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   .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  الموحدالمالي  المركز بيان

 باللاير القطري 1037ديسمبر  13في  كما
 

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 إيضاح 

     الموجودات

     الموجودات غير المتداولة

 15137313193  18138603964 5 ممتلكات وآالت ومعدات

 56531383501  55031363557 6 استثمارات عقارية 

 1133493948  3939693751 7 موجودات مالية متاحة للبيع

 931193093  335613981  محتجزات مدينة

 436813303  431003000  موجودات أخر 

 3937043770  3937043770 8 شهرة

 97539073701  97937353015  إجمالي الموجودات غير المتداولة

     لةالموجودات المتداو

 1831993039  4003618  أعمال عقود قيد التشغيل

 7631913813  8136413165 (أ) 9 مستحق من حكومة دولة قطر

 3573016  138983103 (ب) 30 مستحق من أطراف ذات عالقة

 33637033145  9131763985 33 المخزون

 17539833548  41338363111 31 أخر ذمم مدينة حسابات ومحتجزات و

 16130863111  18338883675  سلعفي استثمار 

 10731633635  16836463594 31 نقد بالصندوق وأرصدة لد  البنوك

 3336639803736  3316135703683  إجمالي الموجودات المتداولة

 1334138883439  1212121822707  إجمالي الموجودات
 

 
 يتبع    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدةتشكل  10إلى  3من قة اإليضاحات المرف
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 . ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش
 

  الموحددخل البيان 
 باللاير القطري 1037ديسمبر  13في  للسنة المنتهية

 

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 إيضاح 
     

 3331737613951  3331135633573 13 اإليرادات التشغيلية

 9834163946  8931733818 (أ) 9 تعويض من الحكومة عن مبيعات دقيق مدعوم

 3311633993898  3311139113199  إجمالي اإليرادات

 (91134393578)  (90931953505) 11 التكلفة التشغيلية

 13137803110  13135173894  مجمل الربح

 1134603191  4131043391 11 إيرادات أخر 

 (31436103988)  (34731893575) 14 المصاريف العمومية واإلدارية 

موجودات انخفاض القيمة على  (خسائر/ )رد صافي 
 3437783773 15  سلعمالية و

 

(1338133680) 

 (836913948)  (939783785)  تكاليف التمويل 

 (3134703719)  (3438493380)  المساهمة في صندوق الزكاة

 36736343167  38821012138  سنةربح ال

     

     العائد األساسي للسهم الواحد

 7378  8210 16 العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

     

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة تشكل 10إلى  3من اإليضاحات المرفقة 
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  . ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  موحدال لربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخرابيان 
 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في سنة لل

 

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 إيضاح 

     

 36736343167  39831013138  ربح السنة

     

     الدخل الشامل اآلخر

تصنيفها إلى الربح  إعادة أو يمكنالمعاد تصنيفها البنود 
     أو الخسارة

صافي التغير في القيمة  -المتاحة للبيع الموجودات المالية
 (1303616)  3636383165 37 العادلة

معاد تصنيفها للربح أو  -الموجودات المالية المتاحة للبيع
 (334143631)  (3337633061) 37 الخسارة

 (337453148)  438573101  الدخل الشامل اآلخر إجمالي

 37228782338  10123702210  إجمالي الدخل الشامل 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدةتشكل  10إلى  3من اإليضاحات المرفقة 
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  .  ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 

 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في سنة لل

 

  لمالرأس ا 
االحتياطي 

  القانوني
احتياطي 
  رأسمالي

احتياطي القيمة 
 إجمالي حقوق الملكية  أرباح مدورة   العادلة

            

            1036يناير  3الرصيد في 

 3314135513168  54738913690  130853915  3530003000  56133103751  13534513000 إجمالي الدخل الشامل

 36736343167  36736343167  -  -  -  - الربح
 (337453148)  -  (337453148)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 36538693339  36736343167  (337453148)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل
المساهمة في صندوق األنشطة 

 (433903159)  (433903159)  -  -  -  - *االجتماعية والرياضية
 (8633803800)  (8633803800)  -  -  -  - (38إيضاح )باح توزيعات أر

 3343930503118  61533163898  1403677  3530003000  56133103751  13534513000 1036ديسمبر  13الرصيد في 

            

            1037يناير  3الرصيد في 
 3343930503118  61533163898  1403677  3530003000  56133103751  13534513000 إجمالي الدخل الشامل

 39831013138  39831013138  -  -  -  - الربح
 438573101  -  438573101  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 10133603510  39831013138  438573101  -  -  - إجمالي الدخل الشامل 

المساهمة في صندوق األنشطة 
 (439573581)  (439573581)    -  -  - *االجتماعية والرياضية

 (9639513400)  (9639513400) -   -  -  - (38إيضاح )توزيعات أرباح 

 3221021882872  71322182111  223872878  3220002000  27123102721  13222212000 1037ديسمبر  13الرصيد في 

صدندوق األنشدطة من األرباح المددورة عدن مسداهمتها فدي ( 1036لاير قطري في  433903159)لاير قطري  439573581 مخصص بمبلغ ، قامت المجموعة بتكوين1008لسنة  31بموجب القانون رقم * 
 .1037ديسمبر  13من صافي الربح للسنة المنتهية في % 135يمثل هذا المبلغ . بقطر"( دعم)"االجتماعية والرياضية 

 
 
 

 .ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة جزءاتشكل  10إلى  3اإليضاحات المرفقة من 
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  .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  الموحد ةالنقدي اتبيان التدفق
 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في سنة لل
 

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 إيضاح 

     التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 36736343167  39831013138  ربح السنة  

     

     : تعديالت لـ

 1573169  6143855 33 الحركة ءبطيمخزون  مخصص

 8913749  537303813 31 ذمم مدينة مشكوك في تحصيلهامخصص 

 1731713989  7013001 (أ) 7 متاحة للبيعمالية انخفاض قيمة استثمارات 

 (431033341)  (3938013151) 15 استثمار في سلعخسارة انخفاض  رد

 1773809  - 6 استثمارات عقارية مشطوبة

 5135413865  5938193771 5 إهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 3131103894  3530033945 6 يةاستثمارعقارات  إهالك

 (1533911)  (143185) 11 ممتلكات وآالت ومعدات ربح من استبعاد

 836913948  939783785  تكاليف تمويل

 635993499  537673818  نهاية الخدمة للموظفين مخصص منافع

 -  9843795 5 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 3134703719  3438493380  مساهمة زكاة

 (133113936)  (331903143) 15 رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (331113131)  (4973401) 11 إيراد توزيعات أرباح

 (135573784)  (737613411) 11 إيرادات التمويل اإلسالمي

 (436963983)  (3138153106) 11 ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

  16934533183  17539693050 

     :التغيرات في

 (135133937)  1137993505  المخزون -

 1183110  1738983193  أعمال عقود قيد التشغيل -

ر لحكومة دولة قط الى/مستحق من -
 (يبالصاف)

 

(731493514) 

 

3035403141 

 8131333799  (35339963055)   حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخر  -

ألطراف ذات عالقة الى /مستحق من -
 (بالصافي)

 

(1333053587) 

 

3736833561 

 (5930013981)  (6534703510)  حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخر  -

 11531353374  7531173473  النقد الناتج من أنشطة التشغيل

 (130563048)  مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة
 

(337313899) 

 (3130513178)  (3134703719)  زكاة مدفوعة

 (838103718)  (937833339)  تكاليف تمويل مدفوعة

 10136183359  4930393575  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 
 

 ...........يتبع 
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  .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  (تابع) الموحد ةالنقدي اتبيان التدفق

 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في سنة لل
 
 

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 إيضاح 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (6335113661)  (9330073430) 5 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 1173695  683455  ممتلكات وآالت ومعداتبيع  متحصالت من

 3337113169  1033593701  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 331113131  4973401 11 إيراد توزيعات أرباح مستلم

 (338853761)  - (أ) 7 شراء موجودات مالية متاحة للبيع

 (35134683159)  -  شراء سلع 

 133613349  739193163  سالمي إتمويل مستلم من  إيراد

 (39931433160)  (6131413589)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 437373907  6439143436   اإلسالميصافي حركة التمويل 

 (8130803973)  (9031363411)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (7831613064)  (1531913007)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     

 1439113815  (1837353013)  الزيادة في النقد وما يعادله ( / النقص)صافي 

 18134173780  10731633635  نقد وما يعادله في بداية السنةال

 10721732732  17827272282 31 ةالنقد وما يعادله في نهاية السن
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية 3

تحت السجل  3969يو ليو 7كشركة مساهمة قطرية بتاريخ "( الشركة)" .ق.ع.م.شركة زاد القابضة شتأسست 
وبموجب مرسوم قانون حق االمتياز رقم  3969لسنة ( 45)بموجب المرسوم األميري رقم و 17جاري رقم الت
 . 3969لسنة ( 31)

ومنفردة  "المجموعة"بـ يشار إليها مجتمعة )للشركة على الشركة وشركاتها التابعة البيانات المالية الموحدة تشتمل 
 .("شركات المجموعة"بـ 

استيراد القمح وإنتاج عدة أنواع من الدقيق وتصنيع وتسويق البسكويت  مجموعةة للتتضمن األنشطة الرئيسي
من مبيعات نوع معين من الحبوب ها مجموعة دخلالكسب ت ،عالوة على ذلك .والمعكرونة ومنتجات المخابز

في وإنشاء  مقاوالت بناء واالستثماربمزاولة أنشطة المجموعة  تقومباإلضافة إلى ما سبق . والسلع ذات الصلة
وإدارة المشاريع الصناعية وأنشطة العقارات وبيع وإيجار المعدات الثقيلة واالستثمار في األسهم والتصنيع 

واالستثمارات في  خدمات النقلوتوريد الخرسانة الجاهزة واألسفلت ونسف الصخور وخدمات الكسارات وتوفير 
 .األدوات المالية

 .1038مارس  8مالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة في تم التصريح بإصدار هذه البيانات ال

 :الشركات التابعة للمجموعة كما يلي

بلد  اسم الشركة التابعة
 التأسيس

النسبة المئوية  األنشطة الرئيسية
للمساهمة الفعلية 

 %للمجموعة 
ديسمبر  13   

1037 
ديسمبر  13

1036 

يع دقيق القمح والتجارة في تصنيع وتوز قطر م.م.ذ مطاحن الدقيق القطرية
  .النخالة والشعير

300% 300% 

 شركة قطر للصناعات الغذائية
 م.م.ذ

 %300 %300 .تسويق دقيق القمح والمنتجات ذات الصلة قطر

 %300 %300 .تصنيع منتجات المخابز قطر م.م.ذ شركة مخبز أم سعيد
 %300 %300 .يةجرة في المواد الغذائاتمال قطر م.م.ذ شركة أرزاق للتسويق
سابقا . )م.م.شركة كيو اف ام ذ
 (م.م.ذ شركة زين للتجارة

المتاجرة في المواد الغذائية وأعالف  قطر
 .الحيوانات

300% 300% 

 %300 %300 .تصنيع منتجات اللحوم المجمدة قطر م.م.ذ شركة األغذية الوطنية
نشاء وإدارة اإلنشاءات المدنية واالستثمار وإ قطر م.م.ذ ميديا للمشاريع

المشاريع الصناعية واألنشطة العقارية وبيع 
وإيجار المعدات الثقيلة وتصنيع وتوريد 
الخرسانة الجاهزة واألسفلت وخدمات نسف 

 .الصخور والكسارات

300% 300% 

 %300 %300 .المواد الغذائية ومواد التنظيف المتاجرة في السعودية شركة أرزاق الخليجية 

 يانات الماليةأساس إعداد الب 1

 فقرة االلتزام
 .ة للتقارير الماليةر الدوليييامعلوفقا لالبيانات المالية الموحدة تم إعداد هذه 

 أساس القياس
مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا االستثمارات المتاحة للبيع التي تم تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ل

