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۱۲  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱

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

۱۹٦۹  . 
بـ "المجموعة" ومنفردة    (یشار إلیھا مجتمعةلھا  تشتمل البیانات المالیة الموحدة للشركة على الشركة وشركات التابعة  

 بـ "شركات المجموعة"). 
تتضمن األنشطة الرئیسیة للمجموعة استیراد القمح وإنتاج عدة أنواع من الدقیق وتصنیع وتسویق البسكویت والمعكرونة  

تكسب المجموعة دخلھا من مبیعات نوع معین من الحبوب والسلع ذات الصلة.    ،عالوة على ذلك  ومنتجات المخابز.
بناء واالستثمار في وإنشاء وإدارة المشاریع الصناعیة  المقاوالت بمزاولة أنشطة المجموعة  تقومباإلضافة إلى ما سبق 

د الخرسانة الجاھزة واألسفلت وأنشطة العقارات وبیع وإیجار المعدات الثقیلة واالستثمار في األسھم والتصنیع وتوری
 ونسف الصخور وخدمات الكسارات وتوفیر خدمات النقل واالستثمارات في األدوات المالیة. 

 الشركات التابعة للمجموعة كما یلي: 
بلد   اسم الشركة التابعة 

 التأسیس 
النسبة المئویة للمساھمة   األنشطة الرئیسیة 

 الفعلیة للمجموعة 
دیسمبر  ۳۱   

۲۰۲۱  
دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۰ 
تصنیع وتوزیع دقیق القمح والتجارة في   قطر ذ.م.م   مطاحن الدقیق القطریة

 النخالة والشعیر 
۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 

  شركة قطر للصناعات الغذائیة 
 ذ.م.م 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ تسویق دقیق القمح والمنتجات ذات الصلة  قطر

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ تصنیع منتجات المخابز  قطر ذ.م.م  شركة مخبز أم سعید
 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ جرة في المواد الغذائیة اتمال قطر ذ.م.م  شركة أرزاق للتسویق

القطریة   الدقیق  شركة مطاحن 
 " (سابقا  زین  للتجارة  شركة 

 ذ.م.م")  للتجارة

وأعالف   قطر الغذائیة  المواد  في  المتاجرة 
 الحیوانات

۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 

 ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ تصنیع منتجات اللحوم المجمدة قطر ذ.م.م  شركة األغذیة الوطنیة
وإنشاء  قطر ذ.م.م  میدا للمشاریعشركة  واالستثمار  المدنیة  اإلنشاءات 

واألنشطة  الصناعیة  المشاریع  وإدارة 
الثقیلة   المعدات  وإیجار  وبیع  العقاریة 

وتورید   الجاھزة وتصنیع  الخرسانة 
الصخور   نسف  وخدمات  واألسفلت 

 والكسارات

۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 

في السعودیة شركة أرزاق الخلیجیة   ومواد   المتاجرة  الغذائیة  المواد 
 التنظیف 

۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 

جزر  تاور إنترناشیونال لیمتد 
 كیمان 

السلع   في  باالستثمارات  االحتفاظ 
 والمتاجرة فیھا 

۱۰۰ ٪ ۱۰۰ ٪ 

 عداد اإلأساس  ۲

 فقرة االلتزام  (أ)

 ة للتقاریر المالیة. ر الدولیییامعلوفقا لالبیانات المالیة الموحدة تم إعداد ھذه 

 . ۳تفاصیل السیاسات المحاسبیة للشركة مدرجة باإلیضاح رقم 

المالیة االـستثماریة التي تم قیاـسھا بالقیمة تم إعداد البیانات المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة ، باـستثناء بعض األوراق )    ب(
 العادلة.
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۱۳  

 (تابع)عداد اإلأساس  ۲

 العملة الوظیفیة وعملة العرض (ج)

جمیع المعلومات المالیة تم تقریب العملة الوظیفیة للشركة.  وتم عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة باللایر القطري وھ
 تم اإلشارة إلى خالف ذلك. تالمعروضة باللایر القطري ألقرب لایر قطري ما لم 

 استخدام التقدیرات واألحكام  (د) 

استخدام أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  باإلدارة  قامت  البیانات المالیة الموحدة  إعداد ھذه    عند
التقریرالمحاسبیة   عنھا  الصادر  والمصروفات  واإلیرادات  والمطلوبات  الموجودات  قیم  القیم  لو  .وبالتالي  تختلف  قد 

 القیم التقدیریة.  الحقیقیة عن ھذه

على  التقدیرات  المستخدمة وإن األحكام الھامة  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المصاحبة لھا على أساس مستمر.  
 النحو التالي. 

حول األحكام والتقدیرات الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة التي لھا التأثیر األكثر أھمیة على المبالغ  المعلومات  
 المعترف بھا في البیانات المالیة ھي كما یلي:

 المدینة الحساباتانخفاض قیمة 

مختلف محركي االقتصاد وكیفیة انخفاض القیمة الجدید معلومات استشرافیة تستند على افتراضات لتغیرات مستقبلیة في  
تأثیر ھؤالء المحركین على بعضھم البعض. كما یتطلب المعیار أیضا من اإلدارة أن تسند احتمالیة تعثر لمختلف فئات 
الذمم المدینة. تشكل احتمالیة التعثر مدخال رئیسیا في قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة وھي تستدعي القیام بحكم ھام 

لترجیح التعثر على مدى أفق زمني معین ویتضمن احتسابھ بیانات تاریخیة وافتراضات وتوقعات لظروف  فھي تقدیر  
 نتیجة لذلك یتوقع أن یتم االعتراف بالخسائر االئتمانیة مبكرا بموجب نموذج انخفاض القیمة الجدید.  مستقبلیة.

 ممتلكات واآلالت والمعدات األعمار اإلنتاجیة والقیم الباقیة ومصروفات اإلھالك ذات الصلة بال

یتم تحدید ھذا  للعقارات واآلالت والمعدات الحتساب اإلھالك.  الباقیة  المقدرة والقیم  اإلنتاجیة  اإلدارة األعمار  تحدد 
التقدیر بعد وضع اعتبار لالستخدام المتوقع للموجودات والبلى والتقادم الفعلي والتقادم الفني والتجاري. تقوم اإلدارة  

أن األعمار  بمراجعة   المستقبلي عندما ترى اإلدارة  تتم تسویة معدل اإلھالك  اإلنتاجیة سنویا.  الباقیة واألعمار  القیم 
  اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.

 األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة 

الحتساب اإلطفاء. یتم تحدید ھذا التقدیر استنادا إلى  تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجوداتھا غیر الملموسة  
 النمط المتوقع لالستھالك للمنافع االقتصادیة المستقبلیة المضمنة في األصل. 

 یةالستثمارلعقارات الالقیمة العادلة 

باستخدام مقیمین مستقلین مختصین  واسطة التقییم الذي یتم القیام بھ من قبل  ب  یةالستثمارلعقارات ا حدید القیمة العادلة لیتم ت
"قیاس القیمة العادلة". تستدعي ھذه التقییمات   ۱۳تقنیات تقییم معترف بھا ومبادئ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 . ۷قم القیام بإجراء تقدیرات وافتراضات ھامة حول المستقبل كما ھو وارد باإلیضاح ر

 المخزون

تحدد اإلدارة صافي القیمة القابلة للتحقق لتقییم أي تخفیف في القیم الدفتریة المعنیة. أي تغییر في التقدیرات في السنوات 
المستقبلیة قد یؤثر على القیم الدفتریة للمخزون مع األثر المصاحب لذلك على معدل اإلطفاء وانخفاض القیمة. یتم تحدید 

 القیمة القابلة للتحقق فیما یتعلق بسعر البیع المقدر ناقصا النفقات المقدرة إلتمام البیع.صافي 

 الشھرة

تقوم اإلدارة بإجراء اختبار سنوي لما إذا كان ھناك أي انخفاض في قیمة الشھرة وفقا للسیاسة المحاسبیة. یتم تحدید  
ا إلى احتساب القیمة قید االستخدام. یتطلب ھذا االحتساب استخدام  المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد استناد

 ).۱۰تقدیرات (إیضاح 
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۱٤  

 (تابع)عداد اإلأساس  ۲

 (تابع) استخدام التقدیرات واألحكام (د) 

 مدة اإلیجار

التمدید: أو  عند تحدید مدة اإلیجار تدرس اإلدارة جمیع الحقائق والظروف التي تخلق حافزا اقتصادیا لممارسة خیار  
عدم ممارسة خیار اإلنھاء. خیارات التمدید (أو الفترات بعد اإلنھاء) یتم إدراجھا فقط في مدة اإلیجار لو كان من المؤكد 

 على نحو معقول أنھ سیتم تمدید (أو إنھاء اإلیجار). 

قییم ویكون ھذا تحت سیطرة تتم مراجعة التقییم في حالة حدوث حادثة مھمة أو تغییر مھم في الظروف تؤثر على ھذا الت
السنة   التمدید الحالیة،  المالیة  المستأجر. خالل  أثر ممارسة خیارات  لتعكس  اإلیجار  فترات  لتعدیل  المالي  األثر  كان 

 واإلنھاء زیادة في مطلوبات اإلیجار المعترف بھا وموجودات حق االستخدام.

 منافع نھایة خدمة الموظفین

منافع نھایة خدمة لموظفیھا. االستحقاق لھذه المنافع یستند إلى الراتب النھائي للموظف وطول  تقوم المجموعة بتكوین  
فترة الخدمة، ویخضع ذلك إلكمال حد أدنى من فترة الخدمة. التكالیف المتوقعة لھذه المنافع تستحق على مدى فترة  

 العمل.

 صبحت ساریة المفعول حدیثا التي أ اتوالتفسیرعلى المعاییر التعدیالت المعاییر الجدیدة و

أصبحت المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة التالیة الجدیدة والمعدلة ("المعاییر الدولیة" أو "المعاییر")    خالل السنة الحالیة
 : ۲۰۲۱ینایر  ۱والتفسیرات على المعاییر أصبحت ساریة المفعول ألول مرة للسنوات المالیة التي تبدأ في 

، معیار المحاسبة ۹(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۲المرحلة    -  معدل الفائدةإصالح معالم   -
والمعیار الدولي    ٤والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۷والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    ۳۹الدولي رقم  

 . )۱٦للتقاریر المالیة رقم 

 ) ۱٦(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۱۹-المرتبطة بكوفید تنازالت اإلیجار  -

 تطبیق المعاییر الجدیدة والمعدلة أعاله والتفسیرات للمعیار لیس لھا أثر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة. 

یتبسبب   لم  المعاییر،  المجموعة في تطبیق ھذه  اختارتھا  التي  االنتقال  المقارنة في كل ھذه  طرق  م تعدیل معلومات 
 البیانات المالیة الموحدة لتعكس اشتراطات المعاییر الجدیدة.

لم  لمعاییر الواردة أدناه  ل   ات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ("المعاییر الدولیة" أو "المعاییر") الجدیدة والمعدلة والتفسیر 
حتى فترة متأخرة ولم یتم تطبیقھا في إعداد ھذه   ۲۰۲۱ینایر    ۱ة التي تبدأ بعد  تصبح متاحة للتطبیق المبكر للسنوات المالی 

 البیانات المالیة:
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۱٥  

 (تابع)عداد اإلأساس  ۲

 (تابع) التي أصبحت ساریة المفعول حدیثا اتوالتفسیرعلى المعاییر التعدیالت المعاییر الجدیدة و

 المعاییر التي لم تصبح ساریة المفعول ولكنھا متاحة للتطبیق المبكرالمعاییر الجدیدة والمعدلة والتفسیرات على  

في   مفعولھا  أبریل    ۱یسري 
۲۰۲۱ 

(تعدیل المعیار الدولي    ۲۰۲۱یونیو    ۳۰ما بعد    ۱۹- تنازالت اإلیجار المرتبطة بكوفید   •
 ) ۱٦للتقاریر المالیة رقم 

في   مفعولھا  ینایر    ۱یسري 
۲۰۲۲ 

 ۲۰۲۰-۲۰۱۸المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة لتحسینات السنویة على ا •
(التعدیالت على   • المنشود  االستخدام  قبل  المتحصالت  والمعدات:  واآلالت  الممتلكات 

 ) ٦۱معیار المحاسبة الدولي رقم 
اإلشارة إلى إطار العمل المفاھیمي (تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   •

۳( 

في   مفعولھا  ینایر    ۱یسري 
۲۰۲۲ 

تصنیف المطلوبات كمتداولة وغیر متداولة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   •
۱( 

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

وبیان    ۱السیاسات المحاسبیة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  اإلفصاح عن   •
 ) ۲الممارسة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم 

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

 ضرائب الدخل  ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي 
تم تأجیل تاریخ سریان المفعول  
متاحة   محددة/  غیر  بصورة 

 للتطبیق االختیاري 

بیع أو المشاركة في الموجودات بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك   •
ومعیار المحاسبة الدولي رقم    ۱۰(تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

۲۸( 

 ال تتوقع اإلدارة أن یكون لتطبیق المعاییر الجدیدة والمعدالت أعاله والتفسیر للمعیار أثر كبیر على البیانات المالیة للشركة. 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 المالیة الموحدة واردة أدناه.السیاسات المحاسبیة الرئیسیة للمجموعة المطبقة في إعداد ھذه البیانات 

 أساس التوحید 
تتحقق السـیطرة عندما تكون المجموعة معرضـة إلى أو لدیھا الحقوق في العائدات المتغیرة من اسـتثمارھا مع الشـركة  
المسـتثمر فیھا ولدیھا المقدرة على التأثیر على تلك العائدات من خالل سـلطتھا على الشـركة المسـتثمر فیھا. على وجھ 

 حدید تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط وحصرا لو كان لدى المجموعة:الت

 السلطة على الشركة المستثمر فیھا •
 التعرض إلى أو الحقوق في العائدات المتغیرة من مشاركتھا مع الشركة المستثمر فیھا؛ و •
 داتھا.المقدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عائ •

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر أم ال على شركة مستثمر فیھا لو كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن  
ھناك تغییرات في واحدة أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تملك المجموعة السیطرة  

عند فقدان المجموعة للسیطرة. موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصروفات الشركة التابعة على الشركة التابعة ویتوقف  
المقتناة أو المستبعدة خالل السنة یتم إدراجھا ضمن بیان الدخل الموحد من تاریخ امتالك المجموعة للسیطرة إلى تاریخ  

 توقف السیطرة على الشركة التابعة.
الدخل الشامل تنسب إلى أصحاب حقوق ملكیة الشركة األم للمجموعة وإلى    الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات

المساھمات غیر المسیطرة، حتى ولو نتج عن ذلك أن تصبح المساھمات غیر المسیطرة ذات رصید سالب. تم إعداد  
ى في ظروف مماثلة.  ھذه البیانات المالیة الموحدة باستخدام سیاسات محاسبیة موحدة للمعامالت المماثلة واألحداث األخر

عندما یكون ذلك ضروریا یتم إجراء تسویات على البیانات المالیة للشركات الموحدة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى  
الملكیة والدخل والمصروفات والتدفقات   الموجودات وااللتزامات وحقوق  للمجموعة. جمیع  المحاسبیة  السیاسات  مع 

 ین شركات المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید الكامل. النقدیة ذات الصلة بالتعامالت ب
 تتم المحاسبة عن التغیر في ملكیة المساھمة في شركة تابعة، بدون فقدان السیطرة، على أنھ معاملة حقوق ملكیة.
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۱٦  

 (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  ۳
 الممتلكات واآلالت والمعدات 

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

تتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة إلى اقتناء الموجود. عندما یكون لجزء من الممتلكات واآلالت  
والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة تتم المحاسبة عنھا على أنھا مكونات منفصلة (مكونات رئیسیة) للعقارات واآلالت 

 والمعدات.

عند بیعھا أو عندما یكون من غیر المتوقع الحصول على أیة   المعداتالممتلكات واآلالت ویلغى االعتراف عن بند 
منفعة اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا أو استبعادھا. یتم تحدید أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف 

ف بھا في بیان واآلالت والمعدات ویتم االعترا   عقارات بالمعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لل
 الدخل / (الخسارة) األخرى في بیان الدخل الموحد. 

الباقیة. یتم   القیمة  للتكلفة ناقصا  القابل لإلھالك وھو تكلفة موجود أو أي بدیل آخر  المبلغ  یحتسب اإلھالك على 
رة لكل مكون من  االعتراف باإلھالك في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقد 

والمعداتمكونات   واآلالت  بصورة    الممتلكات  یعكس  یمثل  ھذا  أن  المنافع   مقاربةحیث  إلھالك  المتوقع  النمط 
 . موجوداالقتصادیة المستقبلیة المضمنة في ال

 واآلالت والمعدات كما یلي: عقاراتاألعمار اإلنتاجیة المقدرة لل

 سنة ۳۰- ٥ والحقوق المصاحبة لھا  المباني
 ةسن ۲۰- ۱ آالت ومعدات وأدوات 

 سنوات  ۱۰ - ٤ أثاث وتركیبات 
 سنوات  ۱۰- ٤ سیارات

   
 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ 

تشتمل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ على إنشاءات قید التنفیذ لعقارات. یتم تسجیل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ  
بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القیمة، إن وجدت. التكالیف ھي تلك المصروفات التي تتحملھا المجموعة والتي  

 تنسب بصورة مباشرة إلنشاء العقارات. 

 م إھالك األرض واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.ال یت

 انخفاض القیمة 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  والموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد

القیم الدفتریة لممتلكاتھا وآالتھا ومعداتھا وموجوداتھا غیر الملموسة  المجموعة  راجع  تقریر تُ فترة  تاریخ كل  نھایة  في  
. في حالة وجود مثل ھذا اتموجودھذه المؤشر على انخفاض قیمة  أي  ما إذا كان ھناك  ذات العمر المحدد لتحدید  

. المبلغ  وجدتلتحدید مدى خسارة انخفاض القیمة، إن    المؤشر، تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد للموجود
ناقصا تكلفة االستبعاد، أیھما أكثر. عندما ال یكون  العادلة  قید االستخدام والقیمة  القابل لالسترداد للموجود ھو القیمة  

للوحدة المنتجة من الممكن تحدید المبلغ القابل لالسترداد لموجود فردي، تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد  
 الموجود.التي ینتمي إلیھا للنقد 

لو تم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو الوحدة المنتجة على أنھ أقل من قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة 
الدفتریة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد إلى مبلغھ القابل لالسترداد. یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة 

 مباشرة في بیان الدخل الموحد. 

في الحالة التي تنعكس فیھا خسارة االنخفاض في القیمة الحقا، تتم زیادة القیمة الدفتریة للموجود أو الوحدة المنتجة 
للنقد إلى حد التقدیر المعدل لمبلغھا القابل لالسترداد، یجب أال تزید عن القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا 

في القیمة للموجود أو الوحدة المنتجة للنقد في فترات سابقة. یتم االعتراف برد لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض  
 خسارة انخفاض القیمة مباشرة في بیان الدخل الموحد. 
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۱۷  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 الموجود غیر الملموس

 یتم االعتراف بالموجود غیر الملموس عندما:

 المنافع االقتصادیة المستقبلیة المنسوبة للموجود إلى الشركة؛ و یكون من المحتمل توقع تدفق  -

 یمكن قیاس تكلفة الموجود بصورة موثوق بھا.  -

 یتم االعتراف بالموجودات غیر الملموسة مبدئیا بالتكلفة.

 یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأیة خسائر انخفاض في القیمة.

 سنة.  ۲٫٥وین إطفاء لتخفیض قیمة الموجودات غیر الملموسة بطریقة القسط الثابت على مدى یتم تك

 العقارات االستثماریة 

 محتفظ بھما لفترة طویلة لجني إیراد أو للزیادة الرأسمالیة أو لكلیھما.  على أرض ومبنى    العقارات االستثماریةتشتمل  

جزء من منة تكالیف المعاملة. تتضمن القیمة الدفتریة تكلفة استبدال  قاس العقار االستثماري مبدئیا بالتكلفة متضی
عقار استثماري موجود في الوقت الذي یتم فیھ تكبد التكلفة في حالة الوفاء بمعاییر االعتراف ویستبعد منھ تكالیف 

ناقصا  ي بالقیمة العادلة  الخدمة الیومیة للعقار االستثماري. في أعقاب االعتراف المبدئي یتم تسجیل العقار االستثمار
 اإلھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة التراكمیة، إن وجدت.

یتم تحدید القیمة العادلة للعقار االستثمار بواسطة مقیمي عقارات خارجیین مستقلین لدیھم المؤھالت المھنیة المعترف 
العقار الخاضع   المناسبة وخبرة حدیثة في موقع وفئة  العادلة لمحفظة  بھا  القیمة  المستقلون  المقیمون  للتقییم. یقدم 

 العقارات االستثماریة للمجموعة في كل سنة. 

من ترتیب القیمة العادلة استنادا إلى    ۳قیاس القیمة العادلة لجمیع العقارات االستثماریة تم تصنیفھ تحت المستوى  
 المدخالت في تقنیات التقییم.

الباقیة. یتم   القیمة  للتكلفة ناقصا  القابل لإلھالك وھو تكلفة موجود أو أي بدیل آخر  المبلغ  یحتسب اإلھالك على 
االعتراف باإلھالك في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل مكون من  

والمعداتمكونات   واآلالت  ی  الممتلكات  ھذا  أن  المنافع حیث  إلھالك  المتوقع  النمط  مقاربة  بصورة  یعكس  مثل 
 . موجوداالقتصادیة المستقبلیة المضمنة في ال

 سنة.  ۱٥األعمار اإلنتاجیة للمباني ھي 

یتم إلغاء االعتراف عن العقار االستثماري عندما یتم استبعاده أو عندما یتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة  
الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة من االستخدام وعدم توق اقتصادیة مستقبلیة من استبعاده.  ع منافع 

 یتم االعتراف بھا في بیان الربح أو الخسارة الموحد.موجود الدفتریة لل

یتم إجراء تحویالت من وإلى العقار االستثماري فقط عندما یكون ھناك تغییر في االستخدام. بالنسبة للنقل من العقار  
الستثماري إلى العقار الذي یشغلھ المالك فإن التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة في تاریخ تغییر ا

االستخدام. في الحالة التي یصبح فیھا العقار الذي یشغلھ المالك عقارا استثماریا تحاسب المجموعة عن ھذا العقار  
 ت والمعدات حتى تاریخ تغییر االستخدام.وفقا للسیاسة الواردة ضمن الممتلكات واآلال 

 االستثمار في السلع

یمثل االستثمار في السلع المعادن النفیسة ویتم إثباتھ بالتكلفة ناقًصا االنخفاض في القیمة. یتم تحدید التكلفة باستخدام 
القیمة ، یتم عكس طریقة المتوسط المرجح للتكلفة. عندما یتسبب حدث الحق في انخفاض مبلغ خسارة انخفاض  

 خسارة االنخفاض في القیمة من خالل بیان الدخل الموحد ، إلى حد خسائر انخفاض القیمة المعترف بھا سابقًا. 
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۱۸  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع) االستثمار في السلع

ینطبق بشكل خاص على معاملة أو حدث أو   IFRSأنھ في حالة عدم وجود معیار  ۸یحدد معیار المحاسبة الدولي 
شرط آخر ، یستخدم المعدون الحكم في تطویر وتطبیق سیاسة محاسبیة ینتج عنھا معلومات ذات صلة وموثوقة.  

الدولي   المحاسبة  قابلیة تطبیقھ   ۸یمضي معیار  إلى مدى  الُمعدون  ، یشیر  الحكم  أنھ عند إصدار ھذا  في تحدید 
 لي:وینظرون فیھ بترتیب تناز

 التي تتناول قضایا مماثلة وذات صلة ؛ و IFRS(أ) متطلبات معاییر 

اإلطار  في  والمصروفات  واإلیرادات  وااللتزامات  لألصول  القیاس  ومفاھیم  االعتراف  ومعاییر  التعریفات  (ب) 
 المفاھیمي. 

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

یتم   السلع ولكن حمایة قیمة األصول ضد أي حركات سلبیة في دینامیكیات السوق.تتبع تحركات السوق في أسعار  
  بلورة أي مكاسب أو خسارة ذات صلة على االستثمار في السلع ویتم االعتراف بھا عند التخلص.

 الشركات التابعة 

ان عندما تكون الشركة  الشركات التابعة ھي جمیع الكیانات التي تملك الشركة سیطرة علیھا. تسیطر الشركة على كی
معرضة إلى ، أو لدیھا الحقوق في، العائدات المتغیرة من مشاركتھا مع الكیان ولدیھا المقدرة في التأثیر على ھذه  
العائدات من خالل سلطتھا على توجیھ أنشطة الكیان. یتم توحید الشركات التابعة بالكامل من التاریخ الذي یتم فیھ  

 ة. یتم إلغاء توحیدھا من التاریخ الذي تتوقف فیھ السیطرة. تحویل السیطرة إلى الشرك

المعامالت واألرصدة واألرباح غیر المحققة عن المعامالت فیما بین شركات المجموعة یتم استبعادھا عند التوحید.  
الموجود المحول. السیاسات كما یتم أیضا استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم توفر المعاملة دلیال على انخفاض قیمة  

 المحاسبیة للشركات التابعة تنسجم مع السیاسات التي تطبقھا المجموعة.

إذا لم تكن الشركة التابعة مملوكة بالكامل، یتم عرض المساھمات غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركة  
الشامل، بیان التغیرات في حقوق الملكیة وبیان المركز التابعة بصورة منفصلة في بیان الدخل الموحد، بیان الدخل 

 المالي على التوالي. 

 المخزون

یتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة الوارد أوال 
إط في  المقدر  البیع  سعر  ھي  للتحقق  القابلة  القیمة  صافي  أوال.  ناقصا  یصرف  لألعمال  االعتیادي  النشاط  ار 

مصروفات البیع المطبقة. یشتمل المخزون على مواد مخزون للمتاجرة وقطع غیار ومواد مستھلكة كما في تاریخ  
 التقریر. 

 األدوات المالیة  

 الموجودات المالیة غیر المشتقة

ذي تنشأ فیھ. یتم االعتراف بجمیع الموجودات تعترف المجموعة مبدئیا بالذمم التجاریة واألخرى المدینة في التاریخ ال
التعاقدیة   النصوص  المجموعة طرفا في  فیھ  الذي تصبح  التاریخ  المتاجرة وھو  تاریخ  المالیة األخرى مبدئیا في 

 لألداة. 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد، فقط وحصرا،  
یكون لدى المجموعة الحق القانوني في إجراء مقاصة للمبالغ وترغب إما في السداد على أساس الصافي أو    عندما

في تحقیق الموجود وسداد االلتزام في نفس الوقت. لدى المجموعة الموجودات المالیة غیر المشتقة التالیة: مستحقات  
 زات وذمم مدینة أخرى ونقد وما یعادل النقد. من أطراف ذات عالقة واستثمارات متاحة للبیع وحسابات ومحتج 
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۱۹  

 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  الموجودات المالیة غیر المشتقة

 (تابع) الیةالم  موجوداتلالتصنیف والقیاس الالحق ل         

إذا استوفت الشروط التالیة وكانت غیر   -التكلفة المطفأةب  المالیة  اتعند االعتراف المبدئي، یتم تصنیف الموجود
 مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

 كان محتفظ بھا في نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة، و -
مدفوعات سوى  لى تدفقات نقدیة لیست  الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة التي تؤدي في تواریخ محددة إ -

 للمبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. 
إذا استوفت الشروط التالیة وكانت غیر مصنفة بالقیمة العادلة من    -بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 خالل الربح أو الخسارة: 

 تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة، و كان محتفظ بھا في نموذج أعمال یھدف إلى  -

مدفوعات للمبلغ األصلي والفائدة   لیست سوىشروطھا التعاقدیة تؤدي في تواریخ محددة إلى تدفقات نقدیة   -
 على المبلغ األصلي القائم. 



    .ع. شركة زاد القابضة ش.م.ق
  ة  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحد

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 

۲۰  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  الموجودات المالیة غیر المشتقة

 (تابع)  التصنیف والقیاس الالحق للموجودات المالیة

جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة باعتبارھا تقاس بالتكلفة المطفأة   -بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 ه.أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما ھو موضح أعال

عند االعتراف المبدئي، قامت المجموعة بتصنیف ال رجعة فیھ لموجود مالي إما یستوفي المتطلبات الواجب قیاسھا 
ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لو كان القیام بذلك یخفض على نحو كبیر الفجوة  بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة الع

 المحاسبیة التي قد تنشأ بخالف ذلك. 

تصنیف الموجودات المالیة الحقا على أساس االعتراف األولي ما لم تغیر المجموعة نموذج أعمالھا إلدارة  یعادال 
تصنیف جمیع الموجودات المالیة المتأثرة في الیوم األول من أول فترة   عادالموجودات المالیة، وفي ھذه الحالة ی

 مشمولة بتقریر بعد التغییر في نموذج األعمال.

 تقییم نموذج األعمال  -ات المالیة الموجود

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

نة للمحفظة وتطبیق تلك السیاسات في الممارسة العملیة. وھي تشمل ما إذا كانت السیاسات واألھداف المعل -
 استراتیجیة اإلدارة تركز على جني تدفقات نقدیة تعاقدیة أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع موجودات؛

 ؛كیفیة تقییم أداء المحافظ وتقدیم التقاریر إلدارة المجموعة -
وذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن ھذا نموذج األعمال)  المخاطر التي تؤثر على أداء نم -

 وكیفیة إدارة تلك المخاطر؛
على سبیل المثال سواًء كان التعویض یستند على القیمة العادلة للموجودات   - كیفیة تعویض مدیري األعمال   -

 جمعھا، و التي تتم إدارتھا أو التدفقات النقدیة التعاقدیة التي یتم 
وتیرة وحجم وتوقیت مبیعات الموجودات المالیة في الفترات السابقة، وأسباب ھذه المبیعات والتوقعات حول   -

 نشاط المبیعات في المستقبل.

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

الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو التي تدار والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة تقاس القیمة 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 ست إال مدفوعات عن أصل الدین والفائدة علیھ تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لی -الموجودات المالیة 

ألغراض ھذا التقییم، یتم تعریف "أصل المبلغ" بأنھ القیمة العادلة للموجود المالي عند االعتراف المبدئي. یتم تعریف 
رة معینة  "الفائدة" بأنھا مقابل عن القیمة الزمنیة للمال والمخاطر االئتمانیة المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فت

من الزمن وغیرھا من المخاطر األساسیة لإلقراض والتكالیف (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، وكذلك 
 ھامش الربح. 

عند تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لیست سوى مدفوعات عن أصل المبلغ والفائدة علیھ، تأخذ المجموعة  
ویشمل ذلك تقییم ما إذا كان الموجود المالي یحتوي على شرط تعاقدي یمكن أن یغیر بالشروط التعاقدیة لألداة.  

توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة بحیث ال یمكنھ الوفاء بھذا الشرط. عند إجراء ھذا التقییم، تأخذ المجموعة 
 في االعتبار ما یلي: 
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۲۱  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  الموجودات المالیة غیر المشتقة

 (تابع)  التصنیف والقیاس الالحق للموجودات المالیة

 األحداث الطارئة التي من شأنھا تغییر مبلغ أو توقیت التدفقات النقدیة؛ -
 الشروط التي قد تعدل سعر الفائدة التعاقدیة، بما في ذلك ممیزات األسعار المتغیرة؛  -
 لمدفوعات مقدما وممیزات التمدید؛ وا -
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدیة من موجودات محددة (على سبیل المثال ممیزات عدم   -

 حق الرجوع على المقترض).

تتوافق میزة المدفوعات مقدما مع المدفوعات فقط من معیار أصل الدین والفائدة إذا كان المبلغ المدفوع مقدما یمثل  
المعلق، والتي قد تشمل تعویض   المبلغ األصلي  الدین والفائدة على  المسددة من أصل  المبالغ غیر  إلى حد كبیر 

 إضافي معقول عن اإلنھاء المبكر للعقد.  

إلى ذلك، بالنسبة لموجود مالي تم الحصول علیھ بخصم أو عالوة على قیمتھ االسمیة التعاقدیة، فإن المیزة باإلضافة  
التي تسمح أو تتطلب الدفع مقدما بمبلغ یمثل بشكل كبیر المبلغ اإلسمي التعاقدي المستحق (ولكن غیر مدفوع) الفائدة  

اإلنھاء المبكر) تتم معاملتھا كما ھو الحال وفق ھذا    التعاقدیة (والتي قد تشمل أیضا تعویض معقول إضافي عن
 المعیار إذا كانت القیمة العادلة لمیزة المدفوعات مقدما غیر ذات أھمیة عند االعتراف المبدئي.

 القیاس الالحق واألرباح والخسائر  – الموجودات المالیة 

قا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة یتم قیاس ھذه الموجودات الح  -الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة   -
التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القیمة. یتم االعتراف بإیرادات الفوائد وأرباح وخسائر   تخفیضالفعلیة. یتم  

أسعار صرف العمالت األجنبیة وانخفاض القیمة في الربح أو الخسارة. یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من  
 بح أو الخسارة. ستبعاد في الرالا

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

یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا بالقیمة العادلة.    –خالل الدخل الشامل اآلخر  أدوات الدین بالقیمة العادلة من  -
یتم االعتراف بإیراد الفائدة الذي یحتسب باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، وأرباح وخسائر تحویل عمالت أجنبیة 

ي الدخل الشامل  وانخفاض القیمة في الربح أو الخسارة. یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ف
ال الدخل  المتراكمة في  األرباح والخسارة  إعادة تصنیف  تتم  إلغاء االعتراف،  إلى  اآلخر. عند  شامل اآلخر 

 . الربح أو الخسارة
یتم قیاس ھذه الموجودات الحقا   -االستثمارات في حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -

تراف بتوزیعات األرباح كإیراد في الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بالقیمة العادلة. یتم االع
بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل  

 . بعادھا أبدا من الربح أو الخسارةالشامل اآلخر وال یتم است

 النقد النقد وما یعادل

یة موجود  یتكون النقد وما یعادلھ من نقد بالصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصیرة األجل ذات فترات استحقاق  
 لثالثة أشھر أو أقل، بالصافي من المسحوبات على المكشوف من بنوك لغرض بیان التدفقات النقدیة. 
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۲۲  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  الموجودات المالیة غیر المشتقة

 (تابع)  التصنیف والقیاس الالحق للموجودات المالیة

 إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة  

مماثلة، حسب   مالیة  أو جزء من مجموعة موجودات  مالي  (أو جزء من موجود  مالي  بموجود  االعتراف  یلغى 
 من الحاالت التالیة: مقتضى الحال) في أي 

 تالم تدفقات نقدیة من الموجودات،انتھاء الحقوق التعاقدیة في اس )أ(

احتفاظ المجموعة بحقھا في استالم تدفقات نقدیة من الموجودات، ولكنھا تتعھد بدفعھا كاملة ودون تأخیر  ) ب(
 وإما كبیر إلى طرف ثالث بموجب "ترتیبات للتمریر"، 

 جمیع المخاطر والعوائد من الموجود، أو قیام المجموعة بتحویل  )۱(

 . لكنھا حولت السیطرة على الموجودأو االحتفاظ بھا و  حویل كافة مخاطر ومنافع الموجودتقم فعلیاً بتلم   )۲(

 المطلوبات المالیة غیر المشتقة

مستحقات ألطراف ذات عالقة ومحتجزات  تمویل إسالمي، و  بات المالیة غیر المشتقة التالیة:لدى المجموعة المطلو
 وذمم دائنة أخرى. 

یتم االعتراف بھذه المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا إلیھا أیة تكالیف تنسب مباشرة للمعاملة. في أعقاب  
 الفعلي. االعتراف المبدئي یتم قیاس ھذه المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة

 الحسابات الدائنة والمحتجزات والذمم الدائنة األخرى 

یتم االعتراف بالمطلوبات بالنسبة للمبالغ التي ینبغي دفعھا مقابل البضائع والخدمات التي یتم تلقیھا سواء صدرت  
موجب المطلوب  بھا فاتورة من المورد أو لم تصدر. یلغى االعتراف عن مطلوب مالي عندما یتم التفرغ من االلتزام ب

أو إلغائھ أو انتھائھ. عندما یتم استبدال مطلوب مالي قائم بآخر من نفس المقرض وبأحكام مختلفة على نحو كبیر أو  
عندما تكون أحكام المطلوب القائم قد تم تعدیلھا على نحو كبیر تتم معاملة ھذا االستبدال أو التعدیل على أنھا إلغاء 

واعتراف بمطلوب جدید. یتم االعتراف بالفرق بین القیم الدفتریة ذات الصلة بذلك    لالعتراف بالمطلوب الموجود ي 
 في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. 

 التمویل اإلسالمي

مبدئیا یتم االعتراف بالتمویل اإلسالمي بالقیمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا التكالیف التي تنسب بصفة مباشرة  
في أعقاب االعتراف المبدئي یتم قیاس التمویل اإلسالمي بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الربح    للمعاملة.

الفعلي مع االعتراف بأي فروق بین التكلفة وقیم السداد النھائي في بیان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة 
 دة على أنھا مطلوب متداول. التمویل اإلسالمي. یتم عرض األقساط المستحقة خالل سنة واح 

 إلغاء االعتراف عن المطلوبات المالیة

یلغى االعتراف عن مطلوب مالي عندما یتم التفرغ من االلتزام بموجب المطلوب أو إلغائھ أو انتھائھ. عندما یتم 
أحكام المطلوب استبدال مطلوب مالي قائم بآخر من نفس المقرض وبأحكام مختلفة على نحو كبیر أو عندما تكون  

موجود  القائم قد تم تعدیلھا على نحو كبیر تتم معاملة ھذا االستبدال أو التعدیل على أنھا إلغاء لالعتراف بالمطلوب ال
بالفرق بین القیم الدفتریة ذات الصلة في بیان الربح أو الخسارة والدخل الشامل    یُعترفي واعتراف بمطلوب جدید.  

 اآلخر.
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۲۳  

 بیة الھامة (تابع)السیاسات المحاس ۳
 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  الموجودات المالیة غیر المشتقة

 قیمة ال انخفاض 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة

المجموعة ما إذا كان ھناك مؤشر على احتمال انخفاض قیمة موجود. في حالة وجود مثل   في تاریخ كل تقریر تُقدر
تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد    ،ھذا المؤشر أو عندما یطلب إجراء اختبار سنوي النخفاض قیمة موجود

للموجود. المبلغ القابل لالسترداد للموجود ھو األكثر من القیمة العادلة للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكالیف 
نقدیة    لموجود تدفقاتا  نتجالمبلغ القابل لالسترداد للموجود الفردي، ما لم ییتم تحدید  البیع وقیمتھ قید االستخدام.  

