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 تقریر مدقق الحسابات المستقل 
إلى المساھم في شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.  

 الرأي

المجموعة")  بمعاً " المشار إلیھا  لقد دققنا البیانات المالیة المرفقة الموحدة لشركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. ("الشركة") وشركاتھا التابعة (
كما في   الموحد  المالي  المركز  بیان  تتكون من  الموحدة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱والتي  الشامل اآلخر  والدخل  الخسارة  أو  الربح  وبیانات 

في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ واإلیضاحات التي تشتمل على ملخص للسیاسات المحاسبیة  والتغیرات  
 . ٤۹إلى  ۱۱كما ھو مبین في الصفحات من   المھمة والمعلومات التفسیریة األخرى

افة الجوانب الجوھریة، المــركز المالي الموحد للمجموعة  رأینا، أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة تظھر بصـورة عادلة، ومن كفي  
ھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدیة الموحدة للسنة المنتھیة بذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر  ؤوأدا  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كمـا في  

 . )ریر المالیةالمعاییر الدولیة للتقا( كما صدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المالیة

 أساس الرأي

ال المعاییر في  لتلك  التوضیح لمسؤولیتنا وفقا  التدقیق). قمنا بمزید من  للتدقیق (معاییر  الدولیة  للمعاییر  التدقیق وفقا  جزءقمنا بأعمال 
وفقا لقواعد السلوك األخالقي  الخاص "بمسؤولیات المدقق عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة" في ھذا التقریر. إننا مستقلون عن المجموعة  

وكالدولیة للمحاسبین المھنیین الصادرة عن مجلس معاییر األخالق الدولیة للمحاسبین (متضمنة معاییر االستقاللیة الدولیة) و (قواعد السل
لموحدة للشركة في دولة قطر،  األخالقي الدولیة) والمتطلبات األخالقیة ذات الصلة بأعمال التدقیق التي نقوم بھا على البیانات المالیة ا 

اوقد استوفینا مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقا لتلك المتطلبات وقواعد السلوك األخالقي. إننا نرى أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیھ
 كافیة ومناسبة لتكوین أساس للرأي الذي توصلنا إلیھ. 

 أمور التدقیق األساسیة 

األساسیة، وفقا لحكمنا المھني، ھي تلك األمور التي لھا األھمیة القصوى في أعمال تدقیق البیانات المالیة للفترة الحالیة.  إن أمور التدقیق  
م رأیًاوقد تناولنا ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة ككل وفي تكوین رأینا حول تلك البیانات المالیة الموحدة، وال نقد

  عن ھذه األمور.منفصًال 

كي بي ام جي  

منطقة رقم 25 الطريق الدائري الثالث 

شارع 230 

مبنى 246 

ص.ب.: 4473، الدوحة  

دولة قطر  

تليفون : 44576444 974+ 

فاكس : 7411 4436 974+

home.kpmg/qa : الموقع االلكتروني

كي بي إم جي فرع قطر، مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر بصفتھا شركة عضو في شبكة مجموعة الشركات األعضاء المستقلة المنتسبة إلى كي بي إم جي التعاونیة 
الدولیة )"كي بي إم جي الدولیة"(، وھي شركة انجلیزیة. یشكل اسم شركة كي بي إم جي وشعارھا عالمات تجاریة مسجلة لشركة كي بي إم جي التعاونیة الدولیة )"كي بي إم جي  

الدولیة"(.



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع) 
إلى المساھم في شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.  

 أمور التدقیق األساسیة (تابع) 

 كیفیة تناول األمر في أعمال التدقیق  أمر التدقیق األساسي 

- تعویض من حكومة دولة قطر لبیع الدقیق المدعوم  
 ۱۳ایضاح 

 ركزنا على ھذا األمر نظًرا ألن: 

السوق   - في  الدقیق  بیع  المجموعة  أعمال  تتضمن 
مع   علیھ  متفق  ھو  كما  مدعومة  بأسعار  المحلیة 

 حكومة دولة قطر. 
لقد ركزنا على ھذا المبلغ نظًرا ألھمیة مبلغ الدعم   -

یمثل   من  ۹٫٦الذي  من  ٪  اإلیرادات  إجمالي 
التجاریة   للعملیات  الدعم  وأھمیة  العملیات 

 للمجموعة. 
نظًرا لطبیعة العمل، یعتمد تحدید الدعم على أنواع   -

 الدقیق المختلفة وبنود اتفاقیة الدعم. 

 تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا على ھذا األمر ما یلي: 

 الدعم مع الحكومة. الحصول على فھم لشروط وأحكام عقد   -
اختبار تصمیم وفعالیة تشغیل الضوابط على عملیة االعتراف بالدعم   -

 الحكومي والمطالبة بھ. 
تقییم مدى مالءمة المطالبات المقدمة من قبل المجموعة وما إذا كانت   -

 تتماشى مع العقد. 
 الموافقة على مبلغ الدعم المستلم بالمبلغ المعتمد من قبل الحكومة؛ -
مدى   - الحكومي  تقییم  بالدعم  المتعلقة  المجموعة  إفصاحات  كفایة 

 بالرجوع إلى متطلبات المعاییر المحاسبیة ذات الصلة. 

 ۱۲و  ۳إیضاح   -تقییم انخفاض قیمة الشھرة 

 ركزنا على ھذا األمر نظًرا ألن: 

في   - البیانات  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما  تتضمن   ،
بھا   المعترف  الشھرة  للمجموعة  الموحدة  المالیة 

لایر قطري والتي نشأت من    ۱۹٬۷۰٤٬۷۷۰بمبلغ  
والتي   لألغذیة  الوطنیة  الشركة  على  االستحواذ 

 ٪ من إجمالي الموجودات.   ۱٫٤تمثل 
یلزم إجراء تقییم سنوي لتحدید ما إذا كان ینبغي   -

إذا  االستمرار ف االعتراف بھذه الشھرة، أو ما  ي 
 كان ھناك أي انخفاض في القیمة مطلوب. 

یعتمد تقییم االنخفاض في القیمة على تحدید المبلغ   -
التابعة   الشركة  في  لالستثمار  لالسترداد  القابل 
النقدیة   التدفقات  مثل  التقییم  تقنیات  باستخدام 

 المخصومة. 
و - المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  تقدیر  معدل  إن 

خصمھا غیر مؤكد بطبیعتھ ویتطلب أحكاًما ھامة  
 وبالتالي تم تحدیده كأمر تدقیق رئیسي. 

تضمنت إجراءات التدقیق التي قمنا بھا على ھذا األمر، من بین أمور  
 أخرى، ما یلي: 

 فھم عملیة إعداد المیزانیة للمجموعة التي تستند إلیھا التوقعات.  -
والفعالیة التشغیلیة للضوابط على "عملیة تقییم ضعف  اختبار التصمیم   -

 النوایا الحسنة". 
 قمنا بإشراك متخصصي التقییم لدینا لمساعدتنا في:  -
لتقییم   - المجموعة  قبل  من  المستخدمة  المنھجیة  مالءمة  مدى  تقییم 

 انخفاض قیمة الشھرة. 
التدفقات النقدیة    تقییم  - الرئیسیة في توقعات  المدخالت واالفتراضات 

من  المستمدة  البیانات  مع  بالمقارنة  المجموعة  قبل  من  المستخدمة 
الخارج وكذلك تقییماتنا الخاصة للظروف الخاصة بالشركة المستثمر  

 فیھا. 
تقییم مدى كفایة إفصاحات المجموعة المتعلقة بانخفاض قیمة الشھرة  -

 لى متطلبات المعاییر المحاسبیة ذات الصلة. بالرجوع إ 



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع) 
في شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.   ینإلى المساھم

 معلومات أخرى

الواردة في التقریر  م المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات  السنوي للشركة  جلس اإلدارة ھو المسؤول عن 
یر ولكنھا ال تتضمن البیانات المالیة الموحدة وتقریر مدقق الحسابات حولھا. من المتوقع أن یتم توفیر التقریر السنوي لنا بعد تاریخ تقر

 .مدقق الحسابات ھذا

 .استنتاج التأكید بشأنھا إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یغطي المعلومات األخرى وال ولن نعبر عن أي شكل من أشكال 

فیما إذا  فیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وعند القیام بذلك، النظر 
اأنھ  یبدو أوكانت المعلومات األخرى غیر متوافقة بشكل جوھري مع البیانات المالیة الموحدة أو المعرفة التي حصلنا علیھا أثناء التدقیق، 

 مادیًا.  اتم تحریفھ

 مسؤولیات مجلس اإلدارة عن البیانات المالیة الموحدة 

للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وعن أنظمة   إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضھا بشكل عادل وفقاً 
ضروریة للتمكن من إعداد البیانات المالیة الموحدة الخالیة من أیة معلومات جوھریة خاطئة  الرقابة الداخلیة التي یحدد مجلس اإلدارة أنھا  

 سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

عند إعداد البیانات المالیة الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقییم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ االستمراریة،
كان ذلك ممكنا، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمراریة ما لم یرغب  واإلفصاح، كلما  

 مجلس اإلدارة إما في تصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا أو لم یكن لدیھ بدیل واقعي خالفا للقیام بذلك. 

 لموحدة مسؤولیات مدقق الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة ا

إن أھدافنا ھي الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة ككل خالیة من أخطاء جوھریة، سواء كانت ناتجة عن  
غش أو خطأ، وإصدار تقریر مدقق الحسابات الذي یتضمن رأینا. التأكید المعقول ھو تأكید على مستوى عال، ولكن ال یضمن أن عملیة  

لتي تتم وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق ستكشف دائما عن أخطاء جوھریة عندما تكون موجودة. یمكن أن تنشأ األخطاء عن غش  التدقیق ا
أو خطأ، وتعتبر ھامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن یتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادیة التي  

 ذه البیانات المالیة الموحدة.  یتخذھا المستخدمون على أساس ھ

كجزء من عملیة التدقیق وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق، فإننا نمارس حكما مھنیا ونبقى على الشكوك المھنیة في جمیع أعمال التدقیق، و 
 نحن أیضا: 



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع) 
في شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.   ینإلى المساھم

 مسؤولیات مدققي الحسابات عن تدقیق البیانات المالیة الموحدة (تابع) 

تحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتیال أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات   –
المخاطر، والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة لتكوین أساس لرأینا. إن خطر عدم اكتشاف أیة أخطاء  التدقیق التي تستجیب لتلك 

جوھریة ناتجة عن غش ھو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ینطوي على تدلیس وتزویر، أو حذف متعمد أو 
 محاوالت تشویھ، أو تجاوز للرقابة الداخلیة. 

ھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة حسب الظروف، ولكن لیس  الحصول على ف –
  لغرض إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمجموعة.

تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات ذات الصلة التي اتخذھا مجلس اإلدارة.   –

اإبداء نتیجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، واستنادا إلى أدلة التدقیق التي یتم الحصول علیھا، ما إذ –
اك شكوكا جوھریة ذات صلة بأحداث أو ظروف یمكن أن تثیر شكوكا كبیرة حول مقدرة الشركة على مواصلة أعمالھا وفقا  كانت ھن

لمبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن ھناك شكوكا جوھریة، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقریر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات  
المالیة الموحدة، أو إذا كان اإلفصاح عن ھذه المعلومات غیر كافي، بتعدیل رأینا. إن النتائج التي  ذات الصلة الواردة في البیانات  

توصلنا إلیھا تعتمد على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریر مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف  
 وقف عن مواصلة أعمالھا وفقا لمبدأ االستمراریة.  المستقبلیة قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالت

ثلتقییم العرض العام للبیانات المالیة الموحدة وھیكلھا ومحتواھا، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت البیانات المالیة الموحدة تم –
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطریقة التي تحقق العرض العادل. 

تدقیق كافیة ومناسبة فیما یتعلق بالمعلومات المالیة من الكیانات أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء الرأي    الحصول على أدلة –
المسؤولون   للمجموعة. وسنبقى نحن  التدقیق  التوجیھ واإلشراف وإجراء أعمال  إننا مسؤولون عن  الموحدة.  المالیة  البیانات  حول 

 الوحیدون عن رأینا حول التدقیق. 

نتواصل مع مجلس اإلدارة فیما یتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط لھ وتوقیت التدقیق ونتائج التدقیق المھمة، بما في ذلك أي  
 وجھ من أوجھ القصور المھمة في الرقابة الداخلیة التي نحددھا أثناء قیامنا بالتدقیق. 

العالقات واألمور  بجمیع  االستقاللیة، ونبلغھم  بشأن  بالمتطلبات األخالقیة ذات الصلة  التزامنا  ببیان  بتزوید مجلس اإلدارة  نقوم أیضا 
األخرى التي قد یعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللیتنا والضمانات ذات الصلة واإلجراءات المتخذة للقضاء على التھدیدات، متى  

 ممكناً.  كان ذلك 

ةمن األمور التي تم تقدیمھا لمجلس اإلدارة، نحدد تلك المسائل التي كانت لھا األھمیة القصوى في تدقیق البیانات المالیة الموحدة للسن 
نيالحالیة، ومن ثم أمور التدقیق األساسیة. ونصف ھذه األمور في تقریر مدقق الحسابات ما لم یمنع قانون أو الئحة من االفصاح العل

عن ھذا األمر أو عندما نقرر، وفي حاالت نادرة جدا، أنھ یجب عدم الكشف عن أمر ما في تقریرنا نظرا ألن اآلثار السلبیة لعدم الكشف  
 عنھ قد یتوقع بشكل منطقي أن تفوق منافع المصلحة العامة للكشف عنھ في التقریر.



 تقریر مدقق الحسابات المستقل (تابع) 
شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع.  في  ینإلى المساھم

 تقریر عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى

لعام  ۸، والذي تم تعدیل بعض أحكامھ الحقًا بموجب القانون رقم  ۲۰۱٥لعام    ۱۱قانون الشركات التجاریة القطري رقم    وفقًا لما یتطلبھ
 ، فإننا نفید أیًضا (" قانون الشركات التجاریة القطري المعدل ") بما یلي: ۲۰۲۱

التدقیق.  لقد حصلنا على جمیع المعلومات واإلیضاحات التي اعتبرنا أنھا ضروریة ألغراض  .۱

 تحتفظ الشركة بسجالت محاسبیة منتظمة وتتفق بیاناتھا المالیة الموحدة معھا.    .۲

اطلعنا على تقریر مجلس اإلدارة الذي سیدرج في التقریر السنوي، ووجدنا أن المعلومات المالیة الواردة فیھ تتفق مع سجالت الشركة   .۳
 ودفاترھا. 

 ي لمخزون الشركة وفقا لألصول المرعیة. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء الجرد الفعل .٤

ال علم لنا بأي انتھاكات لألحكام الساریة لقانون الشركات التجاریة القطري المعدل أو لبنود النظام األساسي للشركة التي حدثت خالل   .٥
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱نة المنتھیة في  العام والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري على بیان المركز المالي الموحد للشركة أو أدائھا كما في وللس

 جوبال باالسوبرامانیام  ۲۰۲۳مارس  ۱٦
 كي بي إم جي   الدوحة 

 ۲٥۱سجل مراقبي الحسابات رقم  دولة قطر
 بترخیص من قبل ھیئة قطر لألسواق المالیة: خارجي 

 ۱۲۰۱٥۳مدقق خارجي رخصة رقم 







 شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 
 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 بالریال القطري                                               ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

۸ 
 

 
القانوني   االحتیاطي  رأس المال   المدورة األرباح   **القیمة العادلة     احتیاطي رأس المال*    اإلجمالي   

            
 

 ۱٬٥٥۰٬۷۷۰٬٦۸٦  ۷۱۷٬۹۲۹٬٥۹٥  ۱۷٬۷۲۳٬۱۳۸  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥٦۳٬۱۲۰٬۷٥۳  ۲۳٦٬۹۹۷٬۲۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱الرصید في 
 (۲۰٦٬۱٤۳٬۹۲۷)  (۲۰٦٬۱٤۳٬۹۲۷)  -  -  -  - )۳۸یضاح إ( معدلة

 ۱٬۳٤٤٬٦۲٦٬۷٥۹  ٥۱۱٬۷۸٥٬٦٦۸  ۱۷٬۷۲۳٬۱۳۸  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥٦۳٬۱۲۰٬۷٥۳  ۲۳٦٬۹۹۷٬۲۰۰ ۲۰۲۱ینایر  ۱األرصدة المعدلة في 
            

 ۱۹۳٬۹٤۳٬٥۱۲  ۱۹۳٬۹٤۳٬٥۱۲  -  -  -  - الربح للسنة (معدل) 
 ) ٤۹٬۱٥۰٬٥٤۱(  -  ) ٤۹٬۱٥۰٬٥٤۱(  -  -  - )۹الدخل الشامل اآلخر (ایضاح 

"بالقیمة   -الربح المحول من استبعاد األوراق المالیة االستثماریة 
 -  ۱۸٦٬۱۰۹  ) ۱۸٦٬۱۰۹(  -  -  - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"

 ) ٤٬۷٥۱٬۱٥۲(  ) ٤٬۷٥۱٬۱٥۲(  -  -  -  - مساھمة صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة  
 -  ) ۲۳٬٦۹۹٬۷۲۰(  -  -  -  ۲۳٬٦۹۹٬۷۲۰ )۱۹(إیضاح  مجانیةأسھم 

 ) ۱٦٥٬۸۹۸٬۰٤۰(  ) ۱٦٥٬۸۹۸٬۰٤۰(  -  -  -  - )۲۲توزیعات أرباح (إیضاح 
 ۱٬۳۱۸٬۷۷۰٬٥۳۸  ٥۱۱٬٥٦٦٬۳۷۷  ) ۳۱٬٦۱۳٬٥۱۲(  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥٦۳٬۱۲۰٬۷٥۳  ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱رصید معدل في 

 
 ۱٬۳۱۸٬۷۷۰٬٥۳۸  ٥۱۱٬٥٦٦٬۳۷۷  ) ۳۱٬٦۱۳٬٥۱۲(  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥٦۳٬۱۲۰٬۷٥۳  ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰ ۲۰۲۲ینایر   ۱الرصید في 

            
 ۱۹٤٬۲۱۷٬۷۳۰  ۱۹٤٬۲۱۷٬۷۳۰  -  -  -  - الربح للسنة 

 ) ٥٤٬۳۷۳٬۹۹۰(  -  ) ٥٤٬۳۷۳٬۹۹۰(  -  -  - )۹الدخل الشامل اآلخر (ایضاح 
"بالقیمة   -المالیة االستثماریة الربح المحول من استبعاد األوراق 

 -  ۷٬٤۱۷٬۰۳٥  ) ۷٬٤۱۷٬۰۳٥(  -  -  - العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر"
 ) ٤٬۸٥٥٬٤٤۳(  ) ٤٬۸٥٥٬٤٤۳(  -  -  -  - مساھمة صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة  

 -  ) ۱۳٬۰۳٤٬۸٤٦(  -  -  -  ۱۳٬۰۳٤٬۸٤٦ )۱۹(ایضاح  مجانیةأسھم 
 ) ۱٦۹٬٤٥۲٬۹۹۸(  ) ۱٦۹٬٤٥۲٬۹۹۸(  -  -  -  - )۲۲توزیعات أرباح (إیضاح 

 ۱٬۲۸٤٬۳۰٥٬۸۳۷  ٥۲٥٬۸٥۷٬۸٥٥  ) ۹۳٬٤۰٤٬٥۳۷(  ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ٥٦۳٬۱۲۰٬۷٥۳  ۲۷۳٬۷۳۱٬۷٦٦ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 

 لسنة الحالیة. *یمثل احتیاطي رأس المال االحتیاطي اإلضافي الذي تم تكوینھ من أرباح سنوات سابقة. لم یكن ھناك تغیر في االحتیاطي ل
 لقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. **یمثل احتیاطي القیمة العادلة التغیرات في القیمة العادلة في أسھم التعدین والتي تم تخصیصھا بصورة غیر قابلة لإللغاء على أنھا با

 
لایر قطري) من األرباح المحتجزة لمساھمتھا في صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة ("دعم") في   ٤٬۷٥۱٬۱٥۲: ۲۰۲۱لایر قطري ( ٤٬۸٥٥٬٤٤۳ ، قامت المجموعة بتخصیص۲۰۰۸لسنة  ۱۳*** بموجب القانون رقم 

یتطلب االعتراف بمبلغ الذمم الدائنة كتوزیع دخل في بیان التغیرات في   ۱۳م ٪ من صافي األرباح السنویة للشركة في صندوق الدولة االجتماعي والریاضي.  التوضیح المتعلق بالقانون رق ۲٫٥قطر، المجموعة مطلوب للمساھمة بنسبة 
 حقوق الملكیة الموحد. 