 .تسجيلها بالقيمة العادلة

 ملة الوظيفية وعملة العرضالع
جميع المعلومات المالية . باللاير القطري وهو العملة الوظيفية للشركةهذه البيانات المالية الموحدة  عرضتم 

 .المعروضة باللاير القطري تم تقريبها ألقرب لاير قطري ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك
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 (تابع) أساس إعداد البيانات المالية 1

 التقديرات واألحكام استخدام

من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على اختيار البيانات المالية الموحدة يتطلب إعداد هذه 
وتطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها 

 .القيم التقديرية هذههذا وقد تختلف القيم الحقيقية عن  .التقرير

التقديرات المستخدمة وإن األحكام الهامة . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على أساس مستمر
 :على النحو التالي

 األخر  ذمم المدينةالانخفاض قيمة 
بالنسبة . له غير محتمليتم إجراء تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة عندما يصبح تحصيل المبلغ بكام

بالنسبة للمبالغ غير الهامة بصفة فردية ولكنها . للمبالغ الهامة بصفة فردية يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي
وفقا لفترة بقائها متجاوزة لها قد تجاوزت موعد استحقاقها فإنه يتم تقييمها بصورة جماعية ويتم وضع مخصص 

 .لموعد استحقاقها

 الممتلكات واآلالت والمعداتوالقيم الباقية ومصروفات اإلهالك ذات الصلة بنتاجية األعمار اإل
يتم تحديد هذا . واآلالت والمعدات الحتساب اإلهالك عقاراتللالباقية  والقيمدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة اإلتحدد 

تقوم اإلدارة . فعلي والتقادم الفني والتجاريالتقدير بعد وضع اعتبار لالستخدام المتوقع للموجود والبلى والتقادم ال
تتم تسوية معدل اإلهالك المستقبلي عندما تر  اإلدارة أن األعمار . بمراجعة القيم الباقية واألعمار اإلنتاجية سنويا

 .اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة

 يةالستثمارلعقارات الالقيمة العادلة 
مقيمين مستقلين مختصين واسطة التقييم الذي يتم القيام به من قبل ب يةالستثمارارات العقحديد القيمة العادلة ليتم ت

تستدعي ". قياس القيمة العادلة" 31باستخدام تقنيات تقييم معترف بها ومبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .6هو وارد باإليضاح رقم هذه التقييمات القيام بإجراء تقديرات وافتراضات هامة حول المستقبل كما 

 المخزون
أي تغيير في التقديرات في . تحدد اإلدارة صافي القيمة القابلة للتحقق لتقييم أي تخفيف في القيم الدفترية المعنية

السنوات المستقبلية قد يؤثر على القيم الدفترية للمخزون مع األثر المصاحب لذلك على معدل اإلطفاء وانخفاض 
 .يد صافي القيمة القابلة للتحقق فيما يتعلق بسعر البيع المقدر ناقصا النفقات المقدرة إلتمام البيعيتم تحد. القيمة

 الشهرة
تم تحديد . تقوم اإلدارة بإجراء اختبار سنوي لما إذا كان هناك أي انخفاض في قيمة الشهرة وفقا للسياسة المحاسبية

يتطلب هذا االحتساب . استنادا إلى احتساب القيمة قيد االستخدام المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد
 (.8إيضاح )استخدام تقديرات 

 هاتفسيرات وعلى المعايير أوالتعديالت الجديدة السارية المعايير 

سارية خالل السنة الحالية، أصبحت المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة والتحسينات على المعايير الواردة أدناه 
 :1037ديسمبر  13ألول مرة للسنوات المالية المنتهية في 

 (.7 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت) اإلفصاح مبادرة -
 غير الخسائر عن الضريبة مؤجلة بالموجودات االعتراف حول 31 رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت -

 المحققة
 معايير مختلفة 1036-1034 دورة المالية للتقارير ليةالدو المعايير على السنوية التحسينات -

 .الموحدة للمجموعة المالية البيانات أي أثر على المعايير والتعديالت على المعايير أعاله لتطبيق يكن لم
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 (تابع) أساس إعداد البيانات المالية 1

 يق مبكراالمعايير الجديدة والمعدلة التي لم تصبح سارية بعد، ولكنها متاحة للتطب

الجديدة والمعدلة التالية المتاحة للتطبيق المبكر للسنوات التي تنتهي في "( المعايير)"المعايير الدولية للتقارير المالية 
 . الموحدة لم تصبح سارية إال في فترة الحقة ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية 1037ديسمبر  13

 (1038ديسمبر  13للسنة المنتهية في يسري ")األدوات المالية"  9مالية رقم المعيار الدولي للتقارير ال
 19وهو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم  1034في يوليو  9تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

وجهات منقحة حول م 9يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . القائم" التحقق والقياس: األدوات المالية"
الحتساب انخفاض قيمة الموجودات  ةتصنيف وقياس األدوات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة جديد

كما أنه يرحل أيضا موجهات االعتراف وإلغاء االعتراف . المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة
ساري المفعول  9يصبح معيار التقارير المالية الدولي رقم . 19لألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي رقم 

 . مع السماح بتبنيه مبكرا 1038يناير  3لفترات التقارير التي تبدأ في أو بعد 

ار الدولي لتطبيق المبدئي للمعيل نتيجةعلى بياناتها المالية الموحدة المقدر قامت المجموعة بتقييم األثر المحتمل 
 :9رقم للتقارير المالية 

 (باللاير القطري)
 13كما ورد في  البند المتأثر في البيانات المالية

 1037ديسمبر 
التعديالت المقدرة بسبب 

تطبيق المعيار الدولي 
 8للتقارير المالية رقم 

األرصدة االفتتاحية 
التقديرية المعدلة كما 

 1038يناير  3في 

 71637173331 533973879 71335193111 األرباح المدورة

 - (533973879) 533973879 احتياطي القيمة العادلة

وقرار اإلدارة  9تبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إلى  احتياطي القيمة العادلةيرجع االنخفاض أعاله في 
 . لخسارةبتخصيص جميع االستثمارات المالية المتاحة للبيع كاستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ا

ديسمبر  13للسنة المنتهية في يسري )" اإليرادات من العقود مع العمالء" -35المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
1038) 

تم االعتراف باإليراد أم ال، كان يشامل لتحديد ما إذا  عمل إطار 35يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الحالي، بما في ذلك معيار  اتاالعتراف باإليراد توجيهمحل المعيار يحل . تم االعتراف بهيومقدار، ومتى 

وتفسير لجنة  عقود اإلنشاءات، - 33ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ،اتاإليراد - 38المحاسبة الدولي رقم 
  .برامج والء العمالء - 31رقم لتقارير المالية لتفسيرات المعايير الدولية 

 1038يناير  3 بعدأو التي تبدأ في فترات التقارير المالية السنوية ل 35لتقارير المالية رقم المعيار الدولي ل يسري
 .اً مبكر طبيقهمع السماح بت

باستخدام منهج األثر التراكمي، بدءا من التطبيق  35تخطط المجموعة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
نتيجة لذلك لن تقوم (. 1038يناير  3أي في )ريخ التطبيق المبدئي المبدئي لهذا المعيار المعترف به في تا

 .على فترة المقارنة المعروضة 35المجموعة بتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جوهريا على البيانات المالية  35ال يتوقع أن يكون أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . الموحدة للمجموعة

 (1039ديسمبر  13يسري للسنة المنتهية في )"اإليجارات" 36المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أن تعرض أغلب اإليجارات حق استخدام الموجودات والمطلوبات  36يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أيضا نموذج المحاسبة المزدوج الحالي  36ارير المالية رقم يلغي المعيار الدولي للتق. في بيان المركز المالي
لإليجارات، الذي يفرق بين إيجارات التمويل المدرجة في الميزانية العمومية وإيجارات التشغيل خارج الميزانية 

نية نموذج المحاسبة الفردي في الميزا 36وبدال من ذلك يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . العمومية
ستظل محاسبة المؤجر مشابهة للممارسة الحالية، أي . العمومية الذي يشابه المحاسبة الحالية لإليجارات التمويلية

بتقييم التأثير المحتمل  الشركةتقوم . أن المؤجرين سيستمرون في تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية وتشغيلية
ال يسمح بتبني هذا المعيار  .36المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على بياناتها المالية الموحدة الناتج عن تطبيق 

 .35المعيار الدولي للتقارير المالية رقم مبكرا إال في حالة تبني 
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 (تابع) أساس إعداد البيانات المالية 1

 (تابع)المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد 

 (1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )نيف وقياس معامالت الدفعات على أساس األسهم تص
استجاب . حاليا هناك غموض حول كيفية محاسبة شركة ما عن بعض أنواع ترتيبات الدفع على أساس األسهم

الدفع على أساس  1ارير المالية رقم مجلس معايير المحاسبة الدولية لذلك بنشر تعديالت على المعيار الدولي للتق
 .األسهم

 :يغطي التعديل ثالثة مجاالت محاسبية

 قياس الدفعات على أساس األسهم المسددة نقدا؛ 

 تصنيف الدفعات على أساس األسهم المسددة بالصافي من الضريبة المقتطعة من المنبع؛ و 

  إلى السداد بواسطة األسهمالمحاسبة عن تعديل الدفعات على أساس األسهم من السداد نقدا. 

أو قياس هذه الترتيبات، كما يحتمل أن تؤثر أيضا على توقيت ومبلغ / قد تؤثر المتطلبات الجديدة على تصنيف و
 1ال يوجد حاليا توجيه بشأن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . المصروف المعترف به للحوافز الجديدة والقائمة

 .العادلة لمطلوب متكبد في الدفع على أساس األسهم المسددة نقداً  حول كيفية قياس القيمة

توضح التعديالت أن الدفع على أساس األسهم المسددة نقداً يتم قياسه باستخدام نفس الطريقة بالنسبة للدفعات على 
 :طلوباتالملذلك فإنه عند قياس . مثل طريقة تاريخ المنحة المعدل -أساس األسهم المسددة بواسطة األسهم 

 يتم أخذ شروط السوق وشروط عدم االستحقاق في االعتبار عند قياس قيمتها العادلة؛ و 

  يتم تعديل عدد الحوافز الستالم النقد بحيث يعكس أفضل تقدير للتوقعات المتوقع استحقاقها نتيجة للوفاء
 بالخدمة وأي شروط أداء غير سوقية؛

يسمح بالتطبيق بأثر رجعي أو مبكر لو .  يتم تعديل الفترات السابقةيمكن تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي بحيث ال
يناير  3تصبح التعديالت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . كان لد  الشركات المعلومات المطلوبة

1038. 