داخلة مستقلة على نحو كبیر عن تلك الموجودات أو مجموعات الموجودات. عندما تزید القیمة الدفتریة لموجود أو  
وحدة منتجة للنقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد یعتبر الموجود على أنھ قد انخفضت قیمتھ ویتم تخفیضھ إلى مبلغھ  

 القابل لالسترداد. 

تخدام یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم  عند تقییم القیمة قید االس
ما قبل الضریبة الذي یعكس التقدیرات الحالیة بالسوق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة للموجود. عند تقدیر 

في االعتبار. في حالة عدم تحدید مثل ھذه المعامالت   القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع یتم أخذ معامالت سوقیة حدیثة 
ستخدم نموذج تقییم مناسب. یتم تعزیز عملیات االحتساب بمضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدرجة للشركات یُ 

العامة المتاجر بھا أو مؤشرات قیمة عادلة متاحة أخرى. تستند المجموعة في احتساب انخفاض القیمة على عملیات  
تخصیص  احتس یتم  التي  للمجموعة  للنقد  منتجة  وحدة  لكل  منفصلة  بصورة  إعدادھا  یتم  وتوقعات  موازنات  اب 

الموجودات لھا. تغطي ھذه الموازنات والتوقعات في العادة فترة خمس سنوات. بالنسبة للفترات األطول یحتسب  
. خسائر االنخفاض في القیمة  ةمساخسنة الالمعدل النمو طویل األجل وتطبیقھ لیعكس التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد  

ضمن    في بیان الربح أو الخسارة الموحدللعملیات المستمرة متضمنة انخفاض قیمة مواد المخزون یتم االعتراف بھا  
 فئات المصروفات بما ینسجم مع وظیفة الموجود الذي انخفضت قیمتھ. 

تاریخ كل تقریر لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر على أن    بالنسبة للموجودات باستبعاد الشھرة یتم إجراء تقییم في
خسائر االنخفاض في القیمة التي تم االعتراف بھا سابقا قد انتفت أو انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر 

ترف رد خسارة االنخفاض في القیمة المعتُ تقدر المجموعة المبلغ القابل لالسترداد للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد.  
بھا سابقا فقط لو كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید المبلغ القابل لالسترداد للموجود منذ االعتراف  
القابل لالسترداد وال  للموجود عن مبلغھ  الدفتریة  القیمة  الرد بحیث ال تزید  السابقة. ینحصر  بخسارة االنخفاض 

ا، بالصافي من اإلھالك، لو لم یتم االعتراف بخسارة انخفاض في القیمة  تتجاوز القیمة الدفتریة التي قد یتم تحدیدھ
 للموجود في السنوات السابقة. یتم االعتراف بھذا الرد في بیان الربح أو الخسارة الموحد. 

 انخفاض القیمة

 للموجودات التالیة خصائص محددة الختبار انخفاض القیمة:

 الشھرة

وعندما تشیر الظروف إلى أنھ من المحتمل أن تكون القیمة الدفتریة قد    اسنوی  یتم اختبار الشھرة النخفاض القیمة
یتم تحدید انخفاض القیمة للشھرة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة وحدات  .  انخفضت

منتجة للنقد) تتعلق بھا الشھرة. عندما یكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قیمتھا الدفتریة یتم  
القیمة. ال یمك االنخفاض في  الفترات  االعتراف بخسارة  بالشھرة في  المتعلقة  القیمة  ن رد خسائر االنخفاض في 

 المستقبلیة. 

بالتكلفة   المقاسة  المالیة  الموجودات  المتوقعة من  االئتمانیة  الخسائر  الخسائر عن  المجموعة بمخصصات  تعترف 
 المطفأة.

بلغٍ مساٍو للخسائر االئتمانیة یتم دائما قیاس مخصصات الخسائر عن الحسابات والمحتجزات الذمم المدینة األخرى بم
 المتوقعة مدى الحیاة. 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  انخفاض القیمة

 (تابع)  الشھرة
 تعتبر المجموعة أن موجود مالي في حالة تعثر عندما:

للمجموعة بالكامل دون لجوء المجموعة إلجراءات یكون من غیر المرجح أن یسدد عمیل التزاماتھ االئتمانیة   -
 مثل تحصیل ضمان (إن كانت تحتفظ بأي ضمان)؛ أو

 یوما. ۳٦۰یكون الموجود المالي متأخًرا عن موعد سداده بأكثر من  -

 انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
ف مخاطر االئتمان الخاص  تعتبر المجموعة أن األرصدة البنكیة لدیھا مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون تصنی

أو أعلى حسب    Baa۳بھا مساویاً للتعریف المفھوم عالمیاً "تصنیف االستثمار". تعتبر المجموعة أن ھذا التصنیف  
 وكالة "مودیز" للتصنیف االئتماني.

فتراضیة  الخسائر االئتمانیة المتوقعة مدى الحیاة ھي الخسائر االئتمانیة المتوقعة التي تنتج عن جمیع األحداث اال
 المحتملة خالل العمر المتوقع لألداة المالیة. 

لمدة   المتوقعة  االئتمانیة  األحداث   ۱۲الخسائر  عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  من  جزء  ھي  شھرا 
اةشھرا من تاریخ التقریر (أو فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألد  ۱۲االفتراضیة التي من الممكن حدوثھا خالل  

 شھرا).  ۱۲أقل من  

الحد األقصى للمدة التي تؤخذ في االعتبار عند تقدیر الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي أقصى مدة تعاقدیة تتعرض 
 المجموعة خاللھا لمخاطر االئتمان. 

 قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
االئتمان. یتم قیاس خسائر االئتمان بالقیمة الحالیة لجمیع  الخسائر االئتمانیة المتوقعة ھي التقدیرات المرجحة لخسائر  

تتوقع   التي  النقدیة  والتدفقات  للعقد  وفقا  للكیان  المستحقة  النقدیة  التدفقات  بین  الفرق  (أي  النقدي  العجز  حاالت 
 المجموعة استالمھا). یتم خصم الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي للموجود المالي. 

 لموجودات المالیة منخفضة القیمة االئتمانیة ا
بالتكلفة   المسجلة  المالیة  للموجودات  االئتمانیة  القیمة  انخفضت  إذا  بتقییم ما  تقریر  تاریخ كل  المجموعة في  تقوم 

التدفقات  المطفأة. یعتبر موجود مالي أنھ "منخفض القیمة االئتمانیة" عندما یقع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على  
 النقدیة المستقبلیة المقدرة من الموجود المالي. 

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

 مواجھة العمیل أو المصدر لصعوبة مالیة كبیرة،  -
 وماً،ی ۳٦۰إخالل بعقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر عن السداد أكثر من  -
 إعادة ھیكلة المجموعة لقرض أو سلفة بناء على شروط لم تكن المجموعة لتأخذ بغیرھا، -
 یكون من المحتمل دخول العمیل في حالة إفالس أو حالة إعادة تنظیم مالي أخرى، أو  -
 اختفاء سوق نشطة لورقة مالیة بسبب صعوبات مالیة.-

 المركز الماليعرض مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة في بیان 
اإلجمالیة  الدفتریة  القیمة  من  المطفأة  بالتكلفة  تقاس  التي  المالیة  للموجودات  الخسائر  مخصصات  خصم  یتم 

 للموجودات.

خسائر االنخفاض في القیمة ذات الصلة بالموجودات المالیة یتم عرضھا تحت صافي انخفاض قیمة (الخسارة)/  
 لموحد.  الرد للموجودات المالیة في بیان الدخل ا
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  انخفاض القیمة

 الشطب

معقولة   توقعات  المجموعة  لدي  یكون  عندما ال  المالیة  للموجودات  االجمالیة  الدفتریة  القیمة   باسترداد یتم شطب 
موجود مالي بأكملھ او جزء منھ. تجري المجموعة تقییما منفصال فیما یتعلق بتوقیت الشطب والمبلغ المشطوب  

المجموعة أن تسترد جزءا كبیرا من المبلغ المشطوب. باالسترداد. ال تتوقع  على أساس احتمال وجود توقعات معقولة  
برغم عن ذلك ، قد تظل الموجودات المالیة التي شطبت خاضعة االنفاذ من اجل االلتزام باإلجراءات التي تتبعھا  

 المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 افآت نھایة خدمة الموظفین مك

قانون العمل  عقود عمل الموظفین ووفقا لھا األجانب  لموظفیة  تقوم المجموعة بتكوین مخصص لمكافآت نھایة خدم
فترة التوظیف  طول  والنھائیة  إلى رواتب الموظفین    . یستند االستحقاق لھذه المكافآت۲۰۰٤لعام    ۱٤القطري رقم  

 شریطة إكمال حد أدنى من الخدمة. تستحق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.

صندوق ھیئة التقاعد والمعاشات الذي تدیره الحكومة  في  كما تقوم المجموعة أیضا بتكوین مخصص الشتراكاتھا  
القطریة بالنسبة للموظفین القطریین وفقا لقانون التقاعد. یتم إدراج التكالیف الناتجة من ھذا االشتراك ضمن تكالیف  

المجموعة التزامات دفع أخرى بمجرد سداد ھذه االشتراكات.   الموظفین في بیان الربح أو الخسارة الموحد. لیس لدى
یتم عرض االشتراكات على أنھا التزام متداول في بیان   یتم االعتراف باالشتراكات عند حلول موعد استحقاقھا.

 المركز المالي. 

 المخصصات 

ي) نتیجة لحدث سابق ومن یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استدالل
االلتزام ویمكن القیام بتقدیر موثوق تدفق موارد اقتصادیة خارجة تتضمن منافع اقتصادیة لسداد المحتمل أن یُطلب 

عندما تتوقع المجموعة أن یتم صرف بعض أو جمیع المخصص مثلما ھو الحال بموجب عقد  بھ لقیمة ذاك االلتزام.  
جود منفصل ولكن فقط إلى الحد الذي یكون فیھ الصرف مؤكدا على نحو كبیر. تأمین یتم االعتراف بالصرف كمو

 یتم عرض المصروفات ذات الصلة بالمخصص في بیان الربح أو الخسارة الموحد بالصافي من عملیات الصرف. 

 اإلیجار 

ویتطلب تقدیرا لما إذا كان  یستند تحدید ما إذا كان الترتیب یمثل إیجارا أو یحتوي على إیجار على جوھر الترتیب  
 الوفاء بالترتیب یعتمد على استخدام موجود محدد أو الترتیب ینقل الحق في استخدام الموجود. 

 المجموعة كمستأجر

یتم االعتراف بموجود حق االستخدام ذي الصلة في تاریخ بدء اإلیجار، بالنسبة لجمیع اتفاقیات ایجار التي تكون  
یما عدا لإلیجارات قصیرة األجل ألثني عشر شھرا أو أقل، أو إیجارات الموجودات ذات فیھا المجموعة مستأجرة، ف

القیمة المنخفضة. بالنسبة لھذه اإلیجارات، تعترف المجموعة بمدفوعات اإلیجار كمصروف تشغیلي بطریقة القسط 
ي الذي یتم فیھ االستفادة من  الثابت على مدى فترة اإلیجار ما لم یكون ھناك أساس منتظم آخر ممثال للنموذج الزمن

 المنافع االقتصادیة من الموجود المستأجر.

من العقود التي تحتوي على عقود إیجار بشكل منفصل،    اإلیجارمختلف عناصر اإلیجار وغیر    تتم المحاسبة عن
ر وإجمالي النسبیة لمكونات اإلیجاالفردیة  لكل مكون من مكونات اإلیجار على أساس األسعار  مع تخصیص المقابل  

 ). إلیجارغیر أخرى توجد مكونات عندما ( یجارلمكونات غیر اإل الفردي السعر 

السابقة،  و  مع ذلك، الفقرة  إیجار األراضي    اختارتكاستثناء من  الشركة عدم فصل مكونات غیر اإلیجار لعقود 
 والمباني.

 (الشركة كمستأجر).  اتمذكرة إیجارك یتم عرضھامستأجرا  اإلیجار عندما تكون المجموعةتفاصیل ترتیبات 
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳
 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  اإلیجار

 المجموعة كمؤجر
اإلیجارات التي تكون فیھا المجموعة مؤجرا یتم تصنیفھا على أنھا إیجارات تمویلیة أو تشغیلیة. متى نقلت أحكام 

المخاطر والمنافع المصاحبة   أنھالمستأجرإلى  لملكیة  لاإلیجار جمیع  العقد على  یتم    تمویلي.إیجار    ، یتم تصنیف 
صنیف اإلیجار عند إبرام العقد ویعاد تقییمھ فقط لو كان تصنیف جمیع اإلیجارات األخرى كإیجارات تشغیل. یتم ت

 ھناك تعدیل في اإلیجار.

عندما تكون المجموعة مؤجرا وسیطا، تقوم بالمحاسبة عن اإلیجار الرئیسي واإلیجار من الباطن كعقدین منفصلین. 
ق االستخدام الناشئة من  یتم تصنیف اإلیجار من الباطن على أنھ إیجار تمویلي أو تشغیلي بالرجوع إلى موجود ح

اإلیجار الرئیسي. لو كان اإلیجار الرئیسي إیجارا قصیر األجل تطبق علیھ المجموعة االستثناء الوارد ذكره سابقا، 
 عندھا تقوم بتصنیف اإلیجار من الباطن كإیجار تشغیلي.

منفصلة، مع تخصیص    تتم المحاسبة عن مختلف مكونات اإلیجار وغیر اإلیجار التي تحتوي على إیجار بصورة
 . ۱٥المقابل بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

 تحویل العمالت األجنبیة

في تاریخ المعامالت. الموجودات والمطلوبات النقدیة السائد المعامالت بالعملة األجنبیة بسعر الصرف  یتم تسجیل 
 التقریر.  المسجلة بالعمالت األجنبیة تحول بسعر الصرف في نھایة تاریخ

التي تقاس بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة یتم تحویلھا إلى العملة الوظیفیة بسعر    النقدیةالموجودات والمطلوبات غیر  
الصرف عندما یتم تحدید القیمة العادلة. البنود غیر النقدیة التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة  

 عمالت األجنبیة عموما في الربح أو الخسارة.  یتم تحویلھا بأسعار الصرف في تاریخ المعاملة. یتم االعتراف بفروق ال

 العائدات على السھم 

تعرض المجموعة بیانات العائدات األساسیة والمخففة ألسھمھا العادیة. یحتسب العائد األساسي للسھم بتقسیم الربح 
ة خالل الفترة. یتم  أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائم

تحدید العائدات المخففة لألسھم بتسویة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسھم العادیة على المتوسط المرجح  
 المخففة لألسھم العادیة.  ذات اآلثاراألسھم القائمة جمیع لعدد األسھم القائمة وذلك ب

 تقاریر القطاعات 

جموعة العامل في مزاولة أنشطة تجاریة یمكنھ أن یجني منھا إیرادات ویتكبد  القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات الم
فیھا مصروفات متضمنة اإلیرادات والمصروفات ذات العالقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى بالمجموعة 

ر التشغیلي الرئیسي) والتي تتم مراجعة نتائجھا بصورة منتظمة من قبل اإلدارة العلیا للمجموعة (بصفتھا متخذ القرا
 التخاذ قرارات حول الموارد التي یتم تخصیصھا لكل قطاع وتقییم أدائھ والذي تتوفر لھ معلومات مالیة حقیقیة.

 تصنیف المتداول في مقابل غیر المتداول

متداول  تعرض المجموعة موجوداتھا والتزاماتھا بناء على تصنیف متداول/ غیر متداول. یعتبر الموجود على أنھ  
 لو:

كان من المتوقع تحقیقھ أو یرغب في بیعھ أو استھالكھ خالل دورة التشغیل العادیة، یحتفظ بھ بصفة أساسیة   -
 ألغراض المتاجرة. 

 كان من المتوقع أن یتم تحقیقھ في خالل أثني عشر شھرا بعد فترة التقریر، أو -
استخدامھ في سداد التزام لمدة أثني عشر شھرا كان نقدا أو ما في حكم النقد ما لم یتم حصر عدم تبادلھ أو   -

 على األقل بعد فترة التقریر.



    .ع. شركة زاد القابضة ش.م.ق
  ة  إیضاحات حول البیانات المالیة الموحد

  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  سنةلل
 

۲۷  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  تصنیف المتداول في مقابل غیر المتداول

 األخرى على أنھا غیر متداولة. یعتبر االلتزام متداوال عندما یكون: موجوداتیتم تصنیف جمیع ال

 من المتوقع سداده خالل دورة التشغیل العادیة، -
 محتفظا بھ لغرض المتاجرة، -
 أو قد أصبح مستحق السداد خالل أثني عشر شھرا بعد فترة التقریر، -
 قل بعد فترة التقریر. لیس ھناك حق في تأجیل سداد االلتزام لفترة أثني عشر شھرا على األ -

 تقوم المجموعة بتصنیف جمیع االلتزامات األخرى على أنھا غیر متداولة. 

 قیاس القیمة العادلة

تقیس المجموعة موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة وغیر المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل تقریر ألغراض المحاسبة  
  .۲۸في اإلیضاح رقم بالتكلفة المطفأة المقاسة أو اإلفصاح. كما تم أیضا اإلفصاح عن القیم العادلة لألدوات المالیة 

أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین مشاركین موجود  بیع  عن    ھمالقیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استال
 أو تحویل التزام تتم إما: موجود  في السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع  

 في السوق الرئیسیة للموجود أو االلتزام، أو  -
 األسواق للموجود أو االلتزام،في حالة غیاب السوق الرئیسیة، في أفضل  -
 أن یكون من الممكن الوصول إلى السوق الرئیسي أو األفضل من قبل المجموعة.  -

المشاركون في السوق عند   التي سیستخدمھا  للموجود أو االلتزام یتم قیاسھا باستخدام االفتراضات  العادلة  القیمة 
 یتصرفون من أجل تحقیق منفعة اقتصادیة لھم. تسیر الموجود أو االلتزام بافتراض أن المشاركین بالسوق 

یأخذ قیاس القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة في االعتبار مقدرة المشارك بالسوق على تحقیق منافع اقتصادیة  
في  موجود  في أعلى وأفضل استخدام لھ أو عن طریق بیعھ لمشارك آخر بالسوق سیستخدم الموجود  باستخدام ال

 دام لھ. أعلى وأفضل استخ

تستخدم المجموعة أسالیب تقییم تتناسب مع الظروف وتتاح لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة ومضاعفة استخدام  
 المدخالت ذات الصلة التي یمكن مالحظتھا وتقلیل االستخدام على المدخالت التي ال یمكن مالحظتھا. 