 
تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤٦إلى  ۱۱اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
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 بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 بالریال القطري                                               ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

۹ 
 

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ ایضاح  

 * معدلة     
 التشغیلیة التدفقات النقدیة من األنشطة 

 
   

 للسنة الربح 
 

۱۹٤٬۲۱۷٬۷۳۰  ۱۹۳٬۹٤۳٬٥۱۲ 
     

     تعدیالت لـ: 
 ۲۲٥٬۰۲۹  ٥٬۹۸۹٬٥۰۲ ۱٥ مخصص المخزون بطئ الحركة  

 ۷۰٤٬٦۳۹  ۲٬۳٥۹٬٥٦۹ ۱٦ أخرىذمم مدینة على  مكونخسارة مخصص 
 (۱٬۱۱۱٬٥۲۰)  - ۱٦ على ذمم مدینة أخرى معكوس مخصص خسارة 
 (۷٥٬۳۰٦٬۰٥٥)  (۳۲٬٥۲۷٬۲۱٦) ۲۹ االستثمار في السلع ربح التخلص من 

 ٤٥٬٦۹۹٬۲۷۹  ٤۱٬۹٤۰٬٤۲۱ ۳۲ إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
 ٤٬۸۱۷٬٥۹۹  ۹٬۲٥۷٬۳۸۷ ۳۲ إھالك موجودات حق استخدام  

 ٥٬۳٥۰٬۰۱۷  ٥٬۳٥۰٬۰۰۷ ۳۲ إھالك استثمارات عقاریة 
 (۳٤٥٬۷٤۰)  (۸۹٥٬۲۲۷)  ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  

 ۲۱٤٬۸٦۸  ۷۰۷٬۹۳٥  إطفاء األصول غیر الملموسة 
 (۱۳٬۰۹۰٬٦۷۳)  (۲۰٬٥۹۱٬٦۲٥)  تكالیف التمویل  

 ۱۷۷٬۳۲٥  ۱٥۸٬۷۸۰  الدخل  مخصص ضریبة 
 ۷٬٥۳۱٬۹۳۸  ٥٬۷٦۰٬٦۲٤ ۲۳ منافع نھایة خدمة موظفین  

 (۱٤٬۰۰۹٬۰٥۳)  (۱۲٬٦٥٦٬۷۱۸)  الزكاة مساھمة مخصص 
 ٥۹٤٬٥۷۱  ۷٦۱٬۸۰٤ ۱۰ حصة خسارة االستثمار في شركات زمیلة 

 (۳٬۰۱٥٬۸۲٥)  (٥٬۳۱۰٬٤۳٥) ۲۹ توزیعات االرباح 
 ۲۹٤٬۲۳۱  ۳٬۱٦۹٬۹۲٥  حق االستخدام  موجوداتالخسارة الناتجة عن إلغاء االعتراف ب

 (۷۷۹)  -    إیراد تمویل إسالمي 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو   -القیمة العادلة من استثمارات في األوراق المالیة أرباح 

 (۱٬۲٦۰٬۳۲۹)  (۳٤٤٬٥۸۷) ۹ الخسارة 
 

 
۲٦۳٬۸٤٤٬٥٦۲  ۲۰٥٬٦۱۲٬٤۸٦ 

 تغییرات في: 
 

   
 المخزون

 
(۱۸۷٬۹٥۰٬۲۰۷)  (۲۸٬۰٤۹٬۷۷۰) 

 مستحق من ولحكومة قطر (بالصافي)
 

٥٬۱۹۲٬۳۳۹  ٤٫٤۷۱٫٥۳٦ 
 حسابات مدینة ومحتجزات وذمم مدینة أخري

 
(۷۱٬۸۷٦٬۷۰۲)  (۳۱٬۷٤۰٬۲۲۱) 

 مستحق من وألطراف ذات عالقة (بالصافي)  
 

(۹٬٤٥۳٬٤۷۲)  (۱٬۲٤۸٬۳٥٥) 
 حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخرى 

 
۱٤۹٬٤۰۸٬۰٤۰  (۷٬۳٤۲٬٦۱۷) 

 النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
 

۱٤۹٬۱٦٤٬٥٦۰  ۱٤۱٫۷۰۳٫۰٥۹ 
 (۳٬۰٥۲٬۹۹۸)  (٤٬۹٥۷٬۰۳۲) ۲۳ مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 

 (۱۱٬٤۲۹٬٥۷٤)  (۱٤٬۷٥٥٬۲٥۲)  زكاة مدفوعة 
 تكالیف تمویل مدفوعة  

 
(۱۹٬۷٦٦٬۳۱۹)  (۱۲٬٤٥٦٬۹٥۱) 

 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
 

۱۰۹٬٦۸٥٬۹٥۷  ۱۱٤٫۷٦۳٫٥۳٦ 
     

     التدفقات النقدیة من االنشطة االستثماریة
     

 (۱۸٬٤۲۲٬۸۰۳)  (۲٦٬۰۸۱٬۰٦۸)  والمعدات  واآلالتاقتناء الممتلكات 
 -  (۳٬٦٤۲٬۷۰۷)  غیر الملموسة  موجوداتاقتناء ال

 ۱٬۰۲۲٬۸۱۷  ٤٬۱٦٦٬۰۹٤  متحصالت من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات 
 ٤٬۲۲۲٬۰۲۰  ۷۱٬٤۱۸٬۳۱۷ ۹ األوراق المالیة االستثماریة المتحصالت من بیع 

 (۲٬٤٦۰٬۸۲۰)  - ۱۰ إضافة في االستثمار في شركة زمیلة 
 (۱۹۰٬٤۱۱٬٦۳۰)  (۷۱٬۲۱۸٬٥۱٤) ۹ اقتناء أدوات حقوق الملكیة 
 ۳٬۰۱٥٬۸۲٥  ٥٬۳۱۰٬٤۳٥ ۲۹ توزیعات األرباح المستلمة 
  ۲۳۸٬۸٥٦٬٦٥۳  ۲۰۷٬۰۸٤٬۱۸۱ ۱۷ المتحصالت من بیع السلع 

 (۱۲۲٬۱۹٥٬۰۳۱)  (۲۰٤٬۹۲۰٬۷٥٥) ۱۷ اقتناء السلع 
 ۷۷۹  -  دخل التمویل اإلسالمي المستلم 

 (۸٦٬۳۷۲٬۱۹۰)  (۱۷٬۸۸٤٬۰۱۷)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار   
 

 

 

 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤٦إلى  ۱۱اإلیضاحات الواردة في الصفحات من  
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 بیان التدفقات النقدیة الموحد 
 بالریال القطري                                               ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 

۱۰ 
 

 

 ۲۰۲۰  ۲۰۲۱ ایضاح  
 * معدلة     

     التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل 
 ۱۳۹٬۲۸٦٬٥۱۲  ۱۰۷٬۹٥۷٬٥۸٦ ۲٥ التغیر في التمویل اإلسالمي 

 (۱۹٬۲۲٥٬۰۰۰)  (۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰)  السداد لحكومة قطر
 ٤۱٫۱٥٥۳۸۰  -  حكومة قطر من السداد 

۷/۲ مطلوب ایجار مدفوع   (۱۰٬۲٤٦٬٤۰۸)  (۱٬٤٥٤٬۸٥٤) 
 (۱٦٥٬۸۹۸٬۰٤۰)  (۱٦۹٬٤٥۲٬۹۹۸)  توزیعات أرباح مدفوعة 

 ) ٦٫۱۳٦٫۰۰۲(  (۸۸٬۲٤۱٬۸۲۰)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة   
     

 ۲۲٬۲٥٥٬۳٤٤  ۳٬٥٦۰٬۱۲۰  صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ  
 ۳۰٬٦٤۲٬۸٤٤  ٥۲٬۸۹۸٬۱۸۸  النقد وما یعادلھ في بدایة السنة  

 ٥۲٬۸۹۸٬۱۸۸  ٥٦٬٤٥۸٬۳۰۸  )۱۸النقد وما یعادل النقد في نھایة السنة (إیضاح 
     

 

۳۸ راجع إیضاحیُعاد بیان معلومات المقارنة. *   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة.   ٤٦إلى  ۱۱اإلیضاحات الواردة في الصفحات من
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 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 ۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

۱۱ 
 

 
 الكیان الصادر عنھ التقریر   . ۱

 
بتاریخ   ("الشركة") كشركة مساھمة قطریة  القابضة ش.م.ق.ع.  زاد  رقم    ۱۹٦۹یولیو    ۰۷تأسست شركة  التجاري  السجل  المرسوم    ۲۷تحت  وبموجب 

. أسھم الشركة مدرجة في بورصة قطر. یقع مكتبھا المسجل ۱۹٦۹) لسنة  ۱۲وبموجب مرسوم قانون حق االمتیاز رقم (  ۱۹٦۹) لسنة  ٤٥(األمیري رقم  
 الدوحة ، دولة قطر. ۱٤٤٤في شارع المیناء، میناء الدوحة البحري ص. ب 

 
 

(أ) من البیانات المالیة الموحدة   ۳ر إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة") في إیضاح  تم اإلفصاح عن األنشطة التجاریة الرئیسیة للشركة والشركات التابعة لھا (یشا 
لمعكرونة ومنتجات وأن األنشطة الرئیسیة للمجموعة، والتي لم تتغیر منذ العام السابق، ھي استیراد القمح وإنتاج أنواع الدقیق المختلفة وتصنیع وتسویق ا 

ھا من مبیعات نوع معین من الحبوب والسلع ذات الصلة. باإلضافة إلى ما سبق ، تعمل المجموعة في أنشطة المخابز. عالوة على ذلك، تكسب المجموعة دخل
الخرسانة الجاھزة  المقاوالت لبناء واستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع الصناعیة واألنشطة في مجال العقارات وبیع وتأجیر المعدات الثقیلة وتصنیع وتورید  

 كسیر وتقدیم خدمات النقل واالستثمار في األدوات المالیة.واألسفلت وخدمات الت
 .۲۰۲۳مارس  ۱٦تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة من قبل ممثلي مجلس إدارة شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع في 

 
 أساس اإلعداد  . ۲

 
         فقرة االلتزام    (أ) 

         
 تم إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة.  

 
         أساس القیاس  (ب)

 
 التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة. تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء بعض األوراق المالیة االستثماریة 

              
         العملة الوظیفیة وعملة العرض  (ج)

 
. تم تقریب جمیع المعلومات المالیة المعروضة باللایر القطري ألقرب  مجموعةتم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري، وھو العملة الوظیفیة لل

         اإلشارة إلى خالف ذلك. لایر قطري ما لم یتم  
       

         استخدام التقدیرات واألحكام  (د)
 

ال والمبالغ  للمجموعة  المحاسبیة  السیاسات  تطبیق  على  تؤثر  وتقدیرات  أحكاًما  اإلدارة  اتخذت  الموحدة،  المالیة  البیانات  ھذه  إعداد  للموجودات  عند  معلنة 
 ختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.  والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد ت

 
 تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا بصفة مستمرة. یتم االعتراف بمراجعات على التقدیرات بأثر مستقبلي.

 
 المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة: فیما یلي معلومات حول التقدیرات واألحكام الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا أكبر تأثیر على  
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 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع)     (د) 

 
 مبدأ االستمراریة 

 
االستمراریة وھي مقتنعة   المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ  لقدرة  تقییم  الموارد لمواصلة أعمالھا في  قامت اإلدارة بإجراء  لدیھا  المجموعة  بأن 

.  اضافة إلى ذلك ، فإن اإلدارة لیست على علم  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المستقبل المنظور.  تمتلك المجموعة رأس مال عامل وصافي موجودات موجبة كما في  
مبدأ االستمراریة.  لذلك، یستمر إعداد البیانات المالیة الموحدة  بأي شكوك جوھریة قد تثیر شكوًكا كبیرة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس  

 على أساس مبدأ االستمراریة. 
 

 االستثمار ات إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام و عقار
 

االستثمار بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة الفردیة المقدرة    اتیتم إھالك بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام و عقار
المتوقع على مدار  لھا. تمارس اإلدارة أحكاًما مھمة لتحدید طریقة االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة لھذه الموجودات، بما في ذلك استخدامھ ا 

ھا التكنولوجي أو التجاري. قد یكون لھذه التقدیرات تأثیر ھام على مبلغ اإلھالك السنوي المعترف بھ في الربح أو  حیاتھا، ومعدل البلى المادي لھا ، وتقادم
 الخسارة.  

 
 االستثمار ات و عقار انخفاض قیمة الممتلكات والمعدات وموجودات حق االستخدام

 
لتحدید ما إذا كان ھناك    ومعداتھا وموجودات حق االستخدام والعقارات االستثماریة في تاریخ كل تقریرتتم مراجعة القیم الدفتریة لممتلكات المجموعة وآالتھا  

خلیة یشیر إلى انخفاض  أي مؤشر على انخفاض القیمة. یتطلب ذلك التقدیر إجراء أحكام مھمة. كما في تاریخ التقریر، لم تحدد اإلدارة أي دلیل من التقاریر الدا
 ة موجودات. قیمة موجود أو فئ 

 
 مخصص انخفاض قیمة المخزون بطئ الحركة والمتقادم 

 
راء ھذا التقدیر بصورة  عندما تصبح مواد المخزون قدیمة أو متقادم یتم إجراء تقدیر لصافي قیمتھا القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ المھمة بصفة فردیة یتم إج

خصص لھا وفقا لنوع المخزون ودرجة  فردیة. بالنسبة للمبالغ غیر المھمة بصفة فردیة ولكنھا تعتبر قدیمة أو مھملة فإنھ یتم تقدیرھا بصورة جماعیة ووضع م
 قدمھ أو إھمالھ. تتطلب ضرورة تكوین مخصص للمخزون بطيء الحركة والمھجور درجة كبیرة من األحكام.  

 
 انخفاض قیمة الذمم المدینة 

 
مة معلومات استشرافیة تستند إلى افتراضات  تستخدم المجموعة نموذج خسائر االئتمان المتوقعة لتحدید انخفاض قیمة الذمم المدینة.  یتطلب نموذج انخفاض القی

رجیح التعثر  للتغیرات المستقبلیة في مختلف المحركات االقتصادیة وكیفیة تأثیر ھذه المحركات على بعضھا البعض. كما یتطلب من اإلدارة أیضا إسناد ت
تمانیة المتوقعة وھو یستدعي إجراء أحكام ھامة، وھو تقدیر لمدى ترجیح  لمختلف فئات الذمم المدینة. یشكل احتمال التعثر مدخال رئیسیا في قیاس الخسارة االئ

 التعثر على مدى فترة زمنیة محددة ویتضمن احتسابھ بیانات تاریخیة وافتراضات وتوقعات للظروف المستقبلیة. 
 

 انخفاض قیمة االستثمارات في شركة زمیلة  
 

الزمیلة بطریقة حقوق الملكیة.  باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بإجراء تقییم سنوي بناًء على تقوم المجموعة بالمحاسبة عن استثماراتھا في الشركات  
الشركة  معلومات السوق المتاحة والحكم لتقییم ما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على وجود مخصص لخسارة انخفاض القیمة لصافي استثمار المجموعة في  

 م المجموعة بتخفیض صافي استثمارھا إلى حد القیمة المقدرة القابلة لالسترداد لھذا االستثمار.     الزمیلة.   في حالة وجود مؤشر، ستقو
 

         الشھرة  
 

استنادا إلى  المنتجة للنقد  تختبر اإلدارة سنویا ما إذا كانت الشھرة قد شھدت أي انخفاض في القیمة وفقا للسیاسة المحاسبیة. المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات  
 ).۱۲احتساب القیمة قید االستخدام. یتطلب ھذا االحتساب استخدام تقدیرات (إیضاح  
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 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع)   (د) 

 
 مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

 
دارة بإجراء تقییم  قامت اإلدارة بقیاس التزام المجموعة بمكافآت ما بعد نھایة خدمة الموظفین وفقا لنصوص قوانین العمل القطري في دولة قطر.  ال تقوم اإل

التقییم فرق كبیر في مستوى   "منافع الموظفین" حیث أنھا تقدر بأنھ لن ینتج عن مثل ھذا  ۱۹اكتواري حسبما ھو مطلوب بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم  
تعدیلھ  المخصص. یتم احتساب المخصص من جانب اإلدارة في نھایة كل سنة، وأي تغییر في مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین في نھایة السنة یتم  

 في مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین في الربح أو الخسارة. 
 

 مطلوبات اإلیجار  )۲
 

كن إذا كان العقد الذي أبرمتھ الشركة الستئجار مختلف الموجودات یحتوي على إیجار. تحدید اإلیجار، متضمنا ما إذا كانت المجموعة أو لم تتقیم اإلدارة ما 
دة غیر محددة أو  د مقد تعاقدت على كل المنافع االقتصادیة للموجود األساسي قد یتطلب حكما ھام. قد یمثل تحدید مدة اإلیجار تحدیات أیًضا عندما یكون للعق
ة على قیمة مطلوب  یخضع للتجدید التلقائي أو توجد خیارات تجدید غیر واضحة ما إذا كان سیتم ممارستھا في تاریخ الخیار. یؤثر تمدید مدة العقد بصورة ھام

رد إثبات مدة اإلیجار، تحتاج اإلدارة إلى تقدیر اإلیجار وموجود حق االستخدام المرتبط بھ ویتطلب التوصل إلى نتیجة استخدام حكم ھام. إضافة إلى ذلك، بمج
قتراض على مدى  التدفقات النقدیة المستقبلیة المستحقة الدفع على مدى فترة اإلیجار وخصمھا باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الذي سیدفعھ المستأجر لال

ثلة لموجود حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة. یتطلب ذلك أیضا فترة مماثلة وبضمان مماثل لألموال الضروریة للحصول على موجود ذي قیمة مما
 حكما ھاما ویؤثر على كل من مطلوب اإلیجار وقیمة الموجود األساسي. 

 
 المخصصات والمطلوبات األخرى 

 
ل أن یكون ھناك تدفق مستقبلي خارج لألموال  یتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى في الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فیھ اإلدارة أنھ من المحتم

ق أحكام على ناتج من عملیات أو أحداث سابقة ویمكن قیاس التدفق النقدي الخارج بصورة موثوق بھا. توقیت االعتراف وتحدید مقدار المطلوب یتطلب تطبی 
الفعلیة یمكن أن تحدث في سنوات الحقة ، تتم مراجعة المبالغ الدفتریة   الحقائق والظروف الحالیة والتي قد تخضع للتغییر. بما أن التدفقات النقدیة الخارجة

رصید للربح  للذمم الدائنة بانتظام وتعدیلھا لمراعاة الحقائق والظروف المتغیرة. سینتج عن التغیر في تقییم مخصص أو مطلوب معترف بھ في مصروف أو 
 أو الخسارة في الفترة التي یحدث فیھا التغییر. 

 
   ۲۰۲۲ینایر  ۱معاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات للمعاییر التي یسري مفعولھا من ال (ھـ)

 
 :۲۰۲۲ینایر  ۱في   قامت المجموعة بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعدلة أدناه والتي تعتبر ساریة المفعول لفترة التقریر السنوي التي تبدأ

 
 ) ۱٦(تعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۲۱یونیو  ۳۰ما بعد   - ۱۹-تنازالت اإلیجار المرتبطة بكوفید  -
 ) ۳۷تكلفة استیفاء العقد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   -العقود الشاقة  -
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  -
 ) ۱٦لممتلكات واآلالت والمعدات: حول المتحصالت قبل االستخدام المنشود (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ا -
 )۳اإلشارة إلى إطار العمل المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  -

 
 ة للمجموعة . لیس لتطبیق ھذه التعدیالت تأثیر مھم على البیانات المالیة الموحد
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 معاییر جدیدة ومعدلة وتفسیر لمعیار لم یصبح ساري المفعول بعد، ولكنھ متاح للتطبیق المبكر    (و) 

 
بعد   تبدأ  التي  السنویة  للفترات  المفعول  الجدیدة ساري  والتعدیالت  المعاییر  لم تطبق و    ۲۰۲۳ینایر    ۱أصبح عدد من  ذلك،  مبكرا؛ ومع  بتطبیقھا  یسمح 

 المجموعة مبكرا أي من المعاییر الجدیدة أو المعدلة المذكورة أعاله عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. 
 

في    تبدأ  التي  للسنة  مفعولھا    ۱یسري 
 ۲۰۲۳ینایر 

والتعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  عقود التأمین   ۱۷المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •
 عقود التأمین  ۱۷رقم 

و المعیار الدولي   ۱إفصاح عن السیاسات المحاسبیة  (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   •
 بیان الممارسة)  ۲للتقاریر المالیة رقم 

 ) ۸ تعریف التقدیرات المحاسبیة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم •
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة (تعدیالت على معیار   •

 )۱۲المحاسبة الدولي رقم 

في    تبدأ  التي  للسنة  مفعولھا    ۱یسري 
 ۲۰۲٤ینایر 

 )۱تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •
 )۱٦اإلیجار في البیع وإعادة التأجیر (تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم مطلوب  •

المفعول    سریان  تاریخ  تأجیل  تم 
للتطبیق   متاحة  محددة/  غیر  بصورة 

 االختیاري
بیع أو المشاركة في الموجودات بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك (تعدیالت على   •

 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم   ۱۰الدولي للتقاریر المالیة رقم  المعیار

 
 ال تتوقع اإلدارة أن یكون لتطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة أعاله أثر مھم على البیانات المالیة الموحدة للشركة.  

 
 . السیاسات المحاسبیة المھمة ۳
         

وحدة، فیما عدا ما تمت اإلشارة إلیھ خالفا  قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه على جمیع الفترات المعروضة في ھذه البیانات المالیة الم
 لذلك. 

              
         أساس التوحید  )أ
    

 تجمیع األعمال 
 

األعمال باستخدام طریق االقتناء عندما یتم تحویل السیطرة إلى المجموعة. یقاس المقابل المحول في االقتناء عموما بالقیمة    تحاسب المجموعة عن تجمیعات
ومة كسب في شراء مساالعادلة عند االقتناء على صافي الموجودات القابلة للتحدید. أیة شھرة ناشئة یتم اختبارھا سنویا النخفاض القیمة. یتم االعتراف بأي م

 مباشرة في الربح أو الخسارة. یتم صرف تكالیف المعاملة عند تكبدھا فیما عدا في الحالة التي تتعلق فیھا بإصدار أوراق دین أو أسھم.  
 

   ال یتضمن المقابل المحول المبالغ المتعلقة بسداد عالقات كانت موجودة سابقا. یتم االعتراف بھذه المبالغ عموما في الربح أو الخسارة.
 

لى أنھ حقوق ملكیة، یقاس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء. لو تم تصنیف التزام بدفع مقابل محتمل تعریف األداة المالیة ع
العادلة في تاریخ كل تقریر ویتم االعتراف  عندھا ال یتم قیاسھ، وتتم المحاسبة عن التسویة في حقوق الملكیة. خالفا لذلك، تتم إعادة قیاس التزام محتمل بالقیمة  

 بالتغییرات الالحقة في القیمة العادلة للمقابل المحتمل في الربح أو الخسارة.  
 

(مك علیھا  المستحوذ  الشركة  بھا موظفو  یحتفظ  بمكافآت  األسھم  أساس  تدفع على  التي  االستبدال)  (مكافآت  المكافآت  مبادلة  تتم  أن  الشركة  إذا طلب  افآت 
ل. یستند ھذا  ستحوذ علیھا)، عندھا یتم إدراج جمیع أو جزء من مبلغ مكافآت االستبدال لدى الشركة المستحوذة عند قیاس المقابل المحول في دمج األعماالم

الذي تتعلق مكافآت االستبدال    التحدید إلى قیاس على أساس السوق لمكافآت االستبدال مقارنة بالقیاس المستند إلى السوق لمكافآت الشركة المستحوذ علیھا والحد
 بخدمة ما قبل الدمج.
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 شركات تابعة 
 

منشأة ما عندما تتعرض المجموعة،  الشركات التابعة ھي جمیع المنشآت (بما فیھا المنشآت المنظمة) التي تسیطر علیھا المجموعة.  وتسیطر المجموعة على  
نشطة المنشأة.  ویتم  أو یكون لدیھا حقوق، لعوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل نفوذھا لتوجیھ أ

 لمجموعة. ویتم استبعادھا من التوحید من تاریخ فقد السیطرة. توحید البیانات المالیة للشركات التابعة بصورة كاملة من تاریخ انتقال السیطرة إلى ا
 

 تستخدم طریقة االستحواذ المحاسبیة لحساب اندماجات األعمال من قبل المجموعة.
 

ن للشركة المستحوذ علیھا  یتمثل المقابل الذي تم تحویلھ لالستحواذ على شركة تابعة في القیمة العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للمالك السابقی
ھم حقوق ملكیة  وأسھم حقوق الملكیة المصدرة من قبل المجموعة والقیمة العادلة ألي موجود أو مطلوب ناتج عن ترتیب مالي محتمل والقیمة العادلة ألي أس

بدة أو المطلوبات المحتملة المتكبدة في اندماجات األعمال، سابقة في الشركة التابعة.  ویتم قیاس الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید والمطلوبات المتك
على أساس كل    مع بعض االستثناءات المحدودة مبدئیا بالقیمة العادلة في تاریخ االقتناء. .و تعترف المجموعة بأي حصة غیر مسیطرة في الشركة المقتناة

ة للحصة غیر المسیطرة من المبالغ المعترف بھا لصافي الموجودات المحددة في الشركة  اقتناء على حدة، إما بالقیمة العادلة أو على أساس الحصة التناسبی 
 المستحوذ علیھا. 

 
 ویتم تسجیل كافة التكالیف المرتبطة باالستحواذ كمصروفات عند تكبدھا. 

 
والمحتفظ بھا سابقا یعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ،  إذا تحقق اندماج األعمال على مراحل، فإن القیمة الدفتریة لحصة الملكیة للشركة المستحوذة  

 وأي أرباح أو خسائر ناشئة من إعادة القیاس إما في الربح أو الخسارة أو كتغییر في الدخل الشامل اآلخر، حسب االقتضاء. 
 

