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الربح أو الخسارة الموحدبيان 

٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في للسنة 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاحات

العمليات المستمرة 
٢,٦٠٤,٤٤٥,٠٨٨٢,٤٤٩,٠٨٠,١٢٣المبيعات

)٢,٠٢١,٩٢٢,٧٣٩()٢,١٦٢,٧٠٨,٠٤٣(تكلفة المبيعات

٤٤١,٧٣٧,٠٤٥٤٢٧,١٥٧,٣٨٤إجمالي الربح

٦٩,٢٥٥,٣٨٥٥٠,٣٣٣,٨٧٢إيرادات إيجار المتاجر 
٣٢٠,٥٩٣,٣٤٣٢١,٠٨٨,١٢٩إيرادات أخرى

)٢٥٢,٧٨٦,١٠٠()٢٧٨,١٦٣,٣٩٢(٤وإداريةمصاريف عمومية
)٣٥,٦٥١,١٨٤()٤٨,١٥٠,٣٠٢(٨و ٦مصاريف استهالكات وإطفاءات

)٤٧,٥٥٠,٨٨٩(-٩خسائر انخفاض قيمة استثمارات في أوراق مالية  
)٦٩٢,٩٠٢()١,٤٧٨,٢٣٩(١٠حصة في خسارة شركة زميلة 

)٢,٨٦٣,٣٧٠()٣,٥٨١,١٨٢(تكاليف التمويل

٢٠٠,٢١٢,٦٥٨١٥٩,٠٣٤,٩٤٠ربح السنة قبل الضريبة من العمليات المستمرة
)١٢٢,٤٩٢()٣٣٥,٢٧٤(٥مصروف ضريبة الدخل 

١٩٩,٨٧٧,٣٨٤١٥٨,٩١٢,٤٤٨من العمليات المستمرة سنةربح ال

العمليات غير المستمرة 
٣,٤٣٠,٠٠٤-١٦السنة بعد الضريبة من العمليات غير المستمرةربح

١٩٩,٨٧٧,٣٨٤١٦٢,٣٤٢,٤٥٢سنةربح ال

العائد إلى: 
١٩٩,١٥٥,٦٢٢١٦٢,٠٩٤,٣٢٣مساهمي الشركة األم

٢٧٧٢١,٧٦٢٢٤٨,١٢٩الحصص غير المسيطر عليها 

١٩٩,٨٧٧,٣٨٤١٦٢,٣٤٢,٤٥٢
ربحية السهم

ف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة العائد األساسي والمخف
٢٥٩,٩٦٨,١٠من العمليات المستمرة وغير المستمرة األم

ف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة العائد األساسي والمخف
٢٥٩,٩٦٧,٩٣من العمليات المستمرة األم
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الموحداإليرادات الشاملة األخرىبيان 

٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في للسنة 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

١٩٩,٨٧٧,٣٨٤١٦٢,٣٤٢,٤٥٢سنةربح ال
إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات 

الالحقة

ت فى أوراق ماليةاستثمارا
-١,٦٤٣,٢٦٥صافي التغير في القيمة العادلة 

إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة
استثمارات متاحة للبيع:

٤٧,٥٥٠,٨٨٩-قيمة الخسائر انخفاض 
)١,٥٤٠,٣٩٠(-ستبعاد الصافي ربح من ا

)٤٤,٠٣٥,١٢٨(-رة الناشئة خالل السنة من إعادة التقييم صافي الخسا

صافى ايرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة فى الفترات
١,٩٧٥,٣٧١-الالحقة

١,٦٤٣,٢٦٥١,٩٧٥,٣٧١إجمالى اإليرادات الشاملة األخرى

٢٠١,٥٢٠,٦٤٩١٦٤,٣١٧,٨٢٣إجمالي الدخل الشامل للسنة

:العائد إلى
٢٠٠,٧٩٨,٨٨٧١٦٤,٠٦٩,٦٩٤مساهمي الشركة األم

٧٢١,٧٦٢٢٤٨,١٢٩الحصص غير المسيطر عليها 

٢٠١,٥٢٠,٦٤٩١٦٤,٣١٧,٨٢٣
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بيان المركز المالي الموحد 

٢٠١٦ديسمبر٣١في كما 

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطريإيضاحات

الموجودات 
غير المتداولةالموجودات 

٦٩٢٠,٦٧٨,٤٢٥٦٩١,١٩٠,٨٠٩عقارات ومعدات
٧٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨الشهرة

٨٧,٢٨٨,٦٥٤٨,٧٣٠,٩٦١أخرى  موجودات غير ملموسة
٩١٥٩,٩٢٦,٨٧١٢١٠,٢٦٢,٨٢١في أوراق مالية استثمارات 

١٠٩٨,٤٩٧٩٨,٤٩٧في شركات زميلة استثمار
٢٩٨,٩٣٧-٥موجودات ضريبية مؤجلة 

١,٤٣٢,٠٩٠,٤٤٥١,٢٥٤,٦٨٠,٠٢٣إجمالى الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
١١١٨٤,٨٦٢,١٠٥١٨٣,٤١٩,٢٦٠مخزون
١٢٦٤,٨٩٨,٧٢٢٥١,٠٨٤,٣٩٥نة ومصروفات مدفوعة مقدماً ذمم مدي

٢٠٨,٤٧٧,٢٤٠٥,٦٦٠,٣٧٩مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
١٣٥٠٠,٥٥٣,٦٧٦٤٧١,٥٢٢,٤٥٨أرصدة لدى البنوك ونقد 

٧٥٨,٧٩١,٧٤٣٧١١,٦٨٦,٤٩٢إجمالى الموجودات المتداولة

٢,١٩٠,٨٨٢,١٨٨١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين 
١٤٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

١٥٩٠١,٢٨٩,٦٠٣٩٠١,٢٨٩,٦٠٣اإلحتياطي القانوني
١٥٢١,٧٥٠,٨٣٥٢١,٧٥٠,٨٣٥احتياطي اختياري  

)١١,٩٤٣,٤٤٤()٧,١٢٠,٧١٧(١٥يات أخرىاحتياط
٢٨٥,٨٢٩,٢٠٦٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠أرباح مدورة

١,٤٠١,٧٤٨,٩٢٧١,٣٨٥,٠٢٤,٩٢٤العائدة لمساهمي الشركة األمحقوق ال
٤٠,٨٩٠,٨٥١٤٠,١٦٩,٠٨٩عليهاغير المسيطرالحصص

١,٤٤٢,٦٣٩,٧٧٨١,٤٢٥,١٩٤,٠١٣حقوق المساهمينإجمالي
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الموحدبيان التدفقات النقدية 

٢٠١٦سمبردي٣١المنتهية في سنة لل

٢٠١٦٢٠١٥إيضاحات
ريال قطريريال قطري

التشغيليةاألنشطة 
٢٠٠,٢١٢,٦٥٨١٦٢,٤٦٤,٩٤٤الربح قبل الضريبة 
:تعديالت للبنود التالية
٨٤٨,١٥٠,٣٠٢٣٥,٧٤٨,٨٦٧و ٦االستهالك واإلطفاء

)٦,٤٥٩,٨٦١()٨,٤١٠,٣٧١(٣إيرادات فوائد
)١,٠٥١,٨٤٤(-٣ع استثمارات في أوراق مالية  الربح من بي

٢٨١٧٨,٠٤٨٣٢٥,٧٦٠ائتمانيةمبلغ مقتطع لمخصص خسارة 
١٨٥,٧٤٥,٠٧٣٤,٥٦٤,٩٥٥مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

٤٧,٥٥٠,٨٨٩-٩استثمارات في أوراق مالية  خسائر انخفاض قيمة 
١١٢,٧٨٧,٣٠٥٧٤٢,٧٢٢مخصص بضاعة قديمة وبطيئة الحركة 

١٠١,٤٧٨,٢٣٩٦٩٢,٩٠٢حصة في خسارة شركة زميلة 
)٤,٦٤١,٥٧٣(-١٦ربح من بيع استثمارات في شركات تابعة 

)٨٨٤,٤١٢(١٥,٩١٢ربح من استبعاد عقارات ومعدات 
)٩,٢٧٦,٩٤٨()٩,٨٠٠,٣٧٠(٣إيرادات توزيعات أرباح 

٣,٥٨١,١٨٢٢,٨٦٣,٣٧٠تكاليف تمويل 

٢٤٣,٩٣٧,٩٧٨٢٣٢,٦٣٩,٧٧١التغيرات في رأس المال العاملاألرباح التشغيلية قبل 

التغيرات في رأس المال العامل:
)١٢,٧٥٣,٩١٦()٤,٢٣٠,١٥٠(مخزون

)١٢,٣٦٠,٨٩٢()١٣,٢٧٤,٤١٠(ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً 
)١,١٩٢,٢٣٥()٢,٨١٦,٨٦١(قة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عال

)٢١,٠٠٦,٤٦٣(١٣٨,٥٠٣,٥٠٤ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

٣٦٢,١٢٠,٠٦١١٨٥,٣٢٦,٢٦٥التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
)١,٩٨٩,١٠٧()٢,٧٠٠,٨٧٢(١٨مدفوعة للموظفين المكافآت نهاية الخدمة 

)٥,٤٦٥,٨٩١()٣,٨٢٠,٤٣٤(ماعية والرياضيةالمساهمة في صندوق األنشطة االجت
٣٥٥,٥٩٨,٧٥٥١٧٧,٨٧١,٢٦٧من األنشطة التشغيليةيةالنقدالتدفقاتصافي

األنشطة االستثمارية
٢,٨٧٨,٣٥٣-١٦صافي المتحصالت من استبعاد حصة في شركات تابعة 

)١٩٥,٤٩٤,٥٨٥()٥٨,٥٠٥,٦٦٢(في أوراق مالية  رات شراء إستثما
١١١,١٦١,٩١٨١٥١,٠١٢,٣٩١في أوراق مالية  متحصالت من بيع استثمارات 

)١٣٨,٣٤٨,٣٨٠()٢٧٦,٢١٩,٨٥٢(٦شراء عقارات ومعدات 
-)٩١,١٤٨(٨شراء موجودات غير ملموسة 

٩٩,٤٧٧٩٨٠,٩٠٧متحصالت من بيع عقارات ومعدات 
٢٩٥,٣١٦,٠٠٠)٢٤,٦١٦,٠٠٠(يوم ٩٠صافي الحركة في ودائع مستحقة بعد 

٣٩,٨٠٠,٣٧٠٩,٢٧٦,٩٤٨توزيعات أرباح مستلمة
٨,٤١٠,٣٧١٩,٢٤٣,٣٣٩إيرادات فوائد مستلمة

١٣٤,٨٦٤,٩٧٣)٢٢٩,٩٦٠,٥٢٦(ماريةاألنشطة االستثصافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من
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تتمة-الموحدبيان التدفقات النقدية 

٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في سنة لل
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطريإيضاحات

التمويليةاألنشطة 
)١٦٧,٢٥٤,٦٠٨()١٦٢,٢٥٢,٤١٣(توزيعات أرباح مدفوعة

-٤٥,٣٢٨,٥٤٩صافي الحركة في قروض وتسهيالت تحمل فوائد 
)٢,٦١٥,٢٠٥()٣,٥٨١,١٨٢(فوائد مدفوعة 

)١٦٩,٨٦٩,٨١٣()١٢٠,٥٠٥,٠٤٦(النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

٥,١٣٣,١٨٣١٤٢,٨٦٦,٤٢٧وما في حكمه في النقدصافي الزيادة 

٣٣٨,٥٢٢,٤٥٨١٩٥,٦٥٦,٠٣١يناير ١في وما في حكمه النقد 

١٣٣٤٣,٦٥٥,٦٤١٣٣٨,٥٢٢,٤٥٨ديسمبر ٣١وما في حكمه كما في لنقدا
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المساهمين الموحد بيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في سنة لل

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

رأس المال
حتياطي اإل
قانونيال

اإلحتياطي 
يارياالخت

إحتياطيات 
اإلجماليأرباح مدورةأخرى 

الحقوق غير 
المسيطر عليها 

إجمالي حقوق 
المساهمين

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٩٥,٦٥٤,٠٤١١,٤٠٤,٧٧٥,٦٦٤٣٩,٩٢٠,٩٦٠١,٤٤٤,٦٩٦,٦٢٤)١٣,٩١٨,٨١٥(٢٠١٥٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠١,٢٨٩,٦٠٣٢١,٧٥٠,٨٣٥يناير ١في كما الرصيد 

١٦٢,٠٩٤,٣٢٣١٦٢,٠٩٤,٣٢٣٢٤٨,١٢٩١٦٢,٣٤٢,٤٥٢----ربح السنة 
١,٩٧٥,٣٧١-١,٩٧٥,٣٧١-١,٩٧٥,٣٧١---إيرادات شاملة أخرى 

١,٩٧٥,٣٧١١٦٢,٠٩٤,٣٢٣١٦٤,٠٦٩,٦٩٤٢٤٨,١٢٩١٦٤,٣١٧,٨٢٣---جمالي الدخل الشامل للسنةإ

مخصص المساهمة في صندوق األنشطة 
)٣,٨٢٠,٤٣٤(-)٣,٨٢٠,٤٣٤()٣,٨٢٠,٤٣٤(----)٢٤االجتماعية والرياضية (إيضاح 

)١٨٠,٠٠٠,٠٠٠(-)١٨٠,٠٠٠,٠٠٠()١٨٠,٠٠٠,٠٠٠(----)٢٣توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠١,٣٨٥,٠٢٤,٩٢٤٤٠,١٦٩,٠٨٩١,٤٢٥,١٩٤,٠١٣)١١,٩٤٣,٤٤٤(٢٠١٥٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠١,٢٨٩,٦٠٣٢١,٧٥٠,٨٣٥ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

التعديل بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
٦٧٧,٠٤١-٦٧٧,٠٤١-٦٧٧,٠٤١---)٣١(إيضاح ٩المالية 

١إجمالي حقوق المساهمين المعدل في 
٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠١,٣٨٥,٧٠١,٩٦٥٤٠,١٦٩,٠٨٩١,٤٢٥,٨٧١,٠٥٤)١١,٢٦٦,٤٠٣(٢٠١٦٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠١,٢٨٩,٦٠٣٢١,٧٥٠,٨٣٥يناير 



.قشركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.
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-١٦-

تتمة –المساهمين الموحد بيان التغيرات في حقوق 
٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في سنة لل

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

رأس المال
حتياطي اإل
قانونيال

االحتياطي 
االختياري

حتياطيات إ
اإلجماليأرباح مدورةأخرى 

الحقوق غير 
المسيطر عليها

إجمالي حقوق 
المساهمين

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

١٩٩,١٥٥,٦٢٢١٩٩,١٥٥,٦٢٢٧٢١,٧٦٢١٩٩,٨٧٧,٣٨٤----ربح السنة 
إعادة تصنيف خسائر من بيع 

---)٢,٥٠٢,٤٢١(٢,٥٠٢,٤٢١---استثمارات في أوراق مالية
١,٦٤٣,٢٦٥-١,٦٤٣,٢٦٥-١,٦٤٣,٢٦٥---إيرادات شاملة أخرى 

٤,١٤٥,٦٨٦١٩٦,٦٥٣,٢٠١٢٠٠,٧٩٨,٨٨٧٧٢١,٧٦٢٢٠١,٥٢٠,٦٤٩---إجمالي الدخل الشامل للسنة 

مخصص للمساهمة في صندوق 
األنشطة االجتماعية والرياضية 

)٤,٧٥١,٩٢٥(-)٤,٧٥١,٩٢٥()٤,٧٥١,٩٢٥(----)٢٤(إيضاح 
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

١٨٠,٠٠٠,٠٠٠(-)١٨٠,٠٠٠,٠٠٠()١٨٠,٠٠٠,٠٠٠(----)٢٣(

٢٨٥,٨٢٩,٢٠٦١,٤٠١,٧٤٨,٩٢٧٤٠,٨٩٠,٨٥١١,٤٤٢,٦٣٩,٧٧٨)٧,١٢٠,٧١٧(٢٠١٦٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٩٠١,٢٨٩,٦٠٣٢١,٧٥٠,٨٣٥ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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األساسية حول تأسيس الشركة واألنشطة معلومات ١
االستهالكيةالتعاونية ل الجمعيات يتحووالذي نص على٢٠٠٤) لسنة ٢٤ر القانون رقم (اصدتم إ٢٠٠٤يوليو ١٣في 

للموادتم إنشاء شركة الميرة عليهوبناء،ريال قطري١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مال قدره إلى شركة مساهمة قطرية برأس
تسجيل . تم ٢٠١٥) لسنة ١١تخضع لقانون الشركات التجارية القطري رقم (("الشركة") التيش.م.ق.االستهالكية

٣٣٧١كة المسجل هو ص ب رإن عنوان الش.٢٠٠٥مارس ٢بتاريخ ٢٩٩٦٩السجل التجاري رقم تحت الشركة 
قطر.دولة –الدوحة 

التجزئةوالجملة على تجارة وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميعاً بـ"المجموعة")ركةـة الرئيسية للشـمل األنشطـتشت
، والتجارة في المواد الغذائية والسلع متاجر المواد االستهالكية، وتملك وإدارة يةي مختلف أنواع السلع االستهالكف

.االستهالكية

٥إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر. خالل السنة، انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة بتاريخ 

إلى شركة قطر القابضة ٪٢٦ة قطر والبالغة وقرر المساهمون خاللها نقل الحصة المملوكة لحكومة دول٢٠١٦اكتوبر 

ذ.م.م. 

