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

 شركة مساهمة عامة  
 العربية المتحدة  اإلمارات   -  أم القيوين

 
 2022  ديسمبر 31في   للسنة المنتهيةو الخسائر أ االرباح بيان 

 ي" اإلمارات هم ربالدلغ مبالع امي "ج

 
  

 ايضاح
 ديسمبر   31

2022 
 ديسمبر 31 

2021 

     االيرادات
 34,643,243  41,883,281 13 ستثمار في اسهمالارباح ا

فرق اعادة تقييم االستثمارات  بالقيمة العادلة من خالل  
 االرباح أو الخسائر

 30,547,404  15,260,339 )ب(  6

 8,246  4,370 14 االيرادات االخرى
  ---------------  --------------- 

 65,198,893  57,147,990  مجموع االيرادات
  ---------------  --------------- 

     المصاريف واألعباء األخرى 
 1,771,581  2,930,034  تكاليف التمويل
 4,095,484  4,738,361 15  وعمومية ةمصاريف إداري 

  ---------------   ---------------  
 (5,867,065)  (7,668,395)  مجموع المصاريف واألعباء األخرى 

  ---------------  --------------- 
 59,331,828  49,479,595   صافي ربح السنة   

  ---------------  --------------- 
 0.163  0.136 16 العائد األساسي  للسهم  

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

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية" 
 
 
 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022 ديسمبر  31في   للسنة المنتهية   االخر بيان الدخل الشامل 

 بالدرهم اإلماراتي" لغ مبالع ا"جمي 

 
  

 ايضاح
 ديسمبر   31

2022 
 ديسمبر 31 

2021 

     
 59,331,828  49,479,595   السنة   ربح فيصا
  ----------------  ---------------- 

     سنةللبنود الدخل الشامل األخر 
اعادة تقيـيم الموجـودات الماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل 

 رآلخامل الشاالدخل 
 11,626,272  (10,134,615) )أ(  6

لعادلة من خالل الدخل الربح من بيع االستثمارات  بالقيمة ا
 الشامل اآلخر

 
     3,577,089  3,774,894 

 -  (117,499,200)  م االرضاعادة تقيي فرق 

  ----------------  ---------------- 
 15,401,166  (124,056,726)  لسنةالشامل اآلخر ل الدخل اجمالي )خسارة(

  ----------------  ---------------- 
 74,732,994  (74,577,131)  للسنة الشامل   الدخل رة(سا)خاجمالي 

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

 
 يضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية" اإل "إن



 

 
 

 جبيان 
 مارات العامة ش. م. ع لإلستثن ويقيل أم اشركة 

 شركة مساهمة عامة  
 ية المتحدة عربال اإلمارات   -أم القيوين  

 
 2022  ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 ي" ات ماراإلبالدرهم  لمبالغ"جميع ا

 
 
   

   
 

رأس المال 
 المدفوع 

 إحتياطي 
 قانوني

احتياطي اعاده تقييم  
يمه  القب  تاراستثماال 

له من خالل الدخل  العاد
 أألخر الشامل

احتياطي تقييم  
 المجموع محتجزه اح الاالرب االراضي 

  _______  _________  _________  _________  ________  _________ 
       

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

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

 59,331,828 59,331,828 - - - - صافي ربح السنة  
 15,401,166 3,774,894 - 11,626,272 - - اآلخر امل  لشا لربحبنود ا

 ---------------- ---------------  -----------------  ---------------- ---------------- ---------------- 
 74,732,994 63,106,722 - 11,626,272 - - خسائر( الدخل الشامل للفتره (اجمالي 

 ----------------  ---------------  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 (18,150,000) (18,150,000) - - - - حبارات اتوزيع

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

ل  الدخل  الخمن لعادلة بالقيمة ا استثمارات 
 الشامل اآلخر 

- - 8,239,895 - (8,239,895) - 

 - (5,933,183) - - 5,933,183 - المحول إلى اإلحتياطي القانوني 
 ---------------- --------------- ----------- ------  ---------------- ---------------- ---------------- 

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

 49,479,595 49,479,595 - - - - صافي ربح السنة  
 (6,557,526) 3,577,089   - (10,134,615) - - اآلخر الربح الشامل  ) خسارة( بنود

 (117,499,200) - (117,499,200)  - - (5ايضاح ) -م ييتقالاعادة فرق 
 ---------------- --------------- ----------------- ----------------  ---------------- ---------------- 

  (74,577,131) 53,056,684 (117,499,200) (10,134,615) - - اجمالي  الدخل الشامل للفتره
 ---------------- --------------- -----------------  ----------------  ---------------- ---------------- 

 (21,780,000) (21,780,000) - - - - توزيعات ارباح
 (1,350,000) (1,350,000) - - - - مكافات اعضاء مجلس االداره

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

- - 4,773,742 - (4,773,742) - 

 - (4,947,960) - - 4,947,960 - المحول إلى اإلحتياطي القانوني 
 ---------------- --------------- ----------------- ----------------  ----------------  ---------------- 

 599,741,001 74,829,110 179,586,655 (67,526,842) 49,852,078 363,000,000 2022 ديسمبر 31الرصيد في 
  =========  ======== ========== ========= ===== ==== ========= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية" 

 
 
 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة  
 لمتحدة ا ية ربلعا  رات اإلما  -  أم القيوين

 
 2022 ديسمبر  31في   للسنة المنتهية  بيان التدفقات النقدية

 ي" اإلمارات مبالغ بالدرهم ع ال"جمي 

 
 
 ديسمبر   31 

2022 
 ديسمبر 31 

2021 

    التدفقات النقدية من عمليات التشغيل  
 59,331,828   49,479,595  السنة   ربحصافى  

    تعديالت :  
 (58,437)   20,617    مةخدلاية أة نهاافمخصص مك

 (34,643,243)   (41,883,281)  ارباح االستثمار في اسهم
ــاح  ــالل االرب ــن خ ــة م ــة العادل ــتثمارات  بالقيم ــيم االس ــادة تقي ــرق اع ف

 والخسائرأ
(15,260,339)  

 (30,547,404) 

 1,771,581   2,930,034  تكاليف التمويل
 (1,746)   (3,870) فوائد بنكية

  ---------------   --------------- 
 (4,147,421)  (4,717,244) )خسارة( التشغيل قبل تعديالت راس المال العامل 

    
 89,484  6,391 أرصدة مدينة اخرى  وذمم 
 264,951   (393,112) وارصده دائنه اخرى  ذمم 

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

 (3,792,986)   (5,103,965) غيل لتشا ات عملي خدم في ست النقد الم

 ()1,771,581   (2,930,034) تكاليف التمويل المدفوعه 

 (106,316,307)   15,357,679  صافي الحركه على االستثمار في اسهم  

 37,127,836  46,750,671  المستلم من بيع اسهم وارباح االستثمار في اسهم

  ---------------   --------------- 
 (74,753,038)   54,074,351  )المستخدم في( عمليات التشغيل من  دية النق قات فدلت ا  فيصا
  ---------------   --------------- 

    التدفقات النقدية من عمليات االستثمار 
 1,746   3,870  المستلم من فوائد بنكية

  ---------------   --------------- 
 1,746   3,870  تثمارالست ا املي من ع يةقدلن فقات ادالت   فيصا
  ---------------   --------------- 

    التدفقات النقدية من عمليات التمويل 
  (18,398,406)   (18,313,464) المدفوع للمساهمين

 (1,350,000)   (1,350,000) المدفوع مكافات مجلس االداره
 82,827,802   (45,104,033) بنك دائن

  ----------------   ---------------- 
  63,079,396   (64,767,497) عمليات التمويل من في( )المستخدمة  صافي التدفقات النقدية  

  ----------------   ---------------- 
 (11,671,896)  (10,689,276) )النقص( في النقد والنقد المعادل صافي 

 26,827,043   15,155,147  ة ن سالة اي في بد معادلالالنقد والنقد 
  ---------------   --------------- 
 15,155,147   4,465,871  نقد والنقد المعادل في نهاية السنة  لا

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

 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية" 
 



 

 
 

(1 ) 
 م. ع  ش.ة ام ات العتثمارسشركة أم القيوين لإل 

 عامة  ساهمة  م كةشر
 العربية المتحدة  اإلمارات   -  أم القيوين

 
 2022 ديسمبر   31في   للسنة المنتهية   البيانات الماليةت حول إيضاحا

 ي ما لم يذكر غير ذلك" اإلمارات " جميع المبالغ بالدرهم 

 
 تأسيس الشركة وغاياتها -1
 

لإلستثمارا تاسست  القيوين  أم  م العامت  شركة  مساهمة   كشركة  سابقا(  القيوين أم  أسمنت عاتصنا كة رش ( ع .  ة ش. 
 ( "الشركة"  يلي فيما إليها )يشار 1982 فبراير  11 بتاريخ الصادر 2 / 82 رقم  ميري ألا المرسوم  بموجب عامة

عل الشركة  لي   ى حصلت  التجاري  واالسم  النشاط   لتعديل   والسلع  المالية  األوراق  هيئة  من  أم  ح  شرصب الموافقات  كة 
  -من دائره التنمية االقتصاديه    4558  –ع كما حصلت على الرخصة التجارية رقم  . م  .عامة ش ت الماراستث لال  نوي قي ال

  2016أبريل  24أم القيوين بتاريخ 
هو لا  نشاط إن   واالوراق    شركه  االموال  في  االستثمار  وادارتها,  تاسيسها  و  العقاريه  المشروعات  تطوير  و  االستثمار 

، البنيه التحتيه  ،الصناعيه  الزراعيه، السياحيه،    ،الترفيهيه،  لمشروعات التجاريةار في امستث اال  ،ت(دان س  و   )اسهم   ماليهال
التعليميه الرياضيه  الطاقه  ، الصحيه ،الخدمات  وادارتها و  مباني    ،وتاسيسها  في  والوحدات  الطبقات  واستثمار  تملك 

 المناطق االستثمارية. 
 حدة. المت بية لعرت اارماإلا قيوين،أم الي يقع مقر الشركة ف

 لعربية المتحدة. اإلمارات ا -العنوان المسجل للشركة هو أم القيوين 
 
 أسس اإلعداد   2
 

 فقرة االلتزام   )أ(  
 م رقتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية االماراتي  

   .2021لسنة  32
 

 اس  لقي س ا ا أس )ب(  
لموجودات المالية  فة التاريخية، فيما عدا االستثمارات العقارية وبعض اتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكل

 المصنفة كحقوق ملكية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.  
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض     )ج(  
 الف ذلك.  ي وهو العملة الوظيفية للشركة، ما لم تتم اإلشارة إلى خارات اإلمهم لدر اب ة لي مانات الالبياه تم عرض هذ 
 

 استخدام التقديرات واألحكام   )د(  
والمبالغ   المحاسبية  السياسات  تطبيق  تؤثر على  وأحكام  تقديرات  بإجراء  اإلدارة  قامت  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عند 

 ت. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.  روفا المصت وادا ري إلوات مطلوبات والدا المعروضة للموجو
 لتقديرات واإلفتراضات المرتبطة بها على نحو مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات مستقبلياً.  اجعة اتتم مر

بال الخاصة  اليقين  عدم  من  الهامة  المناطق  حول  المعلومات  خاص،  وتقبشكل  لدير  علكب األ  رث ألا   هاالتي  الر  مبالغ  ى 
 المعترف بها في البيانات المالية هي كما يلي:  

 

 ( 19-ثير فيروس كورونا )كوفيدأت

مارس   )كوفيد2020في شهر  كورونا  فيروس  بإعالن  العالمية  الصحة  منظمة  قامت  في  19-،  تسبب  كجائحة، مما   )
واالقتصادية على مستوى التجارية  األنشطة  وأعللعالم ا  تعطيل  فيكومي الحات  طللسا  نت.  تدابير   ة  اإلمارات عن  دولة 

امت إدارة  السلبية المحتملة نتيجة لهذه الجائحة. تراقب الشركة الوضع عن كثب وقد ق  دعم متنوعة للتخفيف من اآلثار
إدارة خطة  أيضاً  ولديها  االضطرابات،  من  األدنى  الحد  مع  التشغيل  لمواصلة  تدابير  باتخاذ  إلدا لمخاطا  الشركة    رة ر 