 .ال تتوقع المجموعة أن يكون هناك أثر جوهري على بياناتها المالية الموحدة

تعديالت على المعيار الدولي )األصول بين مستثمر وشركته الشقيقة أو مشروعه المشترك بيع أو مشاركة 
 (18ومعيار المحاسبة الدولي رقم  30للتقارير المالية رقم 

- 30وضع مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت ذات نطاق محدود على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .االستثمار في شركات شقيقة ومشروعات مشتركة - 18دة ومعيار المحاسبة الدولي رقم البيانات المالية الموح

توضح تعديالت المعالجة المحاسبية للمبيعات أو مشاركة األصول بين مساهم وشركاته الشقيقة أو مشروعاته 
صول غير النقدية أو وتؤكد هذه التعديالت على أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كان بيع األ. المشتركة

على النحو الوارد تفصيله في المعيار الدولي " )عمال تجاريا"مشاركتها مع شركة شقيقة أو مشروع مشترك يمثل 
 (.تجميع األعمال - 1للتقارير المالية رقم 

لخسارة عند في الحالة التي تمثل فيها األصول غير النقدية عمال تجاريا، يقوم المستثمر باالعتراف بكامل الربح وا
إذا لم تكن األصول مستوفية لتعريف العمل التجاري، يتم االعتراف بالربح أو . البيع أو المشاركة في األصول

 .الخسارة من قبل المستثمر فقط إلى حد استثمارات المستثمرين اآلخرين في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك

إلى حين إكمال المراجعة الشاملة والتي يأمل مجلس معايير المحاسبة  تم اآلن تأجيل التاريخ الفعلي لهذه التعديالت
الدولية أن ينتج عنها تبسيط للمحاسبة عن هذه المعامالت وعن األوجه األخر  من المحاسبة عن الشركات الشقيقة 

 .غير أنه ال يزال يسمح بتطبيقه مبكًرا. والمشاريع المشتركة

 .ر جوهري على بياناتها المالية الموحدةال تتوقع المجموعة أن يكون هناك أث
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 السياسات المحاسبية الهامة  1

 .واردة أدناهالبيانات المالية الموحدة المطبقة في إعداد هذه الرئيسية للمجموعة السياسات المحاسبية 

 أساس التوحيد

ة من استثمارها مع تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة إلى أو لديها الحقوق في العائدات المتغير
. الشركة المستثمر فيها ولديها المقدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها

 :على وجه التحديد تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط وحصرا لو كان لد  المجموعة

 السلطة على الشركة المستثمر فيها 

 الحقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها؛ و التعرض إلى أو 

 المقدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها. 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر أم ال على شركة مستثمر فيها لو كانت الحقائق والظروف تشير 
يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تملك . غييرات في واحدة أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثةإلى أن هناك ت

وإيرادات  موجودات ومطلوبات. ويتوقف عند فقدان المجموعة للسيطرة المجموعة السيطرة على الشركة التابعة
بيان الدخل الموحد من تاريخ  ومصروفات الشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة يتم إدراجها ضمن

 .امتالك المجموعة للسيطرة إلى تاريخ توقف السيطرة على الشركة التابعة

الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل الشامل تنسب إلى أصحاب حقوق ملكية الشركة األم للمجموعة 
. غير المسيطرة ذات رصيد سالب وإلى المساهمات غير المسيطرة، حتى ولو نتج عن ذلك أن تصبح المساهمات

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخر  في 
عندما يكون ذلك ضروريا يتم إجراء تسويات على البيانات المالية للشركات الموحدة لجعل . ظروف مماثلة

وااللتزامات وحقوق الملكية  موجوداتجميع ال. ع السياسات المحاسبية للمجموعةسياساتها المحاسبية تتماشى م
والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية ذات الصلة بالتعامالت بين شركات المجموعة يتم استبعادها عند التوحيد 

 .الكامل

 .ة، على أنه معاملة حقوق ملكيةتتم المحاسبة عن التغيير في ملكية المساهمة في شركة تابعة، بدون فقدان السيطر

 الممتلكات واآلالت والمعدات

تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض التراكمي في القيمة، 
 .إن وجدت

لممتلكات واآلالت عندما يكون لجزء من ا. تتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة إلى اقتناء الموجود
للعقارات واآلالت ( مكونات رئيسية)والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها على أنها مكونات منفصلة 

 .والمعدات

عند بيعها أو عندما يكون من غير المتوقع الحصول على أية  الممتلكات واآلالت والمعداتبند يلغى االعتراف عن 
أية أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف  تحديديتم . من استخدامها أو استبعادها منفعة اقتصادية مستقبلية

في بيان  ويتم االعتراف بها واآلالت والمعدات عقاراتللمتحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية بمقارنة بالمعدات 
 .األخر  في بيان الدخل الموحد( الخسارة/ )الدخل 

يتم . القابل لإلهالك وهو تكلفة موجود أو أي بديل آخر للتكلفة ناقصا القيمة الباقية يحتسب اإلهالك على المبلغ
االعتراف باإلهالك في بيان الدخل الموحد بطريقة القسط الثابت على مد  األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مكون 

نمط المتوقع إلهالك المنافع ال مقاربةحيث أن هذا يمثل يعكس بصورة  الممتلكات واآلالت والمعداتمن مكونات 
 .موجوداالقتصادية المستقبلية المضمنة في ال

 :واآلالت والمعدات كما يلي عقاراتللقدرة مألعمار اإلنتاجية الا

 واتسن 10-5 المباني

 واتسن 10-3 وأدوات آالت ومعدات

 واتسن 30 - 4 أثاث وتركيبات

 سنوات 30-4 سيارات
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 (تابع) السياسات المحاسبية الهامة 1

 (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

تشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ على إنشاءات قيد التنفيذ لعقارات لم يتم تحديد استخداماتها من قبل إدارة 
عمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة يتم تسجيل األ. استثمارات عقاريةالمجموعة ما إذا كانت عقارات يشغلها المالك أو 
التكاليف هي تلك المصروفات التي تتحملها المجموعة والتي تنسب . ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت

أو إلى  استثمارات عقاريةبمجرد اكتمالها سيتم تحويل هذه العقارات إما إلى . بصورة مباشرة إلنشاء العقارات
 .اعتمادا على قرار اإلدارة بشأن االستخدام المنشود منها والمعداتالممتلكات واآلالت 

 .ال يتم إهالك األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

 العقارات االستثمارية 

 . محتفظ بهما لفترة طويلة لجني إيراد أو للزيادة الرأسمالية أو لكليهماعلى أرض ومبنى  العقارات االستثماريةتشتمل 

جزء من عقار تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال . ار االستثماري مبدئيا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملةقاس العقي
استثماري موجود في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة في حالة الوفاء بمعايير االعتراف ويستبعد منه تكاليف الخدمة 

ناقصا اإلهالك لمبدئي يتم تسجيل العقار االستثماري بالقيمة العادلة في أعقاب االعتراف ا. اليومية للعقار االستثماري
 .المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة التراكمية، إن وجدت

يتم . يحتسب اإلهالك على المبلغ القابل لإلهالك وهو تكلفة موجود أو أي بديل آخر للتكلفة ناقصا القيمة الباقية
الموحد بطريقة القسط الثابت على مد  األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل مكون من  االعتراف باإلهالك في بيان الدخل

حيث أن هذا يمثل يعكس بصورة مقاربة النمط المتوقع إلهالك المنافع  الممتلكات واآلالت والمعداتمكونات 
 .موجوداالقتصادية المستقبلية المضمنة في ال

 .سنة 35األعمار اإلنتاجية للمباني هي 

غاء االعتراف عن العقار االستثماري عندما يتم استبعاده أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من يتم إل
الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية . االستخدام وعدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده

 .رة الموحديتم االعتراف بها في بيان الربح أو الخساموجود لل

بالنسبة للنقل من العقار . يتم إجراء تحويالت من وإلى العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام
االستثماري إلى العقار الذي يشغله المالك فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير 

صبح فيها العقار الذي يشغله المالك عقارا استثماريا تحاسب المجموعة عن هذا العقار وفقا في الحالة التي ي. االستخدام
 .للسياسة الواردة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغيير االستخدام

 قيد التشييد العقارات االستثمارية
ها الرغبة في االحتفاظ بمثل هذا العقار قيد في الحالة التي تتوفر في ياستثمارعقار يتم عرض العقار قيد التشييد ك

 .التشييد لإليجار أو الزيادة الرأسمالية أو لكال الغرضين بعد اكتمال التشييد

 االستثمار في السلع

يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة . بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل السلعيتم إثبات االستثمار في 
صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال ناقصا . المرجحالمتوسط 

عندما يتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، يتم رد خسارة . مصروفات البيع المطبقة
 .اض في القيمة المعترف بها مسبقااالنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد إلى حد خسائر االنخف

 المخزون

يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة الوارد أوال . يتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل
ات صافي القيمة القابلة للتحقق هي سعر البيع المقدر في إطار النشاط االعتيادي لألعمال ناقصا مصروف. يصرف أوال

 . يشتمل المخزون على مواد مخزون للمتاجرة وقطع غيار ومواد مستهلكة كما في تاريخ التقرير. البيع المطبقة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 األدوات المالية 

 الموجودات المالية غير المشتقة

 الحسابات والمحتجزات والذمم المدينة األخر 

يتم االعتراف بجميع الموجودات . التجارية واألخر  المدينة في التاريخ الذي تنشأ فيه تعترف المجموعة مبدئيا بالذمم
 .المالية األخر  مبدئيا في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في النصوص التعاقدية لألداة

ي التدفقات النقدية من الموجود أو عند تلغي المجموعة االعتراف عن موجود مالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية ف
قيامها بتحويل الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود المالي في معاملة يتم فيها تحويل جميع مخاطر 

 .وعوائد ملكية الموجود المالي

الي الموحد، فقط وحصرا، ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز الم ةالمطلوبات الماليالموجودات وتتم مقاصة 
عندما يكون لد  المجموعة الحق القانوني في إجراء مقاصة للمبالغ وترغب إما في السداد على أساس الصافي أو في 

مستحقات من : لد  المجموعة الموجودات المالية غير المشتقة التالية. وسداد االلتزام في نفس الوقتموجود تحقيق ال
 .وذمم مدينة أخر  ونقد وما يعادل النقدومحتجزات ات متاحة للبيع وحسابات أطراف ذات عالقة واستثمار

 للبيع المتاحة الموجودات المالية

وال يتم تصنيفها على  للبيع متاحةالموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات مالية غير مشتقة مخصصة على أنها 
. خسارة أو يحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها أو قروض أو ذمم مدينةأنها استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

في أعقاب . قيمة العادلة للمقابل الممنوحالالتكلفة كونها بمبدئيا يتم االعتراف بالموجودات المالية المتاحة للبيع 
نخفاض في القيمة وفروق االعتراف المبدئي يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأية تغييرات، بخالف خسائر اال

صرف العمالت األجنبية على أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع في الدخل الشامل وعرضها ضمن حقوق الملكية في 
عند إلغاء االعتراف عن االستثمار يتم تحويل المكاسب والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل . احتياطي القيمة العادلة

 .ارةاآلخر إلى الربح أو الخس

 النقد وما يعادله

ية موجود يتكون النقد وما يعادله من نقد بالصندوق وأرصدة لد  بنوك وودائع قصيرة األجل ذات فترات استحقاق 
 .لثالثة أشهر أو أقل، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من بنوك لغرض بيان التدفقات النقدية

 الموجودات المالية ب االعترافإلغاء 

، حسب مقتضى أو جزء من موجود مالي أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة)موجود مالي ب ترافاالعيلغى 
 :في أي من الحاالت التالية( الحال

 تالم تدفقات نقدية من الموجودات،انتهاء الحقوق التعاقدية في اس (أ )

فعها كاملة ودون تأخير كبير احتفاظ المجموعة بحقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات، ولكنها تتعهد بد (ب )
 ، أو"ترتيبات للتمرير"إلى طرف ثالث بموجب 

 جميع المخاطر والعوائد من الموجود، أوقيام المجموعة بتحويل  (3)

 .لكنها حولت السيطرة على الموجودأو االحتفاظ بها و حويل كافة مخاطر ومنافع الموجودتقم فعلياً بتلم  (1)

 المطلوبات المالية غير المشتقة

محتجزات وذمم دائنة وحسابات مستحقات ألطراف ذات عالقة و :بات المالية غير المشتقة التاليةالمجموعة المطلولد  
 .أخر 

في أعقاب . يتم االعتراف بهذه المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها أية تكاليف تنسب مباشرة للمعاملة
 .بات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلياالعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلو
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)األدوات المالية 

 المطلوبات المالية غير المشتقة

 الحسابات والمحتجزات والذمم الدائنة األخر 

بل البضائع والخدمات التي يتم تلقيها سواء صدرت يتم االعتراف بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ التي ينبغي دفعها مقا
يلغى االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم التفرغ من االلتزام بموجب  .بها فاتورة من المورد أو لم تصدر

