
 

 

 

 

 

 
 

 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

  شركة مساهمة عامة

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 البيانات المالية

 2021ديسمبر  31

 تقرير مراقب الحسابات المستقل مـع
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 البيانات المالية

 2021ديسمبر  31

 تقرير مراقب الحسابات المستقل مـع

 

 

 

 المحتويات
 

  

  مراقب الحسابات المستقلتقرير 

 بيان 

 أ  بيان المركز المالي

 1-ب  و الخسائرأاالرباح  بيان

 2-ب ر الدخل الشامل اآلخ  بيان

 ج بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

 د بيان التدفقات النقدية 

  

 صفحة 

 18 -1 إيضاحات حول البيانات المالية 
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 2-بيان ب
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهيةبيان الدخل الشامل 
 "جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي"

 

  
 ايضاح

 ديسمبر 31

2021 

 ديسمبر 31 
2020 

     

 19,125,107  59,331,828  صافي ربح السنة   

     

     سنةللبنود الدخل الشامل األخر 

اعااادت تقياايم الموجااودات الماليااة بالقيمااة الالادلااة ماان خاا ل 
 الدخل الشامل اآلخر

 (4,382,593)  11,626,272 )أ( 6

الربح من بيع االستثمارات  بالقيمة الالادلة من خ ل الدخل 
 ل اآلخرالشام

 
3,774,894  2,990,896 

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

 (1,391,697)  15,401,166  الشامل اآلخر للسنة )خسارة( الدخلاجمالي 

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

 17,733,410  74,732,994  للسنة الشامل   الدخلاجمالي 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"



 
 

 جبيان 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم القيوين 

 

 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهيةبيان التغيرات في حقوق المساهمين 
 ي"اإلماراتع المبالغ بالدرهم "جمي

 
 
  

  
 

رأس المال 

 المدفوع

 إحتياطي

 قانوني

احتياطي اعاده تقييم 

االستثمارات  بالقيمه 

العادله من خالل 

 أألخر الدخل الشامل

احتياطي تقييم 

 المجموع االرباح المحتجزه االراضي
 _______ _________ _________ _________ ________ _________ 
       

 644,031,728 28,164,837 297,085,855 (81,277,388) 37,058,424 363,000,000 2019 ديسمبر 31الرصيد في 

 19,125,107 19,125,107 - - - - صافي ربح السنة  

 (1,391,697) 2,990,896 - (4,382,593) - - اآلخربنود الربح الشامل 

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

 17,733,410 22,116,003 - (4,382,593) - - خسائر( الدخل الشامل للفتره(اجمالي 

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

 (18,150,000) (18,150,000) - - - - توزيالات ارباح

 (1,400,000) (1,400,000) - - - - مكافات اعضاء مجلس االداره

محول الى االرباح المحتفظ بها عند بيع 
بالقيمة الالادلة من خ ل الدخل  استثمارات 
 الشامل اآلخر

- - 3,627,845 - (3,627,845) - 

 - (1,912,511) - - 1,912,511 - المحول إلى اإلحتياطي القانوني 

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

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

 59,331,828 59,331,828 - - - - صافي ربح السنة  

 15,401,166 3,774,894 - 11,626,272 - - اآلخربنود الربح الشامل 

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

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

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

 (18,150,000) (18,150,000) - - - - توزيالات ارباح

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

محول الى االرباح المحتفظ بها عند بيع 
لقيمة الالادلة من خ ل الدخل با 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 رديسمب 31الرصيد في 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية"

 
 
 



 
 

 بيان د
 ة ش. م. عشركة أم القيوين لإلستثمارات العام

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية بيان التدفقات النقدية
 ي"اإلمارات"جميع المبالغ بالدرهم 

 
 
 ديسمبر 31 

2021 

 ديسمبر 31 
2020 

    التدفقات النقدية من عمليات التشغيل 

  19,125,107   59,331,828 السنة  ربحصافى 

    تالدي ت : 

 (45,553)   (58,437) مخصص مكافأت نهاية الخدمة 

 (30,649,300)   (34,643,243)  ارباح االستثمار في اسهم

فااارق اعاااادت تقيااايم االساااتثمارات  بالقيماااة الالادلاااة مااان خااا ل االربااااح 
 والخسائرأ

(30,547,404)   5,694,735  

  1,663,295   1,771,581 تكاليف التمويل

 (2,138)   (1,746) فوائد بنكية

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

 (4,213,854)   (4,147,421) )خسارت( التشغيل قبل تالدي ت راس المال الالامل

    

  627,429   89,484 أرصدت مدينة اخرى وذمم مدينة 

  416,110   264,951 ذمم دائنه وارصده دائنه اخرى 

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

 (3,170,315)   (3,792,986) النقد المستخدم في عمليات التشغيل

 (1,663,295)   ((1,771,581 تكاليف التمويل المدفوعه

 563,881  (106,316,307) صافي الحركه على االستثمار في اسهم  

 33,640,196  37,127,836  المستلم من بيع اسهم وارباح االستثمار في اسهم

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

  29,370,467   (74,753,038) عمليات التشغيلمن  (المستخدم في)صافي التدفقات النقدية 

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

    التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

  2,138   1,746 المستلم من فوائد بنكية

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

  2,138   1,746 صافي التدفقات النقدية من عمليات االستثمار

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

    التدفقات النقدية من عمليات التمويل

 (16,258,545)    (18,398,406) المدفوع للمساهمين

 (1,400,000)   (1,350,000) المدفوع مكافات مجلس االداره

 (1,507,024)   82,827,802 بنك دائن

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

 (19,165,569)    63,079,396 )المستخدمة في( عمليات التمويلمن  صافي التدفقات النقدية 

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

  10,207,036   (11,671,896) ل في النقد والنقد المالادالزيادت )النقص( صافي 

  16,620,007   26,827,043 النقد والنقد المالادل في بداية السنة 

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

  26,827,043   15,155,147 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 

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

 هذه البيانات المالية""إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من 
 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات - أم القيوين

 

 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية إيضاحات حول البيانات المالية
 ي ما لم يذكر غير ذلك"اإلمارات" جميع المبالغ بالدرهم 

 

 ركة وغاياتهاتأسيس الش -1

 
مساهمة  كشركة سابقا( القيوين أم أسمنت صناعات شركة ( شركة أم القيوين لإلستثمارات الالامة ش. م. ع تاسست
 ("الشركة" يلي فيما إليها )يشار 1982 فبراير 11 بتاريخ الصادر 2 / 82 رقم األميري المرسوم بموجب عامة

مالية والسلع لتالديل  النشاط  واالسم التجاري ليصبح  شركة أم الموافقات من هيئة األوراق ال ىحصلت الشركة عل
 -من دائره التنمية االقتصاديه  4558 –ع كما حصلت على الرخصة التجارية رقم . م .القيوين ل ستثمارات الالامة ش

  2016أبريل  24أم القيوين بتاريخ 
سيسها وادارتها, االستثمار في االموال واالوراق االستثمار و تطوير المشروعات الالقاريه و تا شركه هولا نشاطإن 

، البنيه التحتيه ،الصناعيه الزراعيه، السياحيه،  ،الترفيهيه، االستثمار في المشروعات التجارية ،)اسهم و سندات( الماليه
في مباني تملك واستثمار الطبقات والوحدات  ،وتاسيسها وادارتها و الرياضيه الطاقه ،الصحيه ،الخدمات التالليميه

 المناطق االستثمارية.
 يقع مقر الشركة في أم القيوين، اإلمارات الالربية المتحدت.

 اإلمارات الالربية المتحدت. -الالنوان المسجل للشركة هو أم القيوين 

 

 أسس اإلعداد  2

 

 فقرة االلتزام  )أ( 
ً للمالايير الدولية للتقارير الما لية ومتطلبات قانون الشركات التجارية تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقا

 . 2015لسنة  2 االماراتي رقم

 

 أساس القياس  )ب( 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا االستثمارات الالقارية وبالض  تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقا

 الموجودات المالية المصنفة كحقوق ملكية التي يتم قياسها بالقيمة الالادلة. 
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض    ج( )
وهو الالملة الوظيفية للشركة، ما لم تتم اإلشارت إلى خ ف  بالدرهم اإلماراتيتم عرض هذه البيانات المالية  

 ذلك. 
 

