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  المختصرة الموحدة المرحليةالمالية   البياناتحول مراجعة   الحسابات المستقل مدققتقرير 

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

  مقدمة 

المختصرة الموحدة   ناتوالبيا  ٢٠٢١يونيو    ٣٠كما في  ("الشركة")    ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة  المرفق ل  المختصــر الموحد  بيان المركز الماليلقد قمنا بمراجعة  
لتاريخ واإليضاحات حول احقوق الملكية، والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك  والتغيرات في    ، والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر،لدخلل

البيا هذه  وعرض  إعداد  عن  مسؤول  إدارة الشركة  مجلس  إن  المرحلية").  الموحدة  المالية المختصرة  المرحلية ("البيانات  المالية  المختصرة  البيانات  المالية  نات 
المالية المختصرة الموحدة    اتالبيانحول هذه    نتيجة  إبداءإن مسؤوليتنا هي  .  التقارير المالية المرحلية""    ٣٤  لمعيار المحاسبة الدولي رقمالموحدة المرحلية وفقاً  

 المرحلية استنادا إلى المراجعة التي قمنا بها.

  نطاق المراجعة 

للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم   تشتمل أعمال  لمنشأة".  ل"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل    ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً 
افة إلى إجراءات أخرى. ة تحليلية باإلضمراجعة البيانات المالية المرحلية على االستفسار من المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجع

لذي يجعلنا على علم بكافة األمور اإن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من الحصول على التأكيد  
  . تدقيق نبدي رأي فإننا ال ،الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق. وعليه

  أساس النتيجة المتحفظة

بلغ  تعويض بم   القطرية ومة  حكال، يتضمن المبلغ المستحق من  المختصرة الموحدة المرحلية  هذه البيانات المالية  من  ٨  بيّن بشكل كامل في اإليضاح رقمعلى النحو المُ 
زال    . ال ٢٠٠٧ديسمبر    ١٣ويض المبرمة حتى  السنوات السابقة وفقا لنصوص اتفاقية التعم المباع خالل  وفيما يتعلق بالدقيق المدعلایر قطري    ٦٨٬٣٦٨٬٥٧٦

رداد هذا المبلغ بالكامل.  م قيد المناقشة مع حكومة دولة قطر. لم نتمكن من الحصول على أي تأكيد على أنه سيتم استور المطالبة الخاصة بالدقيق المدعتحديد مقدا
لقائم المستحق اتمت مقاصته مقابل المبلغ المستحق فيما يتعلق بالتعويض بغرض التوصل إلى صافي الرصيد     ٥٩٬٩٥٩٬٠٤٠لغ  كما أن القرض من حكومة قطر بمب
ما إذا كان  لى تأكيد  ععلى ذلك لم نتمكن من الحصول    بناءً وة من أن توضح لنا ما إذا كان لديها الحق في إجراء المقاصة.  شركمن حكومة دولة قطر. لم تتمكن ال 

 .جراء المقاصة مناسبإ

  النتيجة المتحفظة

لمالية المختصرة الموحدة المرحلية ااستنادا إلى مراجعتنا وباستثناء المواضيع المشار إليها في الفقرة السابقة فإنه لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات  
  .لمرحلية""التقارير المالية ا ٣٤رقم  لم يتم إعدادها، من كافة الجوانب الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ٢٠٢١يونيو  ٣٠المرفقة كما في 

  أمر آخر 
ة الموحدة لفترة الستة  صرختة الممرحلي، والبيانات المالية ال٢٠٢٠ديسمبر    ٣١تم تدقيق ومراجعة البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  

  ٢٠٢٠سطس  أغ   ١٣واستنتاج المراجعة المؤهل بتاريخ    ٢٠٢١مارس    ٦ي متحفظ مؤرخ  ، من قبل مدقق حسابات آخر أبدى رأ٢٠٢٠يونيو    ٣٠أشهر المنتهية في  

  بشأن تلك البيانات المالية ، على التوالي. 

  جوبال باالسوبرامانيام ٢٠٢١ أغسطس ١٢
  ٢٥١سجل مراقبي الحسابات القطري رقم   الدوحة

  كي بي إم جي   دولة قطر 
قبل   من  لألسواق  مرخص  قطر   الماليةهيئة 

الخارجيين:  تحت   المدققين  رخصة  رقم 
١٢٠١٥٣  





 .جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة ۱٦إلى  ۷تشكل اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 
٣ 

 ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 

 المختصر الموحد  الربح أو الخسارةبیان 
 باللایر القطري ۲۰۲۱یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 )مراجعة( (مراجعة)

 ٦۱٥٬٤۹۳٬۱٤۷ ٥۰۸٬٤٦۰٬۰۱٦ ۱۳ إیرادات التشغیل 
 ٤٦٬٥٦۳٬۱٥٤ ٤۲٬۸٤۷٬۸۳۹ تعویض من حكومة قطر عن بیع الدقیق المدعوم 

 ٦٦۲٬۰٥٦٬۳۰۱ ٥٥۱٬۳۰۷٬۸٥٥ إجمالي اإلیرادات 
 (٥۰٦٬٦٦۱٬۲۸۰) (٤۱٥٬۷٤۷٬٥٦۷) تكالیف التشغیل 
 ۱٥٥٬۳۹٥٬۰۲۱ ۱۳٥٬٥٦۰٬۲۸۸ اجمالي الربح 

 ۳۳٬۰٦۸٬۹۹۸ ٥۰٬۸۸۲٬٦۰۸ ۱٤ دخل آخر 
 (٤۱٬٤۰۹٬۲٤۹) ) ٤۲٬۲٥٤٬۸۸۰( إداریة وعمومیة مصروفات 
 (۳٦٬٤۸٥٬٦۳۳) (۳٥٬۲٥٥٬۰۳۹) البیع والتوزیع مصروفات 

القیمة العادلة من استثمارات في األوراق المالیة    في  )الخسارة/ (  الربح
 "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" -

       ٤۱۱٬۳۹۹(٤۲۲٬۳٤۸) 

 ۳٬۲٤۰٬۹۰۱ ٤۹۸٬۷۳٤ المالیة  الموجوداتخسارة انخفاض قیمة   رد
 (٦٬۳٦۷٬۱۱۷) (٥٬٥۳٤٬۲۰٤) تكالیف التمویل 

 ۱۰۷٬۰۲۰٬٥۷۳ ۱۰٤٬۳۰۸٬۹۰٦ لفترة لربح  ال

 العائد على السھم الواحد 
 ۰.٤۱ ۰٫٤۰ ۱٥ على السھم الواحد  والمخففالعائد األساسي 



 .جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة ۱٦إلى  ۷تشكل اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 
٤ 

 ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 
 بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد 

 باللایر القطري ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر  لفترة

 ستة أشھرال  لفترة
یونیو ۳۰المنتھیة في 

       ۲۰۲۱      ۲۰۲۰ 
 (مراجعة)         (مراجعة)         
    