.٢٠١٧فبراير ٢٠تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

أسس اإلعداد١/٢
يث يتم قياسها حاالستثمارات في األوراق الماليةباستثناء ،لبيانات المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةتم إعداد ا

بالقيمة العادلة.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.

لبيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية أعدت ا
.٢٠١٥لسنة ١١ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم 

ويتطلب ،ةبعض التقديرات المحاسبية الهامإن إعداد بيانات مالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب إستخدام
كذلك أن تمارس اإلدارة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. المجاالت التي تتطلب درجة أعلى 

حمن التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها اإلفتراضات أو التقديرات مهمة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصا
.٣٠عنها في اإليضاح رقم 
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تتمة-أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

أسس التوحيد٢/٢
تتحقق السيطرة عندما تكون للمجموعة عائدات متغيرة أو لها حقوق فيها من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيها 

لى تلك العائدات خالل سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها. وبصفة خاصة تسيطر للتاثير عالمقدرةولديها 
المجموعة على مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

سيطرة على المؤسسة المستثمر فيها (حقوق مالية تعطيها القدرة حالياً لتوجيه أنشطة المؤسسة المستثمر ·

فيها)

و حقوق في عائدات متغيرة من عالقتها مع المؤسسة المستثمر فيهالها عائدات متغيرة أ·

المقدرة إلستخدام سلطتها على المؤسسة المستثمر فيها للتأثير على عائداتها ·

عندما يكون للمجموعة حقوق أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالمؤسسة المستثمر فيها أو حقوق 

جموعة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة على المؤسسة تدرس الم،مماثلة

وتشمل:،المستثمر فيها

الترتيبات التعاقدية مع الشركاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت في المؤسسة المستثمر فيها ·

حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى ·

وعة وحقوق تصويت محتملة حقوق التصويت بالمجم·

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المؤسسة المستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف 

تدل على وجود تغيرات في عنصر واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات شركة تابعة 

ة على سيطرة على الشركة التابعة وتنتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة عندما تحصل المجموع

التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المكتسبة أو المستبعدة خالل السنة 

ذي تحصل فيه في بيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد من التاريخ ال

المجموعة على السيطرة حتى التاريخ الذي تفقد فيه المجموعة السيطرة على المؤسسة التابعة.

تنسب األرباح أوالخسائر وكل بند من االيرادات الشاملة األخرى إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة وإلى 

ي رصيد الحصص غير المسيطرة. تعد هذه البيانات حتى لو نتج عن هذا عجز ف،الحصص غير المسيطرة

المالية الموحدة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث األخرى المتشابهة في الحاالت المماثلة. 

عند الضرورة يتم إدخال تعديالت في البيانات المالية للشركات التابعة لتتطابق سياساتها المحاسبية مع تلك 

من قبل المجموعة. جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف بين المستخدمة

شركات المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة يتم استبعادها بالكامل عند 

التوحيد.
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تتمة-أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–أسس التوحيد٢/٢

يتم إحتسابه كمعاملة ملكية. وإذا فقدت ،بدون فقدان السيطرة،إن أي تغيير في حصة ملكية شركة تابعة

المجموعة السيطرة على شركة تابعة سوف تقوم المجموعة بالتالي:

ابعة.إلغاء تحقيق موجودات (وتشمل الشهرة) ومطلوبات الشركة الت·

إلغاء تحقيق القيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطرة.·

المدرجة في حقوق المساهمين.،إلغاء تحقيق الفروقات المتراكمة من تحويل العمالت األجنبية·

تحقيق القيمة العادلة للمبالغ المستلمة.·

تحقيق القيمة العادلة ألي استثمار يحتفظ به.·

الربح أو الخسارة.تحقيق أي فائض أو عجز في·

إعادة تبويب البنود الخاصة بالشركة األم المدرجة سابقاً في إيرادات شاملة أخرى إلى الربح أو الخسارة ·

وفقاً لما هو مطلوب في حال إستبعاد المجموعة للموجودات ،أيهما أنسب،أو األرباح المدورة

والمطلوبات ذات الصلة.

ة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم إستبعاد جزء من العملية داخل تلك الوحدة، تدرج عندما تشكل الشهر

الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد 

لمحتفظ لعملية المستبعدة والجزء االعملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيم النسبية ل

به من وحدة اإليراد النقدي.

الحصص غير المسيطرة من صافي موجودات الشركات التابعة الموحدة يتم اظهارها فى بند منفصل عن 

حقوق الملكية الموحد. إن الحصة غير المسيطرة تتكون من تلك الحصة فى تاريخ بدء دمج االعمال ونصيب 

األقلية من التغير فى حقوق الملكية الموحد منذ تاريخ الدمج. إن الخسائر المتعلقة بالحصص غير المسيطرة 

هي مطلوبات ملزمة ولديها القدرة على ضخ استثمار اضافي لتغطية الخسائر. 
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تتمة-أسس اإلعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

تتمة–دأسس التوحي٢/٢

الواردة في البيانات المالية الموحدة لشركة الميرة للمواد للمجموعةالزميلةوالشركاتالتابعةإن الشركات
يلي: كمااالستهالكية ش.م.ق.

نسبة الملكيةالعالقةبلد التأسيساسم الشركة

٢٠١٦٢٠١٥

٪١٠٠٪١٠٠شركة تابعةقطرم.م.ذالقابضةالميرةشركة

٪١٠٠٪١٠٠تابعةشركةقطرش.ش.والمركزيةالميرة لالسواقشركة

٪١٠٠٪١٠٠تابعةشركةقطرم.م.ذللتطويرالميرةشركة

٪١٠٠٪١٠٠تابعةشركةقطرم.م.ذسواق لألشركة القطريةال

٪٥١٪٥١تابعةشركةسويسراإس إيه آر إلبالتجزئةللبيعألجيشركة

٪٧٠٪٧٠تابعةشركةعمانم.ع.م.عمان شالميرة

٪٧٠٪٧٠تابعةشركةعمانم .ع.م.سواق شلألالميرةشركة

٪١٠٠٪١٠٠تابعةشركةقطرو.ش.شالميرةمكتبة

٪٥١٪٥١شركة زميلةقطرم .م.األمراء ذشركة مخابز

٪٥١٪٥١زميلةشركةقطرم.م.ذاللوجستيةللخدماتأرامكس
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامةصخلأسس االعداد وم٢

تتمة –أسس التوحيد ٢/٢
إن . قطردولةفيتأسستمحدودةمسؤوليةذاتشركةهي")القابضةالميرة("م.م.ذالقابضةالميرةشركة

االختراعبراءاتلها وتملكالتابعةالشركاتوإدارةالمجموعةالستثماراتقابضةشركةهيالشركة
الضرورية للقيام بأنشطتها.والعقاراتالتجاريةماتوالعال

فيتأسستواحدهو شركة شخصالمركزية")لالسواقو ("الميرة.ش.شالمركزيةسواقالميرة لألشركة
العقارات واألسهموتملّكفيها واالستثمارالتجاريةالمشاريعوإدارةإنشاءفيالشركةنشاطيتمثل. قطردولة

بأنشطتها.للقيامالالزمةالمنقولةروغيالمنقولة

مثليت. قطردولةفيمحدودة تأسستمسؤوليةذاتشركةهيللتطوير")م ("الميرة.م.ذللتطويرالميرةشركة
تجاريةالواألعمالاالختراعبراءاتكلّوتمفيهاواالستثمارالتجاريةالمشاريعوإدارةإنشاءفيالشركةنشاط

.بأنشطتهاللقيامةالالزموالعقارات

. قطردولةفيمحدودة تأسستمسؤوليةذاتشركةهيالقطرية")م ("األسواق.م.ذسواق لألشركة القطريةال
.الجاهزةوالمالبسالمنزليةواألدواتالغذائيةالموادبيعفيالشركةنشاطيتمثل

يتمثل. قطردولةفيتأسستمحدودةليةمسؤوذاتشركةهياألمراء")("مخابرم.م.ذاألمراءمخابزشركة
. المخبوزاتوبيعتصنيعفيالشركةنشاط

محدودة تأسستمسؤوليةذاتشركةهيبالتجزئة")للبيعإل ("ألجيآرآيهإسبالتجزئةللبيعألجيشركة
ي تاريخفكما. واألردنومصروليبياتونسفيالتجزئةتجارةتطويرفيالشركةنشاطيتمثل. سويسرافي

. التجاريةأعمالهاالشركةلم تبدأ،التقرير

يتمثل. عمانسلطنةفيمحدودة تأسستمسؤوليةذاتشركةهيعمان")("الميرةم.ع.م.شعمانالميرة
لشركةاتبدألم،التقريرتاريخفيكما. الصلةذاتوالمرافقالتسوقمراكزوإدارةإنشاءفيالشركةنشاط

. تجاريةالأعمالها

سلطنةفيمحدودة تأسستمسؤوليةذاتشركةهيالميرة")("أسواقم.ع.م.شسواقالميرة لألشركة
والمتاجر واألسواق الكبرى.التسوقمراكزوتشغيلإنشاءفيالشركةنشاطيتمثل. عمان

ةالشركنشاطمثليت. قطردولةفيتأسستواحدشخصهي شركةالميرة")و ("مكتبة.ش.شالميرةمكتبة
واأللعاب. والكتبالكمبيوترومستلزماتالقرطاسياتبيعفي

نشاطيتمثل. قطردولةفيتأسستمحدودةمسؤوليةذاتشركةهيم.م.ذاللوجستيةللخدماتأرامكس
. لتجاريةاعمالهاأالشركةتبدألمالتقريرتاريخفيكما. والتوصيل بالشاحناتالتخزينتقديم خدماتفيالشركة
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تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

المجموعة الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل والتفسيراتالمعايير ٢/٣

مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية الموحدةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات
ما يلي:باستثناء ،٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في موعةللمجالمالية 

األدوات المالية-٩أ) التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٤األدوات المالية الصادر في يوليو -٩قامت المجموعة مبكراً بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

تغييراً كبيراً في ٩. وتمثل متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٦ر يناي١بتاريخ تطبيق مبدئي في 

األدوات المالية: التحقيق والقياس. ويتضمن المعيار الجديد تغييرات جوهرية -٣٩معيار المحاسبة الدولي 

يراتح عن تأثتم االفصافي طريقة المحاسبة للموجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة للمطلوبات المالية. 

. ٣١باإليضاح التغير في السياسة المحاسبية

٢٠١٦يناير ١ب) تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة األخرى السارية المفعول اعتباراً من 

المعيار
: حسابات التأجيل التنظيمية١٤المعيار الدولي للتقارير المالية 

: حساب االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة١١تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
: ايضاح حول الطرق المقبولة لالستهالك ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٦تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

واإلطفاء
المحاصيلحاملةالنباتات: الزراعة-٤١و١٦الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت
باإلفصاحالمبادرة–١الدوليالمحاسبةمعيارتعديالت
-االستثمارمؤسسات: ٢٨الدوليالمحاسبةومعيار١٢و١٠الماليةللتقاريرالدوليةالمعاييرتعديالت

التوحيداستثناءتطبيق
٢٠١٤-٢٠١٢: السنويةالتحسيناتدورة

: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة٢٧تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

، إال أنه لم ٢٠١٦وبالرغم من أن هذه المعايير الجديدة والمعدلة تطبق ألول مرة من قبل المجموعة في عام 

. يكن لها أي تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة
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تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

فعولها بعدالمصدرة ولم يسر مالمعايير٢/٤

للمجموعة يةالمالالبياناتإصدارتاريخالمفعول حتىساريةتصبحولمأصدرتالتيوالتفسيراتإن المعايير
المفعول. ساريةتصبحعندما،إذا كانت ضرورية،المعاييرهذهتطبيقالمجموعةتعتزم. مذكورة أدناه

تاريخ السريانالمعيار

٢٠١٧يناير ١)٧ر المحاسبة الدولي تعديالت معيااالفصاح (مبادرة 

٢٠١٧يناير ١)١٢ليالدوالمحاسبةمعيار(تعديالتتحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة

٢٠١٨يناير ١: اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي للتقارير المالية 

٢٠١٩يناير ١ارات: اإليج١٦المعيار الدولي للتقارير المالية 
٢٠١٨يناير١)٢تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم (تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 

: بيع أو مشاركة ٢٨ومعيار المحاسبة الدولي ١٠تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
جلمؤموجودات بين مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك

تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر تطبيق هذه المعايير المحاسبية. 

السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تحقيق اإليرادات
تتضمن اإليـرادات القيمـة العادلـة للمقابل المستلم أو المستحق إستالمه مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات 

بعد خصم المرتجعات والحسومات والخصومات. اإليراداتتدرج خالل دورة األعمال العادية للمجموعة. 
تعترف المجموعة باإليرادات عندما يمكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوقة وعندما يكون مرجحاً أن تتدفق 
منافع إقتصادية مستقبلية إلى المؤسسة وعند استيفاء المعايير المحددة لكل من أنشطة المجموعة المذكورة أدناه: 

تجارة التجزئة-بيع السلع 
تدير المجموعة سلسلة من منافذ البيع بالتجزئة. يتم االعتراف بمبيعات السلع عند قيام المجموعة ببيع المنتج 

للعميل. تتم مبيعات التجزئة عادةً إما نقدا أو من خالل بطاقات االئتمان.

إيرادات تأجير المحال التجارية 
يجار في بيان الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد يتم االعتراف بإيرادات اإل

اإليجار.
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تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تتمة –تحقيق اإليرادات 

إيرادات توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد 
دات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق للمجموعة في إستالم مدفوعات األرباح. تحقق إيرادات تدرج إيرا

الفوائد على أساس االستحقاق فيما يتعلق بالمبلغ األساسي القائم وباستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي المطبق، 

الية مر المتوقع للموجودات المويستخدم نفس السعر بالضبط لخصم التدفقات النقدية المستلمة على مدى الع

للوصول إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية عند التحقيق المبدئي.

العقارات والمعدات

تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. ال يتم احتساب 

د التنفيذ. استهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قي

يحتسب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت بتوزيع تكلفتها أو المبالغ المعاد 

تقييمها على األعمار المتبقية للموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية كالتالي: 

٪٢,٥مباني 

٪١٠برادات ومعدات 

٪٢٠ياراتس

٪٢٠أثاث وتركيبات 

٪٣٣-٪٢٠أجهزة كمبيوتر

٪٣٣-٪١٠تحسينات المباني المؤجرة 

يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها 

يمة الدفترية. في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن عدم استرداد الق

يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن تحصيلها وهي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو ،استردادها

أيهما أعلى.،قيمتها في حال االستخدام
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تتمة –المحاسبية الهامةص السياسات خلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تتمة –العقارات والمعدات 

ترسمل المصاريف المتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات والمعدات الذي تم قيده بصورة منفصلة 

ا فقط ى الالحقة تتم رسملتهوتشطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل عندما يتم استبداله. المصروفات األخر

عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية للعقارات والمعدات ذات الصلة. يتم تسجيل جميع المصاريف 

عند تكبدها.الربح أو الخسارة الموحداألخرى في بيان 

بلية فع اقتصادية مستقيتم إلغاء تحقيق أي جزء من العقارات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منا

الموحد الربح أو الخسارة من استخدامه. وتدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة من استبعاد الموجودات في بيان 

للسنة التي يتم فيها االستبعاد. 