 استخدام التقديرات واألحكام  )د( 
ق السياسات المحاسبية عند إعداد هذه البيانات المالية قامت اإلدارت بإجراء تقديرات وأحكام تؤثر على تطبي

والمبالغ المالروضة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفاللية عن هذه 
 التقديرات. 

تتم مراجالة التقديرات واإلفتراضات المرتبطة بها على نحو مستمر. يتم االعتراف بالتالدي ت على التقديرات 
 مستقبلياً. 

ت حول المناطق الهامة من عدم اليقين الخاصة بالتقدير والتي لها األثر األكبر على بشكل خاص، الماللوما
 المبالغ المالترف بها في البيانات المالية هي كما يلي: 

 

 (19-تأثير فيروس كورونا )كوفيد

( كجائحة، مما 19-، قامت منظمة الصحة الالالمية بإع ن فيروس كورونا )كوفيد2020في شهر مارس 
تالطيل األنشطة التجارية واالقتصادية على مستوى الالالم. وأعلنت السلطات الحكومية في دولة  تسبب في
عن تدابير دعم متنوعة للتخفيف من اآلثار السلبية المحتملة نتيجة لهذه الجائحة. تراقب الشركة  اإلمارات

األدنى من االضطرابات،  الوضع عن كثب وقد قامت إدارت الشركة باتخاذ تدابير لمواصلة التشغيل مع الحد
 ولديها أيضاً خطة إدارت المخاطر إلدارت االضطرابات المحتملة في المستقبل.

نتيجة لوجود حالة من عدم اليقين حول هذا الوضع، قامت إدارت الشركة بإعادت النظر في تقديراتها وإعادت 
لمحتملة للتقلبات الجارية في تحديد افتراضاتها وممارسات أهداف إدارت المخاطر، وأخذت باإلعتبار اآلثار ا

 .2021ديسمبر  31المبالغ المالية للشركة المفصح عنها للموجودات المالية وغير المالية كما في 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إيضاحات حول البيانات المالية
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 مبدأ اإلستمرارية 
قامت إدارت الشركة بتقييم قدرت الشركة على االستمرار في أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية، واقتنالت بأن لدى 

لالمل بالمستقبل المنظور. قامت الشركة بتحقيق أرباح، الشركة الموارد الضرورية التي تمكنها من مواصلة ا
كما أن لديها موجودات صافية موجبة )حقوق ملكية( ورأس مال عامل وتدفقات نقدية موجبة كما في نهاية 
السنة. ع وتً على ذلك، فإن اإلدارت ليست على علم بأي عدم يقين مادي من الممكن أن يضفي شك على قدرت 

رار كمنشأت مستمرت. وعليه يتم اإلستمرار في إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ الشركة على اإلستم
 اإلستمرارية.

استمرت الشركة بمراقبة الوضع عن كثب وقامت إدارت الشركة باتخاذ اإلجراءات إلدارت االضطرابات 
لى أعمال الشركة ( ع19-المحتملة على أعمال الشركة التي قد يتسبب فيها تفشي فيروس كورونا )كوفيد

 وعملياتها وأدائها المالي في المستقبل.
 

إن إدارت الشركة تأخذ باإلعتبار أي مؤشر النخفاض القيمة وأي داللة مهمة فيما يتاللق بتأثير مهم نتيجة لتفشي 
 (.19-فيروس كورونا )كوفيد

 

 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة وموجودات العقود
تقوم الشركة باستخدام مصفوفة الحتساب مخصص الخسائر االئتمانية للذمم التجارية المدينة وموجودات 
الالقود في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حالة وجود مثل هذا 

المخصص على أيام متأخرات  المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من جانب اإلدارت. تستند مالدالت
السداد لمجموعة متالددت من قطاعات الالم ء التي تحتوي على سلوك خسارت متشابه )مثل التواجد الجغرافي، 

 نوع المنتج، نوع وتصنيف الالميل، والتغطية بواسطة خطابات االئتمان ونماذج أخرى للضمان(. 
مالي التاريخية التي تم م حظتها. ستقوم الشركة تستند مصفوفة المخصص بشكل أولي على مالدالت التالثر ال

بتالديل اإلطار لتالديل خبرت الخسارت االئتمانية التاريخية مع الماللومات المستقبلية المتوفرت. بتاريخ كل تقرير، 
يتم تحديث مالدالت التالثر المالي التاريخية التي تم م حظتها، كما يتم تحليل التغييرات في التقديرات 

 ية. المستقبل
 

إن تقييم اإلرتباط بين مالدالت التالثر المالي التاريخية التي تم م حظتها واألحوال االقتصادية والخسائر 
االئتمانية المتوقالة هو تقييم جوهري. إن مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقالة حساس بالنسبة للتغيرات في 

ن خبرت الخسارت االئتمانية التاريخية للشركة الظروف واألحوال االقتصادية المتوقالة. من الممكن أال تكو
 واألحوال االقتصادية المتوقالة ممث ً للتالثر المالي الفاللي للالميل في المستقبل. 

بشكل عام، الذمم المدينة من الجهات الحكومية مستثنات من حساب الخسائر االئتمانية المتوقالة، حيث تالتبر 
ة لإلسترداد بالكامل. كذلك يتم إستثناء األرصدت المطلوبة من األطراف الشركة هذه األرصدت المدينة بأنها قابل

ذات الال قة أيضاً من حساب الخسائر االئتمانية المتوقالة، كما تالتبر مخاطر االئتمان صفراً إستناداً على 
ت ألي حقيقة أن هذه الشركات ذات الال قة إما مدعومة من قبل الم ك بطريقة مباشرت أو بطريقة غير مباشر

 حاالت سيولة أو أزمة مالية.
(، قامت إدارت الشركة بإعادت النظر، 19-نتيجة لالدم اليقين الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا )كوفيد

وإعادت تقييم وقامت بتحديث المدخ ت واالفتراضات المستقبلية المستخدمة في احتساب الخسائر االئتمانية 
 الم ء لتحديد الالم ء الذين زادت تسهي تهم االئتمانية وتالثرهم المحتمل.المتوقالة وإعادت مراجالة أرصدت ال

 

 مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين 
الالمل قامت اإلدارت بإحتساب إلتزامات الشركة فيما يخص مكافأت نهاية خدمة الموظفين بناًء على أحكام قانون 

ييم إكتواري كما هو مطلوب حسب ماليار المحاسبة . لم تقم اإلدارت بإجراء تق1980لسنة  8االماراتي رقم 
( "منافع الموظفين" حيث تتوقع أن طريقة التقييم تلك ال ينتج عنها مستوى مختلف بشكل كبير 19الدولي رقم )

عن المخصص. يتم مراجالة المخصص من قبل اإلدارت بنهاية كل سنة، وأي تغيير بخصوص اإللتزام المتوقع 
 ي مخصص مكافأت نهاية خدمة الموظفين في بيان الربح أو الخسارت بنهاية السنة.للمكافآت يتم تالديله ف



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 الدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"" جميع المبالغ ب

 

 المخصصات والمطلوبات األخرى
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خ ل الفترت فقط إلى المدى الذي تالتبره اإلدارت ممكناً بأن 
فق يكون هناك تدفق مستقبلي لألموال الخارجة الناتجة عن عمليات أو أحداث سابقة مع إمكانية تقدير التد

النقدي الخارج بشكل موثوق. يتطلب توقيت االعتراف والقياس ومقدار االلتزام للمطلوبات تطبيق أحكام على 
الحقائق والظروف القائمة، والتي من الممكن أن تخضع للتغيير. بما أنه من الممكن حدوث تدفقات نقدية فاللية 

مخصصات والمطلوبات األخرى بشكل منتظم خارجة في سنوات الحقة، فإنه يتم مراجالة القيمة الدفترية لل
وتالديلها مع األخذ باإلعتبار الحقائق والظروف المتغيرت. من الممكن أن يتسبب التغيير في تقدير المخصص 
أو االلتزام المالترف بهما بنشوء حركات مدينة أو دائنة على الربح أو الخسارت التي تخص الفترت التي يحدث 

 فيها التغيير.
 