عندما يتم استبدال مطلوب مالي قائم بآخر من نفس المقرض وبأحكام مختلفة على . المطلوب أو إلغائه أو انتهائه
عندما تكون أحكام المطلوب القائم قد تم تعديلها على نحو كبير تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل نحو كبير أو 

يتم االعتراف بالفرق بين القيم الدفترية . ي واعتراف بمطلوب جديدموجود على أنها إلغاء لالعتراف بالمطلوب ال
 .رذات الصلة بذلك في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخ

 التمويل اإلسالمي

مبدئيا يتم االعتراف بالتمويل اإلسالمي بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا التكاليف التي تنسب بصفة مباشرة 
في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس التمويل اإلسالمي بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح . للمعاملة

فروق بين التكلفة وقيم السداد النهائي في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مد  فترة الفعلي مع االعتراف بأي 
 .يتم عرض األقساط المستحقة خالل سنة واحدة على أنها مطلوب متداول. التمويل اإلسالمي

 إلغاء االعتراف عن المطلوبات المالية

عندما يتم . بموجب المطلوب أو إلغائه أو انتهائهيلغى االعتراف عن مطلوب مالي عندما يتم التفرغ من االلتزام 
استبدال مطلوب مالي قائم بآخر من نفس المقرض وبأحكام مختلفة على نحو كبير أو عندما تكون أحكام المطلوب 
القائم قد تم تعديلها على نحو كبير تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل على أنها إلغاء لالعتراف بالمطلوب 

يتم االعتراف بالفرق بين القيم الدفترية ذات الصلة بذلك في بيان الربح أو . ي واعتراف بمطلوب جديدموجود ال
 .الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 قيمة الانخفاض 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

في . قيمة موجود تقوم المجموعة بإجراء تقدير في تاريخ كل تقرير لما إذا كان هناك مؤشر على احتمال انخفاض
حالة وجود مثل هذا المؤشر أو عندما يطلب إجراء اختبار سنوي النخفاض قيمة موجود تقدر المجموعة المبلغ 

المبلغ القابل لالسترداد للموجود هو األكثر من القيمة العادلة للموجود أو للوحدة المنتجة . القابل لالسترداد للموجود
المبلغ القابل لالسترداد للموجود الفردي، ما لم يكن للموجود . قيد االستخدام للنقد ناقصا تكاليف البيع وقيمته

عندما تزيد . منتجات لتدفقات نقدية داخلة مستقلة على نحو كبير عن تلك الموجودات أو مجموعات الموجودات
لى أنه قد انخفضت قيمته القيمة الدفترية لموجود أو وحدة منتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد يعتبر الموجود ع

 .ويتم تخفيضه إلى مبلغه القابل لالسترداد

عند تقييم القيمة قيد االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم 
عند تقدير . المحددة للموجودما قبل الضريبة الذي يعكس التقديرات الحالية بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر 

في حالة عدم تحديد مثل هذه . القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع يتم أخذ معامالت سوقية حديثة في االعتبار
يتم تعزيز عمليات االحتساب بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم . المعامالت يتم استخدام نموذج تقييم مناسب

تستند المجموعة في احتساب . بها أو مؤشرات قيمة عادلة متاحة أخر  المدرجة للشركات العامة المتاجر
انخفاض القيمة على عمليات احتساب موازنات وتوقعات يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من الوحدات 

 تغطي هذه الموازنات والتوقعات في العادة فترة خمس. المنتجة للنقد للمجموعة التي يتم تخصيص الموجودات لها
بالنسبة للفترات األطول يحتسب معدل النمو طويل األجل وتطبيقه ليعكس التدفقات النقدية المستقبلية بعد . سنوات

خسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة متضمنة انخفاض قيمة مواد المخزون يتم . الخمس سنوات
روفات بما ينسجم مع وظيفة الموجود الذي االعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئات المص

 .انخفضت قيمته
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)انخفاض القيمة 

 (تابع)انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

بالنسبة للموجودات باستبعاد الشهرة يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على أن 
في حالة وجود مثل هذا المؤشر . ئر االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها سابقا قد انتفت أو انخفضتخسا

يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة . تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد
مستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد للموجود منذ المعترف بها سابقا فقط لو كان هناك تغيير في االفتراضات ال

ينحصر الرد بحيث ال تزيد القيمة الدفترية للموجود عن مبلغه القابل . االعتراف بخسارة االنخفاض السابقة
لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي قد يتم تحديدها، بالصافي من اإلهالك، لو لم يتم االعتراف بخسارة 

 .يتم االعتراف بهذا الرد في بيان الربح أو الخسارة الموحد. فاض في القيمة للموجود في السنوات السابقةانخ

 :للموجودات التالية خصائص محددة الختبار انخفاض القيمة

 الشهرة
يتم اختبار الشهرة النخفاض القيمة بصفة سنوية وعندما تشير الظروف إلى أنه من المحتمل أن تكون القيمة 

 .لدفترية قد انخفضتا

أو مجموعة وحدات منتجة )يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد 
عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها الدفترية يتم . تتعلق بها الشهرة( للنقد

ال يمكن رد خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات . ض في القيمةاالعتراف بخسارة االنخفا
 . المستقبلية

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
. تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن الموجود قد انخفضت قيمته

وجودات مالية على أنه قد انخفضت قيمتها في حالة وجود دليل يعتبر أن الموجود المالي أو مجموعة الم
حادثة )موضوعي النخفاض القيمة نتيجة لوقوع واحد أو أكثر من األحداث منذ االعتراف المبدئي بالموجود 

ولحادثة الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من الموجود المالي أو مجموعة "( خسارة"
قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة المؤشرات على أن . جودات مالية يمكن تقديرها بصورة موثوق بهاالمو

المبلغ موجود المدينين أو مجموعة المدينين تعاني من صعوبات مالية كبيرة أو تقصير أو تعثر في سداد الفائدة أو 
يانات التي يمكن مالحظتها على أن هناك واحتمال أن تدخل في إفالس أو عملية تنظيم مالي أخر  وتشير الب

انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية 
 .المرتبطة بحاالت التقصير

 الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
فأة تقوم المجموعة أوال بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المط

بالنسبة للموجودات المالية الهامة بصفة فردية أو بصورة جماعية بالنسبة للموجودات المالية غير الهامة بصورة 
 في الحالة التي تحدد فيها المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة بالنسبة. فردية

للموجودات المالية بصفة فردية، سواء كان هاما أم غير هام، تقوم بضم الموجود ضمن مجموعة من الموجودات 
الموجودات التي . المالية ذات خصائص مخاطر االئتمان المتماثلة ويتم تقييمها بصورة جماعية النخفاض القيمة

االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة لها ال يتم يتم تقييمها بصورة فردية النخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر 
 . إدراجها في التقييم الجماعي النخفاض القيمة

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود من خالل استخدام حساب مخصص ويتم االعتراف بالخسارة في بيان الربح 
في سنوات الحقة بسبب وقوع  لو زاد مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة المقدر أو انخفض. أو الخسارة الموحد

حدث بعد االعتراف بانخفاض القيمة تتم زيادة خسارة االنخفاض السابقة المعترف بها أو تخفيضها بتعديل حساب 
في حالة استرداد شطب في وقت الحق يتم تحميل االسترداد في تكاليف التمويل في بيان الربح أو . المخصص

 .الخسارة الموحد
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 (تابع)ية الهامة السياسات المحاسب 1

 (تابع)انخفاض القيمة 

 (تابع)الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 
في حالة وجود دليل موضوعي على أنه قد تم تكبد خسارة انخفاض في القيمة يتم قياس مبلغ الخسارة على أنها 

باستبعاد خسائر االئتمان )قبلية المقدرة فرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المست
يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بمعدل (. المستقبلية المقدرة والتي لم يتم تكبدها بعد

 .ي للموجود الماليموجود الفائدة الفعلي ال

 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

قانون العمل عقود عمل الموظفين ووفقا لها األجانب لموظفيخدمة  تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية
فترة التوظيف طول والنهائية إلى رواتب الموظفين  يستند االستحقاق لهذه المكافآت. 1004لعام  34القطري رقم 

 .تستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مد  فترة الخدمة. شريطة إكمال حد أدنى من الخدمة

صندوق هيئة التقاعد والمعاشات الذي تديره الحكومة في قوم المجموعة أيضا بتكوين مخصص الشتراكاتها كما ت
يتم إدراج التكاليف الناتجة من هذا االشتراك ضمن . القطرية بالنسبة للموظفين القطريين وفقا لقانون التقاعد

موعة التزامات دفع أخر  بمجرد سداد هذه ليس لد  المج. تكاليف الموظفين في بيان الربح أو الخسارة الموحد
 .يتم االعتراف باالشتراكات عند حلول موعد استحقاقها. االشتراكات

 المخصصات

نتيجة لحدث سابق ( قانوني أو استداللي)يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لد  المجموعة التزام حالي 
االلتزام ويمكن القيام بتقدير ن منافع اقتصادية لسداد تدفق موارد اقتصادية خارجة تتضمومن المحتمل أن ُيطلب 

عندما تتوقع المجموعة أن يتم صرف بعض أو جميع المخصص مثلما هو الحال . موثوق به لقيمة ذاك االلتزام
بموجب عقد تأمين يتم االعتراف بالصرف كموجود منفصل ولكن فقط إلى الحد الذي يكون فيه الصرف مؤكدا 

م عرض المصروفات ذات الصلة بالمخصص في بيان الربح أو الخسارة الموحد بالصافي من يت. على نحو كبير
 .عمليات الصرف

 اإليجار

يستند تحديد ما إذا كان الترتيب يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار على جوهر الترتيب ويتطلب تقديرا لما إذا كان 
 .تيب ينقل الحق في استخدام الموجودالوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام موجود محدد أو التر

 المجموعة كمستأجر
اإليجارات التي ال تؤدي إلى نقل جميع المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية البنود المستأجرة إلى المجموعة تعتبر 

يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في بيان الربح أو الخسارة الموحد . إيجارات تشغيلية
 .ة القسط الثابت على مد  فترة اإليجاربطريق

 تحويل العمالت األجنبية

الموجودات والمطلوبات النقدية . في تاريخ المعامالتالسائد المعامالت بالعملة األجنبية بسعر الصرف  يتم تسجيل
 . المسجلة بالعمالت األجنبية تحول بسعر الصرف في نهاية تاريخ التقرير

المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى العملة الوظيفية بسعر الموجودات والمطلوبات غير 
البنود غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية . الصرف عندما يتم تحديد القيمة العادلة

فروق العمالت األجنبية عموما في الربح أو يتم االعتراف ب. يتم تحويلها بأسعار الصرف في تاريخ المعاملة
باستثناء انخفاض القيمة، ففي هذه الحالة يعاد )الخسارة فيما عدا االستثمارات في حقوق ملكية المتاحة للبيع 

 (. تصنيف فروق العمالت األجنبية المعترف بها في الدخل الشامل آخر إلى الربح أو الخسارة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 العائدات على السهم

يحتسب العائد األساسي للسهم بتقسيم الربح . تعرض المجموعة بيانات العائدات األساسية والمخففة ألسهمها العادية
. أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

مخففة لألسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية على المتوسط يتم تحديد العائدات ال
 .المخففة لألسهم العادية ذات اآلثاراألسهم القائمة جميع المرجح لعدد األسهم القائمة وذلك ب

 تقارير القطاعات

يمكنه أن يجني منها إيرادات ويتكبد القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة العامل في مزاولة أنشطة تجارية 
فيها مصروفات متضمنة اإليرادات والمصروفات ذات العالقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخر  

بصفتها متخذ القرار التشغيلي )لمجموعة ا إدارةبالمجموعة والتي تتم مراجعة نتائجها بصورة منتظمة من قبل 
التي يتم تخصيصها لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية  التخاذ قرارات حول الموارد( الرئيسي
 .حقيقية

 تصنيف المتداول في مقابل غير المتداول

على أنه متداول موجود يعتبر ال. غير متداول/ ها والتزاماتها بناء على تصنيف متداولموجوداتتعرض المجموعة 
 :لو

  أو استهالكه خالل دورة التشغيل العادية، يحتفظ به بصفة أساسية كان من المتوقع تحقيقه أو يرغب في بيعه
 .ألغراض المتاجرة

 كان من المتوقع أن يتم تحقيقه في خالل أثني عشر شهرا بعد فترة التقرير، أو 

  كان نقدا أو ما في حكم النقد ما لم يتم حصر عدم تبادله أو استخدامه في سداد التزام لمدة أثني عشر شهرا
 .ل بعد فترة التقريرعلى األق

 :يعتبر االلتزام متداوال عندما يكون. األخر  على أنها غير متداولة موجوداتيتم تصنيف جميع ال

 ،من المتوقع سداده خالل دورة التشغيل العادية 

 ،محتفظا به لغرض المتاجرة 

 ،أو قد أصبح مستحق السداد خالل أثني عشر شهرا بعد فترة التقرير 

 جيل سداد االلتزام لفترة أثني عشر شهرا على األقل بعد فترة التقريرليس هناك حق في تأ. 