في نهـاية كل سنة مالية يعاد النظر في القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطرق استهالكها ويتم 

رورة. حسب الض،لهاتعدي

تسجل قطعة األرض التي تبرعت بها الحكومة بالقيمة االسمية حسب تقدير اإلدارة. 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة المقاولة والتكاليف المباشرة المرتبطة بتطوير موجودات المشروع 

لة الضروريتان لتصبح مؤهلة للتشغيل بالطريقة التي تريدها اإلدارة. يتم تحويل وحتى بلوغها الموقع والحا

تكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى العقارات والمعدات عند وصولها إلى حالة العمل الستخدامها المستهدف. 

إلى دل األحداث أو التغيراتتراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد االنخفاض عندما ت

احتمال عدم استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود دليل كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من المبالغ 

يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.،التقديرية الممكن استردادها

الموجودات غير الملموسة

اه بصورة منفصلة تقاس مبدئياً بالتكلفة. وتكون تكلفة الموجودات غير الموجودات غير الملموسة المشتر

الملموسة المشتراه ضمن تجميع األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء. بعد اإلدراج المبدئي تسجل 

الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. 

األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة يقرر إما أن تكون محددة أو غير محددة.
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تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تتمة –الموجودات غير الملموسة 

فاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إط

النظر فيها لتحديد االنخفاض في أي وقت يظهر فيه دليل على احتمال انخفاض قيمتها. تتم مراجعة فترة 

اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل فترة مالية. 

عمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التغيرات في األ

وتعامل كتغيرات في ،أيهما أنسب،تتضمنها الموجودات تحتسب بتعديل فترة اإلطفاء أو الطريقةالتي

التقديرات المحاسبية. 

الموحد في بند الربح أو الخسارة في بيان تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة األعمار 

المصاريف المالئم لطبيعة الموجودات غير الملموسة. 

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم إختبارها لتحديد 

ر تتم مراجعة سنوية للموجودات غياالنخفاض في القيمة سنوياً سواء فردياً او على مستوى وحدة المدرة للنقد. 

إذا لم ،الملموسة غير محددة األعمار اإلنتاجية وذلك إلقرار إستمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محدد

تقرر اإلستمرارية يطبق التغيير في العمر اإلنتاجي من عمر غير محدد إلى عمر محدد على أساس مستقبلي.

لغاء تحقيق أحد الموجودات غير الملموسة يتم قياسها بالفرق بين صافي األرباح أو الخسائر الناشئة من إ

ود. الموحد عند إلغاء تحقيق الموجالربح أو الخسارة عائدات اإلستعاد والقيمة الدفترية للموجود وتدرج في بيان 

االستثمار في الشركات الزميلة 

ثير الهام هو القدرة على المشاركة في أر هام. التالشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها تأثي

القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو السيطرة 

المشتركة على هذه السياسات.

وفقاً ملكية.في استثمارات المجموعة في االستثمارات في الشركات الزميلة بطريقة حقوق التتم المحاسبة

في الشركات الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة زائداً االستثماراتلطريقة حقوق الملكية، تدرج 

التغيرات بعد الشراء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم االعتراف بالخسائر الزائدة 

ال تكبد المجموعة اللتزامات نيابة عن الشركة الزميلة. الشهرة على تكلفة االستثمار في الشركات الزميلة في ح

المتعلقة بالشركة الزميلة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم اطفائها. 
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تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تتمة –الشركات الزميلة االستثمار في 

يتضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد حصة المجموعة في نتائج العمليات للشركات الزميلة. عندما يكون 

ر تحقق المجموعة حصتها من التغي،هناك تغير كان قد تم تحقيقه مباشرة في حقوق الملكية للشركات الزميلة

. االرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من العمليات بين عند اإلقتضاء،في بيان حقوق الملكية الموحد

المجموعة والشركات الزميلة تم استبعادها بقدر نسبة حصة المجموعة في الشركة الزميلة. 

يظهر إجمالي حصة المجموعة في الربح أو الخسارة من الشركة الزميلة في بيان الدخل بخالف الربح التشغيلي 

رة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.ويمثل الربح أو الخسا

البيانات المالية للشركات الزميلة يتم تحضيرها لنفس الفترة المالية للمجموعة. ويتم تعديل السياسات المحاسبية 

عند الضرورة. ،لتتسق مع السياسات للمجموعة

م المجموعة بتحديد ما اذا كان من الضروري تحقيق خسائر االنخفاض تقو،بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية

تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل على ،الستثماراتها في الشركات الزميلة. في كل تاريخ للبيانات المالية

االنخفاض لالستثمارات في الشركات الزميلة. 

ركة القيمة القابلة لإلسترداد للشوهو الفرق بينساب قيمة االنخفاض، تقوم المجموعة باحتفي حالة وجود دليل

وقيمتها الدفترية، ومن ثم تعترف بالخسارة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار محتفظ به بقيمته ،عند فقدان التأثير الهام على الشركات الزميلة

الدفترية للشركة الزميلة بناء على خسارة التأثير الهام أو السيطرة العادلة. يتم إدراج أي فرق بين القيمة

المشتركة والقيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها والمتحصالت من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة.
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تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

تتمة –ة السياسات المحاسبية الهام٢/٥

االستثمارات والموجودات المالية األخرى 

) التصنيف١(

، بدأت المجموعة في تصنيف موجوداتها المالية وفقاً لفئات القياس التالية: ٢٠١٦يناير ١اعتباراً من 

الربح أو موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة (من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو من خالل·

الخسارة)، و

موجودات مالية يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ·

يقوم التصنيف على أساس نموذج األعمال للمؤسسة والخاص بإدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية 

.للتدفقات النقدية

ح أو الخسارة إما في بيان الرببالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح والخسائر

أو اإليرادات الشاملة األخرى. بالنسبة لالستثمارات في أدوات الدين فيتم التحقيق وفقاً لنموذج األعمال الذي 

يتم االحتفاظ باالستثمار وفقاً له. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، فيتوقف ذلك على ما إذا كانت 

شكل ال رجعة فيه عند التحقيق المبدئي المحاسبة عن االستثمارات في أدوات حقوق قد قررت بالمجموعة

الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

تعيد المجموعة تصنيف استثماراتها في أدوات الدين عندما، وفقط عندما يتغير نموذج أعمالها الخاص بإدارة 

تلك الموجودات. 

ياس) الق٢(
عند التحقيق المبدئي، تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً، في حالة الموجودات 

تكاليف المباشرة المرتبطة باالستحواذ على الالمالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

لموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الموجودات المالية. تكاليف المعامالت المتعلقة با

الخسارة يتم تسجيل في بيان الربح أو الخسارة. 

الموجودات المالية التي تتضمن المشتقات يتم أخذها باالعتبار بصورة إجمالية عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها 

النقدية تكون وحدها مدفوعات ألصل الدين والفائدة. 
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أدوات الدين
يتم القياس الالحق ألدوات الدين بناء على نموذج أعمال المجموعة المتعلق بإدارة الموجود وخصائص التدفقات 

بتصنيف أدوات الدين على أساس ثالث فئات للقياس وهي: لمجموعة االنقدية للموجود. وتقوم 

التكلفة المطفأة: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتكون هذه التدفقات النقدية ·

وحدها تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. الربح أو الخسارة من استثمارات

الدين التي تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة وال تمثل جزءاً في عالقة تحوط يتم تحقيقها في الربح أو الخسارة 

عند استبعاد الموجودات أو انخفاض قيمتها. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية في 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. األخرىيرادات اإل

ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى: الموجودات المحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية القيمة الع·

التعاقدية ولبيع الموجودات المالية وتكون هذه التدفقات النقدية وحدها تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة، 

ة في القيمة الدفترية في يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تدرج الحرك

اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء في حالة تحقيق أرباح أو خسائر انخفاض القيمة، وإيرادات الفوائد، 

وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية فيتم إدراجها في الربح والخسارة. عندما يتم استبعاد الموجود 

لمسجلة سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى يتم إعادة تصنيفها المالي، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة ا

من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة ويتم إدراجها في أرباح / (خسائر) أخرى. تدرج إيرادات الفوائد 

بطريقة معدل الفائدة الفعلي. األخرىيرادات اإلمن هذه الموجودات المالية في 

القيمة ربح أو الخسارة: الموجودات التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أوالقيمة العادلة من خالل ال·

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الربح 

ل خسارة وال تمثأو الخسارة من استثمارات الدين التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

جزءاً في عالقة تحوط يتم إدراجه في الربح أو الخسارة، وتعرض بالصافي في بيان الربح أو الخسارة 

في ضمن أرباح / (خسائر) أخرى في الفترة التي تشأ فيها. تدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات 

المالية في إيرادات الفوائد. 
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تتمة –) القياس٢(

أدوات حقوق الملكية
تقوم المجموعة الحقاً بقياس كافة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. وفي حال قررت إدارة 

ستثمارات في أدوات حقوق الملكية في اإليرادات الشاملة المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة من اال

األخرى، فال يتم إعادة تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة الحقاً إلى الربح أو الخسارة. وتدرج توزيعات 

في استالم المجموعة األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة ضمن إيرادات أخرى عند ثبوت حق 

رباح. توزيعات األ

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم إدراجها في أرباح 

ر رد خسائمالئماً. خسائر انخفاض القيمة (و/ (خسائر) أخرى ضمن بيان األرباح أو الخسائر، حسبما يكون 

لكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة انخفاض القيمة) من االستثمارات في أدوات حقوق الم

األخرى ال يتم عرضها بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. 

) انخفاض القيمة ٣(
تقوم المجموعة بالتقييم على أساس مستقبلي حول الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المدرجة 

مطفأة وبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. وتعتمد طريقة تحديد انخفاض القيمة بالتكلفة ال

مزيداً من التفاصيل ٢٧المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في المخاطر االئتمانية. ويقدم االيضاح 

خاطر االئتمانية. حول كيفية قيام المجموعة بتحديد ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في الم

طبيق تقوم المجموعة بت، باستثناء المبالغ المستحقة من المؤسسات الحكومية،وفي حالة الذمم التجارية المدينة

، والتي تتطلب االعتراف بالخسائر المتوقعة ٩الطريقة المبسطة التي يسمح بها المعيار الدولي للتقارير المالية 

لمدينة منذ االعتراف المبدئي. على مدى األعمار الكاملة للذمم ا
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تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

٢٠١٦يناير ١السياسات المحاسبية المطبقة قبل 

األوراق المالية االستثمارية

االستثمارات المتاحة للبيع: 
احة للبيع على استثمارات في حقوق الملكية وأوراق دين. تدرج االستثمارات المتاحة تشتمل االستثمارات المت

الفئة أو ال يتم تصنيفها ضمن أية فئات أخرى. أوراق الدين في هذه الفئة هي تلك التي ينوي هذه للبيع في 

يرات في ستجابة للتغاالحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي يمكن بيعها استجابة لمتطلبات السيولة او ا

أحوال السوق. تدرج االستثمارات المتاحة للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة. 

بعد القياس المبدئي، يعاد قياس االستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير 

يمة العادلة حتى إلغاء تحقيق االستثمار، وعندئذ تدرج األرباح المحققة كإيرادات شاملة أخرى في احتياطي الق

أو الخسائر في إيرادات التشغيل األخرى أو يقرر أن االستثمار انخفضت قيمته، وعندئذ يتم تحويل الخسارة 

جل س. الفوائد المكتسبة أثناء ملكية االستثمارات المتاحة للبيع تالموحدالربح أو الخسارةالمتراكمة إلى بيان 

كإيرادات فوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

موجوداتها المتاحة للبيع لتحديد ما إذا كانت مقدرتها ورغبتها في بيعها في المدى القريب ما المجموعة تقيم 

في حاالت نادرة، بيع هذه الموجودات المالية بسبب عدم نشاط المجموعة،يزال مالئماً. عندما ال تستطيع 

أن وعة المجماق وأن رغبة اإلدارة في بيعها في المستقبل المنظور قد تغيرت بصورة كبيرة، قد تختار األسو

تعيد تصنيف هذه الموجودات. إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينه مسموح بها عندما تستوفي 

حتفاظ بهذه ترغب في وتستطيع االالمجموعة الموجودات المالية تعريف القروض والذمم المدينة وأن 

.الموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق

ولديها االستطاعة على المجموعة إن إعادة التصنيف إلى فئة حتى االستحقاق مسموح بها فقط عندما ترغب 

.االحتفاظ بها

فترية في صلة والقيمة الدبالنسبة لموجودات مالية أعيد تصنيفها من فئة متاحة للبيع، فإن القيمة العادلة ذات ال

تاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفتها المطفأة الجديدة، وأي ربح أو خسارة من تلك الموجودات مدرج في حقوق 

المساهمين يتم إطفاؤه إلى الربح أو الخسارة على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام طريقة سعر الفائدة 

ة المطفأة والتدفقات المتوقعة يتم إطفاؤه أيضاً على مدى العمر المتبقي الفعلي. وأي فرق بين التكلفة الجديد

للموجودات باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. إذا تقرر الحقاً أن الموجودات قد انخفضت قيمتها، يتم إعادة 

الموحد.الربح أو الخسارةتصنيف المبلغ المدرج في حقوق الملكية إلى بيان 
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الموجودات المالية

التحقيق والقياس المبدئي
لقيمة العادلة من يتم تصنيفها كموجودات مالية با٣٩الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

أو موجودات مالية ،أو استثمارات محتفظ بها لالستحقاق،أو قروض وذمم مدينة،خالل الربح أو الخسارة

أو مشتقات مصنفة كأدوات تحوط خالل إجراءات تحوط فعال حسبما يكون مالئماً. تحـدد ،متاحة للبيع

المجموعة تصنيف موجوداتها المالية عند إدراجها المبدئي. 

المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، ويضاف إليها تكاليف المعاملة المباشرة في حالة الموجوداتتدرج جميع 

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. جميع المشتريات أو المبيعات التي تتطلب تسليم 

صفقات العادية) تدرج في تاريخ المتاجرة، الموجودات في التاريخ الذي تحدده النظم أو األعراف بالسوق (ال

وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات. 

المطلوبات المالية

التحقيق والقياس المبدئي
يتم تصنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من ٣٩المطلوبات المالـية في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

ا حسبممصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعالأو كمشتقات،أو قروض وتسهيالت،لخسارةخالل الربح أو ا

يكون مالئما. تحدد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند التحقيق المبدئي. 

اً تكاليف االقتراضمبدئياً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والتسهيالت زائدالماليةتدرج المطلوبات 

المباشرة. 

في معظمه على ذات المتطلبات التي ينص عليها معيار المحاسبة ٩ينص المعيار الدولي للتقارير المالية 

فيما يتعلق بتصنيف المطلوبات المالية. ٣٩الدولي 
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القياس الالحق
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على مطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة، الماليةتشتمل المطلوبات 

الية مصنفة عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومطلوبات م

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض بيعها في المدى القريب. وتشمل 

ولكنها ال تستوفي معايير محاسبة التحوط على النحو المحدد المجموعةة المشتقة لدى هذه الفئة األدوات المالي

. ٣٩في معيار المحاسبة الدولي 

.الموحداألرباح أو الخسائر من المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة يتم إدراجها في بيان الربح أو الخسارة

ة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أية مطلوبات مالية بالقيمبتسجيللم تقم المجموعة 

إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية

الموجودات المالية)أ
المالية (أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) في الموجوداتيلغى تحقق 

أي من الحاالت التالية:

تدفقات نقدية من الموجودات، أوانتهاء الحق في استالم ·

قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية ·

المستلمة كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف ثالث بموجب ترتيبات للتمرير وإما (أ) أن تكون قد قامت 

موجودات أو (ب) لم تقم بتحويل كافة مخاطر ومنافع بشكل جوهري بتحويل كافة مخاطر ومنافع ال

الموجودات بشكل مادي أو باالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة على الموجودات.
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المطلوبات المالية)ب
يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات مالية 

حالية بمطلوبات أخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة أو عندما يتم تعديل جوهري في شروط مطلوبات 

تبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق المطلوبات الحالية وتحقيق للمطلوبات الجديدة. يتم تحقيق يعامل هذا االس،حالية

الموحد.الربح أو الخسارةالفرق بين القيم الدفترية في بيان 

انخفاض الموجودات المالية والمبالغ غير الممكن استردادها
ة اليمإذا كان يوجد دليل مادي على احتمال انخفاض قيمة موجودات في نهاية كل فترة مالية يتم تقييم لتحديد ما

معينة. في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض قيمة الموجودات في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 
يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي:

الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، بعدبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون االنخفاض هوأ)

الموحد.الربح أو الخسارةخصم أي خسائر انخفاض في القيمة تم تحقيقها سابقاً في بيان 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية ب)

معدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة ب

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يكون اإلنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة ج)

الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة األصلي.