   
    

 ۱۰۷,۰۲۰٬٥۷۳  ۱۰٤٬۳۰۸٬۹۰٦ ربح الفترة

   الدخل الشامل للفترة 
 

 
     :تصنیفھا إلى الربح أو الخسارةالعناصر التي لن یتم إعادة 

صافي    -استثمار مالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 التغیر في القیمة العادلة 

(۲۷٬٦٤۰٬٦۸٥)  
- 

- (۲۷٬٦٤۰٬٦۸٥) الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 ۱۰۷,۰۲۰٬٥۷۳ ۷٦٬٦٦۸٬۲۲۱ إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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٥ 

   ش.م.ق.ع.شركة زاد القابضة 
 المختصر الموحد بیان التغیرات في حقوق الملكیة 

 باللایر القطري ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في  لفترة الستة أشھر

إجمالي حقوق الملكیة  أرباح مدورة    احتیاطي القیمة العادلة   احتیاطي رأسمالي   االحتیاطي القانوني   رأس المال 

 ۱,٥۳۸٬۰۳۸٬۰۳۹ ۷۲۲٬۹۲۰٬۰۸٦-۱٥,۰۰۰٬۰۰۰ ٥٦۳,۱۲۰٬۷٥۳ ۲۳٦,۹۹۷٬۲۰۰ (مدققة) ۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۰۷,۰۲۰٬٥۷۳ ۱۰۷٬۰۲۰٬٥۷۳- -- - للفترة ربح ال

- -- -- - الدخل الشامل اآلخر 
 ۱۰۷,۰۲۰٬٥۷۳ ۱۰۷٬۰۲۰٬٥۷۳- -- - الشامل  اجمالي الدخل

 (۲۰۱٬٤٤۷٬٦۲۰) (۲۰۱٬٤٤۷٬٦۲۰) -- -- ) ۱٦توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
 ۲۰۲۰ یونیو ۳۰الرصید في 

 ۱,٤٤۳٬٦۱۰٬۹۹۲ ٦۲۸٬٤۹۳٬۰۳۹-۱٥,۰۰۰٬۰۰۰ ٥٦۳,۱۲۰٬۷٥۳ ۲۳٦,۹۹۷٬۲۰۰ )مراجعة(

 ۱,٥٥۰٬۷۷۰٬٦۸٦ ۷۱۷,۹۲۹٬٥۹٥ ۱۷,۷۲۳٬۱۳۸  ۱٥,۰۰۰٬۰۰۰  ٥٦۳,۱۲۰٬۷٥۳  ۲۳٦,۹۹۷٬۲۰۰ (مدققة) ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۰٤٫۳۰۸٫۹۰٥ ۱۰٤٫۳۰۸٫۹۰٥- -- - للفترة ربح ال

 (۲۷٬٦٤۰٬٦۸٥)-(۲۷٬٦٤۰٬٦۸٥)  -  -  - الدخل الشامل اآلخر 
 ۷٦,٦٦۸٬۲۲۱ ۱۰٤,۳۰۸٬۹۰٦ (۲۷٬٦٤۰٬٦۸٥)  -  -  - الشامل  اجمالي الدخل
-) ۲۳٫٦۹۹٫۷۲۰( -  -  -  ۲۳٫٦۹۹٫۷۲۰ أسھم مجانیة 

استثمارات   استبعاداألرباح المحولة من 
 من خالل الدخل "بالقیمة العادلة  - مالیة

-۱۸٦٬۱۰۹(۱۸٦٬۱۰۹) -- - الشامل"
) ۱٦٥٫۸۹۸٫۰٤۰() ۱٦٥٫۸۹۸٫۰٤۰( -- -- ) ۱٦توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح   

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰الرصید في 
) ۱۰٫۱۰۳٫٦٥٦( ۱٥,۰۰۰٬۰۰۰ ٥٦۳,۱۲۰٬۷٥۳ ۲٦۰٫٦۹٦٫۹۲۰ (مراجعة)  ٦۳۲٫۸۲٦٫۸٥۰ ۱٫٤٦۱٫٥٤۰٫۸٦۷ 



 .جزًءا ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة ۱٦إلى  ۷تشكل اإلیضاحات المرفقة في الصفحات من 
٦ 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  إیضاح 
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 (مراجعة) (مراجعة)
یة التشغیل األنشطةالتدفقات النقدیة من 

 ۱۰۷٬۰۲۰٬٥۷۳ ۱۰٤٬۳۰۸٬۹۰٦للفترة ربح 
 تعدیالت لـ: 

العادلة   القیمة  في  الخسارة  المالیة  لال(الربح)/  بالقیمة  -ستثمارات 
 العادلة خالل  الربح أو الخسارة 

       (٤۱۱٬۳۹۹)٤۲۲٬۳٤۸ 

 ۱۰٬۲۸۲٬٥۲۰ (۳۹٬۱۸۹٬۰۷۸) ۱٤   سلعالبیع (الربح) /الخسارة في 
-(۱۷۳٬۰۱۷) ممتلكات وآالت ومعدات  استبعاد  الربح من

 ۳۰٬۱۸۱٬٦۹٤ ۲٤٬۰۸٤٬٤٤۲ إھالك ممتلكات وآالت ومعدات  
 ۳٬۷۸٦٬۱۳۷ ٤٬۱٤٦٬۲۷۸ إھالك موجودات حق استخدام  

 ۳٬٤۷۰٬۰۷۹ ۲٬٦٥۳٬۰۲۳ إھالك استثمارات عقاریة  
 ٦٬۳٦۹٬۱۱۷ ٥٬٥۳٤٬۲۰٤ تكالیف تمویل 

 ۲٬٦۲۳٬۸۷٥ ۳٬۳۱۱٬۳۸٤ نھایة الخدمة للموظفین  مكافآتمخصص 
-(۸۸۳٬۳٦۲) ۱٤ إیراد توزیعات أرباح  

 (۳٬۲٤۰٬۹۰۱) (٤۹۸٬۷۳٤) عكس خسارة انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
 (۱۲۰٬۹۰۷) (٥۲۲) ۱٤ إیرادات التمویل اإلسالمي 

۱۰۲٬۸۸۲٬۱۲٥ ۱٦۰٬۷۹٤٬٥۳٥ 
 التغیرات في: 

 (۳۷٬۷٦۰٬٤۱٥) (۲٤٬٥۰۹٬۸٥٦)  المخزون
 (۱۳٬۰۱٦٬۳۲۱) ٦٦٬٤۳٦٬٦٤٤  بالصافي-المستحق من حكومة دولة قطر 

 (٤۷٬۰۱٦٬۳۲۰) ۸۷٬٤۱۹٬۰۳۳ وذمم مدینة أخرى مدینة ومحتجزات ذمم
 ۳٬۱۲۸٬٦۷۸ (۳۸۰٬۲٦۲) بالصافي -مستحق من وإلى أطراف ذات عالقة 

