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نبذة عن الميرةنبذة عن الميرة

عن الميرة

امليرة هي الشركة الرائدة يف قطر يف قطاع البيع بالتجزئة. يف األعوام الـ 13 
املاضية، التزمنا يف تقدمي املنتجات واخلدمات العالية اجلودة وبأسعار تنافسية 

بهدف تلبية احلاجات الدائمة التغير لعمالئنا بطريقة مسؤولة ومميزة.

امليرة متجر متكامل توّفر للعمالء قيمة حقيقية ألموالهم. نوفر لعمالئنا جتربة 
تسوق رائعة عند كل زيارة، وذلك من خالل تقدمي مجموعة واسعة ومتنوعة من 
امليرة على أعلى  الغذائية والسلع األخرى حتت سقف واحد. حتافظ  املنتجات 
معايير اجلودة، قتقدم للعمالء أفضل املنتجات بأسعار مخفضة، ولذلك أصبحت 

الوجهة املفضلة واخليار األول للمتسوقني.

تشغل امليرة حالياً  57 سوبرماركت ومتجراً، وتتمتع بقوى عاملة نشطة وضعت 
معيار املتسوقني والعمالء يف صدراة األولويات واإلهتمامات. لقد استثمرنا يف 
ونعتمد  اإلطالق،  تسوق على  أفضل جتربة  لتقدمي  وقنواتنا  وموظفينا  متاجرنا 

ثقافتنا وقيمنا جزءاً رئيسياً من هويتنا ونعتبرها عنصراً رئيسياً يف جناحنا

الشخصية:

ودية 
حديثة
مريحة

القيم:

النزاهة
االحترام
الشفافية

الرؤية:

»متجر التجزئة 
املوثوق واملفضل.«

المهمة:

»تلبية احتياجات العمالء اليومية 
بأسلوب سهل ومريح.«

وضع السوق:

»تطمح امليرة إلى أن تصبح شركة دولية رائدة، أن تكون األكثر متيزا وقربا، تلبي 
احتياجات العمالء من افضل املنتجات الطازجة يف السوق، تقدم خيارات صحية، 
كل ذلك بأسعار منافسة.  يف امليرة، سيجد العمالء العناية، الثقة، الراحة والكفاءة 

ضمن أجواء وّدية.«

يف امليرة ، سيجد العمالء الرعاية والثقة والراحة والكفاءة يف أجواء ودية.

الوعد:

خالل  من  العمالء  رضا  »حتقيق 
املنتجات  بتوفير  الدائم  االهتمام 
تقدمي  منافسة،  بأسعار  الطازجة 
واملراعاة  املستوى  عالية  خدمات 

الدقيقة للشروط الصحية.«

نبذة عن الميرة
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مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن 
محمد آل ثاني

)رئيس مجلس اإلدارة معني من قبل شركة قطر القابضة(

حاصل سعادته على دبلوم الدراسات العليا يف اإلدارة من جامعة »هول«، اململكة 
املتحدة. وحاصل على بكالوريوس علوم يف الهندسة النفطية من جامعة »تولسا«، 

الواليات املتحدة األمريكية.

حاليا  ويشغل  والغاز  النفط  قطاع  يف  وعملية  إدارية  خبرة  ثاني  الشيخ  ميتلك 
منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( وشركة قطر 
فينيل احملدودة وشركة قاتوفني احملدودة وعضو مجلس إدارة شركة قطر للطاقة 
نائبا  احملدودة  إل  تي  جي  أوريكس  شركة  يف  منصبه  إلى  باإلضافة  الشمسية 

لرئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لها.

ثاني شغله  آل  ثامر بن محمد  بن  ثاني  الشيخ  السابقة لسعادة  تتضمن اخلبرة 
ملنصب نائب مدير عام شركة شل – قطر يف الفترة من 2003 إلى 2015 وقد 
من  عدد  إدارة  جانب  إلى  للمشروع،  العام  املدير  مساندة  على  مهامه  اشتملت 
من  العديد  استقطاب  يف  بفعالية  شارك  كما  األخرى،  واملسئوليات  املشاريع 
املؤسسات املختصة بصناعة النفط والغاز وتأمني فرص استثمارية لها من أجل 

إجناز املشاريع لصالح شركتي قطر للبترول وشل – قطر.

ثامر بن محمد آل  ثاني بن  الشيخ  تبوأ سعادة  إلى 2003  الفترة من 1998  يف 
ثاني منصب كبير مهندسي البترول يف شركة قطر للبترول حيث تولى العديد من 
املسئوليات ومنها، إعداد البرامج، إدارة حقل الشمال، رصد مخططات التطوير، 
واالكتشافات  احلقول  عن  دراسات  إعداد  النفطية،  الدراسات  نتائج  تقييم 
اجلديدة، املشاركة يف وضع مخططات احلقول النفطية والتنسيق مع االستشاريني 

إلعداد املشاريع.

الدكتور سيف سعيد السويدي

)نائب رئيس مجلس اإلدارة – ُمعنّي من قبل شركة قطر القابضة(

اململكة  دورهام،  جامعة  من  االقتصاد  يف  دكتوراه  على  حاصل  سيف  الدكتور 
املتحدة. وحاصل على درجة املاجستير من جامعة بول ستيت، الواليات املتحدة 
األمريكية. ودرجة البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة والية أوريغون، الواليات 

املتحدة األمريكية.

ميتلك الدكتور سيرة مهنية واسعة وديناميكية. حاليا، شغل الدكتور سيف منصب 
نائب رئيس جامعة قطر للتخطيط والتطوير منذ نوفمبر 2008 حتى يناير 2016. 
ثمان  ملدة  اإلدارة  لشؤون  قطر  جامعة  رئيس  نائب  وظيفة  شغل  أن  سبق  وقد 
واملدير  روافد،  ملشروع  التنفيذي  املدير  كونه  السابقة  اخلبرة  تتضمن  سنوات. 
وفرق  اللجان  من  العديد  يف  خدم  قطر.  جامعة  السردال يف  ملشروع  التنفيذي 
املهام يف كل من قطر وخارجها. سجل الدكتور سيف األكادميي يضم الئحة من 
األبحاث املنشورة يف مجال تخصصه. وهو عضو مجلس إدارة شركة امليرة للمواد 
اإلستهالكية منذ عام 2005 حتى اآلن. وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة من عام 
2007 حتى اآلن. وكان عضو مجلس إدارة سوق الدوحة لألوراق املالية )بورصة 
قطر حاليا( من 1995 إلى 2002. كما يرأس حالياً جلنة مؤشر بورصة قطر. 
إضافة إلى ذلك، الدكتور سيف عضواً يف جلنة حماية املنافسة ومنع املمارسات 

االحتكارية يف دولة قطر.

الدكتور سيف ميلك خبرة ثرّية وطويلة يف قطاع التعليم واإلدارة والتطوير، حيث 
ثم  التنمية يف جامعة قطر يف عام 1983،  املهنية يف مركز دراسات  بدأ حياته 
وقت الحق  وترّقى يف   ،1985 عام  واالقتصاد يف  اإلدارة  كلية  يف  معيداً  أصبح 
واملدير  الرئيس  نائب  كان  إلى ذلك،  »أستاذا« يف تخصصه. وباإلضافة  ليصبح 
التنفيذي لتركيب وعمليات نظام أوراكل يف جامعة قطر من عام 2003 الى 2006. 
وكان رئيس جلنة املتابعة لترشيح أعضاء هيئة التدريس يف جامعة قطر 2003-

2005، وعضوا« يف مجلس جامعة قطر 2003-1995. 

يف الوقت احلاضر، تشمل مساهمة الدكتور سيف يف رئاسة جلنة املؤشرات يف 
بورصة قطر، وكونها عضًوا يف جلنة مكافحة االحتكار بوزارة التجارة والصناعة.

يف اآلونة األخيرة، فاز الدكتور سيف بجائزة الدولة التشجيعية يف االقتصاد.

هو رئيس جلنة املناقصات واملزايدات يف شركة امليرة وهو عضو جلنة الرقابة 
والتدقيق.

سعادة/ الدكتور صالح محمد النابت

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

وزيراً  النابت  محمد  بن  الدكتور صالح  سعادة  عنّي  م   2013 عام  من  يونيو  يف 
للتخطيط التنموي واإلحصاء. وكان الدكتور صالح أميناً عاماً للتخطيط التنموي 
منذ يونيو 2011. وقبل تعيينه أميناً عاماً، كان سعادته يشغل منصب مدير إدارة 
منصب  شغل  ذلك  وقبل  التنموي،  للتخطيط  العامة  باألمانة  املؤسسية  التنمية 
مدير إدارة التنمية االقتصادية بالوكالة. وساهم سعادته بشكل رئيس يف تطوير 

رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016.

أكادميياً، حصل الدكتور صالح النابت على درجة الدكتوراه يف االقتصاد، ودرجة 
يف  البكالوريوس  درجة  على  وحصل  واالقتصاد.  األعمال  إدارة  يف  املاجستير 
يف  قصيرة  لفترة  عمل  اجلامعة  من  تخرجه  وبعد  قطر.  جامعة  من  االقتصاد 
مصرف قطر املركزي قبل أن ينتقل الى الوسط األكادميي عام 1993، فعمل بكلية 
اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر وقام بتدريس مقررات االقتصاد حتى عام 2008.

وهو عضو جلنة االستثمار يف شركة امليرة.

عمل الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني مهندساً للبترول من عام 1997 إلى 
الواليات  »موبيل مأويل« يف  تدريب ملدة عام يف شركة  1998 وشارك يف مهمة 
املتحدة، حول حقل الشمال يف قطر والدراسات التقييمية للمشاريع املستقبلية 

لدولة قطر. 

األبار  مواقع  مهندس  وظيفة  شغل  فقد   ،1996 إلى   1994 من  الفترة  يف  أما 
النفطية، حيث تركز عمله يف املواقع البرية والبحرية حلقول الغاز والنفط حيث 

قام مبهام اإلشراف على حفر اآلبار وإنشاء محطات اإلنتاج.
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مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد أحمد عبد اهلل الخليفي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

السيد أحمد اخلليفي طالب دكتوراه يف خدمة التسويق يف جامعة وارويك، اململكة 
أوكالهوما  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  املاجستير  درجة  يحمل  وهو  املتحدة. 

سيتي، الواليات املتحدة األمريكية. 

شارك يف منصب مساعد وزير للشؤون اإلدارية يف املجلس األعلى للصحة منذ 
عام 2009. وكان نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لشبكة قناة اجلزيرة 
لدعم  العام  املدير  نائب  منصب  شغل  أنه  كما   .2009 إلى   2007 من  الشبكة 
السيد  شغل  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .2007-2003 املنظمة  واللجنة  الشركات 
اخلليفي عدة مناصب يف مؤسسات تعليمية مختلفة ودوائر حكومية، مبا يف ذلك 

اخلبرة يف مجال التدريس يف مجال إدارة األعمال يف جامعة قطر.

هو رئيس جلنة التدقيق يف شركة امليرة وعضو يف جلنة املكافآت والترشيحات.

السيد محمد إبراهيم السليطي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

حصل السيد محمد السليطي على بكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعه روجر 
وليامز عام 1988.

لقد شغل السيد محمد إبراهيم السليطي يف الفترات السابقة عضويه مجلس 
حالول  وشركه  بروه  وبنك  البحري  للنقل  القطرية  الشركة  من  كل  يف  إدارة 
للخدمات البحرية واألولى لاليجاره وكذلك عضويه جلنه سوق الدوحة لألوراق 
وشركه  سابقاً  العقارية  بروه  شركه  و  اخلليجية  االستثمارات  ومجموعه  املالية 

بيمه للتأمني.

كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية واالستثمارات يف شركه املالحة 
القطرية خالل الفترة من 1998 حتى 2015.

هو رئيس جلنة اإلستثمار يف شركة امليرة.

السيد محمد عبداهلل مصطفوي 
الهاشمي

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

السيد الهاشمي حاصل على شهادة بكالوريوس يف علوم إدارة األعمال والتسويق، 
وتخرج من جامعة دنفر كولورادو يف الواليات املتحدة األمريكية.

وهو املدير العام لقطاع األعمال اخلاص »مجموعة الهاشمي« منذ عام 2007.

السيد الهاشمي لديه خبرات آخرى، حيث إنه مدير/محلل تسويق أول بنك قطر 
للتنمية الصناعية منذ 1997 إلى 2005. شغل منصب مدير تطوير األعمال يف 
النادي  إدارة  وتقلد عضوية مجلس  للمخازن 2005 حتي 2007،  شركة اخلليج 

األهلي 2007-2000.

وهو عضو جلنة املناقصات واإليجارات ورئيس جلنة املكافآت والترشيحات.

السيد حسن عبداهلل حسن األصمخ

)عضو مجلس إدارة ُمنتخب(

من جامعة  عام 2000  أعمال يف  إدارة  بكالوريوس  على  األصمخ  السيد  حصل 
ميامي، فلوريدا.

املصرفية  باخلدمات  ثم عمل  ومن   ،»HSBC« ببنك  املصرفية  باخلدمات  عمل 
بالبنك التجاري يف الفترة من 2001 حتى 2005، ويعمل حالياً مساعد املدير العام 

للخدمات املصرفية اخلاصة ببنك قطر الوطني.

املكافآت  وجلنة  اإلستثمار  جلنة  وعضو  والتدقيق  الرقابة  جلنة  عضو  هو 
والترشيحات يف شركة امليرة.
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مجلس اإلدارة

أعضاء االدارة التنفيذية

السيد ديديي كاستانغ

الرئيس التنفيذي

لـ 35 عام، شغل  التجزئة  املهنية يف مجال  كاستانغ  ديديي  السيد/  متتد خبرة 
خاللها العديد من املناصب القيادية يف هذا القطاع يف أوروبا، شمال شرق آسيا 

ومنطقة الشرق األوسط. 

وأدار  السيد/ ديديي  امتلك  امليرة،  التنفيذي لشركة  الرئيس  توّليه منصب  قبل 
عدد من الفنادق يف باريس، كما قام بإنشاء شركة استشارات حديثة متخصصة 
بقطاع التجزئة، حيث رّكز يف عمله على استراتيجية التشغيل وتنظيم الشركات 
التجزئة على  العاملني يف قطاع  التنفيذيني  العاملية، إلى جانب مساعدة املدراء 

اتخاذ القرارات يف إدارة التغيير.

كاستانغ  ديديي  السيد/  استطاع  التجزئة،  قطاع  يف  خبرته  سنني  مدى  على 
قيادة العديد من الفرق اإلدارية وتنفيذ عمليات تشغيلية تقدر قيمتها مبليارات 
»باندا«  ملجموعتي  التابعة  والسوبرماركت  الهايبرماركت  سالسل  يف  الدوالرات 
املكثفة، حتقيق  التوسع  إدارة عمليات  يتمثل يف  وكان جوهر عمله  »كارفور«.  و 
قطاع  املمارسات يف  أفضل  على  العمل  فرق  وتدريب  السنوية  امليزانية  أهداف 

التجزئة احلديث.

السيد صالح احمد الحمادي 

نائب الرئيس التنفيذي

رئيس  نائب  منصب  احلمادي  صالح  املهندس  تولي  امليرة  الى  انضمامه  قبل 
مجلس االدارة و العضو املنتدب لنكتار ترست حيث تولي مهمة اعداد و تنفيذ 
اخلطط االستراتيجية و تنفيذ عدد من املشاريع عبر اوربا ، وسبق ذلك ان عمل 
بني  شراكة  هي  والتي  االصول  الدارة   ، كابيتال  »افينتيكوم  فى  مدير  مساعد 
كريديت سويس و جهاز قطر لالستثمار ، حيث شملت مهام عمله تغطية عدد 
من القطاعات االستثمارية يف منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ، كما شغل 
منصب مهندس مشاريع يف شركة راس غاز حيث تولي مسولية االشراف على 

تقدير تكاليف املشاريع و مراقبتها. 

الهندسة  فى  امتياز  بدرجة  البكالوريوس  شهادة  احلمادي  صالح  املهندس  نال 
امليكانيكية من جامعة كونكورديا فى كندا.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن 
محمد آل ثاني

بسم اهلل الرحمن الرحيم
املساهمون األعزاء،

الكرام،  باألصالة عن مجلس اإلدارة، يشرفني ويسرني أن أقدم لكم، مساهمينا 
التقرير السنوي ملجموعة امليرة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018.

لقد شهد عام 2018 جملة من التحديات على مستوى السوق احمللي واإلقليمي، 
وكان يف مقدمتها األزمة التي متر بها دول مجلس التعاون اخلليجي منذ شهر 
الثانية.  سنته  دخل  الذي  قطر  دولة  على  االقتصادي  واحلصار   ،2017 يونيو 
استمرار  إلى  أدى  الكساد، مما  تعاني من  اإلقليمي  املستوى  ظلت األسواق على 
االنخفاض يف اإلنفاق االستهالكي يف العديد من القطاعات، مبا يف ذلك قطاع 

التجزئة.

وعلى خلفية خروج العديد من سالسل البيع بالتجزئة من السوق القطرية، لم 
املبيعات بنسبة  السوق فحسب، بل شهدت منوا يف  »امليرة« بحصتها يف  حتتفظ 

4.7٪ يف 2018 مقارنة بعام 2017.

مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

من  الذاتي  االكتفاء  لتعزيز  املبادرات  من  العديد  احلكومة  إلطالق  ومبؤازرة 
املنتجات احمللية، اضطلعت امليرة بدور رائد يف دعم هذه املبادرات من خالل توفير 
مساحات رفوف للمنتجني احملليني لتسويق منتجاتهم يف متاجر امليرة املنتشرة 

يف أنحاء الدولة.

لقد أصبحت »امليرة« اآلن الشركة الرائدة يف السوق القطري، حيث تواصل توسيع 
باخلبرة  يتمتع  إداري جديد  فريق  من  بدعم  وقاعدة عمالءها  تواجدها  نطاق 
إعادة  منها  اخلطوات،  من  العديد  الشركة  اتخذت  السياق،  هذا  ويف  والكفاءة. 
منتجاتها  عرض  من  لتتمكن  ومضمونًا«  »شكاًل  لفروعها  الداخلي  التصميم 

بشكل أكثر وضوحًا وجاذبية للعمالء.

وبفضل جهود فرق التسويق والتجارة، قامت »امليرة« يف اآلونة األخيرة بتوسيع 
املنتجات  لعرض  املهرجانات  من  عدد  إطالق  خالل  من  الترويجية  برامجها 
املستوردة من تركيا والفلبني، وسنشهد املزيد من هذه الفعاليات خالل عام 2019.

التي  التركية  »تيكزين«  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  امليرة  وقعت  ذلك،  على  عالوة 
الغذائية.  غير  املنتجات  استيراد  اجل  من  »تيكزين«،  مجموعة  من  جزء  تعتبر 
وسيتيح هذا التعاون لشركة امليرة زيادة عروض منتجاتها غير الغذائية يف السوق 

القطرية.

ومن ناحية أخرى، بدأت امليرة مشروعها الطموح يف الربع األخير من عام 2018 
بافتتاح عدد من  واملتمثل  »الريل«،  القطرية  بالتعاون مع شركة سكك احلديد 
متاجرها باسم »مار« على امتداد محطات املترو يف قطر، جلعل حياة املسافرين 
أكثر سهولة وراحة. كما تعتبر وسيلة جيدة لزيادة حصة شركة امليرة يف املناطق 

السكنية يف قطر خالل السنوات القليلة القادمة. 

ويف عام 2018، افتتحت امليرة 5 مراكز تسوق مجتمعية جديدة يف قطر، يف كل 
من روضة أبا احليران، اخلور، لعبيب 1، أزغوى والسيلية – ونتج عن ذلك إضافة 

10,100 متر مربع إلى مساحة فروع الشركة يف قطر. 

ويف إطار خطتها للتوسع يف سلطنة عمان، بدأت امليرة يف بناء مركزها التجاري 
يف منطقة العامرات، فضاًل عن طرح مناقصة بناء مركزها التجاري الثاني يف 
إلى  والهادفة  العماني  للسوق  امليرة  رؤية  سياق حتقيق  ذلك يف  ويأتي  صاللة. 
مضاعفة شبكة فروعها يف السلطنة. عالوة على ذلك، مت افتتاح فرع جديد يف 

صحار ليكون بدياًل للفرع القدمي.

أطلقت  لوالئهم،  منها  وتقديرًا  العمالء  رضا  لتعزيز  املتواصل  سعيها  إطار  يف 
للتسوق  امليرة  خطة  ضمن  كخطوة  ميرة«  »مكافآت  الوالء  برنامج  امليرة  شركة 
عالقتها  لترسيخ  امليرة  تسعى  كما  أفضل.  بشكل  عمالئنا  خلدمة  الرقمي 
مكان يف قطر  كل  تواجدها يف  وقربًا« من خالل  »االكثر متيزًا  وتكون  بعمالئها 

عبر فروعها الـ 52.

كما شهد عام 2018 انضمام الرئيس التنفيذي اجلديد إلى فريق اإلدارة اجلديد، 
البيع بالتجزئة. نحن على ثقة  وهو ميتلك خبرة تزيد على 30 عام يف مجال 
تامة من أن فريق اإلدارة اجلديد سيدعم »امليرة« يف التغلب على حتديات السوق 
مهمتها  الشركة،  رؤية  مع  ينسجم  مبا  جديدة،  آفاق  نحو  باملجموعة  وينطلق 

وتوجهها االستراتيجي.

للسنة الثانية على التوالي، حصدت امليرة جائزة »التميز يف عالقات املستثمرين 
برنامج  حفل  خالل  السوقية،  القيمة  حيث  من  صغيرة  شركة  كأفضل   »2018
الذي نظمته بورصة قطر. وتعكس هذه  املستثمرين 2018«  »التميز يف عالقات 
واحملافظة  الشفافية  باالنفتاح،  تتميز  التي  امليرة  يف  املستثمرين  ثقة  اجلائزة 

على التواصل مع األسواق املالية.

اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة  االمتنان،  وعميق  التقدير  بخالص  أتوجه  أن  أود 
ثاني،  آل  بن حمد  الشيخ متيم  السمو  إلى حضرة صاحب  الكرام،  واملساهمني 
أمير البالد املفدى على قيادته احلكيمة ورؤيته الثاقبة للتنمية والتطوير وأمن 

دولة قطر.

كما أعرب عن جزيل الشكر حلضرة صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني، الذي رسخ األسس الثابتة إلعالء صرح الوطن احلبيب واكتساب 

مكانة دولية مرموقة.

ونتوجه أيضًا بخالص الشكر ملعالي الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني، 
الشكر  وكل  وتوجيه  دعم  من  يقدمه  ملا  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
والتقدير إلدارة مراقبة الشركات يف وزارة التجارة والصناعة ملا تبديه من تعاون 

وما تقدمه من مشورة.

ونود أن نتقدم بخالص الشكر لكم، مساهمينا الكرام، لدعمكم املتواصل الذي 
مّكن امليرة من الوصول إلى آفاق جديدة، والتحرك بثبات نحو حتقيق رؤيتنا بأن 
امليرة  التنفيذية وموظفي  »األكثر متيزًا وقربًا«. والشكر موصول لإلدارة  نصبح 

على التزامهم وتفانيهم لالرتقاء بالشركة إلى موقع التميز والصدارة.
فيه خير وطننا احلبيب ومساهمينا  ملا  أن يسدد خطانا  املولى عز وجل  نسأل 

وشعب قطر العزيز.

شكرًا لكم، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

رئيس مجلس اإلدارة
ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني
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تقرير حوكمة الشركة التاسع 
عن السنة المالية 2018

تقرير حوكمة الشركة. 1
تنطوي حوكمة الشركة على نظام داخلي يشمل السياسات، واألفراد 
املصالح  وأصحاب  املساهمني  مصالح  حتقيق  بهدف  والعمليات 
اإلدارية  األنشطة  ومراقبة  الفّعال  التوجيه  خالل  من  األخرى، 
باستخدام فطنة إدارة األعمال باإلضافة الى املوضوعية والنزاهة. 
نحن يف شركة امليرة، نؤمن أن حوكمة الشركات هي أسلوب حياة 
الشركات  حوكمة  يف  نرى  أننا  كما  قانوني،  إلزام  مجرد  وليست 

مصدر إلهام لنا ووسيلة تُعزز ثقة املستثمرين وأصحاب املصالح.

ومن أجل خدمة شركائنا بشكل أفضل، تلتزم شركة امليرة بتطوير 
ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير الرقابة واالستقاللية 
مت  الشركة  حوكمة  بنية  إلنشاء  التوجيهي  اإلطار  إن  والشفافية. 
السوق  يف  املدرجة  املساهمة  الشركات  حوكمة  نظام  يف  توفيره 
 QFMA«( املالية  لألسواق  قطر  هيئة  من  أصدر  الذي  الرئيسية 
العامة هي  املرجعية  أن  مايو 2016، يف حني  بتاريخ 15   )»CGC

للقوانني املعمول بها واألنظمة األخرى لدولة قطر وبورصة قطر.

لنظام  الرئيسية  العناصر  على  الضوء  يسلط  احلوكمة  تقرير  إّن 
احلوكمة وقد ُصمم ونُّفذ ليحتوي على متطلبات احلوكمة يف شركة 
امليرة للفترة املشمولة يف التقرير من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 

.2018

اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بشأن تطبيق أحكام . 2
لألسواق  قطر  هيئة  من  املعتمد  الشركات  حوكمة  نظام 

 )Qatar Financial Market Authority( املالية
حثت املادة رقم 2 من قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق سواق 
املالية رقم 5 للعام 2016 بشأن نظام حوكمة الشركات والكيانات 
بأحكام  املخاطبني  كافة  الرئيسية،  السوق  يف  املدرجة  القانونية 

النظام على توفيق أوضاعهم خالل الفترة الزمنية املتاحة.

تصور  وضع  على  إدارتها  مجلس  من  بتوجيه  الشركة  عملت  وقد 
بها،  للتقيد  الالزمة  واخلطوات  احلوكمة  نظام  ملتطلبات  متكامل 

مع  سوياً  للعمل  العاملية  اخلبرة  بيوت  أحد  مع  تعاقدت  ثم  ومن 
لتوفيق  الالزمة  التحقق من وضع اجلهود  الشركة على  املعنني يف 
املعنني  كافة  إشراك  كما مت  النظام.  متطلبات  مع  الشركة  أوضاع 
يف الشركة باإلضافة ألصحاب العالقة يف هذه اجلهود إنطالقاً من 
مبدأ الشفافية والعمل املشترك الذي تنتهجه الشركة يف ممارستها 

للحوكمة.

وباإلضافة الى ما مت إجنازه، ستستمر الشركة يف جهودها لضمان 
االمتثال ألحكام القانون اجلديد. 

املساهمون. 3
إن شركة امليرة حتترم قيمة حقوق مساهميها وتقّدرها، وقد أرست 
آليات إدارة حقوق املساهمني يف النظام األساسي للشركة لضمان 
عليها  املنصوص  فاحلقوق  ومنصفة.  عادلة  بطريقة  إحترامها 
للمساهمني يف النظام األساسي للشركة تشمل على وجه التحديد 
إلى  والوصول  امليرة،  شركة  أسهم  إكتتاب  يف  األولوية  منها،  أمور 
والغير  العادية  السنوية  العامة  اجلمعية  وحضور  امللكية،  سجالت 
إلى  التصويت  حقوق  وتفويض  التصويت  حقوق  وممارسة  عادية، 
الوكالء،  وتوزيع األرباح وفقاً للجمعية العامة العادية، وطلب عقد 
إجتماع  أعمال  جدول  ومناقشة  وضع  العامة،  اجلمعية  إجتماع 
األسئلة  على  الردود  على  احلصول  وحق  العمومية،  اجلمعية 
يف  واملشاركة  املجلس،  النتخاب  التصويت  وطريقة  املطروحة، 
القرارات الرئيسية من خالل اجلمعية العامة العادية، وما إلى ذلك. 

عقدت اجلمعية العامة العادية إجتماعها السنوي بتاريخ 27 مارس 
2018، مت خاللها إعتماد القرارات التالية:

	 تقرير مجلس اإلدارة عن نشاطات الشركة، ومركزها 
املالي للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2017، واخلطة 

املستقبلية للشركة والتصديق عليها.

	 تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية للسنة املالية 
املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.

	 املصادقة على امليزانية السنوية للشركة وحساب األرباح
واخلسائر للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر 2017.

	 املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة
85% من القيمة االسمية للسهم أي ما يعادل للمساهمني 

)8,5 ريال قطري لكل سهم(.

	.مصادقة اجلمعية على تقرير احلوكمة الثامن

	 إعفاء أعضاء مجلس اإلدارة من أي إلتزامات للسنة املالية
املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، واملوافقة على مكافآتهم.

	 املصادقة على متديد عقد مراقب احلسابات للسنة املالية
2018

حضر معظم أعضاء مجلس اإلدارة )الذين هم أيضاً أعضاء اللجان 
والتجارة،  االقتصاد  وزارة  من  وممثلني  اإلدارة(،  ملجلس  الفرعية 
احلسابات  ومدققي  القانونية،  واإلدارة  الداخلي،  والتدقيق 

اخلارجيني إجتماع اجلمعية العامة السنوي.

معلومات املساهمة. 4
تأسسـت شركـة امليـرة للمـواد اإلستهالكيـة كشركـة مساهمـة قطرية 
اجلمعيات  بتحويل   2004 لسنة   )24( رقم  القانـون  ألحكام  وفقاً 
التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية. مت إصدار القرار رقم 40 لعام 
والتجارة  اإلقتصاد  وزارة  قبل  فبراير 2005 من  بتاريخ 28   2005
 5 رقم  القانون  من   68 رقم  املادة  ألحكام  وفقاً  الشركة  لتأسيس 
لعام 2002 بشأن الشركات التجارية ونظام التأسيس اخلاص بها.  
ومت توفيق أوضاع الشركة مبوجب قرارات اجتماع اجلمعية العامة 
الغير عادية املنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2016م.  مبوجب القانون رقم 
عقد  واحكام  التجارية  الشركات  قانون  بإصدار  2015م  لسنة   11

التأسيس والنظام األساسي املعدلة.

إلى  مقسم  قطري،  ريال   200,000,000 هو  الشركة  مال  رأس 
20,000,000 سهم، بقيمة أسمية 10 ريال قطري للسهم الواحد. 

أدرجت شركة امليرة يف سوق قطر لألوراق املالية بتاريخ 28 أكتوبر 
2009 )مؤشر رمز شركة امليرة هو: MERS( على قائمة اإلدراج يف 

ضوء املساهمة التالية:

نسبة املساهمةعدد األسهم اململوكةاملساهمون

26%5,200,000شركة قطر القابضة

74%14,800,000كافة مساهمني القطاع اخلاص

القابضة  قطر  شركة  بأن  للشركة  املعدل  األساسي  النظام  يحدد 
متتلك 26%، وأن إجمالي عدد األسهم التي ميتلكها أحد املساهمني 
يجب أال تتجاوز 5% من إجمالي أسهم الشركة. وحرصا من الشركة 
على االلتزام بالنسبة القصوى ملا ميكن أن ميتلكها أي مساهم يف 
املالية  لألوراق  قطر  سوق  على  تعتمد  امليرة  شركة  فإن  الشركة، 

للحصول على معلومات صحيحة وحديثة لسجل املساهمني. 

صادق مجلس إدارة شركة امليرة بتاريخ 2012/5/31 على قرارات 
هامة، بعد موافقة اجلهات املختصة واملساهمني يف اجتماع اجلمعية 
العامة الغير عادية املنعقد يف 2012/10/8، ومنها زيادة رأس املال 
للمساهمني  لالكتتاب  أسهم جديدة  بنسبة 100% عن طريق طرح 
احلاليني بسعر عشرة رياالت للسهم الواحد، مضافا إليها خمسة 
مال  رأس  هيكل  غّير  مبا  سهم  لكل  إصدار  عالوة  رياالً  وثمانون 

الشركة.

موافقة  بعد  هامة  قرارات  على  الشركة  إدارة  مجلس  صادق  كما 
الغير  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  واملساهمني  املختصة  اجلهات 
األساسي  النظام  تعديل  ومنها   2016/10/05 يف  املنعقد  عادية 
للشركة حسب متطلبات اجلهات الرقابية مبا يتوافق مع مواد قانون 
الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وقد قامت الشركة بتحديث 

النظام األساسي مبا يتوافق مع هذا التعديل.

تقرير حوكمة الشركة التاسع عن السنة المالية 2018تقرير حوكمة الشركة التاسع عن السنة المالية 2018
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مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . 5
أنه  امليرة، كما  يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف الشامل على شركة 
يتولى مسؤولية مشتركة مع رئيس املجلس يف إيصال وتنفيذ اخلطة 
الصالحيات  كافة  اإلدارة  مجلس  ويتولى  امليرة،  لشركة  التجارية 

الالزمة لتنظيم وإدارة العمليات التجارية يف امليرة.

يكون  وأن  اإلدارة،  على  اإلشراف  مسؤولية  اإلدارة  مجلس  يتحمل 
أهداف شركة  لتعزيز  ينبغي  كما  ويتصرف  يتحقق  وأن  علم،  على 
امليرة اإلستراتيجية والتجارية. قام مجلس اإلدارة مبراجعة الهيكل 
بعني  األخذ  مع  التشغيلي،  النشاط  إطار  يف  للشركة  التنظيمي 
اإلعتبار خطط التّوسع والتنمية يف األسواق احمللية واخلارجية كما 

يبني يف االدنى :  

العمليات املساندة. 6
بكل  اخلاصة  واملسؤوليات  واألدوار  السلطات  تفويض  توثيق  مت 
للسلطة  واضحة  حدود  وجود  مع  احلوكمة،  وثائق  يف  الوظائف 
واملتطلبات  املزدوج،  التوقيع  ملبدأ  الصارم  لإلحترام  باإلضافة 
املتناسبة مع مبدأ )العيون األربعة( لترخيص الصفقات التجارية. كما 
إعتمد مجلس اإلدارة اإلجراءات والسياسات التشغيلية يف إجتماعه 
السابع املنعقد يوم اإلثنني بتاريخ 21 نوفمبر 2011، وفقاً للدراسات 

املتخصصة التي قام بها مجموعة من اخلبراء اإلستشاريني.

وباإلضافة الى ما مت إجنازه، ستستمر الشركة يف جهودها بتوفيق 
األوضاع وذلك بتحديث كافة مواثيق العمل وسياسات وممارسات 

احلوكمة بالشركة حسب املتطلبات اجلديدة.

6.1 ميثاق املجلس

إدارتها  مجلس  ملساعدة  املجلس«  »ميثاق  امليرة  شركة  إعتمدت 
على ممارسة صالحياته وأداء واجباته، ويُفّصل امليثاق الغرض من 

املجلس، تكوينه، إجراءات اإلجتماعات، ومسؤوليات املجلس. 

وباإلضافة الى ما مت إجنازه، قامت الشركة بتوفيق األوضاع وذلك 
بتحديث كافة مواثيق العمل وسياسات وممارسات احلوكمة بالشركة 

حسب املتطلبات اجلديدة.

كما مت نشر ميثاق املجلس احملدث على موقع الشركة اإللكتروني 
ليصبح مرجعاً عاماً ألصحاب املصالح.

