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المستقل   مدققتقرير   مراجعة    الحسابات  المالية   البياناتحول 

  المختصرة الموحدة المرحلية
 ش.م.ق.ع.شركة زاد القابضة مجلس إدارة إلى 

 مقدمة 

بمراجعة   قمنا  الماليةلقد  المرحليةالموحد  ةالمختصــر  البيانات  في    المرفق  ة  القابضة  ل   ٢٠٢٢يونيو    ٣٠كما  زاد  ("الشركة")    ش.م.ق.ع.شركة 

  (معاً "المجموعة") والتي تتضمن:  التابعة   وشركاتها

 ؛ ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في  الموحد بيان المركز المالي المختصر

  ؛ ٢٠٢٢يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في لفترة الستة الموحد  المختصر الربح والخسارةبيان

 ؛ ٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في  ةلفتر المختصر الموحدالدخل الشامل اآلخر و بيان الربح والخسارة

 ؛ ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر

 ؛ و ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  ر الموحد بيان التدفقات النقدية المختص

  المرحلية.  الموحدة ات حول البيانات المالية المختصرةإيضاح  

التقارير "    ٣٤  إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم
ً  البياناتحول هذه  نتيجة إبداءإن مسؤوليتنا هي . المالية المرحلية"   إلى المراجعة التي قمنا بها. المالية المختصرة الموحدة المرحلية استنادا

 نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للمنشأة".   ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم  
ليلية  تشتمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية على االستفسار من المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تح 

ننا من الحصول  باإلضافة إلى إجراءات أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمك

  .تدقيقعلى التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأي 



المالیة   البیانات  مراجعة  حول  المستقل  الحسابات  مدقق  تقریر 
 (تابع) المختصرة الموحدة المرحلیة

زاد القابضة ش.م.ق.ع.شركة  مجلس إدارة إلى 

 أساس النتیجة المتحفظة

حكومة  ال، یتضمن المبلغ المستحق من  المختصرة الموحدة المرحلیة   ھذه البیانات المالیة  من  (ب)  ۸  بیّن بشكل كامل في إیضاحعلى النحو المُ أ.  

بالدقیق المدعلایر قطري    ۱۲۸٬۳۲۷٬٦۱٦بلغ  تعویض بم  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰كما في    القطریة م المباع خاللوفیما یتعلق 

مما جعلنا نتحفظ لرأي  م قید المناقشة مع حكومة دولة قطر.  ور المطالبة الخاصة بالدقیق المدعزال تحدید مقدا  . ال ۲۰۰۷إلى    ۲۰۰۳السنوات من  

ونتیجة مراجعتنا للبیانات المالیة المرحلیة المختصرة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بنا على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  التدقیق الخاص  

. لم نتمكن من الحصول على أي تأكید فیما یتعلق بوجود ودقة وإمكانیة استرداد مطالبة  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰الموحدة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

لم نتمكن من تحدید ما إذا كان من الضروري إجراء أي تعدیالت على القیمة الدفتریة للمستحق من   وعلیھ التعویض من خالل تنفیذ إجراءات بدیلة.  

 .۲۰۲۱یونیو  ۳۰و  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو   ۳۰حكومة قطر وصافي الربح للفترات المنتھیة في 

في    لایر   ۲۸٫۳٥۹٫۰٤۰(  قطري   لایر  ۲۰٬۰۸٤٬۰٤۰قامت المجموعة بمقاصة القرض المستحق السداد إلى حكومة قطر بمبلغ  ب.  قطري 

یونیو    ۳۰) كما في  ۲۰۲۱لایر قطري في    ۱۲۸٫۳۲۷٫٦۱٦لایر قطري (  ۱۲۸٬۳۲۷٬٦۱٦) مقابل مبلغ المطالبة مع حكومة قطر بمبلغ  ۲۰۲۱

۳۲أن المجموعة لدیھا حق قانوني واجب النفاذ في المقاصة كما ھو مطلوب في معیار المحاسبة الدولي  دون إثبات    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  و  ۲۰۲۲

فإن المستحق من حكومة قطر والمستحق    مبلغ المطالبة"األدوات المالیة: العرض". في حالة عدم خصم المجموعة للقرض المستحق السداد مقابل  

على  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱  و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰لایر قطري كما في    ۲۸٬۳٥۹٬۰٤۰و  لایر قطري    ۲۰٬۰۸٤٬۰٤۰لحكومة قطر ستتم زیادتھ بمقدار  

 التوالي. 

لعقد  وفقاً وغرامة  ۲۰۰۷بانتظار المناقشة مع حكومة قطر، لم تتراكم على المجموعة فائدة على القرض المستحق السداد إلى حكومة قطر منذ عام 

المنتھیة في    عدم سداد أصل الدین والفائدة في تواریخ االستحقاق. لم نتمكن من تحدید تأثیر اإلغفال لتراكم الفائدة ومبلغ الغرامة كما في وللفترات 

ً أدت ھذه األمور    لقد.  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰و  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ لمجموعةة ل على البیانات المالیة الموحد   رأي تدقیق متحفظ إلى    أیضا

۳۰الموحدة المرحلیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في    المختصرةواستنتاجنا الخاص بمراجعة البیانات المالیة    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في  

 . ۲۰۲۱یونیو 

 النتیجة المتحفظة 

ادر إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة المختصرة الموحدة  المشار إلیھا في الفقرة السابقة فإنھ لم یتب  األمورإلى مراجعتنا وباستثناء    استناداً 

