظة )المدخبلت ؼٌر المابلة بلالمستوى الثالث: مدخبلت الموجودات أو المطلوبات التً ال تستند إلی بٌانات السوق المابلة للم
 4)للمبلحظة

 
 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    4243مارس  53كما في 

 بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 
 و الخسائرأاالرباح  

13,9,129256 - 13,9,129256 

الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 
 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

2,193559,23 - 2,193559,23 

الدخل  بنود مٌمه العادله من خبللبال استثمارات 
 مدرجه( ؼٌر)استثمارات  اآلخر الشامل

- 19,,39155 19,,39155 

 ------------------- ------------------- ------------------ 
 653843,83,3 38235837, 65582348362 
 =========== =========== =========== 

 
 

 المجموع المستوى  الثاني  االول    المستوى 4242ديسمبر  53كما في 
 بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 

 5295,39652 - 5295,39652 و الخسائرأاالرباح  
الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 

 9,449515,,2 - 9,449515,,2 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل
الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 

 19,529562 19,529562 - مدرجه( ؼٌر)استثمارات  اآلخر الشامل
 ------------------- ------------------- ------------------- 
 552885,833, 382,48782 5548642827, 
 =========== =========== =========== 

 
 

 المجموع اني المستوى  الث المستوى االول    4242 مارس 53كما في 
 بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 

 و الخسائرأاالرباح  
112922,9226 - 112922,9226 

الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 
 )استثمارات  مدرجه( اآلخر الشامل

2,,96129656 - 2,,96129656 

الدخل  بنود بالمٌمه العادله من خبلل استثمارات 
 مدرجه( ؼٌر)استثمارات  خراآل الشامل

- 29514924, 29514924, 

 ------------------- ------------------- ------------------ 
 5,388338,84 487368262 53483558323 
 =========== =========== =========== 

 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -لميوين أم ا

 

 4243مارس  53المنتهية في  ثالثة أشهرلل الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 

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

 
  33 –أثر كوفيد  -38

 
وما تسببه من تعطٌل االعمال واضطرابات األنشطة االلتصادٌة "( ,1 –أعلنت منظمة الصحة العالمٌة عن جائحة )"كوفٌد 

لام وأعلن عن تدابٌر متفرلة لدعم االعمال من اجل  اإلمارات العربٌة  المتحدةان نظام الحكومة المحلٌة فً دولة حول العالم4 
 تخفٌؾ االثار السلبٌة المحتملة نتٌجة لهذه الجائحة4

ب كما اتخذت إدارة الشركة إجراءات وتدابٌر الستمرار التشؽٌل فً حدود دنٌا من استمرت الشركة بمرالبة الوضع عن كث
االضطرابات وكذلن لامت بتفعٌل خطتها الستمرارٌة االعمال وممارسات إدارة المخاطر إلدارة االضطرابات المحتملة فً 

 المستمبل4
النظر بتحدٌث المدخبلت واالفتراضات والتمدٌرات نتٌجة لوجود عدم الٌمٌن فً الوضع السائد، لامت إدارة الشركة بإعادة 

المستخدمة واهداؾ إدارة المخاطر واالخذ باالعتبار تؤثٌر التملبات الجارٌة المحتملة فً تحدٌد المبالػ المتولعة للموجودات المالٌة 
 22214 مارس 31وؼٌر المالٌة كما فً 
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