اریخ االستحواذ. یتم االعتراف بأي تغییرات الحقة للقیمة العادلة للمقابل یتم االعتراف بأي مقابل محتمل یجب تحویلھ من قبل المجموعة بالقیمة العادلة في ت
سواء في الربح أو الخسارة.  ال یتم إعادة قیاس المقابل المحتمل   ۹المحتمل والذي یعتبر أحد الموجودات أو المطلوبات وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 الالحقة في حقوق الملكیة.     المصنّف كحقوق ملكیة وتُحتسب تسویتھ 
     

مستحوذ علیھا تنشأ الشھرة عند االستحواذ على الشركات التابعة وتمثل فائض المبلغ المالي في المقابل المحول ومبلغ أي حصة غیر مسیطرة في الشركة ال
رف بھا أقل من القیمة العادلة  على القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا.  و إذا كان إجمالي المقابل محول، فإن حقوق الملكیة غیر المسیطرة المعت

 لصافي موجودات الشركة التابعة المقتناة، في حالة صفقة الشراء، یتم االعتراف بالفرق مباشرة في الربح أو الخسارة. 
 

مجموعة تكوین   ولغرض فحص االنخفاض في القیمة، یتم تخصیص الشھرة المستحوذ علیھا في اندماجات األعمال إلى كل وحدة من وحدات تكوین النقد، أو 
تم االعتراف مباشرة بأي  النقد، التي من المتوقع أن تستفید من التعاون الناتج من اندماجات األعمال.  ویتم تنفیذ اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة سنویا.  وی

 انخفاض القیمة كمصروف وال یتم عكسھ الحقا. 
 

على المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة.  یتم كذلك استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم    یتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واألرباح غیر المحققة
التابعة عند الضرورة لضما المحاسبیة للشركات  السیاسات  تم تعدیل  تحویلھ.  وقد  الذي تم  الموجود  قیمة  المعاملة دلیال على انخفاض  ن توافقھا مع  توفر 

 عة. السیاسات المتبعة من قبل المجمو
 

 شركات التابعة. خالل السنوات الحالیة والسنوات المقارنة ، ال توجد تغییرات في حصص الملكیة في الشركات التابعة دون تغییر في السیطرة والتخلص من ال
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 الشركات الزمیلة 
 

وعة ما بین الشركات الزمیلة ھي التي یكون للمجموعة نفوذ جوھري علیھا دون أن یصاحب ذلك سیطرة أو سیطرة مشتركة. علماً أنھ بشكل عام تمتلك المجم
ق الملكیة ، یتم  ٪ من حقوق التصویت.  یتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.  بموجب طریقة حقو ٥۰٪ و ۲۰

الشامل اآلخر للشركة  االعتراف باالستثمار مبدئیًا بالتكلفة ، ویتم زیادة أو تخفیض القیمة الدفتریة لالعتراف بحصة المستثمر في الربح أو الخسارة والدخل  
 المستثمر فیھا بعد تاریخ االستحواذ.  

 
تكلفة االستثمار وحصة المجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة عند االستحواذ على شركة زمیلة ، یتم احتساب الفرق بین  

ي صافي القیمة العادلة  المستثمر فیھا كشھرة تتعلق بالشركة الزمیلة ویتم إدراجھ في القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة. یتم إدراج أي زیادة في حصة المجموعة ف
المحددة للشركة المستثمر فیھا عن تكلفة االستثمار كإیرادات عند تحدید حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة الزمیلة في    للموجودات والمطلوبات

 الفترة التي تم فیھا شراء االستثمار. 
 

سائر والدخل الشامل اآلخر الموحد، ویتم  یتم االعتراف بحصة المجموعة من الربح أو الخسارة في الشركات الزمیلة بعد االستحواذ في بیان األرباح أو الخ
 ریة لالستثمار. االعتراف بحصتھا من الحركات في الدخل الشامل اآلخر بعد االستحواذ في الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعدیالت المناسبة للقیمة الدفت

 
قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة.  إذا كان ھذا ھو الحال، تقوم تحدد المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض  

لغ على بیان الربح أو  المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة على أنھ الفرق بین المبلغ الممكن استرداده للشركة الزمیلة وقیمتھا الدفتریة وتحمیل المب 
 الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد . 

 
 جموعة شركات الم

 
.  وما لم یذكر خالف ذلك، فإن الشركات التابعة كما ھو موضح أدناه  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱یوضح الجدول أدناه الشركات التابعة الرئیسیة للمجموعة كما في  

مساویة لحقوق التصویت التي  لدیھا رأس مال یتكون فقط من األسھم العادیة التي تحتفظ بھا المجموعة مباشرة. وتعتبر نسبة من حصص الملكیة المحتفظ بھا  
 تحتفظ بھا المجموعة.  یعتبر بلد التأسیس أو التسجیل أیضا مقر األعمال الرئیسي.

 

 األنشطة األساسیة  بلد التأسیس  اسم الشركة التابعة 
النسبة المئویة للمساھمة الفعلیة  

   للمجموعة
   ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
      
 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ تصنیع وتوزیع دقیق القمح والتجارة في النخالة والشعیر.  قطر شركة مطاحن الدقیق القطریة ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ تسویق دقیق القمح والمنتجات ذات الصلة.  قطر شركة قطر للصناعات الغذائیة ذ.م.م 

 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ تصنیع منتجات المخابز قطر مخبز ام سعید ذ.م.م 
 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ المتاجرة في المواد الغذائیة.  قطر الشركة أرزاق للتسویق ذ.م.م 

شركة مطاحن الدقیق القطریة  
للتجارة ذ.م.م (سابقا "شركة زین  

 للتجارة") 
 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ المتاجرة في المواد الغذائیة وأعالف الحیوانات.  قطر

 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ والمتاجرة في منتجات اللحوم المجمدة والخضروات. تصنیع  قطر شركة األغذیة الوطنیة ذ.م.م. 

 قطر شركة میدا للمشاریع ذ.م.م. 
اإلنشاءات المدنیة واالستثمار وإنشاء وإدارة المشاریع  

الصناعیة واألنشطة العقاریة وبیع وإیجار المعدات الثقیلة  
 والمرافق. 

۱۰۰ ٪  ۱۰۰ ٪ 

 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ المتاجرة في المواد الغذائیة ومواد النظافة.  السعودیة  شركة أرزاق الخلیجیة 
 ٪ ۱۰۰  ٪ ۱۰۰ االحتفاظ باالستثمارات في السلع  جزر كایمن تاور إنترناشیونال لیمتد 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  )ب(

  
 االعتراف والقیاس 

 
راكمة.  الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ، بالتكلفة ناقصا اإلھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض قیمة متیتم قیاس بنود  

 تسجل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بالتكلفة ناقصا انخفاض القیمة، إن وجد. 
 

المعدات ذات العالقة   تتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء الموجود. تتم رسملة البرامج المشتراة التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من وظائف 
حتسابھم كبنود منفصلة (مكونات  كجزء من تلك المعدات. إذا كان ألجزاء ھامة من بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم ا

 أساسیة) عن الممتلكات واآلالت والمعدات.  
 

 النفقات الالحقة 
 

ویمكن قیاس تكلفتھا بصورة موثوق    المجموعةتتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة مصاحبة للنفقات إلى  
 بھا.

 
 اإلھالك 

 
القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة  یحتسب اإلھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قیمھا الباقیة المقدرة باستخدام طریقة  

 النحو التالي:  ویتم االعتراف بھ في الربح أو الخسارة. األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات في السنة الحالیة وسنة المقارنة على 
 

          النحو التالي: األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات یتم تقدیرھا على  
     

     سنة  ۳۰إلى  ٥من    : المباني والحقوق المصاحبة لھا 
     سنة  ۲۰إلى  ۱   : آالت ومعدات وعدة یدویة 

     سنوات  ۱۰إلى  ٤   : أثاث وتركیبات 
     سنوات  ۱۰إلى  ٤من    : سیارات 

 
موجودات ضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ، تتم إعادة تصنیفھا إلى الفئة ذات الصلة بممتلكات ال یتم إھالك األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. بمجرد اكتمال ال

ي وطرق استھالك  وآالت ومعدات أخرى المشار إلیھا أعاله ویتم إھالكھا على ھذا النحو بمجرد بدء استخدامھا. تتم مراجعة القیم المتبقیة والعمر اإلنتاج
 ت في نھایة كل سنة مالیة، ویتم تعدیلھا مستقبالً، إذا كان ذلك مناسبًا. الممتلكات واآلالت والمعدا 

 
 إلغاء االعتراف 

 
ة. یتم تحدید المكاسب یلغى االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یتوقع من استخدامھ أو بیعھ أي منافع اقتصادیة مستقبلی 

استبعاد بند الممتلكات واآلالت والمعدات عن طریق مقارنة المتحصالت من استبعادھا مع القیم الدفتریة للممتلكات والمعدات، ویتم  والخسائر الناتجة عن  
 االعتراف بھا بالصافي ضمن الربح أو الخسارة. 

 
 برامج الحاسوب  - الموجودات غیر الملموسة  )ج(

 
لقیاس ا االعتراف و  

  
تعد جزًءا ال یتجزأ من أجھزة الحاسوب ویمكن تحدیدھا بشكل منفصل والتي من المحتمل أن تحقق فوائد اقتصادیة  یتم قیاس برامج الحاسوب التي ال 

.تتجاوز التكالیف بعد عام واحد من حیث التكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي خسائر متراكمة النخفاض القیمة   
  

 القیاس الالحق 
  

تي تعزز أو توسع أداء برامج الكمبیوتر بما یتجاوز مواصفاتھا األصلیة باعتبارھا تحسینًا رأسمالیًا وتُضاف إلى التكلفة  یتم االعتراف بالنفقات الالحقة ال
 . األصلیة لبرنامج الكمبیوتر. یتم تحمیل التكالیف المرتبطة بصیانة برامج الكمبیوتر على ربح أو خسارة السنة التي تم تكبدھا فیھا

 
 اإلطفاء 

  
عاًما.   ۲۰إلى  ۱٥لشطب تكلفة برامج الكمبیوتر باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر، والذي یتراوح من   طفاءاحتساب اال یتم 

 . ذلك مناسبًا یتم االعتراف باإلطفاء في الربح أو الخسارة. تتم مراجعة طریقة اإلطفاء والعمر اإلنتاجي في تاریخ كل تقریر ویتم تعدیلھا إذا كان
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 الشھرة (د)     

 
القابلة للتحدید  یتم قیاس الشھرة الناتجة عن االستحواذ على األعمال التجاریة على أنھا الزیادة في المقابل المحول على القیمة العادلة لصافي الموجود ات 

عتراف بالفرق مباشرة في الربح أو المقتناة. في حالة كان المقابل المحول أقل من القیمة العادلة لصافي الموجودات المحددة التي تم الحصول علیھا، یتم اال
بلیة إلى القیمة  الخسارة بصفتھا صفقة شراء صفقة. عندما یتم تأجیل تسویة أي جزء من المقابل المحول، یتم خصم المقابل الذي سیتم تحویلھ في فترات مستق

 الحالیة كما في تاریخ المعاملة. 
 

 القیاس الالحق 
 

اختبارھا من أجل االنخفاض في القیمة على أساس سنوي أو بشكل متكرر أكثر إذا كانت ھناك أحداث وظروف تشیر إلى  ال یتم إطفاء الشھرة، ولكن یتم  
 انخفاض قیمتھا (انظر السیاسة المحاسبیة "انخفاض القیمة"). 

 
 استثمارات عقاریة  )ه(

 
 اإلیجارات أو لزیادة رأس المال على المدى الطویل أو كلیھما. تعتبر األراضي والمباني عقارات استثماریة فقط عندما یتم االحتفاظ بھا لكسب  

 
جمیع المصروفات    یتم ذكر االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقصة االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.   ال یتم إھالك األرض. تتضمن تكلفة العقار

 التي تنسب مباشرة إلى إنشاء األصول ویستبعد منھا تكلفة الخدمة الیومیة لالستثمار العقاري.المنسوبة مباشرة إلنشاء الموجودات متضمنة تكالیف االقتراض  
 

 سنة.    ۳۰ - ۲۰یتم احتساب اھالك المباني على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ 
 

مة الدفتریة قد ال تكون  تتم مراجعة القیم الدفتریة للعقارات االستثماریة لتحدید االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القی
القابلة  داد. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القیم الدفتریة المبلغ المقدر الممكن استرداده ، یتم تخفیض الموجودات إلى قیمتھا  قابلة لالستر
 لالسترداد. 

 
بلیة من استخدامھ. یتم تضمین یلغى االعتراف عن بند االستثمار العقاري عند استبعاده أو عندما یصبح من غیر المتوقع الحصول على منافع اقتصادیة مستق 

 أي مكسب أو خسارة ناتجة عن استبعاد الموجود في بیان الدخل في السنة التي یتم فیھا استبعاد الموجودات. 
 

 المخزون    )و(
         

یصرف أوال، وھي تتضمن المصروفات المتكبدة یقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. تستند تكلفة المخزون إلى طریقة الوارد أوال  
ع المقدر في االتجاه  لشراء المخزون وغیرھا من التكالیف التي یتم تكبدھا إلى أن یصل إلى موقعھ وحالتھ الراھنة.  صافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البی 

 إلتمام عملیة البیع.  العادي لألعمال ناقصا التكالیف المقدرة لإلنجاز والتكالیف المقدرة الالزمة
 

وین مخصص ألي  عند بیع المخزون، یتم االعتراف بالقیمة الدفتریة لذلك المخزون كمصروف في الفترة التي یتم فیھا االعتراف باإلیراد ذي الصلة. یتم تك
ة التخفیض. یتم االعتراف بمبلغ أي رد  تخفیض للمخزون إلى صافي القیمة القابلة للتحقق وینعكس ھذا المخصص كمصروف في الربح أو الخسارة في فتر

 د. لشطب أي بنود من بنود المخزون، الناشئ عن زیادة في صافي القیمة القابلة للتحقق، في الربح أو الخسارة في الفترة التي یحدث فیھا الر
 

 استثمار في السلع  )ز(
         

بالتكلفة ناقًصا انخفاض القیمة. تحدد التكلفة باستخدام طریقة متوسط التكلفة المرجح للتكلفة. عندما یتسبب یمثل االستثمار في السلع المعادن الثمینة ویتم إثباتھ  
القیمة  حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة انخفاض القیمة، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل الموحد، إلى حد خسائر انخفاض  

 المعترف بھا سابقًا. 
 

أنھ في حالة عدم وجود معیار دولي للتقاریر المالیة ینطبق بشكل خاص على معاملة أو حدث أو شرط آخر، یستخدم المعدون   ۸دد معیار المحاسبة الدولي  یح
صدار ھذا الحكم، في تحدید أنھ عند إ  ۸الحكم في تطویر وتطبیق سیاسة محاسبیة ینتج عنھا معلومات ذات صلة وموثوقة. یمضي المعیار المحاسبي الدولي  

 یشیر الُمعدون إلى قابلیة التطبیق وینظرون فیھا بترتیب تنازلي: 
 

 (أ) متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التي تتناول قضایا مماثلة وذات صلة ؛ و 

 إلطار المفاھیمي. (ب) التعریفات ومعاییر االعتراف ومفاھیم القیاس للموجودات وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات في ا

ع تطبیق السیاسة أخذت إدارة المجموعة في االعتبار األھداف المحددة لالستثمار في السلع ونموذج األعمال الذي یتم بموجبھ االحتفاظ بھذه االستثمارات م 
لقیم موجودات المجموعة ضد أي تقلبات في السوق المحاسبیة المناسبة لالستثمار في السلع. وفقًا لإلدارة، فإن الغرض من االستثمار ھو التحوط بشكل طبیعي  

یتم بلورة أي  الدولیة. الھدف األساسي لیس تتبع تحركات السوق في أسعار السلع ولكن حمایة قیمة الموجودات ضد أي حركات سلبیة في دینامیكیات السوق.  
 مكاسب أو خسارة متعلقة باالستثمار في السلع ویتم االعتراف بھا عند التخلص. 
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 اإلیجارات   )ح(
 

وي على إیجار إذا كان ینقل  عند إبرام العقد تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد یمثل إیجارا أو یحتوي على إیجار. یعتبر العقد على أنھ یمثل إیجارا، أو یحت
لمدة زمنیة بمقابل. لتقییم ما إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة على استخدام أصل معین تستخدم المجموعة  الحق في السیطرة على استخدام الموجود المعین  

 .۱٦تعریف اإلیجار الوارد بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 

 المجموعة كمستأجر 
 

المقابل في العقد لكل مكون من مكونات اإلیجار على أساس أسعارھا النسبیة عند بدء أو تصحیح عقد یحتوي على مكون إیجار، تقوم المجموعة بتخصیص  
یجار كمكون الفردیة. مع ذلك، بالنسبة إلیجارات العقارات اختارت المجموعة عدم فصل المكونات غیر اإلیجار والمحاسبة عن اإلیجار والمكونات غیر اإل

 إیجار واحد. 
 

لتزامات اإلیجار في تاریخ بدء اإلیجار. یتم قیاس موجود حق االستخدام مبدئیًا بالتكلفة، والتي تشتمل على المبلغ  تعترف المجموعة بموجود حق االستخدام وا 
كالیف تفكیك وإزالة  األولي لمطلوب اإلیجار المعدل بأي مدفوعات إیجار تتم في أو قبل تاریخ البدء، باإلضافة إلى أي تكالیف أولیة مباشرة متكبدة وتقدیر ت

 ود األساسي أو استعادة الموجود األساسي أو الموقع الذي یوجد فیھ، ناقًصا أي حوافز إیجار مستلمة. الموج
 

إلنتاجي المقدر لموجودات  یتم الحقًا اھالك موجود حق االستخدامات باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ البدء إلى نھایة مدة عقد اإلیجار. یتم تحدید العمر ا
على نفس األساس الخاص بالممتلكات واآلالت والمعدات.  باإلضافة إلى ذلك، یتم تخفیض موجود حق االستخدام دوریا بخسائر االنخفاض في حق االستخدام  

 القیمة، إن وجدت، وتعدیلھ ببعض عملیات إعادة القیاس لمطلوب اإلیجار.  
 

لتي لم یتم سدادھا في تاریخ بدء العقد، ویتم خصمھا باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد  یتم قیاس مطلوب اإلیجار مبدئیًا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار ا
االقتراض    اإلیجار أو، إذا لم یكن من الممكن تحدید ھذا السعر بسھولة، یعتمد معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل

 اإلضافي كمعدل خصم.  
 

دل االقتراض االضافي لدیھا بالحصول على معدالت الفائدة من مصادر التمویل الخارجیة المختلفة وإجراء بعض التعدیالت لتعكس شروط تحدد المجموعة مع
 عقد اإلیجار ونوع الموجود المؤجر. 

 
 تشتمل مدفوعات اإلیجار المضمنة في قیاس التزام اإلیجار على ما یلي: 

  
 عات الثابتة الجوھریة؛  المدفوعات الثابتة بما في ذلك المدفو -
 مدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر، تقاس في البدایة باستخدام المؤشر أو السعر كما في تاریخ البدء؛   -
 المبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانة القیمة الباقیة؛ و   -
ة  سعر الممارسة بموجب خیار شراء تكون المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا ستقوم بممارستھ ومدفوعات اإلیجار في فترة تجدید اختیاری -

أكدة ة متلو كانت المجموعة متأكدة على نحو معقول من أنھا ستقوم بممارسة خیار التمدید والغرامات عن اإلنھاء المبكر إلیجار ما لم تكن المجموع
 على نحو معقول من أنھا لن تقوم باإلنھاء المبكر.  

 
فوعات اإلیجار المستقبلیة  یتم قیاس مطلوبات اإلیجار الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. تتم إعادة القیاس عندما یكون ھناك تغییر في مد

لقیمة المتبقیة، أو إذا قامت المجموعة  الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل، أو إذا كان ھناك تغییر في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان ا
 بتغییر تقییمھا لما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء أو لو كانت ھناك دفعة إیجار عینیة ثابتة.  

 
 

خدام، أو یتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة  عندما تتم إعادة قیاس مطلوب اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة لموجود حق االست
 إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة لموجود حق االستخدام إلى الصفر. 

 
 اإلیجارات قصیرة األجل وإیجارات الموجودات المنخفضة القیمة  

 
شھرا أو أقل واإلیجارات    ۱۲بھا فترة إیجار لـ    اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار لإلیجارات قصیرة األجل التي 

 ة اإلیجار. ذات الموجودات المنخفضة القیمة. تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المصاحبة لھذه اإلیجارات كمصروف بطریقة القسط الثابت على مدى فتر
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 (تابع)اإلیجارات (ح)   

 
 المجموعة كمؤجر

 
النسبیة عند بدء أو تصحیح عقد یحتوي على مكون إیجار، تقوم المجموعة بتخصیص المقابل في العقد لكل مكون من مكونات اإلیجار على أساس أسعارھا  

 الفردیة. 
 

 تمویلي أم إیجار تشغیلي. عندما تعمل المجموعة كمؤجر، تحدد في تاریخ بدء اإلیجار ما إذا كان كل إیجار ھو إیجار 
 

ألساسي. لو كان ذلك  لتصنیف كل إیجار، تجري المجموعة تقییما كلیا لما إذا كان اإلیجار ینقل بشكل كبیر جمیع المخاطر والحوافز المتعلقة بملكیة الموجود ا
ھذه التقییم، تدرس المجموعة مؤشرات معینة مثل ما إذا    ھو الحال، عندھا یكون اإلیجار ھو إیجار تمویلي، وإن لم یكن، فھذا ھو إیجار تشغیلي. كجزء من

 كان اإلیجار ھو لجزء رئیسي للعمر االقتصادي للموجود. 
 

قییم تصنیف  عندما تكون المجموعة مؤجًرا وسیًطا، فإنھا تحاسب حصتھا في عقد اإلیجار الرئیسي وعقد اإلیجار من الباطن بشكل منفصل. تقوم الشركة بت
لإلیجار من الباطن بالرجوع إلى موجود حق االستخدام الناشئ من اإلیجار الرئیسي، ولیس بالرجوع إلى الموجود الرئیسي. لو كان اإلیجار  اإلیجار بالنسبة  

 الرئیسي ھو إیجار قصیر األجل تطبق علیھ المجموعة االستثناء المذكور أعاله، عندھا تصنف اإلیجار من الباطن كإیجار تشغیلي. 
 

 لتخصیص المقابل في العقد.  ۱٥تیبا یحتوي على مكونات إیجار وغیر إیجار، عندھا تطبق المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم لو كان ھناك تر
 

كما تقوم   على صافي االستثمار في اإلیجار.  ۹تطبق المجموعة متطلبات إلغاء االعتراف وانخفاض القیمة الواردة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 المجموعة بانتظام بمراجعة القیم الباقیة غیر المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب إجمالي االستثمار في اإلیجار. 

 
  "اإلیرادات تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار المستلمة بموجب اإلیجارات التشغیلیة كإیراد على اساس القسط الثابت على مدى ھذه اإلیجارات كجزء من

 التشغیلیة األخرى". 
 

 األدوات المالیة    )ط(
 

        االعتراف والقیاس المبدئي
         

ما تصبح المجموعة طرفا  یتم االعتراف المبدئي بالذمم التجاریة المدینة عند نشؤھا. جمیع الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة یتم االعتراف بھا مبدئیا عند
 لألداة. في النصوص التعاقدیة 

 
ال یكون بالقیمة العادلة من   الموجود المالي، ما لم یكن ذمة تجاریة مدینة بدون مكون تمویل مھم، أو مطلوبا مالیا یقاس مبدئیا بالقیمة العادلة زائدا، للبند الذي

 ون تمویل مھم تقاس مبدئیا بسعر المعاملة. خالل الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة التي تنسب مباشرة إلى االقتناء. الحسابات المدینة بدون مك
      

 التصنیف والقیاس الالحق للموجودات المالیة 
         

 التصنیف عند االعتراف المبدئي 
 

 عند االعتراف المبدئي، یصنف الموجود المالي بـ: 
 

 خالل الربح أو الخسارة: إذا استوفى الشروط التالیة وكان غیر مصنف بالقیمة العادلة من  -التكلفة المطفأة •
 یتم االحتفاظ بھ في نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  -
 تؤدي شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة لیست سوى للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.  -

 إذا استوفى كال الشرطین التالیین ولم یكن مخصصا على أنھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  -الدخل الشامل اآلخر  القیمة العادلة من خالل   •
 یتم االحتفاظ بھ في نموذج أعمال یتم تحقیق ھدفھ عن طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة؛ و  -
 إلى تدفقات نقدیة لیست سوى المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.  تؤدي شروطھ التعاقدیة في تواریخ محددة -

جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة باعتبارھا تقاس بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل    –القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   •
 الشامل اآلخر كما ھو موضح أعاله. 