ً   ۲۰۲۲یونیو    ۳۰المرحلیة المرفقة كما في   الدولي رقم    لم یتم إعدادھا، من كافة الجوانب الجوھریة وفقا المحاسبة  المالیة    ۳٤لمعیار  "التقاریر 
 . المرحلیة" 

 باالسوبرامانیامجوبال  ۲۰۲۲ أغسطس ۱٤
 كي بي إم جي  الدوحة 

 ) ۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم ( دولة قطر 
حسابات   مراقب   : للمال  قطر  ھیئة  ترخیص 

 ) ۱۲۰۱٥۳خارجي رقم (
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   ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 

  المختصر الموحد  الربح أو الخسارةبيان 
 باللاير القطري   2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح  

  2022  2021 

 (مراجعة)  )مراجعة(  

 508,460,016  743,160,809 13 إيرادات التشغيل 
 42,847,839  66,263,419  تعويض من حكومة قطر عن بيع الدقيق المدعوم 

 551,307,855  809,424,228  إجمالي اإليرادات 
 (415,747,567)  (674,495,131)  تكاليف التشغيل 

 135,560,288  134,929,097  اجمالي الربح 
 50,882,608  47,019,757 14 دخل آخر 

( 42,254,880)  (38,378,386)  إدارية وعمومية مصروفات   
 (35,255,039)  (38,849,289)  البيع والتوزيع مصروفات 

القيمة العادلة من استثمارات في األوراق المالية    في  (الخسارة/ )  الربح
 "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" -

 - 

 

       411,399 

 498,734  (130,691)  المالية  الموجوداتنخفاض قيمة ال  معاد رده /مخصص )مكون( 
 (5,534,204)  (8,462,924)  تكاليف التمويل 

 104,308,906  96,127,564  الربح قبل الضريبة 
 -  (27,500)  مصروف ضريبة الدخل 

 104,308,906  96,100,064  لفترة لربح  ال

     

     العائد على السهم الواحد 

 0.40  0.35 15 على السهم الواحد  والمخففالعائد األساسي 
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  ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 

  والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد بيان الربح أو الخسارة  
 باللاير القطري 2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر  لفترة

 

  
 ستة أشهرال  لفترة

   يونيو 30المنتهية في 

         2022      2021 

 )مراجعة(         )مراجعة(          

     

     

     

 104,308,906  96,100,064    ربح الفترة
 

   الدخل الشامل للفترة 
 

 

     :العناصر التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
صافي    -استثمار مالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 (85,542,755)  التغير في القيمة العادلة 
 

(27,640,685) 

 (27,640,685)  (85,542,755)  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 76,668,221  10,557,309  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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    ش.م.ق.ع.شركة زاد القابضة 

  المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 باللاير القطري 2022يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 إجمالي حقوق الملكية    أرباح مدورة    احتياطي القيمة العادلة   احتياطي رأسمالي   االحتياطي القانوني   رأس المال  

            

 1,550,770,686  717,929,595  17,723,138  15,000,000  563,120,753  236,997,200 )مدققة( 2021يناير  1الرصيد في 

 10,620,000  10,620,000  -  -  -  - تعديالت السنة السابقة 

كما تم   2021يناير  1الرصيد كما في 
 1,561,390,686  728,549,595  17,723,138  15,000,000  563,120,753  236,997,200 تعديله 

 104,308,906  104,308,906  -  -  -  - للفترة ربح ال
 (27,640,685)  -  (27,640,685)  -  -  - الشامل اآلخر الدخل 

 76,668,221  104,308,906  (27,640,685)  -  -  - الشامل  اجمالي الدخل
 -  (23,699,720)  -  -  -  23,699,720 أسهم مجانية 

استثمارات   استبعاداألرباح المحولة من 
 من خالل الدخل "بالقيمة العادلة  - مالية

  -  -  - الشامل"
 

(186,109)  186,109  

 
- 

 (165,898,040)  (165,898,040)  -  -  -  - ( 16توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 1,472,160,867   643,446,850  (10,103,656)  15,000,000  563,120,753  260,696,920 (مراجعة) 2021 يونيو 03في   الرصيد

            

            
كما تم   2022يناير  1الرصيد في 

 1,531,637,049  724,432,888  (31,613,512)  15,000,000  563,120,753  260,696,920 تعديله 

 96,100,064  96,100,064  -  -  -  - الربح للفترة 

 (85,542,755)  -  (85,542,755)  -  -  - الشامل اآلخر الدخل 

 10,557,309  96,100,064  (85,542,755)  -  -  - الشامل  اجمالي الدخل
 -  (13,034,846)  -  -  -  13,034,846 أسهم مجانية 

استثمارات   استبعاداألرباح المحولة من 
 من خالل الدخل "بالقيمة العادلة  - مالية

 -  6,868,684  (6,868,684)  -  -  - الشامل"

  (169,452,998)  (169,452,998)  -  -  -  - ( 16توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 2022يونيو  30الرصيد في 
 1,372,741,360  644,913,792  (124,024,951)  15,000,000  563,120,753  273,731,766 )مراجعة(
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 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  إيضاح  

  2022  2021 

 )مراجعة(   )مراجعة(   

     ية التشغيل األنشطةالتدفقات النقدية من 

 104,308,906  96,127,564  للفترة ربح 

     تعديالت لـ: 
المالية   لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  الخسارة  خالل   -)الربح(/  العادلة  بالقيمة 

 الربح أو الخسارة 
 

- 
 

       (411,399) 