الذمم المدينة 

ة للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي يتوقع عدم تحصيلها. يتم تقدير تدرج الذمم المدينة بالقيمة األصلي

مخصص لالنخفاض عند وجود دليل فعلي (مثل احتمال اإلعسار أو أن المدين يواجه مشاكل مالية هامة) بأن 

المجموعة لن تستطيع تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للفاتورة. يتم تخفيض القيمة 

لدفترية للرصيد المدين من خالل استخدام حساب للمخصص. يتم إلغاء تحقيق الديون منخفضة القيمة عندما ا

تقرر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها. 

النقد والبنود المماثلة للنقد 

ودائع ويتكون النقد والبنود المماثلة للنقد في بيان التدفقات النقدية من نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، بعد خصم حسابات السحب على المكشوف، إن وجدت. 
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التسهيالت التي تحمل فوائدالقروض و

تدرج القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد مبدئياً بالقيمة العادلة للمبلغ المقترض ناقصاً التكاليف المباشرة 

يتم قياس القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد بالتكلفة المطفأة باستخدام ،للمعاملة. بعد التحقيق المبدئي

ألرباح والخسائر تدرج في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يلغى تحقيق طريقة سعر الفائدة الفعلي. ا

المطلوبات وكذلك عن طريق إستخدام عملية اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي. 

تحتسب التكلفة المطفأة بأن يؤخذ في االعتبار أية خصوم أو رسوم عند الشراء والرسوم أو التكاليف التي 

اإلطفاء بسعر الفائدة الفعلي ضمن تكاليف التمويل في بيان الربح يدرجدة الفعلي. تشكل جزء من سعر الفائ

أو الخسارة الموحد. 

تدرج األرباح أو الخسائر في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند إلغاء تحقيق المطلوبات.

مقاصة األدوات المالية

ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد يتم إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية

في حال وجود حق قانوني ساري المفعول لتسوية المبالغ المحققة وحال توفرت الرغبة في التسوية على أساس 

الصافي لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

في تاريخ كل بيان للمركز المالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي تقوم المجموعة بالتقييم

موجـودات. إذا وجد أي مؤشر كهذا، أو إذا كان ضرورياً إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات، 

موجوداتتقوم المجموعة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده من الموجودات. المبلغ الممكن استرداده من أي

هو القيمة العادلة ألي موجودات أو وحدات مولدة للنقد ناقصاً التكاليف حتى البيع أو قيمتها في حال االستخدام 

أيهما أعلى، ويتم تحديده لكل موجودات بمفردها، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية تكون منفصلة 

موجودات أخرى. بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة 

عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المولدة للنقد المبلغ الممكن استرداده، يعتبر الموجود منخفض 

.القيمة ويتم تخفيض قيمته إلى المبلغ الممكن استرداده
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المخزون

يدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تتمثل التكلفة القيمة المدرجة بالفاتورة وأية 

د لفة على طريقة الورامصاريف أخرى متكبدة حتى وصول المخزون إلى موقعه وشكله الحاليين. تعتمد التك

أوالً يصرف أوالً. يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف 

قد يتوقع تكبدها مستقبالً حتى االنتهاء من الصنع والبيع.

قياس القيمة العادلة

لقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي. األدوات المالية وبعض المشتقات غير المالية باالمجموعةتقيس 

الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين متعاملين في الثمنالقيمة العادلة هي 

السوق في تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يتم بناء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل 

إما:المطلوب تحدث 

في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب؛ أو·

في غياب سوق رئيسية، في السوق األفضل بالنسبة للموجود أو المطلوب.·

السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوصول إليها من قبل المجموعة. تكونيجب أن 

يستخدمها متعاملون في يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب بإستخدام االفتراضات التي سوف

السوق عندما يقومون بتسعير موجود أو مطلوب، بإفتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية 

األفضل.

إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في االعتبار قدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع 

في أفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر بالسوق اقتصادية عن طريق استخدام الموجودات 

الذي سيستخدم الموجودات في أعلى وأفضل استخدامتها.

تستخدم المجموعة تقنيات التقييم المالئمة في الظروف التي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، بما 

ستخدام المعطيات غير الواضحة.يزيد استخدام المعطيات الضرورية الواضحة ويقلل ا
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قياس القيمة العادلة

الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية جميعيتم تصنيف 

كما يلي، بناء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس ووصفهاضمن تدرج القيمة العادلة، الموحدة

القيمة العادلة ككل:

: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.١المستوى·

عطيات الهامة لقياس القيمة العادلة واضحة : تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من الم٢المستوى ·

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

: تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير ٣المستوى ·

واضحة.

موعة لمجالتي تدرج في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد اوالمطلوباتبالنسبة للموجودات 

ما إذا تمت تحويالت بين المستويات في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف (بناء على أدنى 

مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.

اس طبيعة وخصائص لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أس

حسبما تم إيضاحه أعاله.العادلةومخاطر الموجود أو المطلوب ومستوى تدرج القيمة 

العمالت األجنبية

تحويل العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية تحول إلى عملة التشغيل بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. 

ت األجنبية الناتجة من تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بأسعار صرف أرباح وخسائر صرف العمال

نهاية السنة المسجلة بعمالت أجنبية تدرج في بيان الدخل الموحد.
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تتمة –العمالت األجنبية 

تتمة –تحويل العمالت األجنبية 
إن نتائج والمراكز المالية لجميع شركات المجموعة (وليس ألي منها إقتصاد متضخم) التي تستخدم عمالت 

يتم تحويلها كالتالي:،تشغيل مختلفة عن عملة العرض

ذلك اريخالموجودات والمطلوبات المدرجة ببيان في كل مركز مالي يتم تحويلها بسعر اإلقفال في ت)أ(
المركز المالي.

لكل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف (ما لم يكن هذا المتوسط والمصاريفاإليرادات )ب(
حول وفي هذه الحالة ت،غير معقول كتقريب للتأثير التراكمي لألسعار السائدة في تواريخ المعامالت

و،اإليرادات والمصاريف باألسعار في تواريخ المعامالت)

الناتجة يتم إدراجها في اإليرادات الشاملة األخرى.التحويلجميع فروقات )ج(

تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عند اإلستحواذ على مؤسسة أجنبية تعامل كموجودات ومطلوبات المؤسسة 

.ملة األخرىاألجنبية ويتم تحويلها بسعر اإلقفال. فروقات التحويل التي تنشأ تدرج في اإليرادات الشا

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مخصصات مكافأة نهاية الخدمة
تحتسب المجموعة مخصصاً لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لعقود خدمة العاملين وقانون العمل القطري 

لكل . تستحق المكافأة في العادة على أساس آخر راتب للموظف ومدة الخدمة المتراكمة٢٠٠٤لسنة ١٤رقم 

موظف وإكمال حد أدنى من فترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة على مدى فترة الخدمة. 

صندوق التقاعد
تلتزم المجموعة بمساهمة محددة في صندوق ،الخاص بالتقاعد والمعاشات٢٠٠٢لسنة ٢٤بموجب القانون رقم 

ئوية من مرتبات الموظفين القطريين. التزامات المجموعة محددة التقاعد للموظفين القطريين تحتسب كنسبة م

بهذه المساهمة ويتم دفعها عند االستحقاق. 
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

قة الدفع مستقبالً والمتعلقة بالخدمات المؤداة أو عندما تتحول المخاطر والمنافع يتم تسجيل االلتزامات المستح

المتعلقة بالبضائع للمجموعة، بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتير من الموردين.

مخصصات

ما وعند،يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام (قانوني أو حكمي) على المجموعة ناشئ من أحداث سابقة

يكون محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ موثوقة.

العائد على السهم

تقوم المجموعة بعرض بيانات العائدات األساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب العائد األساسي للسهم 

تم األسهم القائمة خالل الفترة. يبقسمة الربح العائد إلى األسهم العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 

تحديد العائد المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو الخسارة العائدة إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة 

ومتوسط العدد المرجح لألسهم العادية القائمـة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي تتضمن 

إن وجدت.،رات أسهم ممنوحة للموظفينسندات قابلة للتحويل وخيا

التقارير القطاعية 

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة إيرادات 

وتتكبد تكاليف بما فيها إيرادات ومصروفات ذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى 

والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل اإلدارة العليا للمجموعة (المسئولة األولى عن إتخاذ 

القرارات) التخاذ قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها والتي تتوفر عنها المعلومات المالية 

المنفصلة.

الضرائب

تمتد إليها في الدول التينين واللوائح والتعليمات الساريةة طبقا للقواتحتسب الضرائب المستحقة على المجموع

المجموعة. يتم تكوين مخصص لاللتزامات الضريبية المستحقة على أساس تقييم المطالبات الضريبية عمليات

المتوقعة. إن عمليات المجموعة داخل دولة قطر ال تخضع لضريبة الدخل. 
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تتمة -الضرائب

ضريبة الدخل الحالية: 

الموجودات والمطلوبات المتعلقة بضريبة الدخل للسنة الحالية والسنوت السابقة يتم قياسها بالمبالغ المتوقع 

لضريبية. استردادها من أو المدفوعة إلى السلطات ا

تحتسب التزامات الضريبة الحالية للمجموعة وفقاً للمعدالت الضريبية التي يتم سنها، قانوناً أو حكماً، بنهاية 

السنة المالية المشمولة بالتقرير. 

:الضريبة المؤجلة

ألغراض إعداد التقارير المالية يحدد مخصص الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات عن الفروق المؤقتة 

.في نهاية السنة المالية المشمولة بالتقريربين األوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمتها الدفترية

مؤقتة الخاضعة للضريبة، باستثناء ما يلي: يتم االعتراف بالتزامات الضريبة المؤجلة لجميع الفروق ال

في حالة نشوء االلتزامات الضريبية المؤجلة وقت االعتراف المبدئي للشهرة أو لموجود أو التزام في ·

معاملة ال تتضمن اندماج أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي أو الربح أو 

الخسارة الخاضعة للضريبة؛ و

الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة في حالة·

والحصص في المشاريع المشتركة، حيث يمكن التحكم في توقيت رد الفروق المؤقتة ويحتمل أال 

تنعكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب. 

قتة القابلة للخصم، ويتم ترحيل اإلعفاءات الضريبية غير تسجل موجودات الضريبة المؤجلة لكافة الفروق المؤ

المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستغلة فقط إلى الحد الذي يحتمل عنده توفر ربح خاضع للضريبة في 

مقابل الفروق المؤقتة القابلة للخصم. ويجوز االستفادة من ترحيل اإلعفاءات الضريبية غير المستخدمة والخسائر 

غير المستغلة، باستثناء الحاالت التالية:بيةالضري



.قلمواد اإلستهالكية ش.م.شركة الميرة ل

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤١-

تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تتمة -الضرائب

تتمة -الضريبة المؤجلة 

بدئي قت االعتراف المفي حالة نشوء موجود الضريبة المؤجلة المتعلق بالفرق المؤقت القابل للخصم و·

لموجود أو التزام في معاملة ال تتضمن ادماج أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على الربح المحاسبي 

أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة؛ و

في حالة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة ·

شاريع المشتركة، حيث تدرج موجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يحتمل والحصص في الم

عنده أن تنعكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب ويحتمل توفر ربح خاضع للضريبة بحيث 

يمكن في مقابله استغالل الفروق المؤقتة. 

ية السنة المالية المشمولة بالتقرير، وتخفض تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في نها

قيمتها بالقدر الذي ال يصبح محتمالً عنده توفر أرباح خاضعة للضريبة وكافية للسماح باستغالل جميع موجودات 

الضريبة المؤجلة أو جزء منها. يعاد تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المدرجة في نهاية السنة المالية 

رير، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يصبح من المحتمل عنده توفر أرباح خاضعة للضريبة المشمولة بالتق

في المستقبل تسمح باسترداد موجودات الضريبة المؤجلة. 

تقاس موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة بناء على المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها خالل السنة عند 

اللتزامات الضريبية على أساس المعدالت الضريبية (والقوانين الضريبية) التي يتم تحقق الموجودات أو سداد ا

.سنها، قانوناً أو حكماً، بنهاية السنة المالية المشمولة بالتقرير

الضريبة المؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق الملكية يتم االعتراف بها في حقوق الملكية وليس في 

الخسارة. بيان الربح أو 

تتم مقاصة موجودات والتزامات الضريبة المؤجلة في حال وجود حق قانوني ملزم بإجراء مقاصة بين موجودات 

ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية، وتتعلق الضرائب المؤجلة بذات المؤسسة الخاضعة للضريبة وذات السلطة 

الضريبية. 



.قلمواد اإلستهالكية ش.م.شركة الميرة ل

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٢-

تتمة –امةص السياسات المحاسبية الهخلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

اإليجارات 

إن تحديد ما إذا كان الترتيب التعاقدي هو عبارة عن (أو يحتوي على) عقد إيجار يتم بناء على طبيعة الترتيب 

رتيب فيذ التالتعاقدي عند بدأ اإليجار. يكون الترتيب التعاقدي عبارة عن (أو يحتوي على) إيجار إذا كان تن

التعاقدي يعتمد على استغالل موجود محدد (أو موجودات محددة) ويمنح حق استغالل الموجود (أو الموجودات) 

حتى إذا لم يتم تحديد هذه الموجود (أو الموجودات) بشكل صريح في الترتيب التعاقدي. 

المجموعة كمستأجر
يلية والتي بموجبها تحول إلى المجموعة جميع مخاطر ومنافع الموجودات تتم رسملة عقود اإليجارات التمو

المستأجرة عند بداية العمل بعقد اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من 

يجارات وذلك مدفوعات اإليجار إن كانت أقل. توزع مدفوعات اإليجار بين التمويل وخفض قيمة مطلوبات اإل

من أجل تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوبات. تدرج مصاريف التمويل في تكاليف 

الموحد.الربح أو الخسارة التمويل في بيان 

تستهلك الموجودات المستأجرة على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية للموجودات. ولكن عند عدم اليقين على 

لمجموعة بالموجود عند انتهاء فترة اإليجار فإن الموجود المستأجر يستهلك على مدى األعمار عدم انتفاع ا

أيهما أقل.،اإلنتاجية التقديرية للموجود أو مدة اإليجار

يتم تحقيق مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد بأقساط ثابتة على مدى فترة اإليجار.

جرالمجموعة كمؤ
يتم إدراج اإليجارات تحت إيجارات تشغيلية في الحاالت التي ال تحول فيها المجموعة جميع مخاطر ومنافع 

ملكية الموجودات. التكاليف المبدئية المتكبدة في التفاوض على إيجار تشغيلي تتم إضافتها إلى القيمة الدفترية 

على نفس أسس إيرادات اإليجارات. تحقق اإليجارات للموجودات المستأجرة ويتم تحقيقها على مدى فترة اإليجار

المحتملة كإيرادات في الفترة التي تكتسب فيها.



.قلمواد اإلستهالكية ش.م.شركة الميرة ل

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٣-

تتمة –ص السياسات المحاسبية الهامةخلأسس االعداد وم٢

تتمة –السياسات المحاسبية الهامة ٢/٥

تصنيف المتداول مقابل غير المتداول

يكون األصل متداول ،طلوبات بناء على تصنيف متداول / غير متداولتعرض المجموعة الموجودات والم

عندما:

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

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.·

أو ،يتوقع أن تتحقق خالل إثنا عشر شهراً بعد فترة التقرير·

نقد مالم يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها إثنا عشر نقد أو بنود مماثلة لل·

شهراً بعد فترة التقرير.