 ٤۰٬۰٦۸٬۹۰۰ ۱۲٬٤٥۰٬۳۸٦ ومحتجزات دائنة وذمم دائنة أخرى  ذمم
 ۱۰٦٬۱۹۹٬۰٥۷ ۲٤٤٬۲۹۸٬۰۷۰ النقد الناتج من أنشطة التشغیل 

 (٦٬٤٤٥٬۸۱٤) (٥٬۰۷۳٬٥٥٤) تكالیف تمویل مدفوعة 
 (۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰) (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) مدفوعة في صندوق الزكاة مساھمة 

 (۱٬۷۹۸٬۲۸۹) (۱٬۳۸۹٬۰٥۰) مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 
 ۸٥٬۸٥٤٬۹٥٤ ۲۲۷٬۸۳٥٬٤٦٦ من األنشطة التشغیلیة صافي النقد الناتج

 التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 (۷٤٬۷۰۹٬۳۸۲) (۱۱٬۸٥۲٬۹۲۰) ممتلكات وآالت ومعدات  شراء

 ۲۲۲٬۱٥۲ ۳۷۸٬۰٥۸ متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 
 (۸۸٬٥۱۸٬۲۲۸) (۱۰٬۰۱۹٬۸۸۸) اقتناء سلع  

الشامل    بالقیمة العادلة خالل -ستثمارات مالیةاال  إضافات على الدخل 
 اآلخر

(٥٦٬۲۹۱٬۱۸۹)  - 

-(۲٬٤٦۰٬۸۲۰)  مكتسبة من شركة زمیلة  إضافیة أسھم 
العادلة من خالل    -المالیة    االستثمارات  استبعادمتحصالت   "بالقیمة 

 "الدخل الشامل اآلخر 
 ٤٬۲۲۲٬۰۲۰  - 

-۸۸۳٬۳٦۲ ۱٤ توزیعات أرباح مستلمة 
 ۱٥٦٬۲۱۸ ٥۲۲ إیراد تمویل إسالمي مستلم 

 (۱٦۲٬۸٤۹٬۲٤۰) (۷٥٬۱٤۰٬۸٥٥)  االستثماریة صافي النقد المستخدم في األنشطة 
  یة التمویل األنشطةالتدفقات النقدیة من 

 ۹۲٬۰۲٤٬۱۸٦ ۱۰٬۳۰٦٬۱۲٤  (بالصافي)  -حركة التمویل اإلسالمي 

 (۲٬۰۷۱٬۲٦۳) (۲٬۸۷٤٬۰۰۹) ٥ (ب) مدفوعات التزامات االیجار 

 (۷۳٬۰۸۳٬٦۱٦) (۱٥۳٬۲٥٦٬۰۰٥) توزیعات أرباح مدفوعة 

 ۱٦٬۸٦۹٬۳۰۷ (۱٤٥٬۸۲۳٬۸۹۰) أنشطة التمویل  منصافي النقد 

في النقد وما یعادلھ    النقصصافي  
٦٬۸۷۰٬۷۲۱ (٦۰٬۱۲٤٬۹۷۹) 

 ۸٥٬۸۹۰٬٤۷٦ ۳۰٬٦٤۲٬۸٤٤ النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 
 ۲٥٬۷٦٥٬٤۹۷ ۳۷٬٥۱۳٬٥٦٥ ۱۰ النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 

 ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 

 المختصر الموحد  ةالنقدی اتبیان التدفق 
 باللایر القطري ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في  لفترة الستة أشھر



 شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 
 ة المرحلیة الموحد ةإیضاحات حول البیانات المالیة المختصر

 ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر  فترةلكما في و

٧ 

 الوضع القانوني ۱

وبموجب   ۲۷تحت السجل التجاري رقم    ۱۹٦۹یولیو    ۷("الشركة") كشركة مساھمة قطریة بتاریخ    ش.م.ق.ع.زاد القابضة  تأسست شركة  
المختصرة. إن البیانات المالیة  ۱۹٦۹) لسنة  ۱۲وبموجب مرسوم قانون حق االمتیاز رقم (  ۱۹٦۹) لسنة  ٤٥المرسوم األمیري رقم (

("البیانات المالیة المرحلیة الموحدة") تتضمن الشركة وشركاتھا    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰  كما في ولفترة الستة أشھر المنتھیة في  حلیةالموحدة المر
 التابعة (یشار إلیھا مجتمعة "المجموعة").

تتضمن األنشطة الرئیسیة للمجموعة استیراد القمح وإنتاج عدة أنواع من الدقیق وتصنیع وتسویق المعكرونة ومنتجات المخابز. عالوة  
على ذلك، تكسب المجموعة دخلھا من مبیعات نوع معین من الحبوب والسلع ذات الصلة. باإلضافة إلى ما سبق تقوم المجموعة بمزاولة  

مقاوالت   الثقیلة  بنال أنشطة  المعدات  وإیجار  وبیع  العقارات  وأنشطة  الصناعیة  المشاریع  وإدارة  وإنشاء  واالستثمار  وتورید  واء  تصنیع 
 الخرسانة الجاھزة واألسفلت وخدمات الكسارات وتوفیر خدمات النقل واالستثمارات في األدوات المالیة. 

 أساس إعداد البیانات المالیة ۲

 فقرة االلتزام (أ)

ویجب قراءتھا  التقاریر المالیة المرحلیة"  "   ۳٤وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم  المرحلیة  تم إعداد ھذه القوائم المالیة المختصرة الموحدة  
المنتھیة في   السنویة األخیرة للشركة كما في وللسنة  المالیة  البیانات  السنویة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱جنبًا إلى جنب مع  المالیة  البیانات   ")

 األخیرة "). 

جمیع المعلومات المطلوبة لمجموعة كاملة من البیانات المالیة المعدة وفقا للمعاییر    المختصرة الموحدة المرحلیةال تشمل ھذه البیانات المالیة  
یتم تضمین اإلیضاحات التفسیریة لشرح األحداث والمعامالت التي تكون مھمة لفھم التغیرات في المركز    ، الدولیة للتقاریر المالیة. ومع ذلك 

 . لیة سنویةالمالي للمجموعة وأدائھا المالي منذ آخر بیانات ما

 والتقدیرات  األحكام (ب) 

من اإلدارة استخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على اختیار وتطبیق    المختصرة الموحدة المرحلیةیتطلب إعداد ھذه البیانات المالیة  
القیم ف القیم الحقیقیة عن ھذهوقد تختل  .التقریر في  الصادرةالسیاسات المحاسبیة وقیم الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات 

 التقدیریة. 