6.2 قواعد السلوك املهني للمجلس

والسلوك  النزاهة  معايير  بأعلى  امليرة  شركة  إدارة  مجلس  يلتزم 
التجاري، ويرى املجلس بأن العمل وفقاً ألعلى مستوى من األمانة 
ومساهميها،  امليرة،  مصالح  حلماية  األهمية  بالغ  أمر  والنزاهة 
وعمالء شركة امليرة. وسيتم نشر قواعد السلوك املهني احملدثة على 

موقع الشركة اإللكتروني ليصبح مرجعاً عاماً ألصحاب املصالح.

6.3 تكوين املجلس

إدارة شركة  يتألف مجلس  للشركة،  املعدل  األساسي  للنظام  وفقاً 
القابضة  قطر  شركة  عّينتهم  منهم  عضوان  أعضاء،   7 من  امليرة 
املتبقون  اخلمسة  األعضاء  انتخب  كما  املجلس.  رئيس  بينهما  من 
اجتماع  يف  املُساهمني  شمل  والذي  السري  اإلقتراع  طريق  عن 
 2016 مارس   28 يف  عقد  الذي  السنوي  العادية  العامة  اجلمعية 

يف االنتخابات التي متت بإشراف كامل من ممثلي وزارة اإلقتصاد 
»سهم  مبدأ  أُّتبع  وقد  اخلارجيني.  احلسابات  ومدققي  والتجارة، 
واحد لصوت واحد« وفقاً للنظام األساسي للشركة واملادة رقم )96( 
تشارك قطر  ولم  لسنة 2015،   11 رقم  التجارية  الشركات  قانون 

القابضة يف هذه اإلنتخابات.

 ،5 املواد  مع  ليتوافق  األساسي  النظام  بتعديل  الشركة  قامت  وقد 
و6، و 7 من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف 

السوق الرئيسية.

وميكن احلصول على تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس اإلدارة 
متضمنه يف اجلزء اخلاص بأعضاء مجلس اإلدارة لهذا التقرير.

األسهم الوضعالتمثيلالتعيني األولاملسمىاالسم
اململوكة

ال ينطبقغير مستقلشركة قطر القابضةمارس 2016الرئيسسعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني

ال ينطبقغير مستقلشركة قطر القابضةفبراير 2005نائب الرئيسد. سيف سعيد السويدي

36,500مستقلاملساهمنيفبراير 2005عضوسعادة د. صالح بن محمد النابت

2,000غير مستقلاملساهمنيمايو 2007عضوالسيد أحمد عبد اهلل اخلليفي*

69,500مستقلاملساهمنييونيو 2007عضوالسيد محمد إبراهيم السليطي

2,514مستقلاملساهمنيمارس 2010عضوالسيد محمد عبد اهلل مصطفوي الهاشمي

2,000مستقلاملساهمنيمارس 2013عضوالسيد حسن عبد اهلل األصمخ

* لديه تعامالت جتارية مع الشركة بالرجوع للمادة رقم 1 من نظام احلوكمة )تعريف العضو املستقل رقم 7(

 الهيكل التنظيمي
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6.4 إجتماعات املجلس

التقرير وفق  الفترة املشمولة يف  إجتمع املجلس سبع مرات خالل 
املتاحة  املهلة  من  باإلستفادة  الشركة  قامت  وقد  التالي،  اجلدول 
بتتابع  املتعلق  و  األوضاع  لتوفيق  املالية  لألسواق  قطر  هيئة  من 
اإلجتماعات و الفترة املنقضية املسموح بها بني اإلجتماعات وذلك 
بتحديث ميثاق املجلس وفقاً للمادة 14 من النظام اجلديد للحوكمة:

تاريخ صدور جدول أعمال 
مجلس اإلدارة

عدد األيام بني 
االجتماعني 

األصوات 
بالوكالة

عدد األعضاء 
الغائبني عدد احلاضرين تاريخ االجتماع إجتماعات 

املجلس
13 فبراير 2018 - - - 7 27 فبراير 2018 1
12 ابريل 2018 59 2 2 5 26 ابريل 2018 2
17 يونيو 2018 62 - - 7 27 يونيو 2018 3

16 أغسطس 2018 63 - - 7 29 اغسطس 2018 4
4 أكتوبر 2018 48 - 3 4 16 اكتوبر 2018 5

11 نوفمبر 2018 35 - 1 6 20 نوفمبر 2018 6
4 ديسمبر 2018 26 4 4 3 16 ديسمبر 2018 7

6.5 تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعليم املستمر

يتوجب على كل عضو مجلس إدارة منتخب حديثاً أن يصبح ملماً 
بهيكل الشركة، واإلدارة، وجميع املعلومات األخرى التي متكنه من 

حتمل مسؤولياته. 

توفر سياسة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة توجيهات أعضاء مجلس 
ميكنهم  الذي  املستمر  التعليمي  والدعم  التعريفي  حول  اإلدارة 

االعتماد عليه.

وباإلضافة الى ما مت إجنازه من اعتماد السياسة، ستستمر الشركة 
احلوكمة  ممارسات  بتطبيق  وذلك  األوضاع  لتوفيق  جهودها  يف 

بالشركة حسب املتطلبات اجلديدة.

6.6 فصل الواجبات بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

ضمنت الشركة فصل األدوار بني رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ 
ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني والرئيس التنفيذي  السيد ديديي 
كاستانغ، وتخضع وظائف كل منهما لإلختصاصات احملددة واملوثقة 

بشكل واضح.

6.7 واجبات رئيس مجلس اإلدارة

رئيس املجلس هو املسؤول عن ضمان حسن سير العمل يف املجلس، 
بطريقة مناسبة وفّعالة مبا يف ذلك إيصال املعلومات بشكل كامل 
يجوز  وال  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  إلى  املناسب  الوقت  ويف  ودقيق 
لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضواً يف أي جلنة من جلان املجلس.

ال  ولكنها   - تشمل  اإلدارة  رئيس مجلس  ومسؤوليات  واجبات  أن 
تقتصر على-  رئاسة املجلس، واالجتماعات العامة، وضمان سير 
فّعال إلجتماعات املجلس، وتشجيع أعضاء املجلس على املشاركة 
الفعالة، واملوافقة على جدول أعمال إجتماعات املجلس، وتسهيل 
التواصل الفعال مع املساهمني وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة، 

وتقييم أداء املجلس بشكل سنوي.

قطر  هيئة  من  املتاحة  املهلة  من  باإلستفادة  الشركة  قامت  وقد 
لألسواق املالية بتوفيق األوضاع وذلك بتحديث الشروط املرجعية 
الشركات  حوكمة  نظام  من   11 للمادة   وفقا  املجلس  لرئيس 

والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.

6.8 التزامات أعضاء مجلس اإلدارة

يتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة األخذ بعني اإلعتبار أن دورهم 
األساسي هو توفير القيادة للشركة، لتحديد األهداف االستراتيجية 
طويلة األمد، وتطوير نظام قوي حلوكمة الشركة وممارسات إدارة 
املخاطر. قامت الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة قطر 
لألسواق املالية بتوفيق األوضاع وذلك بتحديث ميثاق املجلس وفقا 
القانونية  والكيانات  الشركات  نظام حوكمة  من  للمادة 12 حسب 

املدرجة يف السوق الرئيسية.

6.9 اعمال / أنشطة املجلس خالل السنة 

	 2018 اعتماد محاضر االجتماعات لسنة

	 2018 املصادقة على تقرير احلوكمة لسنة

	 املصادقة على جدول اعمال اجلمعية العمومية السنوية

	 اعتماد احلسابات اخلتامية املوحدة واملدققة للسنة املالية
 2018

	 املصادقة على املناقصات

	 مناقشة حتديث و تطوير العمليات التشغيلية يف الشركة

	 مناقشة املبادرات االستثمارية يف شركة امليرة

	  النظر الي توصيات الشؤون القانونية

	 املوافقة على توصيات جلنة املكافآت والترشيحات بصرف
مكافأة أداء سنوي للرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي 

بناًء على تقييم االداء و على ضوء النتائج املالية.

6.10 تقييم أداء املجلس 

لقد وفق مجلس اإلدارة للعمل على حتقيق مصلحة الشركة وأهدافها 
وخططها املالية التي مت إعتمادها، وقد مت خالل اجلمعية العامة 
إبراء ذمة املجلس من قبل املساهمني وإعفائهم من إلتزامات السنة 
املالية املنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، واملوافقة على مكافآتهم 

نظير أدائهم خالل العام املالي.

جلان املجلس. 7
الترشيحات  وجلنة  التدقيق،  جلنة  وهما  جلنتني  املجلس  أنشأ 
تنفيذ  يف  واملساعدة  املجلس  أعمال  لتسهيل  وذلك  واملكافئات 
أنشأ  كما  احلوكمة،  نظام  متطلبات  حسب  وقراراته  مسؤولياته 
وجلنة  اإلستثمار  جلنة  وهي  التالية  اإلضافية  اللجان  املجلس 
املناقصات العامة وجلنة اإليجارات من أجل حتسني أسلوب إدارة 

الشركة ورفع مستوى الرقابة على عملياتها. 

7.1 جلنة التدقيق

وتقوم  املجلس،  قبل  من   2005 عام  منذ  التدقيق  جلنة  تأسست 
اللجنة بإرسال التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن مراجعتها لفاعلية 
نظم الرقابة الداخلية للسنة املالية وخالل الفترة املالية وحتى تاريخ 

املوافقة على البيانات املالية.

عملية  تكون  أن  إلى ضمان  تسعى  التدقيق  فإن جلنة  عام،  بشكل 
لشركة  األساسية  املخاطر  على  كافية  رقابة  توفر  بأكملها  اإلدارة 
امليرة، من خالل النظر يف التقارير الدورية من املراجعة الداخلية 
واخلارجية، إلى جانب املناقشات مع كبار املديرين. وقد اعتمدت 
وأداء  صالحياتها  ممارسة  يف  ملساعدتها  ميثاقاً  التدقيق  جلنة 

واجباتها. 

قطر  هيئة  من  املتاحة  املهلة  من  باإلستفادة  الشركة  قامت  وقد   
لألسواق املالية بتوفيق األوضاع وذلك بتحديث ميثاق جلنة التدقيق 

احلالي.
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تتكون جلنة التدقيق من 3 أعضاء وامني سر:

الوضعاملسمىاالسمالرقم

عضو مجلس، الرئيسالسيد أحمد عبد اهلل اخلليفي1
غير تنفيذي 

عضو مجلس، عضود.  سيف سعيد السويدي2
غير تنفيذي 

عضو مجلس، عضوالسيد حسن عبد اهلل األصمخ3
غير تنفيذي 

أمني السيد هشام وليد دّلى4
سر

تنفيذي – 
التدقيق الداخلي

اجتمعت جلنة التدقيق 8 مرات خالل العام 2018، ويتكون الغالبية 
العظمى من أعضاء اللجنة من أصحاب اخلبرة املالية واحملاسبية. 
النحو  على  وهي  احلالي  ميثاقها  اللجنة يف  توثيق مسؤوليات  ومت 

التالي:

	 ،إعادة النظر بشكل سنوي يف مواثيق اإلمتثال، وجلنة التدقيق
أو  بالتغييرات  املجلس  إلى  والتوصية  الداخلي،  التدقيق 

التحديثات.

	 ،اخلارجيني احلسابات  مدققي  مبرشحي  للمجلس  التوصية 
اخلارجيني،  احلسابات  مدققي  تعويضات  على  واملوافقة 

ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق، ومدى فّعاليته.

	 املوافقة على أي عمل غير التدقيق والتي يتعني على مدققي
احلسابات اخلارجيني القيام بها.

	 املراجعة والتعاون يف إستبدال، وتعيني وإعادة تعيني، أو إقالة
رئيس اإلمتثال والتدقيق الداخلي. أيضا مراجعة األداء ويوصي 

مكافأة للرئيس من التدقيق الداخلي وااللتزام.

	 والتدقيق اإلمتثال،  )رؤساء(  رئيس  إستقالل  وضمان  تأكيد 
الداخلي، ومدققي احلسابات اخلارجيني، مبا يف ذلك تعيني 
اسناد  أيضاً  و  الداخلي  التدقيق  مكافآت  و  خدمات  انهاء  و 
و  اخلدمات  مراجعة  و  خارجيني  إلستشاريني  املهام  بعض 
اإلستشارات اإلدارية، والرسوم املرتبطة بها التي يقدمها فريق 

فريق املدققون اخلارجيون، كل ذلك بشكل سنوي.

	 ،بالتعاون مع اللجان األخرى، واإلدارة، رئيس )رؤساء( اإلمتثال
التدقيق الداخلي ومدققي احلسابات اخلارجيني، تتم مراجعة 
املخاطر الهامة أو إحتماالت التعرض املوجودة، وتقييم خطوات 

اإلدارة املتخذة للحد من هذه املخاطر على الشركة.

	 التدقيق ورئيس  اخلارجيني  احلسابات  مدققي  مع  بالتشاور 
الداخلي  التدقيق  وخطة  نطاق  يف  النظر  يتم  الداخلي، 

واخلارجي.

	 احلسابات ومدققي  الداخلي  التدقيق  رئيس  مع  بالتعاون 
اخلارجيني، يتم مراجعة تنسيق جهود التدقيق، وضمان إكتمال 
التغطية، وتخفيض اجلهود املكررة، واإلستخدام الفّعال ملوارد 

التدقيق.

	 بالتعاون مع مدير الشؤون املالية ومدققي احلسابات اخلارجيني
تتم  السنوي،  والفحص  الفصلية  املراجعة  من  اإلنتهاء  وعند 

مراجعة ما يلي:

	 املالية والبيانات  املدققة  والسنوية  الربعية  املالية  القوائم 
التقارير  ونزاهة  الصلة،  ذات  واحلواشي  السنوية  املراجعة 
املالية للشركة وفقا للمبادئ احملاسبية املعمول بها يف الشركة. 

	 كل على  املجلس،  عن  بالنيابة  املوافقة  التدقيق  جلنة  تتولى 
القوائم املالية الربع سنوية واإلعالنات املتماثلة لثالث األرباع 

األولى من كل سنة مالية.

	 تتولى جلنة التدقيق التوصية إلى مجلس اإلدارة، املوافقة على
النتائج املالية السنوية واإلعالنات ذات الصلة:

x السنوي املالية  للقوائم  اخلارجيني  املدققني  تدقيق 
والتقارير املرتبطة بها.

x.مدى كفاءة نظام الرقابة احملاسبية للشركة

x.املساعدة املقدمة من اإلدارة إلى املدققني اخلارجيني

x قبل من  ذات صلة  توصيات جوهرية  أو  أي مالحظات 
املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني مع ردود اإلدارة 

عليها. 

x املدققني تدقيق  مطلوبة يف خطة  تغييرات جوهرية  أي 
اخلارجيني، وأي صعوبات خطيرة أو خالفات مع اإلدارة 
متت مواجهتها خالل عملية التدقيق وإيجاد احللول لها، 

وغيرها من املسائل املتعلقة بعملية التدقيق.

	 النظر واملراجعة السنوية ملا يلي بالتعاون مع اإلدارة ورئيس
اإلمتثال والتدقيق الداخلي:

x املالحظات اجلوهرية من قبل التدقيق الداخلي واإلمتثال
خالل السنة، وردود اإلدارة امللحقة بها؛

x كفاءة الرقابة الداخلية للشركة على نظام اإلدارة واألعمال
والتكنولوجيا واملمارسات ومخاطر اإلمتثال؛

x أي تغييرات مطلوبة يف النطاق املخطط من قبل رئيس
التدقيق الداخلي وخطط تدقيق اإلمتثال.

x.املوازنة والتوظيف يف التدقيق الداخلي واإلمتثال

	 مراجعة الصفقات ذات املصلحة الشخصية، واألنشطة الغير
مالئمة للشركة )إن وجدت(.

	 واإلمتثال الداخلي  التدقيق  )رؤساء(  رئيس  مع  يستعرض 
اخلارجية  للقوانني  الشركة  إمتثال  مراجعة  نتائج  اإلدارة،  أو 

وقانون السلوك املهني للشركة. 

	 أثر لها  يكون  قد  التي  والتنظيمية  القانونية  املسائل  مراجعة 
ذات  املتبادلة  اإلمتثال  وسياسات  املالية،  البيانات  على  مادي 

الصلة، والبرامج، والتقارير الواردة من اجلهات التنظيمية.

	 اإلشراف على إدارة إستمرارية األعمال وتخطيط إستمرارية
األعمال لصالح الشركة.

	 ومدققي واإلمتثال،  الداخلي  التدقيق  )رؤساء(  رئيس  لقاء 
واللجان األخرى، واإلدارة يف جلسات  احلسابات اخلارجيني، 
تنفيذية منفصلة ملناقشة أية أمور تكون من الواجب مناقشتها 

مع جلنة التدقيق.

	 السنوي والذي التقرير  النظر يف وإعداد خطاب إلدراجه يف 
يصف تكوين جلنة التدقيق ومسؤولياتها، وكيفية الوفاء بها.

	 ،إجراءات إعداد التقارير ومحاضر جلنة التدقيق إلى املجلس
مع التوصيات التي تراها جلنة التدقيق مناسبة. 

وقد وفقت اللجنة إلمتام العديد من مهامها والتي كان أبرزها األمور 
التالية: 

	 مراجعة عروض مكاتب التدقيق ملراجعة البيانات املالية لعام
.2018

	.2018 اعتماد خطة التدقيق الداخلي لعام

	 التدقيق إدارة  من  الصادرة  الداخلي  التدقيق  تقارير  مناقشة 
الداخلي.

	 النتائج وتوصية  الربعية   و  السنوية  املالية  البيانات  مراجعة 
املالية ملجلس اإلدارة للموافقة عليها.
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7.2 جلنة الترشيحات واملكافآت

حيث   2012/12/16 يف  واملكافآت  الترشيحات  جلنة  تأسست 
اعتمدت جلنة الترشيحات واملكافآت ميثاقاً ملساعدتها يف ممارسة 
صالحياتها وأداء واجباتها. ويُفّصل هذا امليثاق الغرض من اللجنة 

وتكوينها، وإجراءات إجتماعاتها ومسؤوليات اللجنة.
وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها:

	.دراسة وتقدمي الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة

	 مدى من  للتأكد  وجلانه  اإلدارة  ملجلس  دورية  مراجعة  إجراء 
تطابق أعضائها مع املهارات واملعرفة املطلوبة

	 واإلحالل ألعضاء للتعاقب  متكاملة  من وضع سياسة  التأكد 
مجلس اإلدارة.

	.إصدار خطابات التعيني ألعضاء مجلس اإلدارة

	.تقدمي اإلقتراحات لسياسة شاملة للتعويضات املالية

	 مشاورة الرئيس التنفيذي للتعويضات املالية املقترحة لشاغلي
الوظائف اإلدارية العليا.

إجتمعت  وقد  أسمائهم،  التالية  األعضاء  من  اللجنة  هذه  وتتكون 
مرتني خالل العام 2018:

االجتماع األولالوضع املسمىاالسمالرقم
)2018/2 /4( 

االجتماع الثاني
)2018/10/25(

عضو مجلس إدارة - الرئيسالسيد محمد عبد اهلل املصطفوي1
حضورحضورتنفيذي

عضو مجلس إدارة - عضوالسيد حسن عبد اهلل األصمخ2
حضورحضورتنفيذي

عضو مجلس إدارة - عضوالسيد أحمد عبد اهلل اخلليفي3
غيابحضورتنفيذي

تنفيذي – مدير الشؤون أمني السرالسيد األمني مستور الفائق4
حضورحضورالقانونية واإلمتثال

وقد وفقت اللجنة إلمتام العديد من مهامها والتي كان أبرزها األمور 
التالية: 

	 الذي اجلديد  احلوافز  نظام  مقترح  تنفيذ  اللجنة  راجعت 
سيعزز من منو املبيعات وحتسني ربحية الشركة.

	 والتعويضات التسكني  بنظام  اخلاص  التقرير  اللجنة  ناقشت 
املعد من قبل مكتب استشاري خارجي.

	 على بناًء  العليا  اإلدارة  ومكافئات  تعويضات  اللجنة  ناقشت 
تقييم األداء و على ضوء النتائج املالية. 

7.3  جلنة اإلستثمار

لفرص  تفصياًل  أكثر  تقييم  يف  اإلدارة  مجلس  مساعدة  بهدف 
االستثمار، أنشأت جلنة لالستثمار من قبل مجلس اإلدارة من خالل 
اختصاصات  أّن  بالذكر،  جدير   .2005 أبريل   19 بتاريخ  قرارها 
قراراتها،  إجتماعها،  اللجنة،  تكوين  أحكام  االستثمار حتدد  جلنة 
وتوصياتها وأدوارها ومسؤولياتها، وسياسة االستثمار للمساعدة يف 

اتخاذ القرارات االستثمارية.

العام  خالل  مرات   5 إجتمعت  وقد  أعضاء،   7 من  اللجنة  تتألف 
:2018

الوضعاملسمىاالسمالرقم

عضو مجلس - الرئيسالسيد محمد إبراهيم السليطي1
غير تنفيذي

عضو مجلس - عضوالسيد حسن عبد اهلل األصمخ2
غير تنفيذي

 سعادة د. صالح بن 3
عضو مجلس - عضومحمد النابت

غير تنفيذي

مستشار خارجي عضوالسيد عبد الهادي الهاجري4
- غير تنفيذي

عضوالسيد ديديي كاستانغ5
الرئيس 

التنفيذي – 
تنفيذي

عضوالسيد صالح احمد احلمادي٦
نائب الرئيس 
التنفيذي – 

تنفيذي  

السيد تيك بو تشاو7
عضو 
وأمني 

سر

املدير التنفيذي 
للشئون املالية – 

تنفيذي

مسؤوليات اللجنة على النحو التالي:

	 دراسة ومراجعة وإعتماد جميع املقترحات اإلستثمارية املختلفة
إلى  وأية مسائل أخرى أحيلت  التي مت توجيهها من املجلس، 

اللجنة.

	 ميكن للجنة إتخاذ قرارات إستثمارية تصل إلى 10 مليون ريال
الواحد، وأي شيء يتجاوز ذلك يتم إحالته  قطري لإلستثمار 

الى املجلس نفسه.

	 وثيقة يف  وردت  كما  األنشطة  يف  الشركة  إستثمارات  تكون 
التأسيس، ووفقا لقوانني دولة قطر.

7.4 جلنة املناقصات واملزايدات

تأسست جلنة املناقصات واملزايدات من قبل املجلس خالل جلسته 
املواد  أفضل  الشركة  تشتري  أن  لضمان   2006 مارس   7 بتاريخ 
واحلصول  التجارية  األعمال  تنفيذ  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والبنود. 
على اخلدمات من خالل أفضل الوسائل والظروف املمكنة مع أقل 

تكلفة. الئحة املناقصات واملزايدات حتدد إختصاصات اللجنة.

من  يتضح  كما  سر  أمني  إلى  باإلضافة  أعضاء   6 اللجنة  تضم 
اجلدول التالي:

الوضعاملسمىاالسمالرقم

عضو مجلس الرئيسد. سيف سعيد السويدي1
إدارة 

السيد محمد عبد اهلل 2
عضو مجلس عضواملصطفوي الهاشمي

إدارة 

نائب الرئيس عضوالسيد صالح أحمد احلمادي3
التنفيذي

مدير إدارة عضوالسيد تيك بو تشاو4
الشؤون املالية

عضوالسيد األمني مستور الفائق5
مدير إدارة 

الشؤون 
القانونية

تدقيق داخليمراقبالسيد هشام وليد دّلى٦

السيد محمد عالء الدين 7
منصور

أمني 
سر

مسؤول أول 
تنسيق إداري

إجتمعت اللجنة 24 مرة خالل العام 2018، ولها املسؤوليات التالية: 

	.طرح املناقصات وتسلم العطاءات

	 .دراسة وتقييم تقارير التقييم الفني واملالي

	 بشأن توصيات  تقدمي  أو  املناقصات  بشأن  قرارات  إصدار 
عليها  املنصوص  واإلجراءات  لألحكام  وفقا  األنسب،  العرض 

يف »الئحة املناقصات واملزايدات«.

	 توقيعها من قبل رئيس يتم  والتي  لكل جلسة،  إعداد محضر 
اللجنة وأعضائها الذين حضروا يف نهاية كل إجتماع، بغرض 

تسجيل األعمال والتوصيات الصادرة عن اللجنة.
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أمني سر املجلس. 8
عني مجلس إدارة شركة امليرة أمني سر للمجلس، الذي يحمل أيضا 

مسؤولية إضافية مديرا للشؤون القانونية يف الشركة.

أمني سر املجلس يعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس اإلدارة لترتيب 
أعضاء  بني  اإلتصال  تسهيل  يف  حيوياً  دوراً  ويلعب  اإلجتماعات، 
إجتماعات  مبحاضر  ويحتفظ  العليا.  واإلدارة  اإلدارة  مجلس 
يف  جامعيا  مؤهاًل  ويحمل  املجلس،  قرارات  توثيق  ويتم  املجلس، 

القانون ولديه خبرة يف دور مماثل ألكثر من ثالث سنوات.

قطر  هيئة  من  املتاحة  املهلة  من  باإلستفادة  الشركة  قامت  وقد 
الشركة  ميثاق  بتحديث  وذلك  األوضاع  بتوفيق  املالية  لألسواق 
والوصف الوظيفي ألمني السر احلالي وفقا للمواد 16 و17 من نظام 
حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية.

معلومات املساهمة. 9
يتم اإلفصاح عن جميع املعلومات املالية يف التقرير السنوي للشركة 
واملتوافر أيضاً على موقع الشركة، الذي يبني مساهمة كل عضو من 
أعضاء مجلس اإلدارة وتكوينه، ومختلف اللجان التي ُشكلت من قبل 
املجلس. أما بالنسبة للمعلومات عن املساهمني املسيطرين والكبار 

فهي على النحو التالي:

9.1 األسهم اململوكة من قبل املساهمني املسيطرين

عدد األسهمأسم املساهم

5,200,000شركة قطر القابضة

9.2 اإلفصاح عن األسهم اململوكة من قبل املساهمني الكبار

التي  األسهم  يكون مجموع  أن  على  املعدل  األساسي  النظام  ينص 
ميتلكها أحد من املساهمني ال تتجاوز 5% من إجمالي أسهم الشركة، 

وبالتالي املساهم الرئيسي الوحيد هو شركة قطر القابضة.

حقوق أصحاب املصالح. 10
يف  املبني  النحو  على  متساوية  حقوق  لهم  الشركة  يف  العاملون 
سياسات وإجراءات املوارد البشرية يف الشركة. وقد وافق مجلس 
للموظفني  حوافز  توفر  التي  واحلزم  األجور  سياسة  على  اإلدارة 

وإدارة للشركة، وذلك بهدف أداء دائم يف أفضل مصلحة للشركة.

نظام الرقابة الداخلية. 11
يف   )ICS( الداخلية  الرقابة  نظام  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس 
الشركة، وقد إعتمد املجلس مجموعة شاملة من الوثائق مبا يف ذلك 
الهيكل التنظيمي، وهيكل الدرجات واملرتبات، وتوصيف الوظائف، 
والسياسات واإلجراءات، وتفويض السلطة املالية والتشغيلية لتنظيم 
السلطة  تفويضات  من خالل  املجلس،  كفل  وقد  الشركة.  عمليات 

املوجودة، أنه ال يوجد فرد يتمتع بسلطات مطلقة.

يقدم  الذي  املستقل  الداخلي  التدقيق  وظيفة  امليرة  شركة  متتلك 
على  املوافقة  ومتت  اإلدارة،  ومجلس  التدقيق  جلنة  إلى  تقاريره 
اخلطة السنوية للتدقيق الداخلي من قبل جلنة التدقيق والتي تغطي 
مجاالت مختلفة من عمليات امليرة. ولوظيفة التدقيق الداخلي حق 
الوصول يف جميع األوقات جلميع احلسابات والدفاتر والسجالت 
واألنظمة واملمتلكات واألفراد من أجل الوفاء مبسؤوليات التدقيق 

فيها.

وقد بدأت الشركة بإتخاذ اخلطوات املناسبة لتوفيق األوضاع حسب 
املتطلبات اجلديدة وذلك بإنشاء نظام متكامل للرقابة الداخلية يكون 
مرتبطاً بإجراء مراجعة محايدة دورية ينتج عنها تقارير كل 3 أشهر.

صفقات األطراف ذات العالقة. 12
للحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات العالقة، 
يرجى الرجوع إلى مالحظة رقم 19 »اإلفصاح عن األطراف ذات 

العالقة« من القوائم املالية املدققة واملوحدة لعام 2018.

املدققون اخلارجيون. 13
صادقت اجلمعية العامة السنوية التي إنعقدت يف 27 مارس 2018 
بتمديد عقد السادة » ارنست ويونغ » مدققا خارجيا لشركة امليرة، 
بناء على توصيات جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة، على أن يقدموا 

مراجعة نصف سنوية وتدقيق احلسابات يف نهاية العام.

إدارتها،  ومجلس  الشركة  عن  مستقل  اخلارجي  احلسابات  مدقق 
حتديث  يف  السماح  قترة  من  االستفادة  على  حالياً  العمل  ويتم 
حوكمة  نظام  من   24 و   23 املادة  مع  للتوافق  التدقيق  متطلبات 

الشركات اجلديد.

سياسة توزيع األرباح. 14
اإلدارة  مجلس  من  توصية  ضوء  يف  ينشأ  األسهم  أرباح  دفع  إن 

ويخضع ملوافقة من قبل اجلمعية العامة للمساهمني. 

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام 2018 بنسبة 85% بواقع 
8.5 ريال قطري للسهم، وسيتم طرح هذا املقترح على املساهمني 

خالل اجتماع اجلمعية العامة السنوي للموافقة عليه.

خالل االجتماع السنوي للمساهمني الذي عقد يف 27 مارس 2018، 
قطري  ريال   8.5 بواقع  نقدية  أرباح  توزيع  على  املساهمون  وافق 

للسنة املالية 2017.

سياسة املكافآت. 15
النظام األساسي للشركة يحكم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، حيث 
تخضع ملوافقة اجلمعية العامة، وال ميكن أن تتجاوز 5% من صايف 
األرباح ميكن توزيعه كمكافأة . اقترح مجلس اإلدارة للسنة املالية 
2018 أن تكون مكافأة مجلس اإلدارة مببلغ 6,329,800 ريال قطري 

تخضع ملوافقة املساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة السنوي. 

مارس   27 يف  عقد  الذي  للمساهمني  السنوي  االجتماع  خالل 
2018، وافق املساهمون على مكافئة أعضاء مجلس اإلدارة مببلغ 

6,235,802 ريال قطري للسنة املالية 2017.

تعويضات  وتتكون  العليا.  اإلدارة  تعويضات  اإلدارة  مجلس  يقرر 
اإلدارة العليا من راتب ومكافأة بناًء على األداء. كما يقرر املجلس 

حدود مكونات الراتب الثابت. 

الشركة،  بأداء  املرتبطة  املكافأة  سياسة  على  املجلس  وافق  وقد 
مكافأة  يتم صرف  ان  التنفيذي  الرئيس  ونائب  التنفيذي  للرئيس 
مبلغ يف ضوء نتائج السنة املالية. اال انه لم يتم صرف مكافاة يف 

السنة املالية 2018.

اخلاصة  املعايير  على  واملكافآت  الترشيحات  جلنة  وافقت  كما 
مبنح املكافآت للموظفني بالشركة باإلضافة إلى العالوات اخلاصة 

بالزيادة السنوية لرواتب املوظفني.

اإلمتثال. 16
مجلس  بإحاطة  مستمر  بشكل  الشركة  يف  القانوني  القسم  يقوم 
أو  اجلديدة  واألنظمة  القوانني  وضع  عن  العليا  واإلدارة  اإلدارة 
القوانني  االمتثال جلميع  إلى  الدوام  على  الشركة  تسعى  املتغيرة. 
انه لم تقع على  الى  املتغيرة، وجتدر اإلشارة  أو  واللوائح اجلديدة 

الشركة أي مخالفات خالل العام 2018.

النزاعات واخلصومات والدعاوي القضائية . 17
توجد ستة قضايا متداولة أمام احملاكم للعام القضائي 2018 للفترة 
حتى  فيها  احلكم  يتم  ولم   2018/12/31 وحتى   2018/1/1 من 

األن.

إدارة املخاطر. 18
تقع على عاتق املجلس املسؤولية الشاملة عن إدارة الشركة، ولتعزيز 
ممارسات إدارة املخاطر، فإنه مت إنشاء وظيفة مستقلة لتقييم وإدارة 
املخاطر، كما اتخذت خطوات تطبيقية بتوثيق األنظمة والسياسات 
واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر، والتأكد من إجراء تقييم شامل 
للمخاطر، مبا يف ذلك حتديد وتنفيذ حدود املخاطر وإعداد تقرير 
وضبط  الرقابة  يحتفظ مبسؤولية  املجلس  أن  علماً  املخاطر،  عن 
إدارة املخاطر، بدعم من جلنة التدقيق ومجلس اإلدارة وظيفة إدارة 

املخاطر.

مواءمة  طريق  عن  الداخلي  التدقيق  تخطيط  عملية  تعزيز  سيتم 
خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر مع ملف مخاطر الشركة 
عند إنشائه. وستقوم الشركة باإلستفادة من املهلة املتاحة من هيئة 

قطر لألسواق املالية لتوفيق األوضاع حسب املتطلبات اجلديدة.
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سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح. 19
العالقة،  ذات  األطراف  مع  الصفقات  عن  اإلفصاح  يتم  حني  يف 
قامت شركة امليرة بإعداد سياسة رسمية عن األطراف ذات العالقة 
والتي حتكم الصفقات التجارية مع األطراف ذات العالقة وتعارض 

املصالح احملتمل.

الشركات  حوكمة  قانون  يف  احملددة  اإلفصاح  متطلبات  ضوء  يف 
واملعتمد من هيئة قطر لألسواق املالية QFMA، فإن شركة امليرة 
ستعزز إفصاحها السنوي احلالي من قبل أعضاء املجلس واإلدارة 
العليا فيما يخص مصاحلهم، ومساهمتهم، وتداول أسهم الشركة، 
الشركة،  مع  اجلوهرية  والصفقات  األخرى،  اإلدارة  ومجالس 
من  وغيرها  واخلبرات  واملؤهالت  األقارب،  ومساهمة  والتوظيف 

املصالح.

التداول الداخلي. 20
للتداول  واضحة  توجيهية  مبادئ  بصياغة  امليرة  شركة  قامت 
الداخلي وذلك ملنع أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني من التداول يف 
أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي، واإلفصاح عن 
املعلومات ذات الصلة حينما تكون متوافرة. ويف هذا السياق، سيتم 

تنفيذ عملية اإلفصاح عن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا. 

التدقيق الداخلي. 21
الداخلي  التدقيق  قدم  املقدمة،  القائمة  خدماتها  إلى  باإلضافة 

تقييما موثقا عن نظام الرقابة الداخلية بشكل أساس سنوي.

وباإلضافة الى ما مت إجنازه، ستستمر الشركة يف جهودها لتوفيق 
األوضاع وذلك بتحديث كافة مواثيق العمل وسياسات وممارسات 

احلوكمة بالشركة حسب املتطلبات اجلديدة.

اإلبالغ عن املخالفات. 22
لتمكني أصحاب املصالح من اإلبالغ عن  آلية  مت تصميم واعتماد 
السلوك الذي يعتبر مشبوه، بصورة غير مشروعة وغير أخالقية أو 
ضارة للشركة، وقد مت ضمان سرية املعلومات التي وردت، وحماية 
املُبلّغني عن املخالفات. كما مت اإلشراف الرسمي على هذه العملية 

من قبل جلنة التدقيق.