جميع الموجودات األخرى تصنف غير متداولة. ويتم تصنيف اإللتزام كمتداول عندما:

يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.·

محتفظ بها أساساً لغرض المتاجرة.·

أو،تكون مستحقة التسوية خالل إثنا عشر شهراً بعد تاريخ التقرير·

ال يوجد حق غير مشروط تؤخر تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن إثنا عشر شهراً بعد تاريخ التقرير.·

وتصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى غير متداولة.

استخدام التقديرات

وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من اإلدارة استخدام تقديرات الموحدةإن إعداد البيانات المالية

وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 

من أن هذه الرغمومبالغ اإليرادات والمصروفات المسجلة خالل الفترة المشمولة بالتقرير. وبفي تاريخ التقرير

التقديرات تتم بناء على خبرة اإلدارة باألحداث واألعمال الجارية، إال أن النتائج النهائية الفعلية قد تختلف عن 

). ٣٠هذه التقديرات (انظر اإليضاح 

ي الفترة فتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة منتظمة. تدرج تعديالت التقديرات المحاسبية

التي تتم فيها تعديالت التقدير إذا كانت التعديالت تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة التعديل والفترات 

المستقبلية إذا كانت التعديالت تؤثر على الفترتين الحالية والمستقبلية.



.قلمواد اإلستهالكية ش.م.شركة الميرة ل

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٤-

إيرادات أخرى ٣
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٩,٨٠٠,٣٧٠٩,٢٧٦,٩٤٨أرباحتوزيعاتإيرادات

٨,٤١٠,٣٧١٦,٤٥٩,٨٦١إيرادات فوائد

١,٠٥١,٨٤٤-ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع (بالصافي) 

٨٨٤,٤١٢-ربح من بيع عقارات ومعدات

٢,٣٨٢,٦٠٢٣,٤١٥,٠٦٤إيرادات متنوعة

٢٠,٥٩٣,٣٤٣٢١,٠٨٨,١٢٩

المصاريف العمومية واإلدارية ٤
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٤٧,٤٨٠,٣٥٠١٤١,٢٣١,٢٩٨رواتب وأجور ومنافع أخرى

٤١,٩٦٦,٥٧٧٣٩,٨٢٥,٠٣٩إيجار

٢٣,٠٩٨,٧٩٠١٨,١٢٣,٤١٩مصاريف عمالة المقاوالت

١٩,٢٥١,٢٧٥١٣,٠٩٨,٥٨٦ماء وكهرباء

٨,٦٧١,٣٦٦٦,٤٠٥,٤٢٥ات وصيانةإصالح

٧,٦١٤,٢٣٠٦,٨٧١,٧٤١رسوم بنكية وعموالت ورسوم بطاقات ائتمان

٦,٢٣٤,٩٣٦٥,٣٨١,٥٧٥مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

٣,٢٣١,٩٢٨٣,٣٢٧,٩٩١رسوم امتياز

٣,١٢٢,١٧٩٤,٩٢٥,٥٨٥إعالنات 

٢,٩٤١,٠٨١٢,٧٧٩,٢٤٣سيارات ورسوم تأمين

٢,٦٩١,٤٧٧٢,١٧٠,٢٢٩دهاتف وبري

٢,١٣٥,٠٤٠٢,٢٦٦,٦٣٩مصاريف سفريات 

١,٧٣٢,٣٠٠١,٢٩٣,٢٠٨أتعاب استشارية ومهنية

١,٣٣١,٦٠٢١,٣٨٦,٠٥١طباعة وقرطاسية

٩٠,٦٩٩١٠٦,٢٨٥تبرعات

-١٥,٩١٢خسارة من بيع عقارات ومعدات 

٦,٥٥٣,٦٥٠٣,٥٩٣,٧٨٦أخرى 

٢٧٨,١٦٣,٣٩٢٢٥٢,٧٨٦,١٠٠



.قلمواد اإلستهالكية ش.م.شركة الميرة ل

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٥-

ضريبة الدخل٥

كانت البنود الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل كالتالي: 

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

الدخلمصروف ضريبة 

٣٣٥,٢٧٤١٢٢,٤٩٢ضريبة الدخل المؤجلة

٣٣٥,٢٧٤١٢٢,٤٩٢ارةضريبة الدخل كما يظهر في بيان الربح أو الخس

تخضع عمليات المجموعة في سلطنة عمان لضريبة الدخل. ونظراً للخسائر الضريبية المتكبدة من العمليات في 

سلطنة عمان، لم يتم تحقيق مصاريف ضرائب حالية خالل السنة. 

ضريبة الدخل المؤجلة كالتالي: موجودات (مطلوبات)كانت الحركة في

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢٩٨,٩٣٧٤٢١,٤٢٩يناير١الرصيد في 

)١٢٢,٤٩٢()٣٣٥,٢٧٤(الفروقات المؤقتة للسنة رد

٢٩٨,٩٣٧)٣٦,٣٣٧(ديسمبر٣١في 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٦-

عقارات ومعدات٦

إيضاح: 
٢٥على هذه األراضي بموجب عقود إيجار تشغيلي لمدة ريال قطري على أراضي مستأجرة من حكومة دولة قطر. وقد تم الحصول ٢٦٥,٣٠٤,٥٨٤تم تشييد مباني بقيمة دفترية 

سنة على أساس العمر اإلنتاجي المتوقع لها، وباعتقاد االدارة أن هذه العقود يمكن تجديدها ٤٠. قررت اإلدارة خفض قيمة هذه المباني المشيدة على األراضي المستأجرة على مدى سنة

لفترة محددة أخرى. 

أجهزة كمبيوترأثاث وتركيباتسياراتبرادات ومعداتالمبانياألرض

تحسينات على 
المباني المؤجرة 

واألخرى
أعمال رأس مالية 

اإلجماليقبل التنفيذ
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
٢٠١٦٥,٨٧٢,٤٧٣٥٢٤,٣٢٨,٠٣٩١٨٣,٤٠٥,٤٤٧١٦,٥٦٠,٨٩٦٢٢,٨٩٨,٢٠٤١٥,٢٠٧,٤٣٨٥٨,٨٤٩,٥٤٩٣٩,٧٠٢,٧٤١٨٦٦,٨٢٤,٧٨٧يناير ١في 

٢,٥٣٩,٤٧٠٤,٣٩٧,٣٣٩١٤٠,٢٥٣٢,١٨٤,٩١٨٣,٣٢٦,٤٢٩١,٩٥٢,٥٠٩٢٦١,٦٧٨,٩٣٤٢٧٦,٢١٩,٨٥٢-إضافات 
)٦٣٧,٠٣٣()٢٥,٧٥٣()٤٥٦,٣١٢()٢٩,١٢٢()٥,٩٣٠()٦,٠١٩()١١٣,٨٩٧(--استبعادات
-)١١٩,٦٢٤,٥٧٢(١٢,٧٩٦,٤٥٩١,٨٠٩,١٤٣٧,٠٨٨,٣٥٢-٧٨,٨٦٣,٦٨٥١٩,٠٦٦,٩٣٣-تحويالت 

--١٢٣,١٥٠٦,٣٠٤,٩٧٩٨,٠٨٩,٨٧٥-)٦,٤٢٨,١٢٩()٨,٠٨٩,٨٧٥(-إعادة تصنيف 

٢٠١٦٥,٨٧٢,٤٧٣٥٩٧,٦٤١,٣١٩٢٠٠,٣٢٧,٦٩٣١٦,٦٩٥,١٣٠٣٧,٩٩٦,٨٠١٢٦,٦١٨,٨٦٧٧٥,٥٢٣,٩٧٣١٨١,٧٣١,٣٥٠١,١٤٢,٤٠٧,٦٠٦ديسمبر ٣١في 

االستهالك:
١٧٥,٦٣٣,٩٧٨-٦٩,٤٢٠,٤٨٦٦٢,٧٦٢,٠٢٨٧,٣٤٣,٣٠٣٦,٦١٤,٢٦٧١٢,٠٨٨,٧٤٠١٧,٤٠٥,١٥٤-٢٠١٦يناير ١في 

٤٦,٦١٦,٨٤٧-١٢,٠٨٠,٦٠٧١٦,٤٩٧,٨١٤٢,٥٣١,٥١٥٤,٠٨٦,٥٧٨٣,٤٥٢,٢٥٩٧,٩٦٨,٠٧٤-االستهالك للسنة  
--٨٤,٤٢٠١,٩٤٨,٨٦٥١٠١,٠٤٩-)٢,٠٣٣,٢٨٤()١٠١,٠٥٠(-إعادة تصنيف 

)٥٢١,٦٤٤(-)٤٤٨,٥٨٦()٥,٩٧٧(-)٥,٩٩٩()٦١,٠٨٢(--متعلق باالستبعادات 

٢٢١,٧٢٩,١٨١-٨١,٤٠٠,٠٤٣٧٧,١٦٥,٤٧٦٩,٨٦٨,٨١٩١٠,٧٨٥,٢٦٥١٧,٤٨٣,٨٨٧٢٥,٠٢٥,٦٩١-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٦٥,٨٧٢,٤٧٣٥١٦,٢٤١,٢٧٦١٢٣,١٦٢,٢١٧٦,٨٢٦,٣١١٢٧,٢١١,٥٣٦٩,١٣٤,٩٨٠٥٠,٤٩٨,٢٨٢١٨١,٧٣١,٣٥٠٩٢٠,٦٧٨,٤٢٥ديسمبر ٣١في 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٧-

تتمة –عقارات ومعدات ٦

أجهزة كمبيوترأثاث وتركيباتسياراتبرادات ومعداتالمبانياألرض

تحسينات على 
المباني المؤجرة 

واألخرى
أعمال رأس مالية 

اإلجماليقبل التنفيذ
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

التكلفة:
٢٠١٥٥,٤٥٢,٨٦٠٢١٢,٠٨٤,٢٥٣١٣٢,٢٢٦,٠٣٢٨,٩٣٨,٠٣٢١٠,٢٥٧,٢٩٨١٦,٤٨٥,١٧٨٣٠,١٣٨,٤١٧٣٢٠,٢٥٢,٤٤٦٧٣٥,٨٣٤,٥١٦يناير ١في 

١٠٩,٥٨٣٦٧٧,٦٩٨٥,١٥٢,٢٩٨٢,٨٧٦,٥١١١٢,٢٤٢,٠٤١١,١٤٦,٥٠٣٣,٣٧٣,٦٧١١١٢,٧٧٠,٠٧٥١٣٨,٣٤٨,٣٨٠إضافات 
)١,٥٦٢,٣١٥(-)٣٧,٩٣٨(-)٥٨,٢٨٩()١,٤١٦,٦٩٧()٤٩,٣٩١(--استبعادات
-)٣٩٣,٣١٩,٧٨٠(٢٥,٣٧٥,٣٩٩)٢,٤٢٤,٢٤٣(٣١٠,٠٣٠٣١١,٥٦٦,٠٨٨٥١,٠١٥,٢٤٩٦,٣٤٦,٠٠٠١,١٣١,٢٥٧تحويالت 

شطب من استبعاد شركة تابعة 
)١٦(إيضاح 

-
-)٥,٧٩٥,٧٩٤(---)٦٧٤,١٠٣()١٨٢,٩٥٠()٤,٩٣٨,٧٤١(

٢٠١٥٥,٨٧٢,٤٧٣٥٢٤,٣٢٨,٠٣٩١٨٣,٤٠٥,٤٤٧١٦,٥٦٠,٨٩٦٢٢,٨٩٨,٢٠٤١٥,٢٠٧,٤٣٨٥٨,٨٤٩,٥٤٩٣٩,٧٠٢,٧٤١٨٦٦,٨٢٤,٧٨٧ديسمبر ٣١في 

االستهالك:
١٤٧,٨١٤,٥٠١-٦١,٦٧٧,٨٤٨٥٣,٢٨٣,٥٩١٦,٤٩٥,٨٣٥٥,١٩٢,٠٥٤٩,٥٦٩,٠٢٣١١,٥٩٦,١٥٠-٢٠١٥يناير ١ي ف

٣٤,٢٣٣,٠٤٦-٧,٧٤٢,٦٣٨١٣,٧٣٦,٩٩٦٢,٣٨٦,٩٧٣٢,٠٣٢,٠٧٣٢,٥١٩,٧١٧٥,٨١٤,٦٤٩-االستهالك للسنة  
)١,٤٥٩,٨٢٠(-)٥,٦٤٥(-)٣,٠٠٤()١,٤١٠,٩٥٠()٤٠,٢٢١(--متعلق باالستبعادات 

شطب من استبعاد شركة تابعة 
)٤,٩٥٣,٧٤٩(---)٦٠٦,٨٥٦()١٢٨,٥٥٥()٤,٢١٨,٣٣٨(--)١٦(إيضاح 

١٧٥,٦٣٣,٩٧٨-٦٩,٤٢٠,٤٨٦٦٢,٧٦٢,٠٢٨٧,٣٤٣,٣٠٣٦,٦١٤,٢٦٧١٢,٠٨٨,٧٤٠١٧,٤٠٥,١٥٤-٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٥٥,٨٧٢,٤٧٣٤٥٤,٩٠٧,٥٥٣١٢٠,٦٤٣,٤١٩٩,٢١٧,٥٩٣١٦,٢٨٣,٩٣٧٣,١١٨,٦٩٨٤١,٤٤٤,٣٩٥٣٩,٧٠٢,٧٤١٦٩١,١٩٠,٨٠٩ديسمبر ٣١في 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٨-

تتمة –ات عقارات ومعد٦
:إن مصروف االستهالك موزع في بيان الربح أو الخسارة الموحد كالتالي

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٩٧,٦٨٣-تكلفة المبيعات 
٤٦,٦١٦,٨٤٧٣٤,١٣٥,٣٦٣االستهالك 

٤٦,٦١٦,٨٤٧٣٤,٢٣٣,٠٤٦

الشهرة٧
القيمة الدفترية للشهرة موزعة على وحدات توليد النقد كالتالي: 

٢٠١٦٢٠١٥

قطريريالريال قطري

٢٢٧,٠٢٨,٩٨٦٢٢٧,٠٢٨,٩٨٦م.م.ذألسواقلالقطريةشركةال

١١٧,٠٦٩,٠١٢١١٧,٠٦٩,٠١٢خمسة متاجر –(السفير عمان) ش.م.ع.ع.سوق الميرة

٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨

يتم تحديد المبالغ الممكن استردادها من هذه الوحدات المولدة للنقد بطريقة القيمة عند االستخدام. وتستخدم في هذه 

سنوات منفصلة٥الطريقة التدفقات النقدية المتوقعة بناء على توقعات اإلدارة حول اإليرادات وهامش الربح لفترة 

) EBITDA(). تم تعديل توقعات الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ٪٧: ٢٠١٥(٪٨وبمعدل خصم 

مقابل التغيرات في متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية للتوصل إلى التدفقات النقدية الحرة المتوقعة. يتم 

) وهو معدل ٪٥: ٢٠١٥(٪٣,٦باستخدام معدل نمو مطرد قدره سنوات٥إجراء توقعات التدفقات النقدية ألكثر من 

على المدى الطويل.النمو المتوقع للمجموعة

التقديرات األخرى المستخدمة الحتساب القيمة عند االستخدام تتضمن معدل نمو اإليرادات المتوقع، والمتوسط الثابت 

) والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وقد تم EBITDAلهامش الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء (

استخدام المعامالت الحالية والتاريخية كمؤشرات للمعامالت المستقبلية. 

تعتقد اإلدارة أن أي تغير معقول محتمل في التقديرات الهامة المذكورة أعاله، والتي تحدد بموجبها المبالغ الممكن 

الدفترية للشهرة قيمتها القابلة لالسترداد، وبناء على ذلك لم يتم تسجيل أية استردادها، لن ينتج عنه تجاوز القيمة

. لم يتم تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة منذ إدراجها المبدئي.٢٠١٥و ٢٠١٦خسارة النخفاض القيمة خالل 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٤٩-

أخرى موجودات غير ملموسة٨

ة المتحصل عليها خالل توحيد األعمال وبرامج الكمبيوتر. تطفأ يمثل ذلك العقود مع العمالء واالتفاقيات غير المكتمل

هذه الموجودات على مدى أعمارها االنتاجية.