 عايير الجديدة والمعدلة والتحسينات على المعايير)هــ( الم

، ولكن لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على البيانات 2021يناير  1تم تطبيق عدت تالدي ت للمرت األولى ابتداء من 

يروس (، "ف16المالية للشركة. قامت الشركة بالتطبيق المبكر للتالدي ت على الماليار الدولي للتقارير المالية رقم )

( المتاللق بامتيازات اإليجار". إن طبيالة وتأثير التغييرات الناتجة عن تبني ذلك التالديل تم إيضاحها 19-كورونا )كوفيد

 أدناه. ما عدا ذلك لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي ماليار، تفسير أو تالديل تم إصدارها ولم يسر مفالولها بالد.

 ( حول امتيازات 19-( "المتعلقة بفيروس كورونا )كوفيد16رير المالية رقم )التعديالت على المعيار الدولي للتقا

 اإليجار"

وقامت  2021يونيو  1إن التالديل ساري المفالول المفصح عنه في التقرير السنوي للفترت بدًءا من أو بالد 
 الشركة بالتطبيق المبكر لهذا التالديل في البيانات المالية.

ً للتالديل فإن المستأجر ً تقييم فيما إذا كانت امتيازات اإليجار هي إيجارات مالدلة، وإذا  وفقا مطلوب منه حاليا
كانت كذلك، يتم تطبيق إرشاد محاسبي مالين. وهكذا، عند الزيادت لنطاق اإليجار والقيمة تتغير بالتتابع، يتم 

ت يجب أخذها باإلعتبار ( يتطلب بأن أي تالدي 16إيجاد عقد إيجار والماليار الدولي للتقارير المالية رقم )
 لإليجار الجديد، وأية دفالات مقدمة أو متبقية وأية استحقاقات يجب تضمينها في المحاسبة لإليجار الجديد.

يسمح التالديل للمستأجرين، بشكل خاص وم ئم، بأال يتم تقييم فيما إذا كانت امتيازات اإليجار الخاص قد 
( هي تالدي ت لإليجار وبدالً من ذلك يتم احتساب 19-)كوفيدحدثت كنتيجة مباشرت لجائحة فيروس كورونا 

امتيازات تلك اإليجارات كما لو كانت إيجارات غير مالدلة. التالديل ال يتأثر به المؤجر. لم ينتج عن التطبيق 
 المبكر لهذا التالديل أية تغيرات على صافي الربح أو حقوق الملكية المفصح عنها سابقاً.

 

 ؛2021يناير  1معايير أصبحت سارية المفعول اعتباًرا من تعديالت أخرى على 

 ( والماليار 9( والماليار الدولي للتقارير المالية رقم )4تالدي ت على الماليار الدولي للتقارير المالية رقم )
 (: "ع مة اإلرشاد لهيكلة سالر الفائدت"16الدولي للتقارير المالية رقم )

 (: "ع مة اإلرشاد لهيكلة سالر الفائدت"39ي رقم )تالدي ت على ماليار المحاسبة الدول 
إن تبني التطبيق لما ورد أع ه لم ينتج عنها أية تغيرات على صافي الربح أو صافي موجودات الشركة 

  الصادر عنها التقرير سابقاً.
 

 المعايير الجديدة والمعدلة غير السارية بعد ولكنها متاحة للتطبيق المبكر
ية للتقارير المالية الجديدت والمالدلة المشار إليها أدناه متاحة للتطبيق المبكر للسنة المالية إن المالايير الدول

  وال تسري حتى فترت الحقة، ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية. 2021ديسمبر  31المنتهية في 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 من غير المتوقع أن يكون لتطبيقها أثر على البيانات المالية للشركة

 الوصف تاريخ السريان

 2022يناير  1

 " ((37تكلفة الوفاء بالقد" )تالدي ت على ماليار المحاسبة الدولي رقم ) –الالقود غير المجدية 
  الماليار الدولي للتقارير  2020 – 2018التحسينات السنوية على المالايير الدولية للتقارير المالية(

( 16رير المالية رقم )( والماليار الدولي للتقا9( والماليار الدولي للتقارير المالية رقم )1المالية رقم )
  ((41وماليار المحاسبة الدولي رقم )

 :الالائدات قبل االستخدام المقصود" )تالدي ت على ماليار المحاسبة  "الممتلكات واآلالت والمالدات
 ((16الدولي رقم )

 ( (3المرجع إلى اإلطار المفاهيمي )تالدي ت على الماليار الدولي للتقارير المالية رقم) 
 الرسوم في اختبار  2020 – 2018نوية على المالايير الدولية للتقارير المالية التحسينات الس(

" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية )تالدي ت على الماليار الدولي  للتقارير المالية رقم 10%"
(9)) 

 2023يناير  1

  ( عقود التأمين" متضمناً التالدي 17الماليار الدولي للتقارير المالية رقم" ) ت على الماليار الدولي
 (.17للتقارير المالية رقم )

  تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة" )تالدي ت على ماليار المحاسبة الدولي رقم"
(1)) 

 ( عقود  -( 4تاريخ انتهاء ص حية نهج التأجيل )تالدي ت على الماليار الدولي للتقارير المالية رقم
  التأمين(

 ((1لسياسات المحاسبية )تالدي ت على ماليار المحاسبة الدولي رقم )اإلفصاح عن ا 
 ( (8تالريف التقديرات المحاسبية )تالدي ت على ماليار المحاسبة الدولي رقم) 
  الضرائب المؤجلة على عقود اإليجار والتزامات وقف التشغيل )تالدي ت على ماليار المحاسبة

  ((12الدولي رقم )

 
 

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

 

 الغير مالية انخفاض قيمة الموجودات  3-1
 التي تظهر بها االصول الملموسة في بيان المركز المالي ةفي تاريخ كل بيان مركز مالي ، تقوم الشركة بمراجالة القيم

، يتم  انخفاض اتذه األصول قد انخفضت قيمتها. في حالة وجود أي مؤشرلتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن ه
تقدير القيمة القابلة ل سترداد لألصل من أجل تحديد مدى خسارت انخفاض القيمة ، إن وجدت ، على أنها المبلغ الذي 

د القيمة الالادلة لألصل مطروحاً القيمة القابلة ل ستردا تمثل تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل المبلغ القابل ل سترداد.
الذي يمكن من خ له استبدال هذا  المبلغالقيمة الالادلة لألصل  تمثل. ة ايهما اعلىستخدامالموالقيمة امنها تكاليف البيع 

. القيمة المستخدمة هي القيمة الحالية المبادلة من خ ل مالاملة تنافسية حرتوراغبة في  على درايةاألصل بين أطراف 
بخسارت انخفاض القيمة مباشرت في الربح أو  االعترافدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن تستمد من األصل. يتم للت

الخسارت ، ما لم يتم إدراج الموجودات ذات الصلة بقيمة إعادت التقييم ، وفي هذه الحالة يتم التالامل مع خسارت انخفاض 
 . القيمة على أنها انخفاض في إعادت التقييم

 
المالدلة  التي يظهربها االصل في المركز المالي بالقيمةالقيمة عندما يتم عكس خسارت انخفاض القيمة الحقًا ، يتم زيادت 

للمبلغ القابل ل سترداد ، لكن ال ينبغي أن تكون الزيادت  الناتجة عن االنالكاس أكثر مما كانت التكلفة التاريخية  التقديرية
خسارت انخفاض القيمة  تخفيضالسابقة. يتم إدراج  السنواتنخفاض في القيمة قد حدث في المستهلكة لو لم يكن اال