 في المستقبل.   تملةالمحات راب طضالا
ي تقديراتها وإعادة افتراضاتها  الوضع، قامت إدارة الشركة بإعادة النظر فنتيجة لوجود حالة من عدم اليقين حول هذا  

شركة  ية للالوممارسات أهداف إدارة المخاطر، وأخذت باإلعتبار اآلثار المحتملة للتقلبات الجارية في تحديد المبالغ الم
 .2022ديسمبر  31لمالية وغير المالية كما في ات اوجودللمها ن عح فصلما



 

 
 

(2 ) 
 قيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع أم ال شركة 

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 ر ذلك" ر غي يذك لم ما  ي ت راماإلدرهم اغ بالال" جميع المب 

 
 مبدأ اإلستمرارية  

بتقييم قد  لمبدأ االستمرارية، واقتنعت بأن لدى الشركة  رة الشركة على االستمرار في  قامت إدارة الشركة  أعمالها وفقاً 
أر بتحقيق  الشركة  قامت  المنظور.  بالمستقبل  العمل  مواصلة  من  تمكنها  التي  الضرورية  كمباالموارد  لح،  أن    ها دي ا 

في نهاية السنة. عالوةً على ذلك،    بة )حقوق ملكية( ورأس مال عامل وتدفقات نقدية موجبة كماموج  افية ت صودا جوم
ن مادي من الممكن أن يضفي شك على قدرة الشركة على اإلستمرار كمنشأة  فإن اإلدارة ليست على علم بأي عدم يقي 

 اإلستمرارية. دأ مب  سأسا على  يةاللمانات االبي  ادمستمرة. وعليه يتم اإلستمرار في إعد
طرابات المحتملة على  إدارة الشركة باتخاذ اإلجراءات إلدارة االض استمرت الشركة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت  

( على أعمال الشركة وعملياتها وأدائها المالي في  19-أعمال الشركة التي قد يتسبب فيها تفشي فيروس كورونا )كوفيد
 . ستقبللما

 
ق بتأثير مهم نتيجة لتفشي فيروس  تبار أي مؤشر النخفاض القيمة وأي داللة مهمة فيما يتعلباإلعخذ  أت ة  رك لشا  ة راإدإن  

 (. 19-كورونا )كوفيد
 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود 
الخس مخصص  الحتساب  مصفوفة  باستخدام  الشركة  االائ تقوم  اجارالت   م ذمللة  ئتماني ر  في  لمدي ية  العقود  وموجودات  نة 

اء  ن هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجرتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كا
السداد لمجموعة متعدد أيام متأخرات  المخصص على  تستند معدالت  القيمة من جانب اإلدارة.  من  ة  اختبار النخفاض 

نوع وتصنيف العميل،  سلوك خسارة متشابه )مثل التواجد الجغرافي، نوع المنتج،    علىوي  ت تح  التي  ء ماللعاعات اقط
 (.  والتغطية بواسطة خطابات االئتمان ونماذج أخرى للضمان

  تعديل ب   تستند مصفوفة المخصص بشكل أولي على معدالت التعثر المالي التاريخية التي تم مالحظتها. ستقوم الشركة
المتوفرة ارة  الخسرة  خب   لي عدلت ر  اإلطا المستقبلية  المعلومات  مع  التاريخية  تحديث  االئتمانية  يتم  تقرير،  كل  بتاريخ   .

 الحظتها، كما يتم تحليل التغييرات في التقديرات المستقبلية.  معدالت التعثر المالي التاريخية التي تم م
 

الم التعثر  معدالت  بين  اإلرتباط  تقييم  الت الإن  االئتمانية  واأل تها  حظمال   م ت ي  لت ا  اريخية ي  والخسائر  االقتصادية  حوال 
تقييم هو  في    المتوقعة  للتغيرات  بالنسبة  حساس  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مبلغ  إن  واألحوال  جوهري.  الظروف 

وا للشركة  التاريخية  االئتمانية  الخسارة  خبرة  تكون  أال  الممكن  من  المتوقعة.  عة  توقملا  يةاداالقتصحوال  ألاالقتصادية 
 لتعثر المالي الفعلي للعميل في المستقبل.   لممثالً 

من الجهات الحكومية مستثناة من حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، حيث تعتبر الشركة هذه  ذمم المدينة  بشكل عام، ال
ضاً من  ة أي عالقال  ذات   ف راط األبة من  لمطلوا  األرصدة المدينة بأنها قابلة لإلسترداد بالكامل. كذلك يتم إستثناء األرصدة

اطر االئتمان صفراً إستناداً على حقيقة أن هذه الشركات ذات العالقة  حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة، كما تعتبر مخ
 مدعومة من قبل المالك بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ألي حاالت سيولة أو أزمة مالية. إما 

الي نتيجة لعدم ا تقييم  (، قامت إدارة الشركة بإعادة النظر، وإعاد19-ونا )كوفيدكور  يروسر فتشان اه  ب   ببلذي تسقين  ة 
ساب الخسائر االئتمانية المتوقعة وإعادة مراجعة  وقامت بتحديث المدخالت واالفتراضات المستقبلية المستخدمة في احت 

 مل. ت حلما هموتعثر مانيةئت أرصدة العمالء لتحديد العمالء الذين زادت تسهيالتهم اال
 
 ة نهاية خدمة الموظفين  مكافأ صص خم

العمل  قانون  مرسوم ب   خدمة الموظفين بناًء على أحكام  الشركة فيما يخص مكافأة نهاية  قامت اإلدارة بإحتساب إلتزامات
رقم   العمل  2021لسنة    33االماراتي  تنظيم عالقات  بشأن  تقييموتعديالته  بإجراء  اإلدارة  تقم  لم  كما  كتوارإ  .    هو ي 

محس   بو طلم )الم  عيار ب  رقم  الدولي  أن ط19حاسبة  تتوقع  حيث  الموظفين"  "منافع  عنها  (  ينتج  ال  تلك  التقييم  ريقة 
مر يتم  المخصص.  عن  كبير  بشكل  مختلف  تغيير  مستوى  وأي  سنة،  كل  بنهاية  اإلدارة  قبل  من  المخصص  اجعة 
تعديله في م يتم  المتوقع للمكافآت  ب فين  موظال  ةم خدة  اي فأة نهص مكاخصبخصوص اإللتزام  الخسارة  في  أو  الربح  يان 

 بنهاية السنة. 



 

 
 

(3 ) 
 ت العامة ش. م. ع ين لإلستثماراشركة أم القيو 

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 ك" ذل  رغي  يذكر لما م ماراتي م اإلره" جميع المبالغ بالد

 
 المخصصات والمطلوبات األخرى 

فقط إلى المدى الذي تعتبره اإلدارة ممكناً بأن يكون هناك    مطلوبات األخرى خالل الفترة يتم االعتراف بالمخصصات وال
التدفق   تقدير  إمكانية  مع  سابقة  أحداث  أو  عمليات  الناتجة عن  الخارجة  لألموال  مستقبلي  ل  شك ب   الخارجنقدي  التدفق 

ي ثوقوم أتوق  تطلب .  تطبيق  للمطلوبات  االلتزام  ومقدار  والقياس  االعتراف  القائمة،  يت  والظروف  الحقائق  على  حكام 
ا أنه من الممكن حدوث تدفقات نقدية فعلية خارجة في سنوات الحقة، فإنه يتم  والتي من الممكن أن تخضع للتغيير. بم

عديلها مع األخذ باإلعتبار الحقائق والظروف  م وت منتظ كل  بش  ى رخ األت  مطلوبات والصا مراجعة القيمة الدفترية للمخص
بن المتغيرة. م شوء حركات مدينة أو دائنة  ن الممكن أن يتسبب التغيير في تقدير المخصص أو االلتزام المعترف بهما 

 على الربح أو الخسارة التي تخص الفترة التي يحدث فيها التغيير.
 

 لجديدة والمعدلة السارية على السنة الحاليةية المالر ااريقتالد داية إلعالدولر المعايي)هـ( 
 

الحالي، عدد من التعديالت على معايير المحاسبة الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن    ة في العام طبقت الشرك 
، ولم يكن 2022ير ينا 1د بعو أ في أة تبدبي مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تعتبر سارية بشكل إلزامي لفترة محاس

 بالغ الواردة في هذه البيانات المالية.  لتطبيقها أي تأثير مادي على اإلفصاحات أو على الم
 

تعديالت على  
المعيار الدولي  
إلعداد التقارير  

إشارة إلى   3المالية 
 إطار المفاهيم العام 

للتق الدولي  المعيار  على  التعديالت  الشركة  الارطبقت  للمرة    "مالعاألدمج  "  3م  رقمالية  ير 
  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية    في السنة الحالية. تعمل التعديالت على تحديث   األولى

. كما أنها تضيف  1989بدالً من إطار المفاهيم العام    2018حيث يشير إلى إطار المفاهيم العام  ب 
الم التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  نطاق  لوباللمطبة  لنساب ،  الًب مط  3م  ية رقالإلى  في  الواقعة  ت 

الدولي   المحاسبة  معيار  الم37أحكام  معيار  .  المستحوذ  يُطبق  المحتملة.  والموجودات  طلوبات 
الدولي   نتيجة  ل  37المحاسبة  االستحواذ  تاريخ  في  موجوًدا  الحالي  االلتزام  كان  إذا  ما  تحديد 

ال للضريبة  وبالنسبة  سابقة.  ضمن  ستكو  تيألحداث  لوسر  اقنطن  المعايير    يرات تفس  جنة م 
ق المستحوذ تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  ، يطب 21الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  

المالي  التقارير  رقم  إلعداد  بدفع    21ة  التزام  إلى  أدى  الذي  الملزم  الحدث  كان  إذا  ما  لتحديد 
 .اذالضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحو

 
ار  ي عم لىع عديالتت 

دولي  ة ال حاسب الم
الممتلكات   16رقم 

  -واآلالت والمعدات  
  العائدات قبل

 االستخدام المقصود 

رقم   الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  الشركة  والمعدات    16طبقت  واآلالت  الممتلكات 
بند أي  تكلفة  من  الخصم  التعديالت  تمنع  الحالية.  السنة  في  األولى  بنوم  للمرة  الممن  ت  كاتلد 

ل متاًحا لالستخدام،  أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األص عداتوالمت آلالاو
والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشغيل  بمعنى آخر، العائدات أثناء إرسال األصل إلى الموقع  

بعائد المنشأة  تعترف  اإلدارة وبالتالي،  تقصدها  التي  ذالي كت الو  ذهيعات هالمب   اتبالطريقة  ات  ف 
البنود    لصلة ا تلك  تكلفة  المنشأة  وتقيس  الخسارة.  أو  الربح  الدولي  في  المحاسبة  لمعيار    2وفقًا 

 .المخزون
 

معيار   ويحدد  بشكل صحيح".  يعمل  األصل  كان  إذا  ما  "اختبار  معنى  أيًضا  التعديالت  توضح 
ل بحيث  لألصادي  المي ون فالء  داان األإذا كا  هذا اآلن على أنه تقييم م  16المحاسبة الدولي رقم  

 .ات أو التأجير لآلخرين أو لألغراض اإلداريةيمكن استخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو الخدم
 

في حال عدم عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الشامل، يلزم أن تفصح البيانات المالية عن 
ود المنتجة التي  البن قة ب تعلالم  ة ارخسال بح أو  ن الريامبالغ العائدات والتكلفة المدرجة في جدول ب 

للم العادية  األنشطة  ناتًجا عن  تشكل  الدخل  ال  بيان  في  )بنود( متسلسلة متضمنًا  بند  وأي  نشأة، 
 .لعائدات والتكلفةالشامل متضمن هذه ا

 



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة  
 حدة ت مالة بيت العرمارااإل  -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31ل البيانات المالية للسنة المنتهية في  ات حو ضاح يإ

 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 

 
 