الرئیسیة ھي نفس  التقدیرات  مصادر  عدم الیقین في  و  إن األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة في تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة
 . السنویةتلك التي طبقت على البیانات المالیة  

 قیاس القیم العادلة 

أو التزام، تستخدم الشركة بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا قدر اإلمكان. یتم تصنیف القیم العادلة إلى    لموجودعند قیاس القیمة العادلة  
 مستویات مختلفة في تسلسل القیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي: 

 رجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. : األسعار المد۱المستوى 

، إماالمطلوب أو    للموجود، والتي یمكن مالحظتھا  ۱، بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى  ۲: مدخالت المستوى  ۲المستوى  
 بشكل مباشر (أي األسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي المشتقة من األسعار)؛ و 

التي ال تستند إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر قابلة    المطلوباتأو    للموجودات  ۳: مدخالت المستوى  ۳ى  المستو
 للرصد). 

یتمإذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، فس
مھم للقیاس    وھذا   قیاس القیمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كأدنى مستوى من المدخالت.تصنیف  
 بأكملھ. 

 تعترف الشركة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر.



  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  ة المرحلیة الموحد ةإیضاحات حول البیانات المالیة المختصر
  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر  فترةلكما في و

 

٨ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة   ۳

المالیة    تعتبر السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة متطابقة مع تلك المتبعة في إعداد البیانات 
ض المعاییر الجدیدة والمعّدلة  واإلیضاحات المرفقة بھا، بإستثناء أثر تطبیق بع  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

 التي أصبحت ساریة المفعول في الفترة الحالیة كما ھو مبین أدناه:  

   
 )   المعاییر الجدیدة والمّعدلة التي طبقتھا المجموعةأ    

ساریة المفعول للفترات السنویة التي  قامت المجموعة بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارھا وھي  
 :۲۰۲۱ینایر  ۱تبدأ بعد 
 

والمعیار    ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    -  ۲المرحلة    -إصالح معیار معدل الفائدة  
 . ۱٦والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۷الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
 إن تطبیق ھذه التعدیالت لم یكن لھ تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة للمجموعة. 

 
 ب) المعاییر الجدیدة والمراجعة ولكنھا لیست فعالة بعد  

ویسمح بالتطبیق المبكر. لم تقم المجموعة   ۲۰۲۱ینایر    ۱للفترات السنویة التي تبدأ بعد  یسري عدد من المعاییر والتعدیالت الجدیدة على المعاییر  
 بتطبیق أي من المعاییر الجدیدة أو المعدلة القادمة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة مبكراً.

 ۲۰۲۲ینایر  ۱ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 العقود المرھقة: تكلفة تنفیذ العقد  - ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •

 ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة دورة  ٤۱المعیار المحاسبي و  ۱٦و  ۹و  ۱تعدیالت على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  •
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود  - الممتلكات واآلالت والمعدات ۱٦تعدیالت بخصوص المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
 اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي  - ۳تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  •

 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱ساري المفعول للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 متداولة أو غیر متداولة تصنیف المطلوبات على أنھا  - ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
 عقود التأمین  ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة  •
 تعریف التقدیر المحاسبي  - ۸تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •
 اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة  -۲وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  •

 
 تعدیالت بتاریخ نفاذ لم یحددھا مجلس معاییر المحاسبة الدولیة بعد:           

 
بیع أو المساھمة في األصول بین المستثمر وشركتھ أو    -  ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي    ۱۰تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة   •

 مشروعھ المشترك 



 

٩ 
 

  ش.م.ق.ع. شركة زاد القابضة 
  المرحلیة   إیضاحات حول البیانات المالیة المختصرة الموحدة

 باللایر القطري ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في  لفترة الستة أشھركما في و
 قطاعات التشغیل ٤

 المعلومات حول القطاعات التي یصدر عنھا التقریر
 المجموع   وعقارات وغیرھا  مقاوالت   التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات   االستثمار والخدمات المدارة  

 اإلیرادات / األرباح 
 لفترة الستة أشھر

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 لفترة الستة أشھر 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في 
 ۲۰۲۱ 

 )مراجعة (
 ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(
 ۲۰۲۱ 

 )مراجعة (
 ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(
 ۲۰۲۱ 

 )مراجعة (
 ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(
 ۲۰۲۱ 

 )مراجعة (
 ۲۰۲۰ 

 )مراجعة(
                

 ٦۱٥,٤۹۳٬۱٤۷  ٥۰۸,٤٦۰٬۰۱٦  ۷۷,۲۳۸٬۳۸۸  ۱۱۸٬۸۷٥٬۷٥۷   ٥۳۸٬۲٥٤٬۷٥۹   ۳۸۹٬٥۸٤٬۲٥۹   -  - اإلیرادات الخارجیة 
/ (خسائر)   إیرادات 
 ۳۲,٦٤٦٬٦٥۰  ٥۱,۲۹٤٬۰۰۷  ۲۱,٦۷۸٬۳۰۹  ) ۳٬۳۳۰٬٦٦۷(   ۲۱٬٥٥۱٬٤۷۱    ۱٤٬۲۷٤٬۰٥٦    (۱۰٬٥۸۳٬۱۳۰)  ٤۰٬۳٥۰٬٦۱۸ أخرى 

 ۱۰۷,۳۰۰٬۷۱۷  ۱۰۸,۰٥۷٬٥۱۷  ۲٤,۲٦۸٬۹٤۷  ۲۷٬٥٦۸٬۳٦۷   ۸۳٬۰۳۱٬۷۷۰   ۸۰٬٤۸۹٬۱٥۰      -  -  رادات بین القطاعاتإی
ویض من حكومة  تع

 ٤٦,٥٦۳٬۱٥٤  ٤۲,۸٤۷٬۸۳۹  -  -   ٤٦٬٥٦۳٬۱٥٤  ٤۲٬۸٤۷٬۸۳۹     -  - قطردولة 
 ۸۰۲,۰۰۳٬٦٦۸  ۷۱۰,٦٥۹٬۳۷۹  ۱۲۳,۱۸٥٬٦٤٤  ۱٤۳٬۱۱۳٬٤٥۷   ٦۸۹٬٤۰۱٬۱٥٤  ٥۲۷٬۱۹٥٬۳۰٤  (۱۰٬٥۸۳٬۱۳۰)  ٤۰٬۳٥۰٬٦۱۸  إجمالي اإلیرادات

 ۱۰۷,۰۲۰٬٥۷۳  ۱۰٤,۳۰۸٬۹۰٥  ۱۸,۹٥۸٬۱۱۸  ۱۲٬۰۱۲٬٥۳۳  ۱۰۲٬۱۱۸٬٦۰۹  ٦۰٬٤۷۰٬٥۱۸  (۱٤٬۰٥٦٬۱٥٤)  ۳۱٬۸۲٥٬۸٥٥ (خسارة) القطاع /ربح 
  