 
الحقة في القیمة عتراف المبدئي بأداة استثمار حقوق ملكیة ال یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة، تختار المجموعة بصورة غیر قابلة لإللغاء عرض التغییرات العند اال

 العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم إجراء ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدة. 
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 التصنیف والقیاس الالحق للموجودات المالیة (تابع)

 
بالقیمة  ھو موضح أعاله    یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة باعتبارھا تقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما

بالتكلفة المطفأة    العادلة من خالل الربح أو الخسارة. عند االعتراف المبدئي، قد تقوم المجموعة بتخصیص ال رجعة فیھ لموجود مالي یستوفي اشتراطات قیاسھ
بذل القیام  الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، لو كان  ك یزیل أو یقلل على نحو كبیر من الفجوة  أو بالقیمة العادلة من خالل 

 المحاسبیة التي قد تنشأ بخالف ذلك. 
     

 تقییم نموذج األعمال -الموجودات المالیة 
         

األعمال ا  تقوم المجموعة بتقییم ھدف نموذج األعمال الذي یحتفظ فیھ بموجود مالي على مستوى محفظة ألن ھذا یعكس بشكل أفضل الطریقة التي تدار بھ
 وتقدیم المعلومات لإلدارة. المعلومات التي تؤخذ في االعتبار تشمل : 

         
ني تدفقات  السیاسات واألھداف المعلنة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات في الممارسة العملیة. وھي تشمل ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على ج  -

 خالل بیع موجودات؛نقدیة تعاقدیة أو تحقیق تدفقات نقدیة من 
 كیفیة تقییم أداء المحافظ وتقدیم التقاریر إلدارة المجموعة؛ -
 المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا نموذج لألعمال) وكیفیة إدارة تلك المخاطر؛ -
التعویض یستند على القیمة العادلة للموجودات التي تتم إدارتھا أو التدفقات النقدیة  على سبیل المثال، سواًء كان    -كیفیة تعویض مدیري األعمال   -

 التعاقدیة التي یتم جمعھا، و 
 وتیرة وحجم وتوقیت مبیعات الموجودات المالیة في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات حول نشاط المبیعات في المستقبل.  -
 

المالیة ألطراف ثالثة في معامالت غیر مؤھلة إللغاء االعتراف ال تعتبر مبیعات لھذا الغرض، وذلك بما ینسجم مع اعتراف    إن عملیات نقل الموجودات 
 المجموعة المستمر بالموجودات. 

 
 الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا للمتاجرة أو التي تدار والتي یتم تقییم أداءھا على أساس القیمة العادلة 

 بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقاس 
    

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست سوى مدفوعات عن أصل الدین والفائدة علیھ  -الموجودات المالیة 
المبدئي. یتم تعریف "الفائدة" بأنھا مقابل عن القیمة الزمنیة  ألغراض ھذا التقییم، یتم تعریف "أصل المبلغ" بأنھ القیمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف 

المخاطر األساسیة لإلقراض والتكالی  الزمن وغیرھا من  القائم خالل فترة معینة من  بالمبلغ األصلي  المرتبطة  ف (مثل مخاطر للمال والمخاطر االئتمانیة 
 السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك ھامش الربح. 

 
شمل ذلك  ا إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست سوى مدفوعات عن أصل الدین والفائدة علیھ، تأخذ المجموعة بالشروط التعاقدیة لألداة. وی عند تقییم م

وفاء بھذا الشرط. عند تقییم ما إذا كان الموجود المالي یحتوي على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث ال یمكنھ ال
 إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة في االعتبار ما یلي: 

         
 األحداث الطارئة التي من شأنھا تغییر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة؛ -
 الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدیة، بما في ذلك ممیزات األسعار المتغیرة؛ -
 زات التمدید؛ و المدفوعات مقدما وممی -
 
 الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (على سبیل المثال ممیزات عدم حق الرجوع).  -

 
غیر المسددة من أصل غ  تتوافق میزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معیار أصل الدین والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما یمثل إلى حد كبیر المبال

 الدین والفائدة على المبلغ األصلي القائم، والتي قد تشمل تعویض إضافي معقول عن اإلنھاء المبكر للعقد. 
         

السداد بمبلغ یعادل أو یمثل  باإلضافة إلى ذلك، وبالنسبة لموجود مالي مقتنى بالخصم أو بالقسط إلى مبلغھ التعاقدي اإلسمي، فإن المزیة التي تسمح أو تتطلب 
ناسبا عن اإلنھاء على نحو كبیر المبلغ التعاقدي االسمي مضافا إلیھ الفائدة التعاقدیة المستحقة (وغیر المدفوعة) والتي قد تتضمن أیضا تعویضا إضافیا م 

 ر مھمة عند االعتراف المبدئي. المبكر) تتم معاملتھا بصورة منسجمة مع ھذا المعیار لو كانت القیمة العادلة لمزید السداد غی
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 القیاس الالحق واألرباح والخسائر  -الموجودات المالیة 
         

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم تخفیض التكلفة المطفأة بخسائر    -بالتكلفة المطفأة  الموجودات المالیة   -
اف بأي  رانخفاض القیمة. یتم االعتراف بإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة في الربح أو الخسارة. یتم االعت

 ربح أو خسارة من االستبعاد في الربح أو الخسارة. 
 

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر،    -الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -
 الخسارة. بما في ذلك الفائدة أو إیراد األرباح الموزعة، في الربح أو 

 
یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بإیراد الفائدة الذي یحتسب    –أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -

االعتراف بصافي األرباح والخسائر    باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، وأرباح وخسائر تحویل عمالت أجنبیة وانخفاض القیمة في الربح أو الخسارة. یتم
 و الخسارة. في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء االعتراف، فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر یتم إعادة تصنیفھا إلى الربح أ

 
ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بتوزیعات  یتم قیاس    – االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -

رباح  األرباح كإیراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف بصافي األ
 للربح أو الخسارة. والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال یتم إلغاء االعتراف عنھا  

 
 التصنیف و القیاس الالحق  -المطلوبات المالیة 

 
مالي بالقیمة العادلة من  یتم تصنیف المطلوبات المالیة على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم تصنیف المطلوب ال

كمحتفظ بھ للمتاجرة، أو أنھ مشتق أو تم تصنیفھ على ھذا النحو عند االعتراف المبدئي. یتم قیاس المطلوبات المالیة خالل الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھ  
في الربح أو الخسارة.    بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة وصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي مصاریف فائدة، یتم االعتراف بھا 

وخسائر صرف العمالت   تم قیاس المطلوبات المالیة األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بمصروفات الفوائد وأرباحی
 األجنبیة في الربح أو الخسارة.  یتم أیًضا االعتراف بأي مكسب أو خسارة من االستبعاد في الربح أو الخسارة. 

 
 عتراف إلغاء اال

 
 الموجودات المالیة 

 
تنازلھا عن الح المالي، أو عند  الموجود  النقدیة من  التدفقات  التعاقدیة في  الحقوق  انتھاء  المجموعة االعتراف عن موجود مالي عند  قوق في استالم  تلغي 

الي، أو أن المجموعة ال تتنازل عن وال تحتفظ بجمیع مخاطر  التدفقات النقدیة التعاقدیة من خالل معاملة یتم فیھا نقل كافة مخاطر وعوائد ملكیة الموجود الم
 وفوائد الملكیة كما أنھا ال تحتفظ بالسیطرة على الموجود المالي. 

 
ء كبیر من في حالة دخول المجموعة في معامالت تنقل بموجبھا الموجودات المعترف بھا في بیان مركزھا المالي الموحد، لكنھا تحتفظ إما بجمیع أو جز

 المخاطر والعوائد من الموجودات المنقولة ال یتم إلغاء االعتراف بالموجودات المحولة. 
   

 المطلوبات المالیة 
 

بالمطلوبات  ا االعتراف  تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتھا التعاقدیة أو عند إلغائھا أو انتھاء مدتھا. كما تلغي المجموعة أیض
مطلوب مالي جدید على  المالیة عندما یتم تعدیل شروطھا وإذا كانت التدفقات النقدیة للمطلوب المعدل مختلفة اختالفا كبیراً، وفي ھذه الحالة یتم االعتراف ب

الدفتریة المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي  أساس الشروط المعدلة بالقیمة العادلة. عند إلغاء االعتراف بمطلوب مالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة  
 موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متكبدة) في الربح أو الخسارة. 

 
 المقاصة 

 
  جموعة حقتتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد فقط وحصرا عندما یكون لدى الم

 قانوني قابل للتطبیق في مقاصة المبالغ، وتنوي إما تسویتھا على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في نفس الوقت. 
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 (ي)    انخفاض القیمة  
 

 الموجودات المالیة غیر المشتقة 
 

و ذمم تجاریة تعترف الشركة بمخصصات الخسائر عن الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة (قروض مستحقة الدفع  
الدخل الشامل اآلخر أو  وأخرى مدینة ومستحقات من أطراف ذات عالقة ونقد بالبنوك). ال تحتفظ المجموعة بموجودات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل  

 استثمارات الدین واستثمارات حقوق الملكیة التي یتم قیاسھا الحقًا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  
 

 تقیس المجموعة مخصص الخسارة إما بمبلغ یعادل: 
 

تج من جمیع حاالت التعثر الممكنة على مدى عمر األدوات  الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة وھي تلك الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تن  -
 المالیة؛ أو 

شھرا بعد   ۱۲شھرا وھي تتضمن حصة من الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر الممكنة خالل  ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة لـ  -
 شھرا). ۱۲من  تاریخ التقریر (أو فترة أقصر لو كان العمر المتوقع لألداة أقل 

 
 تعتبر المجموعة أنھا غیر معرضة ألیة مخاطر ائتمانیة فیما یتعلق بذممھا المدینة من الحكومات أو الكیانات التي تسیطر علیھا.  

 
الذي یعترف بموجبھ بالخسائر االئتمانیة  بالنسبة للموجودات المالیة، باستثناء النقد في البنك، طبقت المجموعة المنھج المبسط لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة  

الخسائر االئتمانیة  المتوقعة مدى الحیاة لھذه الموجودات والتي تعكس زیادة مخاطر االئتمان.  الحد األقصى للفترة التي یتم أخذھا في االعتبار عند تقدیر  
 الئتمان. المتوقعة ھو الحد األقصى للفترة التعاقدیة التي تتعرض فیھا المجموعة لمخاطر ا

 
تدرس المجموعة  عند تحدید ما إذا كانت مخاطر ائتمان موجود مالي قد زادت بشكل كبیر منذ االعتراف المبدئي وعند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة،  

ي والنوعي استنادا إلى الخبرة  معلومات معقولة ویمكن دعمھا وذات صلة ومتاحة بدون تكلفة أو جھد غیر ضروریین. یتضمن ذلك المعلومات والتحلیل الكم
 التاریخیة للمجموعة والتقییم االئتماني المدروس والمعلومات االستشرافیة. 

 
شھرا.  تعتبر المجموعة أن األرصدة لدى البنوك لدیھا    ۱۲مخصصات الخسائر على األرصدة البنكیة یتم قیاسھا دائما بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة لمدة  

 المخاطر عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان لدیھا مساویاً للتعریف المفھوم عالمیاً لـ "درجة االستثمار".  مستوى منخفض من 
 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
 

حاالت العجز النقدي (أي الفرق بین الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي التقدیرات المرجحة لخسائر االئتمان. یتم قیاس خسائر االئتمان بالقیمة الحالیة لجمیع  
المتو  االئتمانیة  الخسائر  یتم خصم  استالمھا).  المجموعة  تتوقع  التي  النقدیة  والتدفقات  للعقد  وفقا  للكیان  المستحقة  النقدیة  الفعلي التدفقات  الفائدة  بمعدل  قعة 

 للموجود المالي. 
 

 الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة 
 

جود المالي "ذو  خ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قیمة ائتمانیة منخفضة.  یعتبر الموفي تاری
 وجود المالي. قیمة ائتمانیة منخفضة" عند وقوع حدث أو أكثر من األحداث التي لھا تأثیر ضار على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة للم

 
 یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة االئتمانیة لموجود مالي البیانات التالیة التي یمكن مالحظتھا: 

 
 مواجھة المقترض أو المصدر لصعوبة مالیة كبیرة؛ -
 یوما؛ أو  ۳٦٥إخالل بعقد مثل التعثر أو تجاوز موعد االستحقاق بأكثر من  -
 بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغیرھا؛إعادة ھیكلة المجموعة لقرض أو سلفة   -
 یكون من المحتمل دخول المقترض في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظیم مالي أخرى؛ أو  -
 اختفاء سوق نشطة لورقة مالیة بسبب صعوبات مالیة.  -

 
 عرض مخصص على الموجودات المالیة في بیان المركز المالي 

 
 للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القیمة الدفتریة اإلجمالیة للموجودات. یتم خصم مخصصات الخسائر 

 
 الشطب 

 
تجري المجموعة  یتم شطب القیمة الدفتریة اإلجمالیة لموجود مالي عندما ال یكون لدى المجموعة توقعات معقولة باسترداد موجود مالي بأكملھ أو جزء منھ. 

ق بتوقیت الشطب والمبلغ المشطوب على أساس احتمال وجود توقعات معقولة باالسترداد. ال تتوقع المجموعة أن تسترد جزءاً كبیراً تقییما منفصال فیما یتعل
داد لمجموعة السترمن المبلغ المشطوب. برغم ذلك، قد تظل الموجودات المالیة التي شطبت خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا ا

 المبالغ المستحقة. 
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 انخفاض القیمة (تابع)(ي)    

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة 

 
حالة وجود مثل  . في  في تاریخ كل تقریر، تقوم الشركة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على انخفاض القیمة 

 ذلك المؤشر عندھا یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك الموجود. یتم اختبار الشھرة سنویا النخفاض القیمة. 
 

ة مستقلة الختبار انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدیة داخلة من االستخدام المستمر وذلك بصور
لمنتجة للنقد أو  لى نحو كبیر عن التدفقات النقدیة الداخلة للوحدات المنتجة للنقد األخرى. الشھرة التي تنشأ من تجمیع األعمال یتم تخصیصھا للوحدات اع

 مجموعة الوحدات المنتجة للنقد التي یتوقع لھا أن تستفید من متالزمات تجمیع األعمال. 
 

و لوحدة منتجة للنقد ھي قیمتھ قید االستخدام وقیمتھ العادلة ناقصا تكالیف البیع، أیھما أكبر. تستند القیمة قید االستخدام إلى  القیمة القابلة لالسترداد لموجود أ
لقیمة الزمنیة الحالیة ل   التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم لما قبل الضریبة الذي یعكس التقییمات السوقیة

 للنقود والمخاطر المحددة لذلك الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.  
 

 بلة لالسترداد.  یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة في الحالة التي تزید فیھا القیمة الدفتریة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھ القا
 

مة في الربح أو الخسارة. یتم تخصیصھا أوال لتخفیض القیمة الدفتریة ألیة شھرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن  یتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القی
 ثم لتخفیض المبالغ الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد وذلك على أساس التناسب. 

  
للموجودات األخرى یتم رد خسارة االنخفاض في القیمة فقط إلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة  االنخفاض في القیمة ھو عدم عكس قیمة الشھرة. بالنسبة  

 ة. للموجود عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا، بالصافي من اإلھالك واإلطفاء، لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیم
 

 النقد وما یعادلھ (ك)    
 

وك والودائع قصیرة  بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتكون النقد وما یعادلھ من النقد و ما یعادلھ و األرصدة غیر المقیدة والودائع غیر المقیدة لدى البنألغراض 
 األجل التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل، بالصافي من السحب على المكشوف القائم. 

 
 المال رأس (ل)    

 
یة باعتبارھا خصما  یتم تصنیف األسھم العادیة كحقوق ملكیة. یتم إظھار التكالیف اإلضافیة التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسھم جدیدة أو خیارات بحقوق الملك

 من المتحصالت. 
 

 مكافآت نھایة خدمة الموظفین (م)    
         

تستند ھذه المكافآت إلى الرواتب النھائیة  ۲۰۰٤لسنة  ۱٤دین وفقاً لعقود العمل وقانون العمل القطري رقم تقدم المجموعة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا الواف
 للموظفین وطول فترة الخدمة، شریطة إكمال حد أدنى من الخدمة. تستحق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة التوظیف. 

         
ي صندوق التقاعد الذي تدیره دولة قطر للموظفین القطریین وفقًا لقانون التقاعد. یتم تضمین التكلفة الناتجة ضمن تكلفة كذلك، تقدم المجموعة مساھمتھا ف

عند استحقاقھا.    الموظفین في بیان الربح أو الخسارة المجمع. ال یوجد على المجموعة التزامات دفع أخرى بمجرد دفع المساھمات. یتم االعتراف بالمساھمات
 عرض ذلك كمطلوب غیر متداول آخر في بیان المركز المالي ھذا. تم 
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 القروض (ن)    

 
ویتم االعتراف بأي فرق    یتم االعتراف بالقروض مبدئیًا بالقیمة العادلة، مخصوًما منھا تكالیف المعاملة المتكبدة. یتم قیاس القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة.

طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم   بین المتحصالت (صافیة من تكالیف المعاملة) وقیمة االسترداد في األرباح أو الخسائر على مدار فترة القروض باستخدام
سحب بعض   االعتراف بالرسوم المسددة إلنشاء تسھیالت القروض باعتبارھا ضمن تكالیف المعاملة الخاصة بالقرض إلى القدر الذي یكون فیھ من المحتمل

 أو جمیع ھذه التسھیالت. وفي ھذه الحالة، یتم تأجیل الرسوم لحین إجراء السحب.  
 

رق بین القیمة  االعتراف بالقروض من بیان المركز المالي الموحد عندما یتم تنفیذ االلتزام الوارد بالعقد أو إلغاؤه أو انقضاؤه.  یتم االعتراف بالفیتم إلغاء  
ولة أو مطلوبات تم تحملھا،  الدفتریة لاللتزام المالي الذي تم اطفاؤه أو تحویلھ لطرف آخر والمبلغ النقدي المدفوع، بما في ذلك أي موجودات غیر نقدیة مح

 في بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد باعتباره إیرادات أو تكالیف تمویل أخرى. 
 

 شھراً بعد فترة التقریر.  ۱۲تم تصنیف القروض كمطلوبات متداولة ما لم یتوفر لدى المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة المطلوب لفترة ال تقل عن 
 

 االعتراف باإلیراد )    س(
 

 اإلیراد من العقود المبرمة مع العمالء 
 

 ٥وفقًا للنموذج التالي المكون من    مجموعةیتم االعتراف باإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء لبیع البضائع وتقدیم الخدمات في السیاق العادي ألنشطة ال
 خطوات: 

 
 ا. تحدید العقود مع العمالء: العقد ھو اتفاق ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد المعاییر الخاصة بكل عقد والتي یجب الوفاء بھ .۱
 تحدید التزامات األداء ضمن العقد: التزام األداء ھو وعد بتسلیم سلعة أو خدمة إلى العمیل.  .۲
 استحقاقھ مقابل تسلیم البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العمیل. مجموعة تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع ال .۳
 تخصیص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحوي أكثر من التزام أداء.  .٤
  لتزام (التزامات) األداء.تحقیق اإلیرادات كیفما ومتى تمت تلبیة ا .٥

 
 سیاسات التزامات األداء واالعتراف باإلیراد 

         
 میل. یقاس اإلیراد استنادا إلى المقابل المحدد في العقد مع العمیل. تعترف المجموعة باإلیراد عندما تحول السیطرة على سلعة أو خدمة إلى ع

 
التالي معلومات حول طبیعة   الجدول  الھامة، وسیاسات االعتراف  یقدم  الدفع  العمالء، متضمنة أحكام  بالعقود مع  الواردة  التزامات األداء  وتوقیت استیفاء 

 باإلیراد ذات العالقة. 
 

 طبیعة وتوقیت استیفاء التزام األداء، متضمنا أحكام الدفع المھمة   نوع الخدمات 
   

بیع المنتجات المصنعة  
 االعتراف باإلیراد في نقطة زمنیة عندما یتم تسلیم البضائع للعمالء استنادا إلى األسعار المتفق علیھا مع العمیل. یتم     والمتداولة: 

   
التعاقد والخدمات األخرى ذات  

استنادا إلى  یتم االعتراف باإلیراد على مدى الفترة الزمنیة استنادا إلى مرحلة إكمال المشاریع والتي یتم تحدیدھا      الصلة: 
 طریقة المدخالت. یتم االعتراف بالتكالیف ذات الصلة في الربح أو الخسارة عند تكبدھا. 

   
 یتم االعتراف باإلیراد في نقطة زمنیة عندما یتم تسلیم البضائع للعمالء استنادا إلى األسعار المتفق علیھا مع العمیل.      مواد البناء واللوجستیات: 
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 االعتراف باإلیراد (تابع)    ) (س
    

 إیرادات اإلیجار 
         

إلیجار الممنوح  یتم االعتراف بإیرادات اإلیجار من االستثمار العقاري على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ذات الصلة. یتم االعتراف بحافز ا
 إجمالي دخل اإلیجار على مدى فترة اإلیجار. كجزء ال یتجزأ من 

 
 إیراد ومصروف الفائدة 

         
الذي یخصم بالضبط   یتم االعتراف بإیرادات ومصروفات الفوائد في بیان الدخل الموحد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل 

المقدرة والم النقدیة المستقبلیة  قبوضات خالل العمر المتوقع للموجود أو المطلوب المالي (أو ،عند االقتضاء، فترة أقصر) إلى القیمة الدفتریة المدفوعات 
تبار جمیع الشروط التعاقدیة  للموجود أو المطلوب المالي. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي ، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة مع األخذ في االع

 داة المالیة ، ولكن لیس خسائر االئتمان المستقبلیة. لأل
         

ائدة الفعلي. تتضمن  یشمل احتساب معدل الفائدة الفعلي جمیع تكالیف ورسوم المعامالت والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال یتجزأ من معدل الف
مباشرة إلى حیازة أو إصدار موجود أو مطلوب مالي. تتضمن إیرادات ومصروفات الفوائد المعروضة تكالیف المعاملة التكالیف اإلضافیة التي یمكن أن تنسب  

 الفعلي.   في بیان الدخل الشامل الفوائد على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة المحسوبة على أساس معدل الفائدة
 

 إیرادات االستثمارات المالیة 
         

قیمة الدفتریة لالستثمارات یتم االعتراف بأرباح أو خسائر بیع االستثمارات المالیة في الربح أو الخسارة وذلك عن الفرق بین القیمة العادلة للمقابل المستلم وال
 المالیة. 

 
 إیراد توزیعات أرباح 

         
 إلیراد. یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عندما ینشأ الحق في استالم ا

 
 تعویض من حكومة قطر 

                   
 یتم استحقاق التعویض من حكومة قطر عن بیع الدقیق المدعوم بناًء على شروط اتفاقیة الدعم الموقعة من قبل المجموعة مع حكومة قطر.  