تعديالت على معيار  
  37المحاسبة الدولي 

العقود المتوقع  
خسارتها )العقودغير  

تكلفة   -المجدية( 
 الوفاء العقد

للمرة األولى في السنة الحالية. تحدد    37ي  دولال  ةاسب المح  ارعي م  ت علىتعديالالطبقت الشركة  
أن   التكالي التعديالت  تتكون  بالعقد.  مباشرة  المتعلقة  التكاليف  تشمل  العقد  تنفيذ  المتعلقة  تكلفة  ف 

أو  ة  مباشرة بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد )من األمثلة على ذلك العمالة المباشر 
هو  خراأل  فالي التك  يصخصوت مواد(  ال ذلك  على  )مثال  العقود  بتنفيذ  مباشرة  تتعلق  التي  ى 

 .ء العقد( يص رسوم اإلهالك لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة في الوفاتخص

التحسينات السنوية  
على دورة المعايير  

الدولية إلعداد  
   التقارير المالية

2018-2020 

احسين الت في    ة ردواال ديالت  التع  كةالشر  تبنت إلعداد  ات  الدولية  المعايير  دورة  على  لسنوية 
التحسينات     2020-2018  ليةالتقارير الما وتتضمن  الحالي.  العام  في  األولى  للمرة 

 . ة تعديالت على أربعة معاييرالسنوي 

 
 :  ولى األ مرةلل ة ليمارير الالتقاد : تبني المعايير الدولية إلعدا 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 
م فيما  ي تعتمد المعايير المحاسبيه للمرة األولى بعد الشركة األيوفر التعديل مزيد من تخفيف األعباء للشركة التابعة الت 

المتراكمة.   الترجمة  فروق  عن  بالمحاسبة  في  ويتعلق  اإلعفاء  تستخدم  التي  التابعة  للشركة  يمكن  التعديل  لهذا  نتيجة 
اقارالت   دداعإل  الدوليعيار  لما فقرة  لمالير  األج   D16(a)ية  العملة  ترجمة  قياس  تختار  أن  لجميع  أيًضا  التراكمية  نبية 

تاريخ العمليات األجنبية   للشركة األم، وذلك على أساس  الموحدة  المالية  البيانات  إدراجها في  يتم  التي  الدفترية  بالقيمة 
ال المعايير  إلى  األم  الشركة  اادعإل  ية الدول  اسبيةمحانتقال  إجراءات  الم  ارير لتقد  تسوية على  يكون هناك  أال  الية وعلى 

. كما يتوفر خيار مماثل لشركة  ثيرات اندماج األعمال التي استحوذت فيها الشركة األم على الشركة التابعةالتوحيد وتأ
 . D16(a) ماليةالزميلة أو مشروع مشترك يستخدم اإلعفاء في المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 
 األدوات المالية: ،  9د التقارير المالية إلعدا  ليدو ال رعيا الم
 

" لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي، فإن المنشأة تُدرج  %10طبيق اختبار "ل أنه عند ت يوضح التعدي 
مة من  مستلو الة أفوع دمالم  سولك الرفي ذ  مافقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين االمنشأة )المقترض( والمقرض، ب 

 أي من الكيانين أو المقرض نيابة عن اآلخر. 
 

 اإليجارات: ، 16دولي إلعداد التقارير المالية ار الالمعي
 

 التعديالت تلغي التوضيح النتعلق بنفقات التحسينات المدخلة على عقود اإليجار. 
 

 الزراعة: ، 41المعيار المحاسبي الدولي  
النقدية للضرائب    للمنشآت الستبعاد التدفقات  41عيار المحاسبة الدولي رقم  في مدة   وار ال   تالب تطلمتلغي ايالت  عدإن الت 

ا قياس  مواءمة  على  هذا  ويعمل  العادلة.  القيمة  قياس  الدولي  عند  المحاسبة  معيار  في  العادلة  متطلبات    41لقيمة  مع 
قات النقدية المتسقة داخليًا ومعدالت  لتدفام اتخدالس  ةدل عااللقيمة  ياس الق  13المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

بل الضرائب أو ما بعد  ّدين من تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصم قالخصم وتمكين المع
 الضريبة ألفضل قياس للقيمة العادلة. 

 



 

 
 

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

 ة  ماع  مةاهركة مس ش
 إلمارات العربية المتحدة ا  -وين  يالقأم 
 

 2022ديسمبر   31لية للسنة المنتهية في  إيضاحات حول البيانات الما 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 

 
 . بعد  فعول المية را س  بحتصها لم ولكن  ارالمعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصد

 
الش تُطبق  لم  المالية،  البيانات  هذه  اعتماد  تاريخ  ال في  والمعدلة  الجديدة  الدولية  المحاسبية  المعايير  تم ركة  التي  تالية 

 إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد )وفي بعض الحاالت( لم يتم تطبيقها بعد من قبل )الجهة ذات الصلة((. 
 

 
 17لمالية ير اتقارال داد عإل ليدويار الالمع

يونيو   تعديالت  ذلك  في  وديسمبر   2020)بما 
  على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   2021

17) 
 

 عقود التأمين 

التقارير   إلعداد  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
 28ومعيار المحاسبة الدولي  10المالية 

 

الم   في  المساهمة  أو  الودات  وج بيع  أو    ريكوالش  مرتث مسبين 
 شروع المشتركالم

 المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة يف تصن   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 

والمعايير   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 2بيان الممارسة  الدولية إلعداد التقارير المالية 

 

 بية اساإلفصاح عن السياسات المح  

 تعريف التقديرات المحاسبية   8لدولي بة امحاسال يارعمى علت تعديال
 

الناشئة    12ي ر المحاسبة الدول تعديالت على معيا والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضريبة 
 عن معاملة واحدة 

 
  شركة ة لل الي الم تنايالب على ا مادي يرال يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة أن تطبيق المعايير المذكورة أعاله سيكون له تأث 

 في الفترات المستقبلية، باستثناء ما هو مبين أدناه: 
 
 عقود التأمين:    17معيار الدولي إلعداد التقارير المالية لا

 
مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها    17يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 عقود التأمين. 4ير المالية رقم تقارد ال عداإل يلدوالر المعيامحل  حل وي 
 

إل الدولي  المعيار  المالي يحدد  التقارير  رقم  عداد  المشاركة    17ة  ميزات  ذات  التأمين  لعقود  تعديله  يتم  عاًما،  نموذًجا 
يتم تبسيط النموذج العام إذا تم ا   ريق عن ط  نةعي م  معاييريفاء  ست المباشرة، الموصوف على أنه نهج الرسوم المتغيرة. 

 اللتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط. س اقيا
 

ويقيس   المستقبلية  النقدية  التدفقات  من  التيقن  وعدم  والتوقيت  المبلغ  لتقدير  الحالية  االفتراضات  العام  النموذج  يستخدم 
 حملة الوثائق.   ناتضماوات خيار يرأث وت السوق  ة في ئدبشكل صريح تكلفة عدم التيقن. يأخذ في االعتبار أسعار الفا

 



 

 
 

(6 ) 
 ة ش. م. ع شركة أم القيوين لإلستثمارات العام 

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 ر ذلك" كر غي يذ" جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم 

 
  77ولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،  تعديالت على المعيار الد2020محاسبة الدولية في يونيو  ال  ييرامع  مجلس   درأص

ال التنفيذ  وتحديات  المخاوف  رقم  لمعالجة  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  إصدار  بعد  تحديدها  تم  وتؤجل  17تي   .
المبد التطبيق  تاريخ  الللمع  ئيالتعديالت  التقارير    17رقم  لية  الماير  قارت لل  ليدويار  فترات  إلى  التعديالت(  )متضمنًا 

تبدأ في أو بعد    السنوية  لمحاسبة الدولية تمديًدا لإلعفاء  . وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس معايير ا2023يناير    1التي 
( التي    4  رقم  اليةالمير  راتقللي  الدول  معيارال)تعديالت على    9المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ي  في المعيار الدول  9لمؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تمدد تاريخ انتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء ا
 . 2023يناير  1إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  4للتقارير المالية 

 
معيار  وال  17التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،  2021ر  سمب دي   ي فة  لي دو سبة الالمحار  أصدر مجلس معايي 

( لمواجهة تحديات التنفيذ  17ار الدولي للتقارير المالية  المعلومات المقارنة )تعديل على المعي   - 9الدولي للتقارير المالية  
للتق الدولي  المعيار  إصدار  بعد  تحديدها  تم  الارالتي  المعلومات  الت   عديلالت لج  اعوي .  17مالية  ير  عرض  في  حديات 

 المقارنة. 
 

بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي، وفي هذه الحالة يتم تطبيق    17مالية رقم  الدولي للتقارير ال  يتعين تطبيق المعيار
 نهج األثر الرجعي المعدل أو نهج القيمة العادلة. 

 
ت  يكون  االنتقال،  متطلبات  الارلغرض  ب   لي واأل تطبيق  يخ  المنشأة  رة  فت   ةداي هو  فيها  تطبق  التي  السنوية  التقارير  إعداد 

 لتطبيق األولي. ولى المعيار وتاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ اللمرة األ
 

قم  ي رلو لدا  بة المحاس عيار  ومالبيانات المالية الموحدة    10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
المشتركة  الستا   28 والمشروعات  الزميلة  الشركات  في  أ  -ثمارات  مستثمر  بيع  بين  الموجودات  في  المساهمة  و 

 وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك: 
 

فيها    يكون  تيالحاالت ال   28ومعيار المحاسبة الدولي    10تعالج التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
افمة  مساه  أوع  بي  على  لموي  المشترك  مشروعه  أو  الزميلة  وشركته  مستثمر  بين  تنص  جودات  حيث  التحديد،  وجه 

قدان السيطرة على شركة تابعة التي ال تحتوي على نشاط تجاري  التعديالت على أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن ف
ية، يُعترف بها في أرباح أو  لملكوق احق  يقة رطم  دا تخها باسحتساب ا   في معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم

شترك.  دود حصص المستثمرين غير ذوي الصلة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع الم خسائر الشركة األم فقط في ح
تابعة   شركة  أي  في  بها  المحتفظ  االستثمارات  قياس  إعادة  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  فإن  )ساوبالمثل،  التي  بقة 

بالقيمة العادلة في أرباح أو    وع مشترك تقوم باستخدام طريقة حقوق الملكية( يُعترف بهامشر  ة أوميلة زكرش  حتصب أ
مص حدود  في  فقط  السابقة  األم  الشركة  المشروع  خسائر  أو  الزميلة  الشركة  في  الصلة  ذوي  غير  المستثمرين  الح 

 المشترك الجديد. 
 

الم المبكر.  التعدي ت ال  نفاذ  يخارت   لدوليةسبة احا سوف يحدد مجلس معايير  بالتطبيق  لها  يُسمح  إدارة  ت ؛ ومع ذلك،  توقع 
التعديالت قد يكون له تأثير على البيانات المالية الموحدة للشركة في الفترات المستقبلية في حالة    كة أن تطبيق هذهالشر

 ظهور مثل هذه المعامالت. 
 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  ا  1تعديالت  غير  المط نيف  تص  -ة  يلما الت  لبيانا عرض  أو  متداولة  أنها  على  لوبات 
 متداولة 

 
فقط على عرض المطلوبات على أنها   2020الذي أصدر في يناير    1حاسبة الدولي رقم  على معيار الم  تؤثر التعديالت

أصل بأي  االعتراف  توقيت  أو  مبلغ  وليس  المالي  المركز  بيان  في  متداولة  غير  أو  الت أ   متداولة  أوو    و أ   خلد  زام 
 علومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود. الم ت أووفا مصر
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 م القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع ة أشرك

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 غير ذلك" ذكر لم ي ما تي ارماإلا الدرهمالغ ب مب " جميع ال

 
وجودة في نهاية فترة  متداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق المتوضح التعديالت أن تصنيف المطلوبات على أنها  

االلتزام،   تسوية  تأجيل  في  حقها  ستمارس  المنشأة  كانت  إذا  ما  حول  بالتوقعات  يتأثر  ال  التصنيف  أن  وتحدد  التقرير 
الحوضيح  وت  "الاال  حالة في  دة  وجمو ق  قو أن  تعريف  وتقديم  التقرير،  فترة  نهاية  في  بالعهود  أن  لتزام  لتوضيح  تسوية" 

 أو أدوات حقوق الملكية أو الموجودات أو الخدمات األخرى. التسوية تشير إلى التحويل إلى الطرف المقابل من النقد 
 

السماح بالتطبيق المبكر. يدرس    مع  ،2023ر  يناي   1  عدب   في أو  تبدأ  تيتُطبق التعديالت بأثر رجعي للفترات السنوية ال
بشأن تصنيف    1ولية حاليًا مزيد من التعديالت على متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  مجلس معايير المحاسبة الد 

 .2020المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة، بما في ذلك تأجيل تطبيق تعديالت يناير 
 
إتوت  اقع  الموحدة  الت   هذه  بيقتط  نأة  ركلش دارة  المالية  البيانات  على  تأثير  له  يكون  قد  الفترات  عديالت  في  للشركة 

 المستقبلية.
 