 المجموع   وعقارات وغیرھا  مقاوالت   التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات   االستثمار والخدمات المدارة  
الموجودات  
 والمطلوبات 

 یونیو ۳۰
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۲۰ 
 (مدققة)

 یونیو ۳۰ 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۲۰ 
 (مدققة)

 یونیو ۳۰ 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۲۰ 
 (مدققة)

 یونیو ۳۰ 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۲۰ 
 (مدققة)

                
 ۱٬۱۲٥٬۰۷۳٬٥۹٦  ۱٬۰۹۱٬۰۰۰٬٥٦۳  ۱٥۸٬۷۲۷٬۸۷٥  ۸٤٬۱۳۳٬۰۲۰  ٤٥۸٬۰۰۲٬٦٥۰  ٤۹۰٬۹۸۹٬٥۰۰  ٥۰۸٬۳٤۳٬۰۷۱  ٥۱٥٬۸۷۸٬۰٤۳ الموجودات المتداولة 

الموجودات غیر  
 ۱٬۲٦۲٬۳٦۹٬۸۰۳  ۱٬۲۷٦٬۳۳۱٬۷۹٥  ۷۳٤٬٤۰۸٬۹٥۸  ۷۳۱٬۹۰۷٬۹۱٥  ۱۸۰٬۳۲۱٬۹٥۳  ۱۷۲٬٦۸۲٬۷۲۳  ۳٤۷٬٦۳۸٬۸۹۲  ۳۷۱٬۷٤۱٬۱٥۷ المتداولة 

 ۲٬۳۸۷٬٤٤۳٬۳۹۹  ۲٬۳٦۷٬۳۳۲٬۳٥۸  ۸۹۳٬۱۳٦٬۸۳۳  ۸۱٦٬۰٤۰٬۹۳٥  ٦۳۸٬۳۲٤٬٦۰۳  ٦٦۳٬٦۷۲٬۲۲۳  ۸٥٥٬۹۸۱٬۹٦۳  ۸۸۷٬٦۱۹٬۲۰۰ إجمالي الموجودات 
 ۷۳۳٬۱٥۱٬۱۲۹  ۷٥۹٬٥۲۳٬۸۲۷  ٦۰٬۰٦۸٬۳۳۱  ۷۲٬٦٥۷٬٦٦۳  ۱۲۰٬۲۰۳٬۲۱۳  ۱۰۸٬۹۸۹٬۱۲٥  ٥٥۲٬۸۷۹٬٥۸٥  ٥۷۷٬۸۷۷٬۰۳۹ المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غیر  
 ۱۰۳٬٥۲۱٬٥۸٤  ۱٤٦٬۲٦۷٬٦٦٤  ۹٬۰۷۳٬۸۲٦  ۹٬۳۱٦٬۷٦٥  ۷۹٬۳۹٥٬٦۷٥  ۱۱۸٬۱۹۹٬۳۷۷  ۱٥٬۰٥۲٬۰۸۳  ۱۸٬۷٥۱٬٥۲۲ المتداولة 

 ۸۳٦,٦۷۲٬۷۱۳  ۹۰٥٬۷۹۱٬٤۹۱  ٦۹,۱٤۲٬۱٥۷  ۸۱٬۹۷٤٬٤۲۸  ۱۹۹,٥۹۸٬۸۸۸  ۲۲۷٬۱۸۸٬٥۰۲  ٥٦۷,۹۳۱٬٦٦۸  ٥۹٦٬٦۲۸٬٥٦۱ إجمالي المطلوبات 



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة 
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 مطلوبات اإلیجارو  االستخدامموجودات حق    ٥

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

 
حق االســتخدام في بیان المركز المالي وتكلفة المبیعات والمصــاریف العمومیة واإلداریة ومصــاریف    موجوداتالمبالغ التالیة في   ادراجیتم  

 البیع والتوزیع في بیان الربح أو الخسارة:

 یونیو ۳۰  تكلفةال
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۲۰ 

 (مدققة)

 ٦٥٬٤۳۷٬٦۷٤  ۹٤٬۲۷٥٬۷٥۳ ینایر ۱كما في 

 ۳۹٬۱۱۲٬۳۰٤  ۱٬٤۲۲٬۰۹۰ إضافات

 (٤٥٦٬۲۲۷)  - شطب

 ۹٥٬٦۹۷٬۸٤۳  ۱۰٤٬۰۹۳٬۷٥۱ 

    اإلھالك المتراكم

    

 ۱۷٬۷٦۸٬۲۰٦  ۱٥٬۸۱۳٬۳۱۸ ینایر ۱كما في 

 ۸٬۱۸۰٬٤۸٦  ٤٬۱٤٦٬۲۷۸ إھالك

 (۳۱۷٬۳۷٦)  - شطب

 ۱۹٬۹٥۹٬٥۹٦  ۲٥٬٦۳۱٬۳۱٦ 

 ۷۸٬٤٦۲٬٤۳٥  ۷٥٬۷۳۸٬۲٤۷ القیم الدفتریة

 

       مطلوبات اإلیجار )ب
 كانت حركة مطلوبات اإلیجار كما یلي:

   
 
 

 یونیو ۳۰ 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 
۲۰۲۰ 
 (مدققة)

 ۱۱٬۳٥۹٬۷۰٤  ۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳ ینایر ۱في 
 ۱۱٬٥۹۲٬۷۳۳  ۱٬٤۲۲٬۰۹۰ إضافات

 ۷٥٥٬۱۲۰  ٤٦۰٬٦٥۰ تكلفة التمویل
 (۱٤۲٬٤٦۱)  - شطب

 (٥٬٤٤۳٬۱۹۳)  (۲٬۸۷٤٬۰۰۹) ةدفع
 ۱۷٬۱۳۰٬٦۳٤  ۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳ 
 

 یتم عرض مطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي على النحو التالي:

   
 
 

 یونیو ۳۰ 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۲۰ 

 (مدققة)

 ۱۳٬۱۳٥٬۷٦۷  ۱۲٬۸۰٤٬۱۳۳ غیر متداولة

 ٤٬۹۸٦٬۱۳٦  ٤٬۳۲٦٬٥۰۱ متداولة

 ۱۷٬۱۳۰٬٦۳٤  ۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳ 

      



 

  شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 

  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 باللایر القطري  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر ة فترلكما في و

 

١١ 
 

 استثمارات عقاریة   ٦

 : الحركة خالل الفترة /السنة على النحو التالي

 

 یونیو ۳۰ 
۲۰۲۱ 

 (مراجعة)

 دیسمبر ۳۱ 

۲۰۲۰ 

 (مدققة)
    التكلفة 

 ٦۲۳٬۹٥۷٬۲٤۹  ٦۲۳٬۹٥۷٬۲٤۹ الرصید في نھایة الفترة/ السنة 
    

    اإلھالك المتراكم 
 ۸۸٬۰٦۲٬٥٦۰  ۹٥٬۰٤۰٬۸٤٦ الرصید في بدایة الفترة/ السنة 

 ٦٬۹۷۸٬۲۸٦  ۲٬٦٥۳٬۰۲۳ إھالك  
 ۹٥٬۰٤۰٬۸٤٦  ۹۷٬٦۹۳٬۸٦۹ الفترة/ السنة  نھایةالرصید في 