 (39,189,078)  (32,887,106) 14   سلعال بيع الربح في 

 (173,017)   154,438  ممتلكات وآالت ومعدات  استبعاد  الربح من

 24,084,442  21,230,189  إهالك ممتلكات وآالت ومعدات  

 4,146,278  2,545,464  إهالك موجودات حق استخدام  

 2,653,023  2,653,023  إهالك استثمارات عقارية  

 5,534,204  8,462,924  تكاليف تمويل

 3,311,384  2,465,129  نهاية الخدمة للموظفين  مكافآتمخصص 

 (883,362)  (1,943,682) 14 إيراد توزيعات أرباح 

 (498,734)    130,691  قيمة الموجودات المالية إلنخفاض )معاد رده( /مخصص مكون 

 (522)  (434,196)  إيرادات التمويل اإلسالمي

  98,504,438  102,882,125 

     التغيرات في: 

 (24,509,856)  (51,053,322)  المخزون

 66,436,644  8,329,395  بالصافي-المستحق من حكومة دولة قطر 

 87,419,033  5,142,384  وذمم مدينة أخرى  مدينة ومحتجزات ذمم

 (380,262)  (3,041,739)  بالصافي-مستحق من وإلى أطراف ذات عالقة 

 12,450,386  47,970,541  ومحتجزات دائنة وذمم دائنة أخرى  ذمم

 244,298,070  105,851,697  النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

 (5,073,554)  (7,958,521)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 (10,000,000)  (6,515,795)  الزكاة مساهمة مدفوعة في صندوق 

 (1,389,050)  (2,970,763)  مكافآت نهاية خدمة موظفين مدفوعة 

 227,835,466  88,406,618  من األنشطة التشغيلية  صافي النقد الناتج

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (11,852,920)   (6,972,966)  ممتلكات وآالت ومعدات   شراء

 378,058  1,273,679  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 (10,019,888)  -  اقتناء سلع  

 -  218,302,594  المتحصالت من استبعاد السلع 

 (56,291,189)  (59,420,280)  الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة العادلة خالل-ستثمارات ماليةاال إضافات على
استبعاد مالية اال  المتحصالت من  العادلة خالل-ستثمارات  الشامل    بالقيمة  الدخل 

 اآلخر 
 

60,040,019 
 

- 

 (2,460,820)  (2,535,970)  مكتسبة من شركة زميلة  إضافيةأسهم 
استبعادمتحصالت   العادلة من خالل    -المالية    االستثمارات   من  الربح "بالقيمة 
 " والخسارة

 
- 

 
4,222,020 

 883,362  1,943,682 14 توزيعات أرباح مستلمة 

 522  434,196   إيراد تمويل إسالمي مستلم 

 (75,140,855)   213,064,954  األنشطة االستثمارية )المستخدم في( /من صافي النقد

   ية التمويل األنشطةالتدفقات النقدية من 
 

 

 31,221,504  )بالصافي( -حركة التمويل اإلسالمي 
 

10,306,124 

 مدفوعات التزامات االيجار 
 

(1,051,250) 
 

(2,874,009) 

  (119,163,856)  توزيعات أرباح مدفوعة 
 

(153,256,005) 

  (88,993,602)  أنشطة التمويل منصافي النقد 
 

(145,823,890) 

     
 

 6,870,721  212,477,970   في النقد وما يعادله   النقصصافي 

 30,642,844  52,898,188  النقد وما يعادله في بداية الفترة 

 37,513,565  265,376,158 10 النقد وما يعادله في نهاية الفترة

  ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 

  المختصر الموحد  ةالنقدي اتبيان التدفق 
 باللاير القطري 2022يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر



  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 
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 الوضع القانوني 1

وبموجب   27تحت السجل التجاري رقم    1969يوليو    7)"الشركة"( كشركة مساهمة قطرية بتاريخ    ش.م.ق.ع.زاد القابضة  تأسست شركة  
المختصرة  . إن البيانات المالية  1969( لسنة  12وبموجب مرسوم قانون حق االمتياز رقم )  1969( لسنة  45المرسوم األميري رقم )

)"البيانات المالية المرحلية الموحدة"( تتضمن الشركة وشركاتها    2022يونيو    30  شهر المنتهية فيكما في ولفترة الستة أ   الموحدة المرحلية
 التابعة )يشار إليها مجتمعة "المجموعة"(.

تتضمن األنشطة الرئيسية للمجموعة استيراد القمح وإنتاج عدة أنواع من الدقيق وتصنيع وتسويق المعكرونة ومنتجات المخابز. عالوة  
ك، تكسب المجموعة دخلها من مبيعات نوع معين من الحبوب والسلع ذات الصلة. باإلضافة إلى ما سبق تقوم المجموعة بمزاولة  على ذل

مقاوالت   الثقيلة  ال أنشطة  المعدات  وإيجار  وبيع  العقارات  وأنشطة  الصناعية  المشاريع  وإدارة  وإنشاء  واالستثمار  وتوريد  وبناء  تصنيع 
 فلت وخدمات الكسارات وتوفير خدمات النقل واالستثمارات في األدوات المالية. الخرسانة الجاهزة واألس

 أساس إعداد البيانات المالية 2

 فقرة االلتزام )أ(

ويجب قراءتها  التقارير المالية المرحلية"  "   34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المرحلية  تم إعداد هذه القوائم المالية المختصرة الموحدة  
المنتهية في   السنوية األخيرة للشركة كما في وللسنة  المالية  البيانات  السنوية    2021ديسمبر    31جنبًا إلى جنب مع  المالية  البيانات   "(

 األخيرة "(. 