    
 ضریبة الدخل )   ع(

 
ربح السنة الخاضع للضریبة، معدلة بأیة تصحیحات على الضریبة المستحقة الدفع فیما  تشتمل ضریبة الدخل على الضریبة المتوقعة المستحقة الدفع على  

لسنة   ۳۹والقرار الوزاري رقم    و ۲۰۱۸لسنة    ۲٤یتعلق بسنوات سابقة. تحتسب الضریبة على أساس القوانین الضریبیة المطبقة (قانون ضریبة الدخل رقم  
قریر في دولة قطر. تقوم اإلدارة بإجراء تقییم دوري للمراكز المتخذة في اإلقرارات الضریبیة فیما یتعلق ) أو التي تطبق على نحو كبیر في تاریخ الت۲۰۱۹

 باألوضاع التي تخضع فیھا الالئحة الضریبیة المطبقة للتفسیر. 
 

ا التي تختارھا  المعاملة  یقین بشأن  للتفسیر وكان ھناك عدم  المعمول بھا خاضعة  اللوائح الضریبیة  تقبلھا مصلحة    مجموعةلإذا كانت  أن  یحتمل  والتي ال 
لضریبیة  الضرائب، فإنھا تحدد مخصًصا عند االقتضاء على أساس المبالغ المتوقع دفعھا إلى السلطات الضریبیة. المخصصات المكونة بخصوص المراكز ا

 األحكام والتقدیرات السابقة. غیر المؤكدة یعاد تقییمھا متى ما تغیرت الظروف أو لو كانت ھناك معلومات جدیدة تؤثر على  
 

یانات المالیة ومبالغھا ذات یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروق المؤقتة التي تنشأ بین القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المعلن عنھا في الب
على أساس معدالت الضریبة التي یتوقع تطبیقھا في السنة عندما    الصلة المستخدمة ألغراض الضرائب.  یتم قیاس موجودات ومطلوبات الضریبیة المؤجلة

) أو التي  ۲۰۱۸لسنة    ۲٤یتم تحقیق الموجود أو تسویة المطلوب باستخدام معدالت الضریبة على أساس القوانین الضریبیة المطبقة (قانون ضریبة الدخل رقم  
 تطبق على نحو كبیر في تاریخ التقریر في دولة قطر. 
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 المخصصات    ) ف(

 
 یتم االعتراف بمخصص عندما: 

 
 یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتیجة لحدث سابق، -
 یكون من المتوقع أن یطلب من المجموعة سداد االلتزام، و  -
 االلتزام.یمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ   -

 
الحال التقدیرات  لتعكس أفضل  المطلوب لسداد االلتزام. تتم مراجعة المخصصات سنویا  للمبلغ  الحالیة ألفضل تقدیر،  لقیمة  للنفقات  مبلغ المخصص ھو  یة 

 المطلوبة لتسویة االلتزامات. 
 

 تكالیف االقتراض )    ص(
 

لغرض المقصود  تتم رسملة تكالیف القروض التي تنسب مباشرة إلى حیازة أو إنشاء أو إصدار الموجود الذي یستغرق بالضرورة فترة زمنیة أساسیة لتجھیزه ل
ا.  تشتمل تكالیف القروض  منھ أو لبیعھ، كجزء من تكلفة الموجودات المعنیة.   ویتم إدراج تكالیف القروض االخرى كمصروفات في السنة التي یتم تكبدھا فیھ

 على تكالیف الفائدة والتكالیف األخرى التي تتكبدھا المجموعة فیما یتعلق باقتراض األموال. 
 

 تحویل عمالت أجنبیة )    ق(
 

 العملة الوظیفیة وعملة العرض  
 

المنشأة ("العملة الوظیفیة").  ویتم عرض البیانات المالیة الموحدة باللایر  یتم قیاس بنود البیانات المالیة الموحدة بعملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل بھا  
 القطري، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة األم وشركاتھا التابعة والشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. 

 
 معامالت وأرصدة  

 
العملة الوظیفیة باستخدام معدالت الصرف السائدة بتاریخ المعاملة أو التقییم حیث یتم إعادة قیاس البنود. أرباح  یتم ترجمة المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى  

یتم إثبات أسعار الصرف النھائیة للموجودات والمطلوبات النقدیة    وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت ومن الترجمة في السنة.
األجنبیة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المجمع. ویتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة المرتبطة بالقروض في  بالعمالت  

ت بالصافي".  ویتم عرض جمیع أرباح وخسائر صرف العمال  -بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد أیًضا تحت بند "تكالیف التمویل  
 األجنبیة في بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحد ضمن "إیرادات أخرى".   

  
 العائدات للسھم )   ر(

 
 العائد األساسي للسھم 

 یتم احتساب ربحیة األسھم األساسیة بقسمة:
 

 األسھم العادیة األرباح العائدة إلى المالك في المجموعة باستثناء أي تكالیف خدمة األسھم بخالف  -
 السنة.  على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة المالیة، المعدلة وفقا لبنود المكافآت في األسھم العادیة الصادرة خالل -

 
 ربحیة السھم المخففة  

 االعتبار: تعدل ربحیة السھم المخففة األرقام المستخدمة في تحدید ربحیة السھم األساسیة بحیث تأخذ في 
 

 تأثیر ما بعد ضریبة الدخل على الفوائد وتكالیف التمویل األخرى المرتبطة باألسھم العادیة المحتملة المخففة، و  -
 فة. المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي كان من الممكن أن تكون قائمة بافتراض تحویل جمیع األسھم العادیة المحتملة المخف -
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 قیاس القیمة العادلة )     ش(

 
القیاس. یستند    القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عن بیع موجود أو دفعھ عن تحویل التزام في معاملة نظامیة بین مشاركین في السوق في تاریخ

 قیاس القیمة العادلة على افتراض أن : 
 

 في السوق الرئیسي للموجود أو المطلوب، أو  -
 في غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر فائدة للموجودات أو المطلوبات.  -

 
 ویجب أن یتیسر للمجموعة الوصول إلى السوق الرئیسیة أو األكثر مالءمة. 

 
افتراض أن  القیمة العادلة لموجود أو مطلوب تقاس باستخدام االفتراضات التي   سیستخدمھا المشاركون باألسواق عند تسعیر الموجود أو المطلوب، على 
 یتصرف المشاركون في السوق بما یحقق أفضل منفعة اقتصادیة لھم. 

 
أعلى وأفضل استخدام أو  یأخذ قیاس القیمة العادلة لموجود غیر مالي في االعتبار مقدرة المشاركین بالسوق على جني منافع اقتصادیة باستخدام الموجود في 

 ببیعھ لمشارك آخر بالسوق سیستخدم الموجود في أعلى وأفضل استخدام. 
 

ى من استخدام المالحظات تستخدم المجموعة طرق التقییم التي تتناسب مع الظروف الراھنة والتي تتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، واالستفادة المثل
 لصلة والتقلیل إلى أدنى حد من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. القابلة للمالحظة ذات ا

 
للقیمة العادلة،   وتصنف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا واإلفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة ضمن التسلسل الھرمي

 التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:  والموضحة أدناه بناء على مدخالت المستوى األدنى
 

 : أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة ۱المستوى  -
 مباشرة. : تقنیات التقییم التي یكون اقل مستوى للمدخالت التي لھا تأثیر ھام على قیاس القیمة العادلة واضحة بصورة مباشرة أو غیر ۲المستوى  -
 : تقنیات التقییم التي یكون أقل مستوى للمدخالت التي لھا تأثیر ھام على قیاس القیمة العادلة غیر واضحة. ۳المستوى  -

 
المستویات في  بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج في البیانات المالیة الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تم إجراء تحویالت بین  

 تقریر.  التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (بناء على أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة
        

 التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول  (ت)
         

 المتداول / غیر المتداول. یكون الموجود متداوال لو كان:تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات على أساس التصنیف 
         
 من المتوقع أن تتحقق أو یُعتزم بیعھا أو استھالكھا في دورة التشغیل العادیة، والمحتفظ بھا في المقام األول لغرض المتاجرة.  -
 من المتوقع تحقیقھا في غضون اثني عشر شھًرا بعد الفترة المشمولة بالتقریر؛ أو -
 النقد أو ما یعادلھ ما لم یتم تقییده من تبادلھ أو استخدامھ لتسویة المطلوب لمدة اثني عشر شھًرا على األقل بعد فترة التقریر. -
         

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى على أنھا غیر متداولة. یكون المطلوب متداوال عندما یكون: 
 
 التشغیلیة االعتیادیة؛من المتوقع سداده في الدورة   -
 المعقودة في المقام األول ألغراض التجارة -
 من المتوقع تحقیقھا في غضون اثني عشر شھًرا بعد الفترة المشمولة بالتقریر؛أو -
 ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة المطلوب لمدة ال تقل عن اثني عشر شھًرا بعد فترة التقریر -
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 زكاة )       ث(
 

شؤون اإلسالمیة.  تُفرض الزكاة على الدخل المعدل األعلى الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي وفقًا لبنود صندوق الزكاة الذي تشرف علیھ وزارة األوقاف وال
 سالمیة. یتم تحمیل مخصص الزكاة على قائمة الدخل الموحدة. یتم تحدید أساس قیاس الزكاة من قبل اإلدارة على أساس الشریعة اإل

  
 مساھمة صندوق دعم األنشطة االجتماعیة والریاضیة )    خ(

 
٪ من صافي  ۲٫٥، فإن المجموعة مطالبة بالمساھمة بنسبة  ۲۰۱۰واإلیضاحات ذات الصلة الصادرة في ینایر    ۲۰۰۸لسنة    ۱۳وفقًا للقانون القطري رقم  

یتطلب االعتراف بمبلغ الذمم الدائنة كتوزیع دخل في    ۱۳الشركة السنویة في صندوق الدولة االجتماعي والریاضي.  التوضیح المتعلق بالقانون رقم  أرباح  
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد.

           
         التقاریر القطاعیة    (ذ)

         
المجموعة التي تمارس أنشطة تجاریة قد تحقق منھا إیرادات وتتكبد مصاریف، بما في ذلك اإلیرادات والمصروفات التي قطاع التشغیل ھو أحد مكونات  

دارة (كونھا صانع  تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى ، والتي تتم مراجعة نتائجھا التشغیلیة بانتظام من قبل كبار مسؤولي المجموعة. اإل
 التشغیلي الرئیسي) التخاذ قرارات بشأن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقییم أدائھ، والتي تتوفر لھا معلومات مالیة منفصلة. القرار 
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 قطاعات التشغیل     . ٤

 
 معلومات عن التجزئة التي یصدر عنھا التقریر

 

 استثمارات   
 الخدمات المدارة و

 
 التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات  

 المقاوالت   
 العقارات وغیرھا و

  
 اإلجمالي 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ دیسمبر   ۳۱للسنة المنتھیة في 
                

                االیرادات / الربح 
 ۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰  ۱٬۳۷۷٬۳۱٤٬۸۱٦  ۲٥۷٬٤۲٥٬۲٦٤  ۳۸٦٬٦٦۳٬٤٥۲  ۹٤۰٬۲۸۰٬۸٦٦  ۹۹۰٬٦٥۱٬۳٦٤  -  - اإلیراد الخارجي  

 ۱۰٥٬۲۲٦٬۹٥۹  ٦٥٬۹۱۸٬۱۳۲  ٥٬۳۸٤٬۸۲۹  ۲٬۳۰۲٬٥۷۸  ۲۳٬۷۰٥٬٤٦۷  ۲٥٬۱۳۰٬٤٥۲  ۷٦٬۱۳٦٬٦٦۳  ۳۸٬٤۸٥٬۱۰۲ إیرادات أخرى 
 ۳٥۷٬۱۱٤٬٤۰۷  ۳۳۹٬۱٦۸٬۲٦٦  ۲۰٥٬٤۷۱٬۰٦۸  ۹٤٬۹٤٥٬۲۷٥  ۱٥۱٬٦٤۳٬۳۳۹  ۲٤٤٬۲۲۲٬۹۹۱  -  - اإلیرادات فیما بین القطاعات  

 ۹٤٬٦۱۲٬۷۰۸  ۱٤٥٬٥٦۱٬۰۳۲  -  -  ۹٤٬٦۱۲٬۷۰۸  ۱٤٥٬٥٦۱٬۰۳۲  -  - تعویض من حكومة قطر  
 ۱٬۷٥٤٬٦٦۰٬۲۰٤  ۱٬۹۲۷٬۹٦۲٬۲٤٦  ٤٦۸٬۲۸۱٬۱٦۱  ٤۸۳٬۹۱۱٬۳۰٥  ۱٬۲۱۰٬۲٤۲٬۳۸۰  ۱٬٤۰٥٬٥٦٥٬۸۳۹  ۷٦٬۱۳٦٬٦٦۳  ۳۸٬٤۸٥٬۱۰۲ إجمالي االیراد  

 ۱۹۳٬۹٤۳٬٥۱۲  ۱۹٤٬۲۱۷٬۷۳۰  ٥٬۸٦٥٬٤۳۷  ۲۲٬۷۰۹٬۹٤٦  ۱۱٥٬۲۲۰٬۹۷۲  ۱۹۹٬۹۱۹٬۹۲۰  ۷۲٬۸٥۷٬۱۰۳  (۲۸٬٤۱۲٬۱۳٦) الربح/ (الخسارة) القطاع  
                

 

 استثمارات   
 الخدمات المدارة و

 
 التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات  

 المقاوالت   
 العقارات وغیرھا و

  
 اإلجمالي 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ دیسمبر   ۳۱كما في 
                

                الموجودات والمطلوبات  
 ۱٬۰۷۳٬۰٤۲٬٤٦۰  ۱٬۳٤۹٬۰٤٤٬۳٤۲  ۲٥۹٬۱۱٤٬۹۷۷  ۳۰۹٬٤٦٤٬٤۹٥  ۳٤٤٬۳٦۲٬۰۳۹  ٦۷٥٬۹٤۱٬۱۷٤  ٤٦۹٬٥٦٥٬٤٤٤  ۳٦۳٬٦۳۸٬٦۷۳ الموجودات المتداولة 

 ۱٬۳٦۸٬۹۳٥٬٥۱٥  ۱٬۲۹۷٬۲۲٦٬۷۱۷  ٤٤۸٬٤۱٥٬۷۹۰  ۷۲۱٬۲۷٤٬۹٤٤  ۹۹٬٤٤٤٬٥٤٥  ۱٤۸٬٤۷۲٬۱٦۸  ۸۲۱٬۰۷٥٬۱۸۰  ٤۲۷٬٤۷۹٬٦۰٥   الموجودات غیر المتداولة
 ۲٬٤٤۱٬۹۷۷٬۹۷٥  ۲٬٦٤٦٬۲۷۱٬۰٥۹  ۷۰۷٬٥۳۰٬۷٦۷  ۱٬۰۳۰٬۷۳۹٬٤۳۹  ٤٤۳٬۸۰٦٬٥۸٤  ۸۲٤٬٤۱۳٬۳٤۲  ۱٬۲۹۰٬٦٤۰٬٦۲٤  ۷۹۱٬۱۱۸٬۲۷۸ ي الموجودات إجمال

                
 ۸۹۱٬۲٦۰٬٥۷٥  ۱٬۱٥۱٬۷۱۰٬٦۹۷  ۲۸۷٬۰۱۱٬٥٤۲  ۱٤۰٬۱٥۷٬٤٤۲  ۳۰۱٬۷٦۰٬۳۷۰  ۲۷٦٬٤۲۳٬٤۰۸  ۳۰۲٬٤۸۸٬٦٦۳  ۷۳٥٬۱۲۹٬۸٤۷ المطلوبات المتداولة  

 ۲۳۱٬۹٤٦٬۸٦۲  ۲۱۰٬۲٥٤٬٥۲٥  ۹٬٥۷۳٬۰۱٤  ۱۰٬۷۰٤٬٤۱٥  ۳۳٬۲۰۲٬٤۲۳  ۱۸۲٬۸۷۷٬۳٤۹  ۱۸۹٬۱۷۱٬٤۲٥  ۱٦٬٦۷۲٬۷٦۱ مطلوبات غیر متداولة 
 ۱٬۱۲۳٬۲۰۷٬٤۳۷  ۱٬۳٦۱٬۹٦٥٬۲۲۲  ۲۹٦٬٥۸٤٬٥٥٦  ۱٥۰٬۸٦۱٬۸٥۷  ۳۳٤٬۹٦۲٬۷۹۳  ٤٥۹٬۳۰۰٬۷٥۷  ٤۹۱٬٦٦۰٬۰۸۸  ۷٥۱٬۸۰۲٬٦۰۸ إجمالي المطلوبات  

 
 



 شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بالریال القطري                                 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

۳۱ 
 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات  . ٥

 
المباني والحقوق   

 المصاحبة لھا:
 

 ومعدات أدوات 
 

 أثاث وتركیبات 
 

 المركبات 
 

 أدوات 
أعمال رأسمالیة قید   

 التنفیذ
 

 اإلجمالي 
              

              التكلفة: 
 ۱٬۱۲۰٬٤۲۳٬٤۸٦  ۲۲٬۱۲۳٬۷۰٦  ۲٥٬۰۸٦٬۰۰۷  ۱۳۰٬۸۱۰٬٦۲٥  ۲۹٬۲٥۰٬۹۹۹  ۳٥۷٬٤۸۹٬۷۸۱  ٥٥٥٬٦٦۲٬۳٦۸  ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ۱۸٬۲۰۷٬۹۳٥  ٥٬٤۳۳٬۲٥۱  ۲٬۲۱٤٬۳۰٤  ٤٬٤٥۲٬٤۸۰  ۱٬٥۷۳٬۲۹۲  ۲٬۸۸۱٬۷۲۲  ۱٬٦٥۲٬۸۸٦ إضافات   
) ۲۹٬٤٦۹(  ) ۱٬٦۹۳٬۸۹۱(  - االستبعادات      )٤٬۷٥۰٬٦۳۷ (    )٤٬۰۲۲٬۹۸٥(   )۲۱٤٬۸٦۸ (   )۱۰٬۷۱۱٬۸٥۰ (  

) ۲۰٬۷۷٤٬۲٤۲(  ۷۷۷٬۷٦۱  ۱۸۳٬۰۰۰  ۲۰٦٬۰۰۹  ۱۷٬٤۸۲٬۲۱٤  ۲٬۱۲٥٬۲٥۸ محول من أعمال رأسمالیة قید التنفیذ     - 
) ۱۸٬٤٦۹(  -  -  -  - إعادة تصنیف     ۲۱٤٬۸٦۸  ۱۹٦٬۳۹۹ 

 ۱٬۱۲۸٬۱۱٥٬۹۷۰  ٦٬۷۸۲٬۷۱٥  ۲٤٬۰۳٦٬٦۱۸  ۱۳۰٬٦۹٥٬٤٦۸  ۳۱٬۰۰۰٬۸۳۱  ۳۷٦٬۱٥۹٬۸۲٦  ٥٥۹٬٤٤۰٬٥۱۲  ۲۰۲۲ینایر  ۱/ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 ۲٦٬۰۹۹٬٥۳۷  ٦٬۷۹۸٬۰۹۳  ٤٬۱۰۲٬٤٥۹  ۱٬۳۷۰٬٦۱۹  ۱٬۸۹۸٬٤۳۱  ۱۱٬۸۱٤٬۰۰۳  ۱۱٥٬۹۳۲ إضافات    

) ۱٬۰٦٦٬۹٥٥(  ) ۷٬٦۷٥٬٤۸٦(  - االستبعادات    )۷٬۱۰٦٬۰۱۲ (   )٤۱۹٬۹٤۰ (   )۲٬۰۲۳٬۱۹٥ (   )۱۸٬۲۹۱٬٥۸۸ (  
) ۱٬٦٥۳٬۲٦٦(  ۱٦٬٤٦٥  -  -  ۱٬٦٤۹٬۳۰۱  ) ۱۲٬٥۰۰( محول من / (إلى) أعمال رأسمالیة قید التنفیذ     - 

  ۱٬۱۳٥٬۹۲۳٬۹۱۹  ۹٬۹۰٤٬۳٤۷  ۲۷٬۷۳٥٬٦۰۲  ۱۲٤٬۹٦۰٬۰۷٥  ۳۱٬۸۳۲٬۳۰۷  ۳۸۱٬۹٤۷٬٦٤٤  ٥٥۹٬٥٤۳٬۹٤٤  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
             

              االھالك المتراكم:  
 ۸۱۳٬۸٤۹٬٤٤۰  -  ۲۰٬۰٤۹٬۰٤۳  ۱۰٦٬۷۱۰٬٤۹۷  ۲۲٬٦۸٤٬۱۳٥  ۲٦۳٬٤۰۷٬۹۹٤  ٤۰۰٬۹۹۷٬۷۷۱  ۲۰۲۱ینایر  ۱في 

 ٤٥٬٦۹۹٬۲۷۹  -  ۲٬٦۱۸٬۳۲۲  ۱۲٬٥۹٦٬۱٤٦  ۲٬۳۱۸٬۱٤۸  ۱٥٬۱۲۸٬٦٦٦  ۱۳٬۰۳۷٬۹۹۷ ) ۳۲مصروف للسنة (إیضاح 
) ۱۱٬۰۷۰(  ) ۱٬٦٤٥٬٦۷۳(  - االستبعادات      )٤٬۷٥۰٬٦۳۷ (   )۳٬٦۱۱٬۹۸۲ (   -  )۱۰٬۰۱۹٬۳٦۲ (  

) ۱٥٬٤۱۱(   -  - التحویالت     -  -  -  )۱٥٬٤۱۱ (  
 ۸٤۹٬٥۱۳٬۹٤٦  -  ۱۹٬۰٥٥٬۳۸۳  ۱۱٤٬٥٥٦٬۰۰٦  ۲٤٬۹۷٥٬۸۰۲  ۲۷٦٬۸۹۰٬۹۸۷  ٤۱٤٬۰۳٥٬۷٦۸ ۲۰۲۲ینایر  ۱/ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 ٤۱٬۹٤۰٬٤۲۱  -  ٤٬۲۳۹٬٥۱۰  ۸٬۲۱۱٬۰۰٥  ۲٬۱۲٦٬٥۲۲  ۱٤٬۸٤۹٬۳۷۰  ۱۲٬٥۱٤٬۰۱٤ ) ۳۲مصروف للسنة (إیضاح 
) ۹٦۲٬٤۱۲(  ) ٦٬۸٤۸٬٦۹۹(  - االستبعادات      )٦٬۸۷۷٬۲۱۰ (   (۳۳۲٬٤۰۰)  -  (۱٥٬۰۲۰٬۷۲۱) 

  ۸۷٦٬٤۳۳٬٦٤٦  -  ۲۲٬۹٦۲٬٤۹۳  ۱۱٥٬۸۸۹٬۸۰۱  ۲٦٬۱۳۹٬۹۱۲  ۲۸٤٬۸۹۱٬٦٥۸  ٤۲٦٬٥٤۹٬۷۸۲  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
             

              صافي القیمة الدفتریة:
 ۲٥۹٬٤۹۰٬۲۷۳  ۹٬۹۰٤٬۳٤۷  ٤٬۷۷۳٬۱۱۰  ۹٬۰۷۰٬۲۷٤  ٥٬٦۹۲٬۳۹٥  ۹۷٬۰٥٥٬۹۸٦  ۱۳۲٬۹۹٤٬۱٦۲  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۲۷۸٬٦۰۲٬۰۲٤  ٦٬۷۸۲٬۷۱٥  ٤٬۹۸۱٬۲۳٥  ۱٦٬۱۳۹٬٤٦۲  ٦٬۰۲٥٬۰۲۹  ۹۹٬۲٦۸٬۸۳۹  ۱٤٥٬٤۰٤٬۷٤٤  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
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الموجودات غیر الملموسة .  ٦  