قیمة العادلة أو یفصح عناه في البیانات المالیة الموحدة  تم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي تقاس لھا ال
في ترتیب القیمة العادلة كما ھو موصوف أدناه وذلك استنادا إلى أدنى مستوى مدخالت یعتبر ھاما بالنسبة لقیاس 

 القیمة العادلة في مجملھا: 

 لموجودات أو مطلوبات مطابقة.: أسعار السوق المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ۱المستوى  •
إما بصورة ۲المستوى   • العادلة  القیمة  لقیاس  لھا ھام  أدنى مستوى مدخالت  تقییم یمكن مالحظة  تقنیات   :

 مباشرة أو بصورة غیر مباشرة.  
 : تقنیات تقییم ال یمكن مالحظة أدنى مستوى مدخالت لھا ھام لقیاس القیمة العادلة. ۳المستوى  •

للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة على نحو متكرر تحدد المجموعة ما إذا  بالنسبة  
كانت قد حدثت حاالت نقل بین المستویات في الترتیب بإعادة تقییم التصنیف (استنادا إلى المستوى األدنى الھام  

 لقیاس القیمة العادلة في مجملھا) في نھایة كل تاریخ تقریر.
تحدد إدارة المجموعة السیاسات واإلجراءات لكل من قیاس القیمة العادلة المتكرر مثل العقارات االستثماریة. تضم 

 اإلدارة رئیس قطاع العملیات اللوجستیة ورئیس إدارة التدقیق الداخلي والمدیر المالي والمدیرین من كل قطاع.
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۲۸ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)یة األدوات المال

 (تابع)  قیاس القیمة العادلة

. یتم اتخاذ قرار بمشاركة المقیمین العقارات االستثماریةیشارك المقیمون الخارجیون في تقییم الموجودات الھامة مثل  
تتضمن معاییر االختیار  الخارجیین على نحو سنوي من قبل اإلدارة بعد المناقشة مع وموافقة لجنة التدقیق بالشركة.  

المعرفة السوقیة والسمعة واالستقاللیة وما إذا كان یتم إتباع معاییر مھنیة. تقرر اإلدارة بعد المناقشات مع المقیمین 
 رجیین للمجموعة أي أسالیب التقییم ومدخالتھ سیتم استخدامھا في كل حالة. الخا

في تاریخ كل تقریر تقوم اإلدارة بتحلیل التغیرات في قیم الموجودات والمطلوبات التي یطلب إعادة قیاسھا أو إعادة 
التحلیل تقوم اإلدارة   لھذا  للمجموعة.  المحاسبیة  السیاسات  التي تم  تقییمھا حسب  الرئیسیة  المدخالت  بالتحقق من 

 تطبیقھا على آخر تقییم بمقارنة المعلومات في احتساب التقییم على العقود والمستندات األخرى ذات الصلة. 
تقوم اإلدارة بجانب المقیمین الخارجیین للمجموعة بمقارنة التغیرات في القیمة العادلة لكل موجود ومطلوب مع  

 حدید ما إذا كان التغییر معقوال. المصادر الخارجیة لت
ألغراض إفصاحات القیمة العادلة قامت المجموعة بتحدید فئات من الموجودات والمطلوبات على أساس الطبیعة  

 للموجود والمطلوب ومستوى ترتیب القیمة العادلة حسبما ھو موضح أعاله.   والخصائص والمخاطر 

 االستثمارات في شركات زمیلة 
الشركة الزمیلة ھي الشركة التي یوجد لدى المجموعة نفوذ كبیر علیھا وھي لیست شركة تابعة أو ترتیب مشترك. 

ھو السلطة للمشاركة في سیاسة القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولكن لیست سیطرة النفوذ الھام  
تكون م العادة  في  السیاسات.  تلك  بین  أو سیطرة مشتركة على  ما  للمساھمة  من حقوق   ٪ ٥۰إلى    ٪۲۰صاحبة 

 التصویت.

فیما عدا في حالة تصنیف   الملكیة،  باستخدام طریقة حقوق  الزمیلة  الشركات  االستثمارات في  المحاسبة عن  تتم 
فظ الموجودات غیر المتداولة المحت  ۱٥االستثمار على أنھ محتفظ بھ للبیع وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

بھا للبیع والعملیات المتوقفة. بموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم تسجیل االستثمارات في شركات زمیلة في بیان  
موجودات   المجموعة من صافي  في حصة  لالستحواذ  الالحقة  للتغییرات  المعدلة  بالتكلفة  الموحد  المالي  المركز 

 الشركة الزمیلة، ناقصا خسائر انخفاض القیمة

 ضریبة الدخل 
تحتسب ضریبة الدخل على صافي الربح المعدل ألغراض الضریبة وفقا لنصوص القانون ضریبة الدخل القطري  

 . ۲۰۱۸لسنة   ۲٤رقم 

 موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة
، فیما عدا إلى الحد الذي  المؤقتةالخاضعة للضریبة  الفروق  جمیع  ضریبة المؤجلة علي  یتم االعتراف بمطلوب ال 

مطلوب ضریبة مؤجلة من االعتراف المبدئي من االعتراف المبدئي لموجود أو مطلوب في معاملة ال  ینشأ فیھ  
 تؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح (الخسارة) الخاضعة للضریبة. 

عھ توفر ربح  یتم االعتراف بموجود الضریبة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة الناشئة إلى الحد الذي یكون مرجحا م
خاضع للضریبة یمكن في مقابلھ استغالل الفروق المؤقت القابل للخصم. ال یتم االعتراف بموجود الضریبة المؤجلة  
عندما ینشأ من االعتراف المبدئي بالموجود أو المطلوب في معاملة ال تؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي 

 أو الربح (الخسارة) الخاضعة للضریبة.
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۲۹  

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع)  ضریبة الدخل

   مصروف الضریبة
تم االعتراف بالضرائب الحالیة والمؤجلة كدخل أو مصروف وتدرج في الربح أو الخسارة للفترة، إال إذا كانت 

 الضریبة ناشئة عن: 

 فترة مختلفة، لدخل شامل آخر، أو معاملة أو حدث معترف بھ، في نفس الفترة أو في  -
 مزیج من األعمال التجاریة.  -

یتم احتساب الضرائب الحالیة والضرائب المؤجلة أو قیدھا في دخل شامل آخر إذا كانت الضریبة تتعلق ببنود یتم  
 قیدھا أو فرضھا ، في نفس الفترة أو خالل فترة مختلفة ، على دخل شامل آخر. 

والضرائب المؤجلة أو قیدھا مباشرة في رأس المال إذا كانت الضریبة تتعلق ببنود   یتم احتساب الضرائب الحالیة
 م. یتم قیدھا أو فرضھا ، في نفس الفترة أو خالل فترة مختلفة ، مباشرة في األسھ

 الزكاة 
الزكاة من الدخل المعدل الخاضع للزكاة أو الوعاء الزكوي، أیھما أعلى، وفقا لنصوص صندوق  یتم تحصیل الزكاة  

الموضوع تحت إشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة. تحتسب الزكاة باستخدام الوعاء الزكوي. یتم تحمیل 
 الزكاة على بیان الدخل الموحد. 

 المساھمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
، یطلب من المجموعة ۲۰۱۰  والتوضیحات ذات الصلة المصدرة في ینایر  ۲۰۰۸لسنة    ۱۳وفقا للقانون القطري رقم  

بنسبة   للدولة.    ٪۲٫٥المساھمة  األنشطة االجتماعیة والریاضیة  إلى صندوق  للشركة  السنویة  األرباح  من صافي 
أن یتم االعتراف بالمبلغ المستحق الدفع كتوزیع دخل في بیان التغیرات   ۱۳یتطلب التوضیح المتعلق بالقانون رقم  

 في حقوق الملكیة الموحد. 

 اف باإلیرادات االعتر
 اإلیرادات من العقود مع العمالء 

حدد "اإلیرادات من العقود مع العمالء" نموذج واحد شامل للمحاسبة عن اإلیرادات الناشئة عن العقود مع العمالء  ت
المعاییر   في  المشمولة  والتفسیرات  المعاییر  الموجود  باإلیرادات  لالعتراف  الحالي  التوجیھ  محل  الدولیة وتحل 

للتقاریر المالیة ویضع نموذجا جدیدا من خمس خطوات من شأنھ أن ینطبق على اإلیرادات الناشئة عن العقود مع 
 العمالء.

: تحدید العقد (العقود) مع عمیل: یعرف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر من األطراف یخلق حقوقا  ۱الخطوة  
 اییر الخاصة بكل من ھذه الحقوق وااللتزامات.والتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد المع

 : تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء في العقد ھو وعد بنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل المتمیز. ۲الخطوة 
 متمیز. : تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء في العقد ھو وعد بنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل ال۲الخطوة 
: تحدید سعر الصفقة: سعر الصفقة ھو المقابل الذي تتوقع الجھة أن یحق لھا مقابلھ نقل السلع والخدمات  ۳الخطوة 

 الموعودة إلى العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة من أطراف ثالثة. 
لى أكثر من التزام : تخصیص سعر الصفقة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي ع٤الخطوة  

أداء، ستقوم المنشأة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یحدد الرسوم التي تتوقعھا الجھة یستحق مقابل 
 الوفاء بكل التزام األداء. 

 : االعتراف باإلیراد عندما (أو كیفما) یفي الكیان بالتزام األداء. ٥الخطوة 

 . ۲۱مجموعة المتعلقة بالعقود مع العمالء تم تقدیما باإلیضاح المعلومات حول السیاسات المحاسبیة لل
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 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  سنةلل

۳۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع) ۳

 (تابع)األدوات المالیة 

 (تابع) اإلیراداتاالعتراف ب

 (تابع)   اإلیرادات من العقود مع العمالء

 اإلیجارإیرادات 

بإیرادات اإلیجار من العقار االستثماري بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار ذي الصلة. یتم یتم االعتراف  
 االعتراف بحوافز اإلیجار الممنوحة كجزء متمم إلجمالي إیراد اإلیجار على مدى فترة اإلیجار. 

 إیراد ومصروف الفائدة 

الموحد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة  یتم االعتراف بإیراد ومصروف الفائدة في بیان الدخل  
من خالل العمر اإلنتاجي   الفعلي ھو المعدل الذي یخصم بالضبط مدفوعات ومقبوضات التدفقات النقدیة المستقبلیة

المطل للموجود أو  الدفتریة  للقیمة  لفترة أقصر)  وب المتوقع لموجود أو مطلوب مالي (أو، متى كان ذلك مالئما، 
المالي. عند احتساب معدل الفائدة الفعلي تقدر المجموعة التدفقات النقدیة المستقبلیة بوضع اعتبار لجمیع األحكام  

  التعاقدیة لألداة المالیة ولكن لیس لخسائر االئتمان المستقبلیة.

ا المدفوعة أو  المعاملة والرسوم والنقاط  الفعلي جمیع تكالیف  الفائدة  التي تشكل یتضمن احتساب معدل  لمقبوضة 
تتضمن تكالیف المعامالت التكالیف اإلضافیة التي تنسب بصورة مباشرة إلى اقتناء   جزءا متتما لمعدل الفائدة الفعلي. 

أو إصدار موجود أو مطلوب مالي. إیراد ومصروف الفائدة المعروض في بیان الدخل الشامل یتضمن الفائدة على  
 قاسة بالتكلفة المطفأة محسوبة على أساس معدل الفائدة الفعلي. الموجودات والمطلوبات المالیة الم

 من االستثمارات المالیة اتاإلیراد

مكاسب أو خسائر بیع استثمارات مالیة یتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة كفرق بین القیمة العادلة للمقابل  
 المستلم والقیمة الدفتریة لالستثمارات المالیة. 

 توزیعات األرباح إیراد 

 یتم االعتراف بإیراد توزیعات األرباح عند نشوء الحق في استالم اإلیراد.

 من حكومة قطر التعویض

المنح الحكومیة المستلمة كتعویض عن المصروفات التي تم تكبدھا مسبقا من قبل المجموعة بدون تكالیف مستقبلیة 
 في الفترة التي تصبح فیھا مستحقة االستالم.  مصاحبة لھا یتم االعتراف بھا في بیان الدخل الموحد

التعویض من حكومة قطر عن بیع الدقیق المدعوم تستحق استنادا إلى أحكام اتفاقیة الدعم الموقعة من قبل المجموعة  
 مع حكومة قطر.

 تكالیف االقتراض 
حتى   موجوداتن تكلفة المؤھلة تتم رسملتھا كجزء م  موجوداتتكالیف االقتراض التي تنسب إلى اقتناء أو إنشاء  

. یتم االعتراف موجوداتفي االستخدام المنشود منھ أو عند اكتمال أعمال إنشاء الموجود  التاریخ الذي یتم فیھ وضع ال
 بتكالیف االقتراض األخرى كمصروف في السنة التي یتم تكبدھا فیھا.



    .ع. شركة زاد القابضة ش.م.ق
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۳۱  

 قطاعات التشغیل ٤

 القطاعات التي یصدر عنھا التقریرالمعلومات حول 

 المجموع  وعقارات وغیرھا  مقاوالت  التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات  االستثمار والخدمات المدارة  
 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

         
         اإلیراد/ الربح 

 ۱٬۱۰۲٬٤۷۳٬۱۱٤ ۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ ۱٥۸٬٤۷۷٬٤٦٥ ۲٥۷٬٤۲٥٬۲٦٤ ۹٤۳٬۹۹٥٬٦٤۹ ۹٤۰٬۲۸۰٬۸٦٦ -  اإلیرادات الخارجیة 
 ۱۲٤٬٦۲۸٬٤٥۰ ۱۰٤٬٥٦۱٬۲۰۱ ۱۹٬۹۱٤٬٥٦٤ ٥٬۳۸٤٬۸۲۹ ۳۱٬٦۷۷٬۳۸٥ ۲۳٬۷۰٥٬٤٦۷ ۷۳٬۰۳٦٬٥۰۱ ۷٥٬٤۷۰٬۹۰٥ إیرادات أخرى 

 ۲۰۲٬٥٥٥٬۹۳۹ ۳٥۷٬۱۱٤٬٤۰۷ ٤٦٬۷۹۱٬۱٥٤ ۲۰٥٬٤۷۱٬۰٦۸ ۱٥٥٬۷٦٤٬۷۸٥ ۱٥۱٬٦٤۳٬۳۳۹ -   إیرادات بین القطاعات
 ۹۷٬٥٤۳٬٦۱۷ ۹٤٬٦۱۲٬۷۰۸ -  ۹۷٬٥٤۳٬٦۱۷ ۹٤٬٦۱۲٬۷۰۸ -  تعویض من حكومة قطر 

 ۱٬٥۲۷٬۲۰۱٬۱۲۰ ۱٬۷٥۳٬۹۹٤٬٤٤٦ ۲۲٥٬۱۸۳٬۱۸۳ ٤٦۸٬۲۸۱٬۱٦۱ ۱٬۲۲۸٬۹۸۱٬٤۳٦ ۱٬۲۱۰٬۲٤۲٬۳۸۰ ۷۳٬۰۳٦٬٥۰۱ ۷٥٬٤۷۰٬۹۰٥  إجمالي الربح
 ۲۰۱٬٤۹٤٬٤۹۲ ۱۹۰٬۰٤٦٬۰۹٦ ۹٬۹۷۷٬۰۷۱ ٥٬۸٦٥٬٤۳۷ ۱٥۱٬۱۲۹٬۸٦۹ ۱۱۰٬۷۸۲٬۳۰۷ ٤۰٬۳۸۷٬٥٥۲ ۷۳٬۳۹۸٬۳٥۲ القطاع   )خسارة  (ربح/

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

 ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ دیسمبر  ۳۱في  كما
         

         الموجودات والمطلوبات 
 ۱٬۱۲٥٬۰۷۳٬٥۹٦ ۱٬۱۷۸٬۷۸٦٬۳۸۷ ۱٥۸٬۷۲۷٬۸۷٥ ۲٥۹٬۱۱٤٬۹۷۷   ٤٥۸٬۰۰۲٬٦٥۰ ٤٥۰٬۱۰٥٬۹٦۷   ٥۰۸٬۳٤۳٬۰۷۱ ٤٦۹٬٥٦٥٬٤٤۳ الموجودات المتداولة 

 ۱٬۲٦۲٬۳٦۹٬۸۰۳ ۱٬۳٦۸٬۹۳٥٬٥۱٥ ۷۳٤٬٤۰۸٬۹٥۸ ٤٤۸٬٤۱٥٬۷۹۰   ۱۸۰٬۳۲۱٬۹٥۳ ۹۹٬٤٤٤٬٥٤٥   ۳٤۷٬٦۳۸٬۸۹۲ ۸۲۱٬۰۷٥٬۱۸۰ الموجودات غیر المتداولة 
 ۲٬۳۸۷٬٤٤۳٬۳۹۹ ۲٬٥٤۷٬۷۲۱٬۹۰۲ ۸۹۳٬۱۳٦٬۸۳۳ ۷۰۷٬٥۳۰٬۷٦۷   ٦۳۸٬۳۲٤٬٦۰۳ ٥٤۹٬٥٥۰٬٥۱۲   ۸٥٥٬۹۸۱٬۹٦۳ ۱٬۲۹۰٬٦٤۰٬٦۲۲ إجمالي الموجودات 
 ۷۳۳٬۱٥۱٬۱۲۹ ۷۱۰٬۰۸۰٬٦۷۳ ٦۰٬۰٦۸٬۳۳۱ ۲۸۷٬۰۱۱٬٥٤۲ ۱۲۰٬۲۰۳٬۲۱۳ ۱۲۰٬٥۸۰٬٤٦۸   ٥٥۲٬۸۷۹٬٥۸٥ ۳۰۲٬٤۸۸٬٦٦۳ المطلوبات المتداولة 

 ۱۰۳٬٥۲۱٬٥۸٤ ۳۱٦٬٥۳۰٬۷۹۹ ۹٬۰۷۳٬۸۲٦ ۹٬٥۷۳٬۰۱٤ ۷۹٬۳۹٥٬٦۷٥ ۱۱۷٬۷۸٦٬۳٦۰   ۱٥٬۰٥۲٬۰۸۳ ۱۸۹٬۱۷۱٬٤۲٥ المطلوبات غیر المتداولة 
 ۸۳٦٬٦۷۲٬۷۱۳ ۱٬۰۲٦٬٦۱۱٬٤۷۲ ٦۹٬۱٤۲٬۱٥۷ ۲۹٦٬٥۸٤٬٥٥٦ ۱۹۹٬٥۹۸٬۸۸۸ ۲۳۸٬۳٦٦٬۸۲۸   ٥٦۷٬۹۳۱٬٦٦۸ ٤۹۱٬٦٦۰٬۰۸۸ إجمالي المطلوبات 
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۳۲  

 ممتلكات وآالت ومعدات  ٥

 
مباني وحقوق  

 ممتلكات ومعدات  لھا   رافقةم
 أثاث 

 األدوات  سیارات  وتركیبات 
موجودات غیر  

 ملموسة 
أعمال رأسمالیة  

 المجموع  قید التنفیذ 
         التكلفة

 ١٬٠٦١٬١٨٢٬٩٩٧ ٦٬١٤٥٬٦٦٠ ١٬٨٤٥٬١٩٤ ٢٣٬٧٤٥٬٠١٩ ١٣١٬٧٥١٬٣٣٧ ٢٦٬٤٠٣٬٠٥٨ ٣٥٠٬٦٩٧٬٠٨٤ ٥٢٠٬٥٩٥٬٦٤٦  ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في 
 ٧٢٬١٥٥٬٤٧٤ ٢٧٬٦٨٨٬٥٤٦ - ٩٤٢٬٥٦١ ٣٬٨٨٢٬٦٢٥ ٢٬٩٢١٬٩٠٦ ٤٬٧٢٧٬٥٢٨ ٣١٬٩٩٢٬٣٠٨ إضافات خالل السنة 