الدولي   المحاسبة  معيار  على  النسبية    1تعديالت  األحكام  إصدار  المالية  التقارير  إلعداد  المالية  البيانات    -عرض 
 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 

 
تتمثل  لا ت تعديالت  رقم  معي   لباتمتطير  ي غفي  الدولي  المحاسبة  السيا  1ار  عن  باإلفصاح  يتعلق  المحاسبية.  فيما  سات 

المح  "السياسات  مصطلح  على  األمثلة  جميع  التعديالت  المحاسبيةتستبدل  السياسة  بمعلومات  الهامة"     اسبية 
مادية المحاسبية  السياسة  معلومات  وتعتبر  عند  ن /المادية/النسبية".  إذا،  ال  يا سوا  إليه  النظر سبية  األخرى  مع  معلومات 

المستخدمون   يتخذها  التي  القرارات  على  تؤثر  أن  معقول  بشكل  المتوقع  فمن  للمنشأة،  المالية  البيانات  في  المدرجة 
 سيون للبيانات المالية لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية. األسا

 
المح المعيار  تعديل  تم  رقم  اسكما  الدولي  ألتو   1بة  اللومعن  ضيح  غير  مات  بالمعامالت  تتعلق  التي  المحاسبية  سياسة 

المحاسبية   السياسة  معلومات  تكون  قد  عنها.  اإلفصاح  يلزم  وال  مادية  غير  األخرى  الشروط  أو  األحداث  أو  المادية 
أو الظروف األخرى، ح أو األحداث  المعامالت ذات الصلة  المبا   تى مادية/نسبية بسبب طبيعة  .  يةر مادلغ غي لو كانت 

بالمعامالت المادية أو األحداث أو الظروف األخرى مادية في حد    ع ذلك،وم ليست كل المعلومات المحاسبية المتعلقة 
 ذاتها.

 
الدولي   المحاسبة  التعديالت على معيار  بعد    1تسري  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  السماح    2023يناير    1للفترات  ، مع 

على المعايير الدولية إلعداد التقارير    2التعديالت على بيان الممارسة    تحتوي   ال .  ستقبالً قها ممبكر ويتم تطبي البالتطبيق  
 المالية على تاريخ سريان أو متطلبات انتقال. 

 
تعريف    -السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء    8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  

 :بيةتقديرات المحاسال
 

ا تست لتعديالإن  الجديد،  ت  التعريف  المحاسبية، بموجب  التقديرات  بتعريف  المحاسبية  التقديرات  التغيير في  تعريف  بدل 
 فإن التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضع لعدم التيقن من القياس" 

لس معايير المحاسبة الدولية بمفهوم التغييرات في  تفظ مجك، احمع ذلت المحاسبية. ورا تم حذف تعريف التغيير في التقدي 
 التقديرات المحاسبية في المعيار مع اإليضاحات التالية: 

 

 ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيًحا لخطأ.  •

ير التقدير المحاسبي هي تغييرات في التقديرات  م لتطومستخداس الأو أسلوب القي   تإن تأثيرات التغيير في أحد المدخال  •
 المحاسبية إذا لم تكن ناتجة عن تصحيح أخطاء الفترة السابقة. 
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع 

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31ة في  منتهينة الات المالية للس ان إيضاحات حول البي

 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 

 
)أمثلة   الدولية مثالين  المحاسبة  الدولي  5-4أضاف مجلس معايير  المحاسبة  بتنفيذ معيار  الخاصة  إلى اإلرشادات   )8  ،

يتسبب في حدوث ارتباك في    نه قد( أل3  )مثالمثاالً واحًدا  ة  المصاحب للمعيار. حذف المجلس الدولي لمعايير المحاسب 
 ضوء التعديالت. 

للتغيرات في السياسات المحاسبية    2023يناير    1تعتبر التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  
 طبيق المبكر. لت والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تحدث في أو بعد بداية تلك الفترة مع ا

 
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات    -ضرائب الدخل    - 12ر المحاسبة الدولي رقم  ى معيات عل تعديال 

 الناشئة عن معاملة واحدة 
 

إن التعديالت تقدم استثناء آخر من اإلعفاء من االعتراف األولي. بموجب التعديالت، ال تُطبق المنشأة االعتراف األولي  
 فروق ضريبية مؤقتة متساوية قابلة للخصم.  دي إلى تي تؤت الإلعفاء للمعامالبا

 
استناًدا إلى قانون الضرائب المعمول به، قد تنشأ فروق مؤقتة متساوية قابلة للخصم وخاضعة للضريبة عند االعتراف  

. على  ضريبةضع لل أو الربح الخا   بة األولي بأصل أو التزام في أي معاملة ال تمثل اندماج لألعمال وال تؤثر على المحاس
سبيل المثال، قد ينشأ هذا عند االعتراف بالتزام عقد اإليجار وما يقابله من حق استخدام األصل بتطبيق المعيار الدولي  

 في تاريخ بدء عقد اإليجار.  16إلعداد التقارير المالية رقم 
 

م ضريبي مؤجل ذو  والتزابأصل  تراف  ى المنشأة االععل، يتعين  12وفقا للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
 . 12صلة، مع االعتراف بأي أصل ضريبي مؤجل يخضع لمعايير االسترداد الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
  الذي يشرح كيفية تطبيق   12يضيف مجلس معايير المحاسبة الدولية أيًضا مثااًل توضيحيًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  

 لتعديالت.ا
 

المعامالت التي تحدث في أو بعد بداية أول فترة مقارنة معروضة. وباإلضافة إلى ذلك، تعترف    ت على تعديالبق التنط
 المنشأة في بداية أقرب فترة مقارنة بما يلي:

 

م  داأصل ضريبي مؤجل )إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن عى أساسها استخ •
التزام ضريبي مؤجل لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخاضعة للضريبة المرتبطة  خصم( وبل للالقا الفرق المؤقت 

 بما يلي:

 حق استخدام موجودات ومطلوبات اإليجار.  ⎯

تكلفة األص ⎯ بها كجزء من  المعترف  المقابلة  المماثلة والمبالغ  التشغيل وإعادة االسترداد والمطلوبات  ذي  ل  إيقاف 
 الصلة. 

يق المبدئي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة )أو أي مكون آخر من حقوق  للتطب   راكمير الت األث  •
 الملكية، حسب االقتضاء( في ذلك التاريخ.

 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر. 2023يناير  1تسري التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
أن  إدتوقع  ت  الشركة  الفترات  التعدي هذه    تطبيقارة  في  للشركة  الموحدة  المالية  البيانات  على  تأثير  له  يكون  قد  الت 

 المستقبلية في حالة حدوث مثل هذه المعامالت. 
 

 السياسات المحاسبية المتبعة    -3
 إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات كما يلي: 

 
 الغير مالية ات ودانخفاض قيمة الموج    3-1

ن مركز مالي ، تقوم الشركة بمراجعة القيمة التي تظهر بها االصول الملموسة في بيان المركز المالي  كل بيااريخ  في ت 
لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه األصول قد انخفضت قيمتها. في حالة وجود أي مؤشرات انخفاض ، يتم  

انخفاض القيمة ، إن وجدت ، على أنها المبلغ الذي  خسارة  مدى    تحديدلألصل من أجل    ادتقدير القيمة القابلة لالسترد
تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ القابل لالسترداد. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل مطروحاً  

 منها تكاليف البيع اوالقيمة المستخدامة ايهما اعلى.  
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 م. ع  امة ش.ت العثماراالقيوين لإلست أم شركة 

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 

 
اف على دراية وراغبة في المبادلة  ين أطرصل ب ذا األ الله استبدال هخ  تمثل القيمة العادلة لألصل المبلغ الذي يمكن من

من   تستمد  أن  المتوقع  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  هي  المستخدمة  القيمة  حرة.  تنافسية  معاملة  خالل  من 
صلة  ات الاج الموجودات ذدراألصل. يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة ، ما لم يتم إ

 عادة التقييم ، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع خسارة انخفاض القيمة على أنها انخفاض في إعادة التقييم . قيمة إب 
 

التي يظهربها االصل في المركز المالي بالقيمة المعدلة  القيمة  عندما يتم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا ، يتم زيادة  
ينبغي أن تكون الزيادة  الناتجة عن االنعكاس أكثر مما كانت التكلفة التاريخية  كن ال  د ، لستردابلغ القابل لاللمالتقديرية ل

القيمة   انخفاض  تخفيض خسارة  إدراج  يتم  السابقة.  السنوات  في  حدث  قد  القيمة  في  االنخفاض  يكن  لم  لو  المستهلكة 
، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع   لتقييمادة امة إعل ذي الصلة بقي ص مباشرةً في بيان الدخل الشامل ما لم يتم إدراج األ

 تخفيض خسارة انخفاض القيمة على أنها زيادة في إعادة التقييم.
 

 أدوات مالية       3-2
  يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية لهذه األدوات. يتم قياس 

والمطا مب الما  لوباتلموجودات  أو  لية  حيازة  إلى  مباشرة  تعزى  التي  المعامالت  تكاليف  تضاف  العادلة.  بالقيمة  دئيًا 
إصدار األصول المالية والخصوم المالية )بخالف األصول المالية والخصوم المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

المالية وذلك عند االعتراف األولي. يتم  زامات  االلت ة أو  لألصول المالي   لة الخسارة( إلى أو يتم خصمها من القيمة العاد
بالقيمة   المالية  المطلوبات  أو  المالية  األصول  على  االستحواذ  إلى  مباشر  بشكل  تنسب  التي  المعاملة  تكاليف  احتساب 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرة في الربح أو الخسارة  
 

 الموجودات المالية •
الموجويت  تصنيف  ام  المالي دات  في  أو  ة  الربح  خالل  من  العادلة  "بالقيمة  المالية  الموجودات  التالية:  المحددة  لفئات 

الدخل   خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات   ، االستحقاق"  تاريخ  حتى  بها  "المحتفظ  واالستثمارات  الخسارة، 
دات المالية والغرض منها ، ويتم  الموجوبيعة  على طيعتمد التصنيف  .  الشامل اآلخر و اخيرا القروض و الذمم المدينة

وإلغاء   المالية  للموجودات  المعتادة  البيع  أو  الشراء  بجميع عمليات  االعتراف  يتم  المبدئي.  االعتراف  في وقت  تحديده 
ية  المالبيع للموجودات  و  االعتراف بها على أساس تاريخ المتاجرة. المشتريات أو المبيعات المعتادة هي عمليات شراء أ 

 لب تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو االتفاقية في السوق . تي تتطال
 يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تم االحتفاظ بها بغرض للمتاجرة.  