العالقة مع املستثمرين. 23
لدعم إلتزام اإلدارة يف إرساء تواصل شفاف ووثيق مع املساهمني، 
مت إعداد ونشر إجراءات وصول شاملة وواضحة للمعلومات من قبل 

للمساهمني.

السياسات واإلجراءات. 24
احلوكمة،  وثائق  من  والشاملة  احلالية  املجموعة  حتسني  مت 
والسياسات اإلدارية واملالية. ويف هذا السياق، مت مراجعة الوثائق 
دمج  خالل  من  وتعزيزها  متخصص  إستشاري  قبل  من  املوجودة 
كافة  تغطي  الوثائق  أن  والتأكد من  الوثائق  املمارسات احلالية يف 

العمليات التشغيلية يف شركة امليرة.

الشركات التابعة. 25
األم  الشركة  هي  ق(  ع.  م.  )ش.  االستهالكية  للمواد  امليرة  شركة 

للشركات التالية:
· شركة امليرة القابضة »ذ.م.م«	
· شركة امليرة للتطوير » ذ.م.م«	
· شركة امليرة لألسواق املركزية »ش.ش.و«	
· شركة األسواق القطرية »ذ.م.م«	
· مكتبة امليرة »ش.ش.و«	
· شركة مار للتجارة واخلدمات » ذ.م.م«	

شركات يف اخلارج: 
· أيه ال جي أي للتجزئة »ذ.م.م«	
· شركة امليرة العمانية »ش.م.ع.م«	
· شركة أسواق امليرة »ش.م.ع.م« 	

شركات زميلة يف قطر:
· شركة مخابز األمراء »ذ.م.م«	
· شركة ارامكس للخدمات اللوجستية »ذ.م.م.«	

  2016 لسنة  السابع  اجتماعه  يف  امليرة  شركة  إدارة  مجلس  قرر 
املنعقد بتاريخ 7 ديسمبر 2016، بتصفية شركة )ALGE( املسجلة 
يف سويسرا، والتي تأسست فيما بني شركة امليرة القابضة ومجموعة 
كازينو يف عام 2012 بغرض اإلستحواذ وإدارة وإنشاء شركات يف كل 
من مصر واألردن وليبيا وتونس.، وسوف تتم تصفية الشركة خالل 

املدة القانونية التي تتطلبها القوانني ذات العالقة يف سويسرا.

تقرير حوكمة الشركة التاسع عن السنة المالية 2018تقرير حوكمة الشركة التاسع عن السنة المالية 2018



35

الميرة التقرير السنوي | 2018

34

الميرة التقرير السنوي | 2018

تقرير مجلس اإلدارة



37

الميرة التقرير السنوي | 2018

36

تقرير مجلس اإلدارةتقرير مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
املساهمون االعزاء،

يسر مجلس إدارة شركة امليرة للمواد االستهالكية )ش.م.ع. ق.( أن 
الثالث عشر عن عمليات الشركة ووضعها  تقدم تقريرها السنوي 

املالي للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018.

مع دخول احلصار اجلائر املفروض على دولة قطر عامه الثاني، فإن  
التجارية، مبا فيها  العديد من القطاعات  إنفاق العمالء يف  معدل 
قطاع البيع بالتجزئة، تأثر  يف العديد من سالسل شركات التجزئة 
يف السوق القطري، يف الوقت الذي استطاعت فيه امليرة احلفاظ 
على حصتها السوقية فضال عن منو مبيعاتها بنسبة 4.7% يف عام 

2018 مقارنة بعام 2017.

الفت  بشكل  ومنت  امليرة  توسعت  املاضية،  الثماني  األعوام  خالل 
بفضل اإلرشادات االستراتيجية الصادرة عن مجلس اإلدارة، فازداد 
عددها من 25 متجر - بداية عام 2011 – إلى 52 متجراً موزعة 
يف  أخرى  متاجر   5 افتتاح  إلى  باإلضافة  قطر،  أنحاء  جميع  يف 
سلطنة ُعمان، وبناء على ذلك جتاوزت مساحة فروع ومتاجر امليرة 
97.000 متر مربع، وهذا مّكن الشركة من ترسيخ مكانتها كمتجر 
التجزئة املفضل. كما تواصل امليرة بلعب دور استراتيجي مهم يف 

دعم اقتصاد الدولة. 
ثابتة  بخطى  التقدم  والنمو  التوسع  مرحلة  خالل  »امليرة«  تواصل 

واالرتقاء نحو آفاق جديدة من التميز، وهو ما يتطلب من الشركة 
عام  شهد  لقد  إدارتها.  فريق  وتعزيز  والتنظيم،  الهيكلة  إعادة 
التجارية،  اإلدارة  إلى  الرئيسيني  املدراء  من  عدد  انضمام   2018
العمليات، التسويق، تكنولوجيا املعلومات، التأجير واملشاريع، ويأتي 
تزيد  بخبرة  يتمتع  الذي  اجلديد  التنفيذي  الرئيس  مقدمتهم  يف 
العمل  إلى فريق  بالتجزئة. واستنادا  البيع  عن 30 عاماً يف مجال 
اجلديد املؤهل قيادياً وإدارياً، فإن مجلس اإلدارة على ثقة تامة بأن 
كافة حتديات  على  التغلب  من  قوي ميّكنها  امليرة يف وضع  شركة 
السوق واالستفادة من واقعه احلالي لالنطالق نحو مرحلة التطور 
املقبلة، مبا ينسجم مع التوجه االستراتيجي، املهمة والرؤية اجلديدة 

للشركة. 

مكانة  وحتديد  امليرة  ورؤية  ملهمة  اجلديدة  التعريفات 
العالمة التجارية 

نهجها  أهدافها،  للشركة،  اجلديدة  العمل  إستراتيجية  ملواكبة 
تعريف  بإعادة  امليرة  شركة  قامت  املنشودة،  املستقبلية  ومكانتها 
مهمتها ورؤيتها، وحددت مكانة عالمتها التجارية على النحو التالي: 

الرئيسية تنفيذ  ، تواصل  اإلدارات  التعريفات  مع هذه  وانسجاماً 
ومهمة  رؤية  مع  متاماً  متوافقة  التي جتعلها  اإلجراءات  من  عدداً 

الشركة.

اإلدارة التجارية
املنتجات  كافة  توافر  ضمان  أجل  من  التوريدية  قدراتها  لزيادة 
وبشكل خاص األصناف  الطازجة  بأسعارمنافسة، أعادت اإلدارة 
اإلدارة  وفريق  أقسامها  مختلف  وتعزيز  وتنظيم  بناء،  التجارية 
وضمهم إلى اإلدارة التجارية، فتم تعيني مدير السلع االستهالكية، 
مدير السلع غير الغذائية، مدير املنتجات الغذائية الطازجة، مدير 

تطوير املبيعات، باإلضافة إلى قسم مخصص لالستيراد املباشر.

تطبيق  التجارية  لإلدارة  يتيح  اجلديد  الهيكلي  التغيير  هذا  إن 
املنتجات من أجل حتسني عروضنا  لفئات  قواعد اإلدارة احلديثة 
املقدمة للعمالء، وتنمية مبيعاتنا وأرباحنا )سيظهر التأثير اإليجابي 
ابتداًء من عام 2019(، ويجب بذل كافة اجلهود لتحسني املبيعات 
الربح  يف صايف  نسبياً  انخفاضاً   2018 عام  لقد شهد  والربحية. 
باملقارنة مع عام 2017،  ويُعزى ذلك إلى عدد من العوامل، مبا يف 
ذلك أعمال إنشاء الطرق يف عدد من األحياء التي توجد فيها فروع 
للميرة، األمر الذي أعاق  وصول العمالء )على سبيل املثال، حياة 
بالزا، روضة اقدمي، أزغوى، مول اخلليج(، والقيود الرسمية على 
معدالت  وزيادة  اإلدراج،  رسوم  على  والقيود  الرمضانية،  العروض 

تعريفة الكهرباء.
إن تبني نهج االستيراد املباشر للحفاظ على استقالليتنا يف بعض 
األهداف  مع  االنسجام  امليرة من  مّكن شركة  الرئيسية،  اخلطوط 
اإلستراتيجية لدولة قطر الساعية إلى ضمان استمرارية اإلمدادات 
الغذائية وتوافرها )أكثر من 500 منتج من مصادر مختلفة: تركيا، 
الهند، عمان، ومقدونيا، مت إدخالها إلى السوق القطري خالل عام 

 .)2018
اشتركت اإلدارة التجارية مع إدارة التسويق يف إطالق عدد متزايد 
عام  من  األخير  الربع  خالل  خصوصاً  الترويجية،  الفعاليات  من 
2018، وجنحت اإلدارة يف احلفاظ على خطط ترويجية وإعالنية 
مستدامة من خالل طباعة 34 منشورا إعالنيا يف عام 2018 مقابل 

4 منشورات اعالنية يف عام 2017.
خالل العام، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم إلنشاء شراكة استراتيجية 
مع مجموعة »تيكزين«، شركة توزيع تركية رائدة يف مجال املنتجات 
غير الغذائية، من أجل ضم جهودنا وتقوية مشترياتنا من املنتجات 
زيادة  من  امليرة  التعاون يف متكني  هذا  وقد ساهم  الغذائية.  غير 

عروضها من املنتجات غير الغذائية يف السوق القطري.

من  الذاتي  االكتفاء  لتعزيز  احلكومية  املبادرات  مع  وانسجاماً 
صغيرة  شركة   30 من  ألكثر  امليرة  سمحت  احمللية،  املنتجات 
ومتوسطة واملشاريع العائلية بإدراج وعرض منتجاتهم يف متاجرها 
العمالء  إلى  املباشر  الوصول  إمكانية  لتمنحها  قطر،  أنحاء  يف 

ومتكينهم من بيع منتجاتهم. بالرغم من ذلك، فنحن نؤمن بأن هناك 
املزيد مما ميكن عمله يف إطار هذا التعاون، لذلك قمنا بالتواصل 
مزيد  لتوفير  متهيدي  اتفاق  عقد  أجل  من  للتنمية  قطر  بنك  مع 
إمكانية  واستكشاف  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املساحات  من 
التعاون انتاجياً معهم.وكجزء من مبادراتنا اجلديدة خلدمة املجتمع 
لتوطيد  الوطنية  املهرجانات  بإطالق  قمنا  اجلنسيات،  جميع  من 
)التركية،  قطر  يف  تعيش  التي  املجتمع  فئات  كافة  مع  العالقات 

الهندية، والفلبينية(

إدارة العمليات
وحتديد  تعريفهما  أعيد  اللتان  امليرة  ورؤية  مهمة  إجناز  أجل  من 
مكانة العالمة التجارية، تقوم إدارة العمليات بالتركيز على مفهوم 

»التميز«.

تعمل  لعمالئها،  أفضل جتربة ممكنة  تقدم  امليرة  أن  من   وللتأكد 
إدارة العمليات على حتديد األعمال املطلوب تنفيذها وتطبيقها يف 

أرض الواقع، وقامت اإلدارة بالفعل بثالث مهام أساسية: 

مبا  كامل  بشكل  تصميمه  وإعادة  املتجر  مخطط  مراجعة  أواًل: 
يتناسب مع تنفيذ مهامنا وواجباتنا اليومية جتاه عمالئنا: »الترحيب 
بالعمالء وخدمتهم، احملافظة على نظافة املتاجر ومركز التسوق، 
املناسب  الوقت  يف  املناسب،  املكان  يف  املناسبة  املنتجات  توفير 

وبالسعر املناسب«.

وجلعل جتربة تسوق سهلة ومريحة، يجب التأكد من تنوع املنتجات 
عند  وتفاعاًل  اهتماماً  امليرة  تبدي  الواقع،  يف  املناسب.  بالشكل 
منتج  يف  تنوع  وجود  عدم  حاالت  يف  العمالء  رضا  بعدم  شعورها 
بجانب  معروضة  النوع  نفس  من  املنتجات  تكون  ال  وعندما  معني، 
بعضها كما يتوقعون. لقد بدأنا بتنفيذ هذه اخلطوة ملا لها من تأثير 

إيجابي على العمالء من ناحية سهولة مقارنة املنتجات واألسعار.

الغذائية  املواد  وأسعار  وخيارات  جودة،  بتحسني  بدأنا  ثانيًا: 
الطازجة، حيث أصبح يتوفر لدينا اآلن مجموعة أفضل من املخبوزات 
جودة  بتحسني  قمنا  كما  واخلضار.  الفاكهة  ومنتجات  واملعجنات، 
معروضات امللحمة واملسمكة. عالوة على ذلك، يوجد هناك دائماً 
مجال  ملزيد من التحسني والتطوير، حيث نواصل تقييم األداء يف 
الذي ميثل عنصرا اساسيا لكسب رضا  الطازجة،  املنتجات  قسم 

العمالء.

 حتديد مكانة العالمة التجارية و امليرة ورؤية مهمة

الرؤية:المهمة:

الشخصية:الوعد:

القيم:

»تلبية احتياجات العمالء اليومية 
بأسلوب سهل ومريح.«

النزاهة - االحترام - الشفافية

»تحقيق رضا العمالء من خالل االهتمام الدائم بتوفير 
المنتجات الطازجة بأسعار منافسة، تقديم خدمات 

عالية المستوى والمراعاة الدقيقة للشروط الصحية.«

»متجر التجزئة الموثوق والمفضل.«

ودية - حديثة - مريحة
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السلع  من   20/80 لـ  مخزون  جتهيز  على  حالياً  نعمل  أخيرًا: 
وعرضها حسب فئاتها يف األماكن التي تشهد حركة كثيفة للعمالء. 
على الرغم من أن املراجعات والعمليات التي شهدتها وحدة التخزين 
توريدها  والتي مت  املخّزنة  املنتجات  أثرت على عدد من  تكون  قد 
إلى شركة امليرة يف عام 2018، وعليه فإن خفض عدد السلع يعتبر 
ممارسة مهمة جتعل امليرة منسجمة مع أفضل املمارسات يف جتارة 
التجزئة سواًء يف املنطقة أو العالم. كما ساهمت اإلجراءات املتخذة 
تقليل  وبالتالي  املخزن،  مساحة  وتوفير   العرض  أرفف  إخالء  يف 
تكلفة إدارة املخزون. عالوة على ذلك، يجب مراقبة خفض السلع 
املعروضة وتلك التي يف وحدة التخزين التي تنخفض احلركة عليها 
بشكل دقيق إلفساح املجال للمنتجات األخرى التي تلبي متطلبات 

وتوقعات العمالء.
تتوقع إدارة العمليات أن يشهد عام 2019 حتسينات كبيرة، وعليه، 
فقد بدأنا بالتركيز على تدريب وبناء فريق العمل، واعتماد مؤشرات 

األداء الرئيسية احملددة مسبقاً للتحكم يف عملياتنا اليومية.

يف  سنطبقه  الذي  الشعار  بالتفاصيل«.  يهتم  بالتجزئة  »البيع 
أعمالنا اليومية. ... »نحو األفضل والقادم أكبر...«

إدارة  التسويق
عام  يف  الفتة  مساهمات  اجلديد  التسويق  إدارة  فريق  قدم  لقد 
الذي  ميرة«  »مكافآت  برنامج  بإطالق  يتعلق  فيما  خاصة   ،2018
جرى بالتعاون مع إدارةا تكنولوجيا املعلومات وإدارة العمليات. كما 
كان لزيادة عدد العروض الترويجية، واألنشطة االحتفالية واقترابنا 

أكثر من عمالئنا تأثير مهم للغاية يف املبيعات وجذب الزبائن.

مكافآت ميرة
ما  ملنح عمالئنا  املميز  الوالء  برنامج  بإطالق  قمنا  لعمالئنا،  وفاًء 
املفضل  يتسوقون يف متجرهم  يستحقونه من مكافآت يف كل مرة 

واألكثر قرباً.  

من  العمالء  يستطيع  والء  برنامج  عن  عبارة  هو  ميرة«  و»مكافآت 
امليرة.  تسوقهم يف  مقابل  النقاط وجتميعها  على  خالله احلصول 
إلى  وصولها  عند  املجاني  بالتسوق  النقاط  هذه  استخدام  وميكن 
البرنامج،  هذا  يوفرها  التي  الفريدة  العروض  ومن  محدد.  عدد 
ما  إلى  أفراد عائالتهم  من  العمالء ألعضاء جدد  إضافة  إمكانية 
يسمى بـ »احلساب العائلي«، وهو حساب موحد ميكن ألفراد العائلة 
تسوقهم يف  بشكل مستقل عند  النقاط  - كسب  أفراد   6 لغاية   -

فروع امليرة، ويتم جتميع هذه النقاط يف حساب واحد.

تقرير مجلس اإلدارةتقرير مجلس اإلدارة

عمالء  معظم  تسجيل  استطعنا  امليرة«،  »مكافآت  إطالق  منذ 
امليرة املنتظمني يف البرنامج. وخالل شهرين، انضم إليه أكثر من 
130.000 عضو. كما كان هناك منو ثابت يف عدد امللتحقني بهذا 
البرنامج. ومن أجل إضفاء روح احلماس إلى البرنامج، قمنا بتقدمي 
حصرية  الترويجية  عروضنا  وطرحنا  إضافية،  مكافآت  نقاط 
لألعضاء. كما وضعنا خطة لتقييم جناح هذا البرنامج ومراجعته 
يف منتصف عام 2019، وحسب نتائج التقييم، ميكن أن نقوم مبزيد 

من التحسينات الفنية وتطوير  آلية اكتساب النقاط واستبدالها. 

العروض الترويجية واالحتفاالت
كما هو احلال دائما، فقد بقينا يف عام 2018 قريبني من  محيطنا 
املجتمعي  والعمالء من خالل تواصلنا املستمر معهم عبر العروض 
والوسائل  االجتماعي  التواصل  ووسائل  واإلعالنات،  الترويجية، 
اإلعالمية املرئية. لقد كانت سنة مفعمة باحليوية  وبذلنا خاللها 
جهوداً تسويقية كبيرة للوصول إلى العمالء، وقمنا بتحديث جداول 
مستمرة  وتسويقية  ترويجية  حمالت  وأطلقنا  التجارية،  أعمالنا 

ومتزامنة على مدى العام. 

احلمالت  من  عدد  بإطالق  امليرة  قامت  تاريخها،  يف  مرة  وألول 
الهندي،  املهرجان  التركي،  املهرجان  مثل  الناجحة،  املهرجانية 
واملهرجان الفلبيني وغيرها، بهدف البقاء على مقربة من احمليط  
الذي نتواجد فيه.  وقد استفادت هذه احلمالت الترويجية بشكل 

كبير من دعم موردينا، وعمالئنا والسفارات املعنية يف قطر.

تأسيس شركات تابعة جديدة مملوكة بالكامل للميرة
تابعة  شركة  املجموعة  أسست   ،2018 عام  من  األخير  الربع  يف 
جديدة مملوكة بالكامل للميرة باسم »شركة مار للتجارة واخلدمات 

)ذ.م.م.(. 

»مار للتجارة واخلدمات« هي شركة محدودة املسؤولية مت إنشاؤها 
التابعة  »الريل«   محطات  يف  املتاجر  فجميع  قطر.  دولة  يف 
توفير سبل  إلى  وباإلضافة  »مار«.  مظلة  للمجموعة ستعمل حتت 
الراحة للمسافرين، ستعمل »مار« كوسيلة لزيادة احلصة السوقية 

لشركة امليرة يف مختلف أحياء دولة قطر خالل السنوات القادمة.

ويف املرحلة القريبة، ستقوم شركة »مار« بتشغيل 6 متاجر متنوعة 
على طول خط مترو الدوحة األحمر، و 4 متاجر متنوعة أخرى على 

خط املترو األخضر.

إن إدارة املتاجر الصغيرة كما احلال بالنسبة لـ »مار«، تختلف متاماً 
عن إدارة املتاجر األكبر حجماً، ومن أجل إدارة متجر متنوع بنجاح، 
فإن ذلك يتطلب فريق إداري مستقل يتحلى بخبرة وأسلوب تفكير 
إدارة  نقل  على  العزم  املجموعة  عقدت  ذلك،  على  بناء  مختلفني. 
هذه املتاجر املتنوعة لتصبح حتت مظلة شركة »مار« يف املستقبل 

القريب.

متاجر »امليرة« امُلعاد تعريفها
ومن أجل إدارة املتاجر مختلفة األحجام بشكل أفضل، أعادت اإلدارة 
اجلديدة تعريف متاجر »امليرة« ضمن أربع تصنيفات رئيسية، وهي:

	هايبرماركت
	ميني هايبرماركت
	سوبرماركت
	متاجر متنوعة 

اجلدول أدناه يوضح التصنيفات اجلديدة للمتاجر

التوسع
خطة  يف  لالستمرار  الفتة  بخطوات  امليرة  قامت   ،2018 عام  يف 
توسع الشركة مبا يتماشى مع خطتها االستراتيجية التي تهدف إلى 
تغطية مناطق جديدة وغيرها من األحياء التي شهدت مؤخراً منواً 

سكانياً.

وقد جتسد ذلك بتدشني خمسة مراكز تسوق جديدة خالل العام، 
ليصل بذلك عدد الفروع إلى 52 فرعاً منذ أن أعلنت الشركة عن 

خطة التوسع يف عام 2011. إن مراكز التسوق املجتمعية اخلمسة  
يف روضة ابا احليران، اخلور، لعبيب 1، أزغوى والسيلية  - تضيف 
ما مجموعه 10.100 متر مربع إلى مساحة محالت سوبرماركت 

امليرة يف قطر. 

أما يف سلطنة ُعمان، فقد بدأت »امليرة« أعمال البناء يف مركزها 
التجاري يف منطقة العامرات، باإلضافة إلى طرح مركزها التجاري 
يف صاللة للمناقصة )املرحلة األولى(، وذلك لتحقيق رؤية الشركة 
السلطنة.  يف  فروعها  سلسلة  مبضاعفة  واملتمثلة  العماني  للسوق 
عالوة على ذلك، مت افتتاح فرع جديد للميرة يف مدينة ُصحار كبديل 

 هايبر ماركت

2 هايبر ماركت في دولة قطر و  بتشغيل "امليرة" تقوم
	2 هايبر ماركت في سلطنة عمان.

متر  000,10  و 800,3تتراوح مساحة البيع بني 
	مربع.

 ميني هايبر ماركت

تصنف متاجر ميني هايبر ماركت في فئة املتاجر مع 
متر مربع. 	 500,2و  100,2مساحة تتراوح بني 

تقوم "امليرة" بتشغيل عدد 7 ميني هايبر ماركت في 
 دولة قطر وعدد 2 ميني هايبر ماركت في سلطنة عُمان.

 سوبر ماركت

تقوم "امليرة" بتشغيل 29 سوبرماركت في دولة قطر 
	وسوبرماركت واحد في سلطنة عُمان.

تتراوح مساحة محالت السوبر ماركت بني 500 و 
000,2 	متر مربع.

 متجر متنوع 

تشغّل  "امليرة"  14 متجرا متنوعا في دولة قطر، 
 وتتراوح مساحتها بني 100 و 700 متر مربع 

4	

9	

30	

14	

	متاجر	امليرة	وفق*اً	للتصنيف	

هايبرماركت	
ميني	هايبرماركت	
سوبرماركت	
متجر	متنوع	
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عن الفرع القدمي.
اخلطط املستقبلية

لقد شارفت أعمال التطوير يف مركز روضة حمامه  على االنتهاء، 
وقد وضعت اخلطة الفتتاحه يف الربع الثالث من عام 2019. كما 
وفرع  فرع اجلميلية  البناء يف  أعمال  انطالق  سيشهد عام 2019 
الشمال، والتي ستقدم خدماتها للعمالء بدياًل عن فرعني قدميني. 

وباإلضافة إلى متاجر »مار« العشرة يف محطات مترو الدوحة، فإن 
لدى »امليرة« 20 قطعة أرض من حكومة قطر تخضع حالياً للدراسة 
والتقييم من أجل تطويرها يف املستقبل. وقد بدأت »امليرة« بتحديد 
الشركات االستشارية خلدمات التصميم واخلدمات الفنية من أجل 

تطوير 5 من هذه املواقع يف عام 2019.

كما تقوم املجموعة بتقييم جدوى تأجير مختلف املواقع اجلديدة يف 
قطر، ومراجعة عدد من فرص االستحواذ احملتملة التي ستؤدي يف 
حال تنفيذها إلى توسيع عمليات الشركة واملساهمة بشكل كبير يف 

منو املبيعات املستقبلية.
  

مساحة  زيادة  يف  يتمثل   2019 لعام  الرئيسي  التوسعة  هدف  إن 
من  أكثر  إلى  مربع  متر   97000 من  احلالية  املجموعة  متاجر 

100.000 متر مربع مع نهاية العام.

أجل  من  املتاحة  الفرص  من  االستفادة  إلى  دائما  »امليرة«  تهدف 
تعزيز أقسام املنتجات الطازجة، لذلك، قمنا بوضع خطة لتحقيق 
هذا الهدف، وقد بدأنا بتجربتها يف أحد فروعنا، وهي اآلن قيد 
التقييم من أجل حتسينها قبل اعتماد منوذج مناسب إلدارة أقسام 

املنتجات الطازجة يف جميع فروع امليرة.

من املرجح أن تبدأ مبراجعة جتربة عالمتنا اخلاصة التي لم يتم 
توجد  املختلفة، حيث  امليرة  منتجاتها يف فروع  تقييمها منذ طرح 
مجموعة من الفرص لزيادة املبيعات وحتقيق األرباح. لذلك، يُتوقع 
امليرة اخلاصة، وهذا  أن يشهد عام 2019 إعادة إطالق منتجات 
يتضمن التصميم، التنوع، مجموعة املنتجات، التعبئة وإعادة تصميم 
العالمة التجارية. ونتوقع من هذا العمل أن يساهم يف منو األرباح 

الصافية.

وإدراكاً حلاجتنا جلذب الشباب القطري لالنضمام إلى فريق عمل 

امليرة، فإننا نقوم بالتخطيط لتجهيز أكادميية تدريبية، حيث نهدف 
تطوير  يف  واالستمرار  املوظفني  لتدريب  منصة  انشاء  إلى  أوالً، 
معارفهم ومهاراتهم ليصبحوا أكثر فعالية وكفاءة، وأكثر تركيزا على 
التجزئة  حول جتارة  أساسي  تدريب  تقدمي  ثانيا،  العمالء.  خدمة 
التجزئة  قطاع  على  تعرفهم  أجل  من  والكليات  املدارس  لطالب 
بعض  سينضم  ما،  فيوما  األعمال،  مجال  يف  لالهتمام  وحفزهم 
إلى  ليصلوا  الوظيفي  بالسلم  ويترقوا  »امليرة«  إلى  الطالب  هؤالء 

املناصب التنفيذية.

كما أن »امليرة« بصدد إعادة التفاوض على بنود العقود مع املوردين 
األخذ  وسيتم  أفضل.  شروط  على  احلصول  أجل  من  الرئيسيني 
حتسني  أجل  من  السوق،  يف  وحجمها  »امليرة«  توسع  باحلسبان 
الشروط  وجعل »امليرة« يف وضع حتقق فيه مكاسب أكبر مقارنة 
مع حجم مبيعات هؤالء املوردين لفروع امليرة اإلثنني واخلمسني يف 
قطر، وهذه املكاسب التي ستظهر مع الوقت سيتم تضمني بعضها 

يف تقرير األداء املالي لعام 2019.
 

ال يزال أمامنا املزيد من العمل فيما يتعلق بتبني إدارة فعالة وكفؤة 
عملياتها،  لتسهيل  امليرة جهدها  تبذل  حيث  التخزين،  وحدات  يف 

لتصبح »امليرة« حني االنتهاء منها على قدم املساواة مع املنافسني.

املسؤولية االجتماعية
نحن يف »امليرة« نؤمن بأن النشاطات التجارية يجب أن تكون متوازنة 
»امليرة«  لـ  بالنسبة  والبيئة.  املجتمع  بها  ينتفع  التي  الفعاليات  مع 
بفعالية  لألعمال  مهما يف ممارستها  عاماًل  يعتبر  األمر  هذا  فإن 
خالل  من  أعمالها  تطوير  إلى  تسعى  »امليرة«  فإن  لذلك،  وكفاءة. 
إقامة عالقة إيجابية مع املجتمع والبيئة. وانطالقاً من هذا اإلميان 
املسؤولية  مبادرات  من  العديد  بإطالق  »امليرة«  قامت  الراسخ، 
التوعية  اخليرية،  األنشطة  من  مجموعة  يف  وشاركت  االجتماعية 

الصحية، الفعاليات الرياضية خالل العام، وهي:

األنشطة اخليرية
كواحدة من مبادراتها اخليرية الرئيسية، واصلت »امليرة« العمل مع 
»قطر اخليرية« من أجل توزيع السلع األساسية على احملتاجني من 

خالل فروعها.

بلدية  مع  بالتعاون   – »امليرة  قامت  املبارك،  رمضان  وخالل شهر 
لتوزيع  الدوحة  بلدية  مبادرة  دعم  دور حيوي يف  بلعب   – الدوحة 

السالل الرمضانية للعمال احملتاجني.

ويف سعيها لتعزيز العالقة مع املجتمع الطالبي، بادرت »امليرة« إلى 
كلية  تنظمه  الذي  السنوي  الربيع  ملعرض  الدعم  وتقدمي  املشاركة 

الدوحة.

أنشطة التوعية الصحية
بصفتها واحدة من شركات البيع بالتجزئة الرئيسية يف دولة قطر، 
قامت »امليرة« باملشاركة وتقدمي الدعم ملركز عيد للسيدات من خالل 

حملة توعوية حول »سالمة األغذية واألسلوب الفعال يف التسوق«.

الذي نظمته جمعية قطر  العاملي 2018  السرطان  يوم  ويف فعالية 
للسرطان يف أسباير بارك، قدمت »امليرة« الدعم للفعالية من خالل 

توزيع املشروبات الصحية على املشاركني.

على مدى سنوات متتالية، نظمت »امليرة« بالتعاون مع مؤسسة حمد 
الطبية حملة للتبرع بالدم مبشاركة املوظفني والعمالء.

الثدي، حضر موظفونا احملاضرات  التوعية بسرطان  خالل حملة 
اخلاصة باحلملة التي تنظمها جمعية قطر للسرطان.

األنشطة الرياضية
يف  مهما  دوراً  تلعب  والفن،  الثقافة  حال  هو  كما   - الرياضة  إن 
املجتمعات، فالرياضة لها فوائد عديدة، مبا فيها حتسني الصحة 
البدنية والنفسية لألفراد. إن نشر وتعزيز مفهوم احلياة الصحية 
تتحلى  نخدمها  التي  املجتمعات  أن  لضمان  ضرورياً  عاماًل  يعتبر 

بالوعي الصحي. 

العديد من  »امليرة« نشطت يف املشاركة ودعم  بناء على ذلك، فإن 
الفعاليات الرياضية خالل العام.

لقد شاركت »امليرة« برعاية فعالية »اجلري متعة« التي نظمها املجلس 
األوملبي اآلسيوي واللجنة األوملبية القطرية لدعم الفريق القطري يف 
ألعاب جاكارتا اآلسيوية 2018، كما كانت الراعي الذهبي لفعالية 

»قطر ترياثلون 2018« التي نظمها احتاد الترايثلون القطري.

دعمتها  التي  واملجتمعية  الوطنية  الرياضية  بالفعاليات  قائمة 

وشاركت فيها »امليرة« خالل العام شملت:
	 تنظمه والذي  السنوي،  الهوائية  للدراجات  التحمل  سباق 

مجموعة »بلو«

	 األوملبية اللجنة  نظمتها  التي  إيقاعي   للجمباز  بطولة  أول   
القطرية.

	 مسيرة العلم القطري 2018 الذي نظمته«جولة األدعم« التابعة
للجنة األوملبية القطرية يف نوفمبر وديسمبر 2018.

	 الدوري القطري لكرة القدم 2018 الذي تنظمه اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث.

	 يوم الرياضة يف قطر 2018. شاركت »امليرة« يف هذه الفعالية
والوجبات  الطازجة  الفاكهة  املاء،  عبوات  توزيع  خالل  من 

الصحية على املشاركني يف مواقع مختلفة من كتارا.

اجلوائز والشهادات
للتميز يف األعمال«  اليوم  مت تكرمي »امليرة« من قبل »جوائز قطر 
يف  واملدرجة  أداًء  األفضل  العشرة  الشركات  ضمن  من  كواحدة 
بورصة قطر لألوراق املالية، وذلك  تقديراً ألدائها املميز لعام 2018 

يف تزويد مساهميها بأفضل قيمة.  

ويف حفل توزيع جوائز »التميز يف عالقات املستثمرين 2018« الذي 
نظمته بورصة قطر وشركة »إريديوم«، حصلت »امليرة« على أصوات 
املستثمرين احملليني والدوليني، لتفوز بلقب »أفضل شركة يف مجال 
عالقات املستثمرين« عن فئة الشركات الصغيرة، وهي املرة الثانية 
حيث  املرموقة،  اجلائزة  بهذه  »امليرة«  بها  تفوز  التي  التوالي  على 

فازت بنفس اجلائزة يف عام 2017.

ملا نتحلى به من شفافية والتزام نحو تسهيل  وهذا ميثل انعكاساً 
التواصل املفتوح مع األسواق املالية.
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أبرز إجنازات إدارة العمليات
	 إعادة هيكلة، تنظيم وتعزيز الفريق اإلداري بإضافة عدد من

املدراء األساسيني إلى إداراتنا التجارية، العمليات، التسويق، 
وتكنولوجيا املعلومات، التأجير واملشاريع، إلى جانب انضمام 
رئيس تنفيذي جديد يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاماً يف مجال 

البيع بالتجزئة، ليتولى قيادة فريق العمل.

	 العالمة مكانة  وحتديد  املجموعة  ورؤية  مهمة  تعريف  اعادة 
التجارية ملواكبة إستراتيجية العمل اجلديدة للشركة، أهدافها، 

نهجها ومكانتها املستقبلية املنشودة.

	 مع مجموعة استراتيجية  إلنشاء شراكة  تفاهم  مذكرة  توقيع 
غير  املنتجات  مجال  يف  رائدة  تركية  توزيع  شركة  »تيكزين«، 
الغذائية، من أجل ضم جهودنا وتقوية مشترياتنا من املنتجات 
غير الغذائية، مما مّكن امليرة من زيادة عروضها من املنتجات 

غير الغذائية يف السوق القطري.

	 واملشاريع ومتوسطة  صغيرة  شركة   30 من  ألكثر  السماح 
العائلية بإدراج وعرض منتجاتهم يف متاجرها يف أنحاء قطر، 
من  ومتكينهم  إلى عمالئنا  املباشر  الوصول  إمكانية  لتمنحها 

بيع منتجاتهم. 

	 اطالق املهرجانات الوطنية لتوطيد العالقات مع كافة الفئات
والفلبينية(  الهندية،  )التركية،  تعيش يف قطر  التي  املجتمعية 
جميع  من  املجتمع  خلدمة  اجلديدة  مبادراتنا  من  كجزء 

اجلنسيات.

	 روضة يف  جديدة  مجتمعية  تسوق  مراكز  خمسة  افتتاح 
والسيلية،  اجلديدة  أزغوى   ،1 لعبيب  اخلور،  احليران،  ابا 
لتضيف ما مجموعه 10.100 متر مربع إلى مساحة محالت 

سوبرماركت امليرة يف قطر.