مباشرتً في بيان الدخل الشامل ما لم يتم إدراج األصل ذي الصلة بقيمة إعادت التقييم ، وفي هذه الحالة يتم التالامل مع 
 .خسارت انخفاض القيمة على أنها زيادت في إعادت التقييم تخفيض
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 أدوات مالية      3-2
ألدوات. يتم قياس لهذه ا ودات والمطلوبات المالية عندما تصبح الشركة طرفًا في األحكام التالاقديةيتم االعتراف بالموج

الموجودات والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة الالادلة. تضاف تكاليف المالام ت التي تالزى مباشرت إلى حيازت أو 
والخصوم المالية بالقيمة الالادلة من خ ل الربح أو  إصدار األصول المالية والخصوم المالية )بخ ف األصول المالية

االعتراف األولي. يتم  وذلك عندالخسارت( إلى أو يتم خصمها من القيمة الالادلة لألصول المالية أو االلتزامات المالية 
ية بالقيمة احتساب تكاليف المالاملة التي تنسب بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصول المالية أو المطلوبات المال

  الالادلة من خ ل الربح أو الخسارت مباشرت في الربح أو الخسارت

 

 المالية الموجودات 
المالية "بالقيمة الالادلة من خ ل الربح أو  الموجوداتالمالية في الفئات المحددت التالية:  الموجوداتيتم تصنيف 

المالية بالقيمة الالادلة من خ ل الدخل  الموجوداتالخسارت، واالستثمارات "المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق" ، 
المالية والغرض منها ، ويتم  الموجودات. يالتمد التصنيف على طبيالة و اخيرا القروض و الذمم المدينة الشامل اآلخر

إلغاء المالية و للموجودات المالتادتتحديده في وقت االعتراف المبدئي. يتم االعتراف بجميع عمليات الشراء أو البيع 
االعتراف بها على أساس تاريخ المتاجرت. المشتريات أو المبيالات المالتادت هي عمليات شراء أو بيع للموجودات المالية 

 . التي تتطلب تسليم األصول خ ل اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو االتفاقية في السوق
 . للمتاجرت بغرض بها االحتفاظلربح أو الخسارت إذا تم يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة الالادلة من خ ل ا

باإلضافة إلى أغراض إعداد التقارير المالية ، يتم تصنيف قياسات القيم الالادلة إلى ث ثة مستويات بناًء على إمكانية 
على  بيانهاتي يمكن م حظة درجة أهمية المدخ ت في عملية قياس القيمة الالادلة فيما يتاللق بأساليب القياس بأكملها وال

 : النحو التالي
 :مدخ ت المستوى األول  - 

أو المطلوبات المماثلة التي  للموجوداتمدخ ت المستوى األول هي األسالار المالروضة )غير المالدلة( في سوق نشط 
 .يمكن أن تحصل عليها المنشأت في تاريخ القياس

 :مدخ ت المستوى الثاني  -  
في  التي ال تالتبر اسالار مالدلة في سوق نشط كالتي يتم تصنيفها هي جميع المدخ ت  مدخ ت المستوى الثاني

 أو االلتزامات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للموجوداتالمستوى األول والتي يمكن م حظتها 
 :مدخ ت المستوى الثالث  -

 لوباتالمط او للموجوداتمدخ ت المستوى الثالث هي مدخ ت ال يمكن م حظتها 
 

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة المالية لموجوداتا      
تكاليف المالاملة  اليها فمضا ادلةالال بالقيمة مبدئيا اآلخر الشامل الدخل خ ل من ادلةالال بالقيمة االستثمارات سقيا يتم
 الدخل بند تحت الالادلة القيمة في التغير من الناشئة الخسائر أو باألرباح االعتراف مويت ادلةالال بالقيمة الحقا هاقياس مويت

لهذت  الادلةلا القيمة إن االخر. الشامل خ ل الدخل من الالادلة القيمة في تراكمةمال التغيرات الى فوتضا اآلخر الشامل
 .االستثمارات هي قيمتها السوقية

 الالادلة القيمة في المتراكمة غيراتتال ها مسبقا الى والتي تم اضافت او الخسائر االرباح متراك فان مالى عند استبالاد اصل
تصنيفها الى االرباح  عادتإ ميت ولكن الخسائر أو االرباح بيان الى تصنيفها اعادت ال يتم االخر الشامل دخللا  خ ل من

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

 .التوزيالات

 

 موجودات ماليه بالقيمه العادله من خالل االرباح أو الخسائرال     
بالقيمة الالادلة مع االعتراف باي ارباح او  ماليه بالقيمه الالادله من خ ل االرباح أو الخسائرالموجودات يتم تسجيل ال

او الخسائر ويتضمن صافي الربح اوالخسارت المالترف به في االرباح او  خسائرناتجة عن اعادت القياس في االرباح
الخسائر اي توزيالات ارباح او فوائد مكتسبة من االصل المالي ويتم ادراجها في بند االرباح او الخسائر. يتم تحديد 

لمخصومة لتحديد القيمة الحالية القيمة الالالة باستخدام طريقة الدخل التي يتم بموجبها استخدام طريقة التدفقات النقدية ا
 .للمنافع االقتصادية المستقبلية المتوقالة الناتجة عن ملكية االستثمار اال اذا كان تاثير الخصم غير جوهري
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 من خالل بنود الدخل الشامل االخرأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة       
موجودات ونموذج للتالاقدي ماليه بناًء على خصائص التدفق النقدي الالموجودات التقوم الشركة بتقييم تصنيف وقياس 

بالقيمة الالادلة من خ ل بالتكلفة المطفأت أو  اموجودات  وقياسهالموجودات. لكي يتم تصنيف الأعمال الشركة إلدارت 
 المبلغ االصلي، ينبغي أن تؤدي شروطه التالاقدية إلى تدفقات نقدية تمثل فقط مدفوعات  بنود الدخل الشامل االخر

عند االعتراف المبدئي بأصل مالي ، تحدد الشركة ما إذا كانت األصول المالية    االصلي القائم.المبلغ والفائدت على 
المالترف بها حديثًا جزًءا من نموذج أعمال موجود أو ما إذا كانت تالكس بدء نموذج أعمال جديد. تقوم الشركة بإعادت 

ج األعمال قد تغيرت منذ الفترت السابقة. بالنسبة إلى فترت لتحديد ما إذا كانت نماذ ماليةتقييم نماذج أعمالها في كل فترت 
 .الحالية والسابقة ، لم تحدد الشركة أي تغيير في نماذج أعمالها المالية

، يتم إعادت تصنيف الربح  بالقيمة الالادلة من خ ل بنود الدخل الشامل االخرعندما يتم إلغاء تحديد أدات الدين المقاسة 
من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارت. على  الدخل الشامل االخر مة المالترف بها سابقًا فيأو الخسارت المتراك

الخسارت التراكمية  او، فإن الربح  الدخل الشامل االخر النقيض من ذلك ، بالنسبة الستثمارات في األسهم تم قياسها في
خسارت ولكن يتم تحويلها ضمن الربح أو تصنيفها في ال اعادتال يتم الحقًا  الدخل الشامل االخر المالترف بها سابقًا في

 .حقوق الملكية
إلى  بالقيمة الالادلة من خ ل بنود الدخل الشامل االخرتخضع أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأت أو 

 .انخفاض القيمة
 

 إعادة تصنيف 
المالية  الموجوداتالمالية ، فسيتم إعادت تصنيف  داتالموجوإذا تغير نموذج الالمل الذي تحتفظ الشركة بموجبه 

 الفترت الماليةالمتأثرت. تنطبق متطلبات التصنيف والقياس المتاللقة بالفئة الجديدت بأثر مستقبلي من اليوم األول من 
ل السنة المالية للشركة. خ  الموجوداتالذي يؤدي إلى إعادت تصنيف  االعمالنموذج  في األولى التي تلي التغيير