 (۱۱٬۰٥٤٬۳۸۰) (۲٬٦۰٤٬۹٦۷) - (۳۰٤٬۲۹۷) (٤٬۹۳۰٬۳۳۷) ) ٤٠٠٬٢٥٤( (۸۱۰٬٥۹۷) (۲٬۰۰۳٬۹۲۹) استبعادات خالل السنة 
 - (۹٬۱۰٥٬٥۳۳) - ٧٠٢٬٧٢٤ ١٠٧٬٠٠٠ ٣٤١٬٧٠٠ ٢٬٨٧٥٬٧٦٦ ٥٬٠٧٨٬٣٤٣ تحویالت 
 (۱٥٬٤۱۱) - - - - (۱٥٬٤۱۱) - - مشطوبة 
 ١٬١٢٢٬٢٦٨٬٦٨٠ ٢٢٬١٢٣٬٧٠٦ ١٬٨٤٥٬١٩٤ ٢٥٬٠٨٦٬٠٠٧ ١٣٠٬٨١٠٬٦٢٥ ٢٩٬٢٥٠٬٩٩٩ ٣٥٧٬٤٨٩٬٧٨١ ٥٥٥٬٦٦٢٬٣٦٨ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 ١٨٬٢٠٧٬٩٣٥ ٥٬٤٣٣٬٢٥١ - ٢٬٢١٤٬٣٠٤ ٤٬٤٥٢٬٤٨٠ ١٬٥٧٣٬٢٩٢ ٢٬٨٨١٬٧٢٢ ١٬٦٥٢٬٨٨٦ إضافات خالل السنة 
 (۱۰٬۷۱۱٬۸٥۰) (۲۱٤٬۸٦۸) - (٤٬۰۲۲٬۹۸٥) (٤٬۷٥۰٬٦۳۷) (۲۹٬٤٦۹) (۱٬٦۹۳٬۸۹۱) - استبعاد خالل السنة 

 - (۲۰٬۷۷٤٬۲٤۲) - ٧٧٧٬٧٦١ ١٨٣٬٠٠٠ ٢٠٦٬٠٠٩ ١٧٬٤٨٢٬٢١٤ ٢٬١٢٥٬٢٥٨ تحویالت 

 ١٬١٢٩٬٧٦٤٬٧٦٥ ٦٬٥٦٧٬٨٤٧ ١٬٨٤٥٬١٩٤ ٢٤٬٠٥٥٬٠٨٧ ١٣٠٬٦٩٥٬٤٦٨ ٣١٬٠٠٠٬٨٣١ ٣٧٦٬١٥٩٬٨٢٦ ٥٥٩٬٤٤٠٬٥١٢  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

         اإلھالك المتراكم وانخفاض القیمة 
 ٧٥٨٬١٧١٬٢٥٩ - ٧٣٦٬٦٩٢ ١٧٬٣٩٨٬٥١٤ ٩٨٬٢٩٧٬٩٠١ ٢٠٬٨٢٨٬٨٥٧ ٢٤٤٬٦١٦٬٩١٣ ٣٧٦٬٢٩٢٬٣٨٢ ۲۰۲۰ینایر  ۱كما في 

 ٦٤٬٢٧٩٬٢٦٧ - ٣٦٨٬٣٤٦ ٢٬٨٣٢٬٦٣٧ ١٢٬٩٩٥٬١٣٣ ٢٬٢٥٣٬٨٣١ ١٩٬١٢٠٬٩٠٢ ٢٦٬٧٠٨٬٤١٨ ) ۲۸مصروف السنة (إیضاح 
 (۷٬٤۹٦٬۰٤۸) - - (۱۸۲٬۱۰۸) (٤٬٥۸۲٬٥۳۷) (۳۹۸٬٥٥۳) (۳۲۹٬۸۲۱) (۲٬۰۰۳٬۰۲۹) تعدیل عند االستبعاد

 - - - - - - - - تحویالت 
 ٨١٤٬٩٥٤٬٤٧٨ - ١٬١٠٥٬٠٣٨ ٢٢٬٦٨٤٬١٣٥ ١٠٦٬٧١٠٬٤٩٧ ٢٠٬٠٤٩٬٠٤٣ ٢٦٣٬٤٠٧٬٩٩٤ ٤٠٠٬٩٩٧٬٧٧١  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 ٤٥٬٦٩٩٬٢٧٩ - - ٢٬٣١٨٬١٤٨ ١٢٬٥٩٦٬١٤٦ ٢٬٦١٨٬٣٢٢ ١٥٬١٢٨٬٦٦٦ ١٣٬٠٣٧٬٩٩٧ ) ۲۸(إیضاح   مصروف السنة
 (۱۰٬۰۱۹٬۳٦۲) - - (۱۱٬۰۷۰) (٤٬۷٥۰٬٦۳۷) (۳٬٦۱۱٬۹۸۲) (۱٬٦٤٥٬٦۷۳) - تعدیل عند االستبعاد

 (۱٥٬٤۱۱) - - (۱٥٬٤۱۱)  - - -  استبعاد
 ٨٥٠٬٦١٨٬٩٨٤ - ١٬١٠٥٬٠٣٨ ١٩٬٠٥٥٬٣٨٣ ١١٤٬٥٥٦٬٠٠٦ ٢٤٬٩٧٥٬٨٠١ ٢٧٦٬٨٩٠٬٩٨٧ ٤١٤٬٠٣٥٬٧٦٨  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

         صافي القیمة الدفتریة 
 ٢٧٩٬١٤٥٬٧٨١ ٦٬٥٦٧٬٨٤٧ ٧٤٠٬١٥٦ ٤٬٩٩٩٬٧٠٤ ١٦٬١٣٩٬٤٦٢ ٦٬٠٢٥٬٠٢٩ ٩٩٬٢٦٨٬٨٣٩ ١٤٥٬٤٠٤٬٧٤٤   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في 
 ٣٠٧٬٣١٤٬٢٠٢ ٢٢٬١٢٣٬٧٠٦ ٧٤٠٬١٥٦ ٥٬٠٣٦٬٩٦٤ ٢٤٬١٠٠٬١٢٨ ٦٬٥٦٦٬٨٦٤ ٩٤٬٠٨١٬٧٨٧ ١٥٤٬٦٦٤٬٥٩٧  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

         
 



 

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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل
 

۳۳ 

 االیجار        ٦
 أدناه: ،مستأجرالشركة كالتفاصیل المتعلقة بترتیبات التأجیر، حیث یتم عرض 

         ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    لموجودات حق االستخدامصافي القیمة الدفتریة 

    كما یلي: القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام
 ٦٤٫۱۰٤٫۹۲۳  ٥۹٬۹۷٦٬٥٦٦ األراضي
 ۱٤٫٤۹٦٫۳٦۳  ۱۳٬٦٥۹٬۳۷۰ السیارات
 ) ۱۳۸٫۸٥۱(  - عند التوقف  تعدیالت

 ۷۳٬٦۳٥٬۹۳٦  ۷۸٫٤٦۲٫٤۳٥ 
    
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

    إضافات:
 ۲۸٫۱٥٥٫۰۲٥  ۲۸٥٬۳۳۱ األراضي
 ۱۰٫۹٥۷٫۲۷۹  - السیارات
 -  ) ۲۹٤٬۲۳۱( عند التوقف  تعدیالت
 ۳۹٬۱۱۲٬۳۰٤  ) ۸٬۹۰۰( اإلقفال

 تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي كمعدل خصم.
 موجودات حق االستخدام عناإلھالك المعترف بھ 

اإلھالك الذي تم حـسابھ   ویـشملاإلھالك المعترف بھ في كل فئة من فئات موجودات حق االـستخدام أدناه.    عرضیتم 
 .)۲۸إیضاح في إجمالي رسوم اإلھالك في الربح أو الخسارة (

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

 ٤٫۰۰٥٫۷٦۱  ٤٬۲۷٤٬۸۳۷ األراضي
 ٤٫۱۷٤٫۷۲٥  ٥٤۲٬۷٦۲ السیارات 

 ٤٬۸۱۷٬٥۹۹  ۸٫۱۸۰٫٤۸٦ 
    مطلوبات اإلیجار

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    :تحلیل مطلوبات اإلیجار على النحو التالي

 ٥٫٦۹٦٫۷۱۱  ٥٬۳٥۰٬۸۹۹ خالل سنة 
 ۱۲٫۱۳۳٫۷٥۸  ۱۰٬٦۷۹٬۰۹٦ من سنتین إلى خمس سنوات

 ۲٫۷٦۳٫۳٦۷  ۲٬٥۳۳٬۰۸٦ أكثر من خمس سنوات
 ۱۸٬٥٦۳٬۰۸۱  ۲۰٫٥۹۳٫۸۳٦ 

 )۲٫٤۷۱٫۹۳۳(  )۱٬۸۹٦٬۰۳۲( رسوم التمویل  ا:ناقص
 ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹  ۱۸٫۱۲۱٫۹۰۳ 

    المستحقةمطلوبات اإلیجار  القیمة الحالیة للحد األدنى من
 ٤٬۹۸٦٬۱۳٦  ٤٬٦٤۰٬۳۲٤ خالل سنة 

 ۱۰٬۹٤۸٬۳۰۱  ۱۲٬۰۲٦٬۷۲٥ من سنتین إلى خمس سنوات
 ۲٬۱۸۷٬٤٦٦  - أكثر من خمس سنوات

 ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹  ۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳ 
    إفصاحات أخرى

 ۷٥٥٬۱۲۰  ٦۳۳٬۷۲۲ مصروف الفائدة على مطلوبات اإلیجار
    

 ۱۳٬۱۳٥٬۷٦۷  ۱۲٬۰۲٦٬۷۲٥ مطلوبات غیر متداولة
 ٤٬۹۸٦٬۱۳٦  ٤٬٦٤۰٬۳۲٤ مطلوبات متداولة

 ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹  ۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳ 
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  یةاستثمارعقارات   ۷
 :النحو التاليالحركة خالل السنة على  

 المباني األراضي 
۲۰۲۱ 

 اإلجمالي 
۲۰۲۰ 

 اإلجمالي 
 التكلفة

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

 اإلھالك المتراكم 
 ۸۸٬۰٦۲٬٥٦۰ ۹٥٬۰٤۰٬۸٤٦ ۹٥٬۰٤۰٬۸٤٦ - ینایر  ۱كما في 

 ٦٬۹۷۸٬۲۸٦ ٥٬۳٥۰٬۰۱۷ ٥٬۳٥۰٬۰۱۷   - ) ۲۸إھالك (إیضاح 
 ۹٥٬۰٤۰٬۸٤٦ ۱۰۰٬۳۹۰٬۸٦۳ ۱۰۰٬۳۹۰٬۸٦۳   - دیسمبر  ۳۱كما في 

 صافي القیمة الدفتریة 
- ٥۲۳٬٥٦٦٬۳۸٦ ٦۹٬٥٥۱٬۰۸٦ ٤٥٤٬۰۱٥٬۳۰۰   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في 
 ٥۲۸٬۹۱٦٬٤۰۳- ۷٤٬۹۰۱٬۱۰۳ ٤٥٤٬۰۱٥٬۳۰۰  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

على عدد من العقارات السكنیة والتجاریة المؤجرة ألطراف ثالثة. یحتوي كل إیجار على  العقارات االستثماریة  تشتمل  
ما   تتراوح  لإللغاء  قابلة  غیر  مبدئیة  سنةفترة  مع    بین  الالحقة  التجدیدات  على  التفاوض  یتم  سنوات.  خمس  إلى 

 . المستأجرین ومن الناحیة التاریخیة فإن متوسط فترات التجدید ھي سنة واحدة
بمبلغ   ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما في    استثماريلعقار  م مستقل الحتساب القیمة العادلة  على خدمات مقیدارة  إلحصلت ا

موجود مماثل في نفس    . استند التقییم إلى معاملة عن)۲۰۲۰  ملیون لایر قطري   ٦۸۸(  ملیون لایر قطري    ٦٥۹
الموقع.  
ملیون لایر قطري    ۹۰٫۳ملیون لایر قطري (بقیمة   ۳۰۹٫۱۲ خاصة بالمجموعة بقیمة    استثمارات عقاریة تم رھن  
 .)۲۱) مقابل تسھیل التمویل اإلسالمي (إیضاح ۲۰۲۰في سنة 

استثمارات مالیة  ۸
 استثمارات في أدوات حقوق ملكیة أ)(

 : التاليقامت المجموعة باستثمارات في األوراق المالیة وھي مصنفة على النحو 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 قصیر االجل 

 ۱٬٥۳۲٬۲۹٤ ۱٬۹٤۳٬٦۹٤ القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 طویل االجل

 ۳۱٥٬٤۲۸٬۷٥۰ ٤٥۳٬۳۱٦٬۷٤۸ من خالل الدخل الشامل اآلخر القیمة العادلة 
 ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤ ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲ إجمالي االستثمارات المالیة

 . استثمارات في أسھم مدرجة في مصر وھي تتألف من 

 الحركة خالل السنة على النحو التالي:
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۱٬٥۲۳٬۲٥٦ ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤ الرصید في بدایة السنة  
 ۳۱٤٬۸۰۳٬۱۷٥ ۱۹۰٬٤۱۱٬٦۳۰ خالل السنة   اتإضاف

 )٦٬۸٤۳٬۷٤٥( (٤٬۲۲۲٬۰۲۰) خالل السنة   اتاستبعاد
 ) ۱۰٬۲۳٥٬۷٤۰(- البیعخسارة عند 

 ) ۹٬۰۳۹( ۱٬۲٦۰٬۳۲۹ القیمة العادلة خالل الربح أو الخسارة 
 ۱۷٬۷۲۳٬۱۳۷ (٤۹٬۱٥۰٬٥٤۱)من خالل الدخل الشامل اآلخر القیمة العادلة 

 ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤ ٤٥٥٬۲٦۰٬٤٤۲ الرصید في نھایة السنة 
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 (تابع)استثمارات مالیة  ۸

 زمیلةاستثمارات في شركات  ب)(
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۷٫۳٥٥٫٦۲۰ ۹٬٤٥۰٬۲٥٥   في شركة زمیلةاستثمارات 
 ) ۳٦٦٫۱۸٥( ) ٥۹٤٬٥۷۱( )۲۷(إیضاح  حصة في الخسارة خالل السنة

 ٦٫۹۸۹٫٤۳٥ ۸٬۸٥٥٬٦۸٤ السنة االستثمار في نھایة 

٪،٤٦٫٦" في الھند، تمتلك   األطعمة األصـلیة الخاصـة المحدودة  یتم تنفیذ االسـتثمارات المذكورة أعاله في شـركة " 
والتي تعمل في إنتاج منتجات األلبان والمنتجات المرتبطة بھا، ویتم حـساب ھذه االـستثمارات باـستخدام طریقة حقوق  

 الملكیة. 

 یلخص الجدول أدناه المعلومات المالیة حول الشركة الزمیلة للمجموعة.
۲۰۲۱۲۰۲۰

النسبة المئویة لمساھمة الملكیة
۸٬٦٤۱٬٥۸۳٦٬۹۹۰٬۹٥۳متداولةموجودات غیر 

۲٬٦۳۸٬٤٦٥۲٬۰۹۳٬۲۸۹موجودات متداولة
--مطلوبات غیر متداولة

٤٬۷۸٦٬۳۳۱٥٬۱۳۷٬٦۳۳مطلوبات متداولة
٦٬٤۹۳٬۷۱۷۳٬۹٤٦٬٦۰۹) ٪۱۰۰صافي الموجودات (

۳٬۰۲٦٬۰۷۲۱٬۸۳۹٬۱۲۰ )٪٤٦٫٦حصة المجموعة في صافي الموجودات (
الدفتریة للمساھمة في شركة زمیلة القیمة 
۷٬۸۹۸٬۷۳۹٤٬۲۷۹٬۹۸۲اإلیراد

)۱٬۸٥٥٬٦۰٥()۱٬۲۷٥٬۹۰۳() ٪۱۰۰الربح من العملیات المستمرة (
--)٪۱۰۰الدخل الشامل اآلخر ( 

)۱٬۸٥٥٬٦۰٥()۱٬۲۷٥٬۹۰۳() ٪۱۰۰إجمالي الدخل الشامل اآلخر (
) ۳٦٦٬۱۸٥() ٥۹٤٬٥۷۱() ٪٤٦٫٦(إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

) ۳٦٦٬۱۸٥() ٥۹٤٬٥۷۱( حصة المجموعة من إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

 المحتجزات والذمم المدینة األخرى ۹
۲۰۲۱۲۰۲۰

۹٬۰۹٦٬٤٥۱۱٬۷۸۰٬۷۷۸محتجزات 
۱٬٦۱۳٬۷٥۹۲٬۲٤۰٬۷۳٦ذمم مدیة أخرى 

۱۰٬۷۱۰٬۲۱۰٤٬۰۲۱٬٥۱٤اإلجمالي

 الضریبة المؤجلة (أ)

 :
تحتسب الضریبة المؤجلة استنادا إلى المعدل الضریبي الفعلي بنسبة  ۰٫۹٤۰۷٪ )سبة ۱٫٤٤٤۳٪  في سنة 

۲۰۲۰۲۰۲۱۲۰۲۰(.  یتم االعتراف بالضریبة المؤجلة على النحو التالي 
 التغیر في الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة / المسموح بخصمھا 

۲۱٬٦٥۰۲٤٬٤۲٥موجودات ثابتة
۲۱٬۷٥٤) ٥٬٤۳۸(مخصصات

۱۲٬٦۰۸۹٬۸۳۳خسارة مستقبلیة
۲۸٬۸۲۰٥٦٬۰۱۲إجمالي التغیر خالل السنة 

 المؤجلة لضریبة موجود االتغیر في 
۱۰۱٬٥۲۷٤٥٬٥۱٥رصید االفتتاح

۲۸٬۸۲۰٥٦٬۰۱۲التغیر خالل السنة 
۱۳۰٬۳٤۷۱۰۱٬٥۲۷رصید اإلقفال 



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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل

۳٦ 

 (تابع) الضریبة المؤجلة (ا)۹

 االعتراف في موجود الضریبة المؤجلة:
 یجب على الكیان اإلفصاح عن مبلغ موجود الضریبة المؤجلة بطبیعة اإلثبات الذي یدعم االعتراف بھا عندما:
ح التي  یكون استغالل موجود الضریبة المؤجلة معتمدا على األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة التي تزید عن األربا

 تنشأ عن رد الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة الموجودة، و 
 تتكبد الشركة خسارة في فترة سابقة في االختصاص الضریبي الذي یتعلق بھ موجود الضریبة المؤجلة. 

 الشھرة ۱۰

 اختبار انخفاض قیمة الشھرة

بتحدید  قام المجموعة  الوطنیة لألغذیةت  بالكامل من خالل    الشركة  المقتناة  الشھرة  للنقد وخصصت  كوحدة منتجة 
 تجمیع األعمال لوحدة النقد ھذه.

القیمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد تم تحدیدھا استنادا إلى عملیات احتساب القیمة قید االستخدام. عملیات 
توقعات التدفق النقدي استنادا إلى الموازنات المالیة المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي تستخدم  االحتساب المذكورة  

كما  المقدرالتي تمتد ألكثر من خمس سنوات یتم استنباطھا باستخدام معدل النمو  مدة خمس سنوات. التدفقات النقدیة  
ھو مذكور أدناه. معدل النمو النھائي ال یتجاوز متوسط معدل النمو طویل األجل لألعمال التي تعمل فیھا الوحدات  

لم یتم تحدید خسارة انخفاض في القیمة (لم یحدث انخفاض    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتجة للنقد. نتیجة لھذه الممارسة وفي  
 ). ۲۰۲۰في القیمة في سنة 

 االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في احتساب القیمة قید االستخدام 
 الشركة الوطنیة لألغذیة

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

٪ ۷٫۲۸٪ ۳٫۱۸معدل النمو السنوي المركب 
٪ ۲٪ ۲٫۰۰ معدل النمو النھائي 

٪ ۱۳٫٥٪ ۸٫۹۷ معدل الخصم 

مدى فترة خمس  على  بتوقعات  للنقد    نتجةمعدل النمو السنوي المركب للوحدة المحجم  الشركة أن یكون  إدارة    حددت
حجم . حجم النمو في كل فترة ھو المحرك الرئیسي لإلیرادات والتكالیف. ویستند معدل  ھو االفتراض الرئیسيسنوات  

األداءسنوي  ال  نموال تعكس   المركب على  المستخدمة  الخصم  السوق. معدالت  لتطورات  اإلدارة  وتوقعات  الماضي 
 . القطاعات التشغیلیة ذات الصلةبمخاطر محددة تتعلق 

 المستحقات من ولحكومة قطر ۱۱

 المستحق من حكومة قطر (أ)
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 من حكومة قطر  تعویضات
 ١٣٨٬٧٩٩٬٦٧٥ ١٦٥٬٣٠٧٬٥١٤ الرصید في بدایة السنة 

 (۸۳٬۳۷۸٬٦۸۰) (۹۹٬٥۰۲٬۱۸۱) النقد المستلم خالل السنة 
 ٩٧٬٥٤٣٬٦١٧ ٩٤٬٦١٢٬٧٠٨ التعویض المستحق للسنة عن بیع الدقیق المدعوم 

 ١٢٬٣٤٢٬٩٠٢ ٤١٧٬٩٣٧ (د)  ۱۱ایضاح  -التخزین والتشغیل  التعویض عن 
 ١٦٥٬٣٠٧٬٥١٤ ١٦٠٬٨٣٥٬٩٧٨ التعویض المستحق من حكومة قطر

 (٤۷٬٥۸٤٬۰٤۰) (۲۸٬۳٥۹٬۰٤۰) (ج) ۱۱قرض من حكومة قطر إیضاح  
 ١١٧٬٧٢٣٬٤٧٤ ١٣٢٬٤٧٦٬٩٣٨ (ب)  ۱۱صافي المستحق من حكومة قطر إیضاح 

) فیما  ۲۰۲۰لایر قطري في سنة    ۱۲۸٫۳۲۷٫٦۱٦لایر قطري (  ۱۲۸٫۳۲۷٫٦۱٦یتضمن ھذا تعویضا مدینا بمبلغ   (ب) 
 . ۱۹۹۳مایو  ۲٥وقد تم احتسابھ استنادا إلى أحكام اتفاقیة الدعم المؤرخة في   ۲۰۰۷دیسمبر  ۳۱یتعلق بالفترة حتى 
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 (تابع) المستحقات من ولحكومة قطر ۱

وفقا للقرار الصادر من    ۱۹۹٤یونیو    ٥قطري من حكومة قطر بتاریخ  لایر    ٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰تم تقدیم قرض بمبلغ   (ج) 
سنوات تبدأ بعد ثالث سنوات بعد    ۱۰. یسدد القرض في أقساط نصف سنویة لمدة  ۱۹۹۱مجلس الوزراء في سنة  

بمعدل   القرض  على  الفائدة  تحتسب  القرض.  المركمن  على  أ  ٪ ۲استالم  قطر  لدى مصرف  اإلقراض  زي.  معدل 
كمعدل فائدة سنویة في حالة عجزھا عن السداد في التواریخ    ٪۱باإلضافة إلى ذلك یطلب من المجموعة دفع نسبة  

أو الفائدة. برغم ذلك قامت المجموعة بتكوین مخصص  موجود  المحددة. لم تقم المجموعة بسداد أي مبالغ من القرض ال
لایر قطري    ۳۱،٦۰۰،۰۰۰م تعدیل الرصید للسداد بمبلغ  ت   قطري. لایر    ۱۹٫۹٥۹٫۰٤۰غ  للفائدة على القرض بمبل

 لایر قطري). ۰۰۰،۱۲،۳۷٥: ۲۰۲۰(
تم احتساب مبلغ الفائدة على رصید القرض بالصافي من المبلغ المستحق من حكومة قطر الناتج من التعویض المدفوع  

د تجاوز رصید القرض منذ بدایة سنة  لدعم الدقیق. وحیث أن المبلغ المدین فیما یتعلق بالتعویض عن الدقیق المدعوم ق
 لم تستحق فائدة للفترة التي تلتھا. ۲۰۰٦

مبلغ المطالبات بموجب اتفاقیة التعویض المذكورة أعاله والقرض قید المراجعة من قبل حكومة قطر. رصید القرض           
 متضمنا الفائدة المستحقة تمت مقاصتھ مع التعویض المستحق من الحكومة فیما یتعلق بالدقیق المدعوم.  

من حكومة قطر للحفاظ على مخزون القمح االستراتیجي تعویضات مستلمة  استردادا لالمستحق من حكومة قطر یمثل          د)( 
 وفقا لما تشترطھ حكومة قطر

 المستحق لحكومة قطر )ـھ(

  ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

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

 ٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦  ۹۷٬٥٦۸٬۲٤٦ رصید اإلقفال 

للحفاظ على  المستحق لحكومة قطر  یمثل   لما تعویضات مستلمة من حكومة قطر  القمح االستراتیجي وفقا  مخزون 
ألن شروط وأحكام السداد لم یتم االتفاق علیھا مع حكومة قطر، یعتبر التعویض طویل   تشترطھ حكومة قطر. نظراً 

 األجل.

 األطراف ذات العالقة أرصدة ومعامالت ۱۲

ف ذات الصلة على النحو  اطرتدخل المجموعة في معامالت مع الشركات والھیئات واألفراد التي تقع ضمن تعریف األ
 األطراف ذات العالقة.  إفصاحات  ۲٤رقم   الدوليلمشار في معیار المحاسبة ا

 لمستحقات من أطراف ذات عالقةا أ)(
 ۲۰۲۰  ۲۰۲۱ العالقة 
     

 ۳٬۹۸۳٬۳۳٥  ٦٬۷۸۷٬۲۲٤ الملكیة المشتركة شركة داندي ذ.م.م 
  ٦٬۷۸۷٬۲۲٤  ۳٬۹۸۳٬۳۳٥ 

 لى أطراف ذات عالقةالمستحقات إ ) ب(
 ۲۰۲۰  ۲۰۲۱ العالقة 
     

 ۳٬۹٦۰٬٦۳٦  ۳٬۷۲۸٬۷۳۹ الملكیة المشتركة ذ.م.م  الشركة القطریة للمنظفات
 ۲٬۰۹۸٬۸۰۱  ۳٬۹۳۱٬٥۰۰ الملكیة المشتركة قطر  شركة أعیان لإلجارة

 ۱٬۲۹۱٬۳۰۳  ۱٬۲٤٦٬۰۳٥ الملكیة المشتركة شركة االخوة السبعة القابضة ذ.م.م
  ۸٬۹۰٦٬۲۷٤  ۷٬۳٥۰٬۷٤۰ 



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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل

۳۸ 

 األطراف ذات العالقةأرصدة ومعامالت  ۱۲

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (ج)

 لتعویضات لكبار موظفي اإلدارة

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 

 ۱٥٬۳٦۰٬۳۷۲ ۱٥٬٥۲۷٬۷۰۰ مكافآت كبار موظفي اإلدارة
 ٤٥۸٬٦٥٤ ٤٥۸٬٦٥٤ منافع نھایة خدمة 

 ۱٥٬۹۸٦٬۳٥٤ ۱٥٬۸۱۹٬۰۲٦ 
 

:۲۰۲۰لایر قطري ( ۹،۰۷۰،۰۰۲مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة البالغة * تشمل مكافأة اإلدارة الرئیسیة 
 ). ۲٦لایر قطري) (إیضاح  ٦۹۰،۹،۰۰۰

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 بیع بضائع وتقدیم خدمات 

 الشركات تحت السیطرة المشتركة
 - ۱٥٬۸۷۹ ذ.م.م قطر  شركة أعیان لإلجارة

 ۲۱۲٬٦۲٥ ۹۷٬٥٦۹ ذ.م.م قطر الشركة القطریة للمنظفات
 ۱۳٬۷۱۱٬٥۳٥ ۱۱٬٤۲۱٬۲۸۳ قطر   شركة داندي ذ.م.م

۱۱٬٥۳٤٬۷۳۱ ۱۳٬۹۲٤٬۱٦۰ 
 شراء بضائع

 الشركات تحت السیطرة المشتركة
 ٤٬۳٤۷٬٤۷٦ ٤٬٥۲۸٬۹۳٦ ذ.م.م قطر  شركة أعیان لإلجارة

 ٥۹٬۰٦۱ ۱۲٬٥۸۷ذ.م.م   الشركة القطریة للمنظفات
 ۹٬۳۸۱٬۱٦۹ ۸٬٥۸۹٬۷٥٦ شركة داندي ذ.م.م 

۱۳٬۱۳۱٬۲۷۹ ۱۳٬۷۸۷٬۷۰٦ 

 تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقًا للشروط المعتمدة من قبل اإلدارة. 



 

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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل
 

۳۹ 

 
 المخزون   ۱۳

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

 ۱۱۱٬۰۹۹٬٤۸۰  ۱۲۸٬۲۱۳٬۱٤۱ مخزون قمح
 ۲٦٬٦۷۸٬٦۹۳  ۳٦٬۲۱۱٬۱۲٥ مواد خام

 ۹٬۲٦۷٬٤۰۳  ٥٬۲۰٤٬۳۷۹ مواد تعبئة
 ۱٥٬۱۰٦٬٦۷۱  ۳٬۱۱۸٬۷۰۳ قطع غیار

 ٦۹٬۰٤٦  ۱۷٬٤۹٥٬۹٤۱ أخرى 
 ۱۹۰٬۲٤۳٬۲۸۹  ۱٦۲٬۲۲۱٬۲۹۳ 

 )۱٬۷٦٦٬٦۸۷(  )۱٬۹۷۸٬۷۲۱( ناقصا: مخصص المخزون بطيء الحركة 
 ۱۸۸٬۲٦٤٬٥٦۸  ۱٦۰٬٤٥٤٬٦۰٦ 

 ۱۰٬۲٥٤٬۲٦۲  ۱۰٬۲٦۹٬۰٤۱ بضائع مكتملة الصنع 
 ۱۷۰٬۷۰۸٬۸٦۸  ۱۹۸٬٥۳۳٬٦۰۹ اإلجمالي

    
    التغیر في مخصص المخزون بطيء الحركة كما یلي 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

 ۱٬۷۱٥٬۷۳٦  ۱٬۷٦٦٬٦۸۷ الرصید في بدایة السنة 
 ۱۲۰٬۸۱٥  ۲۲٥٬۰۲۹ مخصص للسنة 

 ) ٦۹٬۸٦٤(  ) ۱۲٬۹۹٥( مشطوب خالل السنة
 ۱٬۷٦٦٬٦۸۷  ۱٬۹۷۸٬۷۲۱ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 یطلب من المجموعة من حكومة دولة قطر االحتفاظ بكمیات محددة كأدنى مخزون لتفادي أي نفاد في مخزون القمح والزیت.



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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل

٤۰ 

حسابات ومحتجزات وذمم مدینة أخرى  ۱٤
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۲۹٥٬٤۳۳٬۱۲۱ ۳٥۳٬٦٥۲٬٤۲۸ حسابات مدینة 
 ۳۰٬۱۹۳٬٦۱۲ ٤٬۷۷۱٬۷٦۳ متداولة –محتجزات مدینة 

۳٥۸٬٤۲٤٬۱۹۱ ۳۲٥٬٦۲٦٬۷۳۳ 
 ) ٥٤٬٥٥۱٬٥٦۲( ) ٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱( مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

۳۰۳٬۱٦۷٬۹۹۰ ۲۷۱٬۰۷٥٬۱۷۱ 

 ۲۸٬۰۲٤٬۲۸٤ ۲٦٬۱۰٥٬٦۷۰ مدفوعات مقدما وسلف
 ۲٬٥٥۸٬۸۰٦ ٤٬۳۲۰ ودیعة حدیة

 ۱۸۸٬٥۱٥ ۷٦۲٬۸٤۷ إیراد مستحق
 ٦٬۷۳٤٬٤۱۹ ۲٬۹۱٦٬۰۷٤ وودائع أخرى (أ)ذمم مدینة 

۲۹٬۷۸۸٬۹۱۱ ۳۷٬٥۰٦٬۰۲٤ 
 (۱٬٤۷٤٬۳۳۰) (۳٦۲٬۸۱۰) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

۲۹٬٤۲٦٬۱۰۱ ۳٦٬۰۳۱٬٦۹٤ 

 ۳۰۷٬۱۰٦٬۸٦٥ ۳۳۲٬٥۹٤٬۰۹۱ إجمالي الذمم المدینة 

 الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كما یلي:
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ٥۸٬۲۸۰٬۳۷٦ ٥٤٬٥٥۱٬٥٦۲ رصید االفتتاح
 ۱٬۸۳٦٬۳۸۳ ۷۰٤٬٦۳۹ ) ۲۷لسنة (إیضاح  لمخصص 

 (٥٬٤۲۳٬۱۱۰) - )۲۷رد خالل السنة (إیضاح 
 (۲٥۳٬۷۳۸)  - إلى مخصص الذمم المدینة األخرى  منقول
 ۲۱۲٬۰۷۷  - محول

 (۱۰۰٬٤۲٦) - مشطوب خالل السنة
 ٥٤٬٥٥۱٬٥٦۲ ٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱ رصید اإلقفال 

في  قطري    لایر  ۱۳۳،۱٤٤،٤۱۰لایر قطري (    ۱۷۰٬۲۱۰٬۹٤۹  غمبلب  مالء رئیسیینع  ثالثةمن  توجد ارصدة مدینة  
 .  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱) من إجمالي الحسابات والمحتجزات المدینة كما في ۲۰۲۰في   ٪ ٤۱(  ٪٤۷مثل ت) ۲۰۲۰

 التغیر في مخصص الذمم المدینة األخرى كما یلي:
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۱٬٤۸٦٬۳۱٥ ۱٬٤۷٤٬۳۳۰ رصید االفتتاح
 (۱۱٬۹۸٥) (۱٬۱۱۱٬٥۲۰)رد خالل السنة  

 ۱٬٤۷٤٬۳۳۰ ۳٦۲٬۸۱۰ رصید اإلقفال 

 ا.یومً  ۹۰إلى  ٦۰تتراوح مدد االئتمان العادي للذمم التجاریة واألخرى المدینة ما بین 



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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل

٤۱ 

 االستثمار في السلع ۱٥

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

  ٥٤۳٬۸۷٦٬۲٥۹  ٤۹٤٬۹۰۸٬۲۱۰  االفتتاحرصید 
  ۳٤٬۳٦۸٬۱٤۷   ۱۲۲٬۱۹٥٬۰۳۱  لسنة  ا مشتراة خالل

  (۱٥٥٬٦٦۱٬۸۰٥)  (۲۳۸٬۸٥٦٬٦٥۳)خالل السنة   مستبعدة
  ۷۲٬۳۲٥٬٦۰۹  ۷٥٬۳۰٦٬۰٥٥  ربح 

 ٤۹٤٬۹۰۸٬۲۱۰ ٤٥۳٬٥٥۲٬٦٤۳ رصید اإلقفال 

 الشركة في سویسرا. یتضمن االستثمار في السلع فضة تحتفظ بھا 

 النقد وأرصدة البنوك ۱٦

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۱٬۰۸۲٬٥۲۹ ۳٬۷۹۷٬٦۲۰ نقد لدى البنوك
 ۲۹٬٥٦۰٬۳۱٥ ٤۹٬۱۰۰٬٥٦۸ نقد بالصندوق

٥۲٬۸۹۸٬۱۸۸ ۳۰٬٦٤۲٬۸٤٤ 
 رأس المال ۱۷
وھو یمثل عدد   )۲۰۲۰في    لایر قطري  ۲۳٦٫۹۹۷٫۲۰۰(  لایر قطري  ۲٦۰٫٦۹٦٫۹۲۰رأس المال المصرح  یبلغ   (أ)

 على النحو التالي:   لایر قطري للسھم  ۱بقیمة  )  ۲۰۲۰في  سھم عادي    ۲۳٦٬۹۹۷٬۲۰۰عادي (  سھم   ۲٦۰٫٦۹٦٫۹۲۰
۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 

 ۲۳٦٫۹۹۷٫۲۰۰  ۲٦۰٫٦۹٦٫۹۲۰ مدرجة في بورصة قطر  -مصدر ومدفوع بالكامل

لایر قطري بما یتماـشى مع إعالن توزیعات األرباح    ۲۳٫٦۹۹٫۷۲۰خالل الـسنة أـصدرت الـشركة أـسھم منحة بمبلغ  
 ).۲۰(إیضاح 

 االحتیاطي القانوني ۱۸

كحد أدنى من صافي   ٪۱۰یجب تحویل نسبة  ۲۰۱٥لعام   ۱۱حسب متطلبات قانون الشركات التجاریة القطري رقم  
والمصدر.  من رأس المال المدفوع    ٪٥۰ربح السنة إلى االحتیاطي القانوني إلى أن یعادل رصید ھذا االحتیاطي نسبة  

. ھذا االحتیاطي المدفوع  من رأس المال  ٪٥۰نسبة    قد تجاوزحتیاطي  االلم یتم إجراء تحویل خالل السنة حیث أن  
 یع فیما عدا في الظروف المنصوص علیھا في القانون أعاله. غیر قابل للتوز

 احتیاطي رأسمالي     ۱۹

دیسمبر   ۳۱لایر قطري والمظھر في بیان المركز المالي الموحد كما في    ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰االحتیاطي الرأسمالي بمبلغ  
تكوینھ من أرباح سنوات سابقة. ) یمثل احتیاطیا إضافیا تم ۲۰۲۰لایر قطري في سنة   ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰(مبلغ  ۲۰۲۱

 لم یكن ھناك أي تغیر في االحتیاطي في السنة الحالیة. 