    
 ٥۲۸٬۹۱٦٬٤۰۳  ٥۲٦٬۲٦۳٬۳۸۰ في نھایة الفترة/ السنة  صافي القیمة الدفتریة

    
 

  إیجاریھفترة    إیجار   عقد تضمن كل  یمن عدد من العقارات السكنیة والتجاریة التي یتم تأجیرھا ألطراف أخرى.  العقاریة    االستثمارات   كونتت
یتم التفاوض على التجدیدات الالحقة مع    مع ربط اإلیجارات السنویة بأسعار المستھلكین.غیر قابلة لإللغاء من سنة إلى خمس سنوات  

 سنة واحدة. كان متوسط فترة التجدید تاریخیا المؤجرین و

  ملیون لایر  ٦۸۸بمبلغ    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱في    ات العقاریة ستثمارلالمستقل الحتساب القیمة العادلة    مقیم قامت اإلدارة باستخدام خدمات  
لالستثمارات العقاریة  العادلة    ال تتوقع اإلدارة حدوث تغییر كبیر في القیمة  األصل في نفس المنطقة.  سلنف  ستند التقییم إلى معاملةاقطري.  

 خالل السنة الحالیة نظًرا للعائد الثابت والتوقعات المستقرة لحالة السوق. 

  ) ملیون لایر قطري  ۹۰٫۳:  ۲۰۲۰ري (ملیون لایر قط  صفر  تبلغ   إسالميتمویل  إن االستثمارات العقاریة للمجموعة المرھونة مقابل  
   )۱۲(إیضاح 

 استثمارات مالیة ۷

 االستثمار حسب الفئة أ) (

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 )مدققة (  )مراجعة ( 

    القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ۱,٥۱٤٬۲۱۷  ۱٬۹۲٥٬٦۱٦ (ب)  ۷إیضاح -أدوات حقوق ملكیة مدرجة 

    
    القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ۳۱٥,٤٤٦٬۸۲۷  ۳۳۹٬۸۷٥٬۳۱۱ ) ج(  ۷إیضاح -أدوات حقوق ملكیة مدرجة 
 ۳٤۱٬۸۰۰٬۹۲۷  ۳۱٦,۹٦۱٬۰٤٤ 

 "بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"  –  مدرجة ملكیةحقوق  ت في أدوات استثماراب) (
 كانت على النحو التالي:   السنة / الحركة خالل الفترة

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 )مدققة (    )مراجعة ( 
    

 ۱٬٥۲۳٬۲٥٦   ۱,٥۱٤٬۲۱۷ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۷٬٦۱۱٬۸۷٤  -   السنة /خالل الفترة  اتاضاف

 (۷٦۸٬۱۲۹)  ٤۱۱,۳۹۹ خالل الفترة/ السنة  تعدیالت القیمة العادلة 
 (٦٬۸٥۲٬۷۸٤)  -   الفترة /السنة استبعاد خالل

 ۱٬٥۱٤٬۲۱۷      ۱٬۹۲٥٬٦۱٦      في نھایة الفترة /السنة الرصید  
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 (تابع)  استثمارات مالیة ۷

 "بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"  –  ) استثمارات في أدوات حقوق ملكیة مدرجةج(
 كانت على النحو التالي:  السنة / الحركة خالل الفترة

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 )مدققة (    )مراجعة ( 
    

 -  ۳۱٥٬٤٤٦٬۸۲۷ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۲۹۷٬۷۲۳٬٦۹۰  ٥٦٬۲۹۱٬۱۸۹   السنة /خالل الفترة  اتاضاف

 -  (٤٬۲۲۲٬۰۲۰)   الفترة /السنة استبعاد خالل
 ۱۷٬۷۲۳٬۱۳۷  (۲۷٬٦٤۰٬٦۸٥)   تعدیالت القیمة العادلة 

 ۳۱٥٬٤٤٦٬۸۲۷  ۳۳۹٬۸۷٥٬۳۱۱ نھایة الفترة /السنة في الرصید  
 
 مستحق من ولحكومة دولة قطر ۸

 مستحق من حكومة دولة قطر أ) (
 ۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 

    من حكومة دولة قطر مستحقة تعویضات
 ۱۳۸٬۷۹۹٬٦۷٥  ۱٦٥٬۳۰۷٬٥۱٤ رصید في بدایة الفترة / السنة 

 (۸۳٬۳۷۸٬٦۸۰)  (۷٥٬۸۳۰٬۷۹۸) مستلم خالل الفترة / السنة نقد 
 ۹۷٬٥٤۳٬٦۱۷  ٤۲٬۸٤۷٬۸٤۰ تعویض عن بیع الدقیق المدعوم  
 ۱۲٬۳٤۲٬۹۰۲  ۷٬۷۰۱٬٦۹٥ (د) ۸إیضاح  –تعویض عن التخزین والعملیات 

 ۱٦٥٬۳۰۷٬٥۱٤  ۱٤۰٬۰۲٦٬۲٥۱ تعویضات مستحقة من حكومة دولة قطر
 (٥۹٬۹٥۹٬۰٤۰)  (٥۹٬۹٥۹٬۰٤۰) (ج)  ۸إیضاح   –قرض من حكومة دولة قطر  

 ۱۰٥٬۳٤۸٬٤۷٤  ۸۰٬۰٦۷٬۲۱۱ (ب)  ۸إیضاح  –صافي المستحق من حكومة دولة قطر  

بالفترة    قوالمتعل)  ۲۰۲۰لایر قطري في    ٦۸٬۳٦۸٬٥۷٦(لایر قطري    ٦۸٬۳٦۸٬٥۷٦  البالغمبلغ التعویض المستحق و  ھذا یتضمنب)  (
 . ۱۹۹۳مایو  ۲٥الدعم المؤرخة في  اتفاقیة أحكام استنادا إلى  الذي تم احتسابھ  ۲۰۰۷دیسمبر  ۳۱ لغایة

وذلك بناًء على قرار مجلس الوزراء    ۱۹۹٤یونیو    ٥لایر قطري بتاریخ    ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰تم منح قرض من حكومة دولة قطر بمبلغ  ج)  (
سنوات وذلك بعد فترة إعفاء مدتھا ثالث    ۱۰. یسدد القرض على أقساط نصف سنویة متساویة ولمدة  ۱۹۹۱في اجتماعھ الذي عقد في سنة  