الذي بموجبه تحتفظ الشركة  االعمالالمالية الحالية والفترت المحاسبية السابقة ، لم يكن هناك تغيير في نموذج 
 بموجودات مالية وبالتالي لم تتم إعادت تصنيف

 

 طريقة الفائدة الفعالة 
. مالينةإيرادات الفوائد خ ل فترت  توزيعو  المالية للموجوداتطريقة الفائدت الفاللية هي طريقة لحساب التكلفة المطفأت 

النقدية المستقبلية )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة  بدقة التدفقاتخصم ي المبلغ الذيمالدل الفائدت الفاللي هو 
ت ا خ ل الالمر المتوقع الداالفائدت الفاللي وتكاليف المالام ت وغيره مالدلأو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من 

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

 النقد والنقد المعادل 
عالية السيولة  القصيرت االجل االستثماراتمن المالادل النقد يتكون   .والودائع تحت الطلب النقد المتوفريمثل النقد مبلغ 

 اي مخاطر او تغير يذكر في القيمة.الجاهزت للتحويل الى نقد دون التالرض الى 
 

 الذمم المدينة االخرى 
". إن الذمم المدينة األخرى هي موجودات مالية الذمم المدينة االخرى المالية للشركة ضمن فئة " الموجوداتتندرج 

)بما في  االخرى غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد غير مدرجة في سوق نشط. يتم قياس الذمم المدينة
واألرصدت النقدية والمصرفية واألرصدت المستحقة من أطراف ذات ع قة(  واالخرىذلك الذمم التجارية المدينة 

عدا في حالة ما اذا كان تاثير خصم  بالتكلفة المطفأت باستخدام طريقة الفائدت الفاللية ، ناقًصا أي انخفاض في القيمة
 غير جوهري. الفائدت الفالليةيم المسجلة  لتلك الموجودات باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية وصوال للق

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد من خ ل تطبيق مالدل الفائدت الفاللي ، باستثناء الذمم المدينة قصيرت األجل عندما يكون 
 .تأثير الخصم غير جوهري

 

  المالية االعتراف بالموجوداتعدم 
 عندما تنتهي الحقوق التالاقدية للتدفقات النقدية من األصل ،أو عندما بالموجودات المالية اعترافهاتقوم الشركة بإلغاء 

 نقلت الشركة ملكية االصل بينما  . إذاالمتاللقة فيها الى مالك اخرمخاطر الوجميع  ةالمالي تقوم بتحويل ملكية الموجودات
 تثبت ففي هذت الحالة ، المحولفي السيطرت على األصل  الملكية واستمرتالمتاللقة بهذت مخاطر البجميع  احتفظت

. إذا احتفظت الشركة بجميع مخاطر ومزايا ملكية المتاللقة بها المتوقع تحملهاالشركة حصتها في األصل والتزام 
بدين ذو ضمان ناشىء عن األصل المالي المحول ، فإن الشركة تواصل االعتراف باألصل المالي وتالترف أيًضا 

 ت المستلمة  من عملية تحويل الموجودات المالية.الدفالا
 
 

 
 



 
 

(7) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 ذكر غير ذلك"" جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم ي

 

 مطلوبات ماليةال 
 كمطلوبات بالقيمة الالادلة من خ ل االرباح او الخسائر او مطلوبات مالية اخرى.يتم تصنيف المطلوبات المالية 

ألطراف ذات ا  وارصدتالمطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم التجارية الدائنة واألرصدت األخرى 
التكلفة المطفأت باستخدام طريقة الفائدت الفاللية إال إذا كان تأثير خصم تدفقاتها النقدية المستقبلية على قياس ب ميت الال قة(
 .باستخدام طريقة الفائدت الفاللية غير جوهري الالادلةقيمتها 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

لدولة اإلمارات الالربية  االتحاديالالمل نون تقوم الشركة بتكوين مخصص لمنافع نهاية خدمة الموظفين وفقاً لمتطلبات قا
، تستحق هذه المنافع استناداً الى الرواتب النهائية للموظفين، وعدد سنوات الخدمة شريطة إكمال حد أدني من  المتحدت

 الخدمة. يتم استحقاق مخصص للتكاليف المتوقالة لتلك المنافع على مدى فترت التوظيف.

 الالامة للمالاشات والتامينات االجتماعية الهيئهبالمساهمة في صندوق  الشركة ، تقوماتييناالمارفيما يتاللق بالموظفين 
التي يتم احتسابها كنسبة مئوية من رواتب الموظفين وفقاً لمتطلبات القوانين المحلية ذات الصلة بالتقاعد والمالاشات. يتم 

 الخسارت في السنة المتاللقة بها.تحميل حصة الشركة من االشتراكات في هذه البرامج على الربح أو 
 

 عدم االعتراف بااللتزامات المالية 
يتم تسجيل الفرق بين  اجلها.ها أو انتهاء ئأو إلغا سدادهاتقوم الشركة بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية عندما يتم 

 . لخسارتوالمبلغ المدفوع في الربح أو ا مالترف بهغير الل لتزامات المالية  المسجلةالقيمة 
 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة    3-3
بالقيمة الالادلة من خ ل االرباح او الخسائرمن حيث وجود  المالية باسثناء الموجودات المالية يتم تقييم الموجودات

الموجودات المالية عندما يكون هناك دليل موضوعي  تنخفض قيمة. ماليةانخفاض القيمة في نهاية كل فترت  مؤشرات
 بالد االعتراف باالصل.نتيجة لحدث واحد أو أكثر التدفق النقدي المستقبلي من هاذا االصل قد تاثر على أن

 

 المخصصات   3-4
تسوية االلتزامات ويمكن ومن المحتمل لتزامات حالية )قانونية أو بناءت( ناتجة عن أحداث سابقة ، تالتبر المخصصات ا

ل المبلغ المالترف به كمخصص أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام تقدير تلك االلتزامات بشكل موثوق. يمث
تتم مراجالة المخصصات وتالديلها في تاريخ بيان ,او لنقلها الى طرف ثالث. الحالي في تاريخ بيان المركز المالي 

. تستخدم ايرادكتسجيلة المبلغ و  تسوية المخصصات ممكنة، يتم عكسلي. إذا لم تالد التدفقات الخارجة المركز المال
 .صلالأفي فقط للغرض الذي تم االعتراف به المخصصات 

 

 االلتزامات الطارئة   3-5
هي التزامات محتملة اعتماًدا على ما إذا كانت بالض األحداث المستقبلية غير مؤكدت ، أو أنها االلتزامات الطارئة 

ياس المبالغ بشكل موثوق. ال يتم االعتراف بااللتزامات التزامات حالية ولكن المدفوعات غير محتملة أو ال يمكن ق
 . الطارئة في البيانات المالية ولكن يتم اإلفصاح عنها

 

 توزيع األرباح   3-6
 .تالترف الشركة بتوزيالات األرباح كالتزام في البيانات المالية في الفترت التي يوافق فيها المساهمون على توزيع األرباح

 

 المصاريفاالعتراف ب    3-7
يتم االعتراف بالمصاريف في بيان الربح أو الخسارت عندما يكون هناك نقص بالفوائد االقتصادية المستقبلية والمتاللقة 
بالنقص في موجود أو زيادت في مطلوب ينتج عن ذلك ويمكن قياسها على نحو موثوق به.يتم االعتراف بالمصروف 

مصروف ال ينتج أي فوائد اقتصادية مستقبلية، أو عندما، وإلى المدى، بأن مباشرت في الربح أو الخسارت عندما يكون ال
الفوائد االقتصادية المستقبلية ال يتم التحفظ بشأنها أو التوقف عن التحفظ بخصوص االعتراف بها في بيان المركز 

 المالى كموجود، كما هو الحال في انخفاض قيمة الموجود.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(8) 
 تثمارات العامة ش. م. عشركة أم القيوين لإلس

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 لمعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبيةا      3-8

ام ت بالم ت أجنبية خ ل السنة إلى الالملة الوظيفية للشركة باألسالار السائده في تواريخ كل مالاملة. يتم تحويل المال
كما يتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالم ت أجنبية في نهاية السنة إلى الالملة الوظيفية بسالر 

غير نقدية في نهاية السنة. تُدرج فروق صرف  الصرف في تاريخ التقرير. ليس لدى الشركة موجودات ومطلوبات
 الالم ت األجنبية في بيان الربح أو الخسارت.