لمجموعة كاملة من البيانات المالية المعدة وفقا للمعايير    جميع المعلومات المطلوبة  المختصرة الموحدة المرحليةال تشمل هذه البيانات المالية  
يتم تضمين اإليضاحات التفسيرية لشرح األحداث والمعامالت التي تكون مهمة لفهم التغيرات في المركز    ، الدولية للتقارير المالية. ومع ذلك 

 . المالي للمجموعة وأدائها المالي منذ آخر بيانات مالية سنوية

 والتقديرات  األحكام )ب( 

من اإلدارة استخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على اختيار وتطبيق    المختصرة الموحدة المرحليةيتطلب إعداد هذه البيانات المالية  
القيم   وقد تختلف القيم الحقيقية عن هذه .التقرير في  الصادرةالسياسات المحاسبية وقيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات 

 التقديرية. 

الرئيسية هي نفس  التقديرات  مصادر  عدم اليقين في  و  ياسات المحاسبية للمجموعةإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق الس
 . السنويةتلك التي طبقت على البيانات المالية  

 قياس القيم العادلة 

دلة إلى  أو التزام، تستخدم الشركة بيانات السوق التي يمكن مالحظتها قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العا  لموجودعند قياس القيمة العادلة  
 مستويات مختلفة في تسلسل القيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي: 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 

، إما  المطلوب أو    للموجود، والتي يمكن مالحظتها  1، بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى  2: مدخالت المستوى  2المستوى  
 بشكل مباشر )أي األسعار( أو بشكل غير مباشر )أي المشتقة من األسعار(؛ و 

يانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة  التي ال تستند إلى ب  المطلوباتأو    للموجودات  3: مدخالت المستوى  3المستوى  
 للرصد(. 

يتم  إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، فس
مهم للقياس    وهذا   يمة العادلة كأدنى مستوى من المدخالت.تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الهرمي للق 

 بأكمله. 

 تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير.
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 لسياسات المحاسبية الهامة  ا    3

المالية    تعتبر السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البيانات 
واإليضاحات المرفقة بها، بإستثناء أثر تطبيق بعض المعايير الجديدة والمعّدلة    2022ديسمبر    31الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

 التي أصبحت سارية المفعول في الفترة الحالية كما هو مبين أدناه:  

 (   المعايير الجديدة والمّعدلة التي طبقتها المجموعةأ    

والمعدلة التالية التي تم إصدارها وهي سارية المفعول للفترات السنوية التي  قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  
 :2022يناير  1 فيتبدأ  
 (     37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العقود الشاقة  -
 2020-2018التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية  -
 (16واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم الممتلكات  -
 (3اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي )التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -

 

 الموحدة للمجموعة.  إن تطبيق هذه التعديالت لم يكن له تأثير على البيانات المالية المرحلية المختصرة
 

 ب( المعايير الجديدة والمراجعة ولكنها ليست فعالة بعد  

ويسمح بالتطبيق المبكر. لم تقم المجموعة   2022يناير    1يسري عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد  
 بتطبيق أي من المعايير الجديدة أو المعدلة القادمة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مبكراً.

 :2023يناير  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 عقود المرهقة: تكلفة تنفيذ العقد ال - 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 2021-2018التحسينات السنوية دورة  41المعيار المحاسبي و  16و  9و  1تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية  •

 المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -الممتلكات واآلالت والمعدات  16تعديالت بخصوص المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  - 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 

 2023يناير  1ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 عقود التأمين  17للتقارير المالية المعيار الدولي  •

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية( 2وبيان الممارسة  1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

 8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - تعريف التقدير المحاسبي  •

( )التعديالت على  12باألصول والخصوم الناشئة عن معاملة واحدة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  الضريبة المؤجلة المتعلقة   •

 (3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 االختياري / تاريخ سريان مؤجل إلى أجل غير مسمى  للتطبيق متاح           
 

ومعيار   10شروع مشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركائه أو م •

 (28المحاسبة الدولي 
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  ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 
  المرحلية   إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة

 باللاير القطري 2022يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهركما في و

 قطاعات التشغيل 4

 المعلومات حول القطاعات التي يصدر عنها التقرير            (أ

 المجموع   وعقارات وغيرها  مقاوالت   التجارة والتصنيع والتوزيع والخدمات   االستثمار والخدمات المدارة  

 اإليرادات / األرباح 
 لفترة الستة أشهر

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 الستة أشهرلفترة  

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 2022 

 )مراجعة (

 2021 

 )مراجعة(

 2022 

 )مراجعة (

 2021 

 )مراجعة(

 2022 

 )مراجعة (

 2021 

 )مراجعة(

 2022 

 )مراجعة (

 2021 

 )مراجعة(
                

 508,460,016  743,160,809  118,875,757  179,149,252   389,584,259   564,011,557  -  - اإليرادات الخارجية 
/ )خسائر(   إيرادات 
( 3,330,667)  2,533,934    14,274,056    9,251,412  40,350,618  35,234,411 أخرى   

 
47,019,757  51,294,007 

 108,057,517  85,046,232  27,568,367  32,921,478   80,489,150   52,124,754  -  -  إيرادات بين القطاعات
تعويض من حكومة  

 -  -  42,847,839  66,263,419  -  - قطردولة 
 

66,263,419  42,847,839 

 710,659,379  941,490,217  143,113,457  214,604,664  527,195,304  691,651,142  40,350,618  35,234,411  إجمالي اإليرادات

 104,308,906  96,100,064  12,012,533  12,935,141  60,470,518  58,732,449  31,825,855  24,432,474 )خسارة( القطاع /ربح 