كانت الحركة على هذه الموجودات كالتالي: 
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

التكلفة:
١٧,٧٢٠,٠٢٧١٧,٧١٤,٠٢٧يناير ١في 

-٩١,١٤٨إضافات   
٦,٠٠٠-يالت تحو

١٧,٨١١,١٧٥١٧,٧٢٠,٠٢٧ديسمبر  ٣١في 

:اإلطفاء
٨,٩٨٩,٠٦٦٧,٤٧٣,٢٤٥يناير ١في 

١,٥٣٣,٤٥٥١,٥١٥,٨٢١اإلطفاء للسنة 

١٠,٥٢٢,٥٢١٨,٩٨٩,٠٦٦ديسمبر  ٣١في 

:صافي القيمة الدفترية
٧,٢٨٨,٦٥٤٨,٧٣٠,٩٦١ديسمبر  ٣١في 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٠-

أوراق مالية استثمارات في ٩
٢٠١٦٢٠١٥

قطريريالريال قطري

١٤٥,٥٧٤,٧١٢١٩٦,٥٦٢,٧٠٢في أسهم مدرجةاستثمارات

١٤,٣٥٢,١٥٩١٣,٧٠٠,١١٩غير مدرجةأسهمفياستثمارات

١٥٩,٩٢٦,٨٧١٢١٠,٢٦٢,٨٢١

إيضاحات:
من خالل اإليرادات تمثل االستثمارات في أوراق مالية االستثمارات في أسهم متداولة مدرجة بالقيمة العادلة)١(

.الشاملة األخرى

متخصصة في إدارة صناديق االستثمارات في األسهم المدرجة أعاله يتم إدارتها من قبل شركات مشهورة )٢(

االستثمار، ويتم اخاذ القرارات االستثمارية من قبل هذه الشركات بالنيابة عن المجموعة.  

عند بيع استثمارات أسهم حقوق الملكية، يتم تحويل أي رصيد ضمن احتياطي االيرادات الشاملة األخرى يتعلق )٣(

لى الربح أو الخسارة.المدورة، وال يتم تحويله إاألرباحبهذه األسهم إلى 

.٣٠رقمباإليضاححول التغير في السياسة المحاسبيةتم االفصاح)٤(

انت الحركة في هذه االستثمارات كالتالي:ك)٥(

٢٠١٦٢٠١٥

قطريريالقطريريال

٢١٠,٢٦٢,٨٢١٢١٠,٣٠٤,٣٠٢يناير ١في 

٥٨,٥٠٥,٦٦٢١٩٥,٤٩٤,٥٨٥إضافات   
)١٤٩,٩٦٠,٥٤٨()١١١,١٦١,٩١٨(استبعادات 

١,٦٤٣,٢٦٥١,٩٧٥,٣٧١التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

التعديل بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

-٦٧٧,٠٤١)٣١(إيضاح ٩المالية 
)٤٧,٥٥٠,٨٨٩(-خسارة انخفاض القيمة 

١٥٩,٩٢٦,٨٧١٢١٠,٢٦٢,٨٢١ديسمبر ٣١في 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥١-

تثمارات في شركات زميلةاس١٠

استثمارات المجموعة في شركات زميلة كالتالي:إن

إن الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة كالتالي:

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢٠١٦٢٠١٥

٩٨,٤٩٧٩٨,٤٩٧يناير١في 

)١,٧٠٨,٥٧٦()٢,٤٠١,٤٧٨(األمراء ذ.م.م. مخصص مسجل لشركة مخابز 
)٦٩٢,٩٠٢()١,٤٧٨,٢٣٩(حصة في النتائج المالية 

يعرض منفصالً كمخصص للعجز في شركة زميلة من شركة 

٣,٨٧٩,٧١٧٢,٤٠١,٤٧٨)١٩مخابز األمراء ذ.م.م. (إيضاح 

٩٨,٤٩٧٩٨,٤٩٧

نسبة الملكية للمجموعة

٢٠١٦٢٠١٥مكان التأسيس

٪٪والعملياتالنشاط الرئيسي الشركة الزميلة 

شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 

)١ذ.م.م. (

خدمات التخزين 

والقيمة المضافة

٪٥١٪٥١قطروالشحن 

)٢شركة مخابز األمراء ذ.م.م. (

صناعة وبيع 

٪٥١٪٥١قطرالمخبوزات 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٢-

تتمة –استثمارات في شركات زميلة ١٠

) شركة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م. ١(

يظهر ملخص بيان المركز المالي وبيان الربح أو الخسارة كالتالي:

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠إجمالي الموجودات

)٦,٨٦٩()٦,٨٦٩(إجمالي المطلوبات

١٩٣,١٣١١٩٣,١٣١صافي الموجودات

٪٥١٪٥١الحصة في الشركة الزميلة 

٩٨,٤٩٧٩٨,٤٩٧حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة 

--صافي الخسارة للسنة

--حصة المجموعة من صافي خسائر الشركة الزميلة

.م.) شركة مخابز األمراء ذ.م٢(

يظهر ملخص بيان المركز المالي كالتالي: )أ

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١,٢١٣,٦٢٨١,١٣٥,٦٧٨الموجودات المتداولة

٥٥٤,٢٠٢٧٥٨,٠٣٧الموجودات غير المتداولة

)١٦٨,٣٥١()٢٣٩,٤٨٤(المطلوبات غير المتداولة
)٦,٤٣٤,١٤٤()٩,١٣٥,٦٣٤(المطلوبات المتداولة

)٤,٧٠٨,٧٨٠()٧,٦٠٧,٢٨٨(صافي الموجودات

٪٥١٪٥١الحصة في الشركة الزميلة 

)٢,٤٠١,٤٧٨()٣,٨٧٩,٧١٧(القيمة الدفترية لالستثمار



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٣-

تتمة –استثمارات في شركات زميلة ١٠

تتمة –) شركة مخابز األمراء ذ.م.م. ٢(

ي كالتالي: بيان المركز المالملخصيظهر )ب

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٣,٩٨٧,٣٥٧٣,٨٩٠,٠٦٨المبيعات 

)٥,٤٤٥,٠٥٩()٦,٤٣٠,٢٠٦(تكلفة المبيعات 

)١,٥٥٤,٩٩١()٢,٤٤٢,٨٤٩(إجمالي الخسارة 

٣٨,٠٠٠-إيرادات أخرى 

)١١٣,٢٩٧()٤٠١,٢٦٤(رية مصروفات عمومية وإدا
)٤٧,٥٥٠()٥٤,٣٩٥(مصروفات استهالك وإطفاء 

)١,٦٧٧,٨٣٨()٢,٨٩٨,٥٠٨(الخسارة للسنة 
٪٥١٪٥١الحصة في الشركة الزميلة 

١,٤٧٨,٢٣٩٦٩٢,٩٠٢الحصة من صافي خسائر الشركة الزميلة 

إيضاح:
ذه الشركة الزميلة ال شيء، وذلك نتيجة حدوث عجز في حقوق حصة المجموعة من صافي موجودات هبلغت 

مليون ٣,٨. أدرجت المجموعة الحصة في صافي العجز بمبلغ في تاريخ التقريرالمساهمين للشركة المستثمر فيها 

مليون ريال قطري٢,٤: ٢٠١٥كمخصص مقابل عجز الشركة الزميلة (٢٠١٦ديسمبر ٣١ريال قطري كما في 

.)١٩(إيضاح 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٤-

المخزون ١١
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٨٨,٣٩١,٢٧٨١٨٤,٦٨٤,٤٧١بضاعة جاهزة للبيع  
١,٦٧٦,١٦٧١,١٥٢,٨٢٤مواد استهالكية وقطع غيار 

١٩٠,٠٦٧,٤٤٥١٨٥,٨٣٧,٢٩٥
)٢,٤١٨,٠٣٥()٥,٢٠٥,٣٤٠(يخصم: مخصص بضاعة قديمة وبطيئة الحركة

١٨٤,٨٦٢,١٠٥١٨٣,٤١٩,٢٦٠

القديمة وبطيئة الحركة كالتالي: البضاعةكانت الحركة في مخصص 
٢٠١٦٢٠١٥

قطريريالريال قطري

٢,٤١٨,٠٣٥١,٦٧٥,٣١٣يناير ١في 

٢,٧٨٧,٣٠٥٧٤٢,٧٢٢المخصص للسنة 

٥,٢٠٥,٣٤٠٢,٤١٨,٠٣٥ديسمبر ٣١في 

ومصروفات مدفوعة مقدماًمدينة ذمم١٢
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١١,٩١٤,٨٢٩١٣,٨٣٢,٥٤٦مدينةتجاريةذمم 
)٢,٣٢٠,٠٤٦()١,٧٨٠,١٢٩()٢٨(إيضاح الذمم المدينةقيمةيخصم: مخصص انخفاض

١٠,١٣٤,٧٠٠١١,٥١٢,٥٠٠
١٧,٢٢٢,٨١٨٦,٩١١,٣٥١مستحقات مدينة من بطاقات إئتمانية 

١٣,٩٨١,١٨٣١٢,٠١٧,٤١٩دفعات مقدمة للموردين
٩,٢٥٢,٦٠٢٧,٥١١,٣٠٢ودائع 

٦,٩٩٠,٠٠٩٥,٨٥٦,٥٩٩مصاريف مدفوعة مقدماً
٣,٧٧٩,٠٢٧٣,٨١٧,٢٤٦ات من الموظفينمستحق

١,٨٣٨,٢٩٧١,٧٨٩,٣٥٦إيجارات مستحقة
١,٢٠١,٩٤١١,٣٥٣,٠٣٣إيرادات فوائد مستحقة 

٤٩٨,١٤٥٣١٥,٥٨٩أرصدة مدينة أخرى

٦٤,٨٩٨,٧٢٢٥١,٠٨٤,٣٩٥



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٥-

تمة ت–ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً ١٢

إيضاحات:
يمات وفقاً لتعلاالئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة ئرمخاطر االئتمان حول الخساتم االفصاح حول )١(

.٢٨االيضاح رقم في، ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

لذمم لتالي فإن أغلب ال على ضمانات على الذمم المدينة، وباوفقاً للممارسة االعتيادية للمجموعة، ال يتم الحصو)٢(
المدينة غير مضمونة. 

نقد وبنود مماثلة للنقد ١٣

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٢,٩٨٨,٩٢١٢,٠٢٥,١١٦في الصندوق نقد
٢٤٦,٦٢٨,٩٣٨٢٧١,١٣١,٣٤٢أرصدة لدى البنوك

٢٥٠,٩٣٥,٨١٧١٩٨,٣٦٦,٠٠٠)٢٨(بعد خصم المخصص) (إيضاح قصيرة األجلودائع 

٥٠٠,٥٥٣,٦٧٦٤٧١,٥٢٢,٤٥٨
)١٣٣,٠٠٠,٠٠٠()١٥٦,٨٩٨,٠٣٥(يوماً ٩٠ودائع ألجل تستحق بعد 

٣٤٣,٦٥٥,٦٤١٣٣٨,٥٢٢,٤٥٨

ضاحات:يإ
.مش ربح بمعدالت السوقالودائع ألجل لها آجال استحقاق متنوعة وتحمل ها)١(
قاً لتعليمات وفالودائع قصيرة األجلاالئتمانية المتوقعة من المتعلقة بالخسائرمخاطر االئتمان تم االفصاح حول)٢(

.٢٨االيضاح رقم في٩المعيار الدولي للتقارير المالية 

رأس المال ١٤
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري
فوع بالكامل: المصرح به والمصدر والمد

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال قطري للسهم ١٠سهم بقيمة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٦-

تتمة –االحتياطيات١٥

االحتياطي القانوني
من صافي الربح السنوي إلى ٪١٠على تحويل نسبة ٢٠١٥لسنة ١١ينص قانون الشركات التجارية القطري رقم 

قررت الشركة وقف التحويالت إلى . المصدرمن رأس المال ٪٥٠لغ هذا االحتياطي اإلحتياطي القانوني حتى يب
إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع اال من رأس المال. ٪٥٠االحتياطي القانوني، حيث بلغ الرصيد درصي

في الحاالت التي ينص عليها القانون أعاله. 

االحتياطي االختياري
ي للمجموعة، يجوز للجمعية العمومية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تقرر اقتطاع جزء وفقاً للنظام األساس

من صافي الربح وإيداعه في حساب االحتياطي االختياري، ويجوز استخدام هذا الرصيد في األشكال والطرق التي 

صص خالل السنة المنتهية في لم تكن هناك حركة على المخيقررها المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية. 

: ال شيء).٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١

االحتياطيات األخرى

والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل احتياطي اإليرادات الشاملة األخرى الموجودات
املة ات الشقررت المجموعة االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية في اإليراد

األخرى. تدرج هذه التغيرات المجمعة في احتياطي الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

. تقوم المجموعة بالتحويل من رصيد هذا االحتياطي إلى األرباح المدورة عند بيع الملكيةاألخرى ضمن حقوق 

األوراق المالية ذات الصلة. 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٧-

تتمة–ات االحتياطي١٥

تتمة –االحتياطيات األخرى

تتمة –والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل احتياطي اإليرادات الشاملة األخرى الموجودات
وفيما يلي تفاصيل الحركة في "االحتياطيات األخرى" خالل السنة.

موجودات مالية 

متاحة للبيع

موجودات مالية

بالقيمة العادلة 

ل من خال

اإليرادات 

الشاملة األخرى

إجمالي 

االحتياطيات 

األخرى

ريال قطريريال قطريريال قطري

)١٣,٩١٨,٨١٥(-)١٣,٩١٨,٨١٥(٢٠١٥يناير ١في 

)٤٤,٠٣٥,١٢٨(-)٤٤,٠٣٥,١٢٨(إعادة تقييم 
)١,٥٤٠,٣٩٠(-)١,٥٤٠,٣٩٠(إعادة تصنيف إلى الربح أو الخسارة 

٤٧,٥٥٠,٨٨٩-٤٧,٥٥٠,٨٨٩انخفاض القيمة خسائر

١,٩٧٥,٣٧١-١,٩٧٥,٣٧١إيرادات شاملة أخرى للسنة 

)١١,٩٤٣,٤٤٤(-)١١,٩٤٣,٤٤٤(٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير إعادة تصنيف

-)١١,٩٤٣,٤٤٤(١١,٩٤٣,٤٤٤)٣١(إيضاح ٩المالية 

٦٧٧,٠٤١٦٧٧,٠٤١-٩تعديل بعد تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

تحويل خسارة من بيع استثمارات أسهم بالقيمة العادلة 

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح 

٢,٥٠٢,٤٢١٢,٥٠٢,٤٢١-المدورة 

١,٦٤٣,٢٦٥١,٦٤٣,٢٦٥-إعادة تقييم

٤,٨٢٢,٧٢٧٤,٨٢٢,٧٢٧-شاملة أخرة للسنة إيرادات 

)٧,١٢٠,٧١٧(()٧,١٢٠,٧١٧((-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٨-

استبعاد شركة زميلة ١٦

من حصتها في شركة مخابز األمراء ذ.م.م.، وهي إحدى ٪٤٩، قامت المجموعة ببيع نسبة ٢٠١٥خالل عام 

. تم استالم عوائد ٪٥١إلىحصة الملكية انخفضتتي فود ذ.م.م. وبالتالي شركاتها التابعة، إلى شركة قطر كوالي

حيث انتقلت ٢٠١٥يوليو ٢٩مليون ريال قطري، وتم اإلنتهاء من عملية البيع بتاريخ ٣االستبعاد نقداً بمبلغ 

األمراء السيطرة على شركة مخابز األمراء إلى المشتري. أدرجت حصة الملكية المحتفظ بها في شركة مخابز 

كاستثمار في شركة زميلة، وتم احتسابها باستخدام طريقة حقوق الملكية. 