 .تقوم المجموعة بتصنيف جميع االلتزامات األخر  على أنها غير متداولة

 قياس القيمة العادلة

تقيس المجموعة موجوداتها ومطلوباتها المالية وغير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ألغراض 
في اإليضاح بالتكلفة المطفأة المقاسة كما تم أيضا اإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية . ة أو اإلفصاحالمحاسب
 .(19)رقم 

أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين موجود بيع عن ه مالقيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استال
أو تحويل موجود القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع يستند قياس . مشاركين في السوق في تاريخ القياس

 :التزام تتم إما
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)قياس القيمة العادلة 

 أو االلتزام، أوموجود في السوق الرئيسية لل 

 أو االلتزام،موجود في حالة غياب السوق الرئيسية، في أفضل األسواق لل 

 مكن الوصول إلى السوق الرئيسي أو األفضل من قبل المجموعةأن يكون من الم. 

أو االلتزام يتم قياسها باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند موجود القيمة العادلة لل
 .أو االلتزام بافتراض أن المشاركين بالسوق يتصرفون من أجل تحقيق منفعة اقتصادية لهمموجود تسير ال

خذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية في االعتبار مقدرة المشارك بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية يأ
في موجود في أعلى وأفضل استخدام له أو عن طريق بيعه لمشارك آخر بالسوق سيستخدم الموجود باستخدام ال

 .أعلى وأفضل استخدام له

مع الظروف وتتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ومضاعفة  تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب
 .استخدام المدخالت ذات الصلة التي يمكن مالحظتها وتقليل االستخدام على المدخالت التي ال يمكن مالحظتها

ية الموحدة التي تقاس لها القيمة العادلة أو يفصح عناه في البيانات المال تم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات
في ترتيب القيمة العادلة كما هو موصوف أدناه وذلك استنادا إلى أدنى مستو  مدخالت يعتبر هاما بالنسبة لقياس 

 :القيمة العادلة في مجملها

   مطابقةأو مطلوبات  لموجوداتفي أسواق نشطة ( غير المعدلة)المتداولة السوق أسعار : 3المستو. 

   إما بصورة ن مالحظة أدنى مستو  مدخالت لها هام لقياس القيمة العادلة تقنيات تقييم يمك: 1المستو
  .مباشرة أو بصورة غير مباشرة

   تقنيات تقييم ال يمكن مالحظة أدنى مستو  مدخالت لها هام لقياس القيمة العادلة: 1المستو. 

حو متكرر تحدد المجموعة ما إذا بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة على ن
استنادا إلى المستو  األدنى الهام )كانت قد حدثت حاالت نقل بين المستويات في الترتيب بإعادة تقييم التصنيف 

 .في نهاية كل تاريخ تقرير( لقياس القيمة العادلة في مجملها

. العقارات االستثمارية المتكرر مثل  تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة
تضم اإلدارة رئيس قطاع العمليات اللوجستية ورئيس إدارة التدقيق الداخلي والمدير المالي والمديرين من كل 

 .قطاع

يتم اتخاذ قرار بمشاركة . العقارات االستثمارية يشارك المقيمون الخارجيون في تقييم الموجودات الهامة مثل 
تتضمن . رجيين على نحو سنوي من قبل اإلدارة بعد المناقشة مع وموافقة لجنة التدقيق بالشركةالمقيمين الخا

تقرر اإلدارة بعد . معايير االختيار المعرفة السوقية والسمعة واالستقاللية وما إذا كان يتم إتباع معايير مهنية
 .ته سيتم استخدامها في كل حالةالمناقشات مع المقيمين الخارجيين للمجموعة أي أساليب التقييم ومدخال

في تاريخ كل تقرير تقوم اإلدارة بتحليل التغيرات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يطلب إعادة قياسها أو 
لهذا التحليل تقوم اإلدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية التي . إعادة تقييمها حسب السياسات المحاسبية للمجموعة

 .ر تقييم بمقارنة المعلومات في احتساب التقييم على العقود والمستندات األخر  ذات الصلةتم تطبيقها على آخ

تقوم اإلدارة بجانب المقيمين الخارجيين للمجموعة بمقارنة التغيرات في القيمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع 
 .المصادر الخارجية لتحديد ما إذا كان التغيير معقوال

مة العادلة قامت المجموعة بتحديد فئات من الموجودات والمطلوبات على أساس الطبيعة ألغراض إفصاحات القي
 .والخصائص والمخاطر للموجود والمطلوب ومستو  ترتيب القيمة العادلة حسبما هو موضح أعاله
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 اإليرادات

تمل معه تدفق المنافع االقتصادية للمجموعة ويمكن قياس يتم االعتراف باإليراد إلى الحد الذي يكون من المح
 . قبل االعتراف باإليرادلالعتراف التالية المعايير المحددة يجب أن تتم تلبية . اإليراد بصورة موثوق بها

 البضائع اتبيعم

المواد المرجعة يقاس إيراد مبيعات البضائع بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق االستالم بالصافي من 
للملكية قد تم الهامة والعوائد يتم االعتراف باإليراد عندما يوجد دليل مقنع بأن المخاطر . والخصومات التجارية

 .تحويلها للمشتري ويصبح استرداد المقابل محتمال

 إيراد العقود، أعمال العقود قيد التشغيل والفواتير المدفوعة مقدما

باستخدام طريقة النسبة المئوية إلكمال العمل استنادا إلى العمل الفعلي المؤد  باألخذ  يتم االعتراف بإيراد العقود
يتم تسجيل التكاليف واإليرادات المقدرة التي . ومساح الكميات في االعتبار شهادات الدفع المعتمدة من قبل العميل

ريخه والتي تزيد عن التكاليف واإليرادات الفواتير حتى تا. تزيد عن الفواتير حتى تاريخه كأعمال عقد قيد التنفيذ
 .تسجيلها كأعمال عقود قيد التشغيل المقدرة يتم

يتم صرف . تتضمن تكاليف العقود المواد المباشرة والعمالة المباشرة والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بأداء العقد
 .التكاليف األخر  عند تكبدها

دة بعد اكتمال العقد ولكن قبل انتهاء سنة الصيانة الرسمية خالل سنة يتم تكوين مخصص لتكاليف الصيانة المتكب
 .اإلنشاء ويتم تحميلها على تكاليف العقد

التغييرات في أداء المهمة وظروف المهمة والربحية المقدرة متضمنة تلك التي تنشأ من نصوص غرامات العقد 
ليف واإليراد ويتم االعتراف بها في الفترة التي يتم فيها والتسويات النهائية للعقد قد ينتج عنها تعديالت على التكا

 .تحديد التعديالت

مخصصات . حوافز األرباح يتم إدراجها ضمن اإليرادات عندما يتم التأكد من مد  تحققها بصورة معقولة
 .الخسائر المتوقعة عن العقود غير المكتملة يتم وضعها في الفترة التي يتم فيها تحديد هذه الخسائر

يتم إدراج مبلغ مساوي لتكاليف العقد منسوبا إلى المطالبات في اإليرادات عندما يصبح تحققه محتمال ويمكن قياس 
 .المبلغ موثوقا به

عندما تصبح معروفة ويمكن  يتم وضع مخصصات للخسائر المستقبلية المقدرة وإدراجها في التكاليف المباشرة
 .قياسها بصورة معقولة

 إيراد اإليجار

. بطريقة القسط الثابت على مد  فترة اإليجار ذي الصلة العقارات االستثماريةم االعتراف بإيراد اإليجار من يت
 .يتم االعتراف بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء مكمل إلجمالي إيراد اإليجار على مد  فترة اإليجار

 إيراد ومصروف الفائدة

معدل الفائدة . الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلييتم االعتراف بإيراد ومصروف الفائدة في بيان 
من خالل العمر اإلنتاجي  الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط مدفوعات ومقبوضات التدفقات النقدية المستقبلية

المطلوب  للقيمة الدفترية للموجود أو( أو، متى كان ذلك مالئما، لفترة أقصر)المتوقع لموجود أو مطلوب مالي 
عند احتساب معدل الفائدة الفعلي تقدر المجموعة التدفقات النقدية المستقبلية بوضع اعتبار لجميع األحكام . المالي

 .التعاقدية لألداة المالية ولكن ليس لخسائر االئتمان المستقبلية



   .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  ة إيضاحات حول البيانات المالية الموحد

  1037ديسمبر  13المنتهية في  سنةلل
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  1

 (تابع)اإليرادات 

 (عتاب)إيراد ومصروف الفائدة 

يتضمن احتساب معدل الفائدة الفعلي جميع تكاليف المعاملة والرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة التي تشكل 
تتضمن تكاليف المعامالت التكاليف اإلضافية التي تنسب بصورة مباشرة إلى .جزءا متتما لمعدل الفائدة الفعلي

فائدة المعروض في بيان الدخل الشامل يتضمن إيراد ومصروف ال. اقتناء أو إصدار موجود أو مطلوب مالي
 .الفائدة على الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة محسوبة على أساس معدل الفائدة الفعلي

 اإليراد من االستثمارات المالية المتاحة للبيع

سارة كفرق بين القيمة العادلة للمقابل مكاسب أو خسائر بيع استثمارات مالية يتم االعتراف بها في الربح أو الخ
 .المستلم والقيمة الدفترية لالستثمارات المالية

 العمليات اللوجستية

يقاس إيراد العمليات اللوجستية بالقيمة العادلة للمقابل المستلم . يشتمل إيراد العمليات اللوجستية على خدمات النقل
 .م االعتراف به عند اكتمال الخدمةأو الذي سيتم استالمه عن البضائع والخدمات ويت

 إيراد توزيعات األرباح

 .يتم االعتراف بإيراد توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم اإليراد

 من حكومة قطر التعويض

المنح الحكومية المستلمة كتعويض عن المصروفات التي تم تكبدها مسبقا من قبل المجموعة بدون تكاليف 
 .ا يتم االعتراف بها في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تصبح فيها مستحقة االستالممستقبلية مصاحبة له

التعويض من حكومة قطر عن بيع الدقيق المدعوم تستحق استنادا إلى أحكام اتفاقية الدعم الموقعة من قبل 
 .المجموعة مع حكومة قطر

 تكاليف االقتراض

حتى  موجوداتمؤهلة تتم رسملتها كجزء من تكلفة ال موجوداتإنشاء  تكاليف االقتراض التي تنسب إلى اقتناء أو
يتم . موجوداتفي االستخدام المنشود منه أو عند اكتمال أعمال إنشاء الموجود التاريخ الذي يتم فيه وضع ال