المال التقارير  إلى أغراض إعداد  ق  يةباإلضافة  يتم تصنيف  العاالقي   ياسات،  إمكانية  م  بناًء على  إلى ثالثة مستويات  دلة 
مالحظة درجة أهمية المدخالت في عملية قياس القيمة العادلة فيما يتعلق بأساليب القياس بأكملها والتي يمكن بيانها على  

 النحو التالي : 
 : مدخالت المستوى األول  - 

شط للموجودات أو المطلوبات المماثلة التي سوق ن   ة( فيلمعدللمعروضة )غير اا  مدخالت المستوى األول هي األسعار
 .يمكن أن تحصل عليها المنشأة في تاريخ القياس

 : مدخالت المستوى الثاني  -   
المدخالت   جميع  هي  الثاني  المستوى  تصنيفها  مدخالت  يتم  كالتي  نشط  سوق  في  معدلة  اسعار  تعتبر  ال  في    التي 

 االلتزامات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  دات أو لموجوتها للتي يمكن مالحظواالمستوى األول 
 : مدخالت المستوى الثالث  -

 المطلوبات  او مدخالت المستوى الثالث هي مدخالت ال يمكن مالحظتها للموجودات 
 
 اآلخر  الشامل  الدخل خالل  من العادلة بالقيمة المالية لموجودات ا       

تكاليف المعاملة   اليها مضاف  العادلة  بالقيمة مبدئيا اآلخر  الشامل  لالدخ  لخال  ن م دلةالعا بالقيمة ت رااالستثما قياس  يتم
 الدخل  بند العادلة تحت  القيمة  في  التغير من الناشئة  الخسائر  أو  باألرباح  االعتراف  ويتم العادلة بالقيمة  الحقا  قياسها  ويتم

لهذة   العادلة القيمة إن الشامل االخر. الدخل  خالل من لةالعاد القيمة ي ف المتراكمة  التغيرات الى  وتضاف اآلخر الشامل
 .االستثمارات هي قيمتها السوقية

استبعاد اصل الخسائر االرباح تراكم  فان مالى عند  الى   او  تم اضافتها مسبقا   القيمة في المتراكمة التغيرات والتي 
تصنيفها الى  إعادة يتم ولكن سائرالخ أو  رباحاال نبيا الى صنيفهات  اعادة  ال يتم االخر الشامل  الدخل خالل   من العادلة

 االرباح المحتفظ بها. 
في   الشركة  حق  ينشا  عندما  الخسائر  او  االرباح  بيان  في  المالية  االستثمارات  عن  االرباح  بتوزيعات  االعتراف  يتم 

 .استالم التوزيعات
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع 

 ة  ركة مساهمة عامش
 اإلمارات العربية المتحدة   -وين  القي أم
 

 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" 

 
 الموجودات ماليه بالقيمه العادله من خالل االرباح أو الخسائر 

رباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مع االعتراف باي ارباح او  ل االمن خالادله  يه بالقيمه العاليتم تسجيل الموجودات الم
او   االرباح  في  به  المعترف  اوالخسارة  الربح  ويتضمن صافي  الخسائر  او  في االرباح  القياس  اعادة  خسائرناتجة عن 

المالي ويتم ادر فوائد مكتسبة من االصل  او  توزيعات ارباح  بند االراجالخسائر اي  ا ها في  الخ باح  تحديد  سائر.  و  يتم 
القيمة العالة باستخدام طريقة الدخل التي يتم بموجبها استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة الحالية  

 .للمنافع االقتصادية المستقبلية المتوقعة الناتجة عن ملكية االستثمار اال اذا كان تاثير الخصم غير جوهري 
    

 التكلفة المطفأة من خالل بنود الدخل الشامل االخر درجة ب ن الم الدي أدوات       
تقوم الشركة بتقييم تصنيف وقياس الموجودات الماليه بناًء على خصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات ونموذج  

خالل  لة من  العادقيمة  المطفأة أو بالة  أعمال الشركة إلدارة الموجودات. لكي يتم تصنيف الموجودات  وقياسها بالتكلف
االخر  الشامل  الدخل  االصلي   بنود  المبلغ  مدفوعات  فقط  تمثل  نقدية  تدفقات  إلى  التعاقدية  تؤدي شروطه  أن  ينبغي   ،

عند االعتراف المبدئي بأصل مالي ، تحدد الشركة ما إذا كانت األصول المالية      والفائدة على المبلغ االصلي القائم. 
ل موجود أو ما إذا كانت تعكس بدء نموذج أعمال جديد. تقوم الشركة بإعادة  ج أعما نموذ   ا من بها حديثًا جزءً ف  المعتر

تقييم نماذج أعمالها في كل فترة مالية لتحديد ما إذا كانت نماذج األعمال قد تغيرت منذ الفترة السابقة. بالنسبة إلى فترة  
 .هاأعمالماذج أي تغيير في ن  كة المالية الحالية والسابقة ، لم تحدد الشر

، يتم إعادة تصنيف الربح أو   دما يتم إلغاء تحديد أداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر عن 
من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. على النقيض   الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقًا في الدخل الشامل االخر 

، فإن الربح او الخسارة التراكمية المعترف   الدخل الشامل االخر سهم تم قياسها فيفي األارات  ستثملك ، بالنسبة الذ من
في  سابقًا  االخر  بها  الشامل  تحويلها ضمن حقوق   الدخل  يتم  ولكن  الخسارة  أو  الربح  في  تصنيفها  اعادة  يتم الحقًا  ال 

 .الملكية
يتم قياسه  بالتكلفا  تخضع أدوات الدين التي  بالطفأة  ة المالحقًا  قيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخر إلى  أو 

 .انخفاض القيمة
 

 إعادة تصنيف  •
المالية   الموجودات  تصنيف  إعادة  فسيتم   ، المالية  الموجودات  بموجبه  الشركة  تحتفظ  الذي  العمل  نموذج  تغير  إذا 

المتع والقياس  التصنيف  متطلبات  تنطبق  الجدي لقالمتأثرة.  بالفئة  بأ ة  مسدة  المالية  تقبلي  ثر  الفترة  من  األول  اليوم  من 
السنة   خالل  للشركة.  المالية  الموجودات  تصنيف  إعادة  إلى  يؤدي  الذي  االعمال  نموذج  التغييرفي   تلي  التي  األولى 

بمو الذي  االعمال  نموذج  في  تغيير  هناك  يكن  لم   ، السابقة  المحاسبية  والفترة  الحالية  الشركة جب المالية  تحتفظ    ه 
 وبالتالي لم تتم إعادة تصنيف مالية ودات بموج

 

 طريقة الفائدة الفعالة  •
توزيع إيرادات الفوائد خالل فترة معينة.  و    طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية

سوم والنقاط المدفوعة  يع الرلك جمفي ذ  لمستقبلية )بماا  معدل الفائدة الفعلي هو المبلغ الذي يخصم بدقة التدفقات النقدية 
أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت وغيرها خالل العمر المتوقع الداة  

 . الدين او فتره اقصر عند االقتضاء الى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي
 

 معادل الالنقد والنقد  •
االستثمارات القصيرة االجل عالية السيولة  من  يتكون النقد المعادل    متوفر والودائع تحت الطلب.  نقد الاللغ  قد مب يمثل الن 

 الجاهزة للتحويل الى نقد دون التعرض الى اي مخاطر او تغير يذكر في القيمة. 
 

 الذمم المدينة االخرى •
المدينة األخرى هي موجودات مالية    الذمم  ". إنالخرىلذمم المدينة اا  تندرج الموجودات المالية للشركة ضمن فئة "

غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشط. يتم قياس الذمم المدينة االخرى )بما في  
المدينة   التجارية  الذمم  أطر  واالخرىذلك  من  المستحقة  واألرصدة  والمصرفية  النقدية  عالقة(    اف واألرصدة  ذات 

الملتكلفبا ب ة  تاثير خصم  طفأة  كان  اذا  ما  القيمة عدا في حالة  في  انخفاض  أي  ناقًصا   ، الفعلية  الفائدة  استخدام طريقة 
 التدفقات النقدية المستقبلية وصوال للقيم المسجلة  لتلك الموجودات باستخدام طريقة الفائدة الفعلية غير جوهري. 

لفعلي ، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون  ائدة ال الفق معد د من خالل تطبي ائ يتم االعتراف بإيرادات الفو
 تأثير الخصم غير جوهري. 
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 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022 ديسمبر   31ة في  هيإيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنت

 بالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك" يع الم" جم

 

 عدم االعتراف بالموجودات المالية  •
بإلغاء     عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل ،أو عندما بالموجودات المالية    اعترافهاتقوم الشركة 

  نقلت الشركة ملكية االصل بينما   . إذامالك اخرا الى  ة فيهمتعلقالمخاطر  الميع  وج  ةالمالي   تقوم بتحويل ملكية الموجودات
بهذة  مخاطر  البجميع    احتفظت  األصل  المتعلقة  على  السيطرة  في  واستمرت  الحالة  ،  المحولالملكية  هذة    تثبت   ففي 

والتزام   األصل  في  حصتها  تحملهاالشركة  المتوقع  بها  ب المتعلقة  الشركة  احتفظت  إذا  ومزاي جم.  مخاطر  ملكيع  ية  ا 
الاأل أيًضا  صل  وتعترف  المالي  باألصل  االعتراف  تواصل  الشركة  فإن   ، المحول  عن  مالي  ناشىء  ذو ضمان  بدين 

 الدفعات المستلمة  من عملية تحويل الموجودات المالية. 
 

 المطلوبات مالية  •
 خرى. الية ا بات ممطلو او الخسائر او  احيتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات بالقيمة العادلة من خالل االرب 

المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم التجارية الدائنة واألرصدة األخرى وارصدة  األطراف ذات  
لى  ع  العالقة( يتم قياس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إال إذا كان تأثير خصم تدفقاتها النقدية المستقبلية

 قة الفائدة الفعلية غير جوهري. ام طري استخددلة ب قيمتها العا
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  •
اإلمارات   لدولة  االتحادي  العمل  قانون  لمتطلبات  وفقاً  الموظفين  خدمة  نهاية  لمنافع  مخصص  بتكوين  الشركة  تقوم 

الى الرواتب النها شريطة إكمال حد  لخدمة  وات ادد سن ة للموظفين، وعئي العربية المتحدة ، تستحق هذه المنافع استناداً 
 أدني من الخدمة. يتم استحقاق مخصص للتكاليف المتوقعة لتلك المنافع على مدى فترة التوظيف. 

بالموظفين االماراتيين، تقوم   بالمساهمة في صندوق الهيئه العامة للمعاشات والتامينات االجتماعية  الشركة  فيما يتعلق 
ين وفقاً لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد والمعاشات. يتم الموظفواتب من ر ها كنسبة مئويةاب التي يتم احتس

 تحميل حصة الشركة من االشتراكات في هذه البرامج على الربح أو الخسارة في السنة المتعلقة بها. 
 

 عدم االعتراف بااللتزامات المالية  •
باال بإلغاء االعتراف  الشركة  المالية لتقوم  يتمعندم  تزامات  بين  سداده  ا  الفرق  يتم تسجيل  اجلها.  أو انتهاء  إلغائها  أو  ا 

 . القيمة المسجلة لاللتزامات المالية الغير معترف به والمبلغ المدفوع في الربح أو الخسارة 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  3-3
المالي  الموجودات  باسثناء  المالية  الموجودات  تقييم  العادل ة  يتم  من  بالقيمة  وجود  االرباخالل  ة  حيث  الخسائرمن  او  ح 

مؤشرات انخفاض القيمة في نهاية كل فترة مالية. تنخفض قيمة الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي  
 على أن التدفق النقدي المستقبلي من هاذا االصل قد تاثر نتيجة لحدث واحد أو أكثربعد االعتراف باالصل. 

 
 المخصصات  3-4

امات حالية )قانونية أو بناءة( ناتجة عن أحداث سابقة ، ومن المحتمل تسوية االلتزامات ويمكن  ت التزمخصصابر التعت 
تقدير تلك االلتزامات بشكل موثوق. يمثل المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام  

ال المركز  بيان  تاريخ  في  لنقلها  ماالحالي  ,او  ثاالى طلي  تت رف  بيان  لث.  تاريخ  في  وتعديلها  المخصصات  م مراجعة 
المال لالمركز  الخارجة  التدفقات  تعد  لم  إذا  يتم عكسي.  المخصصات ممكنة،  كايراد. تستخدم  المبلغ و تسجيلة    تسوية 

 المخصصات فقط للغرض الذي تم االعتراف به في أالصل. 
 