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ برامج الحاسوب 

    
    التكلفة: 

 ۱٬۸٤٥٬۱۹٤  ۱٬۸٦۳٬٦٦۳ ینایر ۱في 
 -  ۳٬٦٤۲٬۷۰۷ إضافات 

) ۱۸٬٤٦۹( إعادة تصنیف من / (إلى) الممتلكات واآلالت والمعدات    ۱۸٬٤٦۹ 
 ۱٬۸٦۳٬٦٦۳  ٥٬٤۸۷٬۹۰۱ دیسمبر   ۳۱في 

    
    إطفاء متراكم 

 ۱٬۱۰٥٬۰۳۸  ۱٬۳۱۹٬۹۰٦ ینایر ۱في 
 ۲۱٤٬۸٦۸  ۷۰۷٬۹۳٥ المصروف للسنة 

 ۱٬۳۱۹٬۹۰٦  ۲٬۰۲۷٬۸٤۱ دیسمبر   ۳۱في 
    

    صافي القیمة الدفتریة:
 ٥٤۳٬۷٥۷  ۳٬٤٦۰٬۰٦۰ دیسمبر  ۳۱في 

 
 موجودات حق االستخدام / مطلوبات االیجار  . ۷

 
 موجودات حق االستخدام  ۷/۱

 
 سنوات من تاریخ التقریر.  ٥إلى  ۲تتعلق موجودات حق االستخدام باألراضي والمركبات التي تنتھي صالحیتھا في غضون 

 
 ۲۰۲۲    ۲۰۲۱ 

    التكلفة: 
 ۱۰۰٬۹۲۲٬۰٥۳  ۱۰۰٬۹۱۳٬۱٥۳ ینایر ۱في 

 ۲۸٥٬۳۳۱  ۷٬۱۸۸٬۱۷۱ إضافات 
 (۲۹٤٬۲۳۱)  ) ۳٬۱۲٥٬۷٥٥( إلغاء االعتراف 

 ۱۰۰٬۹۱۳٬۱٥۳  ۱۰٤٬۹۷٥٬٥٦۹ دیسمبر   ۳۱في 
    

    االھالك المتراكم: 
 ۲۲٬٤٥۹٬٦۱۸  ۲۷٬۲۷۷٬۲۱۷ ینایر ۱في 

 ٤٬۸۱۷٬٥۹۹  ۹٬۲٥۷٬۳۸۷ )۳۲مصروف للسنة (إیضاح 
 ۲۷٬۲۷۷٬۲۱۷  ۳٦٬٥۳٤٬٦۰٤ دیسمبر   ۳۱في 

    
    صافي القیمة الدفتریة:

 ۷۳٬٦۳٥٬۹۳٦  ٦۸٬٤٤۰٬۹٦٥ دیسمبر   ۳۱في 
 

 مطلوبات اإلیجار   ۷/۲
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۷٬۲۰۲٬۸٥۰  ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹ ینایر ۱في 
 ۲۸٥٬۳۳۱  ۷٬۲۳۲٬۳٤۱ إضافات  

) ۱۰٬۲٤٦٬٤۰۸( ناقصاً: مدفوعات اإلیجار خالل السنة    )۱٬٤٥٤٬۸٥٤ (  
 ٦۳۳٬۷۲۲  ۸۲٥٬۳۰٦ مصروف الفائدة 

 ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹  ۱٤٬٤۷۸٬۲۸۸ دیسمبر   ۳۱في 
    

 یتم عرض مطلوبات اإلیجار في بیان المركز المالي على النحو التالي: 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤٬٦٤۰٬۳۲٤  ۸٬٤٤۷٬٤۹۲ متداولة 
 ۱۲٬۰۲٦٬۷۲٥  ٦٬۰۳۰٬۷۹٦ غیر متداولة 

 ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹  ۱٤٬٤۷۸٬۲۸۸ إجمالي مطلوبات اإلیجار
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 موجودات حق االستخدام / مطلوبات االیجار (تابع)  . ۷

 
    تحلیل استحقاق مطلوبات اإلیجار كما یلي:

 ٥٬۳٥۰٬۸۹۹  ٥٬٦۹۱٬٦٤٤ سنة  ۱ال تزید عن 
 ۱۰٬٦۷۹٬۰۹٦  ۱۰٬۱۹٤٬۲۱۸ سنوات ٥سنة و ال تزید عن  ۱أكثر من 
 ۲٬٥۳۳٬۰۸٦  - سنوات   ٥أكثر من 

 ۱٥٬۸۸٥٬۸٦۲  ۱۸٬٥٦۳٬۰۸۱ 
 ) ۱٬۸۹٦٬۰۳۲(  (۱٬٤۰۷٬٥۷٤) مصروفات تمویل مستقبلیة إلیجارات تمویلیة 

 ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹  ۱٤٬٤۷۸٬۲۸۸ إجمالي مطلوبات اإلیجار
 

 فیما یلي المبالغ المعترف بھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد: 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤٬۸۱۷٬٥۹۹  ۹٬۲٥۷٬۳۸۷ ) ۳۲إھالك موجودات حق االستخدام (إیضاح 
 ٦۳۳٬۷۲۲  ۸۲٥٬۳۰٦ الفائدة على مطلوبات اإلیجار  

 
 استثمارات عقاریة    . ۸

 
مباني ال  األراضي    اإلجمالي   

     ۲۰۲۲  ۲۰۲۱  
  

 
 

   

        التكلفة 
 ٦۲۳٬۹٥۷٬۲٤۹  ٦۲۳٬۹٥۷٬۲٤۹  ۱٦۹٬۹٤۱٬۹٤۹  ٤٥٤٬۰۱٥٬۳۰۰ ینایر ۱في 
 ٦۲۳٬۹٥۷٬۲٤۹  ٦۲۳٬۹٥۷٬۲٤۹  ۱٦۹٬۹٤۱٬۹٤۹  ٤٥٤٬۰۱٥٬۳۰۰ دیسمبر   ۳۱في 

        
        اإلھالك المتراكم 

 ۹٥٬۰٤۰٬۸٤٦  ۱۰۰٬۳۹۰٬۸٦۳  ۱۰۰٬۳۹۰٬۸٦۳  - ینایر ۱في 
 ٥٬۳٥۰٬۰۱۷   ٥٬۳٥۰٬۰۰۷   ٥٬۳٥۰٬۰۰۷  - ) ۳۲اإلھالك (إیضاح 

 ۱۰۰٬۳۹۰٬۸٦۳  ۱۰٥٬۷٤۰٬۸۷۰  ۱۰٥٬۷٤۰٬۸۷۰  - دیسمبر   ۳۱في 
        

        صافي القیمة الدفتریة  
 -  ٥۱۸٬۲۱٦٬۳۷۹  ٦٤٬۲۰۱٬۰۷۹  ٤٥٤٬۰۱٥٬۳۰۰ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 
 ٥۲۳٬٥٦٦٬۳۸٦  -  ٦۹٬٥٥۱٬۰۸٦  ٤٥٤٬۰۱٥٬۳۰۰ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

  
ة لإللغاء من سنة یتكون العقار االستثماري من عدد من العقارات السكنیة والتجاریة المؤجرة ألطراف ثالثة. یحتوي كل عقد إیجار على فترة أولیة غیر قابل 

 إلى خمس سنوات. یتم التفاوض على التجدیدات الالحقة مع المستأجرین وتاریخیاً كان متوسط فترة التجدید سنة واحدة. 
 

 ٦٥۹:  ۲۰۲۱ملیون لایر قطري (  ٦۰۳والبالغة    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ت اإلدارة خدمات مقیِّم مستقل لحساب القیمة العادلة للعقار االستثماري كما في  استخدم
 ملیون لایر قطري). یعتمد التقییم على معاملة الموجود المماثل في نفس المنطقة.  

 
ملیون لایر قطري) للمجموعة مرھونة مقابل تسھیالت تمویل إسالمي (إیضاح    ۳۰۹٫۱۲:  ۲۰۲۱ملیون لایر قطري (  ۳۰٤٫٥۷استثمارات عقاریة بمبلغ  

۲٥.( 
 

 استثمار في أدوات حقوق الملكیة    . ۹
 

 قامت المجموعة باستثمارات في األوراق المالیة وھي مصنفة على النحو التالي:
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    متداول 

 ۱٬۹٤۳٬٦۹٤  ۲٬۲۸۸٬۲۸۱ خالل الربح أو الخسارة *قیمة عادلة من 
    غیر متداول 

 ٤٥۳٬۳۱٦٬۷٤۸  ۳۹۸٬۷٤۲٬۹٥٥  القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲  ٤۰۱٬۰۳۱٬۲۳٦ إجمالي استثمارات مالیة 

 
 * تشمل ھذه االستثمارات في أسھم مدرجة في مصر. 

 
 



 شركة زاد القابضة ش.م.ق.ع. 
 

 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
 بالریال القطري                                 ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في وللسنة المنتھیة في 

۳٤ 
 

 
 حقوق الملكیة (تابع) استثمار في أدوات   . ۹

 
 الحركة خالل السنة على النحو التالي: 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤  ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲ ینایر ۱في 
 ۱۹۰٬٤۱۱٬٦۳۰  ۷۱٬۲۱۸٬٥۱٤ إضافات خالل السنة 

 ) ٤٬۲۲۲٬۰۲۰(  ) ۷۱٬٤۱۸٬۳۱۷( استبعادات خالل السنة 
 ۱٬۲٦۰٬۳۲۹  ۳٤٤٬٥۸۷ القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛

 ) ٤۹٬۱٥۰٬٥٤۱(  ) ٥٤٬۳۷۳٬۹۹۰( القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲  ٤۰۱٬۰۳۱٬۲۳٦ ینایر  ۳۱في 

 
 استثمار في شركة شقیقة    .  ۱۰

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۹٬٤٥۰٬۲٥٥  ۸٬۸٥٥٬٦۸٤ استثمارات في شركة شقیقة 
 ) ٥۹٤٬٥۷۱(  ) ۷٦۱٬۸۰٤( حصة الخسارة خالل العام 
 ۸٬۸٥٥٬٦۸٤  ۸٬۰۹۳٬۸۸۰ االستثمار في نھایة السنة 

 
٪، والتي تعمل في إنتاج منتجات األلبان والمنتجات  ٥۱یتم تنفیذ االستثمارات المذكورة أعاله في شركة "اندیجینوس فودز برایفت لیمتد" في الھند، تمتلك  

 االستثمارات باستخدام طریقة حقوق الملكیة.المرتبطة بھا. یتم المحاسبة عن ھذه 
 

 یلخص الجدول أدناه المعلومات المالیة للشركة الزمیلة للمجموعة. 
  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    نسبة المساھمة في الملكیة 
 ۸٬٦٤۱٬٥۸۳  ۸٬٥۲٦٬٥٥۸ الموجودات غیر المتداولة 

 ۲٬٦۳۸٬٤٦٥  ۳٬۰۱۳٬۹۹۱ الموجودات المتداولة 
 ٤٬۷۸٦٬۳۳۱  ٦٬٦۸۸٬۱۳۱ المتداولة المطلوبات 

 ٦٬٤۹۳٬۷۱۷  ٤٬۸٥۲٬٤۲۰ )٪۱۰۰صافي موجودات (
 ۳٬۳۱۱٬۷۹٦  ۲٬٤۷٤٬۷۳٤ حصة المجموعة من صافي الموجودات 

    
    القیمة الدفتریة للمساھمة في شركة شقیقة

 ۷٬۸۹۸٬۷۳۹  ۱۳٬۲٥۰٬۰۳۲ اإلیرادات 
 ) ۱٬۲۷٥٬۹۰۳(  (۱٬٤۹۳٬۷۳٤) ) ٪۱۰۰من عملیات مستمرة ( خسارة

 -  - ) ٪۱۰۰الدخل الشامل اآلخر (
 ) ۱٬۲۷٥٬۹۰۳(  (۱٬٤۹۳٬۷۳٤) ٪)۱۰۰إجمالي الدخل الشامل (

 ) ٥۹٤٬٥۷۱(  (۷٦۱٬۸۰٤) حصة المجموعة في إجمالي الدخل الشامل 
 

 مبالغ محتجزة وذمم مدینة أخرى  .    ۱۱
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۹٬۰۹٦٬٤٥۱  ۲۰٬۷٤۱٬۰٤۸ مدینة  مبالغ محتجزة
 ۱٬٤۸۳٬٤۱۲  ۲٥۷٬٤۸۸ ذمم مدینة أخرى 

 ۱۰٬٥۷۹٬۸٦۳  ۲۰٬۹۹۸٬٥۳٦ اإلجمالي 
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 الشھرة   . ۱۲

 
 اختبار انخفاض قیمة الشھرة 

         
 الوطنیة لألغذیة كوحدة منتجة للنقد وخصصت الشھرة الكاملة المكتسبة من خالل دمج األعمال لھذه الوحدة المنتجة للنقد.  حددت المجموعة المجموعة

         
على المیزانیات    نقدي بناءً تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد لوحدة تولید النقد بناًء على حسابات القیمة قید االستخدام تستخدم ھذه الحسابات توقعات التدفق ال

نمو المقدر الموضح  المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. یتم استقراء التدفقات النقدیة بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدل ال
د النقد. نتیجة لھذا التمرین، لم یتم تحدید أي انخفاض  أدناه. ال یتجاوز معدل النمو النھائي متوسط معدل النمو طویل األجل لألعمال التي تعمل فیھا وحدات تولی

 : ال یوجد انخفاض للقیمة)۲۰۲۱. (۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في القیمة في 
  

 االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في حسابات القیمة قید االستخدام: 
 

 شركة األغذیة الوطنیة ذ.م.م.  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٪۳٫۱۸  ٪٥٫۰۰ معدل النمو السنوي المركب 
 ٪۲٫۰۰  ٪۲٫۰۰ معدل النمو النھائي 

 ٪۸٫۹۷  ٪۸٫۹۷ معدل الخصم 
 

المحرك    حددت اإلدارة معدل نمو الحجم السنوي المركب لوحدة تولید النقد على مدى خمس سنوات لیكون االفتراض الرئیسي. حجم النمو في كل فترة ھو 
نمو   معدل  یعتمد  والتكالیف.  لإلیرادات  الخصم الرئیسي  معدالت  تعكس  السوق.  لتطورات  اإلدارة  وتوقعات  السابق  األداء  على  المركب  السنوي  الحجم 

 المستخدمة مخاطر محددة تتعلق بقطاعات التشغیل ذات الصلة. 
 

 مستحق من حكومة قطر   .  ۱۳
 

 مستحق من حكومة قطر 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
)ة(ُمعدل     

    تعویض مستحق من حكومة قطر  
 ۳٦٬۹۷۹٬۸۹۸  ۳۲٬٥۰۸٬۳٦۲ ینایر ۱في 

 (۹۹٬٥۰۲٬۱۸۱)  (۱٥۰٬۷٥۳٬۳۷۱) نقد مستلم خالل السنة   
 ۹٤٬٦۱۲٬۷۰۸  ۱٤٥٬٥٦۱٬۰۳۲ التعویض المستحق عن سنة بیع الدقیق المدعوم

 ٤۱۷٬۹۳۷  - ) ۱التعویض عن التخزین والتشغیل (
 ۳۲٬٥۰۸٬۳٦۲  ۲۷٬۳۱٦٬۰۲۳ دیسمبر    ۳۱في 

 
 ) تمثل المبالغ المستحقة من حكومة قطر استرداد المطالبات المتعلقة بإیرادات التخزین والتشغیل للمخزون االستراتیجي من النفط. ۱(

 
 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  .  ۱٤

 
سبة الدولي  تدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والكیانات واألفراد الذین یندرجون ضمن تعریف الطرف ذي الصلة كما ھو مشار إلیھ في معیار المحا

 إفصاحات األطراف ذات الصلة. ۲٤رقم 
 

ظفي اإلدارة العلیا والكیانات ذات مساھمین لھم مساھمة  تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركات تحت ملكیة مشتركة و/أو إدارة مشتركة والسیطرة، ومو
 مسیطرة على شركات زمیلة، واألطراف األخرى ذات الصلة. 

 
 مستحقات من األطراف ذات العالقة    ۱/۱٤

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ العالقة  

     
 ٦٬۷۸۷٬۲۲٤  ۱۲٬۳۹۷٬۳۸٥ ملكیة مشتركة  شركة داندي لیمتد ذ.م.م.  

 -  ۲۳۸٬۰۰۱ ملكیة مشتركة  القابضة ذ.م.م. شركة االخوة السبعة 
 -  ۱۸٬۳۹۷ ملكیة مشتركة  شركة االستثمار العقاري ذ.م.م. الجبر

  ۱۲٬٦٥۳٬۷۸۳  ٦٬۷۸۷٬۲۲٤ 
 

 جمیع الذمم المدینة المذكورة أعاله ذات طبیعة تجاریة ، وال تحمل أي فائدة أو أوراق مالیة وھي مستحقة القبض عند الطلب. 
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 (تابع)  أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  .  ۱٤

 
 مستحقات ألطراف ذات عالقة   ۲/۱٤

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲ العالقة  
     

 ۳٬۷۲۸٬۷۳۹  ۳٬۲۰۷٬۷۰۷ ملكیة مشتركة  الشركة القطریة للمنظفات ذ.م.م. 
 ۳٬۹۳۱٬٥۰۰  ۲٬۱۱۱٬٦٥٤ ملكیة مشتركة  ذ.م.م. شركة أعیان للتأجیر التمویلي قطر

 ۱٬۲٤٦٬۰۳٥  - ملكیة مشتركة  االخوة السبعة القابضة ذ.م.م. شركة 
  ٥٬۳۱۹٬۳٦۱  ۸٬۹۰٦٬۲۷٤ 

 
 الذمم الدائنة أعاله ذات طبیعة تجاریة، وال تحتسب عنھا فائدة أو ضمان وتستحق الدفع عند الطلب. 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ۳/۱٤

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    اإلدارة تعویضات لكبار موظفي 
 ۱٥٬٥۲۷٬۷۰۰  ۱٤٬٦۹۲٬۱۳۲ مكافآت لكبار موظفي اإلدارة 

 ٤٥۸٬٦٥٤  ٤٥۸٬٦٥٤ مزایا ما بعد انتھاء الخدمة 
 ۱٥٬۱٥۰٬۷۸٦  ۱٥٬۹۸٦٬۳٥٤ 

 
 لایر قطري).  ۹٬۰۷۰٬۰۰۲: ۲۰۲۱لایر قطري (  ۹٬۰۲۳٬۰۷۳* تشمل مكافآت اإلدارة الرئیسیة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 

 
    بیع البضائع والخدمات 

    الشركات تحت السیطرة المشتركة 
    

 ۱٥٬۸۷۹  - قطر  -شركة أعیان للتأجیر 
 ۹۷٬٥٦۹  ٦٤٬۳۲۰ قطر -الشركة القطریة للمنظفات ذ.م.م. 

 ۱۱٬٤۲۱٬۲۸۳  ٦٬٤۰٤٬٤٤۰ قطر   -شركة داندي لیمتد ذ.م.م.
 ٦٬٤٦۸٬۷٦۰  ۱۱٬٥۳٤٬۷۳۱ 

 
    شراء البضائع 

    الشركات تحت السیطرة المشتركة 
 ٤٬٥۲۸٬۹۳٦  ٦٬۰۷۱٬۰۷۸ شركة أعیان للتأجیر التمویلي قطر 
 ۱۲٬٥۸۷  ۱۲٥٬۲٤۱ الشركة القطریة للمنظفات ذ.م.م. 

 ۸٬٥۸۹٬۷٥٦  ۲٬۸٦۱٬۲٤۰ شركة داندي لیمتد ذ.م.م. 
 ۹٬۰٥۷٬٥٥۹  ۱۳٬۱۳۱٬۲۷۹ 

 
 تمت الموافقة علیھا من قبل اإلدارة. كما تمت جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

 
 مخزون   .  ۱٥

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۲۸٬۲۱۳٬۱٤۱  ۲٤۹٬۱٥۱٬۷۰۲ مخزون القمح 
 ۳٦٬۲۱۱٬۱۲٥  ٤۱٬٦٦۳٬۹۰۲ مواد خام 

 ٥٬۲۰٤٬۳۷۹  ۳۷٬۸۲۰٬٤٥۲ مواد تعبئة وتغلیف  
 ۱٥٫۸۹۸٫٥۳۰  ۱٥٬۸٤۰٬٥٥۱ قطع غیار

 ٤٫۷۱٦٫۱۱٤  ۲۹٬۰۳۹٬۹۸۹ أخرى
 ۳۷۳٬٥۱٦٬٥۹٦  ۱۹۰٬۲٤۳٬۲۸۹ 

) ۱٬۹۷۸٬۷۲۱(  (۷٬۹٦۸٬۲۲۳) )۱( ناقصاً: مخصص المخزون بطئ الحركة  
 ۳٦٥٬٥٤۸٬۳۷۳  ۱۸۸٬۲٦٤٬٥٦۸ 

 ۱۰٬۲٦۹٬۰٤۱  ۱٤٬۹٤٥٬۹٤۱ بضائع مكتملة 
 ۱۹۸٬٥۳۳٬٦۰۹  ۳۸۰٬٤۹٤٬۳۱٤ اإلجمالي 
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 (تابع)  مخزون  .  ۱٥

 
 التغیر في مخصص مواد المخزون بطیئة الحركة على النحو التالي:  ) ۱(

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱٬۷٦٦٬٦۸۷  ۱٬۹۷۸٬۷۲۱ ینایر ۱في 
 ۲۲٥٬۰۲۹  ٥٬۹۸۹٬٥۰۲ مخصص للسنة  

 ) ۱۲٬۹۹٥(  - مشطوب خالل السنة  
 ۱٬۹۷۸٬۷۲۱  ۷٬۹٦۸٬۲۲۳ دیسمبر   ۳۱في 

 . الزیتواستراتیجي وفقًا التفاقیة القمح مخزون تطلب حكومة قطر من المجموعة االحتفاظ بكمیات معینة ك
 

 ىحسابات ومحتجزات وذمم مدینة أخر  .  ۱٦
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۳٥۳٬٦٥۲٬٤۲۸  ٤۰۱٬۸٥۰٬۲٥٥ حسابات الذمم المدینة  
 (٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱)  (٥۷٬٦۱٥٬۷۷۰) )۱ذمم مدینة (الحسابات و  ناقصا: مخصص انخفاض قیمة

 ۳٤٤٬۲۳٤٬٤۸٥  ۲۹۸٬۳۹٦٬۲۲۷ 
    

 ٤٬۷۷۱٬۷٦۳  ۱۹۷٬۱۹۸ محتجزات مدینة 
 ً  ۲٦٬۱۰٥٬٦۷۰  ۳٤٬۰٥۲٬۰۱٥ و السلف  المدفوعات مقدما

 ٤٬۳۲۰  ۱۱٦٬۸۲۰ ودائع ھامشیة  
 ۷٦۲٬۸٤۷  ٥۳۲٬٤٥۰ إیراد مستحق  

 ۲٬۹۱٦٬۰۷٤  ۱۲٬۹۲۲٬۳۹۳ ذمم مدینة أخرى وودائع  
 ٤۷٬۸۲۰٬۸۷٦  ۳٤٬٥٦۰٬٦۷٤ 

 (۳٦۲٬۸۱۰)  (۳٦۲٬۸۱۰) )۲ناقصا: مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة (
 ٤۷٬٤٥۸٬۰٦٦  ۳٤٬۱۹۷٬۸٦٤ 
 ۳۹۱٬٦۹۲٬٥٥۱  ۳۳۲٬٥۹٤٬۰۹۱ 