أ) تحليل صافي الموجودات المستبعدة

قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين اعتباراً من تاريخ فقد السيطرة عليها، كالتالي: 

ريال قطري

الموجودات

٨٤٢,٠٤٥داتعقارات ومع

٤٢١,٥٧٣مخزون

٩٢,٦٩٥ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

٧٢٩,٥٩٥مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

١٢١,٦٤٧أرصدة لدى البنوك ونقد

٢,٢٠٧,٥٥٥

المطلوبات 

)١٦٠,٣٢٢(مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)٢٠٦,٥١٢(ذمم دائنة ومبالغ ستحقة الدفع 

)٥,١٩٠,٨٧٠(مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة 
)٥,٥٥٧,٧٠٤(

)٣,٣٥٠,١٤٩(صافي الموجودات المرتبطة مباشرة بمجموعة االستبعاد 

كان الربح المحقق من استبعاد الشركة التابعة كالتالي: 

ريال قطري

٣,٠٠٠,٠٠٠العوائد المستلمة 

١,٦٤١,٥٧٣(العجز)٪٤٩صة المستبعدة البالغة : القيمة الدفترية للحيضاف

٤,٦٤١,٥٧٣الربح من استبعاد الشركة التابعة



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٥٩-

تتمة –استبعاد شركة زميلة ١٦

تتمة –أ) تحليل صافي الموجودات المستبعدة 

بعة كالتالي: كان صافي التدفقات النقدية الناتجة من استبعاد جزء من الحصة في الشركة التا

ريال قطري

٣,٠٠٠,٠٠٠المبلغ المستلم في شكل نقد وبنود مماثلة للنقد 

)١٢١,٦٤٧(يخصم: األرصدة لدى البنوك والنقد 

٢,٨٧٨,٣٥٣

ب) العمليات غير المستمرة 

وحد ناتجة عن المعامالت المبينة أعاله. تم إن نتائج العمليات الغير مستمرة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الم

إعادة عرض الربح لفترة المقارنة من العمليات غير المستمرة لتتضمن تلك العمليات التي توقفت خالل السنة الحالية.

حتى تاريخ االستبعاد 

٢٠١٥في 

ريال قطري

١,٥٧٠المبيعات

)١,١١٨,٢٠٦(تكلفة المبيعات

)١,١١٦,٦٣٦(ةإجمالي الخسار
)٧٠,٢٢٥(مصاريف عمومية وإدارية 

)٢٤,٧٠٨(استهالك

)١,٢١١,٥٦٩(الخسارة للفترة حتى تاريخ االستبعاد 
٤,٦٤١,٥٧٣ربح من استبعاد الشركة التابعة 

٣,٤٣٠,٠٠٤الربح من العمليات غير المستمرة العائد لمالكي المجموعة 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٦٠-

تتمة –ستبعاد شركة زميلة ا١٦

ةتتم–ب) العمليات غير المستمرة 

إن صافي التدفقات النقدية من العمليات غير المستمرة كالتالي: 

٢٠١٥

ريال قطري

)٦,٤١٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
)٦٠,٣٠٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)٦٦,٧١٨(نقص في النقد والبنود المماثلة للنقد صافي ال

ج) مخصص العجز في شركة زميلة

المحتفظ بها في شركة مخابز األمراء ذ.م.م. تتم المحاسبة عنها في هذه البيانات المالية ٪٥١إن الحصة البالغة 

تي تتكبدها الأو الحكمية قانونية باستخدام طريقة حقوق الملكية. ويتم تحقيق المخصصات بقدر االلتزامات الالموحدة

المجموعة أو المدفوعات التي تقوم بها نيابة عن الشركة الزميلة. 

كالتالي: ٢٠١٥ديسمبر ٣١إن ملخص المركز المالي كما في 

٢٠١٥

ريال قطري

١,٨٩٣,٧١٥اجمالي الموجودات 

)٦,٦٠٢,٤٩٥(إجمالي المطلوبات

)٤,٧٠٨,٧٨٠(العجزصافي

٪٥١حصة المجموعة 

)٢,٤٠١,٤٧٨(ة في صافي عجز الشركة الزميلللمجموعة(المخصص النسبي) الحصة النسبية 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٦١-

قروض وتسهيالت تحمل فوائد ١٧

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٣٣,٩٧٩,٧٠٤٨٨,٩٠٠,٠٠٠تسهيالت مرابحة طويلة األجل 

)٣٧١,٩١٢()١٢٣,٠٦٦(كلفة مؤجلة لترتيب تمويليت

١٣٣,٨٥٦,٦٣٨٨٨,٥٢٨,٠٨٨

١٢,٣١٠,١٠٩٣,٥٦٤,٨٣٣يخصم: الجزء المتداول 

١٢١,٥٤٦,٥٢٩٨٤,٩٦٣,٢٥٥

. يحمل القرض ٢٠١٤يونيو ٢٠اريخ يمثل هذا القرض تسهيالت مرابحة تم الحصول عليها من بنك قطر للتنمية بت

بعد قرض المرابحة. يعرض ٢٠١٦سبتمبر ٣٠قسط ربع سنوي ابتداء من ٤٠ويسدد على ٪٣معدل ربح سنوي 

. خصم التكلفة غير المطفأة للترتيب التمويلي

سنوات اللتمويل جزء من عملية االستحواذ على شركة تابعة في سلطنة عمان خاللقرض المرابحة تم الحصول على 

السابقة. تتضمن اتفاقية التسهيل شروط محددة تتعلق بهيكل رأس المال لألنشطة التجارية التشغيلية لشركة أسواق 

، تم سحب تسهيل إضافي بمبلغ ٢٠١٦خالل عام الميرة ش.م.ع.ع.، وهي شركة تابعة للمجموعة في سلطنة عمان. 

مليون ريال قطري من قبل المجموعة.٥٠

ة نهاية الخدمة للموظفين مكافأ١٨

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٢٥,٧٩٩,٦٩٦٢٣,٣٨٤,١٧٠يناير١في 

٥,٧٤٥,٠٧٣٤,٥٦٤,٩٥٥المخصص خالل السنة 

)١,٩٨٩,١٠٧()٢,٧٠٠,٨٧٢(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 
)١٦٠,٣٢٢(-) ١٦إلغاء تحقيق من استبعاد شركة تابعة (إيضاح 

٢٨,٨٤٣,٨٩٧٢٥,٧٩٩,٦٩٦ديسمبر٣١في 
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الدفعدائنة ومبالغ مستحقةذمم١٩
٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

٤٠٥,٢٣٢,٤١٥٢٩٠,٤٥١,٢٨٣دائنةذمم تجارية
٨٨,٣٢٠,٦٠٧٧٠,٥٧٣,٠٢٠توزيعات أرباح مستحقة

٣٣,٥٤٢,٦٤٣١٨,٤٩٦,٨٦١ذمم للمقاولين
٣٧,٦٠٥,٥٤٩٣٢,٥٩٣,١٦٤مستحقة مصروفات

٤,٧٥١,٩٢٥٣,٨٢٠,٤٣٤مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  
٣,٨٧٩,٧١٧٢,٤٠١,٤٧٨)١٠مخصص للعجز لدى إحدى الشركات الزميلة (إيضاح 

٧٨٥,٩١٦١,٧٣٦,٣٨٩إيرادات إيجار مؤجلة
١١,٣٨٦,٧٦٦٦,٧٧٢,٠٨٩أرصدة دائنة أخرى 

٥٨٥,٥٠٥,٥٣٨٤٢٦,٨٤٤,٧١٨

إفصاحات األطراف ذات العالقة٢٠

المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والشركات الزميلة، وكبار 

اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة، والشركات التي يكونون فيها المالك الرئيسيون. المساهمين، وأعضاء مجلس 

وفي سياق األعمال العادية، تدخل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة. ويتم الموافقة على سياسات التسعير 

وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

من رأس مال الشركة. وفي سياق األعمال العادية للمجموعة تقوم ٪٢٦قدرها تمتلك قطر القابضة ذ.م.م حصة

المجموعة بتوريد بضائعها لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر، كما وتتلقى المجموعة بعض 

الخدمات من هذه الجهات في دولة قطر. 

ن الربح أو الخسارة كالتالي:كانت المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيا

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

: المشتريات
٢,٨٤٧,٩٥٨٤,٩١٢,٧١٧(شركة زميلة)شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 

المبيعات: 
٣,٩٨٥,٩٤٤٢,١٠١,٠٦٩(شركة زميلة)شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 

:عمولة المبيعاتإيرادات 
١,١٥٧,٢١٠٢٥٢,٢٦٧(شركة زميلة)شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 
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تتمة –إفصاحات األطراف ذات العالقة٢٠

أرصدة األطراف ذات العالقة

كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

٢٠١٦٢٠١٥:مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

ريال قطريريال قطري

الشركات الزميلة: 
٨,٤٦٥,٧٧١٥,٦٥٣,٤٦٠شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 

١١,٤٦٩٦,٩١٩شركة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م.

٨,٤٧٧,٢٤٠٥,٦٦٠,٣٧٩

قةشروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العال

تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشروط مماثلة للشروط السائدة في المعامالت طول الذراع. األرصدة 

المستحقة في نهاية السنة غير مضمونة وبال فائدة وحدوث تسوية نقدا. لم تكن هناك أي ضمانات أو استالم أي مدينون 

أو دائنون ألي طرف.

ت العالقة وفقاً لألسعار السائدة لمعامالت السوق. األرصدة المستحقة كما في تاريخ تتم المعامالت مع األطراف ذا

التقرير غير مضمونة وال تحمل فوائد ويتم تسويتها نقدا. لم يتم تقديم أو استالم أية ضمانات ألية مبالغ مدينة أو دائنة 

ذات صلة باألطراف ذات العالقة. 

عليا مكافآت كبار الموظفين باإلدارة ال

٢٠١٦٢٠١٥
ريال قطريريال قطري

٥,١٥٢,٠١١٥,٨٧٢,٨٩٠مكافآت موظفي اإلدارة العليا 
٦,٢٣٤,٩٣٦٥,٧٩٧,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس االدارة 

١١,٣٨٦,٩٤٧١١,٦٦٩,٨٩٠
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االلتزامات المحتملة ٢١

:ماليةالرأسااللتزامات)أ(
تجنب لها مخصصات كالتالي: ولمعليها تعاقدالمللمجموعةية التقديريةرأسمالاللتزاماتإن اال

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

عقارات ومعدات -رأسمالیة التزامات 
االلتزامات الرأسمالیة التقدیریة المعتمدة والمتعاقد علیھا كما في 

٢٤٧٫٥٥٨٫٣٩٣١٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠تاریخ التقریر

:تشغيليإيجارعقدبموجباتالتزام)ب(
لقطعة أرض ومباني محددة بقطاعات أعمال مختلفة. الحد أبرمت المجموعة اتفاقيات تأجير غير قابلة لإللغاء

كالتالي: ديسمبر ٣١نى لإليجارات المستحقة مستقبالً بموجب عقود اإليجار التشغيلي كما في داأل

٢٠١٦٢٠١٥
لایر قطريلایر قطري

٣٥٫٤٨٤٫٥٥٣٣٢٫١٢٢٫٥٤٨خالل سنة واحدة 
٩١٫٣٢٤٫٥٠٥١٠٤٫٥٨٦٫٥٩٦أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 

١١٤٫١٠٠٫٣٩٨٥٥٫٧٨٦٫٦٠٨سنواتخمسمنأكثر

٢٤٠٫٩٠٩٫٤٥٦١٩٢٫٤٩٥٫٧٥٢

تملة المطلوبات المح٢٢
وأجور مستنديةاعتماداتوضمانخطاباتبمطلوبات محتملة تتعلقالمجموعةلدىكان،٢٠١٦ديسمبر ٣١في

هامة. تفاصيل المطلوبات التزاماتينشأ عنها أي أنتوقعليس من المأخرى ناشئة خالل األعمال العادية للمجموعة و
:المحتملة كالتالي

٢٠١٦٢٠١٥

طريلایر قلایر قطري

٤٫٩٤٩٫٦٥١٤٫٧٨٠٫٥٠٢ضمانخطابات
٨٩٢٫٢١٠٢٣٢٫٢٥٠مستنديةاعتمادات

٥٫٨٤١٫٨٦١٥٫٠١٢٫٧٥٢
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موزعةأرباح٢٣

ن مليو١٨٠ريال قطري للسهم وبإجمالي ٩بواقع ٪٩٠بنسبة ٢٠١٦اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام 

ريال قطري، وسيتم طرح هذا المقترح على المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليه 

).٢٠١٥مليون ريال قطري لسنة ١٨٠ريال قطري للسهم بإجمالي ٩: ٢٠١٥(

همين ي للمسااالجتماع السنوالحصول على موافقة المساهمين خاللوبعد،المشمولة بالتقريرالحاليةسنةخالل ال

مليون ١٨٠ريال قطري للسهم وبإجمالي ٩وزعت الشركة أرباح نقدية بواقع ،٢٠١٦مارس٢٨الذي عقد في 

مليون ريال ١٨٠ريال قطري للسهم بإجمالي ٩: ٢٠١٥(٢٠١٥ريال قطري على المساهمين للسنة المالية 

. )قطري

مساهمة الصندوق االجتماعي  ٢٤

٢٠١٦عاممن الربح خاللقطريريالمليون٤,٧٥بمبلغساهمت المجموعة،٢٠٠٨لسنة ١٣وفقا للقانون رقم 

والشركات للمجموعةالمعدلسنويالربحالصافيمن٪٢,٥يعادلماأي،)قطريريالمليون٣,٨: ٢٠١٥(

.الخيريةوواالجتماعيةوالثقافيةاألنشطة الرياضةلدعم،التابعة

ف للسهم العائد األساسي والمخف٢٥
العادية ألسهملسهم بقيمة ربح السنة العائد للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد ااربحيةحتسب ت

القائمة خالل السنة. إن العائد األساسي المحتسب للسهم يعادل العائد المخفف للسهم، يحث لم تكن هناك اختالفات 

ولألسهم القائمة.في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة األم
٢٠١٦٢٠١٥

الربح من العمليات المستمرة وغير المستمرة العائد لمساهمي 
١٩٩,١٥٥,٦٢٢١٦٢,٠٩٤,٣٢٣الشركة األم 

١٩٩,١٥٥,٦٢٢١٥٨,٦٦٤,٣١٩الربح من العمليات المستمرة العائد لمساهمي الشركة األم

٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠شركة األمصافي ربح السنة العائد للمساهمين بال

العائد األساسي والمخفف للسهم 
٩,٩٦٧,٩٣العلميات المستمرة نالعائد لمساهمي الشركة األم م
٠,١٧-المستمرة غيرالعلمياتنالعائد لمساهمي الشركة األم م

٩,٩٦٨,١٠إجمالي العائد األساسي والمخفف للسهم
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تتمة –القطاعيالتحليل٢٦
ثالثةولهاوالخدمات التي تقدمها،مقسمة حسب المنتجاتأعمالفي شكل وحداتالمجموعةتنتظماإلدارةألغراض

:تشغيلية كالتاليقطاعات

لسلع االستهالكية.اعمليات بيع وشراء ويشمل،التجزئةبالبيعقطاع)١(
متاحة للبيع وودائع ثابتة.المحتفظ بها كاستثمارات ستثمار االيق األسهم وصنادويشمل،االستثمارقطاع )٢(
.المملوكة للمجموعةفي مراكز التسوقالمتاجرتأجير ويشمل،التأجيرقطاع )٣(

وتقييمالمواردتخصيصحول القراراتاتخاذلغرضةمنفصلصورة باألعماللقطاعاتالتشغيلنتائجاإلدارةتراقب 
أو ألرباحاالطريقة التي تقاس بها نفسبويقاس،التشغيلخسارةأوربحعلىبناءالقطاعاتاءأدتقييميتم. األداء

.  الموحدةالماليةالبياناتفيالتشغيليةالخسائر 

اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:٢٠١٦ديسمبر٣١المنتهية في سنةال

٢,٦٠٤,٤٤٥,٠٨٨--٢,٦٠٤,٤٤٥,٠٨٨المبيعات
)٢,١٦٢,٧٠٨,٠٤٣(--)٢,١٦٢,٧٠٨,٠٤٣(تكلفة المبيعات