 ستثمارية عقارات ا   3-5
االستثمار غ  ةي العقارات  الموجودات  التي  المت   ر ي هي  إ  تمي داولة  اكتساب  تحق  ةي جاري إ  رادات ي اقتناؤها ألغراض    ق ي أو 

  ة ي قارات استثمارمحددة كع  ري غ  ةي اقتناؤها الستعماالت مستقبل  تمي أو كالهما معا إضافة إلى تلك التي    ةي مكاسب رأسمال
الخدمات ألغراض    ائع أو البض  دي في مجال إنتاج أو تور  ستعماالت العمل العادي وا  اق ي في س  عي بغرض الب   س ي لكن ل
 . ةي إدار

  لي ما إذا كان هناك أي دل  دي مالي بتحد  ري كل تقر خي تارالشركة في    تقوم. مبدئيا بالتكلفة  ة ي العقارات االستثمار  اس ي ق  تمي  
  متهاي لعقار استثماري عن ق  ةي الدفتر  مةي الق  دي . عندما تزمتهاي قد انخفضت ق  ةي موضوعي على أن العقارات االستثمار

  مةي ترداد هي القمة القابلة لالسي في قائمة الربح أو الخسائر. الق  مةي فاض في القإثبات خسارة االنخ  تمي رداد،  لالست   القابلة
أعلى. تحدد القيمة العادلة  بناء على تقييم سنوي من    هماي االستخدام أ  مةي وق  عي العادلة للعقار االستثماري ناقصا تكلفة الب 

 ي مستقل. جقبل مقيم خار
هناك أي    كوني عند استبعادها أو عند سحبها بشكل دائم من االستخدام وال  إما    ةي ت العقارات االستثمارء إثباإلغا  تمي  

لألصل في    ة ي الدفتر  مة ي صافي متحصالت االستبعاد والق  ني إثبات الفرق ب   تمي من استبعادها.    ة ي مستقبل  ة ي منافع اقتصاد
 .عي قائمة الربح أو الخسائر في الفترة التي تم بها الب 
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 ش. م. ع  لعامةا رات تثماالقيوين لإلس شركة أم 

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31نة المنتهية في  انات المالية للس إيضاحات حول البي

 لك" " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذ

 
بنوالمتكبدة الستبدا  في المصار  تم ي رسملتها، و  تمي المحاسبة عنها بشكل منفصل    تمي والتي    ة،ي ارات االستثمارد العقل 

 ة ي المستقبل  ةي من المنافع االقتصاد   د ي رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تز  تمي للمكونات المستبدلة.    ة ي الدفتر  مة ي شطب الق
لخسائرعند ت األخرى في قائمة الربح أو امصروفا ال عي إثبات جم تمي ذات الصلة. و ة ي الكامنة في بند العقارات االستثمار

 تكبدها.
في االستخدام مثبت من خالل الشروع في    ري فقط عند وجود تغ  ري إلى عقارات تطو  ةي من عقارات استثمار  لي تحو  يتم

 .  لي التحو خي للعقارات في تار ةي الدفتر مةي بالق الت ي . وتتم هذه التحوعي بغرض الب  ري اعمال التطو
 

 ارئة ات الطلتزاماال 3-6
الطارئة هيزااللت  م  اعتماًداالتزامات محتملة    امات  أنها  على  أو   ، مؤكدة  المستقبلية غير  األحداث  بعض  كانت  إذا  ا 

و بااللتزامات  التزامات حالية  االعتراف  يتم  ال  موثوق.  بشكل  المبالغ  قياس  يمكن  ال  أو  محتملة  المدفوعات غير  لكن 
 . فصاح عنها  تم اإللكن ي انات المالية والطارئة في البي 

 
 رباح ع األ توزي 3-7

الشركة األربا  تعترف  في  بتوزيعات  كالتزام  علالمال  البياناتح  المساهمون  فيها  يوافق  التي  الفترة  في  توزيع ية  ى 
 األرباح. 

 
 االعتراف بالمصاريف      3-8

ا بالفوائد  بيان الربح أو الخسارة عندما يكون هناك نقص  لقة  ستقبلية والمتعدية الم القتصايتم االعتراف بالمصاريف في 
أو قياج عن ذلك وينت ادة في مطلوب  زي   بالنقص في موجود  بالمصروف  ها علسيمكن  به.يتم االعتراف  ى نحو موثوق 

رة في الربح أو الخسارة عندما يكون المصروف ال ينتج أي فوائد اقتصادية مستقبلية، أو عندما، وإلى المدى، بأن  مباش
  لمالى االمركز    ها في بيانف ب بخصوص االعترافظ  أنها أو التوقف عن التحيتم التحفظ بش  بلية ال المستقالفوائد االقتصادية  

 جود. كموجود، كما هو الحال في انخفاض قيمة المو 
 
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية       3-9

كل معاملة.    ائده في تواريخعار السباألس  يتم تحويل المعامالت بعمالت أجنبية خالل السنة إلى العملة الوظيفية للشركة
تح يتم  وا  ويل كما  المالمطالموجودات  المسلوبات  بعجلية  الولة  العملة  إلى  السنة  نهاية  في  أجنبية  بسعر  مالت  ظيفية 

فروق صرف   تُدرج  السنة.  نهاية  في  نقدية  ومطلوبات غير  موجودات  الشركة  لدى  ليس  التقرير.  تاريخ  في  الصرف 
 بح أو الخسارة. يان الرة في ب العمالت األجنبي 

 
 اإليرادات   3-10

اإلي  قيمرادتمثل  إجمالي  اات  اة  بيع  و  رباح  بالرباح  أالسهم  السنة  خالل  تمت  والتي  المستثمرة  بعد  األسهم  صافي 
 الخصومات والمردودات. 

قائمة   في  الموزعة  االرباح  من  بالدخل  االعتراف  باستالميتم  للشركة  حق  ينشا  عندما  الخسارة  او  اح  االرب   الربح 
   زعة. المو
 

 ات المالية دواال   -4
 

 لية ارة المخاطر الما إد      4-1
 

العملة  اطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر  لية تتعرض للعديد من المخاطر المالية مثل مخات ماولشركة أدتستخدم ا
 . راس المالومخاطر  األجنبية

ر  لك المخاطاسبة لتخفيض ت لمن اإلجراءات اإتخاذ تقوم ب تقوم الشركة بصورة دورية بمراجعة المخاطر التي تتعرض لها و
 للحد المقبول. 
 لها الشركة تتمثل فيما يلي: تعرض ت طر التي إن أهم المخا 

 
  مخاطر االئتمان ( أ

يتمثل في احتمال عدم قدرة أحد أطراف االداة المالية على الوفاء بالتزاماته في تاريخ االستحقاق مما يسبب خسائر مالية  
 .رللطرف اآلخ

تثمارات. االس مي في  ذممثل بشكل رئيسخاطر االئتمان تت لتركيز م  ي تعرض الشركةالت ات المالية األدوإن   



 

 
 

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

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022يسمبر د  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 لم يذكر غير ذلك" اراتي ما بالدرهم اإلم الغ" جميع المب 

 
 السيولة  مخاطر       ب(

بالتزاماتها النقدية. إن إدارة مخاطر السيولة تتضمن اإلحتفاظ  مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفا  تتمثل ء 
كافية، تسهيالت  توفير  طريق  عن  التمويل  مصادر  وتوفير  كافية  العذا   بالموجواداتتفاظ  واإلح  بنقدية  السيولة  الية  ت 

 دية المستقبلية. النق ت التدفقا دوري عن طريق  قبة السيولة بشكلومرا
 

لإل اإلستحقاقات  جدول  عرض  تاريخ تم  حتى  العمومية  الميزانية  تاريخ  من  السنة  إلى  إستناداً  أدناه  المدرجة  لتزامات 
ً لمالية يتم عرة اعاقدي لألداقاق ت خ إستحاإلستحقاقات التعاقدية وفي حال عدم وجود تاري  ة على  لتقديرات اإلدار   ضها طبقا

 يها تحصيل أو إستبعاد األصل لتسوية اإللتزام. يتم ف سنة التيأساس ال
 

 :2022ديسمبر  31فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 
 

 
  عند الطلب 

 3خالل 
  أشهر  

 أشهر  3من 
  إلى سنة  

 من سنة إلى 
 مالي اإلج  سنوات  5 

          ت وباالمطل 
 50,581,632  -  -  50,581,632  - دائنة أخرى  مم وأرصدةذ

 37,723,769  -  -  -  37,723,769 بنك دائن
 ---------------

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

 37,723,769  50,581,632  -  -  88,305,401 
 = === ====   === === ===   ========  ====== ==   ========= 

 
 :2021ديسمبر  31للمطلوبات كما في اقات قل اإلستحفيما يلي تحلي 

 
 

  ب عند الطل
 3خالل 

  أشهر  
 أشهر  3من 

  إلى سنة  
 من سنة إلى 

 اإلجمالي   سنوات  5 

          المطلوبات 
 47,508,208  -  -  47,508,208  - ذمم وأرصدة دائنة أخرى 

 82,827,802  -  -  -  82,827,802 ائندك بن 
 --------------  ---------------  --------------  --------------  -------------- 
 82,827,802  47,508,208  -  -  130,336,010 
  ======= =   =========   ========   ========   ========= 

 
 وقطر السمخاج(        

ة التغيـر فـي أسـعار السـوق.تتطلب نتيجـ  ةت المالي ب قيمة األدوالذي ينتج عنه تقللخطر االسوق بأنه ا  سعريعرف خطر         
لية إلعداد التقارير المالية اإلفصاح عن األدوات المالية المعرضة للتقلب في قيمتها نتيجة التغير في أسـعارها المعايير الدو

فـي تتمثـل  2022ر ديسـمب  31كمـا فـي  السـوق خطـر تقلـب سـعر ة لتعـرض الشـرك  لية التـيت الماالسوقية . إن األدوا
 درهم.470,678,786 ي موجودات مالية بمبلغ  مار فث االست 

 
 مخاطر العملة األجنبية  (     د

ال       نتيجة  المالية  تذبذب قيمة األدوات  الناتج عن  الخطر  بأنه  العمالت األجنبية  فيعرف خطر أسعار  ف  ي سعر صر تغير 
ا بتاريخ  ألجالعمالت  احتفظ البيان نبية.  المالية  بأدوات  الشركة  ماليةت  العمالت    مسجلة  ات  أسعار  لخطر  عرضة  تعتبر 

 تي يمكن أن ينتج عنها تغيرا في مبالغ التدفقات النقدية المتصلة بها نتيجة تقلب أسعار صرف هذه العمالت. األجنبية وال
   :يلي اكم 2022 ديسمبر 31في  الموجز مرفق كما الماليسجلة بالمركز المت األجنبية بالعمال لماليةإن تفاصيل األدوات ا     

 نوع العملة  
 األجنبية 

 

 القيمة المعادلة 
 درهم بال 
 

 58,554,701 دينار كويتي الكويـت   –موجودات ماليـة 
 3,930,058 دينار كويتي الكويـت   –نقد لدى البنـوك 
 1,573,799 انيعملاير  ُعمان   –موجودات مالية 

 390,561 عمانيلاير  مان  عُ  –وك نقد لدى البن 
 



 

 
 

(14 ) 
 قيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع أم ال  شركة

 ة عامة  شركة مساهم
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  

 ر غير ذلك" يذكراتي ما لم هم اإلمابالدر " جميع المبالغ

 
 مخاطر راس المال     (ـه

وأوراق حقوق المساهمين وتأخذ بعين اإلعتبار ظم مكونات رأس المال التي تتضمن أدوات الدين ل منت ك لشركة بشتراجع ا      
ا برأس  الشركة  وتتحكم  المال.  رأس  فئات  من  فئة  بكل  المرتبطة  والمخاطر  المال  رأس  لتكلفة  إست لمال  مرارية  ضمان 

 وق الملكية. ن وحق ومثل للدي يق الرصيد األهمين من خالل تحقالمسا وزيادة عوائد  لهاأعما
 

 إدارة رأس المال   2  -4
رئيسي للشركة هو الحفاظ على قاعدة رأسمالية قويـة لتؤكـد للمسـتثمرين والـدائنين وثقـة السـوق ولـدعم التطـور الهدف ال

وء الظــروف عــديالت عليــه فــي ضــمــل الت الهــا وتقــوم بعس مرصــد هيكــل رأإلدارة ب تقــوم ا .المســتقبلي للعمــل التجــاري
  قتصادية.اال

بل حقوق ملكيتها. استمرت سياسة إدارة رأس مال الشركة بدون لدى الشركة قروض. إنها ممولة بشكل رئيسي من قليس  
 تغيير منذ العام السابق.