  
 المجموع   وعقارات وغيرها  مقاوالت   التجارة والتصنيع والتوزيع والخدمات   االستثمار والخدمات المدارة  

الموجودات  
 والمطلوبات 

 يونيو 30
2022 
 )مراجعة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
2022 
 )مراجعة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
2022 
 )مراجعة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 يونيو 30 
2022 
 )مراجعة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

                
الموجودات  
  1,189,406,387  1,247,652,298  259,114,977  123,962,642  450,105,967  594,298,781  480,185,443  529,390,875 المتداولة 

الموجودات غير  
 1,368,935,515  1,270,815,187  448,415,790  723,806,815  99,444,545  144,677,587  821,075,180  402,330,785 المتداولة 

 2,558,341,902  2,518,467,485  707,530,767  847,769,457  549,550,512  738,976,368  1,301,260,623  931,721,660 إجمالي الموجودات 

 710,174,054  840,129,441  287,011,542  118,331,616  120,580,468  151,272,634  302,488,663  570,525,191 المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير  
 316,530,799  305,596,684  9,573,014  9,625,466  117,786,360  118,839,834  189,171,425  177,131,384 المتداولة 

 1,026,704,853  1,145,726,125  296,584,556  127,957,082  238,366,828  270,112,468  491,660,088  747,656,575 إجمالي المطلوبات 



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات اإليجار   5

 موجودات حق االستخدام (أ
 
 حق االستخدام باألراضي والمركبات والمباني الكائنة في دولة قطر.   موجوداتتتعلق 

 
حق االســتخدام في بيان المركز المالي وتكلفة المبيعات والمصــاريف العمومية واإلدارية ومصــاريف    موجوداتالمبالغ التالية في   ادراجيتم  

 البيع والتوزيع في بيان الربح أو الخسارة:

 يونيو 30  تكلفةال
2022 
 اجعة()مر

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

 96,230,641  96,221,741 يناير 1كما في 

 285,331  - إضافات

 (294,231)  - شطب

 96,221,741  96,221,741 

    اإلهالك المتراكم
    
 17,768,206  22,585,805 يناير 1في 

 4,817,599  2,545,464 إهالك

 25,131,269  22,585,805 

 73,635,936  71,090,472 الدفتريةالقيم 

 

       مطلوبات اإليجار (ب
 كانت حركة مطلوبات اإليجار كما يلي:

   
 
 

 يونيو 30 
2022 

 )مراجعة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

    
 18,121,903  16,667,049 يناير 1في 

 (1,454,854)  (1,051,250) دفعة

 15,615,799  16,667,049 

 
 عرض مطلوبات اإليجار في بيان المركز المالي على النحو التالي:يتم       

 
   
 
 

 يونيو 30 
2022 

 )مراجعة(

 ديسمبر 31 
2021 
 )مدققة(

    
 12,026,725  11,685,216 غير متداولة

 4,640,324  3,930,583 متداولة

 15,615,799  16,667,049 
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 استثمارات عقارية   6

 : الحركة خالل الفترة /السنة على النحو التالي          

 

 يونيو 30 

2022 

 )مراجعة(

 ديسمبر 31 

2021 

 )مدققة(
    التكلفة 

 623,957,249   623,957,249 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

    
    اإلهالك المتراكم 

 95,040,846   100,390,863 الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 5,350,017   2,653,023 إهالك  

 100,390,863   103,043,886 الفترة/ السنة  نهايةالرصيد في 

    

 523,566,386   520,913,363 في نهاية الفترة/ السنة  صافي القيمة الدفترية
    

 

  إيجاريهفترة    إيجار   عقد تضمن كل  يمن عدد من العقارات السكنية والتجارية التي يتم تأجيرها ألطراف أخرى.  العقارية    االستثمارات   كونتت
يتم التفاوض على التجديدات الالحقة مع    مع ربط اإليجارات السنوية بأسعار المستهلكين.غير قابلة لإللغاء من سنة إلى خمس سنوات  

 سنة واحدة. كان متوسط فترة التجديد تاريخيا المؤجرين و

  مليون لاير  659بمبلغ    2021ديسمبر    31في    ات العقارية ستثمارلالمستقل الحتساب القيمة العادلة    مقيم قامت اإلدارة باستخدام خدمات  
لالستثمارات العقارية  العادلة    ال تتوقع اإلدارة حدوث تغيير كبير في القيمة  األصل في نفس المنطقة.  سلنف  ستند التقييم إلى معاملةاقطري.  

 خالل السنة الحالية نظًرا للعائد الثابت والتوقعات المستقرة لحالة السوق. 

  (مليون لاير قطري  309.12:  2021ري )لاير قط  309,12  تبلغ   إسالميتمويل  إن االستثمارات العقارية للمجموعة المرهونة مقابل  
   (12)إيضاح 

 استثمارات مالية 7

 االستثمار حسب الفئة أ( )

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة (  )مراجعة ( 
    القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  1,943,694  1,943,694 )ب(  7إيضاح -أدوات حقوق ملكية مدرجة 
    

    القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 453,316,748  367,154,254 ( ج)  7إيضاح -أدوات حقوق ملكية مدرجة 

 369,097,948  455,260,442  

 "بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"  –  مدرجة ملكيةحقوق  ت في أدوات استثماراب( )

 كانت على النحو التالي:   السنة / الحركة خالل الفترة

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة (    )مراجعة ( 

    
 1,532,294   1,943,694 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 3,373,091  -   السنة /خالل الفترة  اتاضاف
 (4,222,020)  - خالل الفترة/ السنة  تعديالت القيمة العادلة 