 توزیعات األرباح     ۲۰

دیسمبر   ۳۱، تم التوصیة بتوزیعات أرباح للسنة المنتھیة في    ۲۰۲۲مارس    ۲۳في اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في  
یون. ال تعكس ھذه البیانات المالیة الموحدة توزیعات ٪ سھم منحة مل٥لایر قطري لكل سھم و    ۰٫٦٥بمبلغ    ۲۰۲۱

األرباح المستحقة الدفع ، والتي سیتم احتسابھا ضمن حقوق المساھمین كتخصیص من األرباح المحتجزة في السنة  
دیسمبر   ۳۱وبلغت توزیعات األرباح المعلنة فیما یتعلق بأرباح السنة المنتھیة في   . ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  

للسھم و    ۰٫۷ملیون لایر قطري أو    ۱٦٥٫۸۹ما قیمتھ    ۲۰۲۰ ۲۰۱٫٤٥:  ۲۰۱۹٪ سھم منحة. (۱۰لایر قطري 
 لایر قطري لكل سھم)  ۰٫۸٥ملیون لایر قطري أو 

 تمویل إسالمي ۲۱



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

 باللایر القطري ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في سنة لل

٤۲ 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 - ۱٦۸٬٤۸۸٬۷۱۰   متداولغیر  –تمویل إسالمي 
 ٤۰۸٬۰۳۸٬۷٥۹   ۳۷۸٬۸۳٦٬٥٦۱ متداول –تمویل إسالمي 

٥٤۷٬۳۲٥٬۲۷۱ ٤۰۸٬۰۳۸٬۷٥۹ 

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

ملیون لایر قطري مع استحقاق في عام    ۱۹۳٫٤۰خالل العام ، حصلت المجموعة على قرض مرابحة جدید بمبلغ  
۲۰۲۹ . 

العقارات االستثماریة بعض  الدرجة األولى على  من  رھن  و  لشركةامن  ضمانة  مقابل  یتم تأمین التمویل اإلسالمي  
 المرھونة. العقارات االستثماریةعائدات اإلیجار من ) وتنازل عن ۷(إیضاح رقم 

 حسابات ومحتجزات وذمم دائنة أخرى  ۲۲
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۱۱۱٬۹۲۷٬۳٥۷ ۱٥۲٬۱۱۱٬۹۹۲ حسابات دائنة
 ۱۳٬۱۸٥٬۱٤۸ ۲۳٬۷٤٥٬٤۷٦ مخصص تكالیف مھام 

 ٥٬۷۸۳٬۳۳۲ - مخصص االلتزامات التعاقدیة
 ۹۳٬۹۱٤٬۷۱۳ ٥٦٬۰۲۰٬۸۳٥ توزیعات أرباح دائنة

 ٥٬۰۳۷٬۳٦۲ ٤٬۷٥۱٬۱٥۲ مبالغ دائنة لصندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة 
 ٥٬۳۰۰٬۰۰۰ ٤٬۷۰۰٬۰۰۰ مستحقة الدفع مكافآت أعضاء مجلس إدارة 

 ۱٬۳۷۱٬۸۸٤ ۱٬۱۷۲٬۲۰٦ مقاولو باطن دائنون
 ۱۷٬۷۱٥٬۲۲۱ ۲٤٬۱۹۲٬۱۱٦ زكاة دائنة

 ۱٬۹۱۲٬۲۲۷ ٤٬۰۱۹٬۷۷۷ محتجزات دائنة
 ٥٦٬٦۲۸٬۲٥۰ ٤۷٬۰۷۲٬٥٦۸ ذمم دائنة أخرى

۳۱۷٬۷۸٦٬۱۲۲ ۳۱۲٬۷۷٥٬٤۹٤ 
 الحركة في مخصص تكالیف الوظیفة كما یلي:  

۲۰۲۱۲۰۲۰

 ۱۱٬۹۳۲٬۸۸۱ ۱۳٬۱۸٥٬۱٤۸ الرصید االفتتاحي
 ٥٬۹۹۳٬٦۰۰ ۱۷٬۹۸۰٬۰۱٥ خالل السنة  المكون

 )٤٬٥٥۲٬۲۰۲( )۷٬٤٤٦٬٦۸۷( المستخدم خالل السنة 
 ) ۱۸۹٬۱۳۱(- الرد خالل السنة
 ۱۳٬۱۸٥٬۱٤۸ ۲۳٬۷٤٥٬٤۷٦ الرصید الختامي

 الحركة في مخصص االلتزامات التعاقدیة ھي كما یلي:   
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۱۳٬۱۸٥٬۲۷٤ ٥٬۷۸۳٬۳۳۲ الرصید االفتتاحي
 ۱۹۹٬۱٤٥ - )۲۲المتوفر خالل السنة (إیضاح  

 )۷٬٦۰۱٬۰۸۷( )٥٬۷۸۳٬۳۳۲( الرد خالل السنة
 ٥٬۷۸۳٬۳۳۲- الرصید الختامي
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 إیرادات التشغیل ۲۳

المجموعة إیراداتھا من العقود مع العمالء نظیر تحویل وبضائع على مدى فترة زمنیة وفي نقطة زمنیة وذلك  تجني  
في مصادر اإلیرادات التالیة. ینسجم ھذا مع معلومات اإلیراد المفصح عنھا لكل قطاع یصدر عنھ التقریر بموجب  

 ).٤ظر إیضاح "قطاعات التشغیل" (أن ۸المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۹٤۳٬۹۹٥٬٦٤۹ ۹۹٥٬۷٥۷٬۸۲۷ التجارة والتصنیع والتوزیع والخدمات
 ۱٥۸٬٤۷۷٬٤٦٥ ۲۰۱٬۹٤۸٬۳۰۳ المقاوالت والعقارات وأخرى

۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ ۱٬۱۰۲٬٤۷۳٬۱۱٤ 

 توزیع اإلیرادات من العقود مع العمالء 

العقود مع العمالء حسب األسواق الجغرافیة األولیة والمنتجات الرئیسیة في الجدول التالي تم توزیع اإلیرادات من  
 وخطوط الخدمات وتوقیت االعتراف باإلیراد.

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 األسواق الجغرافیة األولیة 

 ۱٬۰۹٥٬۳۳۱٬۲۲۲ ۱٬۱۹۰٬٥٦٤٬۲۳۸ العملیات المحلیة
 ۷٬۱٤۱٬۸۹۲ ۷٬۱٤۱٬۸۹۲ العملیات الخارجیة

۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ ۱٬۱۰۲٬٤۷۳٬۱۱٤ 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 المنتجات الرئیسیة وخطوط الخدمات 
 ۹٤۳٬۹۹٥٬٦٤۹ ۹۹٥٬۷٥۷٬۸۲۷ بیع المنتجات المصنعة والمتاجر بھا 

 ۳۱٬۹۱۲٬۹۸٤ ۱۰٤٬۸۳۹٬۲۹٦ المقاوالت والخدمات ذات الصلة 
 ٦٥٬۰۰۲٬۰۸٦ ۱۱۹٬۰۹۳٬٦٤۷ مواد البناء واللوجستیات 

 ٦۱٬٥٦۲٬۳۹٥ ) ۲۱٬۹۸٤٬٦٤۰( إیراد اإلیجار
۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ ۱٬۱۰۲٬٤۷۳٬۱۱٤ 

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 
 توقیت االعتراف باإلیراد 

 ۹۳٬٤۷٥٬۳۷۹ ۸۲٬۸٥٤٬٦٥٦ المنتجات والخدمات المحولة على المدى الزمني
 ۱٬۰۰۸٬۹۹۷٬۷۳٥ ۱٬۱۱٤٬۸٥۱٬٤۷٤ منتجات محولة في نقطة زمنیة

۱٬۱۹۷٬۷۰٦٬۱۳۰ ۱٬۱۰۲٬٤۷۳٬۱۱٤ 
 التزامات األداء وسیاسات االعتراف باإلیراد

یقاس اإلیراد استنادا إلى المقابل المحدد في العقد مع العمیل. تعترف المجموعة باإلیراد عند قیامھا بتحویل السیطرة 
 على البضائع أو الخدمات إلى العمیل.

طبیعة وتوقیت استیفاء التزامات األداء بالعقود مع العمالء ویتضمن ذلك شروط  یقدم الجدول التالي معلومات حول  
 الدفع الھامة وسیاسات االعتراف باإلیراد ذات الصلة. 

 طبیعة وتوقیت الوفاء بالتزامات األداء وشروط الدفع الھامة نوع الخدمات 
المصنعة  المنتجات  بیع 

 والمتاجر بھا 
یتم االعتراف باإلیراد عند تحویل السیطرة على البضائع إلى المشتري. 

األخرى  والخدمات  المقاوالت 
 ذات الصلة 

تقوم المجموعة بخدمات المقاوالت والخدمات األخرى ذات الصلة إلى العمالء. 
 یعتمد طول فترة العقد على متطلبات العمیل. 

یراد عند تحویل السیطرة على البضائع إلى المشتري. یتم االعتراف باإل مواد البناء واللوجستیات 
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٤٤ 

 التشغیل  تكلفة ۲٤
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ٤۷۷٬٥٦٦٬۹٤٦ ٥٦۲٬٦۲٥٬۲٥٥ مواد مستھلكة تكلفة 
 ٦۹٬۳٦۸٬۰٤۷ ٥۰٬۸٦۰٬۱۸٦ )۲۸إھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 

 ۱۹۹٬۱٤٥-                      مخصص اللتزامات تعاقدیة
 ۳۹۱٬٦۹۹٬۱۷۹ ٤۱۰٬٤۹۰٬٦۳۳ تكالیف مباشرة أخرى

۱٬۰۲۳٬۹۷٦٬۰۷٤ ۹۳۸٬۸۳۳٬۳۱۷ 
 إیرادات أخرى ۲٥

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ٦۸۹٬٦٥۳ ۳٬۰۱٥٬۸۲٥ توزیعات أرباح 
 ۷۲٬۳۲٥٬٦۰۹ ۷٥٬۳۰٦٬۰٥٥سلع استثمارات في ربح من بیع 

 ٥۲٬۲٥۹٬۰۰۷ ۲٦٬۲۳۹٬۳۲۱ أخرى  
۱۰٤٬٥٦۱٬۲۰۱ ۱۲٥٬۲۷٤٬۲٦۹ 

تشمل اإلیرادات األخرى مطالبة التأمین وإیرادات النقل ومبیعات المنتجات التالفة واألرباح الناتجة عن التخلص من  
 المنشآت والممتلكات والمعدات ومبیعات الخردة.

 مصروفات عمومیة وإداریة  ۲٦
۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ٤٥٬۸۷٦٬۸٦۱ ٤۷٬۷۹۲٬۰٦۳ الموظفینرواتب ومنافع 
 ۹٬٦۹۰٬۰۰۰ ۹٬۰۷۰٬۰۰۲ مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 ٥٬٥٦۷٬۸۸٦ ٤٬۰۸۹٬٥٦۹ إیجارمصروف 
 ۲٬۰٦۹٬٤۷٦ ۷۰٤٬٦۳۹ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ٥٬٥۳۷٬۰٥٦ ۱٬٦۷۹٬۳۷۰ ) ۲۸إھالك (إیضاح 
 ۳٬۲٦۹٬٥۷۱ ۷۰۱٬٦۹۸ مصروفات تأمین 

 ۱٬۰۹۰٬۲۱۲ ٥٦٬۹۸۰ السفر والنقل 
 ٤۸۱٬۰۱۹ ۹۲٦٬۹۰٥ اإلصالح والصیانة  

 ۲٬۱٦۳٬۹۸۸ ۲٬٦۹٥٬۱۳۲ مرافق
 ٤۳٥٬۹۳٥ ٤٦٦٬٥٦۲ ھاتفمصروفات 

 ۱٬۱٦٤٬٦۰۷ ۳٬٥۳۷٬۳۲۳ استشارات   أتعاب
 ۲٬۷۸٦٬۸۳۷ ۸٬۸٥۰٬۳٦۹ مصروفات متنوعة 

۸۰٬٥۷۰٬٦۱۲ ۸۰٬۱۳۳٬٤٤۸ 
 مصاریف البیع والتوزیع    ۲۷

۲۰۲۱ ۲۰۲۰ 

 ۲۰٬۳۳۸٬۱۰۷ ۲۰٬۲۹۸٬۱٦۱ رواتب ومنافع الموظفین
 ٤٬۹۰۹٬٦۳۳ ٤٬٥۲٦٬۳۹۸ مصروفات تغلیف وشحن

 ٤٬٥۳۲٬۹۳٦ ۳٬۳۲۷٬۳۳۹ )  ۲۸إھالك (إیضاح 
 ۱۹٬٥٥۳٬۷۷۱ ۱۷٬۷۰٥٬٤۹۲ خصومات المبیعات 

 ٥٬٥۱۹٬۸۱۹ ٥٬۸۳۳٬۰۰۱ عمولة مبیعات 
 ۲٬۲۳٤٬۰۱٤ ٤٬۱٤۳٬۱٤٥ مصروفات تسویق 

 ۲٬۷۱۸٬٦۳٥ ۲٬۹۰۷٬۲۷٤ إیجارمصروفات 
 ۹۷۹٬٥۹۷ ۷۹۹٬٥٦٥ مصروفات تأمین  
 ۹٬۸۹٦٬۳۷۷ ۱۱٬٥۳۳٬٥۳٤ مصروفات أخرى 

۷۱٬۰۷۳٬۹۰۹ ۷۰٬٦۸۲٬۸۸۹ 
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االھالك   ۲۸
۲۰۲۱۲۰۲۰

٤٥٬٦۹۹٬۲۷۹٦٤٬۲۷۹٬۲٦۷)٥اآلالت والمعدات والممتلكات (ایضاح 
۱٬٦۷۹٬۳۷۰۸٬۱۸۰٬٤۸٦)٦حق استخدام الموجودات (ایضاح 

٥٬۳٥۰٬۰۱۷٦٬۹۷۸٬۲۸٦)۷عقا راءات استثماریة (إیضاح 
٥٥٬۸٦٦٬۸۹٥۷۹٬٤۳۸٬۰۳۹

۲۰۲۱۲۰۲۰توزیع مصاریف االھالك

٥۰٬۸٦۰٬۱۸٦٦۹٬۳٦۸٬۰٤۷) ۲٤(إیضاح مصروفات عمومیة وإداریة 
۱٬٦۷۹٬۳۷۰٥٬٥۳۷٬۰٥٦)۲٥مصاریف البیع والتوزیع (إیضاح 

۳٬۳۲۷٬۳۳۹٤٬٥۳۲٬۹۳٦)۲۲مصاریف التشغیل (إیضاح 
٥٥٬۸٦٦٬۸۹٥۷۹٬٤۳۸٬۰۳۹

 صافي رد مخصص / (خسارة) موجودات مالیة ۲۹
۲۰۲۱۲۰۲۰

(۱٬۸۳٦٬۳۸۳)(۷٦۱٬۷٦٥)مخصص ذمم مدینة
٥۷٬۱۲٦٥٬٤۲۳٬۱۱۰رد مخصص ذمم مدینة 

(۷۰٤٬٦۳۹)۳٬٥۸٦٬۷۲۷
   ضریبة الدخل ۳۰

 كما یليلسنة صافي مصروف الضریبیة ل        
۲۰۲۱۲۰۲۰

۲۰٦٬۱٤٥۳٥٦٬٥۳۲الضریبة الحالیة 
--فرق سنة ماضیة 

(٥٦٬۰۱۲)(۲۸٬۸۲۰) )  )أ( ۹للسنة (إیضاح  الضریبة المؤجلةتغیر 
۱۷۷٬۳۲٥۳۰۰٬٥۲۰

 الخاضع للضریبة للسنة كما یلي: تم التوصل إلى الدخل  
۲۰۲۱۲۰۲۰

۱٥۳٬۲٥٥٬۷۷٦۱۷۲٬٥۰۰٬۹۸۹لسنة ل )الخسارة(الربح / 
:ـتعدیالت ل

٥۲٬٤٦۳٬٦۷۸محاسبي إھالكضاف: ی
)خصم: اھالك ضریبي ی

۳٦٬۱٦۸٬٤۱۳ 
۲۹٬٥۱۳٬۷۲۸))۳۰٬٥۳۰٬۲۱۱ (

٤۸٬۹٥۹۲٬٤٦۳) عن استبعادات خسائر(ضاف: أرباح / ی
) ۳٦٬۰٦۸((۳٥٬۰٤۹) عن استبعاداتمحاسبیة (خسائر)  /خصم: أرباح ی
۱٦٬۰٥۰(٥۹٬٤۲۸) ھاخصمب مصروفات ال یسمحضاف: ی
۲۸٬٦٤۸٬۲۹۹۱۳٬٦٦۳٬۲۹۰ھاخصمب ال یسمحضاف: مخصصات ی

۱۸۸٬٥۰۳٬۲٤۲۲۰۸٬۰۸۰٬۱۹۱ الدخل الخاضع للضریبة  للسنة 
 --            الخسائر المرحلة 

۱۸۸٬٥۰۳٬۲٤۲۲۰۸٬۰۸۰٬۱۹۱صافي الدخل الخاضع للضریبة للسنة 

 :كما یلي الیھإ ل صوتتم احتساب الضریبة وفقا للقانون الضریبة على الدخل بدولة قطر وتم ال
۲۰۲۱۲۰۲۰

۱۸۸٬٥۰۳٬۲٤۲الربح الخاضع للضریبة 
۱۸٬۸٥۰٬۳۲٤٪ ۱۰الضریبة المستحقة 

۲۰۸٬۰۸۰٬۱۹۱ 
۲۰٬۸۰۸٬۰۱۹

حصتھم في  في الضریبة إلى غیر القطرین  حصةنصیب یستند 
األرباح بنسبة ۰٫۹٤۰۷٪ )نسبة ۱٫٤٤٤۳٪  في سنة  ۲۰۲۰(

۳۰۰٬٥۲۰ ۱۷۷٬۳۲٥ (ضریبة الدخل المستحقة)
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 العائد على السھم  ۳۱

 الواحد العائد األساسي للسھم  (أ)

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

  ۱۹۰٬۰٤٦٬۰۹٦ الربح المنسوب إلى حملة األسھم العادیة للشركة 
۲۰۱٬٤۹٤٬٤۹۲ 

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

  ۰٫۷۳ العائد األساسي للسھم (باللایر القطري)
۰٫۷۷ 

 الصادرة في السنة الحالیة * معاد بیانھ لتأثیر حصة المنحة  

 العائد المخفض للسھم الواحد  (ب) 

لم تكن ھناك أسھم مخفضة محتملة قائمة في أي وقت خالل السنة. لذا فإن العائد المخفض للسھم یعادل العائد األساسي 
 للسھم الواحد. 

 التزامات احتمالیة وطارئة ۳۲

ملیون    ١٩٩٫٤٤ملیون لایر قطري (   ٥۸٫٦۹بمبلغ  التزامات احتمالیة وارتباطات  كان لدى المجموعة  في نھایة السنة  
 ). ۲۰۲۰لایر في 

 إدارة المخاطر المالیة ۳۳

 الھدف والسیاسات 

تشتمل المطلوبات المالیة األساسیة للمجموعة على تمویل إسالمي وحسابات ومحتجزات وذمم دائنة أخرى. الغرض  
المطلوبات المالیة ھو الحصول على تمویل لعملیات المجموعة. لدى المجموعة مختلف الموجودات األساسي من ھذه  

 المالیة مثل الحسابات المدینة واألرصدة لدى البنوك التي تحصل علیھا مباشرة من عملیاتھا التشغیلیة. 

ئتمان ومخاطر السیولة. تراجع  تنشأ المخاطر الرئیسیة من األدوات المالیة للمجموعة مثل مخاطر السوق ومخاطر اال
 اإلدارة وتوافق على سیاسات إدارة مثل ھذه المخاطر والتي تم تلخیصھا أدناه.

 مخاطر السوق 

مخاطر السوق ھي مخاطر التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة التي تؤثر 
أدو بھ من  قیمة ما تحتفظ  أو  المجموعة  إدارة والسیطرة على  على ربح  السوق ھو  إدارة مخاطر  ات مالیة. ھدف 

 التعرض لمخاطر السوق في إطار معاییر مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات. 