	 مركزها يف  البناء  أعمال  »امليرة«  بدأت  ُعمان،  سلطنة  يف 
مركزها  طرح  إلى  باإلضافة  العامرات،  منطقة  يف  التجاري 
التجاري يف صاللة للمناقصة، كما مت افتتاح فرع جديد للميرة 

يف مدينة ُصحار كبديل عن الفرع القدمي.

	 إنشاء »مار للتجارة واخلدمات« )ذ.م.م.( كشركة تابعة محدودة
املسؤولية يف قطر وهي مملوكة بالكامل ملجموعة »امليرة«، من 
أجل إدارة متاجر املجموعة يف محطات »الريل«، ورمبا خارجه 

مستقبالً.

	 ملنح املميز  الوالء  برنامج  ميرة«  »مكافآت  برنامج  إطالق 
يتسوقون يف  مرة  كل  مكافآت يف  من  يستحقونه  ما  عمالئنا 

متجرهم املفضل واألكثر قرباً. 

مراجعة األداء في 2018

	 »تكرمي »امليرة« من قبل »جوائز قطر اليوم للتميز يف األعمال
كواحدة من ضمن الشركات العشرة األفضل أداًء واملدرجة يف 
بورصة قطر لألوراق املالية، وذلك  تقديراً ألدائها املميز لعام 

2018 يف تزويد مساهميها بأفضل قيمة.

	 عالقات مجال  يف  شركة  »أفضل  لقب  على  »امليرة«  حصلت 
الشركات الصغيرة خالل  لعام 2018« - عن فئة  املستثمرين 
 - »إريديوم«  وشركة  قطر  بورصة  برعاية  جرى  الذي  احلفل 

للسنة الثانية على التوالي.

أبرز اإلجنازات املالية
	 ارتفعت مبيعات املجموعة بنسبة 4.7% )134.8 مليون ريال

قطري(، من 2.8 مليار ريال قطري إلى 3 مليارات ريال قطري.

	 18.5(  %3.9 بنسبة  للمجموعة  االجمالية  األرباح  ارتفعت 
مليون ريال قطري(، من 477.9 مليون ريال قطري إلى 496.4 

مليون ريال قطري.

	 ارتفعت العائدات اإلجمالية املجمعة من تأجير احملالت بنسبة
9.1% )6.3 مليون ريال قطري(، من 69.5 مليون ريال قطري 

إلى 75.8 مليون ريال قطري.

	 23(  %4.1 بنسبة  للمجموعة  التشغيلية  العائدات  ارتفعت   
مليون ريال قطري(، من 563.7 مليون ريال قطري إلى 586.7 

مليون ريال قطري.

	 11.7( %6.0 انخفض صايف ربح مساهمي الشركة األم بنسبة
مليون ريال قطري( من 194 مليون ريال قطري إلى 182.4 

مليون ريال قطري.

النتائج املالية
املبيعات واألرباح اإلجمالية

بلغ إجمالي املبيعات للسنة 2.996 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 
مليون   2.861.2 مع  مقارنة  قطري(،  ريال  مليون   134.8(  %4.7
ريال قطري يف عام 2017. مت افتتاح املتاجر اخلمسة اجلديدة يف 
أزغوى اجلديدة،  ابا احليران،  عام 2018، اخلور )جديد(، روضة 
إلى  ريال  مليون   117.1 مبلغ  والسيلية   1 لعبيب  فرعي  أضاف 

إجمالي املبيعات.

ارتفع إجمالي أرباح املجموعة بنسبة 3.9% إلى 496.4 مليون ريال 
قطري، مقارنة مع عام 2017.

الدخل التشغيلي 
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 4.1%، من 563.7 مليون ريال قطري 
إلى 586.7 مليون ريال قطري، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة 

املبيعات.

ارتفعت إيرادات تأجير احملالت التجارية يف مراكز التسوق التابعة 
للشركة بنسبة )9.1%( من 69.5 مليون ريال قطري يف عام 2017 
إلى 75.8 مليون ريال قطري يف عام 2018. وترجع الزيادة بشكل 
افتتاحها  التي مت  التجارية  إلى تأجير احملالت يف املراكز  أساسي 

مؤخراً.

حيث  قطر،  يف  اإليجارات  لسوق  بالنسبة  صعباً  عاماً   2018 كان 
يف  انخفاض  من  التجارية  احملالت  مستأجري  من  العديد  عانى 
امليرة خالل  قامت  الوضع،  لهذا  منها  واستجابة  املبيعات.  مستوى 
العام بتخفيض اإليجارات عند احلاجة، ويف حاالت محددة تنازلت 
مع حتديات  التعامل  على  املستأجرين  ملساعدة  اإليجار  كامل  عن 
السوق وتفادًيا لفقدان مستأجرين، رغم األثر السلبي الذي تركته 
هذه اللفتة املميزة على  إيرادات تأجير احملالت يف مراكز التسوق 

خالل عام 2018.

صايف أرباح املساهمني يف الشركة األم
أرباح ملساهمي الشركة األم  اختتمت املجموعة عام 2018 بصايف 
 %6.0 قدره  بانخفاض  قطري،  ريال  مليون   182.4 قيمتها  بلغت 

مقارنة بعام 2017.

كما أوضحنا يف اجلزء السابق من هذا التقرير، فقد ساهمت عدة 
عوامل يف حصول هذا االنخفاض، مبا يف ذلك أعمال الطرق يف 
االحياء التي تتواجد فيها عدة فروع، مما أدى إلى احلد من إمكانية 
وصول العمالء إليها )على سبيل املثال، حياة بالزا، روضة أقدمي، 
أزغوى، واخلليج مول(، القيود الرسمية على العروض الرمضانية. 

القيود على رسوم اإلدراج، و زيادة معدالت تعريفة الكهرباء.

األرباح على كل سهم
بلغت أرباح كل سهم ملساهمي الشركة األم يف عام 2018 ما مقداره 
عام  يف  قطري  ريال   9.70 بـ  مقارنة  للسهم،  قطري  ريال   9.12

.2017

توزيع أرباح املساهمني - 2018
نقدية  أرباح  توزيع  اإلدارة  مجلس  اقترح   ،2018 فبراير   24 يف 
بقيمة 8,5 ريال قطري للسهم مبا قيمته 170 مليون ريال قطري 

للمساهمني، وهذا يخضع ملوافقة اجلمعية العمومية السنوية.
    

إجمالي األصول
ارتفع إجمالي األصول بنسبة 8.4% )185.9 مليون ريال قطري(، 
من 2.219.4 مليون ريال قطري يف عام 2017 إلى  2.405.3 مليون 

ريال قطري كما يف 31 ديسمبر 2018.

اجمالي حقوق املساهمني
ريال  مليون  بنسبة %2.0 )28.4  املساهمني  إجمالي حقوق  ارتفع 
قطري( من 1.421.5 مليون ريال قطري إلى 1.450 مليون ريال 

قطري كما يف 31 ديسمبر 2018.

الديون املصرفية
 31 يف  اجلارية  وغير  اجلارية   - املصرفية  القروض  قيمة  بلغت 
ديسمبر 2018، 233.1 مليون ريال قطري مقارنة بـ 121.7 مليون 

ريال قطري كما يف 31 ديسمبر 2017.
القرض األول: مت احلصول على هذا القرض من بنك قطر للتنمية 
من أجل التمويل اجلزئي لعملية االستحواذ على فرع تابع للشركة 

يف عمان.
على  قرض  من  املجموعة  استفادت  العام،  خالل  الثاني:  القرض 
أساس املرابحة بلغت قيمته 200 مليون ريال قطري مع أحد البنوك 
احمللية يف دولة قطر من أجل متويل اخلطط التوسعية للمجموعة. 

صايف األرباح التي ساهم كل قطاع تشغيل يف حتقيقها
يوجد لدى امليرة ثالثة قطاعات تشغيلية:

عمليات التجزئة. 1

دخل إيجار احملالت. 2

االستثمارات – بشكل رئيسي، توزيعات الدخل ودخل الودائع . 3
املصرفية
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صايف األرباح التي ساهم كل قطاع تشغيل يف حتقيقها، كما هو 
مبني باجلدول التالي:

مقارنة صايف الربح لكل قطاع جتاري
31 ديسمبر القطاع

2018
31 ديسمبر 

2017
التغير )%(التغير )ر.ق(

) 11.8%()15.3(113.9129.2التجزئة
5.4%62.158.93.2التأجير

 4.8%6.56.20.3االستثمار
) 6.1٪()11.8(182.5194.3املجموع

مراجعة األداء في 2018مراجعة األداء في 2018

	 انخفض صايف الربح من قطاع التجزئة مبقدار 15.3 مليون
ريال قطري بسبب التراجع يف الهامش اإلجمالي.

	 ارتفع صايف الربح من قطاع التأجير مبقدار 3.2 مليون ريال
قطري بسبب الزيادة يف عدد عقود اإليجار.

	 ارتفع صايف الربح من قطاع االستثمار مبقدار 0.3 مليون ريال
قطري بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الودائع الثابتة.

مؤشرات األداء الرئيسية )2009 – 2018(
يتضمن اجلدول التالي ملخص جلميع مؤشرات األداء الرئيسية للشركة من عام 2009 إلى عام 2018:  

مؤشرات األداء الرئيسية
يوضح اجلدول التالي مؤشرات األداء الرئيسية للشركة:

كما يف مؤشرات األداء الرئيسية
31 ديسمبر 2017 31 ديسمبر 2018 مؤشرات األداء الرئيسية

%8.8 %7.9 العائدات على األصول
%13.9 %13.1 العائدات على حقوق املساهمني يف الشركة األم
0.98 1.13 املعدل احلالي
0.68 0.85 معدل األصول السريعة
0.56 0.66 معدل الديون إلى حقوق املساهمني

 

	 من مئوية،  نقطة   0.9 مبقدار  األصول  على  العائد  انخفض 
ديسمبر   31 يف   %  7.9 إلى   2017 ديسمبر   31 يف   %  8.8

.2018

	 0.8 انخفض العائد على حقوق امللكية ملالكي الشركة مبقدار
نقطة مئوية، من 13.9% يف 31 ديسمبر 2017، إلى %13.1 ، 

كما يف 31 ديسمبر 2018.

	 0.15 النسبة احلالية كما يف 31 ديسمبر 2018 أعلى مبقدار
يف  الزيادة  ترجع   .2017 ديسمبر   31 مبعدل  مقارنة  نقطة 
عن  الناجمة   )%42.1( النقد  يف  الكبيرة  الزيادة  إلى  املعدل 
الذمم  معدل  وانخفاض  املخازن  جرد  أيام  متوسط  انخفاض 

الدائنة خالل السنة.

	 ارتفعت نسبة األصول السريعة من 0.68 نقطة يف 31 ديسمبر
ذلك  ويُعزى   ،2018 ديسمبر   31 يف  نقطة   0.85 إلى   2017
أساساً إلى الزيادة الكبيرة يف النقد، والزيادة األقل يف املبالغ 

املطلوب سدادها.

	 نقطة املساهمني من 0.56  إلى حقوق  الديون  نسبة  ارتفعت 
يف 31 ديسمبر 2017 إلى 0.66 نقطة يف 31 ديسمبر 2018 
بسبب قرض إضايف مت احلصول عليه من بنك محلي بقيمة 

125 مليون ريال قطري لتمويل املشاريع القائمة.
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مراجعة األداء في 2018مراجعة األداء في 2018

الشركات القطرية الزميلة
	)شركة مخابز األمراء )ذ.م.م

	  )شركة أرامكس للخدمات اللوجستية )ذ.م.م

الشركات التابعة يف اخلارج
	 للبيع بالتجزئة ALGE شركة

	)شركة امليرة ُعمان )ش.م.ع.م

	)شركة أسواق امليرة )ش.م.ع.م

نسبة املساهمة الفعلية للمجموعة يف الشركات التابعة والزميلة كما 
يلي:

                                                                                                                                                        نسبة املساهمة الفعلية للمجموعة                

20182017العالقةبلد التأسيساسم الشركة

100%100٪شركة تابعةقطرشركة امليرة القابضة )ذ.م.م(

100%100٪شركة تابعةقطرشركة امليرة لألسواق املركزية )ش.ش.و(

100%100٪شركة تابعةقطرشركة امليرة للتطوير )ذ.م.م(

100%100٪شركة تابعةقطرشركة األسواق القطرية )ذ.م.م(

51%51٪شركة تابعةسويسراشركة ALGE للبيع بالتجزئة 

70%70٪شركة تابعةعمانشركة امليرة ُعمان )ش.م.ع.م(

70%70٪شركة تابعةعمانشركة أسواق امليرة )ش.م.ع.م(

100%100٪شركة تابعةقطرمكتبة امليرة )ش.ش.و(

51%51٪شركة زميلةقطرشركة مخابز األمراء )ذ.م.م(

51%51٪شركة زميلةقطرشركة أرامكس للخدمات اللوجستية )ذ.م.م( 

-100٪شركة تابعةقطرشركة “مار” للتجارة واخلدمات )ذ.م.م(

الهيكل القانوني ملجموعة امليرة
شركة امليرة للمواد االستهالكية )ش.م.ق.( هي الشركة األم 

للشركات التالية:

الشركات القطرية التابعة
	)شركة امليرة القابضة )ذ.م.م

	)شركة امليرة لألسواق املركزية )ش.ش.و

	)شركة امليرة للتطوير )ذ.م.م

	)شركة األسواق القطرية )ذ.م.م

	)مكتبة امليرة )ش.ش.و

	)شركة »مار« للتجارة واخلدمات )ذ.م.م
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين إلى السادة 
المساهمين الكرام 

شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.
تقرير حول أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة لشركة امليرة للمواد االستهالكية 
جميعاً  إليهم  )يشار  التابعة  وشركاتها  األم«(  )»الشركة  ش.م.ع.ق. 
بــ »املجموعة«( والتي تتضمن بيان املركز املالي املوحد كما يف 31 
اإليرادات  وبيان  املوحد  اخلسارة  أو  الربح  وبيان   2018 ديسمبر 
الشاملة األخرى املوحد وبيان التغيرات يف حقوق املساهمني املوحد 
التاريخ،  ذلك  يف  املنتهية  للسنة  املوحد  النقدية  التدفقات  وبيان 
وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة تتضمن ملخص للسياسات 

احملاسبية الهامة. 

يف رأينا أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تُظهر بعدالة، من كافة 
النواحي املادية، املركز املالي املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمبر 
املنتهية يف  للسنة  املوحدة  النقديـة  املالي وتدفقاتها  وأدائها   2018

.)IFRSs(ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية

أساس الرأي
 )ISAs(للتدقيق الدولية  للمعايير  التدقيق وفقا  بأعمال  لقد قمنا 
املعايير  تلك  بيان ملسؤولياتنا مبوجب  ويرد الحقاً يف تقريرنا هذا 
البيانات  يف فقرة مسؤولية مراقب احلسابات حول أعمال تدقيق 
الصادر  املهنيني  احملاسبني  أخالقيات  مليثاق  وفقاً  املوحدة.  املالية 
فإننا   )IESBA Code( الدولية  األخالقية  املعايير  مجلس  عن 
كيان مستقل عن املجموعة، وقد قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية 
وفقاً  املوحدة  املالية  البيانات  بتدقيق  بقيامنا  املتعلقة  األخرى 
للمتطلبات املهنية ذات الصلة يف دولة قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا 
يف  املهنيني.  احملاسبني  أخالقيات  مليثاق  وفقاً  األخرى  األخالقية 
رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساساً مالئماً 

ميكننا من إبداء رأينا.

األمور الهامة حول أعمال التدقيق
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، يف تقديرنا املهني، هي تلك 
للسنة  املوحدة  املالية  للبيانات  تدقيقنا  أهمية خالل  األكثر  األمور 
التدقيق  أعمال  إجراء  خالل  األمور  هذه  تناول  مت  وقد  احلالية. 
للبيانات املالية املوحدة ككل ويف تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأيا 
منفصال بشأن هذه األمور. وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر 

من هذه األمور خالل أعمال التدقيق.

لقد وفينا باملسؤوليات املوضحة يف فقرة مسؤولية مراقب احلسابات 
عن تدقيق البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير فيما يتعلق بهذه 
تنفيذ  بها  قمنا  التي  التدقيق  أعمال  تضمنت  عليه،  وبناء  األمور. 
إجراءات تهدف إلى االستجابة لتقييمنا ملخاطر األخطاء املادية يف 
قمنا  التي  التدقيق  إجراءات  نتائج  تقدم  املوحدة.  املالية  البيانات 
بها، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة ملعاجلة األمور املوضحة أدناه، 

أساساً لرأينا حول تدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة.

خطوات التدقيق املتبعة لألمور الهامة حول أعمال التدقيقاألمور الهامة حول أعمال التدقيق
تقييم انخفاض قيمة الشهرة

 
 كما هو موضح يف إيضاح رقم 7 حول البيانات املالية املوحدة، يبلغ رصيد
 الشهرة يف تاريخ التقرير مبلغ 344.097.998 ريال قطري، وهو ميثل نحو

 16% من إجمالي موجودات املجموعة.

للقيمة تقييمها  يف  االستخدام”  عند  “القيمة  طريقة  اإلدارة   تستخدم 
الطريقة يف تنطوي هذه  إن وجد.  فيها،  انخفاض  وأي  للشهرة   الدفترية 
اعتبر ولذلك  املستقبلية،  النتائج  التقديرات حول  استخدام  على   التقييم 
 فريق التدقيق التقديرات التي قامت بها اإلدارة خالل مراجعة انخفاض
 القيمة، أموراً هامة تخضع الستخدام أحكام وتقديرات من قبل اإلدارة،
 خصوصاً فيما يتعلق بالتوقعات بشأن التدفقات النقدية، ومعدالت النمو
 اإلجمالية، ومعدالت التضخم، والقيمة النهائية، وأسعار اخلصم املطبقة،

 وبالتالي مت اعتبار الشهرة أحد أمور التدقيق الهامة.  

النقدية بالتدفقات  يتعلق  فيما  لإلدارة  املستقبلية  التوقعات  بتقييم   قمنا 
 والطريقة التي مت من خاللها حتديد واعتماد هذه التوقعات، مبا يف ذلك
 ضمان توافق التوقعات مع امليزانيات األخيرة املعتمدة، اخذاً يف االعتبار

 مدى دقة التوقعات السابقة التي قامت بها اإلدارة من قبل.

واإلفصاحات للشهرة  الدفترية  بالقيمة  املتعلقة  املؤيدة  األدلة   راجعنا 
منو معدالت  حول  التوقعات  بشأن  الهامة  التقديرات  مثل  الصلة،   ذات 
 التدفقات النقدية، وقمنا بتقييمها عن طريق مقارنتها مع النتائج التاريخية
التوقعات نطاق  تقييم  من خالل  اخلصم  وأسعار  االقتصادية   والتوقعات 
 بصورة منفصلة بناًء على بيانات السوق للمساعدة يف مراجعة نظام التقييم

 املستخدم, وقد قمنا باالستعانة باملختصني ضمن فريق عملنا.

حتقيق اإليرادات
 

التجزئة عند حتويل البضاعة لعمالء  اإليرادات من مبيعات   يتم حتقيق 
 السيطرة على البضاعة إلى العميل، ويكون ذلك يف الوقت الذي يقوم فيه
التجزئة. يكون سعر املعاملة مستحقاً  العميل بشراء البضاعة من منفذ 
العادلة بالقيمة  اإليرادات  تقاس  للبضاعة.  العميل  شراء  فور   للسداد 
 للمقابل املستلم أو املستحق االستالم مع مراعاة شروط السداد التعاقدية،

 باستثناء الضرائب والرسوم.

هامة، مخاطر  على  تنطوي  التي  املسائل  من  اإليرادات  حتقيق   يعتبر 
 وذلك نظراً لتعقيد النظم التقنية ذات الصلة واحلجم املادي للمعامالت
تؤثر التي  الترويجية  والعروض  األسعار  عن حتديث  الناجتة   والتغيرات 

 على مختلف املنتجات املباعة واخلدمات املقدمة.

النظم لتعقيد  نظراً  الهامة  التدقيق  أمور  من  املسألة  هذه  اعتبرنا   لقد 
 التقنية ذات الصلة املستخدمة يف دعم املعلومات.

 لقد قمنا بإجراءات تدقيقنا باالستعانة بخبرائنا املتخصصني يف مجال
وتضمنت اإليرادات،  حتقيق  عملية  لفحص  املعلومات  تكنولوجيا   نظم 

 اإلجراءات التي قمنا بها ما يلي:

 استفسرنا من قسم املبيعات والتسويق واملوظفني املسؤولني عن العمليات
 لفهم املسار احلرج لعملية البيع. 

 قمنا مبراجعة السياسات احملاسبية املستخدمة من قبل املجموعة لتحقيق
لالعتماد ونظًرا  والتصنيف.  التحقيق  معايير  ذلك  يف  مبا   اإليرادات، 
مبراجعة قمنا  اإليرادات،  يف حتقيق  املعلومات  تقنية  نظم  على   الكبير 
 مدى سالمة بيئة الضوابط العامة لتقنية املعلومات وفحص فعالية تشغيل
 الضوابط الرئيسية للتطبيقات التقنية. قمنا أيضا بإجراء فحوص حول
 مدى اكتمال ودقة البيانات من خالل تقييم احلقول اإللزامية والفصل بني

 املهام الوظيفية.

املتعلقة احملاسبية  للسياسة  املجموعة  بيان  دقة  يف  بالنظر  أيضا   قمنا 
 باإليرادات وما إذا قد مت اإلفصاح حول اإليرادات بشكل كايف.

 قمنا أيضاً بإجراءات تفصيلية حول عملية املبيعات لتأكيد فهمنا للمسار
إلى بها، باإلضافة  املعمول  املوثقة  الضوابط  والتأكد من تصميم   احلرج 
أيًضا وقمنا  املوضوعية،  واإلجراءات  التقنية  التطبيقات   فحص ضوابط 
 بفحص الضوابط اليدوية الوقائية والرصدية املتعلقة باإليرادات والحظنا

 عدم وجود أي استثناءات.

 قمنا أيًضا باستخدام حتليالت البيانات لتبيان أية مسائل تتعلق بالفصل
بني املهام أو املدخالت غير االعتيادية.
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تقرير حول أعمال تدقيق البيانات املالية املوحدة - تتمة

 املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة
 لعام 2018

السنوي،  بالتقرير  الواردة  املعلومات  من  األخرى  املعلومات  تتكون 
لكنها ال تشمل البيانات املالية وتقرير مدققي احلسابات حولها. إن 
مجلس اإلدارة مسؤول عن املعلومات األخرى. يتوقع أن يتم تزويدنا 
مراقب  تقرير  تاريخ  بعد   2018 لعام  للمجموعة  السنوي  بالتقرير 
احلسابات هذا. إن رأينا حول البيانات املالية ال يتضمن املعلومات 

األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد حولها.

هي  مسؤوليتنا  فإن  املالية،  البيانات  بتدقيق  بقيامنا  يتعلق  فيما 
االطالع على املعلومات األخرى عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام 
تتماشي  ال  املعلومات  هذه  كانت  إذا  ما  االعتبار  األخذ يف  بذلك، 
عليها  التي حصلنا  املعلومات  أو  املالية  البيانات  مع  مادية  بصورة 

خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. 

املالية البيانات  حول  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة   مسؤولية 
املوحدة

املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  عن  مسؤولة  األم  الشركة  إدارة  إن 
املالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  عادلة  بصورة  وعرضها 
)IFRSs( وهي كذلك مسؤولة عن إجراءات الرقابة الداخلية التي 
تراها ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء املادية، سواء 

الناجتة عن احتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات املالية املوحدة تكون إدارة الشركة األم مسؤولة 
ملبدأ  وفقاً  االستمرار يف عملياتها  املجموعة على  قدرة  تقييم  عن 
األمور  عن  احلاجة،  عند  باإلفصاح،  تقوم  وكذلك  االستمرارية 
االستمرارية  مبدأ  أساس  واستخدام  االستمرارية  مببدأ  املتعلقة 
إنهاء  أو  املجموعة  تصفية  تنوي  اإلدارة  كانت  إذا  إال  احملاسبي، 

عملياتها، أو أنها ليس لديها بديل واقعي غير ذلك.  

إعداد  عملية  على  اإلشراف  عن  مسؤوالً  اإلدارة  مجلس  يكون 
التقارير املالية للمجموعة. 

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين تقرير مراقبي الحسابات المستقلين 

املالية البيانات  تدقيق  عن  احلسابات  مراقب   مسؤولية 
 املوحدة

تتمثل أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية 
املوحدة ككل خالية من األخطاء املادية، سواء الناجتة عن احتيال أو 
خطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب احلسابات الذي يتضمن رأينا. 
إن التأكيد املعقول هو تأكيد عالي املستوى، ولكنه ال يعد ضماناً بأن 
أعمال التدقيق التي مت القيام بها وفقاً للمعايير  الدولية للتدقيق 
وقوعها.  عند  املادية  األخطاء  بتبيان  دائما  تقوم  سوف   )ISAs(
قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو اخلطأ، وتعتبر األخطاء مادية، 
بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من احملتمل أن تؤثر على القرارات 
االقتصادية للمستخدمني التي اتخذت بناًء على هذه البيانات املالية 

املوحدة. 

 

          )ISAs( وكجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق
، فإننا نقوم مبمارسة تقديرنا املهني ونحافظ على التزامنا املهني 

خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضا مبا يلي:

	 حتديد وتقييم مخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية
املوحدة، سواًء الناجتة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام 
بإجراءات التدقيق استجابة لهذه املخاطر وكذلك احلصول 

على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا. تعد 
مخاطر عدم تبيان األخطاء املادية الناجتة عن االحتيال أعلى 

من املخاطر الناجتة عن اخلطأ، حيث قد يشمل االحتيال 
التواطؤ أو التزوير أو احلذف املتعمد أو العرض اخلاطئ أو 

جتاوز الرقابة الداخلية.

	 فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق
بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض 

إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 
للمجموعة.

	 تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة
ومعقولية التقديرات احملاسبية واالفصاحات ذات الصلة 

املعدة من قبل اإلدارة. 

	 إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ
االستمرارية احملاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا 
عليها، وكذلك حتديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف 

مادية تلقى بالشك على قدرة املجموعة على االستمرار وفقاً 
ملبدأ االستمرارية. يف حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن 
علينا لفت االنتباه يف تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات 
الصلة يف البيانات املالية املوحدة أو تعديل رأينا إذا كانت 

هذه االفصاحات غير كافية. كما وتعتمد نتيجة املراجعة على 
أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حتى تاريخ التقرير، إال 

أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك التاريخ إلى عدم 
استمرار املجموعة وفقاً ملبدأ االستمرارية.

	 ،تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات املالية املوحدة
مبا يف ذلك اإلفصاحات، وحتديد ما إذا كانت البيانات املالية 

املوحدة تظهر املعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

	 احلصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن املعلومات
املالية لشركات املجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة 

إلبداء رأينا حولها يف البيانات املالية املوحدة. إننا مسؤولون 
عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال التدقيق للمجموعة، 
ونظل نحن فقط املسؤولون عن رأينا حول أعمال التدقيق.

 

قمنا بالتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، 
بنطاق العمل احملدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعمال التدقيق الهامة، 
مبا يف ذلك أوجه القصور املادية يف الرقابة الداخلية والتي قمنا 

بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

التزمنا مبسؤولياتنا  قد  بأننا  يفيد  اإلدارة  ملجلس  بياناً  نقدم  كما 
األخالقية فيما يتعلق باالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية 
عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، وكذلك 

تقدمي اإلجراءات الوقائية ذات الصلة عند الضرورة. 

ومن األمور التي مت التواصل حولها مع مجلس اإلدارة، قمنا بتحديد 
املوحدة  املالية  البيانات  أكثر أهمية خالل تدقيق  تعد  التي  األمور 
أعمال  حول  هامة  أمور  نعتبرها  ذلك  على  وبناًء  احلالية  للفترة 
التدقيق. نقوم بإيضاح هذه األمور يف تقرير مدقق احلسابات، إال 
هذه  عن  العلني  االفصاح  متنع  تعليمات  أو  قانون  وجود  حال  يف 
يجب  ال  أنه  للغاية،  استثنائية  حاالت  يف  نقرر،  عندما  أو  األمور 
اإلفصاح عن أمر يف تقريرنا ألنه من احملتمل أن تفوق اآلثار السلبية 

لذلك أهداف املصلحة العامة من االفصاح. 

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ويف رأينا أن الشركة األم حتتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد 
مع  تتفق  املالية  البيانات  وأن  املرعية  لألصول  وفقاً  اجلرد  أجري 
 2015 لسنة   11 رقم  القطري  التجارية  الشركات  قانون  أحكام 
املعلومات  جميع  على  حصلنا  لقـد  للشركة.  األساسي  والنظام 
واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا، وحسـب علمنا 
املذكور  القانون  ألحكام  مخالفات  السنة  خالل  تقع  لم  واعتقادنا 
أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي 

على املركز املالي للمجموعة أو أدائها املالي.  

 
عن إرنســت ويونـغ

 
 أحمــــد سيـــد

سجل مراقبي احلسابات رقم 326
الدوحة يف 24 فبراير 2019
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شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.

بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

20182017
ريال قطريريال قطريإيضاحات

2.995.961.2142.861.191.431املبيعات
)2.383.300.077()2.499.536.685(تكلفة املبيعات

496.424.529477.891.354إجمالي الربح

75.842.67069.509.192 إيرادات إيجار املتاجر
314.413.07616.312.003إيرادات أخرى

)307.391.496()333.017.324(4مصاريف عمومية وإدارية
)57.684.733()66.086.214(6 و 8مصاريف استهالك وإطفاء

)1.551.769()1.853.432(10 حصة يف خسارة شركة زميلة
)2.638.538()3.175.016( تكاليف التمويل

182.548.289194.446.013 الربح قبل الضريبة
)171.504()68.229(5 مصروف ضريبة الدخل

182.480.060194.274.509 ربح السنة

 العائد إلى:
182.393.172194.048.081مساهمي الشركة األم

2686.888226.428 احلصص غير املسيطر عليها

182.480.060194.274.509
ربحية السهم

249.129.70 العائد األساسي واملخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة األم

20182017
ريال قطريريال قطريإيضاح

182.480.060194.274.509ربح السنة
 إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو اخلسارة يف الفترات

 الالحقة
استثمارات فى أوراق مالية:

)30.794.992(920.336.327صايف التغير يف القيمة العادلة

202.816.387163.479.517إجمالي الدخل الشامل للسنة

 العائد إلى:
202.729.499163.253.089مساهمي الشركة األم

86.888226.428 احلصص غير املسيطر عليها

202.816.387163.479.517
  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.
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شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.

بيان المركز المالي الموحد 
كما يف 31 ديسمبر 2018

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018

20182017
ريال قطريريال قطريإيضاحات

 املوجودات
املوجودات غير املتداولة

61.122.876.2101.102.989.156عقارات ومعدات
7344.097.998344.097.998الشهرة

84.292.2665.754.370  موجودات غير ملموسة أخرى
9145.415.332129.748.485 استثمارات يف أوراق مالية
1098.49798.497 استثمار يف شركات زميلة

1.616.780.3031.582.688.506إجمالي املوجودات غير املتداولة

املوجودات املتداولة
11195.860.677196.517.603مخزون

1266.161.62668.926.794 مدينون جتاريون وذمم مدينة أخرى
1913.902.21010.562.087 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

13512.520.490360.694.848 أرصدة لدى البنوك ونقد

788.445.003636.701.332إجمالي املوجودات املتداولة

2.405.225.3062.219.389.838إجمالي املوجودات

حقوق املساهمني واملطلوبات
 حقوق املساهمني

14200.000.000200.000.000رأس املال
15901.289.603901.289.603احتياطي قانوني

1521.750.83521.750.835  احتياطي اختياري
)26.096.996()6.089.426(15احتياطيات أخرى

291.734.009283.393.408أرباح مدورة

1.408.685.0211.380.336.850احلقوق العائدة ملساهمي الشركة األم
2641.204.16741.117.279احلصص غير املسيطر عليها

1.449.889.1881.421.454.129إجمالي حقوق املساهمني

املطلوبات غير املتداولة
16219.990.753108.972.229 قروض وتسهيالت

1734.297.99231.489.217مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
18812.6899.423.111 أرصدة محتجزة دائنة 5276.070207.841 مطلوبات ضريبة مؤجلة

255.377.504150.092.398إجمالي املطلوبات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة

18686.880.549635.157.118 دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى 1613.078.06512.686.193 قروض وتسهيالت

699.958.614647.843.311إجمالي املطلوبات املتداولة

955.336.118797.935.709إجمالي املطلوبات

2.405.225.3062.219.389.838إجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات
 

................................................     ..............................................
      
  

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

20182017إيضاحات
ريال قطريريال قطري

األنشطة التشغيلية
182.548.289194.446.013الربح قبل الضريبة 

تعديالت للبنود التالية:
666.086.21457.684.733 و 8االستهالك واإلطفاء

)4.822.333()4.813.592(3إيرادات فوائد
)1.037.142(271.960.715مبلغ )مسترد( مقتطع ملخصص خسارة ائتمانية

177.620.6477.749.461مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
112.407.6771.041.078 مخصص بضاعة قدمية وبطيئة احلركة

101.853.4321.551.769 حصة يف خسارة شركة زميلة
82.779-6 حتويالت من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى مصروفات

)230.465(60.456 خسارة )ربح( من استبعاد عقارات ومعدات
)7.524.013()7.140.066(3 إيرادات توزيعات أرباح

3.175.0162.638.538 تكاليف متويل

253.758.788251.580.418األرباح التشغيلية قبل التغيرات يف رأس املال العامل

التغيرات يف رأس املال العامل:
)12.696.576()1.750.751(مخزون

1.133.19614.605.370 مدينون جتاريون وذمم مدينة أخرى
)2.084.847()3.340.123( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

39.359.41532.751.742 دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى

289.160.525284.156.107 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)5.104.141()4.811.872(17 مكافآت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)4.751.925()4.665.166(املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

279.683.487274.300.041صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)228.900.497()193.999.071(9  شراء استثمارات يف أوراق مالية

9198.668.551228.283.891  متحصالت من بيع استثمارات يف أوراق مالية
)238.645.049()84.639.837(6 شراء عقارات ومعدات

68.217331.555 متحصالت من بيع عقارات ومعدات
147.016.000)32.116.000( صايف احلركة يف ودائع مستحقة بعد 90 يوم

)5.714.987()3.628.280(صايف احلركة يف حسابات بنكية مقيدة
37.140.0667.524.013توزيعات أرباح مستلمة
3.709.7515.075.690إيرادات فوائد مستلمة

)85.029.384()104.796.603(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

)173.588.798()167.039.716(توزيعات أرباح مدفوعة
)12.198.216(111.410.396 صايف احلركة يف قروض وتسهيالت

)2.638.538()3.175.016( تكاليف متويل مدفوعة

)188.425.552()58.804.336(صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

116.082.548845.105 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

269.547.021268.701.916 النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

13385.629.569269.547.021 النقد وما يف حكمه كما يف 31 ديسمبر
 

السيد/ محمد عبداهلل املصطفوي الهاشمي 
عضو مجلس اإلدارة

د/ سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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                                      احلقوق العائدة ملساهمي الشركة األم                                   
 احلقوق غير

اإلجمالي املسيطر عليها رأس املال
 اإلحتياطي
القانوني

 اإلحتياطي
اإلجماليأرباح مدورة إحتياطيات أخرىاالختياري

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

285.829.2061.401.748.92740.890.8511.442.639.778)7.120.717(200.000.000901.289.60321.750.835 الرصيد كما يف 1 يناير 2017

194.048.081194.048.081226.428194.274.509---- ربح السنة
---)11.818.713(11.818.713---إعادة تصنيف أرباح من بيع استثمارات يف أوراق مالية

)30.794.992(-)30.794.992(-)30.794.992(---صايف التغير يف القيمة العادلة )إيضاح 9(

182.229.368163.253.089226.428163.479.517)18.976.279(---إجمالي الدخل الشامل للسنة

)4.665.166(-)4.665.166()4.665.166(----مخصص املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية )إيضاح 23(
)180.000.000(-)180.000.000()180.000.000(----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(

283.393.4081.380.336.85041.117.2791.421.454.129)26.096.996(200.000.000901.289.60321.750.835 الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2017

182.393.172182.393.17286.888182.480.060---- ربح السنة
---328.757)328.757(---إعادة تصنيف أرباح من بيع استثمارات يف أوراق مالية

20.336.327-20.336.327-20.336.327---صايف التغير يف القيمة العادلة )إيضاح 9(

20.007.570182.721.929202.729.49986.888202.816.387--- إجمالي الدخل الشامل للسنة

)4.381.328(-)4.381.328()4.381.328(----مخصص للمساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية )إيضاح 23(
)170.000.000(-)170.000.000()170.000.000(----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(

291.734.0091.408.685.02141.204.1671.449.889.188)6.089.426(200.000.000901.289.60321.750.835 الرصيد كما يف 31 ديسمبر 2018

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 29 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018
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 1.  معلومات حول تأسيس الشركة واألنشطة األساسية 

 2004 لسنة   )24( رقم  القانون  إصدار  مت   2004 يوليو   13 يف 
والذي نص على حتويل اجلمعيات التعاونية االستهالكية إلى شركة 
قطري،  ريال   100.000.000 قدره  مال  برأس  قطرية  مساهمة 
ش.م.ع.ق.  االستهالكية  للمواد  امليرة  شركة  إنشاء  مت  عليه  وبناًء 
رقم  القطري  التجارية  الشركات  لقانون  تخضع  التي  )»الشركة«( 
)11( لسنة 2015. مت تسجيل الشركة حتت السجل التجاري رقم 
29969 بتاريخ 2 مارس 2005. إن عنوان الشركة املسجل هو ص ب 

3371 الدوحة – دولة قطر. 