 جياً.ضة خارال تخضع الشركة ألية متطلبات رأس مالية مفرو 
 

 مة العادلة  لقيقياس ا  3 -4
العات        القيمة  السعر  تمثل  في  إدلة  في معاملة    تالمهسالممكن  لتحويل مطلوب  أو دفعه  بيع أصل  بين مشاركي  من  منظمة 

ألن  ائنة،  السوق بتاريخ القياس. لم تقم الشركة باإلفصاح عن القيم العادلة لذممها المدينة، األرصدة لدى البنوك والذمم الد
 م العادلة.  لقيمه رب بشكل معقول تقاا الدفترية قيمه

 
 بات المالية لمطلواوجودات و مقاصة الم    4-4

ة أو مطلوبات مالية تخضع للمقاصة، أو ترتيبات ملزمة لتصفية رئيسية واجبة النفاذ أو  ليس لدى الشركة أية موجودات مالي 
 أية إتفاقيات مشابهة.  

 

 ماريةستثعقارات ا       -5
خالل السنة بمبادلة  شركة مت القا .قدم مربع 10،671،317بمساحة  للشركةمملوكة  ستثمارية ارض االل العقارات تمث 

أرض   اخرىقطعة  ارض  واحدة   بقطعة  ارض  قطعة  تصنيف  إ   ةن سلانهاية    ي فالشركة    ادارةقررت    .لتصبح  عادة 
   . 2023يناير  17اريخ وين بت صادرة من بلدية ام الق حسب شهادة التقييم الالى عقار استثماري وتم تقييمها  االرض

لشامل  الدخل ا  في القيمة الدفترية للعقارالناتج عن اعادة التقييم في  بالنقص حتى تاريخ إعادة التصنيف, يتم االعتراف  

ادلة للعقارات  األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العيتم االعتراف ب .االراضي   اآلخر في احتياطي تقييم
 حقا في الربح أو الخسارة للفترة التي تنشا فيها. ارية الاالستثم

 
 كما يلي:  نة  سل ال خال  ثماريةالعقارات االست الحركة على ان 

 ديسمبر   31 
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 330,925,540  330,925,540 يناير 1في رصيد ال

 -  ( )117,499,200 ييماعادة التقفرق 

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

   213,426,340  330,925,540 

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

  ةيمال قراأو في تاإستثمار        -6
 

 ل اآلخرل الشامل الدخخالقيمه العادله من بال إستثمارات -أ
 

 يسمبر د  31 
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 258,239,293  216,921,850 مدرجه 

 2,780,927  1,851,317 ه غير مدرج

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

  218,773,167  261,020,220 

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

 
 



 

 
 

(15 ) 
 

 ع . م.  مة ش لإلستثمارات العاشركة أم القيوين 
 مساهمة عامة  شركة 

 اإلمارات العربية المتحدة   -م القيوين  أ
 

 2022ديسمبر   31لمنتهية في  إيضاحات حول البيانات المالية للسنة ا
 جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"  "

 
   : يلي ماك رافيجغقعها الوم حسب تاالستثمارا توزعت

 
 

 همدرج
 ديسمبر   31
 2022   

 سمبردي  31 
2021 

    

 229,306,901  192,916,422 المتحدة العربيه اإلمارات ولةد في 

 28,932,392  24,005,428 ن الخليجيمجلس التعاو دول في 

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

  216,921,850  258,239,293 

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

 
 
 غير مدرجه 

 ديسمبر   31
 2022   

 رديسمب  31 
2021 

    

 2,780,927  1,851,317 مجلس التعاون الخليجي دول في 

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

  1,851,317  2,780,927 

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

 
 : يلي كما كانت  سنةال الل خ تاالستثمارا على الحركة  ان

 
 

 
 يسمبر د  31
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    
 279,527,078  261,020,220 ناير ي  1ي يد فالرص

 )30,133,130(  ( 32,112,438) صافي الحركة خالل السنة

 11,626,272  (10,134,615) ييم االستثماراتفرق اعاده تق

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

  218,773,167  261,020,220 

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

 . ة للشرك ةممنوح  ةتسهيالت بنكي ضمان ل مرهونة اسهم همدر  113,880,738 مبلغ عالها االستثمارات من رصيد يتض -
 

 الخسائرو أاح العادله من خالل االرببالقيمه  إستثمارات   -ب
 

 : ي يل ماك لجغرافيا موقعها  سب ح تتوزع ،مدرجة والخسائرأ األرباح خالل  من جميع االستثمارات
 
 ديسمبر   31  

 2022   
 رديسمب  31 

2021 

    

 203,098,876  217,633,864 المتحدة عربيةلا اإلمارات دولة في

 16,791,645  34,271,755 مجلس التعاون الخليجي دول في

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

  251,905,619  219,890,521 
 ======== =   ======== = 

   
 
 

 
 

 



 

 
 

(16) 
 ع . م.  امة ش القيوين لإلستثمارات العم شركة أ
 مساهمة عامة   شركة

 اإلمارات العربية المتحدة   -القيوين   مأ
 

 2022ديسمبر   31نتهية في  لمإيضاحات حول البيانات المالية للسنة ا
 جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"  "

 
 : يلي ما ك كانت نة سال لخال ثماراتت االس ه هذ على حركة ال إن

 

 
 ديسمبر   31
 2022   

 يسمبرد 31 
2021 

    

 52,893,680  219,890,521 يناير  1د في ي الرص

 136,449,437  16,754,759 صافي الحركه خالل السنة

 30,547,404  15,260,339 يم االستثماراتده تقي فرق اعا

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

  251,905,619  219,890,521 

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

 رىأرصدة مدينة اخو ذمم   -7
 

 
 

 ديسمبر   31
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 332,037  91,736 ارصدة نقدية لدى الوسطاء 

 100,000  100,300 ذمم موظفين 

 1,590  1,590 كفاالت بنكيه

 1,050,000  - توزيعات مستحقة 

 56,301  49,610 اخرى 

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

  243,236  1,539,928 

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

 نقد والنقد المعادل    -8
  

 ديسمبر   31 
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 19,809  26,568 نقد في الصندوق

 118,873  118,684 اإلمارات -ارصده لدى البنوك 

 14,677,100  3,930,058 يتوكال -ى البنوك لد دهارص

 339,365  390,561 عمان –وك ارصده لدى البن 

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

  4,465,871  15,155,147 

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

 نحقوق المساهمي    -9
 

 رأس المال : أ( 
حد للسهم  درهم وا  ةإسمي  سهم بقيمة 363,000,000على  زع درهم  مو 363,000,000مبلغ  هو إن رأس مال الشركة 

 الكامل . مدفوع ب 



 

 
 

(17) 
 رات العامة ش. م. ع ة أم القيوين لإلستثماشرك

 شركة مساهمة عامة  
 اإلمارات العربية المتحدة   -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31لية للسنة المنتهية في  ت الما إيضاحات حول البيانا

 لك" ذكر غير ذي  اإلماراتي ما لمم ع المبالغ بالدرهجمي " 
 

 حتياطي القانوني: ( اإلب
من ربح النسبة وتحويلها إلى حساب االحتياطي   %10يتم اقتطاع ما نسبته  لشركة ونظامها األساسي سيس اطبقا لعقد تأ( 1

شركة المدفوع  ال ألقل من رأس مال ى ا عل %50يصبح رصيد هذا االحتياطي ما يعادل عندما  يوقف هذا االقتطاع  .يالقانون 
 تطاع. العودة إلى االق يتعين تياطي نقص االح اذوإ
 هي كالتالي : ى االحتياطي القانوني كة عل( إن الحر2

 
 ديسمبر   31 

 2022   
 ديسمبر 31 

2021 

    

 38,970,935  44,904,118 يناير 1رصيد 

 5,933,183  4,947,960 أرباحول من المح

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

  49,852,078  44,904,118 

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

 من خالل الدخل الشامل اآلخر : مة في القيمة العادلى متراكالتغيرات ال ج(
ن  األرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة ع خر فيالل الدخل الشامل اآل خ تتمثل التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة من

 .   دخل الشامل اآلخرل الالمن خ ة العادلةمي ات المالية بالقودعادة تقييم الموجإ
 

 يم االراضيي تقياحتياط  -10

اضي  م االرن اعادة تقيي علناتج ا سابقةل في السنوات ا في قيمة االراضي او النقص  االراضي قيمة الزيادة اطي تقييميمثل احتي  
إعادة تصنيف األراضي الى  كة الشر ة داراررت ق  .سابقة ال المالية  السنوات في نهاية من قبل مقيمين مستقلين  بالقيمة العادلة

 . نهاية السنة  في  ريعقار استثما
امل اآلخر  خل الشالد  ادة التقييم فياعفي القيمة الدفترية للعقارالناتج عن    بالنقصحتى تاريخ إعادة التصنيف, يتم االعتراف  

تقييم ب .االراضي   في احتياطي  األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  يتم االعتراف 
 قا في الربح أو الخسارة للفترة التي تنشا فيها. الح

 

 : ة كما يلي ان الحركة على االحتياطي خالل السن  
 
 ر مبديس  31 

 2022   
 ديسمبر 31 

2021 

    

 297,085,855  297,085,855 يناير 1رصيد 

 -  (117,499,200)  تقييم الفرق اعاده 

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

  179,586,655  297,085,855 

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

 الخدمة: نهاية  مخصص مكافاة    -11
 ة كانت كاآلتي : ل السن خالالخدمة   نهاية اة افمخصص مكإن الحركة على 

 

 ديسمبر   31 
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 805,651  747,214 يناير 1رصيد 

 56,485  20,617 ل السنةفات خالاالضا

 (114,922)  - خالل السنة النقص

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

  767,831  747,214 

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

 بنك دائن      -12
  وكن ب  نوحة للشركة منمة معلى المكشوف عن طريق تسهيالت بنكي  وبةلمسحالغ ان في المب رصيد حساب البنك الدائ يتمثل 

  اسهم  بضمان ة المتحدةارات العربي في دولة اإلم  محلية درهم. 113,880,738بمبلغ 



 

 
 

(18 ) 
 القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع شركة أم 
 همة عامة  ساشركة م
 دة مارات العربية المتح اإل  -ن  أم القيوي

 
 2022بر مديس  31بيانات المالية للسنة المنتهية في  ل الات حو إيضاح 
 ر غير ذلك" ي ما لم يذكلدرهم اإلمارات بالغ مباال " جميع

 
 ح االستثمار في اسهمرباأ  13 -

 ديسمبر   31 
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 17,405,538    24,045,246 توزيعات أرباح   

 17,237,705  17,838,035 سهم  ح بيع إستثمارات في أأربا

 ---------------  --------------- 
  41,883,281  34,643,243 

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

 االيرادات االخرى     -14
 

 ديسمبر   31 
 2022   

 يسمبرد 31 
2021 

    

 1,746  3,870 فوائد بنكية 

 6,500  500 دات متنوعة راإي 

 ---------------  --------------- 
  4,370  8,246 

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

  ميةو عمو ةياردمصاريف إ      -15
 

 بر ديسم   31 
 2022   

 ديسمبر 31 
2021 

    

 2,038,507  2,045,507 جور رواتب و أ 

 100,000  258,000 مكافأة الموظفين 

 24,250  37,244 تذاكر سفر 

 90,000  90,000 رات إيجا

 56,485  20,617 خدمهنهايه ال مصاريف

 18,864  158,191 مصاريف اجازات

 26,000  15,250 رباء وماءكه

 113,651  111,188 اتعاب مهنيه

 1,627,727  2,002,364 متنوعه

 ---------------  --------------- 
  4,738,361  4,095,484 

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

 اسي للسهم العائد االس     -16
 بر ديسم   31 

 2022   
 ديسمبر 31 

2021 

    
 59,331,828  49,479,595 السنة  ربح 

  =========   ========= 
 363,000,000  363,000,000 حتساب ربحية األسهم  د األسهم العادية لغايات إالمرجح لعدمتوسط ال
 ---------------  ---------------  

 0.163  0.136 ساسي سهم االربح ال
  ========   === =====  



 

 
 

(19 ) 
 م. ع  عامة ش.لا  ستثمارات وين لإل شركة أم القي

 همة عامة  شركة مسا
 المتحدة ت العربية إلماراا  -أم القيوين  

 
 2022ديسمبر   31انات المالية للسنة المنتهية في  إيضاحات حول البي

 ذلك"   كر غيراإلماراتي ما لم يذ هم" جميع المبالغ بالدر

 
 سهيالت: حدود الت   -17
 

 كالتالي:  ية المرفقة المال ركة كانت بتاريخ البياناتتعامل معها الشالذي ت  كنوة من الب الممنوحن حدود التسهيالت البنكية أ( إ
  

  درهم 
 سحب على المكشوف   270,000,000

 كفاالت بنكية )عمال(  1,590
         

 

ويل     ت العربية المتحدة بغرض تممارا بدولة االوك محلية لمكشوف من بن على ا  ل على تسهيالت السحبصو تم الح -
ش  يبور مع اضافة هاما هر اش ثالتةالى   رشهلى اساس  يتم احتساب الفوائد عالمال العامل. و راس  ترااالستثما

 ربح.