 الحركة في مخصص انخفاض قیمة الحسابات والذمم المدینة ھي كما یلي:  ) ۱(
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥٤٬٥٥۱٬٥٦۲  ٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱ ینایر ۱في 
 ۷۰٤٬٦۳۹  ۲٬۳٥۹٬٥٦۹ )۳۰(إیضاح  مخصص مكون خالل السنة

 ٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱  ٥۷٬٦۱٥٬۷۷۰ ینایر  ۳۱في 
 المدینة األخرى على النحو التالي: الحركة في مخصص انخفاض قیمة الذمم   ) ۲(

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱٬٤۷٤٬۳۳۰  ۳٦۲٬۸۱۰ ینایر ۱في 
 ) ۱٬۱۱۱٬٥۲۰(  - مخصص مسترد خالل السنة 

 ۳٦۲٬۸۱۰  ۳٦۲٬۸۱۰ ینایر  ۳۱في 
        
: ۲۰۲۱٪ (٥۰لایر قطري) ذمم مدینة من ثالثة عمالء رئیسیین وھو ما یمثل  ۱۷۰٬۲۱۰٬۹٤۹: ۲۰۲۱لایر قطري (   ۲۰۱٬٦۱۹٬۹۳۷مبلغ  ) ۳(

        .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱٪) من إجمالي الحسابات والذمم المدینة المحتجزة كما في ٤۷
   

 استثمار في السلع.   ۱۷
 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

 (معدلة)   
    

 ٤۸۹٬۱۳۲٬۸٥۹   ٤٤۷٬۷۷۷٬۲۹۲ ینایر ۱في 
  ۱۲۲٬۱۹٥٬۰۳۱   ۲۰٤٬۹۲۰٬۷٥٥ المشتریات خالل السنة 

 )  ۲۳۸٬۸٥٦٬٦٥۳(   ) ۲۰۷٬۰۸٤٬۱۸۱( المستعبد خالل السنة 
  ۷٥٬۳۰٦٬۰٥٥   ۳۲٬٥۲۷٬۲۱٦ )۲۹إیضاح (الربح من االستبعادات 

 ٤٤۷٬۷۷۷٬۲۹۲  ٤۷۸٬۱٤۱٬۰۸۲ دیسمبر   ۳۱في 
 في سویسرا. مجموعة على الفضة التي تحتفظ بھا الیحتوي االستثمار في السلع 
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 النقد وما یعادلھ  . ۱۸

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۳٬۷۹۷٬٦۲۰  ۳٬۰۳۷٬٤۹٦ النقد بالصندوق 
 ٤۹٬۱۰۰٬٥٦۸  ٥۳٬٤۲۰٬۸۱۲ النقد لدى البنك 
 ٥۲٬۸۹۸٬۱۸۸  ٥٦٬٤٥۸٬۳۰۸ النقد وما یعادلھ 

 
 رأس المال    .  ۱۹

 
البالغ   بھ  المصرح  المال  (   ۲۷۳٬۷۳۱٬۷٦٦رأس  قطري  یمثل    ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰:  ۲۰۲۱لایر  قطري)  قطري  ۲۷۳٬۷۳۱٬۷٦٦لایر  : ۲۰۲۱(  لایر 

 لایر قطري للسھم كما یلي:   ۱) سھم عادي بقیمة ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲٦۰٬٦۹٦٬۹۲۰  ۲۷۳٬۷۳۱٬۷٦٦ مدرج في بورصة قطر  -رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  
 

لایر قطري تماشیاً مع إعالن توزیعات األرباح    ) لایر قطري ۲۳٬٦۹۹٬۷۲۰ :۲۰۲۱( ۱۳٬۰۳٤٬۸٤٦بمبلغ  أسھم مجانیةأصدرت الشركة خالل العام  
 ). ۲۲(إیضاح 

 
 االحتیاطي القانوني   .  ۲۰

  
والنظام األساسي للشركة ، ینبغي تحویل مبلغ   ۲۰۲۱لسنة    ۸، بصیغتھ المعدلة بالقانون رقم  ۲۰۱٥لسنة    ۱۱وفقاً لقانون الشركات التجاریة القطري رقم  

لم یتم إجراء مثل ھذا  من رأس مال الشركة المدفوع.    ٪٥۰من صافي ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني حتى یبلغ ھذا االحتیاطي ما نسبتھ    ٪۱۰یعادل نسبة  
٪ من رأس مالھا في عام سابق. االحتیاطي غیر قابل  ٥۰التحویل خالل العام الحالي والسنة المقارنة حیث أن رصید االحتیاطي القانوني للشركة یتجاوز  

 للتوزیع إال في الحاالت المنصوص علیھا في القانون المذكور أعاله والنظام األساسي للشركة.  
       

 احتیاطي رأس المال   .  ۲۱
 

 ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰:  ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لایر قطري الوارد في بیان المركز المالي الموحد كما في    ۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰یمثل احتیاطي رأس المال البالغ  
 الحالیة. لایر قطري) احتیاطیًا إضافیًا تم إنشاؤه من أرباح السنوات السابقة. لم یكن ھناك تغیر في االحتیاطي للسنة 

            
 توزیعات األرباح    .  ۲۲

         
لایر قطري لكل   ۰٫٦۲بمبلغ    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱، تم التوصیة بتوزیعات أرباح للسنة المنتھیة في  ۲۰۲۳مارس    ۱٦في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  

. ال تعكس ھذه البیانات المالیة الموحدة توزیعات األرباح المستحقة الدفع، والتي سیتم احتسابھا ضمن حقوق المساھمین كتخصیص  أسھم مجانیة٪  ٥سھم و  
 .  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱من األرباح المحتجزة في السنة المنتھیة في 

  
: ۲۰۲۰٪ سھم منحة. (٥لایر قطري للسھم و   ۰٫٦٥ قطري أو ملیون لایر  ۱٦۹٬٤٥ ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱بلغت التوزیعات المعلنة ألرباح السنة المنتھیة في 

 ).سھم منحة  ٪۱۰و لایر قطري لكل سھم   ۰٫۷ملیون لایر قطري أو  ۱٦٥٬۸۹
 

 مكافآت نھایة الخدمة للموظفین      .۲۳
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۳۳٬۹۷۲٬۹٥۱  ۳۸٬٤٥۱٬۸۹۱ ینایر   ۱في 
 ۷٬٥۳۱٬۹۳۸  ٥٬۷٦۰٬٦۲٤ مخصص مكون خالل السنة  

 ) ۳٬۰٥۲٬۹۹۸(  (٤٬۹٥۷٬۰۳۲) مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة خالل السنة 
 ۳۸٬٤٥۱٬۸۹۱  ۳۹٬۲٥٥٬٤۸۳ دیسمبر    ۳۱في 
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 مستحق لحكومة قطرال .  ۲٤

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (معدلة)   
    

 ۱۹۷٬۹٦۸٬۲٤٦  ۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦ مستحق لحكومة قطر 
 

: المستحقة لحكومة قطر في بیان المركز المالي على النحو التاليیتم عرض المبالغ   
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (معدلة)   
    

 ۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦  ۱٦٤٬۹٦۸٬۲٤٦ غیر متداولة 
 ۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰ متداولة 

 ۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦  ۱۹۷٬۹٦۸٬۲٤٦ 
 

 
  ۹٦لایر قطري كمبلغ تسویة كاملة ونھائیة. یتم سدادھا على  ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰، عدلت حكومة قطر المبلغ المستحق الدفع إلى  ۲۰۱۹سبتمبر  ۱في  -۱

 .۲۰۱۹سبتمبر  ۱لایر قطري بدًءا من  ۱،۳۷٥،۰۰۰قسًطا شھریًا بقیمة 
 

حكومة قطر  ملیون لایر قطري) یمثل التعویض المستلم من  ۹۷٫٥: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ۹۷٫٥یشمل المبلغ المستحق لحكومة قطر أیًضا مبلغ  -۲
ة للسداد  من أجل الحفاظ على مخزون القمح االستراتیجي والنفط كما ھو مطلوب من قبل حكومة قطر. نظًرا لعدم االتفاق على الشروط واألحكام القابل 

 مع حكومة قطر ، یعتبر التعویض طویل األجل. 
 

 تمویل إسالمي      .۲٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥٤۷٬۳۲٥٬۲۷۱  ٦٥٥٬۲۸۲٬۸٥۷ تمویل إسالمي  
 

 . حصلت المجموعة على قرض بموجب عقد مرابحة باللایر القطري والدوالر األمریكي باألسعار التجاریة العادیة
 

 .)۸ التمویل اإلسالمي مضمون بضمان الشركات، ورھن عقاري من الدرجة األولى على عقارات استثماریة معینة (إیضاح
 

 . المضمون أعاله ، حصلت المجموعة أیًضا خالل العام على قرض مرابحة غیر مضمونبصرف النظر عن القرض  
 

 
 ى حسابات مدینة ومحتجزات وذمم دائنة أخر  .  ۲٦

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (ُمعدلھ)   
    

 ۱٥۲٬۱۱۱٬۹۹۲  ۲۷٤٬۸٤۷٬۰۹۰ حسابات دائنة 
 ۲۳٬۷٤٥٬٤۷٦  ۳۷٬٤۷۰٬۸٥٤ مخصص تكلفة الوظیفة  

 ٥٦٬۰۲۰٬۸۳٥  ٤٦٬۰۳۳٬۰۱٦ الدفع ارباح مستحقة  
 ٤٬۷٥۱٬۱٥۲  ٤٬۸٦۰٬٥٦۰ صندوق اجتماعي وریاضي مستحق الدفع 

 ٤٬۷۰۰٬۰۰۰  ٤٫٥۰۰٫۰۰۰ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة الدفع 
 ۱٬۱۷۲٬۲۰٦  ۱٬۸٥۷٬٤٦٦ دفع المقاولین من الباطن 

 ۲۰٬۲۹٤٬۷۰۰  ۱۸٬۱۹٦٬۱٦٦ ذمم زكاة دائنة 
 ٤٬۰۱۹٬۷۷۷  ۸٬۷٤۸٬٤۲۷ محتجزات دائنة 
 ٤۷٬۰۷۲٬٥٦۸  ٦۹٫٦٤۷٫٤۰۸ ذمم دائنة أخرى 

 ٤٦٦٫۱٦۰٫۹۸۷  ۳۱۳٬۸۸۸٬۷۰٦ 
 

 الحركة في مخصص تكالیف الوظیفة كما یلي: 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۱۳٬۱۸٥٬۱٤۸  ۲۳٬۷٤٥٬٤۷٦ ینایر ۱في 
 ۱۷٬۹۸۰٬۰۱٥  ۱٤٬٥٦۸٬٤۰۰       المقدم خالل السنة 

 ) ۷٬٤٤٦٬٦۸۷(  (۸٤۳٬۰۲۲) مستخدم خالل السنة 
 ۲۳٬۷٤٥٬٤۷٦  ۳۷٬٤۷۰٬۸٥٤ دیسمبر   ۳۱في 
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 اإلیراد التشغیلي   .  ۲۷

         
رئیسیة التالیة. یتوافق  تستمد المجموعة إیراداتھا من العقود المبرمة مع العمالء لنقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنیة في تدفقات اإلیرادات ال

 راجع"قطاعات التشغیل" (  ۸معلومات اإلیرادات التي تم الكشف عنھا لكل قطاع یتم اإلبالغ عنھ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ھذا مع 
 ). ٤ایضاح 

  
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۹۹٥٬۷٥۷٬۸۲۷  ۹۹۰٬٦٥۱٬۳٦٤ التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات 
 ۲۰۱٬۹٤۸٬۳۰۳  ۳۸٦٬٦٦۳٬٤٥۲ وغیرھا المقاوالت والعقارات 

 ۱٬۳۷۷٬۳۱٤٬۸۱٦  ۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ 
 

 توزیع اإلیراد من العقود المبرمة مع العمالء:
 

الرئیسیة وخطوط المنتجات األولیة  العمالء حسب السوق الجغرافي األساسي و  المبرمة مع  العقود  التالي تم تصنیف اإلیرادات من  الجدول  الخدمات   في 
 االعتراف باإلیراد. وتوقیت 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    
    األسواق الجغرافیة األولیة: 

 ۱٬۱۹۰٬٥٦٤٬۲۳۸  ۱٬۳٥٦٬۸۱۹٬۳۲٤ العملیات المحلیة 
 ۷٬۱٤۱٬۸۹۲  ۲۰٬٤۹٥٬٤۹۲ العملیات األجنبیة 

 ۱٬۳۷۷٬۳۱٤٬۸۱٦  ۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    المنتجات والخدمات الرئیسیة: 

 ۹۹٥٬۷٥۷٬۸۲۷  ۹۹۰٬٦٥۱٬۳٦٦ المصنعة والمتداولة: بیع المنتجات  
 ۱۳٥٬۰۰٥٬۲۹٥  ۲۹۸٬٥٤٦٬٤۷۱ مواد البناء واللوجستیات المقاوالت، 

 ٦٦٬۹٤۳٬۰۰۸  ۸۸٬۱۱٦٬۹۷۹ إیرادات اإلیجار 
 ۱٬۳۷۷٬۳۱٤٬۸۱٦  ۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    توقیت االعتراف باإلیراد: 
 ۸۲٬۸٥٤٬٦٥٦  ۱٦۱٬۷٤٥٬٥٦۸ الزمن المحولة على مدى  المنتجات والخدمة

 ۱٬۰٤۷٬۹۰۸٬٤٦٦  ۱٬۱۲۷٬٤٥۲٬۲٦۹ المنتجات المحولة نقطة زمنیة 
 ٦٦٬۹٤۳٬۰۰۸  ۸۸٬۱۱٦٬۹۷۹ إیرادات اإلیجار 

 ۱٬۳۷۷٬۳۱٤٬۸۱٦  ۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ 
 

 تكلفة التشغیل    .  ۲۸
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥٦۲٬٦۲٥٬۲٥٥  ٦۲۱٬٤۱۰٬۱۳٤ تكلفة المواد المستھلكة  
 ٥۰٬۸٦۰٬۱۸٦  ٤۹٬۳۱۹٬۱۹۲ )۳۲إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح 

 ٤۱۰٬٤۹۰٬٦۳۳  ٥۲۷٬۰۰۳٬٤٦۱ تكالیف مباشرة أخرى  
 ۱٬۱۹۷٬۷۳۲٬۷۸۷  ۱٬۰۲۳٬۹۷٦٬۰۷٤ 
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 اإلیرادات األخرى   .  ۲۹
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۳٬۰۱٥٬۸۲٥  ٥٬۳۱۰٬٤۳٥ إیرادات األرباح الموزعة  
 ۷٥٬۳۰٦٬۰٥٥  ۳۲٬٥۲۷٬۲۱٦ )۱۷(إیضاح  الربح من بیع االستثمار في السلع

 (٥۹٤٬٥۷۱)  (۷٦۱٬۸۰٤) حصة في خسارة االستثمار في شركة زمیلة
 ۱٬۲٦۰٬۳۲۹  ۳٤٤٬٥۸۷ الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة من خالل  -أرباح القیمة العادلة من استثمارات األوراق المالیة 

 ۲٦٬۲۳۹٬۳۲۱  ۲۸٬٤۹۷٬٦۹۷ * إیرادات متنوعة أخرى
 ٦٥٬۹۱۸٬۱۳۱  ۱۰٥٬۲۲٦٬۹٥۹ 

 
والمعدات، والدخل من المنتجات، ومبیعات الخردة، ورسوم الصیانة والتخزین،   الت الممتلكات واآل  استبعاد  من    تشمل اإلیرادات المتنوعة األخرى، ربح*

 وإیرادات النقل، وإیرادات مبیعات المنتجات المتضررة. 
 

 مصروفات عمومیة وإداریة    .  ۳۰
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 

    
 ٤۷٬۷۹۲٬۰٦۳  ٤۱٬۱۳٦٬٦۰۹ رواتب الموظفین و المكافآت  
 ۹٬۰۷۰٬۰۰۲  ۹٬۰۲۳٬۰۷۳ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٤٬۰۸۹٬٥٦۹  ٤٬٦۲۷٬۱۰۰ مصروف اإلیجار 
 ۱٬٦۷۹٬۳۷۰  ٥٬٦٤۸٬۰٥٤ ) ۳۲اإلھالك (إیضاح 
 ۷۰۱٬٦۹۸  ۲٬۷٦۱٬۳٤۰ مصاریف التأمین

 ٥٦٬۹۸۰  ۱٬۸۳٤٬۰۱۹ سفر وتنقل 
 ۹۲٦٬۹۰٥  ۲۸۹٬۰۰۲ اإلصالح و الصیانة 

 ۲٬٦۹٥٬۱۳۲  ٤٬۷۷٤٬٥٦۹ المرافق 
 ٤٦٦٬٥٦۲  ٥۰۱٬۹۰٥ مصروفات ھاتف 

 ۳٬٥۳۷٬۳۲۳  ۷٦۰٬۲٥۷ رسوم االستشارات  
 ۹٬٥٥٥٬۰۰۸  ۹٫۰۹٥٫۹۱۱ مصروفات متنوعة 

 ۸۰٫٤٥۱٫۸۳۹  ۸۰٫٤٥۱٫۸۳۹ 
 

 مصروفات البیع و التوزیع    .  ۳۱
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ۲۰٬۲۹۸٬۱٦۱  ۲۱٬۹٦۰٬۸۳۲ رواتب الموظفین و المكافآت 
 ٤٬٥۲٦٬۳۹۸  ٤٬۳۹۲٬۲٤۱ رسوم التعبئة والشحن 

 ۳٬۳۲۷٬۳۳۹  ۱٬٥۸۰٬٥٦۹ ) ۳۲اإلھالك (إیضاح 
 ۱۷٬۷۰٥٬٤۹۲  ۲٥٬۷۳۷٬۲٤۰ خصومات المبیعات 

 ٥٬۸۳۳٬۰۰۱  ٥٬٤٥٤٬۹٤٤ عمولة المبیعات 
 ٤٬۱٤۳٬۱٤٥  ۳٬۱۱۸٬٤٦٦ مصروفات التسویق 

 ۲٬۹۰۷٬۲۷٤  ۳٬۸۷۸٬۱۷۲ مصروف اإلیجار 
 ۷۹۹٬٥٦٥  ٦٥٦٬٤٦۰ مصاریف التأمین

 ۱۱٬٥۳۳٬٥۳٤  ۱۳٬۸٤٦٬۰۰۷ األخرى المصروفات 
 ۸۰٬٦۲٤٬۹۳۱  ۷۱٬۰۷۳٬۹۰۹ 

 
 اإلھالك  .  ۳۲

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤٥٬٦۹۹٬۲۷۹  ٤۱٬۹٤۰٬٤۲۱ )٥الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح  
 ٤٬۸۱۷٬٥۹۹  ۹٬۲٥۷٬۳۸۷ )۷/۱موجودات حق االستخدام (إیضاح 

 ٥٬۳٥۰٬۰۱۷  ٥٬۳٥۰٬۰۰۷ ) ۷االستثمارات العقاریة (إیضاح 
 ٥٦٬٥٤۷٬۸۱٥٥٬  ٥۸٦٦٬۸۹٥ 
    

    : تخصیص
 ٥۰٬۸٦۰٬۱۸٦  ٤۸٬٥٦۷٬٦۲٥ ) ۲۸تكلفة التشغیل (إیضاح 

 ۱٬٦۷۹٬۳۷۰  ۱٬٤۸۳٬۷٤٦ )۳۰مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 
 ۳٬۳۲۷٬۳۳۹  ۱٬٥۸۰٬٥٦۹ )۳۱مصروفات بیع وتوزیع (إیضاح 

 ٥۱٬٦۳۱٬۹٤۰  ٥٥٬۸٦٦٬۸۹٥ 
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 للسھمالعائدات  .  ۳۳

 
 (أ) العائد األساسي للسھم 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
 (معدلة)   

    
 ۱۹۳٬۹٤۳٬٥۱۲  ۱۹٤٬۲۱۷٬۷۳۰ الربح العائد للمساھمین العادیین للمجموعة

 ۲۷۳٬۷۳۱٬۷٦٦  ۲۷۳٬۷۳۱٬۷٦٦ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة
 ۰٫۷۱  ۰٫۷۱ العائد األساسي للسھم الواحد (ریـال قطري)

 
 معاد بیانھ لتأثیر حصة المنحة الصادرة في السنة الحالیة * 

 
 (ب) ربحیة السھم المخففة  

         
 ي للسھم الواحد. لم تكن ھناك أدوات یحتمل أن تكون مخففة قائمة في أي وقت خالل العام. بالتالي، فإن العائد المخفض للسھم الواحد یساوي العائد األساس

 
 الطارئة والتزامات رأس المال المطلوبات   .  ۳٤

         
 ملیون لایر قطري).  ٥۸٬٦۹: ۲۰۲۱ملیون لایر قطري ( ۱٦۳٫۲۹كما في نھایة السنة، لدى المجموعة مطلوب طارئ والتزامات رأسمالیة تبلغ 

 
 

 إدارة المخاطر المالیة   .  ۳٥
         

 السیاسات و األھداف 
 

المالیة   المطلوبات  ھذه تتكون  من  الرئیسي  الغرض  یكمن  و  األخرى.  الدائنة  والذمم  والمحتجزات  والحسابات  اإلسالمي  التمویل  من  للمجموعة  الرئیسیة 
لبنكیة والتي تنشأ المطلوبات المالیة ھو زیادة التمویل لعملیات المجموعة. لدى المجموعة العدید من الموجودات المالیة مثل الحسابات المدینة واألرصدة ا

 شرة من عملیاتھا. مبا
       

بمراجع  اإلدارة  تقوم  السیولة.  االئتمان ومخاطر  السوق ومخاطر  في مخاطر  للمجموعة  المالیة  األدوات  الناشئة عن  الرئیسیة  المخاطر  السیاسات  تتمثل  ة 
 والموافقة علیھا إلدارة كل من ھذه المخاطر التي تم تلخیصھا أدناه: 

 مخاطر السوق 
 

المخاطر المتمثلة في التغیرات في أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة التي تؤثر على إیرادات المجموعة مخاطر السوق ھي  
ع تحسین  أو قیمة ما تحتفظ بھ من أدوات مالیة. ویكون الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن معاییر مقبولة م

 لعائد. ا
         

 مخاطر العمالت 
 

ة لمخاطر مخاطر العمالت ھي المخاطر المتمثلة في التقلب في قیمة األداة المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. المجموعة معرض
األمریكي. حیث   بالدوالر  المستحقة محددة  المدفوعات  فإن  ذلك،  وارداتھا. ومع  األجنبیة عن  فإن  العمالت  بالدوالر ألمریكي،  القطري مربوط  اللایر  أن 

 األرصدة المقیمة بالدوالر األمریكي ال تعتبر على أنھا تمثل مخاطر عمالت مھمة.
         

 مخاطر أسعار الفائدة 
 

لمالیة بسبب التغیرات في أسعار الفائدة  مخاطر أسعار الفائدة ھي المخاطر المتمثلة في تأثر عائدات المجموعة نتیجة للتقلبات في القیمة العادلة لألدوات ا
 بالسوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة یقتصر على القروض التي تحمل فائدة متغیرة. 