تشتـمل األنشطـة الرئيسية للشـركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم 
مختلف  يف  والتجزئة  اجلملة  جتارة  على  »املجموعة«(  بـ  جميعاً 
أنواع السلع االستهالكية، ومتلك وإدارة متاجر املواد االستهالكية، 

والتجارة يف املواد الغذائية والسلع االستهالكية.

قطر  شركة  ومتلك  قطر،  بورصة  يف  مدرجة  الشركة  أسهم  إن 
القابضة ذ.م.م. منها حصة قدرها %26.

متت املوافقة على إصدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل 
مجلس اإلدارة بتاريخ 24 فبراير 2019.

احملاسبية       السياسات  وملخص  اإلعداد  أسس    2 
 الهامة

1/2   أسس اإلعداد        
التاريخية،  التكلفة  ملبدأ  وفقا  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  مت 
باستثناء االستثمارات يف األوراق املالية حيث يتم قياسها بالقيمة 

العادلة.

العملة  وهو  القطري،  بالريال  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  مت 
الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

أعدت البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية 
املصدرة من قبل مجلس معايير احملاسبة الدولية ومتطلبات قانون 

الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.

شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

إن إعداد بيانات مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية يتطلب 
أن  كذلك  ويتطلب  الهامة،  احملاسبية  التقديرات  بعض  إستخدام 
احملاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  يف  تقديرها  اإلدارة  متارس 
للمجموعة. املجاالت التي تتطلب درجة أعلى من التقدير أو التعقيد 
أو املجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات أو التقديرات مهمة للبيانات 

املالية املوحدة مت اإلفصاح عنها يف اإليضاح رقم 29.

2/2  أسس التوحيد   
لها  أو  متغيرة  عائدات  للمجموعة  تكون  عندما  السيطرة  تتحقق   
حقوق فيها من عالقتها مع املؤسسة املستثمر فيها ولديها املقدرة 
املستثمر  املؤسسة  على  العائدات خالل سلطتها  تلك  على  للتأثير 
فيها. وبصفة خاصة تسيطر املجموعة على مؤسسة مستثمر فيها 

إذا وفقط إذا كان لدى املجموعة:

	 تعطيها مالية  )حقوق  فيها  املستثمر  املؤسسة  على  سيطرة 
القدرة حالياً لتوجيه أنشطة املؤسسة املستثمر فيها(

	 لها عائدات متغيرة أو حقوق يف عائدات متغيرة من عالقتها
مع املؤسسة املستثمر فيها ، و

	 املقدرة الستخدام سلطتها على املؤسسة املستثمر فيها للتأثير
على عائداتها 

التصويت  حقوق  أغلبية  من  أقل  حقوق  للمجموعة  يكون  عندما 
اخلاصة باملؤسسة املستثمر فيها أو حقوق مماثلة، تدرس املجموعة 
جميع احلقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة 

على املؤسسة املستثمر فيها، وتشمل:

               

	 حقوق لهم  ممن  اآلخرين  الشركاء  مع  التعاقدية  الترتيبات 
تصويت يف املؤسسة املستثمر فيها

	 حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى

	 حقوق التصويت باملجموعة وحقوق تصويت محتملة

املؤسسة  على  تسيطر  كانت  إذا  ما  تقييم  بإعادة  املجموعة  تقوم 
وجود  تدل على  والظروف  كانت احلقائق  إذا  ال  أم  فيها  املستثمر 
تغيرات يف عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ 
سيطرة  على  املجموعة  عندما حتصل  تابعة  شركة  بيانات  توحيد 
السيطرة على  وتنتهي عندما تفقد املجموعة  التابعة  الشركة  على 
ومصاريف  وإيرادات  ومطلوبات  موجودات  تدرج  التابعة.  الشركة 
الشركة التابعة املكتسبة أو املستبعدة خالل السنة يف بيان الربح أو 
اخلسارة املوحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى املوحد من التاريخ 
الذي حتصل فيه املجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تفقد 

فيه املجموعة السيطرة على املؤسسة التابعة.

تنسب األرباح أو اخلسائر وكل بند من االيرادات الشاملة األخرى إلى 
حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى احلصص غير املسيطرة، 
حتى لو نتج عن هذا عجز يف رصيد احلصص غير املسيطرة. تعد 
هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة 
املماثلة. عند  املتشابهة يف احلاالت  للمعامالت واألحداث األخرى 
التابعة  البيانات املالية للشركات  الضرورة يتم إدخال تعديالت يف 
لتتطابق سياساتها احملاسبية مع تلك املستخدمة من قبل املجموعة. 
جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف 
بني  باملعامالت  املتعلقة  النقدية  والتدفقات  املجموعة  بني شركات 

أعضاء املجموعة يتم استبعادها بالكامل عند التوحيد.

إن أي تغيير يف حصة ملكية شركة تابعة، بدون فقدان السيطرة، يتم 

احتسابه كمعاملة ملكية. وإذا فقدت املجموعة السيطرة على شركة 
تابعة سوف تقوم املجموعة بالتالي:

   

	 الشركة ومطلوبات  الشهرة(  )وتشمل  موجودات  إلغاء حتقيق 
التابعة.

	.إلغاء حتقيق القيمة الدفترية ألي من احلصص غير املسيطرة

	 ،إلغاء حتقيق الفروقات املتراكمة من حتويل العمالت األجنبية
املدرجة يف حقوق املساهمني.

	.حتقيق القيمة العادلة للمبالغ املستلمة

	.حتقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به

	.حتقيق أي فائض أو عجز يف الربح أو اخلسارة

	 املدرجة سابقاً يف األم  بالشركة  البنود اخلاصة  تبويب  إعادة 
إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو اخلسارة أو األرباح املدورة، 
ملا هو مطلوب يف حال استبعاد املجموعة  أيهما أنسب، وفقاً 

للموجودات والمطلوبات ذات الصلة.

  عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم استبعاد 
جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة املتعلقة بالعملية 
الربح أو  املستبعدة يف القيمة الدفترية للعملية وذلك عند حتديد 
اخلسارة من استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة املستبعدة يف هذه 
احلالة على أساس القيم النسبية للعملية املستبعدة واجلزء احملتفظ 

به من وحدة اإليراد النقدي. 

التابعة  الشركات  موجودات  صايف  من  املسيطرة  غير  احلصص 
املوحدة يتم اظهارها يف بند منفصل عن حقوق امللكية املوحد. إن 
دمج  بدء  تاريخ  تلك احلصة يف  تتكون من  املسيطرة  احلصة غير 
منذ  املوحد  امللكية  حقوق  يف  التغير  من  األقلية  ونصيب  االعمال 
هي  املسيطرة  غير  باحلصص  املتعلقة  اخلسائر  إن  الدمج.  تاريخ 
لتغطية  اضايف  استثمار  على ضخ  القدرة  ولديها  ملزمة  مطلوبات 

اخلسائر. 
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شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

يف  الواردة  للمجموعة  الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  إن 
البيانات املالية املوحدة لشركة امليرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق. 

كما يلي: 

نسبة امللكيةالعالقةبلد التأسيساسم الشركة

20182017

100%100%شركة تابعةقطرشركة امليرة القابضة ذ.م.م
100%100%شركة تابعةقطرشركة امليرة لألسواق املركزية ش.ش.و

100%100%شركة تابعةقطرشركة امليرة للتطوير ذ.م.م
100%100%شركة تابعةقطرشركة األسواق القطرية ذ.م.م

51%51%شركة تابعةسويسراشركة أجلي للبيع بالتجزئة إس إيه آر إل
70%70%شركة تابعةُعمان امليرة ُعمان ش.م.ع.م

70%70%شركة تابعةُعمان شركة امليرة لألسواق ش.م.ع.م
100%100%شركة تابعةقطرمكتبة امليرة ش.ش.و

51%51% شركة زميلةقطر شركة مخابز األمراء ذ.م.م
51%51%شركة زميلةقطرأرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م
-100%شركة تابعةقطرشركة مار للتجارة واخلدمات ذ.م.م.

 

شركة امليرة القابضة ذ.م.م
يف  تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  القابضة«(  )امليرة 
املجموعة  الستثمارات  قابضة  شركة  هي  الشركة  إن  قطر.  دولة 
والعالمات  االختراع  براءات  ومتلك  لها  التابعة  الشركات  وإدارة 

التجارية والعقارات الضرورية للقيام بأنشطتها. 

شركة امليرة لألسواق املركزية ش.ش.و
يف  تأسست  واحد  شخص  شركة  هو  املركزية«(  لالسواق  )»امليرة 
دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة يف إنشاء وإدارة املشاريع التجارية 
املنقولة  وغير  املنقولة  والعقارات  األسهم  ومتلّك  فيها  واالستثمار 

الالزمة للقيام بأنشطتها. 

شركة امليرة للتطوير ذ.م.م
يف  تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  للتطوير«(  )»امليرة 
دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة يف إنشاء وإدارة املشاريع التجارية 
التجارية  واألعمال  االختراع  براءات  ومتلّك  فيها  واالستثمار 

والعقارات الالزمة للقيام بأنشطتها.

شركة األسواق القطرية ذ.م.م 
تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  القطرية«(  )»األسواق 
يف دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة يف بيع املواد الغذائية واألدوات 

املنزلية واملالبس اجلاهزة.

شركة مخابز األمراء ذ.م.م
تأسست يف  ذات مسؤولية محدودة  األمراء«( هي شركة  )»مخابر 

دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة يف تصنيع وبيع املخبوزات. 

شركة أجلي للبيع بالتجزئة إس آيه آر إل
)»أجلي للبيع بالتجزئة«( هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست 
يف  التجزئة  جتارة  تطوير  يف  الشركة  نشاط  يتمثل  سويسرا.  يف 
تونس وليبيا ومصر واألردن. كما يف تاريخ التقرير، لم تبدأ الشركة 

أعمالها التجارية. 

امليرة ُعمان ش.م.ع.م
يف  تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  ُعمان«(  )»امليرة 
سلطنة عمان. يتمثل نشاط الشركة يف إنشاء وإدارة مراكز التسوق 
واملرافق ذات الصلة. كما يف تاريخ التقرير، لم تبدأ الشركة أعمالها 

التجارية. 

شركة امليرة لألسواق ش.م.ع.م 
يف  تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي  امليرة«(  )»أسواق 
سلطنة عمان. يتمثل نشاط الشركة يف إنشاء وتشغيل مراكز التسوق 

واملتاجر واألسواق الكبرى.

مكتبة امليرة ش.ش.و
دولة قطر.  امليرة«( هي شركة شخص واحد تأسست يف  )»مكتبة 
الكمبيوتر  ومستلزمات  القرطاسيات  بيع  الشركة يف  نشاط  يتمثل 

والكتب واأللعاب. 

أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م 
يتمثل  قطر.  دولة  يف  تأسست  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  هي 
نشاط الشركة يف تقدمي خدمات التخزين والتوصيل بالشاحنات. 

كما يف تاريخ التقرير لم تبدأ الشركة أعمالها التجارية. 

شركة مار للتجارة واخلدمات ذ.م.م.
)»مار«( هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر. 
ويتمثل نشاط الشركة يف بيع املواد الغذائية واملستلزمات املنزلية. 

كما يف تاريخ التقرير، لم تبدأ هذه الشركة عملياتها بعد. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 2. أسس االعداد وملخص السياسات احملاسبية  
  الهامة – تتمة

 
 3/2  املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة املطبقة من 

  قبل املجموعة
املوحدة  املالية  البيانات  املتبعة يف إعداد  السياسات احملاسبية  إن 
مطابقة لتلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية للمجموعة للسنة 
اجلديدة  املعايير  تطبيق  باستثناء   ،2017 ديسمبر   31 يف  املنتهية 

والتفسيرات السارية املفعول اعتباراً من 1 يناير 2018.

 9 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  بتطبيق  مبكراً  املجموعة  قامت 
 1 مبدئي  تطبيق  بتاريخ   2014 يوليو  يف  الصادر  املالية  األدوات 
يناير 2016. متثل متطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية 9 تغييراً 
املالية:  الدولي 39 األدوات  جوهرًيا عن متطلبات معيار احملاسبة 
على  جوهرية  تغييرات  اجلديد  املعيار  يقدم  والقياس.  التحقيق 
طريقة احملاسبة عن املوجودات املالية وبعض جوانب احملاسبة عن 
املطلوبات املالية. لقد مت اإلفصاح عن آثار التغيرات يف السياسة 
للسنة  املوحدة  املالية  البيانات  حول   31 اإليضاح  يف  احملاسبية 

املنتهية يف 31 ديسمبر 2016. 

قامت املجموعة للمرة األولى بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 
15: اإليرادات من العقود مع العمالء. وفقا لألحكام االنتقالية لهذا 
املعيار اجلديد، لم يتم تعديل أرقام املقارنة. مت بيان طبيعة وتأثير 

هذه التغييرات أدناه. 

تسري العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى للمرة األولى يف 
2018، ولكن ليس لها تأثير على البيانات املالية املوحدة للمجموعة. 
لم تقم املجموعة مبكراً بتطبيق أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت 

مت إصدارها ولكن لم تصبح سارية املفعول بعد. 

 املعيار الدولي للتقارير املالية 15
اإليرادات من العقود مع العمالء يحل املعيار الدولي للتقارير املالية 
15 محل معيار احملاسبة الدولي 18: اإليرادات والتفسيرات ذات 
الصلة وينطبق على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، 
ما لم تكن هذه العقود ضمن نطاق املعايير األخرى. يحدد املعيار 
عن  الناجتة  األرباح  ملراعاة  خطوات  خمس  من  منوذًجا  اجلديد 
يتم  املالية 15،  للتقارير  الدولي  للمعيار  العمالء. وفًقا  التعاقد مع 
احلصول  اجلهة  تتوقع  الذي  املبلغ  يعكس  االيرادات مببلغ  حتقيق 

عليه يف مقابل تقدمي البضائع أو اخلدمات إلى عميل.

األخذ  مع  األحكام،  اتخاذ  ممارسة  املؤسسات  من  املعيار  يتطلب 
الصلة عند تطبيق كل  ذات  والظروف  االعتبار جميع احلقائق  يف 
املعيار  يحدد  كما  عمالئها.  مع  العقود  على  النموذج  من  خطوة 
طريقة احملاسبة اخلاصة بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقد 

والتكاليف املرتبطة مباشرة بتنفيذ العقد. 

قامت املجموعة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية 15 باستخدام 
بتحقيق  املجموعة  تقوم  بأثر رجعي، حيث  املعدلة  التحويل  طريقة 
التأثير التراكمي لتطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية 15 
كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح املدورة يف 1 يناير 2018 وعدم 
تعديل معلومات املقارنة لعام 2017. وفقاً لهذه الطريقة االنتقالية، 
قامت املجموعة فقط بتقييم العقود التي لم يتم االنتهاء منها كما 

يف 1 يناير 2018.

تعمل املجموعة يف جتارة التجزئة ملختلف أنواع السلع االستهالكية. 
تتضمن عقود البيع املبرمة مع العمالء عموماً التزام واحد باألداء. 
قررت املجموعة حتقيق اإليرادات من بيع البضاعة يف الوقت الذي 
يتم فيه حتويل السيطرة على األصل إلى العميل، أي بشكل عام عند 

تسليم البضاعة. 

احتساب  يتم   ،15 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  تطبيق  عند 
على  كتعديل  العمالء  والء  برنامج  عن  الناشئة  املالية  املطلوبات 
سعر املعاملة، وقد أدى ذلك إلى انخفاض اإليرادات واملصروفات 
العمومية واإلدارية مببلغ 3.968.588 ريال قطري للسنة املنتهية 

يف 31 ديسمبر 2017. 

للتقارير  الدولي  املعيار  لتطبيق  نتيجة  ذلك،  الى  باإلضافة 
ومطلوبات  املوجودات  رد  حقوق  حتقيق  سيتم   ،15 املالية 
قبل  من  البضاعة  رد  املجموعة  تتوقع  عندما  االسترداد 
مادية.  غير  املبالغ  هذه  أن  املجموعة  قررت   العمالء. 
بتصنيف  املجموعة  تقوم  املوحدة،  املالية  للبيانات  كما هو مطلوب 
اإليرادات املسجلة من العقود مع العمالء يف فئات تبني أثر العوامل 
االقتصادية على طبيعة ومقدار وتوقيت وعدم اليقني حول اإليرادات 

والتدفقات النقدية. 

ومركزها  املجموعة  أداء  على  تأثير  أي  أعاله  للتعديالت  يكن  لم 
املالي للسنة احلالية )راجع اإليضاح 25(.

 

4/2  املعايير املصدرة ولم يسر مفعولها بعد 

املفعول  سارية  تصبح  ولم  أصدرت  التي  والتفسيرات  املعايير  إن 
حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للمجموعة مذكورة أدناه. تعتزم 
تصبح  عندما  ضرورية،  كانت  إذا  املعايير،  هذه  تطبيق  املجموعة 

سارية املفعول. 

تاريخ السريان املعيار
1 يناير 2019 املعيار الدولي للتقارير املالية 16: اإليجارات

1 يناير 2021املعيار الدولي للتقارير املالية 17: عقود التأمني
1 يناير 2019 تفسير اللجنة الدولية لتفسيرات اإلبالغ املالي رقم 23: عدم اليقني حول معاجلة ضريبة الدخل

1 يناير 2019تعديالت املعيار الدولي للتقارير املالية 9: خصائص الدفع املسبق مع التعويض السلبي
1 يناير 2019تعديالت معيار احملاسبة الدولي 19: تعديل أو تقليص أو تسوية برامج املنافع احملددة

1 يناير 2019تعديالت معيار احملاسبة الدولي 28: احلصص طويلة األجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة
1 يناير 2019دورة التحسينات السنوية 2015-2017 )مت اصدارها يف ديسمبر 2017(

الدولي 28: بيع أو مشاركة موجودات بني مستثمر وشركته املالية 10 ومعيار احملاسبة  للتقارير  الدولي  املعيار   تعديالت 
مؤجلة الزميلة أو مشروعه املشترك

 املعيار الدولي للتقارير املالية 16 اإليجارات
مت إصدار املعيار الدولي للتقارير املالية 16 يف يناير 2016 ليحل 
محل معيار احملاسبة الدولي 17 اإليجارات، وتفسير جلنة تفسيرات 
التقارير املالية الدولية 4 محددًة ما إذا كان الترتيب يتضمن عقود 
تأجير، وتفسير جلنة التفسيرات القائمة 15 اإليجارات التشغيلية 
محتوى  تقييم   27 القائمة  التفسيرات  جلنة  وتفسير  احلوافز،   -
يحدد  التأجير.  لعقد  القانونية  الصيغة  تتضمن  التي  العمليات 
املعيار الدولي للتقارير املالية 16 مبادئ التحقيق والقياس والعرض 
التأجير ويتطلب من املستأجرين احتساب جميع  واإلفصاح لعقود 
عقود اإليجار وفقاً لنموذج فردي داخل امليزانية العمومية كما هو 
احملاسبة  ملعيار  وفقاً  التمويلي  التأجير  عقود  محاسبة  يف  احلال 

الدولي 17. 

اإليجارات  اإلعفاء من حتقيق  فيهما  يجوز  املعيار حالتني  يتضمن 
وهي إيجارات موجودات »منخفضة القيمة« )مثل أجهزة الكمبيوتر 
 12 لفترة  اإليجارات  )أي  املدى  قصيرة  واإليجارات  الشخصية( 
شهراً أو أقل(. يف تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على املستأجر 
اإليجار(  مطلوب  )أي  اإليجار  دفعات  لسداد  مطلوب  تسجيل 
وموجود ميثل احلق يف استخدام املوجود خالل فترة اإليجار )أي 
حق استخدام املوجود(. يجب على املستأجرين تسجيل الفائدة على 
مطلوب اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام املوجود 

بشكل منفصل. 

يجب أيضاً على املستأجرين إعادة قياس مطلوب اإليجار عند وقوع 
أحداث معينة )مثل تغيير مدة اإليجار أو تغيير مدفوعات اإليجار 
املستقبلية نتيجة تغير أحد املؤشرات أو املعدل املستخدم يف حتديد 
تلك املدفوعات(. سوف يقوم املستأجر عموماً بتحقيق مبلغ إعادة 

قياس مطلوب اإليجار كتعديل يف حق استخدام املوجود. 

الدولي  للمعيار  وفقاً  للمؤجر  بالنسبة  احملاسبية  املعاجلة  تبقى 
للتقارير املالية 16 كما هي إلى حد كبير مقارنة باملعاجلة احملاسبية 
يف  املؤجرون  ويستمر   .17 الدولي  احملاسبة  ملعيار  وفقاً  احلالية 
ملبدأ التصنيف يف معيار احملاسبة  تصنيف جميع اإليجارات وفقاً 
اإليجارات  اإليجارات:  من  نوعني  بني  التمييز  مع   17 الدولي 

التشغيلية واإليجارات التمويلية. 

املستأجر  يقوم  أن  أيضاً  املالية 16  للتقارير  الدولي  املعيار  يتطلب 
الدولي  احملاسبة  مبعيار  مقارنة  نطاقاً  أوسع  بافصاحات  واملؤجر 
رقم 17. يسري مفعول املعيار الدولي للتقارير املالية 16 للفترات 
السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 يناير2019، ويسمح بالتطبيق املبكر، 
ويجوز   .15 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  تطبيق  قبل  ليس  ولكن 
وتسمح  معدل.  أو  كامل  رجعي  بأثر  إما  املعيار  تطبيق  للمستأجر 

بعض األحكام االنتقالية للمعيار ببعض اإلعفاءات. 
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املالية 16 ألول  للتقارير  الدولي  املعيار  يف إطار التحضير لتطبيق 
مرة، قامت املجموعة بتنفيذ مشروع تطبيق املعيار باالستعانة بخبير 
استشاري. كما يف تاريخ التقرير، استكملت املجموعة تطبيق املرحلة 
األولى من املعيار وانتهت من مراجعة نحو 62 عقد إيجار. وبرغم 
ذلك، ال تزال املجموعة بصدد تقييم أثر تطبيق .املعيار كما يف تاريخ 

التقرير 

 5/2 السياسات احملاسبية الهامة

حتقيق اإليرادات

السياسة املطبقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017
املستحق  أو  املستلم  للمقابل  العادلـة  القيمـة  اإليـرادات  تتضمن 
استالمه مقابل بيع السلع أو تقدمي اخلدمات خالل دورة األعمال 
املرجتعات  خصم  بعد  اإليرادات  تدرج  للمجموعة.  العادية 

واحلسومات واخلصومات.

اإليرادات  مبلغ  قياس  ميكن  عندما  اإليرادات  املجموعة  تدرج 
اقتصادية  منافع  تتدفق  أن  مرجحاً  يكون  وعندما  موثوقة  بصورة 
من  لكل  احملددة  املعايير  استيفاء  وعند  املجموعة  إلى  مستقبلية 
أنشطة املجموعة املذكورة أدناه. تستند املجموعة يف تقديراتها على 
النتائج التاريخية، مع األخذ يف االعتبار نوع العميل ونوع .املعاملة 

وخصائص كل ترتيب تعاقدي

بيع البضاعة - تجارة التجزئة

تدير املجموعة سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة. يتم حتقيق مبيعات 
السلع عند قيام املجموعة ببيع املنتج للعميل. تتم مبيعات التجزئة 

عادًة إما نقدا أو من خالل بطاقات االئتمان.

السياسة احملاسبية املطبقة اعتبارا من 1 يناير 2018
بيع البضاعة - جتارة التجزئة

يوضح املعيار الدولي للتقارير املالية 15 »اإليرادات من العقود مع 
العمالء« منوذج شامل واحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من 
العقود مع العمالء، ويحل محل التوجيهات احلالية اخلاصة بتحقيق 
املالية  للتقارير  الدولية  املعايير   من  العديد  الواردة يف  اإليرادات 
وتفسيراتها. ويضع هذا املعيار منوذًجا جديًدا من خمس خطوات 

يسري على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. 

العقد  تعريف  يتم  العميل:  مع  )العقود(  العقد  1: حتديد  اخلطوة 
على أنه اتفاق بني طرفني أو أكثر ينشأ عنه حقوق والتزامات واجبة 

التنفيذ ويحدد املعايير لكل من تلك احلقوق وااللتزامات. 

اخلطوة 2: حتديد التزامات األداء املنصوص عليها يف العقد: التزام 
إلى  أو اخلدمة  البضاعة  العقد هو وعد صريح بتحويل  األداء يف 

العميل. 

اخلطوة 3: حتديد سعر املعاملة: سعر املعاملة هو املبلغ الذي تتوقع 
إلى  املوعودة  اخلدمة  أو  البضاعة  مقابل حتويل  استالمه  الشركة 

العميل، باستثناء املبالغ املتحصلة من أطراف ثالثة. 

اخلطوة 4: تخصيص سعر املعاملة إلى التزامات األداء يف العقد: 
بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام واحد باألداء، تقوم 
محدد  مببلغ  باألداء  التزام  لكل  املعاملة  سعر  بتخصيص  الشركة 
للمقابل الذي تتوقع الشركة أن تستحقه يف مقابل الوفاء بكل التزام 

لألداء.

بالوفاء  الشركة  تقوم  )حني(  عندما  اإليرادات  5: حتقيق  اخلطوة 
بالتزام األداء. 

اإليرادات  حتقيق  يتم  التجزئة،  لعمالء  البضاعة  ملبيعات  بالنسبة 
عند حتويل السيطرة على البضاعة، ويكون ذلك عند شراء العميل 
للبضاعة من منفذ بيع التجزئة. يستحق سداد سعر املعاملة فوًرا 
عند شراء العميل للبضاعة. بالنسبة ملبيعات التجزئة، يجوز ارجاع 
البضاعة خالل 14 يوًما، وبالتالي يتم حتقيق التزام استرداد األموال 
واحلق يف البضاعة املعادة فيما يتعلق بالبضاعة املتوقع ارجاعها. 
البضائع  عدد  لتقدير  املتراكمة  السابقة  خبرتها  الشركة  تستخدم 
املعادة على مستوى احملفظة باستخدام طريقة القيمة املتوقعة. من 
احملتمل بدرجة كبيرة عدم حدوث عمليات عكس هامة يف اإليرادات 
املتراكمة احملققة، وذلك بالنظر إلى ثبات مستوى البضائع املعادة 

خالل السنوات السابقة. 

مستحق  أو  املستلم  للمقابل  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم 
االستالم، مع األخذ يف االعتبار شروط السداد املتفق عليها تعاقديا، 
باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم الشركة بتقييم ترتيبات إيراداتها 
وفًقا ملعايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل كطرف أصيل 
كافة  يف  أصيل  كطرف  تعمل  أنها  الشركة  قررت  ولقد  وكيل،  أو 
اتفاقياتها. يتم حتقيق اإليرادات يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد 
بالقدر الذي يكون من احملتمل عنده أن تتدفق املنافع االقتصادية 
االقتضاء،  والتكاليف، حسب  اإليرادات  قياس  الشركة وميكن  إلى 

بصورة موثوقة. 

هذا  ويتيح  امليرة،  مكافآت  الوالء،  نقاط  برنامج  املجموعة  تطبق 
البرنامج للعمالء جمع النقاط واستبدالها مبنتجات مجانية. تؤدي 
مادي  حق  توفر  حيث  منفصل  أداء  التزام  وجود  إلى  الوالء  نقاط 
للعمالء. يتم تخصيص جزء من سعر املعاملة لنقاط الوالء املمنوحة 
حتقيقه  ويتم  املنفصل  النسبي  البيع  سعر  إلى  استناًدا  للعمالء 
كالتزام تعاقدي إلى أن يتم استبدال النقاط. يتم حتقيق اإليراد عند 
استرداد املنتجات من قبل العميل. عند تقدير سعر البيع املنفصل 
العميل  قيام  احتمال  االعتبار  يف  املجموعة  تأخذ  الوالء،  لنقاط 
باستبدال النقاط. تقوم املجموعة بتحديث تقديراتها للنقاط التي 
سيتم استبدالها على أساس ربع سنوي ويتم إجراء أي تعديالت على 

رصيد االلتزامات التعاقدية من خالل اإليرادات. 

مطلوبات االسترداد
إن مطلوبات االسترداد هي االلتزام برد بعض أو كل املقابل املستلم 
)أو مستحق االستالم( من العميل، ويتم قياسه باملبلغ الذي تتوقع 
بتحديث  املجموعة  تقوم  النهاية.  يف  العميل  إلى  رده  املجموعة 
تقديراتها ملطلوبات االسترداد )والتغير املقابل يف سعر املعاملة( يف 

نهاية كل فترة للتقرير املالي. 

  حق إعادة املوجودات
حق إعادة املوجودات ميثل حق املجموعة يف استرداد البضاعة املتوقع 
الدفترية  بالقيمة  املوجودات  قياس  يتم  العمالء.  قبل  من  إعادتها 
البضاعة،  متوقعة السترداد  تكاليف  أي  ناقًصا  للمخزون  السابقة 
مبا يف ذلك أي انخفاض محتمل يف قيمة البضاعة املرجتعة. تقوم 
املجموعة بتحديث قياس املوجودات املسجلة ألية مراجعات ملستوى 
املرجتعات املتوقعة منها، إلى جانب أي انخفاضات إضافية يف قيمة 

املنتجات املرجتعة.

 إيرادات تأجير احملال التجارية
 يتم حتقيق إيرادات اإليجار يف بيان الربح أو اخلسارة على أساس

  .القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
 

 إيرادات توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد
يف  للمجموعة  احلق  يثبت  عندما  األرباح  توزيعات  إيرادات  تدرج 
أساس  على  الفوائد  إيرادات  حتقق  األرباح.  مدفوعات  إستالم 
القائم وباستخدام طريقة  باملبلغ األساسي  يتعلق  االستحقاق فيما 
سعر الفائدة الفعلي املطبق، ويستخدم نفس السعر بالضبط خلصم 
للموجودات  املتوقع  العمر  مدى  على  املستلمة  النقدية  التدفقات 
املالية للوصول إلى صايف القيمة الدفترية للموجودات املالية عند 

التحقيق املبدئي.

العقارات واملعدات
املتراكم  االستهالك  خصم  بعد  بالتكلفة  واملعدات  العقارات  تدرج 
وخسائر انخفاض القيمة. ال يتم احتساب استهالك على األراضي 

واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 

طريقة  باستخدام  األخرى  املوجودات  على  االستهالك  يحتسب 
القسط الثابت بتوزيع تكلفتها أو املبالغ املعاد تقييمها على األعمار 

املتبقية للموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية كالتالي 

  %2.5 مباني
%10 برادات ومعدات
%20 سيارات
%20 أثاث وتركيبات

%33 - %20 أجهزة كمبيوتر
%33 - %10 حتسينات املباني املؤجرة وأخرى

 
يعاد النظر يف القيمة الدفترية للعقارات واملعدات لتحديد االنخفاض 
القيمة  استرداد  عدم  معها  يحتمل  تغيرات  أو  أحداث  وجود  عند 
الدفترية. يف حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية 
إلى  املوجودات  تخفيض  يتم  استردادها،  املمكن  القيمة  من  أعلى 
القيمة املمكن حتصيلها وهي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو 

قيمتها يف حال االستخدام، أيهما أعلى.

العقارات  بنود  من  جزء  أي  الستبدال  املتكبدة  املصاريف  ترسمل 
واملعدات الذي مت قيده بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفترية 
للجزء املستبدل عندما يتم استبداله. املصروفات األخرى الالحقة 
املستقبلية  االقتصادية  املنافع  من  تزيد  عندما  فقط  رسملتها  تتم 
للعقارات واملعدات ذات الصلة. يتم تسجيل جميع املصاريف األخرى 

يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد عند تكبدها.

يتم إلغاء حتقيق أي جزء من العقارات واملعدات عند استبعاده أو 
عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه. وتدرج 
أي أرباح أو خسائر ناشئة من استبعاد املوجودات يف بيان الربح أو 

اخلسارة املوحد للسنة التي يتم فيها االستبعاد. 

واألعمار  املتبقية  القيمة  يف  النظر  يعاد  مالية  سنة  كل  نهـاية  يف 
حسب  تعديلها،  ويتم  استهالكها  وطرق  للموجودات  اإلنتاجية 

الضرورة 

االسمية  بالقيمة  احلكومة  بها  تبرعت  التي  األرض  قطعة  تسجل 
حسب تقدير اإلدارة. 
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األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة املقاولة والتكاليف 
املوقع  بلوغها  وحتى  املشروع  موجودات  بتطوير  املرتبطة  املباشرة 
واحلالة الضروريتان لتصبح مؤهلة للتشغيل بالطريقة التي تريدها 
إلى  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  تكلفة  حتويل  يتم  اإلدارة. 
الستخدامها  العمل  حالة  إلى  وصولها  عند  واملعدات  العقارات 
املستهدف. تراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 
لتحديد االنخفاض عندما تدل األحداث أو التغيرات إلى احتمال 
عدم استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود دليل كهذا وعندما تكون 
القيمة الدفترية أعلى من املبالغ التقديرية املمكن استردادها، يتم 

تخفيض املوجودات إلى القيمة املمكن استردادها

املوجودات غير امللموسة
مبدئياً  تقاس  منفصلة  بصورة  املشتراه  امللموسة  غير  املوجودات 
ضمن  املشتراه  امللموسة  غير  املوجودات  تكلفة  وتكون  بالتكلفة. 
جتميع األعمال هي القيمة العادلة كما يف تاريخ الشراء. بعد اإلدراج 
املبدئي تسجل املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء 

متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة.          