ئدة  ، يتم فرض فاتزاماتتأخرات عن سداد اإللم في حال تجاوز التسهيالت البنكية الممنوحة والمتفق عليها أو أي -
 ها. تفق علي سبة عالوة على الفائدة المة بن ذه الزيادعلى ه

 
 ممنوحة مقابل ضمانات اسهم.  سهيالت البنكيةهذه الت  إنب( 

 
 : اإلدارةمجلس اعضاء مكافآت  و   رحةالمقت التوزيعات  -18
 

 :  التالية دارة مجلس اإل اعضاء مكافات  ويعات  للموافقة على التوز ينيرفع مجلس اإلدارة التوصية للجمعية العمومية للمساهم
 
لعام   %6)  درهم. 21,780,000ة بمبلغ ك ل الشر% من رأس ما 6بةلمساهمين بنسعها على اقترح توزي أرباح م (1

2021.) 
 

 ( .  2021م درهم لعا 1,350,000درهم )   1,350,000مبلغدارة المقترحة ب مجلس اإلاعضاء مكافأة ( 2
 

جمعية  اجتماع الل مقترحة أعاله خاضعه لموافقة المساهمين من خال ال دارة مجلس اإلاعضاء مكافات  و  باحت األرإن توزيعا
 لية . ات المان يات في الب طلوباكمومية السنوي ولم يتم إظهارها مالع
 

  الجغرافية  القطاعات    -19
 

 اإلمارات  دولة وهي جغرافيين نقطاعي  ضمن الشركة  تعمل  كة،رش ال موجودات موقع حسب  الجغرافية اتالقطاع تحدد
 الخليجي.  التعاون مجلس  ودول المتحدة يةالعرب 

 
 : جودات المو وزيع ت   )أ 
 : الجغرافي السوق  ب حس  الشركة  جوداتمو  توزيع التالي الجدول  يظهر      

 
 ديسمبر   31 

 2022   
 ديسمبر 31 

2021 

    

 764,676,713  624,273,378 دة حت رات العربيه  المدوله اإلما

 63,854,643  64,540,855 دول مجلس التعاون الخليجي 

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

  688,814,233  828,531,356 

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



 

 

(20 ) 
 ستثمارات العامة ش. م. ع أم القيوين لإل  شركة

 اهمة عامة  شركة مس 
 لعربية المتحدة ا  اإلمارات   -قيوين  أم ال 

 
 2022ديسمبر   31في   ول البيانات المالية للسنة المنتهية احات حإيض

 ير ذلك" غلم يذكر  ي ما مارات إلا" جميع المبالغ بالدرهم 

 
 : لعادلةا ةبالقيم ة لماليا الموجودات  توزيع   )ب
 : فيها المستثمر نشطة ألا وطبيعة  لجغرافيا والتوزيع ماليةال الموجودات  عن معلومات  التالي ل الجدو يوضح  
 

          2022 ديسمبر 31 2021ديسمبر  31 جموع الم 

 ديسمبر 31
2021 

 ديسمبر  31
2022 

اون  مجلس التعل دو
 ي جالخلي

دولة اإلمارات العربية   
 دة تحالم

اون  علتل مجلس ادو 
 ليجي الخ 

ارات العربية   دولة اإلم
 المتحدة 

 الشامل اآلخر  لدله من خالل الدخليه بالقيمه العاموجودات ما  -1

----------------- ----------------- ---------------- ------------------ ------------------ -----------------  
 قطاع البنوك    155,730,000  828,702  165,212,533 618,728 156,558,702  165,831,261
 واالستثمار  تمويلال طاع ق  8,396,966  8,678,212  10,984,347 8,982,676 17,075,178  19,967,023
 ت ااع العقارقط  17,945,099  5,383,132  18,237,365 9,310,564 23,328,231  27,547,929
 الصناعه   قطاع   222,359  4,693,575  277,316 6,321,801 4,915,934  6,599,117

 قطاع الخدمات    2,720,000  142,054  16,170,000 - 2,862,054  16,170,000
   قطاع الطاقه  - - 10,153,851 - -  10,153,851
 ت االتصاال  قطاع   - 6,131,070  - 6,479,550 6,131,070  6,479,550
 التامين  قطاع   7,901,998  - 8,271,489 - 7,901,998  8,271,489

---------------- ---------------- --------------- --------------- ------------------ ------------------   
261,020,220 218,773,167 31,713,319 229,306,901 25,856,745 192,916,422  

 ==== ====== === ======= ========== ========== ========== == ========  
       
 و الخسائر ن خالل االرباح أموجودات مالية بالقيمة العادلة م -2      
       

 قطاع البنوك     5,370,000  11,735,338 3,603,724 862,782 17,105,338 4,466,506
 ستثمار ال وا التمويل قطاع    63,445,014   14,700,738    40,334,353 13,268,126  78,145,752  53,602,479
 العقارات  ع قطا   6,864,901   3,348,807      9,003,091 2,329,593  10,213,708  11,332,684
قطاع الصناعه     14,150,000   1,350,552      21,900,000 331,144  15,500,552  22,231,144  
 دمات  خالقطاع    5,847,120   3,136,320      7,629,877 -  8,983,440  7,629,877

    قطاع الطاقه   1,160,000  - 21,646,149 -  1,160,000  21,646,149
 االتصاالت  قطاع    1,250,000  - -  -  1,250,000  -

 ين قطاع التام   111,086,829  - 98,981,682 -  111,086,829  98,981,682
 ة ساسياالقطاع المواد     8,460,000  - - -  8,460,000  -

---------------- ---------------- -------------- --------------- ---------------- -----------------  
219,890,521 251,905,619 16,791,645 203,098,876 34,271,755 217,633,864  
========= ========= =========  ========= === ====== =========  

 وع             المجم        410,550,286 60,128,500 432,405,777 48,504,964 470,678,786 480,910,741
========= ====== === ======== ======== ========= =========  



 

 

(21 ) 
 يوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع شركة أم الق

 امة  ع  شركة مساهمة
 إلمارات العربية المتحدة ا  -لقيوين  أم ا
 

 2022ديسمبر   31ة في  للسنة المنتهي  المالية ات ل البيان ات حو اح إيض
 ر ذلك" ي غراتي ما لم يذكر لغ بالدرهم اإلما" جميع المبا

 
 اإلدارة العليا والمدراء:  أعضاء مزايا     -20

 
 ايا أعضاء اإلدارة والمدراء كما يلي : كانت مز

 بر سم دي  31 
 2022   

 رب ديسم 31 
2021 

    

 1,735,706  1,595,600 ومكافات رواتب  

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

  1,595,600  1,735,706 

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

 
 .  و المبلغ المثبت كمصروف خالل السنة هاله  بلغ المذكور اعالم 
 

 القيمة العادلة  -12
 

العادله هي القيمه  ا  ان  التي سيتم  لست القيمه  االمها  احد  دفبيع  أو  الموجودات  من  أي  لتحويل  معلمطل عها  ت  الاموبات ضمن 
المتعامنتظم بين  القياس, وعلىمه  تاريخ  في  بالسوق  ي   لين  النحو  الفروقات  ن  مكهذا  تنشا  الان  تقديرات  بين  و  الدفتريه  قيمه 

الع اعمالهاالقيمه  الشركه مستمره في  أن  افتراض  أو حاجه  ادله على  نيه  أي  أو الجراء صجم عمليات تقليص ح ل  دون  فقه  ها 
 بشروط مجحفه. 

 
ي  الهرم  ستويات من التسلسلم  ثالمالي في ثالبالقيمة العادلة في قائمة المركز  لوبات المقاسة  لمطت وااودتجميع الموجيتم  

على  العادلة،  القيمة  س  مة المستخدمة في قياعلى أدنى مستوى من المدخالت الهابناء"مجموعة  يتم تحديد هذه ال .للقيمة العادلة
 :ليالنحو التا

 
 تطابقة. سواق النشطة لالصول أو الخصوم المفي اال   )لمعدلة ر اغي (  ةوض سعار المعرأال :المستوى االول 

 
ب   وىست الم مدخالت  االوخالف   الثاني:  المستوى  ضمن  المعروضة   أو  االسعار  للموجودات  مالحظتها  يمكن  والتي  ل 

  قة من االسعار(.مباشر )أي مشت  بشكل غير عار( أو أست  إما مباشرة )أي كالمطلوبا
 

قابلة  غير المالحظة )المدخالت  للة  السوق القابل طلوبات التي ال تستند إلی بيانات  موجودات أو الم ال  خالتدم  توى الثالث:المس
 . )للمالحظة

 
 جموع الم المستوى  الثاني   المستوى االول     2022  ديسمبر  31كما في 

 الل ادلة من خيمة العلقاستثمارات  با
 و الخسائر االرباح أ  

251,905,619 - 251,905,619 

لعادلة من خالل بنود الدخل  رات  بالقيمة اثمااست 
 ت  مدرجة( رامااآلخر )استث  الشامل

216,921,850 - 216,921,850 

لعادلة من خالل بنود الدخل  استثمارات  بالقيمة ا
 ثمارات غير مدرجة( الشامل اآلخر )است 

- 1,851,317 1,851,317 

 ------------------- ------------------- ------------------- 
 468,827,469 1,851,317 470,678,786 
  =========== ==== =======  ========= == 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

(22 ) 
 تثمارات العامة ش. م. ع شركة أم القيوين لإلس
 شركة مساهمة عامة  

 المتحدة لعربية اإلمارات ا   -القيوين   أم
 

 2022 ديسمبر   31ي  ية فبيانات المالية للسنة المنتهول الإيضاحات ح
 ك" درهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذليع المبالغ بالجم "

 
  

 مجموع ال المستوى  الثاني   وى االول    مست ال 2021ديسمبر    31كما في 
 استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل 

 االرباح أو الخسائر  
219,890,521 - 219,890,521 

نود الدخل  ل ب ارات  بالقيمة العادلة من خال استثم
 مدرجه( ر )استثمارات  آلخمل ا الشا

258,239,293  -  258,239,293 

خالل بنود الدخل   من لعادلة القيمة استثمارات  ب ا
 استثمارات غير مدرجة( الشامل اآلخر )

- 2,780,927 2,780,927 

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

 
 قةالعال طراف ذاتمالت مع األعاالت         -22

 
 .2022ديسمبر  31ذات العالقة للسنة المنتهية في ال توجد أي تعامالت مع األطراف  

 
 لمجتمعية: اعدات ااإللتزام المس  -23
 

 .2022بر  ديسم  31لية كما في المامساعدات مجتمعية خالل السنة آية  ال يوجد 
 
 لتزامات الطارئة: اإل -24
 

 درهم. 1,590ضمان بمبلغ انات المالية المرفقة في خطابات  لبي اريخ الشركة بت طارئة على اال ات تتمثل اإللتزام
 

Tran25- ة ارقام المقارن 
slation is t2 

 تصنيف أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في السنة الحالية.  م إعادةت 
 
 يانات المــالية اعتماد الب       -26

 
 .2023مارس  11  بتاريخ مجلس االدارة قبل   من لماليةيانات الب عتماد اتم ا
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