 1,260,329  -   الفترة /السنة استبعاد خالل

 1,943,694   1,943,694 نهاية الفترة /السنة في الرصيد  
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 )تابع(  استثمارات مالية 7

 "بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"  –  ( استثمارات في أدوات حقوق ملكية مدرجةج)

 كانت على النحو التالي:  السنة / الحركة خالل الفترة

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة (    )مراجعة ( 

    
 315,428,750  453,316,748 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 187,038,539  59,420,280   السنة /خالل الفترة  اتاضاف
 -  (60,040,019)   الفترة /السنة استبعاد خالل

 (49,150,541)  (85,542,755)   تعديالت القيمة العادلة 

 453,316,748  367,154,254 في نهاية الفترة /السنة الرصيد  

 
 مستحق من ولحكومة دولة قطر 8

 مستحق من حكومة دولة قطر أ( )

 2021 ديسمبر 31  2022 يونيو 30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    من حكومة دولة قطر مستحقة تعويضات
  165,307,514   160,835,978 رصيد في بداية الفترة / السنة 

  (99,502,181)   (84,121,626) السنة نقد مستلم خالل الفترة / 
 94,612,708   67,517,231 تعويض عن بيع الدقيق المدعوم  
 417,937  - )د( 8إيضاح  –تعويض عن التخزين والعمليات 

 160,835,978  144,231,583 تعويضات مستحقة من حكومة دولة قطر
  (28,359,040)   (20,084,040) )ج(  8إيضاح   –قرض من حكومة دولة قطر  

 132,476,938  124,147,543 )ب(  8إيضاح  –صافي المستحق من حكومة دولة قطر  

المستحق و  هذا يتضمنب(  ) التعويض    قوالمتعل(  2021لاير قطري في    128,327,616)لاير قطري    128,327,616  البالغمبلغ 
 .1993مايو  25الدعم المؤرخة في  اتفاقيةأحكام  استنادا إلى الذي تم احتسابه  2007ديسمبر  31 لغايةبالفترة  

وذلك بناًء على قرار مجلس الوزراء    1994يونيو    5لاير قطري بتاريخ    40,000,000تم منح قرض من حكومة دولة قطر بمبلغ  ج(  )
سنوات وذلك بعد فترة إعفاء مدتها ثالث    10. يسدد القرض على أقساط نصف سنوية متساوية ولمدة  1991في اجتماعه الذي عقد في سنة  

ة المعلنة لإلقراض من مصرف قطر المركزي بواقع  سنوات من استالم القرض. تحتسب على القرض نسبة فائدة متغيرة تزيد عن الفائد 
بأية تسديدات    المجموعةعن السداد في المواعيد المحددة. لم تقم    المجموعة سنوياً على الفائدة في حال تخلف    %1ويضاف إليه نسبة    2%

تم تعديل الرصيد    طري.لاير ق   19,959,040ألصل القرض أو الفوائد ولكنها قامت بوضع مخصص للفوائد على القرض والتي بلغت  
 .(2021ديسمبر  31لاير قطري في  31,600,000)لاير قطري   8,275,000للسداد البالغ 

الفائدة على الرصيد المتبقي من أصل القرض بعد طرح المستحق من حكومة دولة قطرعن تعويضات مبيعات الدقيق  مبلغ  تم احتساب  
أية فوائد   م تحسبل 2006سنة بداية رصيد القرض منذ  تجاوز مبلغعار الدقيق قد المدعوم. حيث أن مبلغ التعويض المستحق عن دعم أس

   على هذا القرض خالل الفترة الالحقة لذلك.

تمت تسوية رصيد القرض بما    المبالغ المتعلقة بالمطالبة عن اتفاقية التعويض السابقة والقرض قيد المراجعة من جانب حكومة دولة قطر.
 الدقيق. دعم أسعار الفوائد المتراكمة مع التعويض المستحق من الحكومة فيما يتعلق بفي ذلك 

فيما يتعلق بتخزين وصيانة    من الحكومة  والتكاليف المتكبدة التي سيتم استالمها  قطر يمثل التعويض الشهريدولة  المستحق من حكومة  د(  )
 .الزيت والقمحالمخزون االستراتيجي من 

 المستحق لحكومة دولة قطر ( هـ)

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة (    )مراجعة ( 

    
 56,412,866   97,568,246 االفتتاحي الرصيد  

 41,155,380  - المقبوضات خالل الفترة / السنة 

 97,568,246   97,568,246 الرصيد الختامي

 
على النحو المطلوب    والزيت   القمح  استراتيجي من   من أجل الحفاظ على مخزون  قطردولة  حكومة  التعويض المستلم من  المستحق  مثل  ي

 . األجل التعويض طويلاعتبار  تم ، مع حكومة قطرعليها بنود وشروط السداد لم يتم االتفاق  ونظرا ألنقطر. دولة من قبل حكومة 



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
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 األطراف ذات العالقة  ومعامالت معأرصدة            9

لمشار في معيار  الصلة على النحو ا  يتدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والهيئات واألفراد التي تقع ضمن تعريف الطرف ذ
الدولي   العالقة.    24رقم  المحاسبة  ذات  المساهمين    تتكون األطراف ذات العالقةإفصاحات األطراف  الشركة وأعضاء مجلس  في  من 

 . ذات العالقة األخرىوالشركات التابعة واألطراف  حصة مسيطرة  يملك فيها المساهمونموظفي اإلدارة والكيانات التي  كبار واإلدارة 

 التعويضات لكبار موظفي اإلدارة (أ)

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا خالل الفترة هي كما يلي: 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 ))مراجعة  )مراجعة ( 

    
 9,180,705  4,590,353 مكافآت اإلدارة العليا 

 229,327  54,650 خدمة   ما بعد نهايةمكافآت 

 4,645,003  9,410,032 

 ذات عالقة  طرفمن    مستحق (ب)

 2021ديسمبر  31  2022   يونيو 30 

 )مدققة (  )مراجعة ( 

 
 

 
 

 6,787,224   7,076,541 ذ.م.م  المحدودة  شركة داندي

 طراف ذات عالقةألمستحقات   (ج)

 2021ديسمبر  31  2022يونيو    30 

 )مدققة (  )مراجعة ( 

    
  3,728,739   3,721,450 الشركة القطرية للمنظفات ذ.م.م. 