تكون  أن  إما  يقرر  امللموسة  غير  للموجودات  اإلنتاجية  األعمار 
محددة أو غير محددة.

على  إطفاؤها  يتم  احملددة  األعمار  ذات  امللموسة  غير  املوجودات 
لتحديد  فيها  النظر  ويعاد  االقتصادية  اإلنتاجية  أعمارها  مدى 
انخفاض  احتمال  على  دليل  فيه  يظهر  وقت  أي  يف  االنخفاض 
للموجودات  اإلطفاء  وطريقة  اإلطفاء  فترة  مراجعة  تتم  قيمتها. 
فترة  كل  نهاية  يف  احملددة  اإلنتاجية  األعمار  ذات  امللموسة  غير 
مالية. التغيرات يف األعمار اإلنتاجية املتوقعة أو الطريقة املتوقعة 
املوجودات  التي تتضمنها  املستقبلية  االقتصادية  املنافع  الستهالك 
وتعامل  أنسب،  أيهما  الطريقة،  أو  اإلطفاء  فترة  بتعديل  حتتسب 

كتغيرات يف التقديرات احملاسبية. 

تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير امللموسة محددة األعمار 
يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد يف بند املصاريف املالئم لطبيعة 

املوجودات غير امللموسة 

املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة ال يتم 
القيمة سنوياً  االنخفاض يف  لتحديد  اختبارها  يتم  ولكن  إطفاؤها 
سواء فردياً او على مستوى وحدة املدرة للنقد. تتم مراجعة سنوية 
وذلك  اإلنتاجية  األعمار  محددة  غير  امللموسة  غير  للموجودات 
إلقرار استمرارية املوجودات بدون عمر إنتاجي محدد، إذا لم تقرر 
االستمرارية يطبق التغيير يف العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد 

إلى عمر محدد على أساس مستقبلي.

األرباح أو اخلسائر الناشئة من إلغاء حتقيق أحد املوجودات غير 
امللموسة يتم قياسها بالفرق بني صايف عائدات االستبعاد والقيمة 
عند  املوحد  اخلسارة  أو  الربح  بيان  يف  وتدرج  للموجود  الدفترية 

إلغاء حتقيق املوجود. 

 االستثمار يف الشركات الزميلة
تأثير  فيها  للمجموعة  يكون  التي  الشركات  هي  الزميلة  الشركات 
املتعلقة  القرارات  يف  املشاركة  على  القدرة  هو  الهام  التأثير  هام. 
ولكن  فيها،  املستثمر  للشركة  والتشغيلية  املالية  بالسياسات 
تتم  السياسات.  هذه  على  املشتركة  السيطرة  أو  السيطرة  ليست 
الشركات  يف  االستثمارات  يف  املجموعة  استثمارات  احملاسبة يف 
تدرج  امللكية،  حقوق  لطريقة  وفقاً  امللكية.  حقوق  بطريقة  الزميلة 
املوحد  املالي  املركز  بيان  يف  الزميلة  الشركات  يف  االستثمارات 
بالتكلفة زائداً التغيرات بعد الشراء يف حصة املجموعة من صايف 
موجودات الشركة الزميلة. يتم حتقيق اخلسائر الزائدة على تكلفة 
االستثمار يف الشركات الزميلة يف حال تكبد املجموعة اللتزامات 
يتم  الزميلة  بالشركة  املتعلقة  الشهرة  الزميلة.  الشركة  عن  نيابة 

إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اطفائها. 

نتائج  يف  املجموعة  املوحد حصة  اخلسارة  أو  الربح  بيان  يتضمن 
مت  قد  كان  تغير  هناك  يكون  عندما  الزميلة.  للشركات  العمليات 
حتقيقه مباشرة يف حقوق امللكية للشركات الزميلة، حتقق املجموعة 
االقتضاء.  عند  املوحد،  امللكية  حقوق  بيان  يف  التغير  من  حصتها 
االرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من العمليات بني املجموعة 
يف  املجموعة  حصة  نسبة  بقدر  استبعادها  مت  الزميلة  والشركات 

الشركة الزميلة. 

الشركة  من  اخلسارة  أو  الربح  املجموعة يف  إجمالي حصة  يظهر 
الزميلة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد بخالف الربح التشغيلي 
غير  واحلصص  الضرائب  خصم  بعد  اخلسارة  أو  الربح  وميثل 

املسيطرة يف الشركات التابعة للشركة الزميلة.

البيانات املالية للشركات الزميلة يتم حتضيرها لنفس الفترة املالية 
للمجموعة. ويتم تعديل السياسات احملاسبية لتتسق مع السياسات 

للمجموعة، عند الضرورة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما إذا كان 
من الضروري حتقيق خسائر االنخفاض الستثماراتها يف الشركات 
الزميلة. يف كل تاريخ للبيانات املالية، تقوم املجموعة بتحديد وجود 

دليل على االنخفاض لالستثمارات يف الشركات الزميلة. 

يف حالة وجود دليل، تقوم املجموعة باحتساب قيمة االنخفاض وهو 
الفرق بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة وقيمتها الدفترية، ومن 

ثم تقوم بتحقيق اخلسارة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

املجموعة  تقوم  الزميلة،  الشركات  على  الهام  التأثير  فقدان  عند 
بقياس وإدراج أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي 
فرق بني القيمة الدفترية للشركة الزميلة بناًء على خسارة التأثير 
الهام أو السيطرة املشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ 

بها واملتحصالت من االستبعاد يف بيان الربح أو اخلسارة.

 االستثمارات واملوجودات املالية األخرى

1( التصنيف 
القياس  لفئات  وفقاً  املالية  موجوداتها  بتصنيف  املجموعة  تقوم 

التالية:  

	 خالل )من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  مالية  موجودات 
اإليرادات الشاملة األخرى أو من خالل الربح أو اخلسارة(، و

	 موجودات مالية يتم قياسها بالتكلفة املطفأة

واخلاص  للمؤسسة  األعمال  منوذج  أساس  على  التصنيف  يقوم 
بإدارة املوجودات املالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

تعيد املجموعة تصنيف استثماراتها يف أدوات الدين عندما، وفقط 
عندما يتغير منوذج أعمالها اخلاص بإدارة تلك املوجودات. 

بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل 

األرباح واخلسائر إما يف بيان الربح أو اخلسارة أو اإليرادات الشاملة 
األخرى. بالنسبة لالستثمارات يف أدوات الدين فيتم التحقيق وفقاً 
لنموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ باالستثمار وفقاً له. وبالنسبة 
إذا  ما  على  ذلك  فيتوقف  امللكية،  حقوق  أدوات  يف  لالستثمارات 
كانت املجموعة قد قررت بشكل ال رجعة فيه عند التحقيق املبدئي 
احملاسبة عن االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

2( القياس
املالية  املوجودات  بقياس  املجموعة  تقوم  املبدئي،  التحقيق  عند 
املدرجة  غير  املالية  املوجودات  حالة  يف  زائداً،  العادلة  بالقيمة 
املباشرة  التكاليف  اخلسارة،  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
املعامالت  تكاليف  املالية.  املوجودات  على  باالستحواذ  املرتبطة 
املتعلقة باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو اخلسارة يتم تسجيل يف بيان الربح أو اخلسارة. 

باالعتبار  أخذها  يتم  املشتقات  تتضمن  التي  املالية  املوجودات 
تكون  النقدية  تدفقاتها  كانت  إذا  ما  عند حتديد  إجمالية  بصورة 

وحدها مدفوعات ألصل الدين والفائدة. 

أدوات الدين
يتم القياس الالحق ألدوات الدين بناًء على منوذج أعمال املجموعة 
املتعلق بإدارة املوجود وخصائص التدفقات النقدية للموجود. وتقوم 
للقياس  فئات  ثالث  أساس  على  الدين  أدوات  بتصنيف  املجموعة 

وهي: 

	 التدفقات لتحصيل  بها  احملتفظ  املوجودات  املطفأة:  التكلفة 
النقدية التعاقدية وتكون هذه التدفقات النقدية وحدها متثل 
مدفوعات أصل الدين والفائدة يتم قياسها بالتكلفة املطفأة. 
الحقاً  تقاس  التي  الدين  استثمارات  من  اخلسارة  أو  الربح 
بالتكلفة املطفأة وال متثل جزءاً يف عالقة حتوط يتم حتقيقها 
انخفاض  أو  املوجودات  استبعاد  عند  اخلسارة  أو  الربح  يف 
املالية يف  املوجودات  الفوائد من هذه  إيرادات  تدرج  قيمتها. 

اإليرادات األخرى باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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	 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: املوجودات
ولبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقات  لتحصيل  بها  احملتفظ 
املوجودات املالية وتكون هذه التدفقات النقدية وحدها متثل 
العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  والفائدة،  الدين  أصل  مدفوعات 
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تدرج احلركة يف القيمة 
حالة  يف  باستثناء  األخرى،  الشاملة  اإليرادات  يف  الدفترية 
الفوائد،  وإيرادات  القيمة،  انخفاض  أو خسائر  أرباح  حتقيق 
يف  إدراجها  فيتم  األجنبية  العمالت  صرف  وخسائر  وأرباح 
فإن  املالي،  املوجود  استبعاد  يتم  عندما  واخلسارة.  الربح 
اإليرادات  يف  سابقاً  املسجلة  املتراكمة  اخلسائر  أو  األرباح 
إلى  امللكية  حقوق  من  تصنيفها  إعادة  يتم  األخرى  الشاملة 
الربح أو اخلسارة ويتم إدراجها يف أرباح / )خسائر( أخرى. 
تدرج إيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية يف اإليرادات 

األخرى بطريقة معدل الفائدة الفعلي. 

	 التي املوجودات  أو اخلسارة:  الربح  العادلة من خالل  القيمة 
ال تستويف معايير التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل 
من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  األخرى  الشاملة  اإليرادات 
استثمارات  من  اخلسارة  أو  الربح  اخلسارة.  أو  الربح  خالل 
أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  تقاس الحقاً  التي  الدين 
اخلسارة وال متثل جزءاً يف عالقة حتوط يتم إدراجه يف الربح 
الربح أو اخلسارة يف  أو اخلسارة، وتعرض بالصايف يف بيان 
ضمن أرباح / )خسائر( أخرى يف الفترة التي تشأ فيها. تدرج 
إيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية يف إيرادات الفوائد.  

أدوات حقوق امللكية
حقوق  أدوات  يف  االستثمارات  كافة  بقياس  الحقاً  املجموعة  تقوم 
امللكية بالقيمة العادلة. ويف حال قررت إدارة املجموعة عرض أرباح 
وخسائر القيمة العادلة من االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية يف 
اإليرادات الشاملة األخرى، فال يتم إعادة تصنيف أرباح وخسائر 
القيمة العادلة الحقاً إلى الربح أو اخلسارة. وتدرج توزيعات األرباح 
إيرادات أخرى  أو اخلسارة ضمن  الربح  من هذه االستثمارات يف 

عند ثبوت حق املجموعة يف استالم توزيعات األرباح. 

العادلة من  بالقيمة  مالية  للموجودات  العادلة  القيمة  التغيرات يف 
الربح أو اخلسارة يتم إدراجها يف أرباح / )خسائر( أخرى  خالل 
ضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد، حسبما يكون مالئماً. خسائر 
انخفاض القيمة )ورد خسائر انخفاض القيمة( من االستثمارات يف 
اإليرادات  من خالل  العادلة  بالقيمة  املقاسة  امللكية  حقوق  أدوات 
الشاملة األخرى ال يتم عرضها بشكل منفصل عن التغيرات األخرى 

يف القيمة العادلة. 

 3( انخفاض القيمة
تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي حول الخسائر االئتمانية المتوقعة 
خالل  من  العادلة  وبالقيمة  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  بموجوداتها  المرتبطة 
اإليرادات الشاملة األخرى. وتعتمد طريقة تحديد انخفاض القيمة المطبقة على 
ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية. تقوم المجموعة بإدراج 
مخصص لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويعكس قياس الخسائر االئتمانية 

املتوقعة ما يلي: 

	 مبلغ محتمل مرجح يتم حتديده بصورة عادلة من خالل تقييم
مجموعة من النتائج احملتملة؛  

	القيمة الزمنية للنقد؛ و

	 غير جهد  أو  تكلفة  بدون  متوفرة  ومحتمل  معقولة  معلومات 
والظروف  السابقة  األحداث  التقرير حول  تاريخ  ضروري يف 

احلالية والتوقعات بشأن األحوال االقتصادية املستقبلية. 

ويقدم االيضاح 27 مزيداً من التفاصيل حول كيفية قيام المجموعة بتحديد ما 
إذا كانت هناك زيادة كبيرة يف املخاطر االئتمانية. 

المبالغ  باستثناء  المستحقة،  وااليجارات  المدينة  التجارية  الذمم  حالة  وفي 
المستحقة من المؤسسات الحكومية، تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة 
التي يسمح بها المعيار الدولي للتقارير المالية 9، والتي تتطلب تحقيق الخسائر 
المتوقعة على مدى األعمار الكاملة للذمم املدينة منذ التحقيق املبدئي. 

 4( إلغاء التحقيق
يلغى حتقيق املوجودات املالية يف أي من احلاالت التالية:

	 انتهاء احلق يف استالم تدفقات نقدية من املوجودات؛

	 من نقدية  تدفقات  الستالم  حقوقها  بتحويل  املجموعة  قيام 
املوجودات أو قد تعهدت بدفع املبلغ املستلم كاماًل ودون تأخير 

كبير إلى طرف ثالث مبوجب »ترتيبات للتمرير«، وإما: 

)أ(   أن تكون املجموعة قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع 
املوجودات، أو 

أو  املوجودات  ومنافع  مخاطر  كافة  بتحويل  فعلياً  تقم  لم  )ب(  
باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة على املوجودات.

نقدية  تدفقات  الستالم  حقوقها  بتحويل  املجموعة  تقوم  عندما 
من موجودات أو عندما تدخل يف ترتيبات مترير، تتأكد املجموعة 
عندما  مدى.  أي  وإلى  امللكية  ومنافع  مبخاطر  احتفظت  إذا  مما 
نقديـة من  تدفقات  استالم  بتحويل حقوقها يف  املجموعة  تقوم  ال 
أي موجودات ولم حتول أو حتتفظ فعلياً بجميع مخاطر أو منافع 
املوجودات ولم حتول السيطرة على املوجودات، يتم إدراج املوجودات 
بقدر استمرار ارتباط املجموعة باملوجودات. ويف تلك احلالة تدرج 
احملولة  املوجودات  قياس  يتم  مقابلة.  مطلوبات  أيضاً  املجموعة 
التي  وااللتزامات  احلقوق  يعكس  أساس  على  املقابلة  واملطلوبات 

احتفظت بها املجموعة. 

بالقيمة  ضمان  شكل  يأخذ  الذي  املستمر  االرتباط  قياس  يتم 
الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي ميكن 

أن يطلب من املجموعة سداده، أيهما أقل.

النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه يف بيان التدفقات النقدية املوحد من نقد 
تستحق  األجل  قصيرة  وودائع  البنوك  لدى  وأرصدة  الصندوق  يف 
على  السحب  أرصدة  منها  مخصوماً  أقل  أو  أشهر  ثالثة  خالل 

املكشوف من البنوك، إن وجدت. 

املطلوبات املالية
 التحقيق والقياس املبدئي

أو  الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  املالية  املطلوبات  تصنيف  يتم 
كأدوات  مصنفة  كمشتقات  أو  وتسهيالت،  كقروض  أو  اخلسارة، 
املجموعة  حتدد  مالئماً.  يكون  حسبما  فعلية،  معاملة  يف  حتوط 

تصنيف مطلوباتها املالية عند التحقيق املبدئي. 

حالة  ويف  العادلة،  بالقيمة  مبدئياً  املالية  املطلوبات  جميع  تدرج 
القروض والتسهيالت مضافاً إليها تكاليف االقتراض املباشرة. 

الدائنة،  التجارية  الذمم  للمجموعة  املالية  املطلوبات  تتضمن 
وتوزيعات األرباح املستحقة، واملبالغ املستحقة للمقاولني، وأرصدة 

محتجزة دائنة، والقروض والتسهيالت، والذمم الدائنة األخرى. 

إلغاء التحقيق
يلغى حتقيق املطلوبات املالية يف حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان 
االلتزام باملطلوبات. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية من نفس 
أو أن يتم تعديل شروط املطلوبات  املقرض بشروط مختلفة مادياً 
احلالية، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق املطلوبات 
احلالية وحتقيق للمطلوبات اجلديدة. يتم حتقيق الفرق يف القيمة 

الدفترية يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد. 

 القروض والتسهيالت
تدرج القروض والتسهيالت مبدئياً بالقيمة العادلة للمبلغ املقترض 
ناقصاً التكاليف املباشرة للمعاملة. بعد التحقيق املبدئي، يتم قياس 
سعر  طريقة  باستخدام  املطفأة  بالتكلفة  والتسهيالت  القروض 
الفائدة الفعلي. األرباح واخلسائر تدرج يف بيان الربح أو اخلسارة 
املوحد عندما يلغى حتقيق املطلوبات وكذلك عن طريق إستخدام 

عملية اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي. 

حتتسب التكلفة املطفأة بأن يؤخذ يف االعتبار أية خصوم أو رسوم 
عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزء من سعر الفائدة 
الفعلي. يدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمويل 

يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد. 

تدرج األرباح أو اخلسائر يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد عند إلغاء 
تحقيق المطلوبات.

مقاصة األدوات املالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج صايف 
املبلغ يف بيان املركز املالي املوحد يف حال وجود حق قانوني ساري 
التسوية  يف  الرغبة  توفرت  وحال  احملققة  املبالغ  لتسوية  املفعول 
على أساس الصايف لتحقيق املوجودات وسداد املطلوبات يف نفس 

الوقت.

 انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
للتأكد  املالي  للمركز  بيان  كل  تاريخ  يف  بالتقييم  املجموعة  تقوم 
وجد  إذا  موجـودات.  أي  انخفاض  الحتمال  مؤشر  أي  وجود  من 
إجراء فحص سنوي لتحديد  إذا كان ضرورياً  أو  أي مؤشر كهذا، 
انخفاض أية موجودات، تقوم املجموعة بعمل تقدير للمبلغ املمكن 
استرداده من املوجودات. املبلغ املمكن استرداده من أي موجودات 
ناقصاً  للنقد  مولدة  وحدات  أو  موجودات  ألي  العادلة  القيمة  هو 
أعلى،  أيهما  االستخدام  حال  يف  قيمتها  أو  البيع  حتى  التكاليف 
ويتم حتديده لكل موجودات مبفردها، ما لم تكن املوجودات ال تنتج 
موجودات  إيرادات  عن  كبير  بشكل  منفصلة  تكون  نقدية  إيرادات 

أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. 

للنقد  املولدة  للوحدة  أو  للموجود  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما 
املبلغ املمكن استرداده، يعتبر املوجود منخفض القيمة ويتم تخفيض 

قيمته إلى املبلغ املمكن استرداده.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. 
تتمثل التكلفة القيمة املدرجة بالفاتورة وأية مصاريف أخرى متكبدة 
التكلفة  تعتمد  احلاليني.  وشكله  موقعه  إلى  املخزون  وصول  حتى 
على طريقة الوراد أوالً يصرف أوالً. يتم حتديد صايف القيمة املمكن 
تكاليف قد  أية  ناقصاً  التقديري  البيع  حتقيقها على أساس سعر 

يتوقع تكبدها مستقباًل حتى االنتهاء من الصنع والبيع.

قياس القيمة العادلة
تقيس املجموعة األدوات املالية وبعض املشتقات غير املالية بالقيمة 

العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مالي. 

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع 
لتحويل مطلوب يف معاملة بني متعاملني يف السوق يف تاريخ القياس. 
لبيع  املعاملة  أن  إفتراض  على  بناًء  يتم  العادلة  القيمة  قياس  إن 

املوجود أو لتحويل املطلوب حتدث إما:

	يف السوق الرئيسي للموجود أو املطلوب؛ أو

	 يف غياب سوق رئيسية، يف السوق األفضل بالنسبة للموجود
أو املطلوب.

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل ميكن الوصول إليها من 
قبل املجموعة. 

بإستخدام  مطلوب  أو  موجود  ألي  العادلة  القيمة  قياس  يتم 
عندما  السوق  يف  متعاملون  يستخدمها  سوف  التي  االفتراضات 
يقومون بتسعير موجود أو مطلوب، بإفتراض أن املتعاملني يتصرفون 

ملصلحتهم االقتصادية األفضل.

إن قياس القيمة العادلة ملوجودات غير مالية يأخذ يف االعتبار قدرة 
املتعاملني بالسوق على حتقيق منافع اقتصادية عن طريق استخدام 
املوجودات يف أفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها ملتعامل آخر 
بالسوق الذي سيستخدم املوجودات يف أعلى وأفضل استخدامتها.

تستخدم املجموعة تقنيات التقييم املالئمة يف الظروف التي تتوفر 
لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مبا يزيد استخدام املعطيات 

الضرورية الواضحة ويقلل استخدام املعطيات غير الواضحة. 

قيمتها  قياس  يتم  التي  واملطلوبات  املوجودات  جميع  تصنيف  يتم 
تدرج  املوحدة ضمن  املالية  البيانات  يف  عنها  اإلفصاح  أو  العادلة 
من  مستوى  أدنى  على  بناًء  يلي،  كما  ووصفها  العادلة،  القيمة 

املعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

األسواق  يف  املعدلة(  )غير  املتداولة  السوق  أسعار   :1 املستوى  
النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.

املعطيات  أدنى مستوى من  يكون  التي  التقييم  تقنيات  املستوى 2: 
غير  أو  مباشرة  بصورة  واضحة  العادلة  القيمة  لقياس  الهامة 

مباشرة.

املعطيات  أدنى مستوى من  يكون  التي  التقييم  تقنيات  املستوى 3: 
الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضحة.

بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي تدرج يف البيانات املالية املوحدة 
بني  حتويالت  متت  إذا  ما  املجموعة  حتدد  متكرر،  أساس  على 
املستويات يف هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف 
)بناًء على أدنى مستوى من املعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة 

ككل( يف نهاية كل فترة تقرير.

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت املجموعة فئات املوجودات 
أو  املوجود  ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  واملطلوبات 

املطلوب ومستوى تدرج القيمة العادلة حسبما مت إيضاحه أعاله.

العمالت األجنبية
حتويل العمالت األجنبية

باستخدام  التشغيل  إلى عملة  األجنبية حتول  بالعمالت  املعامالت 
أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت. أرباح وخسائر صرف 
العمالت األجنبية الناجتة من حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية 
بأسعار صرف نهاية السنة املسجلة بعمالت أجنبية تدرج يف بيان 

الربح أو اخلسارة املوحد. 

إن نتائج واملراكز املالية جلميع شركات املجموعة )وليس ألي منها 
إقتصاد متضخم( التي تستخدم عمالت تشغيل مختلفة عن عملة 

العرض، يتم حتويلها كالتالي:

يتم . 1 مالي  مركز  كل  يف  ببيان  املدرجة  واملطلوبات  املوجودات 
حتويلها بسعر اإلقفال يف تاريخ ذلك املركز املالي.

يتم . 2 موحد  خسارة  أو  ربح  بيان  لكل  واملصاريف  اإليرادات 
املتوسط  هذا  يكن  لم  )ما  الصرف  أسعار  مبتوسط  حتويلها 
يف  السائدة  لألسعار  التراكمي  للتأثير  كتقريب  معقول  غير 
تواريخ املعامالت، ويف هذه احلالة حتول اإليرادات واملصاريف 

باألسعار يف تواريخ املعامالت(، و

اإليرادات . 3 يف  إدراجها  يتم  الناجتة  التحويل  فروقات  جميع 
الشاملة األخرى.

على  اإلستحواذ  عند  الناشئة  العادلة  والقيمة  الشهرة  تعديالت 
األجنبية  املؤسسة  ومطلوبات  كموجودات  تعامل  أجنبية  مؤسسة 
ويتم حتويلها بسعر اإلقفال. فروقات التحويل التي تنشأ تدرج يف 

اإليرادات الشاملة األخرى.

مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
مخصصات مكافأة نهاية اخلدمة

وفقاً  ملوظفيها  اخلدمة  نهاية  ملكافأة  املجموعة مخصصاً  حتتسب 
لعقود خدمة العاملني وقانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004. 
ومدة  للموظف  راتب  آخر  أساس  على  العادة  يف  املكافأة  تستحق 
اخلدمة املتراكمة لكل موظف وإكمال حد أدنى من فترة اخلدمة. 
فترة  مدى  على  اخلدمة  نهاية  ملكافأة  املتوقعة  التكاليف  تدرج 

اخلدمة. 

صندوق التقاعد
مبوجب القانون رقم 24 لسنة 2002 اخلاص بالتقاعد واملعاشات، 
للموظفني  التقاعد  صندوق  يف  محددة  مبساهمة  املجموعة  تلتزم 
القطريني.  املوظفني  مرتبات  من  مئوية  كنسبة  القطريني حتتسب 
عند  دفعها  ويتم  املساهمة  بهذه  محددة  املجموعة  التزامات 

االستحقاق. 

ذمم جتارية دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
يتم تسجيل االلتزامات املستحقة الدفع مستقباًل واملتعلقة باخلدمات 
املؤداة أو عندما تتحول املخاطر واملنافع املتعلقة بالبضائع للمجموعة، 

بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير من املوردين.

مخصصات
يتم تكوين مخصصات يف حالة وجود إلتزام )قانوني أو حكمي( على 
محتماًل سداد  يكون  وعندما  سابقة،  أحداث  من  ناشئ  املجموعة 

تكاليف هذا االلتزام مببالغ موثوقة.

العائد على السهم
تقوم املجموعة بعرض بيانات العائدات األساسية واملخففة ألسهمها 
العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح العائد 
لعدد  املرجح  املتوسط  على  األم  بالشركة  العادية  األسهم  إلى 
األسهم القائمة خالل الفترة. يتم حتديد العائد املخفف للسهم عن 
طريق تعديل الربح أو اخلسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية 
للمجموعة ومتوسط العدد املرجح لألسهم العادية القائمـة لتأثيرات 
جميع األسهم العادية املخففة احملتملة التي تتضمن سندات قابلة 

للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفني، إن وجدت.       

 التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات املجموعة الذي يرتبط بأنشطة 
تكاليف مبا  وتتكبد  إيرادات  املجموعة  منها  تكتسب  التي  األعمال 
فيها إيرادات ومصروفات ذات عالقة باملعامالت مع أي من مكونات 
بشكل  التشغيلية  نتائجها  مراجعة  تتم  والتي  األخرى  املجموعة 
دوري من قبل اإلدارة العليا للمجموعة )املسئولة األولى عن إتخاذ 
القرارات( التخاذ قرارات عن املوارد املخصصة لكل قطاع وتقييم 

أدائها والتي تتوفر عنها املعلومات املالية املنفصلة.

الضرائب
حتتسب الضرائب املستحقة على املجموعة طبقا للقوانني واللوائح 
والتعليمات السارية يف الدول التي متتد إليها عمليات املجموعة. يتم 
تكوين مخصص لاللتزامات الضريبية املستحقة على أساس تقييم 
املطالبات الضريبية املتوقعة. إن عمليات املجموعة داخل دولة قطر 

ال تخضع لضريبة الدخل. 

ضريبة الدخل احلالية: 
احلالية  للسنة  الدخل  بضريبة  املتعلقة  واملطلوبات  املوجودات 
أو  من  استردادها  املتوقع  باملبالغ  قياسها  يتم  السابقة  والسنوت 

املدفوعة إلى السلطات الضريبية. 
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للمعدالت  وفقاً  للمجموعة  احلالية  الضريبة  التزامات  حتتسب 
املالية  السنة  بنهاية  حكماً،  أو  قانوناً  سنها،  يتم  التي  الضريبية 

المشمولة بالتقرير. 

الضريبة املؤجلة:
املطلوبات  طريقة  باستخدام  املؤجلة  الدخل  ضريبة  احتساب  يتم 
الضريبية  األوعية  بني  التقارير  بتاريخ  املؤقتة  الفروق  جميع  عن 

للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفترية. 

وفقاً  املؤجلة  الدخل  ضريبة  ومطلوبات  موجودات  قياس  يتم 
للمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها يف الفترة التي يتم فيها حتقيق 
املوجودات أو تسوية املطلوبات، وبناء على القوانني السارية يف تاريخ 

التقرير. 

الفروق املؤقتة  يتم حتقيق موجودات ضريبة الدخل املؤجلة لكافة 
القابلة للخصم، ويتم ترحيل املوجودات الضريبية غير املستخدمة 
واخلسائر الضريبية غير املستخدمة فقط إلى احلد الذي يحتمل 
القابلة  املؤقتة  الفروق  مقابل  يف  للضريبة  خاضع  ربح  توفر  عنده 
املستخدمة  غير  الضريبية  املوجودات  من  املرحلة  واملبالغ  للخصم 

واخلسائر الضريبية غير املستخدمة. 

املؤجلة يف  الدخل  ملوجودات ضريبة  الدفترية  القيمة  مراجعة  تتم 
محتماًل  يصبح  ال  الذي  بالقدر  قيمتها  وتخفض  تقرير  كل  تاريخ 
عنده توفر أرباح خاضعة للضريبة وكافية للسماح باستغالل جميع 

موجودات ضريبة الدخل املؤجلة أو جزء منها. 

 اإليجارات
إن حتديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي هو عبارة عن )أو يحتوي 
على( عقد إيجار يتم بناًء على طبيعة الترتيب التعاقدي عند بدأ 
اإليجار. يكون الترتيب التعاقدي عبارة عن )أو يحتوي على( إيجار 
إذا كان تنفيذ الترتيب التعاقدي يعتمد على استغالل موجود محدد 
)أو موجودات محددة( ومينح حق استغالل املوجود )أو املوجودات( 
حتى إذا لم يتم حتديد هذه املوجود )أو املوجودات( بشكل صريح 

يف الترتيب التعاقدي.                  

املجموعة كمستأجر
حتول  مبوجبها  والتي  التمويلية  اإليجارات  عقود  رسملة  تتم 
عند  املستأجرة  املوجودات  ومنافع  مخاطر  جميع  املجموعة  إلى 
املستأجرة  للموجودات  العادلة  بالقيمة  اإليجار  بعقد  العمل  بداية 

كانت  إن  اإليجار  مدفوعات  من  األدنى  للحد  احلالية  بالقيمة  أو 
التمويل وخفض قيمة مطلوبات  اإليجار بني  توزع مدفوعات  أقل. 
الرصيد  على  ثابت  فائدة  سعر  أجل حتقيق  من  وذلك  اإليجارات 
املتبقي من املطلوبات. تدرج مصاريف التمويل يف تكاليف التمويل 

يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

تستهلك املوجودات املستأجرة على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية 
املجموعة  انتفاع  عدم  على  اليقني  عدم  عند  ولكن  للموجودات. 
يستهلك  املستأجر  املوجود  فإن  اإليجار  فترة  انتهاء  عند  باملوجود 
اإليجار،  مدة  أو  للموجود  التقديرية  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على 

أيهما أقل.

يتم حتقيق مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصاريف يف بيان الربح 
أو اخلسارة املوحد بأقساط ثابتة على مدى فترة اإليجار.

املجموعة كمؤجر
ال  التي  احلاالت  تشغيلية يف  إيجارات  اإليجارات حتت  إدراج  يتم 
املوجودات.  ملكية  ومنافع  مخاطر  جميع  املجموعة  فيها  حتول 
تتم  تشغيلي  إيجار  على  التفاوض  يف  املتكبدة  املبدئية  التكاليف 
إضافتها إلى القيمة الدفترية للموجودات املستأجرة ويتم حتقيقها 
على مدى فترة اإليجار على نفس أسس إيرادات اإليجارات. حتقق 

اإليجارات احملتملة كإيرادات يف الفترة التي تكتسب فيها.

تكاليف االقتراض
إنتاج أحد  أو  أو تشييد  املتعلقة مباشرة بشراء  تكاليف االقتراض 
املوجودات التي تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة 
لالستخدام املتوقع أو للبيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة املوجودات 
كمصاريف  حتقيقها  يتم  األخرى  االقتراض  تكاليف  كافة  املعينة. 
الفوائد  من  االقتراض  تكاليف  تتكون  فيها.  تتكبد  التي  الفترة  يف 
بعملية  يتعلق  فيما  املؤسسة  تتكبدها  التي  األخرى  والتكاليف 

االقتراض. 

تصنيف املتداول مقابل غير املتداول
تعرض املجموعة املوجودات واملطلوبات بناء على تصنيف متداول / 

غير متداول، يكون األصل متداول عندما:

	 يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها يف دورة
التشغيل العادية.

	.محتفظ بها أساساً لغرض املتاجرة

	 يتوقع أن تتحقق خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير، أو

	 نقد أو بنود مماثلة للنقد مالم يحظر أن يتم تبادلها أو

استخدامها لتسوية مطلوبات ملدة أقلها اثني عشر شهراً بعد فترة 
التقرير.

جميع املوجودات األخرى تصنف غير متداولة. 

ويتم تصنيف املطلوبات كمتداولة عندما:

	.يتوقع أن تتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية

	.محتفظ بها أساساً لغرض املتاجرة

	 تاريخ بعد  شهراً  عشر  اثني  خالل  التسوية  مستحقة  تكون 
التقرير، أو

	 ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية املطلوبات ملدة ال تقل
عن اثني عشر شهراً بعد تاريخ التقرير.

وتصنف املجموعة جميع املطلوبات األخرى غير متداولة.

استخدام التقديرات
للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقاً  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  إن 
املالية يتطلب من اإلدارة استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر على 
املوجودات  عن  واإلفصاح  املدرجة  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ 
واملطلوبات احملتملة يف تاريخ التقرير ومبالغ اإليرادات واملصروفات 
هذه  أن  من  وبالرغم  بالتقرير.  املشمولة  الفترة  خالل  املسجلة 
التقديرات تتم بناء على خبرة اإلدارة باألحداث واألعمال اجلاريـة، 
إال أن النتائـج النهائية الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات )انظر 

اإليضاح 29(.           

منتظمة.  بصورة  األساسية  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
فيها  تتم  التي  الفترة  يف  احملاسبية  التقديرات  تعديالت  تدرج 
تعديالت التقدير إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على تلك الفترة أو 
يف فترة التعديل والفترات املستقبلية إذا كانت التعديالت تؤثر على 

الفترتني احلالية واملستقبلية.