ة المعلنة لإلقراض من مصرف قطر المركزي بواقع  سنوات من استالم القرض. تحتسب على القرض نسبة فائدة متغیرة تزید عن الفائد 
بأیة تسدیدات    المجموعةعن السداد في المواعید المحددة. لم تقم    المجموعة سنویاً على الفائدة في حال تخلف    ٪۱ویضاف إلیھ نسبة    ۲٪

 طري. لایر ق  ۱۹٬۹٥۹٬۰٤۰ألصل القرض أو الفوائد ولكنھا قامت بوضع مخصص للفوائد على القرض والتي بلغت 

الفائدة على الرصید المتبقي من أصل القرض بعد طرح المستحق من حكومة دولة قطر عن تعویضات مبیعات الدقیق  مبلغ  تم احتساب  
أیة فوائد   م تحسبل ۲۰۰٦سنة بدایة رصید القرض منذ  تجاوز مبلغالمدعوم. حیث أن مبلغ التعویض المستحق عن دعم أسعار الدقیق قد 

   الفترة الالحقة لذلك. على ھذا القرض خالل

تمت تسویة رصید القرض بما    المبالغ المتعلقة بالمطالبة عن اتفاقیة التعویض السابقة والقرض قید المراجعة من جانب حكومة دولة قطر.
 الدقیق. دعم أسعار في ذلك الفوائد المتراكمة مع التعویض المستحق من الحكومة فیما یتعلق ب

فیما یتعلق بتخزین وصیانة    من الحكومة  والتكالیف المتكبدة التي سیتم استالمھا  قطر یمثل التعویض الشھريدولة  المستحق من حكومة  د)  (
 .الزیت والقمحالمخزون االستراتیجي من 

 ) المستحق لحكومة دولة قطر ھـ(
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 )مدققة (    )مراجعة ( 
    

 ٤۷٬٥۹۱٬٥۸۱  ٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦ االفتتاحي الرصید  
 ۸٬۸۲۱٬۲۸٥  ٤۱٬۱٥٥٬۳۸۰ المقبوضات خالل الفترة / السنة 

 ٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦  ۹۷٬٥٦۸٬۲٤٦ الرصید الختامي
 
على النحو المطلوب    والزیت   القمح  استراتیجي من   من أجل الحفاظ على مخزون  قطردولة  حكومة  التعویض المستلم من  المستحق  مثل  ی

 . األجل التعویض طویلاعتبار  تم ، مع حكومة قطرعلیھا بنود وشروط السداد لم یتم االتفاق  ونظرا ألنقطر. دولة من قبل حكومة 
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 األطراف ذات العالقة  ومعامالت معأرصدة            ٩

لمشار في معیار  الصلة على النحو ا  يتعریف الطرف ذتدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والھیئات واألفراد التي تقع ضمن  
الدولي   العالقة.    ۲٤رقم  المحاسبة  ذات  العالقةإفصاحات األطراف  المساھمین    تتكون األطراف ذات  الشركة وأعضاء مجلس  في  من 

 . ذات العالقة األخرىراف  والشركات التابعة واألطحصة مسیطرة  یملك فیھا المساھمونموظفي اإلدارة والكیانات التي  كبار اإلدارة و

 التعویضات لكبار موظفي اإلدارة )أ(

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العلیا خالل الفترة ھي كما یلي: 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 )(مراجعة  )مراجعة ( 
    

 ۷٬٦٦۸٬۲۰٥  ۹٬۱۸۰٬۷۰٥ مكافآت اإلدارة العلیا 
 ۲۲۹٬۳۲۷  ۲۲۹٬۳۲۷ خدمة   ما بعد نھایةمكافآت 

 ۹٬٤۱۰٬۰۳۲  ۷٬۸۹۷٬٥۳۲ 
 من أطراف ذات عالقة  مستحق )ب(

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱   یونیو ۳۰ 
 )مدققة (  )مراجعة ( 

    
 ۳,۹۸۳٬۳۳٥  ٥,۹۹۷٬۳۸٥ ذ.م.م  المحدودة  شركة داندي

 طراف ذات عالقةألمستحقات   )ج(
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 
 )مدققة (  )مراجعة ( 
    

 ۳٬۹٦۰٬٦۳٦  ۳٬۸۳۳٬۳٥٦ الشركة القطریة للمنظفات ذ.م.م. 
 ۲٬۰۹۸٬۸۰۱  ٤٬۱۸۷٬۹۷۰ قطر جارةلإلشركة أعیان 
 ۱٬۲۹۱٬۳۰۳  ۹٦۳٬۲۰۲ القابضة) ذ م م   ذرس(سفن بر ةالسبع ة شركة االخو

 ۸٬۹۸٤٬٥۲۸  ۷٬۳٥۰٬۷٤۰ 

 البنوكأرصدة لدى  نقد و ۱۰
 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ۱٬۰۸۲٬٥۲۹  ۱٬٦۲۳٬٤٥۲ نقد بالصندوق 
 ۲۹٬٥٦۰٬۳۱٦  ۳٥٬۸۹۰٬۱۱۳ نقد لدى البنوك 

 ۳۷٬٥۱۳٬٥٦٥  ۳۰٬٦٤۲٬۸٤٤ 
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 رأس المال ۱۱

لایر    ۱۰سھم عادي بقیمة    ۲٦٬۰٦۹٬٦۹۲یمثل  و    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لایر قطري كما في    ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰  رأس المال المصرح بھ یبلغ (أ)
 قطري للسھم على النحو التالي: 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ 
 )مدققة(  (مراجعة) 
    

 ۲۳٦,۹۹۷٬۲۰۰  ۲٦۰,٦۹٦٬۹۲۰ قطر  مدرج في بورصة -رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  
 

(أســھم عادیة) بمعدل ســھم واحد مقابل كل عشــرة أســھم یملكھا المســاھمون العادیون بعد   مجانیةأصــدرت الشــركة خالل الفترة أســھم      ) (ب
 .۲۰۲۱أبریل   ۰٥الحصول على موافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  

 تمویل إسالمي ۱۲

 المركز المالي المختصر الموحد على النحو التالي: یتم عرض التمویل اإلسالمي في بیان 

 ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱  ۲۰۲۱ یونیو ۳۰ 
 (مدققة)  (مراجعة) 
    

 ٤۰۸,۰۳۸٬۷٥۹  ٤۱۸,۳٤٤٬۸۸۳ متداول  –تمویل إسالمي  

 كفالة الشركة  تمثل أعاله قروض قصیرة االجل ومضمونة مقابل 

 إیرادات التشغیل  ۱۳
اإلیرادات وھي مستمدة فقط من السوق في دولة  ب  االعترافوتوقیت  ات المنتجات الرئیسیة وخطوط الخدمیتم تصنیف اإلیرادات حسب  

 قطر. 
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 

    خطوط الخدمات  /المنتجات الرئیسیة 
 ۲٥٦٬٥۸۹٬۳٥۱  ۱۰٦٬۷۷۳٬۱۱٦ بیع الحبوب والسلع األخرى ذات الصلة 