 

 اإليرادات  3-9
أرباح األسهم المستثمرت والتي تمت خ ل السنة بالصافي بالد لي قيمة ارباح بيع االسهم و تمثل اإليرادات إجما

 الخصومات والمردودات.
الربح او الخسارت عندما ينشا حق للشركة باست م االرباح عة في قائمة يتم االعتراف بالدخل من االرباح الموز

  الموزعة.

 

  يضااألر 3-10
 أوالزيادت   جين. ويتم ادراجخار مستقلين خبراء قبل منالتقييم المنجز  على اساس دلةالاال بالقيمة األراضي اظهار مت

 في متقيياعادت  يطاحتيا ضمن عرضها  مويت اآلخر الشامل الدخل في رضاال متقيي اعادت نع الدفترية القيمة في صالنق

 . الملكية حقوق
 
 االدوات المالية  -1

 

 إدارة المخاطر المالية     4-1

 
تستخدم الشركة أدوات مالية تتالرض للالديد من المخاطر المالية مثل مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق 

 .راس المالومخاطر  الالملة األجنبيةومخاطر 
ورت دورية بمراجالة المخاطر التي تتالرض لها وتقوم بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيض تقوم الشركة بص

 تلك المخاطر للحد المقبول.
 

 إن أهم المخاطر التي تتالرض لها الشركة تتمثل فيما يلي:
 

  مخاطر االئتمان (أ
خ االستحقاق مما يسبب خسائر مالية يتمثل في احتمال عدم قدرت أحد أطراف االدات المالية على الوفاء بالتزاماته في تاري

 .للطرف اآلخر
 إن األدوات المالية التي تالرض الشركة لتركيز مخاطر االئتمان تتمثل بشكل رئيسي في  ذمم االستثمارات.

 
 مخاطر السيولة   ب(

تتضمن اإلحتفاظ  تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرت الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية. إن إدارت مخاطر السيولة
بنقدية كافية وتوفير مصادر التمويل عن طريق توفير تسهي ت كافية، واإلحتفاظ بالموجوادات ذات السيولة الالالية 

 ومراقبة السيولة بشكل دوري عن طريق التدفقات النقدية المستقبلية.
 

تاريخ الميزانية الالمومية حتى تاريخ تم عرض جدول اإلستحقاقات لإللتزامات المدرجة أدناه إستناداً إلى السنة من 
اإلستحقاقات التالاقدية وفي حال عدم وجود تاريخ إستحقاق تالاقدي لألدات المالية يتم عرضها طبقاً لتقديرات اإلدارت على 

 أساس السنة التي يتم فيها تحصيل أو إستبالاد األصل لتسوية اإللتزام.
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 لعامة ش. م. عشركة أم القيوين لإلستثمارات ا

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 :2021ديسمبر  31فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 

  لبعند الط

 3خالل 

  أشهر 

 أشهر 3من 

  إلى سنة 

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 5 

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

 82,827,802  -  -  -  82,827,802 بنك دائن

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

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

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

 :2020ديسمبر  31فيما يلي تحليل اإلستحقاقات للمطلوبات كما في 

 
 

  عند الطلب

 3خالل 

  أشهر 

 أشهر 3من 

  إلى سنة 

 من سنة إلى

 اإلجمالي  سنوات 5 

          المطلوبات
 47,491,663  -  -  47,491,663  - ذمم وأرصدت دائنة أخرى 

 --------------  ---------------  ---------------  --------------  -------------- 
 -  47,491,663  -  -  47,491,663 
 =======  =========  ========  ========  ========= 

 
 وقمخاطر السج(        

يالرف خطر سالر السوق بأنه الخطر الذي ينتج عناه تقلاب قيماة األدوات المالياة نتيجاة التغيار فاي أساالار الساوق.تتطلب        
المالايير الدولية إلعداد التقارير المالية اإلفصاح عن األدوات المالية المالرضة للتقلب في قيمتها نتيجة التغير في أساالارها 

تتمثاال فااي  2021ديساامبر  31ليااة التااي تالاارض الشااركة لخطاار تقلااب سااالر السااوق كمااا فااي  السااوقية . إن األدوات الما
 درهم.480,910,741 االستثمار في موجودات مالية بمبلغ  

 

 مخاطر الالملة األجنبية د(     
ي سالر صرف يالرف خطر أسالار الالم ت األجنبية بأنه الخطر الناتج عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغير ف      

الالم ت األجنبية. بتاريخ البيانات المالية احتفظت الشركة بأدوات مالية مسجلة تالتبر عرضة لخطر أسالار الالم ت 
 األجنبية والتي يمكن أن ينتج عنها تغيرا في مبالغ التدفقات النقدية المتصلة بها نتيجة تقلب أسالار صرف هذه الالم ت.

 :كما يلي 2021ديسمبر  31بالالم ت األجنبية المسجلة بالمركز المالي الموجز مرفق كما في  إن تفاصيل األدوات المالية     
: 

 نوع العملة 

 األجنبية

 

 القيمة المعادلة

 بالدرهم

 
 234,812,195 دينار كويتي الكويـت  –موجودات ماليـة 

 14,677,100 دينار كويتي الكويـت  –نقد لدى البنـوك 

 862,781 عمانيلاير  ان ُعم –موجودات مالية 

 339,365 عمانيلاير  ُعمان  –نقد لدى البنوك 
 

 مخاطر راس المال    (هـ
تراجع الشركة بشكل منتظم مكونات رأس المال التي تتضمن أدوات الدين وأوراق حقوق المساهمين وتأخذ بالين اإلعتبار       

س المال. وتتحكم الشركة برأس المال لضمان إستمرارية تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأ
 أعمالها وزيادت عوائد المساهمين من خ ل تحقيق الرصيد األمثل للديون وحقوق الملكية.
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 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31لبيانات المالية للسنة المنتهية في إيضاحات حول ا
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 إدارة رأس المال  2 -4
الهدف الرئيسي للشركة هاو الحفااظ علاى قاعادت رأسامالية قوياة لتؤكاد للمساتثمرين والادائنين وثقاة الساوق ولادعم التطاور 

تقااوم اإلدارت برصااد هيكاال رأس مالهااا وتقااوم بالماال التالاادي ت عليااه فااي ضااوء الظااروف  .المسااتقبلي للالماال التجاااري
 االقتصادية. 

ليس لدى الشركة قروض. إنها ممولة بشكل رئيسي من قبل حقوق ملكيتها. استمرت سياسة إدارت رأس مال الشركة بدون 
 تغيير منذ الالام السابق.

 ضة خارجياً.ال تخضع الشركة ألية متطلبات رأس مالية مفرو 
 

 قياس القيمة العادلة   3 -4
تتمثل القيمة الالادلة في السالر الممكن إست مه من بيع أصل أو دفاله لتحويل مطلوب في مالاملة منظمة بين مشاركي       

ائنة، ألن السوق بتاريخ القياس. لم تقم الشركة باإلفصاح عن القيم الالادلة لذممها المدينة، األرصدت لدى البنوك والذمم الد
 قيمها الدفترية تقارب بشكل مالقول لقيمهم الالادلة. 

 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية    4-4
ليس لدى الشركة أية موجودات مالية أو مطلوبات مالية تخضع للمقاصة، أو ترتيبات ملزمة لتصفية رئيسية واجبة النفاذ أو أية 

  إتفاقيات مشابهة.
 