 . االعتراف بتكاليف االقتراض األخر  كمصروف في السنة التي يتم تكبدها فيها
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  .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في  سنةلل

 
 قطاعات التشغيل 2

 المعلومات حول القطاعات التي يصدر عنها التقرير (أ)

 المجموع وغيرهاوعقارات  مقاوالت التجارة والتصنيع والتوزيع والخدمات المدارة االستثمار والخدمات الربح/ اإليراد

 ديسمبر 13للسنة المنتهية  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 1037 1036 1037 1036 1037 1036 1037 1036 

         

 3336331113144 3337537653764 43131443597 53034573053 71831673385 64135953118 936333561 1137313485 اإليرادات الخارجية

 10830153513 15836933563 9530393471 31334483578 33130063048 31731413981 - -  بين القطاعات إيرادات

 تعويض من حكومة
 9834163946 8931733818 - - 9834163946 8931733818 - - قطر

 3346736853833 3221128182321 50831643070 72328022718 94938303379 82821302018 936333561 1127312282  إجمالي الربح

 36736343167 38821012138 6037403037 2322222137 37131963731 37320722810 (6535113161) (3221172838) القطاع )خسارة (/ربح

         

 المجموع وعقارات وغيرها مقاوالت ع والتوزيع والخدماتالتجارة والتصني المدارة االستثمار والخدمات ت والمطلوباتجوداالمو

 ديسمبر 13للسنة المنتهية  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 1037 1036 1037 1036 1037 1036 1037 1036 

         

 3336639803736 3217122702783 38734713468 11131113374 11634163455 40735483611 65130803791 61136893884 الموجودات المتداولة

الموجودات غير 
 97539073701 87827322012 81839113983 78631153581 8636343840 34439153848 5031693881 4834613594 المتداولة

 1334138883439 1212121822707 3301631963449 3203827272727 43130433195 22122722273 70134503675 77323212278 إجمالي الموجودات

 56531133891 28721772172 34337773130 34630793860 11130113411 15738373098 30334113153 9134793407 المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير 
 35836363398 31227082277 9531173593 5934083839 5538813613 5730613713 731943986 933173916 المتداولة

 71138183093 71328822823 11733343803 10222882778 17739063051 23228782818 30838373117 30327372111 إجمالي المطلوبات
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   .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش
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 للاير القطريبا 1037ديسمبر  13المنتهية في  سنةلل

 ممتلكات وآالت ومعدات 2

 األراضي 
المباني والحقوق 

 المصاحبة لها
 الماكينات
 والمعدات

 األثاث
 األدوات السيارات والتركيبات

أعمال رأسمالية 
 المجموع قيد التنفيذ

         التكلفة
 94030973056 1030153419 3138753939 31039063656 1039113431 16637383516 48639913171 3036143811  1036 يناير 3كما في 
 6335113661 1538613077 331553914 3534833108 9713638 3538173470 133113156 - إضافات 
 (139963797) - - (339053397) (9373840) (3713760) - - استبعادات
 - (3538113865) - - 431993763 835633059 139713045 - تحويالت

 99836113911 1030643653 3533133851 31434813667 1531873953 19039113195 49130973671 3036143811 1036ديسمبر  13كما في 
 9330073430 6531793905 131793161 3131503505 131653100 539033386 339133351 - إضافات 
 (4153135) - (73590) (1893500) (83915) (193100) - - استبعادات
 - (1531803940) 373178 138143337 6083156 930163946 3034713500 3131103741 تتحويال
 (9843795) (9843795) - - - - - - مشطوبة
 3308831103111 5930783813 3734103901 35033773789 1831513681 10538113317 50435013115 1139553575 1037ديسمبر  13كما في 

         االنخفاض في القيمة اإلهالك المتراكم وخسارة
 59431973803 - 3030093351 7637193607 3638913956 10837413091 18339133991 - 1036يناير  3كما في 

 5135413865 - 331973901 3130053115 334433641 3137353571 1131963196 335873135 مصروف السنة
 (139133015) - - (338193415) (9373840) (3713760) - - استبعادات
 - - - - 431343136 (431343136) - - تحويالت
 64439103613 - 3334073056 8739053407 1336113075 13730703590 10531383188 335873135  1036ديسمبر  13كما في 
 5938193771 - 336113698 3634313619 335163138 3434413414 1136313817 131333956 خالل السنة إهالك

 (1933345) - (13096) (1673105) (13910) (373914) - - استبعادات
 - - - - - - - - تحويالت

 70431593158 - 3130173658 30139533813 1133543171 11334953300 11839133315 137993373 1037ديسمبر  13كما في 

         صافى القيمة الدفترية
 18138603964 5930783813 431913145 4631153958 530983109 7431173017 37535733100 3933563404 1037ديسمبر  13كما في 
 15137313193 1030643653 137143797 4635773160 136553876 7138613705 38637793185 930473637  1036ديسمبر  13كما في 

 :م تخصيص اإلهالك على النحو التاليت
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 4429142544  2925072.15 (11إيضاح )تكاليف التشغيل 

 02.412459  7..22212. (14إيضاح )مصروفات عمومية وإدارية 

 228.528995  2.224.2.42 
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  يةاستثمارعقارات  7

 :على النحو التالي السنة الحركة خالل

 المباني األراضي 
 1037ديسمبر  13

 اإلجمالي
  1036بر ديسم 13

 اإلجمالي
     التكلفة
 61431153058 61139573149 36939433949 45430353100  يناير 3في  كما

 (1773809) - - - شطب

 61139573149 61139573149 36939433949 45430353100 ديسمبر  13كما في 

     

     اإلهالك المتراكم

 4531373851 5836183747 5836183747 - يناير  3كما في 

 3131103894 3530033945 3530033945 - (11إيضاح )إهالك 

 5836183747 7136403691 7136403691 - ديسمبر 13كما في 

     

     صافي القيمة الدفترية

 - 22021372227 8721032127 22220322100 1037ديسمبر  13كما في 

 56531383501 - 33331013101 45430353100 1036ديسمبر  13كما في 

     
يحتوي كل إيجار . على عدد من العقارات السكنية والتجارية المؤجرة ألطراف ثالثةالعقارات االستثمارية تشتمل 

إلى خمس سنوات مع إيجارات سنوية مربوطة بأسعار  بين سنةعلى فترة مبدئية غير قابلة لإللغاء تتراوح ما 
لالحقة مع المستأجرين ومن الناحية التاريخية فإن متوسط فترات يتم التفاوض على التجديدات ا. المستهلكين

 .التجديد هي سنة واحدة

 1036ديسمبر  13كما في  استثماريلعقار م مستقل الحتساب القيمة العادلة على خدمات مقيدارة حصلت اإل
ال تتوقع اإلدارة  .موجود مماثل في نفس الموقع استند التقييم إلى معاملة عن. مليون لاير قطري 830بمبلغ 

ي خالل السنة الحالية بسبب العائد الثابت والتوقعات المستقرة عن الستثمارلعقار اتغييرا هاما في القيمة العادلة ل
 . ظروف السوق

مليون لاير قطري  9031بقيمة )مليون لاير قطري  9031خاصة بالمجموعة بقيمة  استثمارات عقاريةتم رهن 
 (.39إيضاح )ل التمويل اإلسالمي مقابل تسهي( 1036في سنة 

 موجودات مالية متاحة للبيع 7

مصدنفة علدى أنهدا موجدودات  شتمل الموجودات المالية المتاحة للبيدع علدى اسدتثمارات فدي أسدهم شدركات مدرجدةت
 .مالية متاحة للبيع

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 

    استثمار في أدوات
 1133493948  3828782721 (أ) 7إيضاح  -مدرجة 
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 (تابع) موجودات مالية متاحة للبيع 7

 استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجة (أ)

 :على النحو التالي السنة الحركة خالل
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 5734073730  1133493948  بداية السنةالرصيد في 

 338853761  - السنةإضافات خالل 

 (834593900)  (3930953459)  السنة لستبعادات خالا

 (1303616)  3636383165 (37إيضاح ) تعديل القيمة العادلة

 (1731713989)  (7013001) (15إيضاح )مخصص انخفاض قيمة خالل السنة 

 1133493948  3828782721 في نهاية السنةالرصيد 

 الشهرة 8

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة

كوحدة منتجة للنقد وخصصت الشهرة المقتناة بالكامل من خالل  الشركة الوطنية لألغذيةد ت المجموعة بتحديقام
 .تجميع األعمال لوحدة النقد هذه

. القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد تم تحديدها استنادا إلى عمليات احتساب القيمة قيد االستخدام
التدفق النقدي استنادا إلى الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة  تستخدم عمليات االحتساب المذكورة توقعات

التدفقات النقدية التي تمتد ألكثر من خمس سنوات يتم استنباطها باستخدام معدل . والتي تغطي مدة خمس سنوات
جل لألعمال التي معدل النمو النهائي ال يتجاوز متوسط معدل النمو طويل األ. النمو المتوقع كما هو مذكور أدناه
لم يتم تحديد خسارة انخفاض في  1037ديسمبر  13نتيجة لهذه الممارسة وفي . تعمل فيها الوحدات المنتجة للنقد

 (.1036لم يحدث انخفاض في القيمة في سنة )القيمة 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة قيد االستخدام

 الشركة الوطنية لألغذية 
 1036ديسمبر  13  1037يسمبر د 13 
    

 %30  %30 النمو السنوي المركب مقدار 

 %  1  %  1 معدل النمو النهائي

 %35  %35 معدل الخصم

خمس سنوات مد  فترة على لنقد ل نتجةالموحدة لمركب لالسنوي النمو المعدل حجم الشركة أن يكون إدارة  حددت
ويستند . لنمو في كل فترة هو المحرك الرئيسي لإليرادات والتكاليفحجم ا. رئيسيالفتراض الا هوللتوقعات 
معدالت الخصم . الماضي وتوقعات اإلدارة لتطورات السوق مركب على األداءالسنوي ال نموحجم المعدل 

 .القطاعات التشغيلية ذات الصلةبالمستخدمة تعكس مخاطر محددة تتعلق 
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 حكومة قطرى لاالمستحقات من و 8

 ستحق من حكومة قطرالم (أ)
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 

    من حكومة قطر تعويضات
 34638913134  31631513873 الرصيد في بداية السنة
 (30839773189)  (8133113194) النقد المستلم خالل السنة

 9834163946  8931733818 التعويض المستحق للسنة عن بيع الدقيق المدعوم

 31631513873  34136013405 مستحق من حكومة قطرالتعويض ال
 (5939593040)  (5939593040) (ج) 9قرض من حكومة قطر إيضاح 

 7631913813  8127212172 (ب) 9صافي المستحق من حكومة قطر إيضاح 

ا يتعلق فيم( 1036ي في سنة لاير قطر 6831683576)لاير قطري  6831683576بمبلغ  ايتضمن هذا تعويضا مدين (ب)
 .3991مايو  15اتفاقية الدعم المؤرخة في  أحكاموقد تم احتسابه استنادا إلى  1007ديسمبر  13بالفترة حتى 

وفقا للقرار الصادر من  3994يونيو  5قطري من حكومة قطر بتاريخ لاير  4030003000تم تقديم قرض بمبلغ  (ج)
سنوات تبدأ بعد ثالثة سنوات بعد  30سنوية لمدة يسدد القرض في أقساط نصف . 3993مجلس الوزراء في سنة 

باإلضافة . على معدل اإلقراض لد  مصرف قطر المركزي% 1تحتسب الفائدة على القرض بمعدل . استالم القرض
لم . كمعدل فائدة سنوية في حالة عجزها عن السداد في التواريخ المحددة% 3إلى ذلك يطلب من المجموعة دفع نسبة 

برغم ذلك قامت المجموعة بتكوين مخصص للفائدة . ي أو الفائدةموجود بسداد أي مبالغ من القرض التقم المجموعة 
 .قطريلاير  3939593040غ على القرض بمبل