 3,931,500   1,110,841 قطر لإلجارةشركة أعيان 
 1,246,035   1,183,436 القابضة( ذ م م   ذرس)سفن بر ةالسبع ة شركة االخو

 6,015,727  8,906,274 

 معامالت مع األطراف ذات عالقة (د)

 2021ديسمبر  31  2022يونيو    30 

 )مدققة (  )مراجعة ( 

    
 184.950  56.548 الشركة القطرية للمنظفات ذ.م.م. 

 907.230  1.126.899 ذ.م.م  المحدودة  شركة داندي

 1.249.730  1.109.477 قطر لإلجارةشركة أعيان 
 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    
 3,797,620   2,518,386 نقد بالصندوق 
 49,100,568   262,857,772 نقد لدى البنوك 

 265,376,158  52,898,188  



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 

 باللاير القطري  2022يونيو  30المنتهية في الستة أشهر ة فترلكما في و
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 رأس المال 11

لاير    10سهم عادي بقيمة    27,373,176يمثل  و    2022يونيو    30لاير قطري كما في    273,731,766  يبلغرأس المال المصرح به   )أ(
 قطري للسهم على النحو التالي: 

 2021ديسمبر  31  2022 يونيو 30 

 (مدققة)  )مراجعة( 

    
 260,696,920  273,731,766 قطر  مدرج في بورصة -رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  

 

 تمويل إسالمي 12

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 ))مراجعة  )مراجعة ( 
    

 408,038,737  547,325,271 رصيد في بداية الفترة / السنة 

 1,908,052,901  1,067,033,446 السنة  /اإلضافات خالل الفترة 

 (1,768,766,367)  (1,035,811,942) السنة  /المبالغ المسددة خالل الفترة 

 547,325,271  578,546,775 السنة  /الرصيد في نهاية الفترة  

 
 يتم عرض التمويل اإلسالمي في بيان المركز المالي المختصر الموحد على النحو التالي: 

 2021ديسمبر  31  2022يونيو  30 

 )مدققة(  )مراجعة( 

    

    

 168,488,710  158,396,965 متداول غير  –تمويل إسالمي  
 378,836,561  420,149,810 متداول  –تمويل إسالمي  

 578,546,775  547,325,271 

 
 إيرادات التشغيل  13
 

السوق في دولة  اإليرادات وهي مستمدة فقط من ب  االعترافوتوقيت  ات يتم تصنيف اإليرادات حسب المنتجات الرئيسية وخطوط الخدم
 قطر. 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    خطوط الخدمات  /المنتجات الرئيسية 
 106,773,116  161,616,201 بيع الحبوب والسلع األخرى ذات الصلة 

 177,470,518  217,936,805 المنتجات غير المدعومة 
 29,846,201  41,864,365 واللوجستيات مواد البناء 
 49,427,344  94,624,041 دخل التعاقد 

 33,701,692  34,282,060 إيرادات اإليجار 
 14,880,672  20,503,872 المنتجات المدعومة 

 96,360,473  172,333,465 المنتجات والخدمات األخرى 

 743,160,809  508,460,016 

 
 باإليرادات وقت االعتراف 

على مدى فترة من الزمن الخدمات المحولة   128,906,101  83,129,036 
عند نقطة معينة من الزمنمنتجات محولة   614,254,708  425,330,980 

 743,160,809  508,460,016 

    



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
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 إيرادات أخرى 14

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022              2021   

                 )مراجعة(             )مراجعة( 

    
 883,362  1,943,682 إيرادات توزيعات أرباح 

 39,189,078  32,887,106 بيع سلع )خسارة( من /ربح
 10,810,168  12,188,969 أخرى

 47,019,757  50,882,608 

 
 الواحد  لسهمعلى ا  اتالعائد 15

 الواحدسهم  العائد األساسي على ال )أ(

العائد األساسي للسهم الواحد يحتسب بقسمة صافي ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  
 العادية القائمة خالل الفترة. 

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 2022  2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    
 104,308,906   96,100,064 المنسوب إلى حملة األسهم العادية للشركة صافي الربح 

 260,696,920  273,731,766 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 0.40  0.35 العائد األساسي للسهم 

 :المتوسط المرجح لألسهم القائمة تم احتسابه على النحو التالي

 يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر  

 2022  2021 

 )مراجعة(  )مراجعة( 

    
 236,997,200   260,696,920 األسهم العادية المؤهلة في بداية السنة 

 23,699,720   13,034,846 المصدرة  المجانية  األسهمأثر 

 260,696,920   273,731,766 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة للفترة 

 العائد المخفف للسهم الواحد )ب(

لم تكن هناك أســـهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل هذه الفترة. بالتالي فإن العائد المخفف للســـهم يعادل العائد األســـاســـي للســـهم 
 الواحد.