 

 راضيأ       -5
درهم  330,925,540)مبلغ  درهم 330,925,540 والبالغه المركز الماليالظاهره في تقييم األراضي الشركه ب تقوم
  قدم مربع. 10,671,317وتبلغ مساحتها  في نهايه السنه الماليه استنادا الى تقييمات مستقلين (2020لالام 

 

  مالية أوراق في إستثمارات        -6
 

 له من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمه العاد إستثمارات -أ

 

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 277,744,518  258,239,293 مدرجه

 1,782,560  2,780,927 غير مدرجه

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

  261,020,220  279,527,078 

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

   : يلي كما غرافيموقعها الج حسب االستثمارات تتوزع

 
 

 مدرجه
 ديسمبر 31

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 246,278,429  229,306,901 المتحدت الالربيه اإلمارات دولة في 

 31,466,089  28,932,392 مجلس التالاون الخليجي دول في 

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

  258,239,293  277,744,518 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 

 

 غير مدرجه 

 يسمبرد 31

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 1,782,560  2,780,927 مجلس التالاون الخليجي دول في 

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

  2,780,927  1,782,560 

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

 
 : يلي كما كانت سنةال خ ل االستثمارات على الحركة ان

 

 

 

 ديسمبر 31

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    
 256,702,353  279,527,078 يناير  1الرصيد في 

 27,207,318  )30,133,130( صافي الحركة خ ل السنة

 (4,382,593)  11,626,272 فرق اعاده تقييم االستثمارات

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

  261,020,220  279,527,078 

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

 .ةللشرك ةممنوح ةدرهم ضمان عن تسهي ت بنكي 106,700,000  مبلغالسهم اع ه ا يتضمن رصيد -
 

 و الخسائرأبالقيمه العادله من خالل االرباح  إستثمارات   -ب
 

 : يلي كما الجغرافي موقالها حسب تتوزع ،مدرجة والخسائرأ األرباح خ ل من جميع االستثمارات
 

 ديسمبر 31  

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 37,720,009  203,098,876 المتحدت الالربية اإلمارات دولة في

 15,173,671  16,791,645 مجلس التالاون الخليجي دول في

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

  219,890,521  52,893,680 

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

 
 : يلي اكم كانت سنةال خ ل االستثمارات هذه  على الحركة إن

 

 
 ديسمبر 31

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 86,359,614  52,893,680 يناير  1الرصيد في 

 (27,771,199)  136,449,437 صافي الحركه خ ل السنة

 (5,694,735)  30,547,404 فرق اعاده تقييم االستثمارات

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

  219,890,521  52,893,680 

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

 



 
 

(12) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 
 أرصدة مدينة اخرىومدينة م ذم   -7

 
 

 
 ديسمبر 31

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 91,736  332,037 ارصدت نقدية لدى الوسطاء

 90,000  - مصاريف مدفوعه مقدما

 102,183  100,000 ذمم موظفين

 1,590  1,590 كفاالت بنكيه

 -  1,050,000 مستحقة توزيالات

 53,602  56,301 اخرى

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

  1,539,928  339,111 

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

 نقد والنقد المعادل    -8

  

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 32,496  19,809 نقد في الصندوق

 25,712,346  118,873 اإلمارات -ارصده لدى البنوك 

 742,836  14,677,100 الكويت -ارصده لدى البنوك 

 339,365  339,365 عمان –ارصده لدى البنوك 

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

  15,155,147  26,827,043 

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

 

 حقوق المساهمين    -9

 
 أ( رأس المال :

سهم بقيمة إسمية  363,000,000درهم  موزع على  363,000,000إن رأس مال الشركة الظارهر في بيان )أ( بمبلغ 
 درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل .

 
 ب( اإلحتياطي القانوني :

من ربح النسبة وتحويلها إلى حساب االحتياطي  %10( طبقا لالقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي يتم اقتطاع ما نسبته 1
ى األقل من رأس مال الشركة المدفوع عل %50القانوني . يوقف هذا االقتطاع عندما يصبح رصيد هذا االحتياطي ما يالادل 

 وإذا نقص االحتياطي يتالين الالودت إلى االقتطاع.
 ( إن الحركة على االحتياطي القانوني هي كالتالي :2

 

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 37,058,424  38,970,935 يناير 1رصيد 

 1,912,511  5,933,183 المحول من أرباح

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

  44,904,118  38,970,935 

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

 

 



 
 

(13) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 لغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"" جميع المبا

 

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلى من خالل الدخل الشامل اآلخر : ج(
تتمثل التغيرات المتراكمة في القيمة الالادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر في األرباح أو الخسائر المتراكمة الناتجة عن 

 لقيمة الالادلة من خ ل الدخل الشامل اآلخر .إعادت تقييم الموجودات المالية با

 

 إلتزام تعويض ترك الخدمة :   -10

 إن الحركة على إلتزام تالويض ترك الخدمة خ ل السنة كانت كاآلتي :
 

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 851,204  805,651 يناير 1رصيد 

 38,208  56,485 تكلفة الخدمة الجارية

 (83,761)  (114,922) ل السنةخ  النقص

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

  747,214  805,651 

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

 
 

 بنك دائن       -11
يتمثل رصيد حساب البنك الدائن الظاهر في إيضاح )أ( في المبالغ المسحوبة على المكشوف عن طريق تسهي ت بنكية 

 لية  في دولة اإلمارات الالربية المتحدت.ممنوحة للشركة من بنوك مح
 

 رباح االستثمار في اسهمأ  12 -

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 23,554,945  17,405,538 توزيالات أرباح   

 7,094,355  17,237,705 أرباح بيع إستثمارات في أسهم  

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

  34,643,243  30,649,300 

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

 االيرادات االخرى    -13

 

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 2,138  1,746 فوائد بنكية 

 60,014  6,500 إيرادات متنوعة 

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

  8,246  62,152 

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

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 (14) 

 القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. عشركة أم 

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

  ةو عمومي ةمصاريف إداري      -14

 

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 2,020,911  2,038,507  رواتب و أجورومكافآت

 100,000  100,000 مكافأت الموظفين 

 38,690  24,250 تذاكر سفر 

 90,000  90,000 إيجارات 

 38,208  56,485 مصاريف نهايه الخدمه

 147,663  18,864 التزام مزايا قصيرت االجل

 23,300  26,000 كهرباء وماء

 125,599  113,651 اتالاب مهنيه

 1,643,944  1,627,727 متنوعه

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

  4,095,484  4,228,315 

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

 
 العائد االساسي للسهم    -15

 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    
 19,125,107  59,331,828 ربح السنة 

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

 363,000,000  363,000,000 المتوسط المرجح لالدد األسهم الالادية لغايات إحتساب ربحية األسهم 

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

 0.053  0.163 ربح السهم االساسي

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

 

 حدود التسهيالت :   -16

 
 من البنوك الذي تتالامل مالها الشركة كانت بتاريخ البيانات المالية المرفقة كالتالي: إن حدود التسهي ت البنكية الممنوحة( أ
  

  درهم
 سحب على المكشوف  170,000,000

         كفاالت بنكية )عمال( 1,590

 

تسهي ت السحب على المكشوف من بنوك محلية بدولة االمارات الالربية المتحدت بغرض تمويل    تم الحصول على  -
 الستثمارات و راس المال الالامل. يتم احتساب الفوائد على اساس سنوي بنظام ايبور مع اضافة هامش ربح.ا

يتم فرض فائدت  ،التسهي ت البنكية الممنوحة والمتفق عليها أو أي متأخرات عن سداد اإللتزامات في حال تجاوز -
 على هذه الزيادت بنسبة ع وت على الفائدت المتفق عليها.

 
 ن هذه التسهي ت البنكية ممنوحة مقابل ضمانات اسهم.إب( 



 
 

(15) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 يذكر غير ذلك" " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم

 
 : مكافأة مجلس اإلدارةو التوزيعات المقترحة  -17

 
 يرفع مجلس اإلدارت التوصية للجمالية الالمومية للمساهمين للموافقة على التوزيالات التالية :

 
لالام  %5درهم. ) 21,780,000% من رأس مال الشركة بمبلغ  6 أرباح مقترح توزيالها على المساهمين بنسبة (1

2020.) 
 