 

 3      إيرادات أخرى

20182017
ريال قطريريال قطري

7.140.0667.524.013إيرادات توزيعات أرباح
4.813.5924.822.333إيرادات فوائد

2.459.4183.965.657إيرادات متنوعة

14.413.07616.312.003
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4      املصاريف العمومية واإلدارية
 

20182017
ريال قطريريال قطري

178.414.153164.116.691رواتب وأجور ومنافع أخرى
43.716.07242.780.963إيجار

25.877.88128.698.550مصاريف عمالة املقاوالت
24.986.13821.867.750ماء وكهرباء

12.243.87811.625.531إصالحات وصيانة
9.804.8838.958.714رسوم بنكية وعموالت ورسوم بطاقات ائتمان

6.329.8006.235.802مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 19(
6.189.2362.862.286أتعاب استشارية ومهنية
4.980.0462.616.748مصاريف دعاية وإعالن

3.662.5173.806.056رسوم امتياز
3.577.0573.718.696سيارات ورسوم تأمني

3.173.3182.977.899هاتف وبريد
2.110.3791.578.038طباعة وقرطاسية

)1.037.141(1.960.715 مخصص ديون معدومة
1.564.5091.575.499 مصاريف سفريات

1.546.3241.914.801مخصص بضاعة بطيئة احلركة )إيضاح 11(
119.660118.323تبرعات

2.760.7582.976.290 مصروفات أخرى

333.017.324307.391.496
 

5      ضريبة الدخل

تعرض البنود الرئيسية ملصروف ضريبة الدخل كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

مصروف ضريبة الدخل
68.229171.504ضريبة الدخل املؤجلة

68.229171.504ضريبة الدخل كما يظهر يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد

تخضع عمليات املجموعة يف سلطنة عمان لضريبة الدخل. ونظراً للخسائر الضريبية املتكبدة من العمليات يف سلطنة عمان، لم يتم حتقيق 
مصاريف ضرائب حالية خالل السنة. 

كانت احلركة يف مطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

207.84136.337الرصيد يف 1 يناير
68.229171.504 رد الفروقات املؤقتة للسنة

276.070207.841يف 31 ديسمبر

يشتمل مصروف ضريبة الدخل على الفروق املؤقتة التالية:

20182017
ريال قطريريال قطري

440.572610.376 اآلالت واملعدات املؤهلة لإلعفاء الضريبي املعجل
)332.852()79.002(اخلسائر املرّحلة

)68.400()85.500(مخصص لالنكماش واخلسائر األخرى
)1.283(-مخصص الديون املشكوك يف حتصيلها

276.070207.841يف 31 ديسمبر
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عقارات ومعدات  .6

أجهزة كمبيوترأثاث وتركيباتسياراتبرادات ومعداتاملبانياألرض
 حتسينات على
 املباني املؤجرة

واألخرى
اإلجماليأعمال قيد التنفيذ

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
التكلفة:

5.922.488746.529.480223.521.14517.288.92043.314.00430.666.89579.507.977233.420.2901.380.171.199يف 1 يناير 2018
5.635.7912.706.9083.366.5005.122.6024.784.345987.29662.036.39584.639.837- إضافات

)449.996()26.312()9.187()45.830()22.691(-)345.976(--استبعادات
-)241.333.381(403.2201.776.8396.441.859-207.493.44525.218.018- حتويالت

5.922.488959.658.716251.100.09520.655.42048.817.13537.182.24986.927.94554.096.9921.464.361.040يف 31 ديسمبر 2018

االستهالك:
277.182.043-97.530.80296.029.24712.217.69517.490.87621.682.00432.231.419-يف 1 يناير 2018
64.624.110-21.069.18921.454.1092.735.4577.303.8284.315.6427.745.885-  االستهالك للسنة

)321.323(-)6.058()35.069()20.765(-)259.431(-- متعلق باالستبعادات

341.484.830-118.599.991117.223.92514.953.15224.773.93925.962.57739.971.246-يف 31 ديسمبر 2018

صايف القيمة الدفترية:
5.922.488841.058.725133.876.1705.702.26824.043.19611.219.67246.956.69954.096.9921.122.876.210يف 31 ديسمبر 2018

إيضاحات:

)1(  مت تشييد مباني بقيمة دفترية 423.970.579 ريال قطري )2017: 404.374.132 قطري( على أراضي مستأجرة من حكومة دولة 
قطر. مت احلصول على هذه األراضي مبوجب عقود إيجار تشغيلي ملدة 25 سنة. قررت اإلدارة خفض قيمة هذه املباني املشيدة على األراضي 
املستأجرة على مدى 40 سنة على أساس العمر اإلنتاجي املتوقع لها، وباعتقاد االدارة أن هذه العقود ميكن جتديدها لفترة أخرى تتجاوز 

األعمار اإلنتاجية لتلك املباني. 

)2(  تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إنشاء 5 متاجر كبرى جديدة، ويتم متويل هذه األعمال اإلنشائية بقرض مت احلصول عليه من 
بنوك محلية. إن تكاليف االقتراض املرسملة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 بلغت 5.953.600 ريال قطري )2017: 1.426.533 

ريال قطري(. يحمل هذا القرض معدل ربح 3% إلى 5.5% )2017: 3% سنوياً(. 

)3( كما يف تاريخ التقرير، سجلت املجموعة 31 قطعة أرض )2017: 31 قطعة أرض( من األراضي التي منحتها إياها حكومة دولة قطر 
بالقيمة االسمية يف الدفاتر احملاسبية.  
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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 6.  عقارات ومعدات - تتمة 

أجهزة كمبيوترأثاث وتركيباتسياراتبرادات ومعداتاملبانياألرض
 حتسينات على
 املباني املؤجرة

واألخرى
اإلجماليأعمال قيد التنفيذ

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري
التكلفة:

5.872.473597.641.319200.327.69316.695.13037.996.80126.618.86775.523.973181.731.3501.142.407.606يف 1 يناير 2017
50.0154.657.3961.879.874808.8003.888.9713.771.9902.469.121221.118.882238.645.049 إضافات

)798.677(-)295.974()66.361()124.178()215.010()97.154(--استبعادات
-)169.347.163(1.552.410342.3991.810.857-144.230.76521.410.732- حتويالت

)82.779()82.779(-------شطب

5.922.488746.529.480223.521.14517.288.92043.314.00430.666.89579.507.977233.420.2901.380.171.199يف 31 ديسمبر 2017

االستهالك:
221.729.181-81.400.04377.165.4769.868.81910.785.26517.483.88725.025.691-يف 1 يناير 2017
56.150.449-16.130.75918.954.8412.563.8766.770.9084.243.6277.486.438-  االستهالك للسنة

)697.587(-)280.710()45.510()65.297()215.000()91.070(-- متعلق باالستبعادات

277.182.043-97.530.80296.029.24712.217.69517.490.87621.682.00432.231.419-يف 31 ديسمبر 2017

صايف القيمة الدفترية:
5.922.488648.998.678127.491.8985.071.22525.823.1288.984.89147.276.558233.420.2901.102.989.156يف 31 ديسمبر 2017
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 7  الشهرة

القيمة الدفترية للشهرة موزعة على وحدات توليد النقد كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

 الشركة القطرية
227.028.986227.028.986لألسواق ذ.م.م.

 سوق امليرة ش.م.ع.ع.
 )السفير ُعمان( –

117.069.012117.069.012 خمسة متاجر

344.097.998344.097.998

الشركة القطرية لألسواق ذ.م.م.

املولدة  الوحدات  هذه  من  استردادها  املمكن  املبالغ  حتديد  يتم 
للنقد بطريقة القيمة عند االستخدام. وتستخدم يف هذه الطريقة 
التدفقات النقدية املتوقعة بناًء على توقعات اإلدارة حول اإليرادات 
 %8.57 خصم  ومبعدل  منفصلة  سنوات   5 لفترة  الربح  وهامش 
والضرائب  الفوائد  قبل  الربح  توقعات  تعديل  مت   .)%8  :2017(
متطلبات  يف  التغيرات  مقابل   )EBITDA( واإلطفاء  واالستهالك 
التدفقات  إلى  للتوصل  الرأسمالية  والنفقات  العامل  املال  رأس 
النقدية احلرة املتوقعة. يتم إجراء توقعات التدفقات النقدية ألكثر 
من 5 سنوات باستخدام معدل منو مطرد قدره %2.7 )2017: %3( 

وهو معدل النمو املتوقع للشركة على املدى الطويل.

االفتراضات األخرى املستخدمة يف احتساب القيمة عند االستخدام 
تشمل معدل منو اإليرادات املتوقع، ومتوسط   الهامش الثابت للربح 
قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، والنفقات الرأسمالية 
كمؤشرات  والتاريخية  ية  ل احلا املعامالت  استخدام  مت  املتوقعة. 

للمعامالت املستقبلية. 

الهامة  االفتراضات  معقول يف  تغيير محتمل  أي  أن  اإلدارة  تعتقد 
املذكورة أعاله والتي تستند إليها القيمة القابلة لالسترداد لن ينتج 
القابلة  قيمتها  عن  للشهرة  الدفترية  القيمة  يف  مادية  زيادة  عنه 
لالسترداد، وبالتالي لم يتم حتقيق خسارة االنخفاض يف القيمة يف 
عامي 2018 و 2017. لم يتم إدراج أي انخفاض يف قيمة الشهرة 

منذ حتقيقها مبدئياً.  

 

سوق امليرة ش.م.ع.ع. )السفير ُعمان( – خمسة متاجر: 

مت حتديد املبالغ القابلة لالسترداد من هذه الوحدات املولدة للنقد 
تلك  يف  وتستخدم  االستخدام.  عند  القيمة  حسابات  أساس  على 
اإليرادات  بناء على  النقدية  التدفقات  توقعات  املعاجلة احملاسبية 
املتوقعة وهوامش الربح املعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة 
5 سنوات مبعدل خصم 10.58% )2017: 10%(. مت تعديل الربح 
املتوقع قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وفقاً للتغيرات 
إلى  للتوصل  الرأسمالية  النفقات  ومتطلبات  العامل  املال  رأس  يف 
التدفقات النقدية احلرة املتوقعة. يتم استقراء التدفقات النقدية ملا 
بعد اخلمس سنوات باستخدام معدل منو ثابت قدره %2.2 )2017: 

2.6%(، وهو معدل النمو املتوقع على املدى الطويل للشركة. 

االستخدام  عند  القيمة  الحتساب  املستخدمة  األخرى  التقديرات 
لهامش  الثابت  واملتوسط  املتوقع،  اإليرادات  منو  معدل  تتضمن 
 )EBITDA( واإلطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  الربح 
والنفقات الرأسمالية املتوقعة. وقد مت استخدام املعامالت احلالية 

والتاريخية كمؤشرات للمعامالت املستقبلية. 

الهامة  التقديرات  يف  محتمل  معقول  تغير  أي  أن  اإلدارة  تعتقد 
املذكورة أعاله، والتي حتدد مبوجبها املبالغ املمكن استردادها، لن 
ينتج عنه جتاوز القيمة الدفترية للشهرة قيمتها القابلة لالسترداد، 
وبناًء على ذلك لم يتم تسجيل أية خسارة النخفاض القيمة خالل 
منذ  الشهرة  قيمة  يف  انخفاض  تسجيل  يتم  لم   .2017 و   2018

إدراجها املبدئي.  

8   موجودات غير ملموسة أخرى  
املتحصل  املكتملة  غير  واالتفاقيات  العمالء  مع  العقود  ذلك  ميثل 
عليها خالل توحيد األعمال وبرامج الكمبيوتر. تطفأ هذه املوجودات 

على مدى أعمارها االنتاجية.  

كانت احلركة على هذه املوجودات كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

التكلفة:
17.811.17517.811.175 يف 1 يناير

17.811.17517.811.175  يف 31 ديسمبر

اإلطفاء:
12.056.80510.522.521 يف 1 يناير

1.462.1041.534.284 اإلطفاء للسنة

13.518.90912.056.805  يف 31 ديسمبر

صايف القيمة الدفترية:
4.292.2665.754.370  يف 31 ديسمبر

 

9  استثمارات يف أوراق مالية   
20182017

ريال قطريريال قطري

135.211.105122.620.712استثمارات يف أسهم مدرجة
 استثمارات يف أسهم غير

10.204.2277.127.773مدرجة

145.415.332129.748.485

إيضاحات:

متثل االستثمارات يف أوراق مالية استثمارات يف أسهم متداولة . 1
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

قبل . 2 من  إدارتها  يتم  أعاله  املدرجة  األسهم  يف  االستثمارات 
إدارة صناديق االستثمار، ويتم  شركات شهيرة متخصصة يف 
بالنيابة  الشركات  هذه  قبل  من  االستثمارية  القرارات  اتخاذ 

عن املجموعة.  

عند بيع استثمارات أسهم حقوق امللكية، يتم حتويل أي رصيد . 3
ضمن احتياطي االيرادات الشاملة األخرى يتعلق بهذه األسهم 

إلى األرباح املدورة، وال يتم حتويله إلى الربح أو اخلسارة.

كانت احلركة يف هذه االستثمارات كالتالي:. 4

20182017
ريال قطريريال قطري

129.748.485159.926.871 يف 1 يناير
193.999.071228.900.497   إضافات

)228.283.891()198.668.551( استبعادات
 صايف التغيرات يف القيمة

)30.794.992(20.336.327 العادلة

145.415.332129.748.485 يف 31 ديسمبر
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10      استثمارات يف شركات زميلة
إن استثمارات املجموعة يف شركات زميلة كالتالي:

نسبة امللكية للمجموعة
20182017مكان التأسيس

%%والعمليات النشاط الرئيسي الشركة الزميلة

 خدمات التخزين والقيمةشركة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م.
51%51%قطر املضافة والشحن

51%51%قطر صناعة وبيع املخبوزات شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

بالرغم من أن حصة ملكية الشركات أعاله تتجاوز 50%، إال أن املجموعة لها فقط تأثير كبير على السياسات املالية والتشغيلية لتلك الشركات، 
ولذلك لم يتم اعتبارها شركات تابعة للمجموعة. 

إن احلركة يف االستثمارات يف الشركات الزميلة كالتالي:

20182017
ريال قطريريال قطري

98.49798.497يف 1 يناير
)3.879.717()5.431.486( مخصص مسجل لشركة مخابز األمراء ذ.م.م. كما يف 1 يناير

)1.551.769()1.853.432(حصة يف النتائج املالية للسنة
7.284.9185.431.486يعرض منفصاًل كمخصص للعجز يف شركة زميلة من شركة مخابز األمراء ذ.م.م. )إيضاح 18(

98.49798.497 يف 31 ديسمبر

املخزون   11

20182017
ريال قطريريال قطري

203.274.214201.016.260  بضاعة جاهزة للبيع
1.240.5581.747.761 مواد استهالكية وقطع غيار

204.514.772202.764.021
)6.246.418()8.654.095(يخصم: مخصص بضاعة قدمية وبطيئة احلركة

195.860.677196.517.603
 

كانت احلركة يف مخصص البضاعة القدمية وبطيئة احلركة كالتالي:

20182017
ريال قطريريال قطري

6.246.4185.205.340 يف 1 يناير
2.407.6771.041.078 املخصص للسنة

8.654.0956.246.418 يف 31 ديسمبر
 

مت اإلفصاح عن املخصص للسنة يف املصروفات العمومية واإلدارية مببلغ 1.546.324 ريال قطري )2017: 1.914.801 ريال قطري(
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مدينون جتاريون وذمم مدينة أخرى   12

20182017
ريال قطريريال قطري

6.291.1719.740.496مدينون جتاريون
13.048.93122.549.011دفعات مقدمة للموردين

 مستحقات مدينة من
9.422.41011.389.585 بطاقات إئتمانية

15.140.98010.557.423 ودائع
9.915.2557.799.098مصاريف مدفوعة مقدماً
4.578.3364.713.879مستحقات من املوظفني

7.566.8072.159.206إيجارات مستحقة
2.052.425948.584 إيرادات فوائد مستحقة

1.444.907409.579ذمم مدينة أخرى

69.461.22270.266.861
 يخصم: مخصص

 انخفاض قيمة الذمم
)1.340.067()3.299.596(املدينة )إيضاح 27(

66.161.62668.926.794
 

إيضاحات:

االئتمانية . 1 اخلسائر  حول  االئتمان  مخاطر  حول  االفصاح  مت 
املعيار  ملتطلبات  وفقاً  املدينة  التجارية  الذمم  من  املتوقعة 

الدولي للتقارير املالية 9، يف االيضاح رقم 27.

على . 2 احلصول  يتم  ال  للمجموعة،  االعتيادية  للممارسة  وفقاً 
أغلب  فإن  وبالتالي  املدينة،  التجارية  الذمم  على  ضمانات 

الذمم املدينة غير مضمونة. 

نقد وبنود مماثلة للنقد      13
 إن رصيد نقد وبنود مماثلة للنقد كما يف نهاية السنة والذي يظهر 
يف بيان التدفقات النقدية املوحد ميكن تسويته للبنود املتعلقة به يف 

بيان املركز املالي املوحد كما يلي:   

20182017
ريال قطريريال قطري

2.138.7532.311.610 نقد يف الصندوق
385.787.808308.388.123أرصدة لدى البنوك

387.926.561310.699.733

124.716.00050.116.000 ودائع قصيرة األجل
 ناقص: مخصص اخلسارة
 االئتمانية للودائع قصيرة

)120.885()122.071(األجل )إيضاح 27(

124.593.92949.995.115

 إجمالي األرصدة لدى
512.520.490360.694.848البنوك والنقد

 ودائع ألجل تستحق بعد
)10.600.000()42.716.000( 90 يوماً

 أرصدة بنكية مقيدة
)80.668.712()84.296.992()إيضاح 3(

 مخصص اخلسارة
 االئتمانية للودائع قصيرة

122.071120.885األجل

385.629.569269.547.021
إيضاحات:

الودائع ألجل لها آجال استحقاق متنوعة وحتمل هامش ربح . 1
مبعدالت السوق.

مت االفصاح حول مخاطر االئتمان املتعلقة باخلسائر االئتمانية . 2
املتوقعة من الودائع ألجل وفقاً لتعليمات املعيار الدولي للتقارير 

املالية 9 يف االيضاح رقم 27.

لدى . 3 بها  احملتفظ  املبالغ  تتضمن  املقيدة  البنكية  احلسابات 
البنوك لتوزيعات األرباح التي مت املوافقة عليها خالل االجتماع 

السنوي للجمعية العمومية.

رأس املال   14

20182017
ريال قطريريال قطري

 املصرح به واملصدر
 واملدفوع بالكامل:

 20.000.000 سهم
 بقيمة 10 ريال قطري

200.000.000200.000.000 للسهم

ايضاح:

)1( بعد تاريخ التقرير، أصدرت هيئة قطر لألسواق املالية تعليمات 
إلى جميع الشركات املدرجة بالسوق الرئيسية لبورصة قطر إلجراء 
ريال قطري  العادية من 10  القيمة االسمية ألسهمها  جتزئة على 
إلى 1 ريال قطري لكل سهم. ونتيجة لذلك، سوف يتم جتزئة أسهم 
الشركة إلى 200.000.000 سهم بقيمة 1 ريال قطري لكل سهم. 
املساهمني خالل  موافقة  بانتظار  الشركة  أسهم  عملية جتزئة  إن 

اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املقرر انعقادها يف حينه.

االحتياطيات   15
االحتياطي القانوني

ينص قانون الشركات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015 على 
وجوب حتويل نسبة 10% من صايف الربح السنوي إلى اإلحتياطي 
املال  رأس  من   %50 االحتياطي  هذا  رصيد  يبلغ  حتى  القانوني 
االحتياطي  رصيد  إلى  التحويالت  وقف  الشركة  قررت  املصدر. 
االحتياطي  إن  املال.  رأس  من   %50 الرصيد  بلغ  حيث  القانوني، 
القانوني غير قابل للتوزيع اال يف احلاالت التي ينص عليها القانون 

أعاله. 

االحتياطي االختياري

بناًء  العمومية،  للجمعية  يجوز  للمجموعة،  األساسي  للنظام  وفقاً 
على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من صايف الربح 
هذا  استخدام  ويجوز  االختياري،  االحتياطي  حساب  يف  وإيداعه 
الرصيد يف األشكال والطرق التي يقررها املساهمون خالل اجتماع 
اجلمعية العمومية. لم تكن هناك حركة على املخصص خالل السنة 

املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )2017: ال شيء(.

 االحتياطيات األخرى
املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل احتياطي 

اإليرادات الشاملة األخرى 

قامت املجموعة بإدراج التغيرات يف القيمة العادلة لالستثمارات يف 
األوراق املالية يف اإليرادات الشاملة األخرى. تدرج هذه التغيرات 
من خالل  العادلة  بالقيمة  املالية  املوجودات  احتياطي  املجمعة يف 
املجموعة  تقوم  امللكية.  حقوق  ضمن  األخرى  الشاملة  اإليرادات 
بيع  عند  املدورة  األرباح  إلى  االحتياطي  هذا  من رصيد  بالتحويل 

األوراق املالية ذات الصلة. 

16    قروض وتسهيالت 

20182017
ريال قطريريال قطري

108.068.818121.658.422 القرض )1(
-125.000.000 القرض )2(

233.068.818121.658.422

تعرض يف بيان املركز املالي املوحد كالتالي:

20182017
ريال قطريريال قطري

219.990.753108.972.229 اجلزء غير املتداول
13.078.06512.686.193 اجلزء املتداول

233.068.818121.658.422



93

الميرة التقرير السنوي | 2018

92

شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.
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16    قروض وتسهيالت - تتمة
القرض )1(

مت احلصول على تسهيل املرابحة من بنك قطر للتنمية لتمويل جزء 
تابعة يف سلطنة عمان. تتضمن  من عملية االستحواذ على شركة 
املال لألنشطة  بهيكل رأس  تتعلق  التسهيل شروط محددة  اتفاقية 
إحدى  وهي  ش.م.ع.ع.،  امليرة  أسواق  لشركة  التشغيلية  التجارية 
الشركات التابعة للمجموعة يف سلطنة عمان. يحمل هذا القرض 

ربح مبعدل 3% سنوياً.

مت إجراء سحب أولي للتسهيالت يف 20 يونيو 2014 مببلغ 89 مليون 
ريال قطري. يسدد هذا املبلغ على 40 قسط ربع سنوي ابتداء من 

30 سبتمبر 2016.  

من  إضايف  مبلغ  2016، مت سحب  عام  من  األخير  النصف  خالل 
بالكامل يف  استخدامه  ومت  قطري  ريال  مليون   50 قدره  التسهيل 
إنشاء بعض املتاجر للشركة، ويسدد على 40 قسط ربع سنوي ابتداء 

من 5 ديسمبر 2016.

هذا القرض مضمون بضمان مؤسسي باسم امليرة القابضة ذ.م.م.، 
وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة.

القرض )2(

 200 مببلغ  مرابحة  قرض  اتفاقية  الشركة  أبرمت  السنة،  خالل 
مليون ريال مع أحد البنوك احمللية يف دولة قطر لتمويل اخلطط 
التوسعية للشركة. يحمل القرض ربحاً بسعر عمليات االقراض يف 
دولة قطر )QMRL( مضافا إليه 0.25% وبحد أدنى 5.25%. مت 
أول سحب على القرض يف 21 مارس 2018 مببلغ 125 مليون ريال 
قطري. يسدد مبلغ القرض على 20 قسط ربع سنوي اعتبارا من 

مارس 2020. 

17    مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

20182017
ريال قطريريال قطري

31.489.21728.843.897يف 1 يناير
7.620.6477.749.461 املخصص خالل السنة
 مكافأة نهاية اخلدمة

)5.104.141()4.811.872( املدفوعة

34.297.99231.489.217يف 31 ديسمبر

دائنون جتاريون وذمم دائنة أخرى    18 

20182017
ريال قطريريال قطري

487.595.083431.406.765دائنون جتاريون
97.692.09394.731.809توزيعات أرباح مستحقة

52.391.29441.679.878 مصروفات مستحقة
21.360.38129.156.290 أرصدة محتجزة دائنة
 مخصص للعجز لدى

 إحدى الشركات الزميلة
7.284.9185.431.486)إيضاح 10(

 مخصص املساهمة
 يف صندوق األنشطة

4.381.3284.665.166  االجتماعية والرياضية
2.020.23013.491.441مبلغ مستحق للمقاولني
 التزامات عقد برنامج

-576.313 الوالء
574.8921.022.179إيرادات إيجار مؤجلة

13.004.01713.572.104 أرصدة دائنة أخرى

686.880.549635.157.118

املوحد  املالي  املركز  بيان  يف  املدينة  املستحقة  األرصدة  تعرض 
كالتالي:

21.360.38129.156.290 جزء متداول
812.6899.423.111جزء غير متداول

22.173.07038.579.401

إفصاحات األطراف ذات العالقة   19
املعامالت مع األطراف ذات العالقة

متثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة، والهيئات احلكومية 
وأعضاء  املساهمني،  وكبار  الزميلة،  والشركات  احلكومية،  وشبه 
مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة، والشركات التي 
يكونون فيها املالك الرئيسيون. ويف سياق األعمال العادية، تدخل 
املجموعة يف معامالت مع أطراف ذات عالقة. ويتم املوافقة على 

سياسات التسعير وشروط املعامالت من قبل إدارة املجموعة.

مال  رأس  من   %26 قدرها  حصة  ذ.م.م  القابضة  قطر  متتلك 
املجموعة  تقوم  للمجموعة  العادية  األعمال  سياق  ويف  الشركة. 
بتوريد بضائعها ملختلف اجلهات احلكومية وشبه احلكومية يف دولة 
اجلهات يف  من هذه  بعض اخلدمات  املجموعة  وتتلقى  كما  قطر، 

دولة قطر. 

تعرض املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الربح 
أو اخلسارة كالتالي:

20182017
ريال قطريريال قطري

 املشتريات:
 شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

1.404.8705.144.909)شركة زميلة(

 املبيعات:
 شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

2.512.7913.651.219)شركة زميلة(

إيرادات عمولة املبيعات:
 شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

1.137.2631.286.227)شركة زميلة(
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أرصدة األطراف ذات العالقة

كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف بيان املركز 
املالي املوحد كالتالي:

 مبالغ مستحقة من أطراف
20182017ذات عالقة:

ريال قطريريال قطري

 الشركات الزميلة:
13.877.09110.550.618 شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

 شركة أرامكس للخدمات
25.11911.469اللوجستية ذ.م.م.

13.902.21010.562.087

شروط وأحكام املعامالت مع األطراف ذات العالقة

تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة لشروط مماثلة للشروط 
السائدة يف املعامالت التجارية بالسوق. األرصدة املستحقة يف نهاية 
السنة غير مضمونة وبال فائدة وحدوث تسوية نقدا. لم تكن هناك 
أي ضمانات مقدمة أو مستلمة على الذمم املدينة أو الدائنة ألي 
طرف من األطراف ذات العالقة.طرف من األطراف ذات العالقة.

 مكافآت كبار املوظفني باإلدارة العليا 

20182017
ريال قطريريال قطري

9.055.0914.534.537 مكافآت موظفي اإلدارة العليا
6.329.8006.235.802 مكافآت أعضاء مجلس االدارة

15.385.70110.770.339

كانت هناك زيادة يف عدد موظفي اإلدارة الرئيسيني خالل السنة 
احلالية املشمولة بالتقرير.

االلتزامات احملتملة    20
االلتزامات الرأسمالية:

إن االلتزامات الرأسمالية التقديرية للمجموعة املتعاقد عليها ولم 
جتنب لها مخصصات كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

 التزامات رأسمالية - عقارات
 ومعدات

 االلتزامات الرأسمالية
 التقديرية املعتمدة واملتعاقد
120.718.02998.405.756عليها كما يف تاريخ التقرير

التزامات مبوجب عقد إيجار تشغيلي: 

أرض  لقطعة  لإللغاء  قابلة  تأجير غير  اتفاقيات  املجموعة  أبرمت 
ومباني محددة مبتاجر مختلفة. احلد األدنى لإليجارات املستحقة 
ديسمبر   31 يف  كما  التشغيلي  اإليجار  عقود  مبوجب  مستقباًل 

كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

30.437.90134.920.340 خالل سنة واحدة
 أكثر من سنة وأقل من

91.093.91579.264.526 خمس سنوات

138.920.066111.988.775أكثر من خمس سنوات

260.451.882226.173.641

املطلوبات احملتملة    21
يف 31 ديسمبر 2018، كان لدى املجموعة مطلوبات محتملة تتعلق 
ناشئة خالل  أخرى  وأجور  مستندية  واعتمادات  بخطابات ضمان 
أي  عنها  ينشأ  أن  املتوقع  من  وليس  للمجموعة  العادية  األعمال 

التزامات هامة. تفاصيل املطلوبات احملتملة كالتالي: 

20182017
ريال قطريريال قطري

1.325.5142.054.575خطابات ضمان
1.228.064660.252اعتمادات مستندية

2.553.5782.714.827

توزيعات أرباح    22
 %85 بنسبة   2018 لعام  نقدية  أرباح  توزيع  اإلدارة  مجلس  اقترح 
بواقع 8.5 ريال قطري للسهم وبإجمالي 170 مليون ريال قطري، 
اجلمعية  اجتماع  خالل  املساهمني  على  املقترح  هذا  طرح  وسيتم 
العمومية القادمة للموافقة عليه )2017: 8.5 ريال قطري للسهم 

بإجمالي 170 مليون ريال قطري لسنة 2017(.

خالل السنة احلالية املشمولة بالتقرير، وبعد احلصول على موافقة 
املساهمني خالل االجتماع السنوي للمساهمني الذي عقد يف 27 
مارس 2018، وزعت الشركة أرباح نقدية بواقع 8.5 ريال قطري 
للسنة  املساهمني  على  قطري  ريال  مليون   170 وبإجمالي  للسهم 
مليون   180 بإجمالي  للسهم  قطري  ريال   9  :2017(  2017 املالية 

ريال قطري(. 

مساهمة الصندوق االجتماعي    23
الشركة مببلغ 4.38  لسنة 2008، ساهمت  رقم 13  للقانون  وفقا 
مليون ريال قطري من الربح خالل عام 2018 )2017: 4.66 مليون 
ريال قطري(، أي ما يعادل 2.5% من صايف الربح السنوي املعدل 
والثقافية  الرياضة  األنشطة  لدعم  التابعة،  والشركات  للشركة 

واالجتماعية واخليرية.

 

24  العائد األساسي واملخفف للسهم 
حتتسب ربحية السهم بقيمة ربح السنة العائد للمساهمني بالشركة 
األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. 
إن العائد األساسي احملتسب للسهم يعادل العائد املخفف للسهم، 
ملساهمي  العائد  الربح  صايف  يف  اختالفات  هناك  تكن  لم  يحث 

الشركة األم ولألسهم القائمة.

20182017
ريال قطريريال قطري

 الربح العائد ملساهمي
182.393.172194.048.081 الشركة األم

 املتوسط املرجح لعدد
20.000.00020.000.000 األسهم

 العائد األساسي واملخفف
9.129.70للسهم
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التحليل القطاعي    25
ألغراض اإلدارة تنتظم املجموعة يف شكل وحدات أعمال مقسمة 
قطاعات  ثالثة  ولها  تقدمها،  التي  واخلدمات  املنتجات  حسب 

تشغيلية كالتالي: 

قطاع التجزئة، ويشمل عمليات بيع وشراء السلع االستهالكية.. 1

قطاع االستثمار، ويشمل األسهم وصناديق االستثمار احملتفظ . 2
بها كاستثمارات يف أوراق مالية وودائع ثابتة.

اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

 السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2017:
2.861.191.431--2.861.191.431املبيعات

)2.383.300.077(--)2.383.300.077(تكلفة املبيعات

477.891.354--477.891.354إجمالي الربح
69.509.19269.509.192--إيرادات إيجار املتاجر
6.408.784-6.408.784-  إيرادات توزيعات أرباح

3.069.622-3.069.622-إيرادات فوائد
6.833.597--6.833.597إيرادات أخرى

484.724.9519.478.40669.509.192563.712.549اإليرادات التشغيلية

)307.391.496()5.152.861()668.286()301.570.349(مصاريف عمومية وإدارية
)1.551.769(-)1.551.769(- حصة يف خسارة شركة زميلة

)57.684.733()5.477.898()1.067.083()51.139.752(االستهالك واإلطفاء
)2.638.538(--)2.638.538( تكاليف التمويل

129.376.3126.191.26858.878.433194.446.013 الربح قبل ضريبة الدخل
)171.504(--)171.504( مصروف ضريبة الدخل

129.204.8086.191.26858.878.433194.274.509الربح للسنة

متثل إيرادات القطاع أعاله اإليرادات احملققة من العمالء اخلارجيني. لم تكن هناك مبيعات بني القطاعات خالل السنة احلالية )2017: ال 
شيء(. إن السياسات احملاسبية للقطاع هي ذات السياسات احملاسبية للمجموعة املبينة باإليضاح 2. 

 

قطاع التأجير، ويشمل تأجير املتاجر يف مراكز التسوق اململوكة . 3
للمجموعة. 

منفصلة  بصورة  األعمال  لقطاعات  التشغيل  نتائج  اإلدارة  تراقب 
يتم  األداء.  وتقييم  املوارد  تخصيص  حول  القرارات  اتخاذ  لغرض 
ويقاس  التشغيل،  خسارة  أو  ربح  على  بناء  القطاعات  أداء  تقييم 
يف  التشغيلية  اخلسائر  أو  األرباح  بها  تقاس  التي  الطريقة  بنفس 

البيانات املالية املوحدة.  

اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

 السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018:
2.995.961.214--2.995.961.214املبيعات

)2.499.536.685(--)2.499.536.685(تكلفة املبيعات

496.424.529--496.424.529إجمالي الربح
75.842.67075.842.670--إيرادات إيجار املتاجر
7.071.165-7.071.165-  إيرادات توزيعات أرباح

2.962.432-2.962.432-إيرادات فوائد
4.379.479--4.379.479إيرادات أخرى

500.804.00810.033.59775.842.670586.680.275اإليرادات التشغيلية

)333.017.324()7.880.074()595.870()324.541.380(مصاريف عمومية وإدارية
)1.853.432(-)1.853.432(- حصة يف خسارة شركة زميلة

)66.086.214()5.882.263()1.067.969()59.135.982(االستهالك واإلطفاء
)3.175.016(--)3.175.016( تكاليف التمويل

113.951.6306.516.32662.080.333182.548.289 الربح قبل ضريبة الدخل
)68.229(--)68.229( مصروف ضريبة الدخل

113.883.4016.516.32662.080.333182.480.060الربح للسنة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

التحليل القطاعي – تتمة    25

يبني اجلدول التالي املوجودات القطاعية املتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 وللسنة املنتهية يف 31 
ديسمبر 2017 على التوالي:

اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

املوجودات القطاعية:
2.007.396.199194.997.619202.831.4882.405.225.306 يف 31 ديسمبر 2018

1.528.154.216534.253.587156.982.0352.219.389.838 يف 31 ديسمبر 2017

افصاحات أخرى

اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

 النفقات الرأسمالية:
2.561.72884.639.837-82.078.109 يف 31 ديسمبر 2018

6.232.114238.645.049-232.412.935 يف 31 ديسمبر 2017

تتكون النفقات الرأسمالية من إضافات إلى العقارات واآلالت واملعدات. 

جغرافيا، تعمل املجموعة يف كل من دولة قطر وسلطنة عمان. وفيما يلي ملخص ألهم األرصدة املتعلقة باألعمال يف كال البلدين:

اإلجمالياستبعاداتُعمانقطر
20182017201820172018201720182017

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

 إجمالي
2.405.225.3062.219.389.838)24.202.229()30.255.670(2.244.128.3682.058.295.846191.352.608185.296.221املوجودات

 إجمالي
955.336.118797.935.709)24.202.229()30.255.670(931.613.537773.922.68753.978.25148.215.251املطلوبات

اإلجمالياستبعاداتُعمانقطر
20182017201820172018201720182017

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

2.995.961.2142.861.191.431--2.856.380.9772.719.122.070139.580.237142.069.361 املبيعات

 األرباح
182.480.060194.274.509--181.406.684192.700.3631.073.3761.574.146)إيضاح(

 
إيضاح:

مت تعديل األرباح الفعلية احملققة باملواقع اجلغرافية أعاله للتوصل إلى الربح اجلغرايف للمجموعة.