تم احتساب مبلغ الفائدة على رصيد القرض بالصافي من المبلغ المستحق من حكومة قطر الناتج من التعويض المدفوع 
منذ بداية سنة غ المدين فيما يتعلق بالتعويض عن الدقيق المدعوم قد تجاوز رصيد القرض وحيث أن المبل. لدعم الدقيق

 .لم تستحق فائدة للفترة التي تلتها 1006

تم تسوية رصيد  .مبلغ المطالبات بموجب اتفاقية التعويض المذكورة أعاله والقرض قيد المراجعة من قبل حكومة قطر
 .ة مع التعويض المستحق من الحكومة فيما يتعلق بالدقيق المدعومالقرض بما في ذلك الفوائد المستحق

 المستحق لحكومة قطر (د)

لاير  4735933583)قطري  لاير 4735933583المستحق لحكومة قطر بمبلغ  كان 1037ديسمبر  13كما في 
قا لما تشترطه مخزون القمح االستراتيجي وفتعويضات مستلمة من حكومة قطر للحفاظ على يمثل ( 1036قطري في 
 .نظرا ألن شروط وأحكام السداد لم يتم االتفاق عليها مع حكومة قطر، يعتبر التعويض طويل األجل. حكومة قطر

 األطراف ذات العالقة أرصدة ومعامالت 30

تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والهيئات واألفراد التي تقع ضمن تعريف الطرف ذات الصلة على النحو 
الشركة  مساهمي فيتتمثل األطراف ذات الصلة . األطراف ذات العالقة 14رقم  ر في معيار المحاسبة الدوليلمشاا

مسيطرة والشركات التابعة حصة فيها لمساهمين لدارة الرئيسيين والكيانات التي وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإل
 .واألطراف األخر  ذات الصلة

 ارةالتعويضات لكبار موظفي اإلد (أ)

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 1037  1036 

    

 3536173116  3439183195 كبار موظفي اإلدارةمكافآت 

 331113484  8813894 منافع نهاية خدمة

 3228112388  3638593830 
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 (تابع) األطراف ذات العالقة أرصدة ومعامالت 30

 لمستحقات من أطراف ذات عالقةا (ب) 
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 -  130703036 م.م.شركة داندي ذ
 -  5453881 شركة الجبر لالستثمار العقاري

 -  3143831 شركة إم إف إتش

 3573016  3473490 م.م.شركة االخوة السبعة القابضة ذ

 128882103  3573016 

 لى أطراف ذات عالقةالمستحقات إ (ج)

 1036ر ديسمب 13  1037ديسمبر  13 
    

 637663471  738093756 الشركة القطرية للمنظفات
 630103147  330163730 قطر شركة أعيان لإلجارة

 3330943181  - إم إف إتششركة 

 131393787  - شركة داندي ليمتد

 828272277  1631303888 

 امالت مع األطراف ذات العالقة التع (د)

 ديسمبر 13في  قيم المعامالت للسنة المنتهية 
 1037  1036 

    بيع بضائع وتقديم خدمات

    الشركات تحت السيطرة المشتركة

 363000  3453150 قطر شركة أعيان لإلجارة

 131933617  636983435 م.م.ذ المحدودة شركة داندي
 3913000  1163000 م.م.شركة االخوة السبعة القابضة ذ

    
    

    شراء بضائع

    كات تحت السيطرة المشتركةالشر

 339693846  430533619 قطر شركة أعيان لإلجارة

 731973644  131103057 م.م.ذ الشركة القطرية للمنظفات

 530083117  133633067 م.م.ذ المحدودة شركة داندي

 3331193094  - إم إف إتششركة 
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  مخزونال 33
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 7939663685  1539913368 خزون قمحم

 3531543507  1431003831 مواد خام

 436163697  135463160 مواد تعبئة وتغليف

 793669  333473731 فارغة وأخر اكياس 

 739363197  830773864 قطع غيار

 339963965  335703106 أخر 

 6436163114  30938503910 

 (131683486)  (133853191) الحركة ءمخصص مخزون بطي

 6134503913  30734813414 

 636993196  730733397 بضائع مكتملة

 135393535  1137543857 مخزون للمتاجرة

 33637033145  8121772882 اإلجمالي

 :لتغير في مخصص البضاعة بطيئة الحركة كما يليا
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 131133656  131683486 ةالرصيد في بداية السن

 1573169  6143855 مخصص مكون للسنة

 (1303419)  (8083048) مشطوب خالل السنة

 131683486  123822181 ديسمبر 13الرصيد في 

تطلب حكومة قطر من المجموعة االحتفاظ بكميات معينة كحد أدنى من المخزون لتفادي أي نفاد لمخزون النخالة 
 .والشعير

  ومحتجزات وذمم مدينة أخرى حسابات 31
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 19033993197  41830453416 حسابات مدينة

 1339063740  1931653031 متداولة -محتجزات مدينة 

 46734303449  13133063017 

 (5838473567)  (6133683347) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 40431413101  15131583470 

    

 3837353676  3830933831 مدفوعات مقدما وسلف

 337943700  135163791 وديعة حدية

 130013078  338163149 إيراد مستحق

 431503483  833773414 ذمم مدينة وودائع أخر 

 1336113188  1637613915 

 (430193857)  (430583157) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 1735713913  1137113078 

 17539833548  21328372111 ديسمبر 13الرصيد في 

 



 

   .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في سنة لل

 

14 

 (تابع)حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخرى  31

 :الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 6033003708  5838473567 الرصيد خالل السنة

 8913749  537303813 المخصص المكون خالل السنة 

 (133113936)  (331903143) رد خالل السنة 

 (313974)  - مشطوب خالل السنة

 5838473567  7123782327 ديسمبر 13الرصيد في 

من عميلين  مدين( 1036نة قطري في س لاير 34138093865)لاير قطري  17539613543 غهناك مبل
 .1037ديسمبر  13الي الحسابات والمحتجزات المدينة كما في من إجم( 1036في % 46% )59مثل يئيسيين ر

 .ايومً  90إلى  60تتراوح مدد االئتمان العادي للذمم التجارية واألخر  المدينة ما بين 

 أرصدة البنوكالنقد و 31
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 10533163407  16731543651  نقد لد  البنوك

 131153108  331933941 نقد بالصندوق

 17827272282  10731633635 

 رأس المال 32

 1335453100عدد  يمثل 1037ديسمبر  13لاير قطري كما في  13534513000 بلغيرأس المال المصرح به  (أ)
 :لاير قطري للسهم على النحو التالي 30سهم عادي بقيمة 

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 31038303680  31038303680 قطر مدرجة في بورصة -لكاملمصدر ومدفوع با

 8436433110  8436433110 غير مدرجة  -خالل عملية تبادل أسهم مصدر

 13534513000  13222212000 ديسمبر  13الرصيد كما في 

سمية سهم ذات قيمة ا 834643311بعدد  سهم غير المدرجة في البورصةاألكانت  1037ديسمبر  13كما في  (ب)
( 1036في ي لاير قطر 8436433110 بمبلغ)لاير قطري  8436433110لاير قطري للسهم بمبلغ  30تبلغ 

 . خالل صفقة مبادلة األسهم من .م.م.ذ ميدايمثل القيمة االسمية لألسهم المصدرة لشراء شركة مشاريع 

األثر عطاء إل 1033 نوفمبر 19تمت الموافقة على صفقة مبادلة األسهم من قبل وزارة األعمال والتجارة في 
 1033 ديسمبر 19في . م.م.ذشركة مشاريع ميدا لتم تعديل السجل التجاري  ،وفقا لذلك. الملكيةفي تغير لل
 .عطاء األثر للتغير في الملكيةإل

 االحتياطي القانوني 32

كحد أدنى من % 30يجب تحويل نسبة  1036لعام  33حسب متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 
من رأس المال % 50صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي نسبة 

 من رأس المال% 50نسبة  قد تجاوزحتياطي االلم يتم إجراء تحويل خالل السنة حيث أن . والمصدرالمدفوع 
 .ف المنصوص عليها في القانون أعالههذا االحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا في الظرو. المدفوع
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 االحتياطي الرأسمالي  37

 13لاير قطري والمعروض في بيان المركز المالي الموحد كما في  3530003000االحتياطي الرأسمالي بمبلغ 
يمثل احتياطي إضافي تم تكوينه من أرباح ( 1036لاير قطري في سنة  3530003000مبلغ ) 1037ديسمبر 

 .لم يكن هناك أي تغير في هذا االحتياطي خالل السنة الحالية. ضيةالسنوات الما

 احتياطي القيمة العادلة 37 
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 130853915  1403677 يناير 3الرصيد في 

صافي التغير في القيمة العادلة -موجودات مالية متاحة للبيع
 (1303616)  3636383165 (أ/7إيضاح )

 (334143631)  (3337633061) معاد تصنيفها للربح أو الخسارة-موجودات مالية متاحة للبيع

 1403677  223872878 ديسمبر 13الرصيد في 

 توزيعات األرباح 38

 توزيعولاير قطري للسهم  635اقترح توزيع أرباح بمبلغ  1038مارس  8في اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ 
ال تظهر هذه البيانات المالية الموحدة هذه التوزيعات . 1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في %  5أسهم مجانية 

المستحقة الدفع والتي ستتم المحاسبة عنها كتوزيع في حقوق ملكية المساهمين في األرباح المدورة للسنة المنتهية في 
 .1037ديسمبر  13

مليون لاير  96395 كانت بمبلغ 1036ديسمبر  13السنة المنتهية في  حبتوزيعات األرباح المعلن عنها فيما يتعلق بر
 (.1035في سنة  للسهم ةقطري ترياال 4مليون لاير قطري بواقع  86338)لاير قطري للسهم  435قطري بواقع 

 تمويل إسالمي 38

 :الموحد على النحو التالي ختصرالتمويل اإلسالمي في بيان المركز المالي الم يتم عرض

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 8735833183  5338613779 غير متداول - تمويل إسالمي

 11535873077  11634053814 متداول – تمويل إسالمي

 17821782701  13133683158 

 ريةالعقارات االستثمابعض درجة األولى على المن رهن و ةلشركامن ضمانة مقابل يتم تأمين التمويل اإلسالمي 
 .المرهونة العقارات االستثماريةعائدات اإليجار من وتنازل عن ( 6إيضاح رقم )

 حسابات ومحتجزات وذمم دائنة أخرى 10

 
 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13

    
 33538433155 حسابات دائنة

 
36337663465 

 1939803666  1433303301 مخصص تكاليف مهام

 1434713604  1333093583 توزيعات أرباح دائنة

 830503697  933473941 مبالغ دائنة لصندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

 730003000  531153000 مكافآت أعضاء مجلس إدارة مستحقة الدفع

 631143196  531363305 مقاولو باطن دائنون

 3134703719  3438493380 زكاة دائنة

 531333369  433103571 محتجزات دائنة

 4731473101  4331943118 ذمم دائنة أخر 

 
17323122072 

 
13134113918 
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 إيرادات التشغيل 13
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 11334093098  10436783987 بيع حبوب أخر  وسلع ذات صلة

 14131703750  17538593706 منتجات غير مدعومة

 35733373375  17134603363 مواد بناء ولوجستيات

 39537113836  39031383054 إيراد مقاوالت

 5936883155  4639903871 إيراد إيجار

 4330093745  1931833471 منتجات مدعومة

 33935143031  30139713138 منتجات وخدمات أخر 

 3231122732273  3331737613951 

 مصروفات التشغيل 11
 يسمبرد 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 40430113501  50631173649 مواد مستهلكة

 4633943144  5331703191 (5إيضاح )إهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 3131103894  3530033945 (6إيضاح )إهالك استثمارات عقارية 

 45938733918  11638853539 تكاليف مباشرة أخر 

 80821822202  91134393578 

 إيرادات أخرى 11
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 436963983  3138153106 ربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