         
حقوق الملكیة واألرباح    نقطة أساس في أسعار الفائدة إلى زیادة / (نقص)   ۱۰۰في تاریخ التقریر، كان من الممكن أن تؤدي التغییرات الممكنة المعقولة بمقدار  

 أو الخسائر بالمبالغ الموضحة أدناه: 
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٥٬٤۷۳٬۲٥۳  ٦٬٥٥۲٬۸۲۹ تمویل إسالمي 
 

 مخاطر أسعار األسھم 
         

 . ۹لمخاطر األسعار بسبب استثماراتھا في أدوات حقوق الملكیة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة كما ھو موضح في إیضاح  مجموعة تتعرض ال
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 (تابع)   إدارة المخاطر المالیة  .  ۳٥

         
لمعقولة المحتملة  تمثل مخاطر أسعار األسھم حساسیة تأثیر التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة المعترف بھا في حقوق الملكیة للمجموعة على التغیرات ا 

التقریر. لم یتم إجراء أي  في أسعار األسھم المدرجة ، مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى. یشمل تحلیل الحساسیة فقط االستثمارات المحتفظ بھا في تاریخ  
٪ في سعر حقوق الملكیة ٥تغییرات على األسالیب واالفتراضات المستخدمة في إعداد تحلیل الحساسیة مقارنة بفترة التقریر السابق. سیؤثر التغییر بنسبة  

 لایر قطري).  ۲۰٬۱٤۹٬٤٦۷: ۲۰۲۱لایر قطري (   ۱۷٬۰۷۰٬۱٦۱لالستثمارات في األوراق المالیة على حقوق الملكیة بمقدار 
         

٪) أعلى أو أقل خالل الفترة، مع بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة، فإن ربح أو خسارة السنة  ۱:  ۲۰۲۱٪ (۱، إذا كان سعر السلعة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  
 لایر قطري) أقل أو أعلى، على التوالي.  ٤٬٥۳٥٬٥۲٦: ۲۰۲۱لایر قطري (  ٤٬۷۸۱٬٤۱۱سیكون 

         
 مخاطر االئتمان 

 
المجموعة مخاطر االئتمان ھي مخاطر فشل أحد أطراف األداة المالیة في الوفاء بالتزامھ والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.  یتضح تعرض  

مستحق من أطراف ذات صلة وأرصدة  لمخاطر االئتمان من خالل القیمة الدفتریة لموجوداتھا والتي تتكون أساًسا من حسابات ومحتجزات وذمم مدینة أخرى و 
 . لدى البنوك

         
أقصى تعرض  فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة للمجموعة، فإن التعرض لمخاطر االئتمان ینشأ من تقصیر الطرف المقابل، مع  

 یساوي القیمة الدفتریة لھذه األدوات على النحو التالي: 
 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤۹٬۱۰۰٬٥٦۸  ٥۳٬٤۲۰٬۸۱۲ أرصدة البنوك 
 ۲۹۸٬۳۹٦٬۲۲۷  ۳٤٤٬۲۳٤٬٤۸٥ الحسابات والذمم المدینة المحتجزة  

 ۱۹٬۰۳٤٬۸٦۷  ۳٤٬۷٦۷٬۳۹۷ ذمم مدینة أخرى  
 ٦٬۷۸۷٬۲۲٤  ۱۲٬٦٥۳٬۷۸۳ مستحق من أطراف ذات عالقة 

 ۳۲٬٥۰۸٬۳٦۲  ۲۷٬۳۱٦٬۰۲۳ مستحق من حكومة قطر 
 ٤۷۲٬۳۹۲٬٥۰۰  ٤۰٥٬۸۲۷٬۲٤۸ 

 
٪) من  ٤۷:  ۲۰۲۱٪ (٥۰لایر قطري) ھو ذمم مدینة من ثالثة عمالء رئیسیین وھو ما یمثل    ۱۷۰٬۲۱۰٬۹٤۹:  ۲۰۲۱لایر قطري (   ۲۰۱٬٦۱۹٬۹۳۷مبلغ  

المراقبة المحسنة والتتبع الدوري.  . تمت إدارة مخاطر التركیز الكبیرة ھذه من خالل  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱إجمالي الحسابات والذمم المدینة المحتجزة كما في  
 لدى المجموعة سیاسة صارمة لفحص االئتمان قبل تقدیم الخدمات على االئتمان.

  
طیبة وذات  تقلل المجموعة من التعرض لمخاطر االئتمان الناشئة عن الموجودات المالیة األخرى عن طریق االحتفاظ بحسابات بنكیة لدى بنوك ذات سمعة  

 وتقدیم الخدمات فقط لألطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانیة. جدارة ائتمانیة 
 جًدا من األرصدة.تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة للحسابات والذمم المدینة من العمالء، والتي تشتمل على عدد كبیر  

 
التدفق  " استنادا إلى ترجیع تقدم الذمم المدینة خالل مراحل متعاقبة من التأخیر و حتى الشطب.  تحتسب معدالت الخسائر باستخدام طریقة "صافي معدل 

 حكومیة و غیر حكومیة.  -تحتسب المعدالت المتجددة بصورة منفصلة للمخاطر في مختلف القطاعات استنادا إلى الخصائص المشتركة لمخاطر االئتمان 
   

 :۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة كما في یقدم الجدول التالي معلومات حول  
 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
إجمالي القیمة   

 الدفتریة
إجمالي القیمة    مخصص الخسارة   

 الدفتریة
مخصص   

 الخسارة 
        

 ۸۳٬۱۷۲  ۲۰۷٬٦٥۲٬۳۱۸  ٥٥٬٤٦۹  ۲٤٦٬۳٥۰٬۰٥۷ یوم ۰-۹۰
 ۸۷٬۱٥۷  ٥٦٬۲۱٥٬۱۳٥  ۳٤۹٬۹۳۲  ٥۲٬۳٤٦٬٤٦٦ یوما تجاوز موعد استحقاقھ  ۱۸۰–۹۱

 ٦٦٬۱٤٤  ۱۱٬۹۲٤٬۸۹٤  ۱۲۱٬۱۱۳  ۱۱٬۲۱۲٬٤۸۰ یوما متجاوز لموعد استحقاقھ  ۲۷۰–۱۸۱
 ۱٬۱۰۹٬۰۰۱  ۱۲٬۱۳۰٬٦۷٦  ۸۹۰٬٤٤۱  ۱٤٬٦٦۹٬۸۷۹ یوما متجاوز لموعد استحقاقھ  ۳٦۰–۲۷۱

 ٥۳٬۹۱۰٬۷۲۷  ٦٥٬۷۲۹٬٤۰٥  ٥٦٬۱۹۸٬۸۱٥  ۷۷٬۲۷۱٬۳۷۲ استحقاقھ یوما متجاوز لموعد  ۳٦۰اكثر من 
 ٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱  ۳٥۳٬٦٥۲٬٤۲۸  ٥۷٬٦۱٥٬۷۷۰  ٤۰۱٬۸٥۰٬۲٥٤ دیسمبر  ۳۱في 

 
الظروف ق بین تستند معدالت الخسارة إلى تجربة خسارة االئتمان الفعلیة على مدى الثالث السنوات. تُضرب ھذه المعدالت بعوامل استشرافیة لتعكس الفرو

 لمتوقع للذمم المدینة. االقتصادیة خالل الفترة التي تم خاللھا جمع البیانات التاریخیة والظروف الحالیة ورؤیة المجموعة للظروف االقتصادیة على مدى العمر ا
 

 ي) وتعتبر إیجابیة. تعتمد العوامل المستقبلیة على عوامل االقتصاد الكلي الفعلیة والمتوقعة (الناتج المحلي اإلجمالي بشكل أساس
  

 المبالغ التي تجاوزت موعد استحقاقھا ھي إما تلك المبالغ التي انقضى تاریخ سدادھا التعاقدي أو "العادي". 
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 (تابع) مخاطر االئتمان
 

تنخفض قیمتھا والتي تجاوزت موعد استحقاقھا، وذلك استنادا إلى سلوك الدفع التاریخي ترى اإلدارة أنھ ال زال من الممكن التحصیل الكامل للمبالغ التي لم  
 والتحلیل المكثف لقاعدة ائتمان العمیل. 

 
 الحسابات واالحتفاظ والذمم المدینة األخرى ال تحمل فائدة. 

 
 أخرى. ال تطلب المجموعة ضمانات كضمان فیما یتعلق بحساباتھا ومحتجزاتھا وذمم مدینة 

 
 نقد لدى البنوك 

لایر قطري). تعتبر اإلدارة   ٤۹٫۱۰۰٫٥٦۸:  ۲۰۲۱(  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لایر قطري في    ٥۳٫٤۲۰٫۸۱۲تحتفظ المجموعة بنقد وأرصدة لدى البنوك بمبلغ  
طراف المقابلة ، والتي تم تصنیفھا من أن النقد في البنوك والودائع ألجل ینطوي على مخاطر ائتمانیة منخفضة بناًء على التصنیفات االئتمانیة الخارجیة لأل 

A۱   إلىbaa۲   شھًرا ویعكس   ۱۲، بناًء على تصنیفات مودیز. تم قیاس االنخفاض في قیمة النقد لدى البنوك والودائع ألجل على أساس خسارة متوقعة لمدة
 فترات االستحقاق قصیرة األجل للمخاطر.

 
لبنكیة منخفضة القیمة االئتمانیة. بالنسبة إلى الرصید غیر المتضمن انخفاض القیمة االئتمانیة، واستناًدا إلى  كما في تاریخ التقریر، لم تكن أي من األرصدة ا

ي لم یتم إثبات الخسائر  ممارسة الخسارة االئتمانیة المتوقعة التي تقوم بھا اإلدارة ، تم تحدید الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أنھا غیر جوھریة ، وبالتال
 تمانیة المتوقعة على النقد وما في حكمھ في ھذه البیانات المالیة الموحدة. االئ

 
 مستحق من طرف ذي عالقة 

 
رة مساھمي المجموعة،  تعتقد اإلدارة أنھ ال توجد مخاطر ائتمانیة كبیرة في الذمم المدینة من األطراف ذات العالقة ألن ھؤالء األطراف المقابلة یخضعون لسیط

 یتمتعون بصحة جیدة من الناحیة المالیة، وبالتالي لم یتم تسجیل أي خسارة ائتمانیة متوقعة. الذین 
 

سیولة   مخاطر ال
 

لة في التأكد، قدر تتمثل مخاطر السیولة في عدم تمكن المجموعة من الوفاء بااللتزامات المالیة عند استحقاقھا. یتمثل نھج المجموعة في إدارة مخاطر السیو
بد خسائر غیر مقبولة  اإلمكان، من أنھ سیكون لدیھا دائًما سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادیة والظروف المجھدة، دون تك

 أو المخاطرة بسمعة المجموعة. للحفاظ على التوازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام القروض المصرفیة 
      

 دیسمبر بناًء على الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة.  ۳۱یلخص الجدول أدناه ملف استحقاق المطلوبات المالیة للمجموعة في 
 

التدفقات النقدیة    القیمة الدفتریة   
 التعاقدیة 

 أكثر من سنة    شھر  ۱۲ إلى ۱من  
        ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 -  (٤٦٦٬۱٦۰٬۹۸۷)  (٤٦٦٬۱٦۰٬۹۸۷)  ٤٦٦٬۱٦۰٬۹۸۷ حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخرى 
 (۱۰٬۱۹٤٬۲۱۸)  (٥٬٦۹۱٬٦٤٤)  (۱٥٬۸۸٥٬۸٦۲)  ۱٤٬٤۷۸٬۲۸۸   إیجاریة المطلوبات 

 -  (٦٦۷٬۰۳٦٬٥۷۱)  (٦٦۷٬۰۳٦٬٥۷۱)  ٦٥٥٬۲۸۲٬۸٥۷ تمویل إسالمي  
 -  (٥٬۳۱۹٬۳٦۱)  (٥٬۳۱۹٬۳٦۱)  ٥٬۳۱۹٬۳٦۱ مستحق ألطراف ذات عالقة  

 (۱٦٤٬۹٦۸٬۲٤٦)  (۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰)  (۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦)  ۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦ مستحق لحكومة قطر  
 ۱٬۳۲۲٬۷۰۹٬۷۳۹  (۱٬۳۳٥٬۸۷۱٬۰۲۷)  (۱٬۱٦۰٬۷۰۸٬٥٦۳)  (۱۷٥٬۱٦۲٬٤٦٤) 
        

        ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 -  (۳۱۳٬۸۸۸٬۷۰٦)  (۳۱۳٬۸۸۸٬۷۰٦)  ۳۱۳٬۸۸۸٬۷۰٦ حسابات دائنة ومحتجزات وذمم دائنة أخرى 

) ۱۸٬٥٦۳٬۰۸۱(  ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹ المطلوبات إیجاریة    )٥٬۳٥۰٬۸۹۹ (   )۱۳٬۲۱۲٬۱۸۲ (  
 -  (٥۷٦٬۳٤٤٬۳٦۱)  (٥۷٦٬۳٤٤٬۳٦۱)  ٥٤۷٬۳۲٥٬۲۷۱ تمویل إسالمي  

 -  (۸٬۹۰٦٬۲۷٤)  (۸٬۹۰٦٬۲۷٤)  ۸٬۹۰٦٬۲۷٤ مستحق ألطراف ذات عالقة  
 (۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦)  (۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰)  (۱۹۷٬۹٦۸٬۲٤٦)  ۱۹۷٬۹٦۸٬۲٤٦ مستحق لحكومة قطر 

 ۱٬۰۸٤٬۷٥٥٬٥٤٦  (۱٬۱۱٥٬٦۷۰٬٦٦۸)  (۹۲۰٬۹۹۰٬۲٤۰)  (۱۹٤٬٦۸۰٬٤۲۸) 
 

         إدارة رأس المال   .  ۳٦
         

اإلدارة رأس    تتمثل سیاسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة للحفاظ على المستثمر والدائن والحفاظ على التطویر المستقبلي لألعمال. تراقب 
  ۱٬۱۹۰٬۹۰۱،۳۰۰المساھمین باستثناء التغیرات المتراكمة في احتیاطي القیمة العادلة ویقاس بمبلغ  المال، والذي تعرفھ المجموعة على أنھ إجمالي حقوق  

    لایر قطري). ۱٬۲۸۷٬۱٥۷٬۰۲٦: ۲۰۲۱( ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱لایر قطري في 
تعدیلھ، یجوز للمجموعة تعدیل    تدیر المجموعة ھیكل رأسمالھا وتقوم بإجراء تعدیالت علیھ، في ضوء ظروف العمل. للحفاظ على ھیكل رأس المال أو

یة في دیسمبر  مدفوعات األرباح للمساھمین أو زیادة رأس المال. لم یتم إجراء أي تغییرات على األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل السنوات المنتھ 
         . ۲۰۲۱و ۲۰۲۲
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         (تابع)  إدارة رأس المال   .  ۳٦

 
المال باستخدام معدل المدیونیة، وھو الدین مقسما على رأس المال مضافا إلیھ الدین. سیاسة المجموعة ھو المحافظة على نسبة الرافعة تراقب المجموعة رأس  

ن  . تدرج المجموعة ضمن الدین، قروض وسلف تحتسب عنھا فوائد ناقصا النقد وما یعادل النقد. یتضمن رأس المال أسھم حقوق ملكیة المساھمی٪٤۰أقل من  
         ناقصا صافي أرباح القیمة العادلة غیر المحققة.

  
    

 القیمة العادلة لألدوات المالیة   .  ۳۷
         

     تقوم المجموعة بقیاس القیم العادلة باستخدام التدرج التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في إجراء القیاسات.
    
         

        األسعار المتداولة غیر المعدلة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. :  ۱المستوى 
 : تقنیات أخرى یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا التي لھا أثر كبیر على القیمة العادلة المسجلة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة؛ و ۲المستوى 
   یمة العادلة المسجلة والتي تستند إلى بیانات السوق التي ال یمكن مالحظتھا. : تقنیات تستخدم مدخالت لھا أثر كبیر على الق۳المستوى 

             
   في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة الذي تصنف فیھ قیاسات القیمة العادلة.  ۱یتم تصنیف جمیع االستثمارات المدرجة تحت المستوى 

   
من قیاسات القیمة العادلة، ولم تكن ھناك تحویالت من وإلى    ۲والمستوى    ۱ھناك تحویالت بین المستوى  لم تكن    ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

 من قیاسات القیمة العادلة.  ۳المستوى 
       

إدراجھا في جدول ترتیب القیمة العادلة  القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة مقاربة لقیمھا الدفتریة وبالتالي لم یتم  
  أعاله. 

 
 یوضح الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة حسب مستوى القیمة العادلة من ترتیب القیمة العادلة: 

 
 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى  
     

     ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
     الموجودات المالیة: 

 ٤۰۱٬۰۳۱٬۲۳٦ - - ٤۰۱٬۰۳۱٬۲۳٦ استثمارات مالیة 
     

     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
     الموجودات المالیة: 

 ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲ - - ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲ استثمارات مالیة 
              

 المقارنة  أرقام  . ۳۸
  

 الموحدة للسنوات السابقة. ، حددت المجموعة األخطاء المحاسبیة التالیة في البیانات المالیة  ۲۰۲۲خالل عام           
 
ونتیجة لذلك،  ) تضمنت المبالغ المستحقة من حكومة قطر مطالبة تتعلق ببیع المجموعة للدقیق بأسعار مدعومة في األسواق المحلیة في السنوات السابقة.  ۱

 في السنوات السابقة.   قدیرھات فإن المبالغ المستحقة على حكومة قطر واألرباح المحتجزة مبالغ في
 
مجموعة ) قامت المجموعة بخصم القرض المستحق السداد إلى حكومة قطر مقابل مطالبتھا بالتعویض مع حكومة قطر. عالوة على ذلك، لم تتراكم على ال۲

والفائدة في تواریخ االستحقاق. نتیجة لذلك،  والغرامة وفقًا لعقد عدم سداد المبلغ األصلي    ۲۰۰۷فائدة على القرض المستحق السداد إلى حكومة قطر منذ عام  
تجزة في السنوات تم تخفیض تكلفة التمویل والقرض ذي الصلة المستحق الدفع لحكومة قطر بأقل من قیمتھ الحقیقیة، كما تم المبالغة في تقدیر األرباح المح 

 السابقة. 
 
 . ۲۰۲۱األرباح المحتجزة لعام ) وفقًا لذلك، تم المبالغة في مخصص مساھمة الزكاة وتم تقلیل ۳
 
ونتیجة لذلك، فإن  ،  ، أثناء إجراءات التوحید، تخلفت الشركة عن استبعاد الربح من بیع االستثمار في سلع معینة إلى إحدى شركاتھا التابعة   ۲۰۱۸) في عام  ٤

 االستثمار في السلع واألرباح المحتجزة مبالغ فیھ. 
 

"السیاسات المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء" ، تمت إعادة بیان بنود البیانات المالیة الموحدة    -  رقم  ۸وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي  
 المتأثرة للفترات السابقة. یلخص الجدول التالي التأثیرات على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة: 
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 أرقام المقارنة (تابع)  . ۳۸

 
 

 كما یلي:  ۲۰۲۱ینایر  ۱التعدیل كما في كان تأثیر 
  

 الموحد   بیان المركز المالي
 

كما ھو معلن عنھا  
 كما ھو معدل   تعدیالت  سابقا 

      
 ۳٦٬۹۷۹٬۸۹۸  (۸۰٬۷٤۳٬٥۷٦)  ۱۱۷٬۷۲۳٬٤۷٤ مستحق من حكومة قطر  

 ٤۸۹٬۱۳۲٬۸٥۹  (٥٬۷۷٥٬۳٥۱)  ٤۹٤٬۹۰۸٬۲۱۰ استثمار في السلع 
 ۲٬۳۰۰٬۹۲٤٬٤۷۲  (۸٦٬٥۱۸٬۹۲۷)  ۲٬۳۸۷٬٤٤۳٬۳۹۹ الموجودات إجمالي 

      
 ٥۱۱٬۷۸٥٬٦٦۸  (۲۰٦٬۱٤۳٬۹۲۷)  ۷۱۷٬۹۲۹٬٥۹٥ األرباح المدورة 

 ۱٬۳٤٤٬٦۲٦٬۷٥۹  (۲۰٦٬۱٤۳٬۹۲۷)  ۱٬٥٥۰٬۷۷۰٬٦۸٦ إجمالي حقوق الملكیة 
      

 ۱٥٦٬۸۱۲٬۸٦٦  ۱۰۰٬٤۰۰٬۰۰۰  ٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦  غیر متداول –مستحق الدفع لحكومة قطر 
 ۱۹٬۲۲٥٬۰۰۰  ۱۹٬۲۲٥٬۰۰۰  -   متداول -مستحق الدفع لحكومة قطر 

 ۹٥٦٬۲۹۷٬۷۱۳  ۱۱۹٬٦۲٥٬۰۰۰  ۸۳٦٬٦۷۲٬۷۱۳ إجمالي المطلوبات 
 

 كما یلي: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱كان تأثیر التعدیل كما في 
 

 الموحد   بیان المركز المالي
 كما ھو معدل   تعدیالت  كما ھو معلن عنھا سابقا  
      

 ۳۲٬٥۰۸٬۳٦۲  (۹۹٬۹٦۸٬٥۷٦)  ۱۳۲٬٤۷٦٬۹۳۸ مستحق من حكومة قطر  
 ٤٤۷٬۷۷۷٬۲۹۲  (٥٬۷۷٥٬۳٥۱)  ٤٥۳٬٥٥۲٬٦٤۳ استثمار في السلع 

 ۲٬٤٤۱٬۹۷۷٬۹۷٥  (۱۰٥٬۷٤۳٬۹۲۷)  ۲٬٥٤۷٬۷۲۱٬۹۰۲ إجمالي الموجودات 
      

 ٥۱۱٬٥٦٦٬۳۷۷  (۲۰۲٬۲٤٦٬٥۱۱)  ۷۱۳٬۸۱۲٬۸۸۸ األرباح المدورة 
 ۱٬۳۱۸٬۷۷۰٬٥۳۸  (۲۰۲٬۲٤٦٬٥۱۱)  ۱٬٥۲۱٬۰۱۷٬۰٤۹ إجمالي حقوق الملكیة 

      
 ۱۸۱٬٤٦۸٬۲٤٦  ۸۳٬۹۰۰٬۰۰۰  ۹۷٬٥٦۸٬۲٤٦  غیر متداول –مستحق الدفع لحكومة قطر 
 ۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰  ۱٦٬٥۰۰٬۰۰۰  -   متداول -مستحق الدفع لحكومة قطر 

 ۳۱۳٬۸۸۸٬۷۰٦  (۳٬۸۹۷٬٤۱٦)  ۳۱۷٬۷۸٦٬۱۲۲ حسابات الذمم المدینة والمحتجزة والذمم المدینة االخرى  
 ۱٬۱۲۳٬۲۰۷٬٤۳۷  ۹٦٬٥۰۲٬٥۸٤  ۱٬۰۲٦٬۷۰٤٬۸٥۳ إجمالي المطلوبات 

 
 كما ھو معدل   تعدیالت  كما ھو معلن عنھا سابقا  الموحد  بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

      
 (۱٤٬۰۰۹٬۰٥۳)  ۳٬۸۹۷٬٤۱٦  (۱۷٬۹۰٦٬٤٦۹) مخصص مساھمة الزكاة 

 ۱۹۳٬۹٤۳٬٥۱۲  ۳٬۸۹۷٬٤۱٦  ۱۹۰٬۰٤٦٬۰۹٦ الربح خالل العام  
  

 كما ھو معدل   تعدیالت  كما ھو معلن عنھا سابقا  الموحدة  بیان التدفقات النقدیة
      

 ۱۹۳٬٥۸۹٬۰۲٦  ۱۹٬۲۲٥٬۰۰۰  ۱۷٤٬۳٦٤٬۰۲٦ صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 
 (۸٥٬۱۸٥٬۲٦۰)  (۱۹٬۲۲٥٬۰۰۰)  (٦٥٬۹٦۰٬۲٦۰) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة   

 
 األحداث الالحقة   .  ۳۹

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

 
 


	7/1 موجودات حق الاستخدام
	7/2 مطلوبات الإيجار