 ( . 2020درهم لالام  1,350,000درهم )  1,350,000مكافأت مجلس اإلدارت المقترحة بمبلغ (2
 

إن توزيالات األرباح المقترحة أع ه خاضاله لموافقة المساهمين من خ ل اجتماع الجمالية الالمومية السنوي ولم يتم 
 إظهارها كمطلوبات في البيانات المالية .

 

  الجغرافية القطاعات    -18
 

 اإلمارات دولة وهي جغرافيين قطاعين ضمن الشركة تالمل الشركة، موجودات موقع حسب الجغرافية القطاعات ددتح
 الخليجي. التالاون مجلس ودول المتحدت الالربية

 

 : الموجودات توزيع  )أ 

 : الجغرافي السوق حسب الشركة موجودات توزيع التالي الجدول يظهر     
 

 ديسمبر 31 

 2021  

 مبرديس 31 
2020 

    

 640,809,842  764,676,713 دوله اإلمارات الالربيه  المتحدت

 49,702,610  63,854,643 دول مجلس التالاون الخليجي

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

  828,531,356  690,512,452 

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



 
(16) 

 عشركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. 

 شركة مساهمة عامة 

 العربية المتحدة اإلمارات -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 ي ما لم يذكر غير ذلك"اإلمارات" جميع المبالغ بالدرهم 

 

 

 : العادلة بالقيمة المالية الموجودات توزيع  )ب
 : فيها المستثمر األنشطة وطبيالة الجغرافي والتوزيع المالية موجوداتال عن ماللومات التالي الجدول يوضح  
 

          2021 ديسمبر 31 2020ديسمبر  31 المجموع

 ديسمبر 31
2020 

 ديسمبر 31

2021 

دول مجلس التالاون 
 الخليجي

دولة اإلمارات الالربية  
 المتحدت

دول مجلس التعاون 

 الخليجي

دولة اإلمارات العربية  

 المتحدة

 موجودات ماليه بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل اآلخر -1

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

 قطاع البنوك   165,212,533 618,728  191,033,849   9,082,524  165,831,261 200,116,373

 واالستثمار التمويل قطاع  10,984,347 8,982,676  8,996,200   6,429,259  19,967,023 15,425,459

 قطاع الالقارات  18,237,365 9,310,564  14,210,666   7,243,761  27,547,929 21,454,427

 قطاع الصناعه   277,316 6,321,801  2,276,860   3,893,765  6,599,117 6,170,625

 قطاع الخدمات   16,170,000 -  14,951,000  - 16,170,000 14,951,000

 قطاع الطاقه   10,153,851 -  6,839,481  - 10,153,851 6,839,481

 قطاع االتصاالت  - 6,479,550  312,495  6,599,340 6,479,550 6,911,835

 قطاع التامين  8,271,489 -  7,657,878  - 8,271,489 7,657,878

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

279,527,078 261,020,220 33,248,649 246,278,429 31,713,319 229,306,901  

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

       
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر -2      

       

 قطاع البنوك   3,603,724 862,782  619,866   5,889,726  4,466,506 6,509,592

 واالستثمار التمويل قطاع  40,334,353 13,268,126  1,652,722   5,875,354  53,602,479 7,528,076

 قطاع الالقارات  9,003,091 2,329,593  4,280,834   1,558,499  11,332,684 5,839,333

قطاع الصناعه   21,900,000 331,144  159,071   1,850,092  22,231,144 2,009,163  

    قطاع الطاقه  21,646,149 -  18,864,519  - 21,646,149 18,864,519

 قطاع التامين  98,981,682 -  12,142,997  - 98,981,682 12,142,997

 قطاع الخدمات   7,629,877 - - - 7,629,877 -

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

52,893,680 219,890,521 15,173,671 37,720,009 16,791,645 203,098,876  
========= ========= =========  ========= ========= =========  
 المجموع             432,405,777 48,504,964 283,998,438 48,422,320 480,910,741 332,420,758
========= ========= ======== ======== ========= =========  



 

(17) 
 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

 مزايا أعضاء اإلدارة العليا والمدراء :   -19
 

 كانت مزايا أعضاء اإلدارت والمدراء كما يلي :
 ديسمبر 31 

 2021  

 ديسمبر 31 
2020 

    

 1,614,304  1,735,706 مزايا قصيرت األجل  

 -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارت  

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

  1,735,706  1,614,304 

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

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة        -20
 

 .2021ديسمبر  31ع األطراف ذات الال قة للسنة المنتهية في ال توجد أي تالام ت م
 

 ةالعادل ةقيمال        -21
 

ان القيمه الالادله هي القيمه التي سيتم است مها لبيع احد الموجودات أو دفالها لتحويل أي من المطلوبات ضمن مالام ت 
مكن ان تنشا الفروقات بين القيمه الدفتريه و تقديرات منتظمه بين المتالاملين بالسوق في تاريخ القياس, وعلى هذا النحو ي

القيمه الالادله على افتراض أن الشركه مستمره في اعمالها دون أي نيه أو حاجه لتقليص حجم عملياتها أو الجراء صفقه 
 بشروط مجحفه.

 

ث مستويات من التسلسل الهرمي يتم تجميع الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة الالادلة في قائمة المركز المالي في ث 

على أدنى مستوى من المدخ ت الهامة المستخدمة في قياس القيمة الالادلة، على بناء"يتم تحديد هذه المجموعة  .للقيمة الالادلة

 :النحو التالي
 

 في االسواق النشطة ل صول أو الخصوم المتطابقة. )غير المالدلة(أالسالار المالروضة  :المستوى االول
 

ستوى الثاني: مدخ ت بخ ف  االسالار المالروضة  ضمن المستوى االول والتي يمكن م حظتها للموجودات أو الم
  المطلوبات  إما مباشرت )أي كأسالار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من االسالار(.

 

ة للم حظة )المدخ ت غير القابلة المستوى الثالث: مدخ ت الموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلی بيانات السوق القابل
 .)للم حظة

 
 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2021ديسمبر  31كما في 

 من خ ل ةالالادل ةاستثمارات  بالقيم
 219,890,521 - 219,890,521 االرباح أو الخسائر 

من خ ل بنود الدخل  ةالالادل ةاستثمارات  بالقيم
 258,239,293 (ةمارات  مدرجالشامل اآلخر )استث

  
258,239,293 

من خ ل بنود الدخل  ةالالادل ةاستثمارات  بالقيم
 2,780,927 2,780,927 - (ةالشامل اآلخر )استثمارات غير مدرج

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

 
 

 المجموع المستوى  الثاني  المستوى االول    2020ديسمبر  31كما في 
 من خ ل ةالالادل ةاستثمارات  بالقيم

 52,893,680 - 52,893,680 االرباح أو الخسائر 
من خ ل بنود الدخل  ةالالادل ةاستثمارات  بالقيم

 277,744,518 - 277,744,518 الشامل اآلخر )استثمارات  مدرجه(
من خ ل بنود الدخل  ةالالادل ةاستثمارات  بالقيم

 1,782,560 1,782,560 - (ةالشامل اآلخر )استثمارات غير مدرج
 ------------------- ------------------- ------------------- 
 330,638,198 1,782,560 332,420,758 
 =========== =========== =========== 



 

 
 

 
 
(18) 

 شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش. م. ع

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة -أم القيوين 

 

 2021ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 " جميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي ما لم يذكر غير ذلك"

 

  
 جتمعية :اإللتزام المساعدات الم -22

 
 .2021ديسمبر  31ال يوجد آية مساعدات مجتمالية خ ل السنة المالية كما في 

 

 اإللتزامات الطارئة : -23
 

 درهم. 1,590 تتمثل اإللتزامات الطارئة على الشركة بتاريخ البيانات المالية المرفقة في خطابات ضمان بمبلغ

 

 اعتماد البيانات المــالية      -24
 

 .2022مارس  26  بتاريخ مجلس االدارتمن قبل  لبيانات الماليةتم اعتماد ا
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