 135573784  737613411 إيرادات تمويل إسالمي

 331113131  4973401 إيراد توزيعات أرباح

 1533911  143185 ممتلكات وآالت ومعداتربح من بيع  إيرادات

 3136103181  1330913767 إيرادات أخر 

 2121022381  1134603191 

 مصروفات عمومية وإدارية 12
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 5037983597  5535893710 رواتب ومنافع الموظفين

 3533733111  3838113414 حسوم مبيعات

 935803000  933053000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 731493613  835593180 (5إيضاح )إهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 637333017  539713334 إيجار

 531173944  139893403 مصروفات تغليف وشحن

 139533814  135603971 عمولة مبيعات

 131143901  138183186 مصروفات تأمين 

 336663833  138473365 سفر وانتقال

 337003163  135133080 ت تسويقمصروفا

 1330183669  1135813031 مصروفات متنوعة

 32721882272  31436103988 



 

   .ق.ع.م.شركة زاد القابضة ش

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 باللاير القطري 1037ديسمبر  13المنتهية في سنة لل

 

17 

 على السلع واستثمارات متاحة للبيع (خسارة/)رد مخصصصافي  12

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 431033341  3938013151 رد خسارة انخفاض قيمة سلع
 (8913749)  (537303813) (31إيضاح )م مدينة مشكوك في تحصيلها مخصص ذم

 133113936  331903143 (31إيضاح )رد مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها 

 (1731713989)  (7013001) (أ/7إيضاح )خسارة انخفاض في قيمة أوراق مالية متاحة للبيع 

 3227782773  (1338133680) 

    

بهذا اعترفت اإلدارة . الثمينةالقيمة السوقية للمعادن  زيادة فيإلى سارة انخفاض قيمة السلع مخصص خرد يرجع 
 .استنادا إلى السياسة المحاسبية المطبقة لالستثمار في السلع الرد

 العائد على السهم 17

 العائد األساسي للسهم الواحد (أ)
 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  
 1037  1036 
    

 36736343167  38821012138 الربح المنسوب إلى حملة األسهم العادية للشركةصافي 

 1335453100  1322222100 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 

 7378  8210 (باللاير القطري)العائد األساسي للسهم 

 للسهم الواحد ضالعائد المخف (ب)

للسهم يعادل العائد  ضفإن العائد المخف لذا. سنةفي أي وقت خالل المحتملة قائمة  ضةلم تكن هناك أسهم مخف
 .األساسي للسهم الواحد

 التزامات احتمالية وطارئة 17

مليون لاير قطري  193 في نهاية السنة بلغت االلتزامات االحتمالية واالرتباطات الرأسمالية للمجموعة
 (.1036مليون لاير قطري في 168)

 ماليةإدارة المخاطر ال 18

 الهدف والسياسات

. تشتمل المطلوبات المالية األساسية للمجموعة على تمويل إسالمي وحسابات ومحتجزات وذمم دائنة أخر 
لد  المجموعة مختلف . الغرض األساسي من هذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات المجموعة

 .دة لد  البنوك التي تحصل عليها مباشرة من عملياتها التشغيليةالموجودات المالية مثل الحسابات المدينة واألرص

. تنشأ المخاطر الرئيسية من األدوات المالية للمجموعة مثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة
 .تراجع اإلدارة وتوافق على سياسات إدارة مثل هذه المخاطر والتي تم تلخيصها أدناه

 مخاطر السوق

التي أسعار صرف العمالت األجنبية وسوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة مخاطر ال
هدف إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة . أدوات ماليةتحتفظ به من  ماأو قيمة  المجموعة ربحتؤثر على 

 .اتدعلى التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائ
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية 18

 (تابع)مخاطر السوق 

 مخاطر العمالت

المجموعة معرضة . مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
وحيث أن اللاير القطري . برغم ذلك فإن الدفعات القائمة يتم تقييمها بالدوالر األمريكي. لمخاطر العمالت من وارداتها

 .مربوط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تعتبر على أنها تشكل مخاطر عمالت هامة

 مخاطر أسعار الفائدة

هي المخاطر التي تتمثل في تأثر إيرادات المجموعة نتيجة للتقلبات في قيمة األدوات المالية مخاطر أسعار الفائدة 
تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة محدود في القروض التي تحتسب . ات في أسعار الفائدة بالسوقبسبب التغير

 .عليها معدالت فائدة متغيرة

في حقوق ( انخفاض/ )نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زيادة 300في تاريخ التقرير يؤدي التغير على نحو معقول بـ 
 :غ الموضحة أدناهالملكية والربح أو الخسارة بالمبال

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 133133681( -+/ )  127812787 (-+/) تمويل إسالمي

 األسهممخاطر أسعار 

سهم الحساسية للتغيرات التراكمية في القيمة العادلة المعترف بها ضمن حقوق ملكية المجموعة مخاطر أسعار األتمثل 
سيؤدي . و معقول في أسعار أسهم حقوق الملكية مع بقاء جميع المتغيرات األخر  ثابتةتجاه التغيرات الممكنة على نح

لاير  9983488في سعر السهم لالستثمارات المتاحة للبيع إلى التأثير على حقوق الملكية بمبلغ % 5التغير بنسبة 
 (.1036لاير قطري في سنة  333573497)قطري 

 مخاطر االئتمان

الوفاء  فياطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل طرف مقابل في األداة المالية مخاطر االئتمان هي مخ
تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان حسبما هو مشار إليه بالقيمة . بما يتسبب خسارة مالية للطرف اآلخربالتزاماته 

خر  ومستحقات من أطراف ذات الدفترية لموجودات والتي تتكون في األساس من حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أ
 (.فيما عدا المستحقات من حكومة قطر)عالقة وأرصدة لد  البنوك 

االئتمان ينشأ من تقصير لمخاطر فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالية للمجموعة فإن التعرض 
 :األدوات كما يليالدفترية لهذه  طرف مقابل والحد األقصى للتعرض للمخاطر يعادل القيمة

 1036ديسمبر  13  1037ديسمبر  13 
    

 10533163407  167،1543651 أرصدة لد  البنوك

 13833533138  47933143676 حسابات ومحتجزات وذمم مدينة أخر 

 436813303  431003000 موجودات أخر 

 931193093  335613981 (غير متداولة)محتجزات مدينة 

 3573016  138983103 ف ذات عالقةمستحقات من أطرا

 72723202233  61734663851 

مدين من عميلين رئيسيين ( 1036في سنة لاير قطري  34138093865)لاير قطري  17539613543 هناك مبلغ
ديسمبر  13ات المدينة كما في من إجمالي الحسابات والمحتجز( 1036في سنة % 46نسبة ) %59ل نسبة وهو يمث
لد  المجموعة سياسة . التركيز الهام للمخاطر تمت إدارته من خالل المراقبة المشددة والتتبع الدوريهذا . 1037

 .صارمة لفحص االئتمان قبل تقديم الخدمات باالئتمان
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 (تابع) إدارة المخاطر المالية 18

 (تابع)مخاطر االئتمان 

جودات المالية األخر  باالحتفاظ بحسابات تقوم المجموعة بتقليص تعرضها لمخاطر االئتمان الناشئة من المو
 .مصرفية مع بنوك ذات سمعة طيبة ولها جدارة ائتمانية وتقدم خدمات ألطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانية فقط

 مخاطر السيولة

منهج . مخاطر السيولة هي مخاطر عدم تمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند حلول موعد استحقاقها
جموعة في إدارة السيولة هو التأكد ما أمكن ذلك أنها تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في الم

ظل األوضاع العادية والصعبة معا، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة وأن 
 .ل استخدام القروض البنكيةتحافظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خال

ديسمبر استنادا إلى المدفوعات  13يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في 
 :التعاقدية غير المخصومة

 القيم الدفترية 1037ديسمبر  13
التدفقات النقدية 

 سنوات 2-3 شهرا 31-3 التعاقدية
 2أكثر من 

 سنوات
      

      
حسابات دائنة 

ومحتجزات وذمم أخر  
 - - 38536393715 (38536393715) 38536393715 دائنة

 - 5338613779 11634053814 (17831683601) 17831683601 تمويل إسالمي
مستحق ألطراف ذات 

 - - 838463466 (838463466) 838463466 عالقة
 4735933583 - - (4735933583) 4735933583 مستحق لحكومة قطر

   71021172182 (71021172182) 21028712012 2328712778 2722832283 

 القيم الدفترية 1036ديسمبر  13
التدفقات النقدية 

 سنوات 5-3 شهرا 31-3 التعاقدية
 5أكثر من 
 سنوات

      
      

حسابات دائنة 
ومحتجزات وذمم أخر  

 - - 11633953960 (11633953960) 11633953960 دائنة
 - 8735833183 11535873077 (13133683158) 13133683158 تمويل إسالمي

مستحق ألطراف ذات 
 - - 1631303888 (1631303888) 1631303888 عالقة

 4735933583 - - (4735933583) 4735933583 مستحق لحكومة قطر

   63133663787 (63133663787) 47739913915 8735833183 4735933583 
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 (تابع)إدارة المخاطر المالية  18

 إدارة رأس المال

للمحافظة على ثقة المستثمرين والدائنين واستدامة التطور المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية  هيإلدارة ا سياسة
على أنه إجمالي حقوق ملكية جموعة دارة بمراقبة رأس المال والذي تعرفه الماإلتقوم . المستقبلي لألعمال

 مين باستبعاد التغيرات التراكمية في احتياطي القيمة العادلة وقد تم قياسه على أنه بمبلغالمساه
 (.1036 لاير قطري في 3343837093653مبلغ ) 1037ديسمبر  13لاير قطري في  3353533033986

للمحافظة . ةالتجاريهيكل رأسمالها وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األحوال تقوم المجموعة بإدارة 
على أو تعديل رأس هيكل رأس المال قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األرباح للمساهمين أو زيادة 

 .1036و 1037لم يتم إجراء تغييرات في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل سنتي . رأس المال

إن . الدين مضافاً إليه مقسوماً على رأس المال ، وهي الديننسبة المديونيةرأسمالها باستخدام  شركةتراقب ال
تقوم المجموعة بإدراج القروض التي تحتسب  .%40 أقل من نسبة مديونيةسياسة المجموعة هو المحافظة على 

رأس المال حقوق ملكية المساهمين  يتضمن. عنها فوائد والقروض ناقصا النقد وما يعادل النقد ضمن الديون
 .عادلة غير محققةناقصا أي أرباح قيمة 

 القيم العادلة لألدوات المالية 18

تقيس المجموعة القيمة العادلة باستخدام الترتيب التالي الذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في عمليات 
 :القياس

   طابقةوات مدأل نشطةفي أسواق ( غير المعدلة)األسعار المتداولة : 3المستو. 

   بصورة  يمكن مالحظتها، هام على القيمة العادلة المسجلة لها تأثير تقنيات أخر  والتي :1المستو
 .مباشرة أو غير مباشرة

   التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي تعتمد على  :1المستو
 .ال يمكن مالحظتهابيانات سوقية 

من ترتيب القيمة العادلة الذي تم تصنيف قياس  3المستو  جميع االستثمارات المدرجة مصنفة على أنها تحت 
 .القيمة العادلة فيه

من قياسات  1والمستو   3لم يتم إجراء تحويالت بين المستو   1037ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في 
 .من قياسات القيمة العادلة 1القيمة العادلة كما لم يتم إجراء تحويالت إلى أو من المستو  

يمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة مقاربة لقيمها الدفترية لذا لم يتم إدراجها الق
 .ضمن ترتيب القيمة العادلة أعاله

 أرقام المقارنة 10

صنيف إال أن إعادة الت قارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية،أرقام المبعض تمت إعادة تصنيف 
 .المقارنة سنةالموحد أو حقوق الملكية للربح هذه لم يكن لها أي أثر على ال