 مخاطر العمالت

مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلب أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. المجموعة معرضة  
وارداتھا. برغم ذلك فإن الدفعات القائمة یتم تقییمھا بالدوالر األمریكي. وحیث أن اللایر القطري  لمخاطر العمالت من  

 مربوط بالدوالر األمریكي فإن األرصدة بالدوالر األمریكي ال تعتبر على أنھا تشكل مخاطر عمالت ھامة.

 مخاطر أسعار الفائدة 

تأثر إیرادات المجموعة نتیجة للتقلبات في قیمة األدوات المالیة  مخاطر أسعار الفائدة ھي المخاطر التي تتمثل في  
بسبب التغیرات في أسعار الفائدة بالسوق. تعرض المجموعة لمخاطر معدالت الفائدة محدود في القروض التي تحتسب  

ار الفائدة  نقطة أساس في أسع  ۱۰۰في تاریخ التقریر یؤدي التغیر على نحو معقول بـ    علیھا معدالت فائدة متغیرة.
 إلى زیادة/ (انخفاض) في حقوق الملكیة والربح أو الخسارة بالمبالغ الموضحة أدناه:

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
 ٤٬۰۸۰٬۳۸۸  ٥٬٤۷۳٬۲٥۳ تمویل إسالمي 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۳

 مخاطر أسعار األسھم

الشركة لمخاطر األسعار بسبب استثماراتھا في أدوات حقوق   القیمة   الملكیة والتي یتم قیاسھا على أساستتعرض 
 .۸العادلة كما ھو موضح في اإلیضاح 

تمثل مخاطر أسعار األسھم الحساسیة للتغیرات التراكمیة في القیمة العادلة المعترف بھا ضمن حقوق ملكیة المجموعة  
یتضمن    المتغیرات األخرى ثابتة.  تجاه التغیرات الممكنة على نحو معقول في أسعار أسھم حقوق الملكیة مع بقاء جمیع

األسالیب   على  تغییرات  أي  إجراء  یتم  لم  التقریر.  تاریخ  في  بھا  المحتفظ  االستثمارات  فقط  الحساسیة  تحلیل 
في سعر    ٪٥التغیر بنسبة    ثرواالفتراضات المستخدمة في إعداد تحلیل الحساسیة مقارنة بالتقاریر الفترة السابقة. سیؤ

لایر قطري في    ۱٥٬۲۸۲٬۸۳۲لایر قطري (  ۲۰٬۱٤۹٬٤٦۷  على حقوق الملكیة بمبلغالیة  لمالسھم لالستثمارات ا
 ). ۲۰۲۰سنة 

جمیع  بقاء  ) خالل الفترة، مع  ۲۰۲۰في سنة    ٪ ۱٪ (۱أعلى أو أقل بنسبة    كان سعر السلع   لو،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  
  ٤,۹٤۹,۰۸۲لایر قطري (  ٤٫٥۳٥٫٥۲٦أعلى أو أقل بمبلغ  لسنة  اربح أو خسارة    لكانالمتغیرات األخرى ثابتة،  

 على التوالي.  )۲۰۲۰في سنة لایر قطري 

 مخاطر االئتمان 

مخاطر االئتمان ھي مخاطر الخسارة المالیة على المجموعة في حال فشل طرف مقابل في األداة المالیة في الوفاء  
االئتمان حسبما ھو مشار إلیھ بالقیمة  بالتزاماتھ بما یتسبب خسارة مالیة للطرف اآلخر. تعرض المجموعة لمخاطر  

الدفتریة لموجودات والتي تتكون في األساس من حسابات ومحتجزات وذمم مدینة أخرى ومستحقات من أطراف ذات  
 عالقة وأرصدة لدى البنوك (فیما عدا المستحقات من حكومة قطر).

فإن التعرض لمخاطر االئتمان ینشأ من تقصیر   فیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالیة للمجموعة 
 طرف مقابل والحد األقصى للتعرض للمخاطر یعادل القیمة الدفتریة لھذه األدوات كما یلي:

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۰ 
    

 ۲۹٬٥٦۰٬۳۱٦  ٤۹٬۱۰۰٬٥٦۸ أرصدة لدى البنوك 
 ۲۷۲٬۸۲٦٬۲۲٥  ۳۰۳٬۱٦۷٬۹۹۰ مدینة ومحتجزات حسابات 

 ۱۸٬۷٤۰٬٥٥۷  ٦٬۰٦٦٬٥۰۷ (باستبعاد المدفوعات مقدما) دمم مدینة اخرى 
 ۳٬۹۸۳٬۳۳٥  ٦٬۷۸۷٬۲۲٤ مستحقات من أطراف ذات عالقة

 ۹٤٬۲٤۰٬۳۲٦  ۹۸٬۲۳۰٬۸٦۲ مستحق من حكومة دولة قطر 
 ٤٦۳٬۳٥۳٬۱٥۱  ٤۱۹٬۳٥۰٬۷٥۹ 

مبلغھ في سنة   ۱۳۳,۱٤٤,٤۱۰(  لایر قطري  ۱۷۰٬۲۱۰٬۹٤۹  ناك  قطري  ثالث عمالء  ) مدین من۲۰۲۰لایر 
  ۳۱) من إجمالي الحسابات والمحتجزات المدینة كما في ۲۰۲۰% في سنة ٥۲(نسبة  ٪٤۷رئیسیین وھو یمثل نسبة 

. ھذا التركیز الھام للمخاطر تمت إدارتھ من خالل المراقبة المشددة والتتبع الدوري. لدى المجموعة  ۲۰۲۱دیسمبر  
 فحص االئتمان قبل تقدیم الخدمات باالئتمان.سیاسة صارمة ل

تقوم المجموعة بتقلیص تعرضھا لمخاطر االئتمان الناشئة من الموجودات المالیة األخرى باالحتفاظ بحسابات مصرفیة  
 مع بنوك ذات سمعة طیبة ولھا جدارة ائتمانیة وتقدم خدمات ألطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانیة فقط.

المدینة تستخدم   والذمم  والمحتجزات  للحسابات  المتوقعة  االئتمانیة  الخسائر  لقیاس  المخصص  مصفوفة  المجموعة 
 األخرى من العمالء بخالف الحكومة وھي تتضمن عدد كبیر من األرصدة. 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳۳

 االئتمان (تابع) مخاطر 

الخسارة باستخدام طریقة "صافي معدل المدینة من خالل    تحتسب معدالت  الذمم  إلى احتمالیة تقدم  التدفق" استنادا 
مراحل متعاقبة من التأخر وحتى مرحلة الخصم. تحتسب صافي معدالت التدفق بصورة منفصلة للتعرضات لمختلف 

 الحكومي وغیر الحكومي. -القطاعات استنادا إلى خصائص الخسارة االئتمانیة المتوقعة العامة التالیة 

یقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانیة المتوقعة للحسابات والمحتجزات           
 . ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱والذمم المدینة األخرى من العمالء كما في 

 ۲۰۲۱    ۲۰۲۰  

 
القیمة الدفتریة 

  اإلجمالیة
مخصص 
  الخسارة 

القیمة الدفتریة  
 الخسارة مخصص  اإلجمالیة

       
 ٥٤٬۲۱۲ ۱۲۷٬۲٥۱٬٥۰٤  ۸۳٬۱۷۲  ۲۰۷٬٦٥۲٬۳۱۸ یوم   ۰-۹۰

 ۳٬۰٤۲٬۳۰۸ ۳٤٬۰٥٦٬۷٤۹  ۸۷٬۱٥۷  ٥٦٬۲۱٥٬۱۳٥ یوم  ۱۸۰-۹۱متأخر 

 ۱٤۳٬۲٥۲ ٦۹٦٬٤۳٦  ٦٦٬۱٤٤  ۱۱٬۹۲٤٬۸۹٤ یوم   ۲۷۰-۱۸۱متأخر 

 ۱٦۲٬۸۸٥ ٥۰۷٬۰٦۸  ۱٬۱۰۹٬۰۰۱  ۱۲٬۱۳۰٬٦۷٦ یوم  ۳٦۰-۲۷۱متأخر 

 ٥۱٬۳۲۳٬۹۰٤ ٥۱٬۳۲۳٬۹۰٤  ٥۳٬۹۱۰٬۷۲۷  ٦٥٬۷۲۹٬٤۰٥ یوما ۳٦۰ أكثر من

 ٥٤٬۷۲٦٬٥٦۱ ۲۱۳٬۸۳٥٬٦٦۱  ٥٥٬۲٥٦٬۲۰۱  ۳٥۳٬٦٥۲٬٤۲۸ دیسمبر  ۳۱في 

یتم ضرب ھذه   الماضیة.  الثالث  السنوات  الفعلیة على مدى  الخسارة االئتمانیة  إلى تجربة  الخسارة  تستند معدالت 
لتعكس الفروق بین الظروف االقتصادیة خالل الفترة التي تم خاللھا جمع البیانات التاریخیة المعدالت بعوامل مستقبلیة  

 والظروف الحالیة ورؤیة المجموعة لألوضاع االقتصادیة على مدى العمر المتوقع للذمم المدینة. 

المحلي اإلجمالي) وتعتبر أنھا  تستند العوامل المستقبلیة إلى عوامل اقتصاد كلي فعلیة ومتوقعة (بشكل أساسي الناتج  
 إیجابیة.

 المتأخرة عن السداد ھي تلك المبالغ التي مضى تاریخ سدادھا التعاقدي أو "العادي". 

ترى اإلدارة أن المبالغ غیر منخفضة القیمة التي تخطت موعد استحقاقھا ال تزال قابلة للتحصیل بالكامل، استنادا إلى  
 واسع لقاعدة ائتمان العمالء.سلوك الدفع التاریخي والتحلیل ال 

 ال تحمل الحسابات والمحتجزات والذمم المدینة األخرى فوائد. 

 ال تتطلب المجموعة ضمانات إضافیة فیما یتعلق بذممھا التجاریة المدینة. 

 النقد لدى البنوك

 التالي: تحتفظ المجموعة بالنقد لدى بنوك مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكاالت تصنیف ائتماني على النحو 

 ۲۰۲۰  ۲۰۲۱ التصنیفات االئتمانیة (بواسطة وكالة مودیز) 
    

A۱ ۷٬۹٤٤٬۰٤٬  ٥٥۷۸۲٬٦۰۸ 
A۲ ۱۲٬۸۷۸٬۱٥۱  ۷٬۷٥۳٬۱۱۲ 

Baa۱ ۲۳٬۷۲۲٬٦۳۸  ۱٤٬۲۸۱٬۸۸٥ 
Ba۱ ٤٬٤۱۷٬٦٦۷  ۲٬٦٥۹٬٥۹٥ 

Baa۲ ۱۳۸٬۰٥۸  ۸۳٬۱۱٦ 
 ۲۹٬٥٦۰٬۳۱٦  ٤۹٬۱۰۰٬٥٦۸ دیسمبر ۳۱في 
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 المالیة (تابع)إدارة المخاطر   ۳۳

   )(تابع مخاطر االئتمان

ائتمانیة عالیة وسمعة طیبة. نتیجة لذلك، ترى    أھلیةبالتالي، فإن الودائع البنكیة للمجموعة محتفظ بھا لدى بنوك ذات  
 اإلدارة أن المخاطر االئتمانیة لھذه األرصدة عند حدھا األدنى. 

 مستحق من طرف ذي عالقة 

أن ھذه األطراف  إذ  ترى اإلدارة بأنھ لیست ھناك مخاطر ائتمان ھامة على ذممھا المدینة من أطراف ذات عالقة  
لمجموعة والذین یتمتعون بمالءة مالیة وبناء علیھ لم یتم االعتراف خسارة ائتمانیة تحت السیطرة المشتركة لمساھمي ا

 توقعة.م

 مخاطر السیولة  
مخاطر السیولة ھي مخاطر مواجھة المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتھا المصاحبة لمطلوباتھا المالیة التي یتم 

منھج اإلدارة في إدارة السیولة ھو التأكد ما أمكن ذلك أنھا تملك سدادھا إما بالدفع نقدا أو بواسطة موجود مالي آخر. 
سیولة كافیة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل األوضاع العادیة والصعبة معا، دون تكبد خسائر غیر مقبولة  

 أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.

التعاقدیة غیر المخصومة للمطلوبات المالیة للمجموعة في تاریخ التقریر. یلخص الجدول التالي مواعید االستحقاق  
 تتضمن المطلوبات المالیة للمجموعة المدفوعات التعاقدیة التي تحمل فائدة.

 القیمة الدفتریة  
التدفقات النقدیة  

 سنوات  ٥أكثر من  شھر  ۱۲- ۱ التعاقدیة 
     ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱

ومحتجزات وذمم  حسابات دائنة 
 ) ۲۰(إیضاح   أخرى دائنة

۳۱۷٬۷۸٦٬۱۲۲ (۳۱۷٬۷۸٦٬۱۲۲) (۳۱۷٬۷۸٦٬۱۲۲)  

 (۱۲٬۰۲٦٬۷۲٥) (٤٬٦٤۰٬۳۲٤) (۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹) ۱٦٬٦٦۷٬۰٤۹ ) ٦ایجار (إیضاح 
 (۱۸۹٬۱۷٦٬٥۱۳) (۳۸۷٬۱٦۷٬۸٤۸) (٥۷٦٬۳٤٤٬۳٦۱) ٥٤۷٬۳۲٥٬۲۷۱ ) ۱۹تمویل إسالمي (إیضاح 

مستحق ألطراف ذات عالقة  
 ب)  ۱۱(إیضاح 

۸٬۹۰٦٬۲۷٤ (۸٬۹۰٦٬۲۷٤) (۸٬۹۰٦٬۲۷٤)  

  ۱۰مستحق لحكومة قطر (إیضاح 
 )ھـ

۹۷٬٥٦۸٬۲٤٦ (۹۷٬٥٦۸٬۲٤٦) - (۹۷٬٥٦۸٬۲٤٦) 

 ۹۸۸٬۲٥۲٬۹٦۲ (۱٬۰۱۷٬۲۷۲٬۰٥۲) (۷۱۸٬٥۰۰٬٥٦۸) (۲۹۸٬۷۷۱٬٤۸٤) 
     

 القیمة الدفتریة  
التدفقات النقدیة  

 سنوات  ٥أكثر من  شھر  ۱۲-۱ التعاقدیة
     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

حسابات دائنة ومحتجزات وذمم  
 - (۳۱۲٬۷۷٥٬٤۹٤) (۳۱۲٬۷۷٥٬٤۹٤) ۳۱۲٬۷۷٥٬٤۹٤ ) ۲۰(إیضاح   أخرى دائنة

 (۱۳٬۱۳٥٬۷٦۷) (٤٬۹۸٦٬۱۳٦) (۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳) ۱۸٬۱۲۱٬۹۰۳ ) ٦ایجار (إیضاح 
 - (٤۰۸٬۰۳۸٬۷٥۹) (٤۰۸٬۰۳۸٬۷٥۹) ٤۰۸٬۰۳۸٬۷٥۹ ) ۱۹تمویل إسالمي (إیضاح 

مستحق ألطراف ذات عالقة  
 - (۷٬۳٥۰٬۷٤۰) (۷٬۳٥۰٬۷٤۰) ۷٬۳٥۰٬۷٤۰ ب)  ۱۱(إیضاح 

  ۱۰مستحق لحكومة قطر (إیضاح 
 (٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦) - (٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦) ٥٦٬٤۱۲٬۸٦٦ )ھـ

 ۸۰۲٬٦۹۹٬۷٦۲ (۸۰۲٬٦۹۹٬۷٦۲) (۷۳۳٬۱٥۱٬۱۲۹) (٦۹٬٥٤۸٬٦۳۳) 
 إدارة رأس المال        ۳٤

تتمثل سیاسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة للحفاظ على المستثمر والدائن والحفاظ على التنمیة المستقبلیة 
التغیرات   باستثناء  المساھمین  حقوق  إجمالي  أنھ  على  المجموعة  تحدده  الذي  المال  رأس  اإلدارة  تراقب  لألعمال. 

احتیاطي في  بمبلغ    المتراكمة  قیاسھ  ویتم  العادلة  في    ۱،٥٥۲،٦۳۰،٥٦۱القیمة  قطري    ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لایر 
 لایر قطري).  ٥٤۸،٥۳۳،۰٤۷،۱: ۲۰۲۰(
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 (تابع) إدارة رأس المال        ۳٤

تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا وإدخال تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في األحوال التجاریة. للمحافظة على  
س ھیكل رأس المال قد تقوم المجموعة بتعدیل مدفوعات توزیعات األرباح للمساھمین أو زیادة رأس  أو تعدیل رأ

 . ۲۰۲۰و ۲۰۲۱ المال. لم یتم إجراء تغییرات في األھداف أو السیاسات أو العملیات خالل سنتي

اً إلیھ الدین. إن سیاسة  تراقب الشركة رأسمالھا باستخدام نسبة المدیونیة، وھي الدین مقسوماً على رأس المال مضاف
%. تقوم المجموعة بإدراج القروض التي تحتسب عنھا فوائد ٤۰المجموعة ھو المحافظة على نسبة مدیونیة أقل من 

والقروض ناقصا النقد وما یعادل النقد ضمن الدیون. یتضمن رأس المال حقوق ملكیة المساھمین ناقصا أي أرباح  
 قیمة عادلة غیر محققة. 

 القیم العادلة لألدوات المالیة  ۳٥

 تقیس المجموعة القیمة العادلة باستخدام الترتیب التالي الذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة في عملیات القیاس.

 : األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مطابقة.۱المستوى  •

على القیمة العادلة المسجلة، یمكن مالحظتھا بصورة مباشرة  : تقنیات أخرى والتي لھا تأثیر ھام  ۲المستوى   •
 أو غیر مباشرة.

: التقنیات التي تستخدم بیانات لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة والتي تعتمد على بیانات ۳المستوى   •
 سوقیة ال یمكن مالحظتھا. 

تیب القیمة العادلة الذي تم تصنیف قیاس القیمة  من تر  ۱جمیع االستثمارات المدرجة مصنفة على أنھا تحت المستوى  
 . ۲العادلة فیھ. استثمارات الممتلكات مصنفة في المستوى 

من قیاسات القیمة   ۲والمستوى    ۱لم یتم إجراء تحویالت بین المستوى    ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
 یاسات القیمة العادلة. من ق ۳العادلة كما لم یتم إجراء تحویالت إلى أو من المستوى 

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة مقاربة لقیمھا الدفتریة لذا لم یتم إدراجھا ضمن 
 ترتیب القیمة العادلة أعاله.   

 إجمالي ۳المرحلة  ۲المرحلة  ۱المرحلة  
     ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

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

     
 إجمالي ۳المرحلة   ۲المرحلة   ۱المرحلة   

     ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤ - - ۳۱٦٬۹٦۱٬۰٤٤ موجودات مالیة
     استثمارات مالیة 

     
 أرقام المقارنة ۳٦

طریقة العرض المتبعة في السنة الحالیة، إال أن إعادة التصنیف تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع  
 ھذه لم یكن لھا أي أثر على الربح الموحد أو حقوق الملكیة للسنة المقارنة. 

 األحداث الالحقة ۳۷

 لم تكن ھناك أحداث بعد تاریخ التقریر لھا أثر على فھم ھذه البیانات المالیة. 
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