شركات تابعة هامة مملوكة جزئياً   26
املعلومات املالية للشركات التابعة ذات احلصص املادية غير املسيطرة كالتالي: 

نسبة حصة امللكية إلى احلصص غير املسيطرة: 

 بلدالشركة التابعة
التأسيس

 احلصص غير
األرصدة املتراكمةالربح املوزع )اخلسارة املوزعة(املسيطر عليها

201820172018201720182017

30110.062270.98939.876.86639.766.804%30٪ُعمانأسواق امليرة ش.م.ع.ع.
1.335.8671.357.915)34.527()22.048(30%30٪ُعمانامليرة عمان ش.م.ع.ع.

 شركة أجلي للبيع بالتجزئة
)7.440()8.566()10.034()1.126(49%49٪سويسراإس إيه آر إل

86.888226.42841.204.16741.117.279
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

شركات تابعة هامة مملوكة جزئيًا – تتمة    26
إيضاحات:

مجلس  أعضاء  غالبية  عزل  أو  تعيني  على  القدرة  املجموعة  لدى 
اإلدارة للشركات التابعة املذكورة أعاله. يتم حتديد األنشطة ذات 
أساس  على  اإلدارة  قبل مجلس  من  التابعة  الشركات  لهذه  الصلة 
لديها  املجموعة  أن  اإلدارة  مجلس  يرى  ولذلك  التصويت.  أغلبية 
هذه  يف  دمجها  مت  وبالتالي  التابعة،  الشركات  هذه  على  سيطرة 

البيانات املالية املوحدة. 

التابعة  بالشركات  املتعلقة  املالية  املعلومات  ملخص  يلي  فيما 
أنه ال  لديها حصص غير مسيطرة هامة. وحيث  التي  للمجموعة 
بالتجزئة إس  للبيع  توجد صفقات وأرصدة هامة يف شركة أجلي 
إيه آر إل، لم تدرج املبالغ ذات الصلة يف ملخص املعلومات املالية. 
إن ملخص املعلومات املالية أدناه ميثل املبالغ قبل اخلصومات داخل 

املجموعة.

أسواق امليرة ش.م.ع.ع. وامليرة عمان ش.م.ع.ع.

بيان الربح أو اخلسارة:

20182017
ريال قطريريال قطري

139.580.237142.069.362 إيرادات
8.392.1888.869.079إيرادات أخرى

)149.978.727()147.610.815( مصروفات

361.610959.714 الربح قبل ضريبة الدخل
)171.504()68.229( مصروف ضريبة الدخل

293.381788.210 الربح للسنة

 العائد إلى:
205.367551.748 مساهمي الشركة األم

 احلصص غير املسيطر
88.014236.462 عليها

293.381788.210

بيان املركز املالي:

20182017
ريال قطريريال قطري

148.149.013142.485.624 موجودات غير متداولة
43.203.59446.238.120موجودات متداولة

191.352.607188.723.744

 حقوق امللكية العائدة
96.163.03995.957.676 ملساهمي الشركة األم

 احلصص غير املسيطر
41.212.73241.124.719 عليها

1.524.9961.387.216 مطلوبات غير متداولة

52.451.84050.254.133مطلوبات متداولة

191.352.607188.723.744

بيان التدفقات النقدية:

20182017
ريال قطريريال قطري

 صايف النقد من األنشطة
3.388.45110.062.277 التشغيلية

 صايف النقد املستخدم يف
)1.027.045()10.889.784(األنشطة االستثمارية

 صايف النقد املستخدم يف
)3.635.935(4.491.572األنشطة التمويلية

 صايف )النقص( الزيادة يف
5.399.297)3.009.761( النقد وما يف حكمة

 

 27    إدارة املخاطر املالية  
األهداف والسياسات

جتاريون  دائنون  للمجموعة  الرئيسية  املالية  املطلوبات  تتضمن 
وأرصدة  للمقاولني  مستحق  ومبلغ  مستحقة  أرباح  وتوزيعات 
ويتمثل  وتسهيالت.  وقروض  أخرى  دائنة  وذمم  دائنة  محتجزة 
على  احلصول  يف  املالية  املطلوبات  هذه  من  الرئيسي  الغرض 
التمويل لعمليات املجموعة. ولدى املجموعة موجودات مالية مختلفة 
وودائع  ائتمانية  بطاقات  من  مدينة  ومستحقات  جتاريون  مدينون 
ومبالغ مستحقة من موظفني وذمم تأجير مدينة، ومبالغ مستحقة 
من أطراف ذات عالقة، وذمم مدينة أخرى، واستثمارات يف أوراق 
البنوك، وتنشأ هذه املوجودات مباشرة  مالية، ونقد وأرصدة لدى 
من عمليات املجموعة. تتمثل املخاطر الهامة الناجتة عن األدوات 
ومخاطر  االئتمان،  ومخاطر  السوق،  للمجموعة يف مخاطر  املالية 
السيولة. تقوم اإلدارة مبراجعة واعتماد السياسات املتعلقة بإدارة 

كل من هذه املخاطر، ونلخصها فيما يلي: 

مخاطر السوق

أسعار  مثل  السوق،  أسعار  تقلبات  تأثير  السوق يف  تتمثل مخاطر 
على  األسهم،  وأسعار  األجنبية  العمالت  صرف  وأسعار  الفائدة 
تقوم  للمجموعة.  املالية  األدوات  قيمة  أو  امللكية  أو حقوق  الدخل 
تلك  من  كل  بإدارة  املتعلقة  السياسات  واعتماد  مبراجعة  اإلدارة 

املخاطر، والتي نلخصها فيما يلي: 

مخاطر أسعار الفائدة 

أو  العادلة  القيمة  تغير  مخاطر  يف  الفائدة  أسعار  مخاطر  تتمثل 
أسعار  لتقلبات  نتيجة  مالية  ألداة  املستقبلية  النقدية  التدفقات 
يف  التغيرات  ملخاطر  املجموعة  تعرض  ويتعلق  بالسوق.  الفائدة 
التي  الطلب  بالودائع حتت  أساسي  بشكل  بالسوق  الفائدة  أسعار 

حتمل أسعار فائدة عائمة. 

التغيرات  تأثير  هو  املوحد  اخلسارة  أو  الربح  بيان  حساسية  إن 
بناء  واحدة  لسنة  املجموعة  ربح  على  الفائدة  أسعار  املفترضة يف 
على املوجودات املالية التي حتمل أسعار فائدة عائمة كما يف 31 
ديسمبر. يتوقع أن يكون النقص يف أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً 

لتأثير الزيادات املبينة أدناه:

                                                                        

 التغير يف
 التأثير على

 الربح
ريال قطرينقاط األساس

2018
504.432+25 أدوات بأسعار فائدة عائمة

2017
713.230+25 أدوات بأسعار فائدة عائمة

مخاطر أسعار األسهم

يوضح اجلدول التالي حساسية تأثير التغيرات املتراكمة يف القيمة 
يف  احملتملة  املعقولة  للتغيرات  امللكية  حقوق  يف  املدرجة  العادلة 
يكون  أن  يتوقع  األخرى.  املتغيرات  كافة  ثبات  مع  األسهم،  أسعار 
تأثير االنخفاض يف أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات 

املبينة.

 التغير يف أسعار
األسهم

 التأثير على
حقوق امللكية
ريال قطري

2018
6.760.555+5٪ أسهم مدرجة

2017
6.131.036+5% أسهم مدرجة

مخاطر العمالت األجنبية

املالية  األدوات  قيمة  تقلب  خطر  هي  األجنبية  العمالت  مخاطر 
نتيجة للتغيرات يف أسعار العمالت األجنبية. وحيث أن سعر الريال 
بالدوالر  األرصدة  تعتبر  ال  األمريكي،  بالدوالر  مرتبط  القطري 
األمريكي متثل مخاطر عمالت أجنبية هامة، نسبة لألرصدة القليلة 

املستحقة بعمالت أجنبية غير الدوالر األمريكي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

27    إدارة املخاطر املالية – تتمة 
 مخاطر االئتمان

األطراف  عجز  حال  يف  االئتمانية  للمخاطر  املجموعة  تتعرض 
املقابلة عن سداد املدفوعات عند استحقاقها فيما يتعلق مبا يلي: 

	 مدفوعات الذمم التجارية املدينة واإليجارات املستحقة، حيث
يجب سداد الفواتير خالل 360 يوماً )2017: 120 يوماً( من 

إصدارها.

	 بالتكلفة املدرجة  البنكية  للودائع  التعاقدية  النقدية  التدفقات 
املطفأة. 

يتم تطبيق طرق تصنيف املخاطر االئتمانية وفيما يتعلق باملوجودات 
املالية منذ 1 يناير 2018 أدناه كالتالي: 

تأخذ املجموعة باالعتبار احتمال عجز األطراف املقابلة عن السداد 
عند التحقيق املبدئي للموجودات وما إذا كانت هناك زيادة هامة 
املشمولة  الفترة  مستمر خالل  أساس  على  االئتمانية  املخاطر  يف 
املخاطر  يف  هامة  زيادة  هناك  كانت  إذا  ما  ولتحديد  بالتقرير. 
السداد  يف  التأخر  مخاطر  مبقارنة  املجموعة  تقوم  االئتمانية، 
تأخر  مخاطر  مع  التقرير  تاريخ  يف  كما  املوجودات  بأحد  املتعلقة 
ذلك  خالل  باالعتبار  وتأخذ  املبدئي،  حتقيقها  تاريخ  يف  السداد 
املعلومات املعقولة والداعمة املتوفرة للفترات املستقبلية. وعلى وجه 

اخلصوص يتم األخذ باالعتبار املؤشرات التالية:  

	 .)ًالتصنيف االئتماني اخلارجي )حسبما يكون متاحا

	 األعمال يف  املتوقعة  أو  الفعلية  الهامة  السلبية  التغيرات 
التجارية أو الظروف املالية أو االقتصادية التي يتوقع أن ينتج 

عنها تغيراً هاماً يف قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.

	 التشغيلية النتائج  يف  املتوقعة  أو  الفعلية  الهامة  التغيرات 
للعميل. 

	 املالية باألدوات  املتعلقة  االئتمانية  للمخاطر  الهامة  الزيادة 
األخرى لنفس العميل. 

	 للعميل، مبا يف املتوقع  السلوك  أو  الهامة يف األداء  التغيرات 
ذلك التغيرات يف حالة السداد للعمالء داخل املجموعة والتغير 

يف النتائج التشغيلية للعميل.  

وبغض النظر عن التحليل أعاله، يفترض أن تكون هناك زيادة هامة 
باملخاطر االئتمانية إذا تخلف املدين عن سداد مدفوعاته التعاقدية 
ألكثر من 30 يوماً. ويتمثل التخلف عن سداد املوجودات املالية يف 
 360 التعاقدية خالل  املدفوعات  سداد  عن  املقابل  الطرف  تأخر 

يوماً )2017: 120 يوماً( من تاريخ استحقاقها. 

املعقولة  التوقعات  انعدام  حال  يف  املالية  املوجودات  تشطب 
الستردادها، مثل عجز املدين عن الدخول يف اتفاق إلعادة اجلدولة 
مع املجموعة. تصنف املجموعة القروض أو الذمم املدينة كغير قابلة 
للتحصيل يف حال تأخر املدين عن سداد الدفعات التعاقدية ألكثر 
من 360 يوماً )2017: 120 يوماً(. بعد إدراج مخصص للقروض أو 
استرداد  تنفيذية حملاولة  بإجراءات  املجموعة  تقوم  املدينة،  الذمم 
املبالغ املستحقة. تدرج املبالغ املستردة يف بيان الربح أو اخلسارة 

املوحد عند استردادها.  

)1( الطريقة العامة 

املجموعة  األجل. حتتسب  طويلة  االئتمانية  الشروط  ذات  املدينة  التجارية  والذمم  الثابتة  الودائع  حالة  العامة يف  الطريقة  استخدام  يتم 
للمخاطر االئتمانية بتكوين مخصصات كافية للخسائر االئتمانية املتوقعة بصورة دورية. وعند احتساب معدالت اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
تأخذ املجموعة باالعتبار معدالت اخلسائر التاريخية لكل فئة من الذمم املدينة وتقوم بضبطها وفقاً للبيانات املستقبلية حول االقتصاد الكلي. 

تقوم املجموعة بتكوين مخصصات للخسائر االئتمانية مقابل هذه املوجودات املالية كما يف 31 ديسمبر، كالتالي: 

31 ديسمبر 2018
 الفئة

 التصنيف االئتماني
اخلارجي

 معدل
 اخلسارة
 االئتمانية
املتوقعة

 أساس حتقيق مخصص
اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 إجمالي القيمة
الدفترية التقديرية
عند عدم االنتظام

 القيمة الدفترية
 )بعد خصم

 مخصص انخفاض
القيمة(

0.10%فئة االستثمارودائع قصيرة األجل
 خسائر متوقعة خالل 12

124.716.000124.593.929شهراً

0.51%فئة االستثمارذمم جتارية مدينة من جهات حكومية
 خسائر متوقعة خالل 12

5.154.9845.128.843شهراً

31 ديسمبر 2017
 الفئة

 التصنيف
االئتماني اخلارجي

 معدل اخلسارة
 االئتمانية
املتوقعة

 أساس حتقيق مخصص
اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 إجمالي القيمة
الدفترية التقديرية
عند تأخر السداد

 القيمة الدفترية
 )بعد خصم

 مخصص انخفاض
القيمة(

0.24%فئة االستثمارودائع قصيرة األجل
 خسائر متوقعة خالل 12

50.116.00049.995.115شهراً

0.34%فئة االستثمارذمم جتارية مدينة من جهات حكومية
 خسائر متوقعة خالل 12

7.401.7767.376.482شهراً
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يف 31 ديسمبر 2018

27    إدارة املخاطر املالية – تتمة   
 

)2( الطريقة املبسطة

الطريقة  بتطبيق  املجموعة  تقوم  الهيئات احلكومية،  املدينة من  التجارية  الذمم  باستثناء  املدينة،  واإليجارات  التجارية  بالذمم  يتعلق  فيما 
املعيار  يجيز  9، حيث  املالية  للتقارير  الدولي  باملعيار  عليه  منصوص  هو  كما  املتوقعة  االئتمانية  للخسائر  املخصصات  اتخاذ  املبسطة يف 

استخدام مخصصات اخلسارة على مدى أعمار الذمم املدينة. مت حتديد مخصصات اخلسائر كما يف 31 ديسمبر 2018 كالتالي:

31 ديسمبر 2018
منتظم

متأخر
 السداد منذ

60-30
يوما

 متأخر
 السداد منذ
61-90 يوما

 متأخر
 السداد منذ
120-91 

يوما

متأخر
 السداد منذ
180-121 

يوما

متأخر
 السداد منذ
360-181 

يوما

متأخر
 السداد منذ
 أكثر من 360

يوم
اإلجمالي

 2.033.2121.420.357969.995701.165972.869إجمالي القيمة الدفترية
 

1.826.099779.2978.702.994
779.2973.273.455 709.866 320.104334.769317.901293.410518.108 مخصص اخلسارة

31 ديسمبر 2017
منتظم

متأخر
 السداد منذ
30-60 يوما

 متأخر السداد
 منذ 90-61

يوما

 متأخر
 السداد منذ
120-91 

يوما

متأخر
 السداد منذ
180-121 

يوما

متأخر
 السداد منذ
360-181 

يوما

متأخر
 السداد منذ
 أكثر من 360

اإلجمالييوم

809.6544.497.926 234.769 1.833.0951.166.191174.136153.015127.066إجمالي القيمة الدفترية
589.0701.314.773 120.929 178.502213.34872.72693.52746.671 مخصص اخلسارة

تتضمن اخلسائر االئتمانية أدناه أيضاً معلومات مستقبلية.

إن احلركة يف مخصص اخلسارة كالتالي: 

 اإلجماليالطريقة املبسطةالطريقة العامة
ريال قطريريال قطريريال قطري

747.5761.750.5182.498.094 كما يف 1 يناير 2017
)1.037.142()435.745()601.397( رد مخصص اخلسارة يف الربح أو اخلسارة خالل السنة

146.1791.314.7731.460.952كما يف 31 ديسمبر 2017

2.0331.958.6821.960.715مصروف مخصص اخلسارة املتكبد يف الربح أو اخلسارة خالل السنة

148.2123.273.4553.421.667 كما يف 31 ديسمبر 2018
 

إن إجمالي القيمة الدفترية للذمم التجارية واإليجارات املدينة مببلغ 13.857.978 مليون ريال قطري )2017: 11.899.702 مليون ريال 
قطري( )إيضاح 12(.

لم تقم املجموعة بشطب أية ذمم جتارية مدينة، وال تتوقع اإلدارة حتصيل أية تدفقات نقدية مستقبلية أو استرداد مبالغ التدفقات النقدية 
املشطوبة سابقاً خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 )2017: ال شيء(. 

يعرض إجمالي مخصص اخلسارة كالتالي:

20182017
ريال قطريريال قطري

 3.299.5961.340.067مخصص الذمم التجارية املدينة )إيضاح 12(
 122.071120.885مخصص الودائع ألجل بالتكلفة املطفأة )إيضاح 13(

3.421.6671.460.952 
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27    إدارة املخاطر املالية – تتمة   
مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة يف عدم استطاعة املجموعة الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. إن وسيلة املجموعة إلدارة مخاطر السيولة هي 
أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها، يف الظروف العادية وغير العادية، ودون أن تتكبد 

خسائر غير مقبولة أو املخاطرة بسمعة املجموعة.

اجلدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات املجموعة كما يف 31 ديسمبر بناء على املدفوعات التعاقدية غير املخصومة وأسعار الفائدة 
احلالية بالسوق.

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1 – 5 سنواتأقل من سنة واحدةعند الطلب
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

يف 31 ديسمبر 2018
487.595.083--487.595.083-دائنون جتاريون

97.692.093---97.692.093 توزيعات أرباح مستحقة
22.173.070-21.360.381812.689-أرصدة محتجزة دائنة

2.796.514--2.796.514- مبلغ مستحق للمقاولني
13.004.017--13.004.017-ذمم دائنة أخرى

16.256.910202.695.77286.795.481305.748.163- قروض وتسهيالت

97.692.093541.012.905203.508.46186.795.481929.008.940

اإلجماليأكثر من 5 سنوات1 – 5 سنواتأقل من سنة واحدةعند الطلب
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

يف 31 ديسمبر 2017
431.406.765--431.406.765-دائنون جتاريون

94.731.809---94.731.809 توزيعات أرباح مستحقة
38.579.401-29.156.2909.423.111-أرصدة محتجزة دائنة

13.491.441--13.491.441- مبلغ مستحق للمقاولني
13.572.104--13.572.104-ذمم دائنة أخرى

حتمل وتسهيالت   قروض 
16.256.91081.284.55043.455.514140.996.974- فوائد

94.731.809503.883.51090.707.66143.455.514732.778.494

إدارة رأس املال

يف  االستمرار  على  قادرة  لتكون  رأسمالها  بإدارة  املجموعة  تقوم 
من  للمساهمني  العائد  ولتعظيم  االستمرارية  ملبدأ  وفقاً  عملياتها 
تقوم  امللكية.  وحقوق  الدين  أرصدة  من  املثلى  االستفادة  خالل 
املجموعة بإدخال تعديالت على هيكل رأس املال يف ضوء التغيرات 
يف الظروف االقتصادية والتجارية، وخالل ذلك قد تقوم املجموعة 
بتعديل األرباح املوزعة على املساهمني أو إصدار أسهم جديدة. لم 
يتم إدخال أية تعديالت على األهداف والسياسات والعمليات خالل 

السنوات املنتهية يف 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2017. 

رأس املال يتضمن رأس املال املدفوع واالحتياطي القانوني واالحتياطي 
ريال   1.414.774.447 ويقدر مببلغ  املدورة،  واألرباح  االختياري 
قطري كما يف 31 ديسمبر 2018 )2017: 1.406.433.846 ريال 

قطري(. 

28    القيمة العادلة لألدوات املالية
تتكون األدوات املالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

املوجودات املالية تتضمن أرصدة لدى البنوك ونقد، واستثمارات يف 
أوراق مالية، ومدينون جتاريون، وذمم مدينة أخرى، بينما تتضمن 

املالية قروض وتسهيالت، ودائنون جتاريون، وذمم دائنة  املطلوبات 
أخرى. 

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

القيمة  عن  واإلفصاح  لتحديد  التالي  التدرج  املجموعة  تستخدم 
العادلة لألدوات املالية حسب تقنيات التقييم:

 األسعار املدرجة )غير املعدلة( يف أسواق عاملة ملوجودات أواملستوى 1:
مطلوبات مماثلة.

هام املستوى 2: تأثير  لها  التي  بياناتها  جميع  تكون  والتي  أخرى   تقنيات 
غير أو  مباشرة  بصورة  واضحة  املسجلة،  العادلة  القيمة   على 

مباشرة، و
 التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلةاملستوى 3:

املسجلة والتي ال تعتمد على بيانات سوقية واضحة.
 

كما في 31 ديسمبر، كان لدى المجموعة األدوات المالية التالية مقاسة بالقيمة 
العادلة: 

املستوى 3املستوى 2املستوى 1 اإلجمالي31 ديسمبر 2018
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--135.211.105135.211.105أسهم مدرجة
10.204.227--10.204.227أسهم غير مدرجة

املستوى 3املستوى 2املستوى 1اإلجمالي 31 ديسمبر 2017
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--122.620.712122.620.712أسهم مدرجة
7.127.773--7.127.773أسهم غير مدرجة

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمبر 2018، لم تكن هناك حتويالت بني املستوى 1 واملستوى 2 لقياس القيمة العادلة، ولم يتم التحويل من أو 
إلى املستوى 3 من قياس القيمة العادلة )2017: ال شيء(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
يف 31 ديسمبر 2018

29    التقديرات واالفتراضات احملاسبية الهامة 
اإلدارة  للمجموعة، استخدمت  السياسات احملاسبية  خالل تطبيق 
إدراجها  مت  التي  املبالغ  لتحديد  واالفتراضات  التقديرات  بعض 
الهامة  واالفتراضات  التقديرات  كانت  املوحدة.  املالية  بالبيانات 

املستخدمة كالتالي: 

اإليرادات من العقود مع العمالء

التي تؤثر بشكل مادي  التالية  قامت املجموعة باستخدام األحكام 
على حتديد مبالغ وتوقيت إدراج اإليرادات من العقود مع العمالء: 

املالية 15  الوفاء بالتزامات األداء مبوجب املعيار الدولي للتقارير 
اإليرادات من العقود مع العمالء

يجب على املجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد 
ما إذا كانت التزامات األداء يتم الوفاء بها مع مرور الوقت أو يف 
وقت محدد من أجل حتديد الطريقة املناسبة لتحقيق اإليرادات. 
يتم  بالتجزئة،  البيع  منافذ  خالل  من  البضاعة  ملبيعات  بالنسبة 
حتقيق اإليرادات من قبل املجموعة يف الوقت الذي يتم فيه حتويل 

السيطرة إلى العميل.  

حتديد سعر املعاملة

يجب على املجموعة حتديد سعر املعاملة لكل عقد من عقودها مع 
العمالء. عند استخدام احلكم الشخصي بهذا الشأن، تقوم املؤسسة 
بتقييم أثر املبلغ املتغير يف العقد نتيجة اخلصومات، وحقوق إعادة 
البضاعة، ووجود أي عناصر متويلية هام وأي مبالغ غير نقدية يف 

العقد. 

»القيمة  طريقة  املجموعة  تستخدم  املتغير،  املبلغ  أثر  عند حتديد 
يتم  حيث   15 املالية  للتقارير  الدولي  املعيار  يف  الواردة  املتوقعة« 
حتديد سعر املعاملة بالرجوع إلى مجموع املبالغ احملتملة املرجحة.  

حتديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقوًقا مادية للعمالء

يطبق قطاع التجزئة التابع للمجموعة برنامج نقاط الوالء املعروف 
باسم برنامج مكافآت امليرة، والذي يتيح للعمالء جمع النقاط عند 
شراء املنتجات يف متاجر التجزئة التابعة للمجموعة. ميكن استبدال 
النقاط مبنتجات مجانية، مع مراعاة احلصول على حد أدنى من 
النقاط. قامت املجموعة بتقييم ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حًقا 

مادًيا للعميل يجب احتسابه كالتزام أداء منفصل. 

للعميل  مادًيا ال ميكن  توفر حًقا  الوالء  نقاط  أن  املجموعة  قررت 
التي  املجانية  املنتجات  إن  العقد.  الدخول يف  دون  عليه  احلصول 
يتلقاها العميل من خالل استخدام نقاط الوالء ال تعكس سعر البيع 

املنفصل الذي سيدفعه أي عميل، بدون عالقة قائمة مع املجموعة، 
مقابل هذه املنتجات. يتراكم حق العميل أيًضا عند شراء منتجات 

إضافية. 

تقدير سعر البيع املنفصل – برنامج مكافآت امليرة

املمنوحة  الوالء  لنقاط  املنفصل  البيع  بتقدير سعر  املجموعة  تقوم 
املنفصل  البيع  سعر  احتساب  يتم  امليرة.  مكافآت  برنامج  مبوجب 
املقدر  االستبدال  معدل  ضرب  طريق  عن  املصدرة  الوالء  لنقاط 
معدل  تقدير  عند  الوالء.  لنقاط  املخصصة  النقدية  القيمة  يف 
االستبدال، تأخذ املجموعة يف االعتبار الكسور التي متثل النقاط 

التي لن يتم استبدالها.   

وتقوم  تقديراتها  يف  اإلحصائي  التنبؤ  طرق  املجموعة  تطبق 
باستخدام أمناط االستبدال التاريخية للعمالء كإدخاالت رئيسية. 
يتم حتديث معدل االستبدال بشكل ربع سنوي ويتم تعديل االلتزام 
النقاط  قيمة  تقدير  عند  لذلك.  وفًقا  املستبدلة  غير  النقاط  عن 
املصدرة، تأخذ املجموعة يف االعتبار مزيج املنتجات التي ستكون 
متوفرة يف املستقبل الستبدالها بنقاط الوالء وتفضيالت العمالء. 
مع  تتناسب  الوالء  لنقاط  املخصصة  القيمة  أن  املجموعة  تضمن 
سعر البيع املنفصل للمنتجات املؤهلة الستبدالها بنقاط الوالء )أي 
املنفصل ألي منتجات مؤهلة  البيع  تعادل سعر  أن قيمة كل نقطة 

الستبدالها بنقاط الوالء مقسوًما على عدد النقاط املطلوبة(. 

تنتهي صالحيتها،  البرنامج ال  املصدرة مبوجب  النقاط  أن  وحيث 
مادي.  يقني  عدم  على  تنطوي  املنفصل  البيع  سعر  تقديرات  فإن 
للعمالء سوف  جانب  من  االستبدال  أمناط  هامة يف  تغييرات  أي 
تؤثر على معدالت االستبدال املقدرة. كما يف 31 ديسمبر 2018، 
 576.313 مببلغ  املستبدلة  غير  للنقاط  املقدرة  االلتزامات  كانت 

ريال قطري )2017: ال شيء(. 

الطرف األصيل مقابل الطرف الوكيل 

بالنسبة للمنتجات التي يتم بيعها لعمالء التجزئة مبوجب اتفاقيات 
إذا  ما  بتقييم  املجموعة  قامت  املوردين،  مع  معينة  قياسية  تشغيل 
بإدراج اإليرادات على أساس  كانت تعمل كطرف أصيل )أي تقوم 
اإلجمالي( أو وكيل )أي تقوم بإدراج اإليرادات على أساس الصايف(. 
قررت املجموعة أنها ستقوم بإدراج اإليرادات من املنتجات املباعة 
يف إطار هذا الترتيب على أساس اإلجمالي، وبالتالي تسجيل املبالغ 
احملصلة من العمالء كإيرادات وتسجيل املبالغ املدفوعة للموردين 
كتكلفة مبيعات. تعتبر املجموعة هي الطرف األصيل يف تعامالتها، 
حيث تظل مسيطرة على البضاعة إلى أن يتم حتويلها إلى العمالء. 
البضاعة  السيطرة يف مسؤولية املجموعة عن حتويل  وتظهر هذه 
العمالء وحريتها يف حتديد السعر يف نطاق احلدود املسموح  إلى 

بها من قبل حكومة دولة قطر. 

تقدير مبالغ العائدات املتغيرة 

يف  املجموعة  حق  ميثل  املرجتعة  البضاعة  استعادة  يف  احلق  إن 
العمالء حقهم يف  العمالء يف حال ممارسة  استرداد املنتجات من 
جانب  من  املطبقة  يوًما   14 خالل  اإلرجاع  سياسة  مبوجب  ردها 
املجموعة. تستخدم املجموعة خبرتها التاريخية التراكمية يف تقدير 
طريقة  باستخدام  احملفظة  مستوى  على  املتغيرة  العائدات  مبالغ 

القيمة املتوقعة. 

املنتجات خالل  رد  العميل يف  بحق  تتعلق  االسترداد  مطلوبات  إن 
14 يوًما من تاريخ الشراء. عند البيع يتم إثبات االلتزام باالسترداد 
تستخدم  إرجاعها.  املتوقع  املنتجات  إيرادات  على  مقابل  وتعديل 
امليرة خبرتها التاريخية التراكمية يف تقدير مبالغ العائدات املتغيرة 

على مستوى احملفظة باستخدام طريقة القيمة املتوقعة. 

انخفاض قيمة املخزون       

حتقيقها  املمكن  القيمة  أو  بالتكلفة  السجالت  يف  البضاعة  تدرج 
أيهما أقل. يف حال وجود بضاعة قدمية أو غير صاحلة لالستخدام، 
التقدير  هذا  يتم  منها.  حتقيقها  املمكن  القيمة  صايف  تقدير  يتم 
على أساس فردي للبضاعة الفردية الهامة. أما البضاعة الفردية 
غير الهامة ولكنها قدمية أو غير صاحلة لالستخدام فيتم التقدير 
البضاعة  لنوع  وفقاً  مخصص  لها  ويحتسب  لها  جماعية  بصورة 
ودرجة التقادم وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التقديرية. 

األعمار اإلنتاجية للعقارات واملعدات واملوجودات غير امللموسة 

للعقارات  التقديرية  اإلنتاجية  األعمار  بتحديد  املجموعة  تقوم 
واملعدات واملوجودات غير امللموسة الحتساب االستهالك واإلطفاء. 
يتم هذا التقدير بعد األخذ يف االعتبار االستخدام املتوقع أو التآكل 
الطبيعي للموجودات. تراجع إدارة املجموعة القيمة املتبقية واألعمار 
عندما  املستقبلي  االستهالك  قسط  تعديل  ويتم  سنوياً،  اإلنتاجية 

ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

انخفاض قيمة الشهرة 

تقدير  يتطلب  القيمة  منخفضة  الشهرة  كان  إذا  ما  حتديد  إن 
القيمة عند االستخدام لوحدات توليد النقد املخصص لها الشهرة. 
بتقدير  اإلدارة  تقوم  أن  االستخدام  عند  القيمة  احتساب  ويتطلب 
النقد  توليد  وحدات  من  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  التدفقات 
وسعر خصم مناسب الحتساب القيمة احلالية. حتدد اإلدارة املبلغ 
القابل لالسترداد لوحدات توليد النقد بناء على حساب القيمة عند 
االستخدام والتي تستخدم فيها توقعات التدفقات النقدية بناء على 
اإليرادات املتوقعة وهامش الربح املتوقع لفترة 5 سنوات منفصلة. مت 
تعديل التوقعات املتعلقة بالربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
املال  رأس  متطلبات  يف  التغيرات  مقابل   )EBITDA( واإلطفاء 
العامل والنفقات الرأسمالية للتوصل إلى التدفقات النقدية احلرة 
املتوقعة. استخدمت اإلدارة معدل خصم لشركة االسواق القطرية 
متاجر  خمسة   - ُعمان(  )السفير  ش.م.ع.ع.  امليرة  وسوق  ذ.م.م. 
مبقدار 8.57% و 10.58% )2017: 8% و 10%( ومعدل منو نهائي 

مبقدار 2.7% و 2.2% )2017: 3% و %2.6(. 

التجاريني  للمدينني  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  مخصص 
واملوجودات املالية األخرى 

اخلسائر  حلساب  املخصصات  مصفوفة  املجموعة  تستخدم 
االئتمانية املتوقعة للمدينني التجاريني واملوجودات املالية األخرى. 
ويستند حتديد نسبة املخصص إلى عدد أيام التخلف عن السداد 
ملجموعة من العمالء يف قطاعات مختلفة لها أمناط خسارة متماثلة 
)أي حسب املوقع اجلغرايف ونوع املنتج ونوع وتقييم العميل، والتغطية 

باالعتمادات املستندية(. 

االنتظام  عدم  معدالت  إلى  مبدئياً  املخصصات  مصفوفة  تستند 
التاريخية لدى املجموعة. وتقوم املجموعة الحقاً مبعايرة املصفوفة 
لتعديل اخلسائر االئتمانية التاريخية مع املعلومات املستقبلية. على 
سبيل املثال ، إذا كان من املتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية 
يؤدي  قد  التالية مما  السنة  اإلجمالي( خالل  احمللي  الناجت  )مثل 
تعديل  يتم  التجزئة،  بقطاع  السداد  انتظام  زيادة حاالت عدم  إلى 
معدالت عدم االنتظام التاريخية. يف تاريخ كل تقرير، يتم حتديث 
ويتم حتليل  يتم مالحظتها  التي  التاريخية  االنتظام  عدم  معدالت 

التغيرات يف التقديرات املستقبلية.  

يتم  التي  التاريخية  االنتظام  عدم  معدالت  بني  العالقة  تقييم  إن 
االئتمانية  واخلسائر  املتوقعة  االقتصادية  والظروف  مالحظتها 
االئتمانية  اخلسائر  حجم  إن  الهامة.  التقديرات  من  يعد  املتوقعة 
االقتصادية  واألحوال  الظروف  يف  للتغيرات  حساس  املتوقعة 
والظروف  للمجموعة  التاريخية  االئتمانية  اخلسائر  إن  املتوقعة. 
االقتصادية املتوقعة أيًضا قد ال توضح عدم االنتظام الفعلي للعميل 

يف املستقبل. 

املتوقعة  االئتمانية  باخلسائر  املتعلقة  املعلومات  حول  اإلفصاح  مت 
للمدينني التجاريني واملوجودات املالية األخرى باإليضاح رقم 27. 

مبدأ االستمرارية

أعمالها  االستمرار يف  املجموعة على  بتقييم مقدرة  اإلدارة  قامت 
على  قادرة  جتعلها  التي  املوارد  متلك  املجموعة  بأن  واقتنعت 
االستمرار يف أعمالها يف املستقبل املنظور. باإلضافة إلى ذلك فإن 
إدارة املجموعة ليست على علم بأي مشكالت جوهرية تلقى بالشك 
إعداد  يف  اإلدارة  تقوم  وعليه  باالستمرار.  املجموعة  مقدرة  على 

البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 
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