 األرباحتوزيعات   16

  لاير   0.7)مليون لاير قطري    169.45  لاير قطري لكل سهم بإجمالي  0.65  أعلنت الشركة  توزيعات أرباح نقدية بقيمة    ، الفترة خالل  
 (.2021في  في سنة  مليون لاير قطري 165.89قطري لكل سهم بإجمالي إلى 

 محتملة وارتباطات رأسمالية التزامات  17

مليون لاير قطري    58.69مليون لاير قطري )  73.65بمبلغ    التزامات محتملة وارتباطات رأسماليةلدى المجموعة كما في نهاية الفترة  
 (.2021في 

 

 

 



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 باللایر القطري  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر ة فترلكما في و

 

١٦ 
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة  ۱۸

   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و    ۲۰۲۲یونیو    ۳۰یر مالیة للشركة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة كما في  ادناه یوضح الموجودات المالیة والغالجدول  

 ۳مستوى   ۲مستوى   ۱مستوى   ۲۰۲۲یونیو  ۳۰ موجودات مقاسة بالقیمة العادلة 
  –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 

الربح أو  بالقیمة العادلة من خالل 
 -  ۱٬۹٤۳٬٦۹٤  ۱٬۹٤۳٬٦۹٤ الخسارة 

 

- 
  –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 

الدخل  بالقیمة العادلة من خالل 
 -   ۳٦۷٬۱٥٤٬۲٥٤   ۳٦۷٬۱٥٤٬۲٥٤ الشامل اآلخر 

 

- 

 ۳٦۹٬۰۹۷٬۹٤۸  
 

۳٦۹٬۰۹۷٬۹٤۸   - 
 

- 
        

 ۳مستوى   ۲مستوى   ۱مستوى   ۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱ مقاسة بالقیمة العادلة موجودات 
        

  –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 
الربح أو  بالقیمة العادلة من خالل 

 -   ۱٬۹٤۳٬٦۹٤   ۱٬۹٤۳٬٦۹٤ الخسارة 

 

- 
  –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 

الدخل  بالقیمة العادلة من خالل 
 -  ٤٥۳٬۳۱٦٬۷٤۸  ٤٥۳٬۳۱٦٬۷٤۸ الشامل اآلخر 

 

- 
 ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲  ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲  -  - 

وأیة تحویالت   ، قیاسات القیمة العادلةفي  ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى  ، ۲۰۲۲یونیو  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في 
 قیاس القیمة العادلة.   ۳من وإلى المستوى 

مة  وبالتالي لم تدرج في التسلسل الھرمي للقی  ، بالتكلفة المطفأة تقارب قیمتھا الدفتریة المدرجة  القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة  
 العادلة أعاله. 

 رقام المقارنة أ    ۱۹

الحالیة، إال أن إعادة    للفترة السابقة   تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنةعند الضرورة،   لتتفق مع طریقة العرض المتبعة في السنة 
  ت إعادة البیان / تعدیالفیما عدا   صافي األرباح أو صافي األصول أو حقوق الملكیة الُمعلن عنھا سابقًاعلى   التصنیف ھذه لم یكن لھا أي أثر

 السنة السابقة. 

 إعادة البیان / تعدیل السنة السابقة 

األ تعدیل  یتم  المحققةلم  غیر  تبلغ    رباح  والتي  المحاسبیة  السجالت  في  أخرى  ألطراف  المباعة  بالسلع  یتعلق  فیما  السابقة  السنوات  في 
 المحتجزة.  لألرباح  في األرصدة االفتتاحیة تم التعدیل،  وعلیھلایر قطري.  ۱۰٫٦۲۰٫۰۰۰

  ۲۰۲۱ینایر    ۱الموحدة للمجموعة. فیما یلي تأثیر التعدیل كما في    المختصرةیلخص الجدول أدناه التأثیرات على البیانات المالیة المرحلیة  
 : ۲۰۲۲ینایر  ۱و 

ً  بیان المركز المالي المختصر الموحد   كما تم اإلفصاح عنھ   التعدیالت   كما تم التقریر عنھ مسبقا
      ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ٥۰٥٬٥۲۸٬۲۱۰  ۱۰٬٦۲۰٬۰۰۰  ٤۹٤٬۹۰۸٬۲۱۰ اإلستثمار في السلع 
 ۷۲۸٬٥٤۹٬٥۹٥  ۱۰٬٦۲۰٬۰۰۰  ۷۱۷٬۹۲۹٬٥۹٥ األرباح المحتجزة 

      
      ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ٤٦٤٬۱۷۲٬٦٤۳  ۱۰٬٦۲۰٬۰۰۰  ٤٥۳٬٥٥۲٬٦٤۳ اإلستثمار في السلع 
 ۷۲٤٬٤۳۲٬۸۸۸  ۱۰٬٦۲۰٬۰۰۰  ۷۱۳٬۸۱۲٬۸۸۸ األرباح المحتجزة 

 

 

 



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 باللایر القطري  ۲۰۲۲یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر ة فترلكما في و

 

١٧ 
 

 

 (تابع) رقام المقارنة أ    ۱۹

على البیانات    واإلیضاحات الموحدة    المختصرةجمیع التغییرات األخرى ذات الصلة في المبالغ المقارنة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة  
ً  اإلفصاح عنھاالموحدة یتم إعادة   المختصرةالمالیة المرحلیة   تعدیل السنة السابقة. أو لتعكس التعدیل أعاله   أیضا

 األحداث الالحقة     ۲۰

 لم تكن ھناك أحداث مھمة بعد تاریخ التقریر والتي لھا تأثیر على فھم مستخدمي ھذه البیانات المالیة المرحلیة. 