 ۱۷۲٬٥۰٤٬۷٦۲  ۱۷۷٬٤۷۰٬٥۱۸ المنتجات غیر المدعومة 
 ۲٦٬۲٦٤٬٦۹٤  ۲۹٬۸٤٦٬۲۰۱ مواد البناء واللوجستیات 

 ۱۱٬۷۹٥٬۱۰۱  ٤۹٬٤۲۷٬۳٤٤ دخل التعاقد 
 ۳٤٬۰۲۱٬۲۲۱  ۳۳٬۷۰۱٬٦۹۲ إیرادات اإلیجار 

 ۱٦٬٥٥۷٬۹۸٤  ۱٤٬۸۸۰٬٦۷۲ المنتجات المدعومة 
 ۹۷٬۷٦۰٬۰۳٤  ۹٦٬۳٦۰٬٤۷۳ والخدمات األخرى المنتجات 

 ٥۰۸٬٤٦۰٬۰۱٦  ٦۱٥٬٤۹۳٬۱٤۷ 

 
 وقت االعتراف باإلیرادات 

 
على مدى فترة من الزمن الخدمات المحولة   ۸۳٬۱۲۹٬۰۳٤٥٬  ٦۸۱٦٬۳۲۲  

عند نقطة معینة من الزمنمنتجات محولة   ٤۲٥٬۳۳۰٬۹۸۰  ٥٦۹٬٦۷٦٬۸۲٥  
 ٥۰۸٬٤٦۰٬۰۱٦  ٦۱٥٬٤۹۳٬۱٤۷  
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 باللایر القطري  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر ة فترلكما في و

 

١٥ 
 

 إیرادات أخرى ۱٤
 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱              ۲۰۲۰   
                 (مراجعة)             (مراجعة) 
    

 -  ۸۸۳٬۳٦۲ إیرادات توزیعات أرباح 
 (۱۰٬۲۸۲٬٥۲۰)  ۳۹٬۱۸۹٬۰۷۸ بیع سلع من  (خسارة)/ربح
 ۱۳٬۷۸۱٬٤٦٦  - خیر غرامات التأرسوم مخصص  رد

 ۲۱٬۰٥٥٬۷۳٤  - ) ۱یل (استرداد مطالبة من العم
 ۸٬٥۱٤٬۳۱۸  ۱۰٬۸۱۰٬۱٦۸ أخرى

 ٥۰٬۸۸۲٬٦۰۸  ۳۳٬۰٦۸٬۹۹۸ 
 

 .تمییزمحكمة ال  لحكمالزائد المستلم من العمیل نتیجة  المبلغ  ھذا  المبلغ  ) یمثل ۱(

 الواحد  لسھمعلى ا  اتالعائد ۱٥

 سھم الواحداألساسي على الالعائد   (أ)

العائد األساسي للسھم الواحد یحتسب بقسمة صافي ربح الفترة العائد إلى حملة األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم  
 العادیة القائمة خالل الفترة. 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۱۰۷٬۰۲۰٬٥۷۳  ۱۰٤٬۳۰۸٬۹۰٥ صافي الربح المنسوب إلى حملة األسھم العادیة للشركة 
 ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰  ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة

 ۰٫٤۱  ۰٫٤۰ العائد األساسي للسھم 

 :المتوسط المرجح لألسھم القائمة تم احتسابھ على النحو التالي

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 (مراجعة)  (مراجعة) 
    

 ۲۳٦٬۹۹۷٬۲۰۰  ۲۳٦٬۹۹۷٬۲۰۰ األسھم العادیة المؤھلة في بدایة السنة 
 ۲۳٬٦۹۹٬۷۲۰  ۲۳٬٦۹۹٬۷۲۰ المصدرة  المجانیة  األسھمأثر 

 ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰  ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة للفترة 

 العائد المخفف للسھم الواحد (ب)

لم تكن ھناك أســـھم مخففة محتملة قائمة في أي وقت خالل ھذه الفترة. بالتالي فإن العائد المخفف للســـھم یعادل العائد األســـاســـي للســـھم 
 الواحد.

 األرباحتوزیعات   ۱٦

  لایر  ۸٫٥(ملیون لایر قطري    ۱٦٥٫۹۰  لایر قطري لكل سھم بإجمالي  ۰٫۷  أعلنت الشركة  توزیعات أرباح نقدیة بقیمة    ، الفترة خالل  
 ).۲۰۲۰في  في سنة ملیون لایر قطري  ۲۰۱٫٤٥قطري لكل سھم بإجمالي إلى 

 محتملة وارتباطات رأسمالیة التزامات  ۱۷

ملیون لایر قطري    ۲٦٦٫۸٦ملیون لایر قطري (  ۱۸۰٫٥۳بمبلغ    التزامات محتملة وارتباطات رأسمالیةلدى المجموعة كما في نھایة الفترة  
 ).۲۰۲۰في 

 القیم العادلة لألدوات المالیة  ۱۸
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  المختصرة الموحدة المرحلیة إیضاحات حول البیانات المالیة 
 باللایر القطري  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰المنتھیة في الستة أشھر ة فترلكما في و

 

١٦ 
 

   ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱و    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰یر مالیة للشركة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة كما في  ادناه یوضح الموجودات المالیة والغالجدول  

 ۳مستوى   ۲مستوى   ۱مستوى   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ موجودات مقاسة بالقیمة العادلة 
بالقیمة    –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 

 -  ۱٬۹۲٥٬٦۱٦     ۱٬۹۲٥٬٦۱٦      الربح أو الخسارة العادلة من خالل 
 

- 
بالقیمة    –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 

 -  ۳۳۹٬۸۷٥٬۳۱۱  ۳۳۹٬۸۷٥٬۳۱۱ الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل 
 

- 

 ۳٤۱,۸۰۰٬۹۲۷ 
 

۳٤۱,۸۰۰٬۹۲۷  - 
 

- 
        

 ۳مستوى   ۲مستوى   ۱مستوى   ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ موجودات مقاسة بالقیمة العادلة 
        

بالقیمة    –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 
 -  ۱٬٥۱٤٬۲۱۷  ۱,٥۱٤٬۲۱۷ الربح أو الخسارة العادلة من خالل 

 
- 

بالقیمة    –أدوات حقوق ملكیة مدرجة 
 -  ۳۱٥٬٤٤٦٬۸۲۷  ۳۱٥٬٤٤٦٬۸۲۷ الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل 

 
- 

 ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤  ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤  -  - 
 

وأیة تحویالت   ، قیاسات القیمة العادلةفي  ۲والمستوى  ۱لم تكن ھناك تحویالت بین المستوى  ، ۲۰۲۱یونیو  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 
 .صافي األرباح أو صافي األصول أو حقوق الملكیة الُمعلن عنھا سابقًاعلى   التصنیف ھذه لم یكن لھا أي أثر
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