٤٤١,٧٣٧,٠٤٥--٤٤١,٧٣٧,٠٤٥إجمالي الربح
٦٩,٢٥٥,٣٨٥٦٩,٢٥٥,٣٨٥--إيرادات إيجار المتاجر

٩,٨٠٠,٣٧٠-٩,٨٠٠,٣٧٠-وزيعات أرباح  تإيرادات 

٨,٤١٠,٣٧١-٨,٤١٠,٣٧١-إيرادات فوائد

٢,٣٨٢,٦٠٢-٢,١٧٨,٣٩٣٢٠٤,٢٠٩إيرادات أخرى

٤٤٣,٩١٥,٤٣٨١٨,٤١٤,٩٥٠٦٩,٢٥٥,٣٨٥٥٣١,٥٨٥,٧٧٣اإليرادات التشغيلية

)٢٧٨,١٦٣,٣٩٢()١,٤٦٩,٥٥١()٨٩٦,١٤٠()٢٧٥,٧٩٧,٧٠١(يف عمومية وإداريةمصار

)١,٤٧٨,٢٣٩(-)١,٤٧٨,٢٣٩(-حصة في صافي خسارة شركة زميلة 

)٣,٥٨١,١٨٢(--)٣,٥٨١,١٨٢(تكاليف التمويل 

)٤٨,١٥٠,٣٠٢()٤,١٤٢,١٤٤(-)٤٤,٠٠٨,١٥٨(االستهالك واإلطفاء

١٢٠,٥٢٨,٣٩٧١٦,٠٤٠,٥٧١٦٣,٦٤٣,٦٩٠٢٠٠,٢١٢,٦٥٨ربح قبل ضريبة الدخل ال

)٣٣٥,٢٧٤(--)٣٣٥,٢٧٤(مصروف ضريبة الدخل 

١٢٠,١٩٣,١٢٣١٦,٠٤٠,٥٧١٦٣,٦٤٣,٦٩٠١٩٩,٨٧٧,٣٨٤الربح من العمليات المستمرة 

----ات غير المستمرةربح السنة من العملي

١٢٠,١٩٣,١٢٣١٦,٠٤٠,٥٧١٦٣,٦٤٣,٦٩٠١٩٩,٨٧٧,٣٨٤الربح للسنة
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تتمة –القطاعيالتحليل٢٦
اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة

ريال قطريقطريريالقطريريالقطريريال

:٢٠١٥ديسمبر٣١فيمنتهيةالالسنة

٢,٤٤٩,٠٨٠,١٢٣--٢,٤٤٩,٠٨٠,١٢٣المبيعات

)٢,٠٢١,٩٢٢,٧٣٩(--)٢,٠٢١,٩٢٢,٧٣٩(تكلفة المبيعات

٤٢٧,١٥٧,٣٨٤--٤٢٧,١٥٧,٣٨٤إجمالي الربح

٥٠,٣٣٣,٨٧٢٥٠,٣٣٣,٨٧٢--المتاجرإيجارإيرادات

٩,٢٧٦,٩٤٨-٩,٢٧٦,٩٤٨-إيرادات توزيعات أرباح 

١,٠٥١,٨٤٤-١,٠٥١,٨٤٤-ربح من استثمارات متاحة للبيع

٦,٤٥٩,٨٦١-٦,٤٥٩,٨٦١-إيرادات فوائد

٤,٢٩٩,٤٧٦--٤,٢٩٩,٤٧٦إيرادات أخرى

٤٣١,٤٥٦,٨٦٠١٦,٧٨٨,٦٥٣٥٠,٣٣٣,٨٧٢٤٩٨,٥٧٩,٣٨٥التشغيليةاإليرادات

)٢٥٢,٧٨٦,١٠٠()٢,٩٣٢,٠٧٠(-)٢٤٩,٨٥٤,٠٣٠(وإداريةعموميةمصاريف

)٤٧,٥٥٠,٨٨٩(-)٤٧,٥٥٠,٨٨٩(-خسارة انخفاض القيمة 

)٦٩٢,٩٠٢(-)٦٩٢,٩٠٢(-حصة في صافي خسارة شركة زميلة 

)٢,٨٦٣,٣٧٠(--)٢,٨٦٣,٣٧٠(تكاليف التمويل

)٣٥,٦٥١,١٨٤()٢,٩٣٠,٥٤٣(-)٣٢,٧٢٠,٦٤١(واإلطفاءاالستهالك

٤٤,٤٧١,٢٥٩١٥٩,٠٣٤,٩٤٠)٣١,٤٥٥,١٣٨(١٤٦,٠١٨,٨١٩الربح قبل ضريبة الدخل 

)١٢٢,٤٩٢(--)١٢٢,٤٩٢(ربح السنة من العمليات غير المستمرة

٤٤,٤٧١,٢٥٩١٨٥,٩١٢,٤٤٨)٣١,٤٥٥,١٣٨(١٤٥,٨٩٦,٣٢٧لعمليات المستمرة من اربحال

٣,٤٣٠,٠٠٤--٣,٤٣٠,٠٠٤ربح السنة من العمليات غير المستمرة 

٤٤,٤٧١,٢٥٩١٦٢,٣٤٢,٤٥٢)٣١,٤٥٥,١٣٨(١٤٩,٣٢٦,٣٣١الربح للسنة

طاع أعاله اإليرادات المحققة من العمالء الخارجيين. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنة الحالية تمثل إيرادات الق

. ٢: ال شيء). إن السياسات المحاسبية للقطاع هي ذات السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة باإليضاح ٢٠١٥(
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تتمة –القطاعيالتحليل٢٦

٢٠١٦ديسمبر٣١فيالمنتهيةسنةللللمجموعةالتجاريةقطاعاتالبالمتعلقةالقطاعيةوجودات مالالتاليالجدوليبين
:التواليعلى٢٠١٥ديسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنة

اإلجماليالتأجيراالستثمارالتجزئة

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

:القطاعيةالموجودات

٢٠١٦١,٦٢٣,٢٣٦,٨٨٠٤٢٣,٧٤١,٩١٩١٤٣,٩٠٣,٣٨٩٢,١٩٠,٨٨٢,١٨٨ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥١,٥٦٥,٨٣٢,٣٥٩٣٤٣,٣٦١,٣١٧٥٧,١٧٢,٨٣٩١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥ديسمبر٣١في

األعمال بقةالمتعلألرصدةألهم املخصيليوفيما. عمانوسلطنةقطردولةكل من فيالمجموعةتعمل،جغرافيا
:البلدينكالفي 

اإلجماليعمانقطر

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

إجمالي 

٢,٠٠٦,٣٣٧,٩٦٤١,٧٨٠,٥٣٥,٤٧٤١٨٤,٥٤٤,٢٢٤١٨٥,٨٣١,٠٤١٢,١٩٠,٨٨٢,١٨٨١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥الموجودات

إجمالي 

٧٢٧,٢٥٦,٤٤٧٥٢٠,٩١٤,٧٨٠٢٠,٩٨٥,٩٦٣٢٠,٢٥٧,٧٢٢٧٤٨,٢٤٢,٤١٠٥٤١,١٧٢,٥٠٢المطلوبات

اإلجماليعمانقطر

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢,٤٦٨,٧٩٤,٨٤٢٢,٣٠١,٨٤٣,٩٣٤١٣٥,٦٥٠,٢٤٦١٤٧,٢٣٦,١٨٩٢,٦٠٤,٤٤٥,٠٨٨٢,٤٤٩,٠٨٠,١٢٣المبيعات 

١٩٧,٤٥٢,٧٣٢١٦٠,٣٢٦,٨٤٣٢,٤٢٤,٦٥٢٢,٠١٥,٦٠٩١٩٩,٨٧٧,٣٨٤١٦٢,٣٤٢,٤٥٢األرباح
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شركات تابعة هامة مملوكة جزئياً ٢٧

شركات التابعة ذات الحصص المادية غير المسيطرة كالتالي: المعلومات المالية لل

نسبة حصة الملكية إلى الحصص غير المسيطرة: 

بلد الشركة التابعة
التأسيس

الحصص غير 
المسيطر عليها

الربح الموزع (الخسارة 
الموزعة)

األرصدة المتراكمة

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

اق الميرة أسو

٧٣٥,١٧١٢٦٤,٦٣٢٣٩,٤٩٥,٨١٥٣٨,٧٦٠,٦٤٤٪٣٠٪٣٠عمانش.م.ع.ع.

الميرة عمان 

٤٤٢٣٩٢,١١,٤٠٠,٢١٧,)٧,٠٦٢()٧,٧٧٥(٪٣٠٪٣٠عمانش.م.ع.ع.

شركة ألجي للبيع 

بالتجزئة إس إيه 

٢,٥٩٤٨,٢٢٨)٩,٤٤١()٥,٦٣٤(٪٤٩٪٤٩سويسراآر إل

٧٢١,٧٦٢٢٤٨,١٢٩,٨٥١٨٩٠,٤٠٤٠,١٦٩,٠٨٩

إيضاحات:
لدى المجموعة القدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس اإلدارة للشركات التابعة المذكورة أعاله. يتم تحديد 

األنشطة ذات الصلة لهذه الشركات التابعة من قبل مجلس اإلدارة على أساس أغلبية التصويت. ولذلك ترى إدارة

المجموعة أن المجموعة لديها سيطرة على هذه الشركات التابعة، وبالتالي تم دمجها في هذه البيانات المالية الموحدة. 

فيما يلي ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة هامة. 

جي للبيع بالتجزئة إس إيه آر إل، لم تدرج المبالغ ذات الصلة وحيث أنه ال توجد صفقات وأرصدة هامة في شركة أل

في ملخص المعلومات المالية. إن ملخص المعلومات المالية أدناه يمثل المبالغ قبل الخصومات داخل المجموعة.
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تتمة –شركات تابعة هامة مملوكة جزئياً ٢٧

أسواق الميرة ش.م.ع.ع. والميرة عمان ش.م.ع.ع.

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٣٥,٦٥٠,٢٤٥١٤٧,٢٣٦,١٨٩إيرادات 

٩,٣٢٧,٩١٨٨,٦٤٣,٧٥٢إيرادات أخرى

)١٥٥,٠٢١,٣٧٣()١٤٢,٥٥٣,٥١١(مصروفات 

٢,٤٢٤,٦٥٢٨٥٨,٥٦٨الربح للسنة 

العائد إلى: 

١,٦٩٧,٢٥٦٦٠٠,٩٩٨مساهمي الشركة األم

٧٢٧,٣٩٦٢٥٧,٥٧٠الحصص غير المسيطر عليها 

٢,٤٢٤,٦٥٢٨٥٨,٥٦٨

بيان المركز المالي:

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

١٤٦,٢٦٨,١٦٢١٤٥,٧٣٤,٥٧١موجودات غير متداولة 

٧٦٤٢,٨٨٠,٦٤٤,٧٣٢,٧٠٩موجودات متداولة

١٨٩,١٤٨,٨٣٨١٩٠,٤٦٧,٢٨٠

٩٥,٤٠٥,٩٢٨٩٣,٧٠٨,٦٧٦حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 

٤٠,٨٨٨,٢٥٧٤٠,١٦٠,٨٦١الحصص غير المسيطر عليها 

٩٥١,٠٦٠٨٣٩,٠٥٠مطلوبات غير متداولة 

١,٩٠٣,٥٩٣٥٥٥,٧٥٨,٦٩٣مطلوبات متداولة

١٨٩,١٤٨,٨٣٨١٩٠,٤٦٧,٢٨٠
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تتمة –شركات تابعة هامة مملوكة جزئياً ٢٧

تتمة –أسواق الميرة ش.م.ع.ع. والميرة عمان ش.م.ع.ع. 

بيان التدفقات النقدية

٢٠١٦٢٠١٥

ريال قطريريال قطري

)١,٤٨٧,٢٩٢(١٤,٥٥١,٥٩٧افي النقد من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية ص

)٢,٩٥٣,٣٤١()١٣,٢٩٧,٦٨٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

٧,٨٤٢,٩٦٣)٧,٨٠١,١٠٥(صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمويلية

٣,٤٠٢,٣٣٠(٦,٥٤٧,١٩٠)ماثلة للنقدصافي (النقص) الزيادة في النقد والبنود ال

إدارة المخاطر المالية٢٨

األهداف والسياسات

المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة تتضمن ذمم دائنة وقروض وتسهيالت. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه 

ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة تتضمن المطلوبات المالية في الحصول على التمويل لعمليات المجموعة.

، ونقد في أوراق ماليةذمم تجارية مدينة، ذمم مدينة وأخرى، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، واستثمارات 

وأرصدة لدى البنوك، وتنشأ هذه الموجودات مباشرة من عمليات المجموعة. تتمثل المخاطر الهامة الناتجة عن 

للمجموعة في مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجعة واعتماد األدوات المالية

السياسات المتعلقة بإدارة كل من هذه المخاطر، ونلخصها فيما يلي: 

مخاطر السوق

أسعار وتتمثل مخاطر السوق في تأثير تقلبات أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية

األسهم، على الدخل أو حقوق الملكية أو قيمة األدوات المالية للمجموعة. تقوم اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات 

المتعلقة بإدارة كل من تلك المخاطر، والتي نلخصها فيما يلي: 

مخاطر أسعار الفائدة

بات فقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتقلتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر تغير القيمة العادلة أو التد

أسعار الفائدة بالسوق. ويتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق بشكل أساسي بالودائع 

تحت الطلب التي تحمل أسعار فائدة عائمة. 
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تتمة -إدارة المخاطر المالية٢٨

ة تتم–مخاطر أسعار الفائدة 

هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على ربح المجموعة الموحد الربح أو الخسارةإن حساسية بيان 

ديسمبر. يتوقع أن يكون النقص ٣١المالية التي تحمل أسعار فائدة عائمة كما في لسنة واحدة بناء على الموجودات

المبينة أدناه:في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات

التأثير على الربح التغير في 
ريال قطرينقاط األساس

٢٠١٦
٢٥٣٦٩,١٩١+أسهم مدرجة

٢٠١٥
٢٥٤٩٥,٩١٥+أسهم مدرجة

مخاطر أسعار األسهم

الي حساسية تأثير التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المدرجة في حقوق الملكية للتغيرات يوضح الجدول الت

المعقولة المحتملة في أسعار األسهم، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى. يتوقع أن يكون تأثير االنخفاض في أسعار 

المبينة.األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات

ر التغير في أسعا

األسهم

التأثير على حقوق 

الملكية

ريال قطري

٢٠١٦

٧,٢٧٨,٧٣٦٪٥+مدرجة –استثمارات متاحة للبيع 

٢٠١٥

٩,٨٢٨,١٣٥٪٥+مدرجة –استثمارات متاحة للبيع 
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تتمة -إدارة المخاطر المالية٢٨

مخاطر العمالت األجنبية

بية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية. وحيث مخاطر العمالت األجن

، ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي تمثل مخاطر عمالت أجنبية القطري مرتبط بالدوالر األمريكيأن سعر الريال

يكي.نسبة لألرصدة القليلة المستحقة بعمالت أجنبية غير الدوالر األمر،هامة

مخاطر االئتمان

تتعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية في حال عجز األطراف المقابلة عن سداد المدفوعات عند استحقاقها فيما 

يتعلق بما يلي: 

.يوماً من إصدارها١٢٠مدفوعات الذمم التجارية المدينة، حيث يجب سداد الفواتير خالل ·

.نكية المدرجة بالتكلفة المطفأةالتدفقات النقدية التعاقدية للودائع الب·

كالتالي:أدناه ٢٠١٦يناير ١وفيما يتعلق بالموجودات المالية منذ يتم تطبيق طرق تصنيف المخاطر االئتمانية

تأخذ المجموعة باالعتبار احتمال عجز األطراف المقابلة عن السداد عند التحقيق المبدئي للموجودات وما إذا كانت 

ة في المخاطر االئتمانية على أساس مستمر خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة هام

هناك زيادة هامة في المخاطر االئتمانية، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التأخر في السداد المتعلقة بأحد الموجودات 

المبدئي، وتأخذ باالعتبار خالل ذلك المعلومات كما في تاريخ التقرير مع مخاطر تأخر السداد في تاريخ تحقيقها

المعقولة والداعمة المتوفرة للفترات المستقبلية. وعلى وجه الخصوص يتم األخذ باالعتبار المؤشرات التالية: 

التصنيف االئتماني الخارجي (حسبما يكون متاحاً). ·

ع جارية أو الظروف المالية أو االقتصادية التي يتوقالتغيرات السلبية الهامة الفعلية أو المتوقعة في األعمال الت·

على الوفاء بالتزاماته.العميلأن ينتج عنها تغيراً هاماً في قدرة 

. للعميلالتغيرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية ·

. لالعميالزيادة الهامة للمخاطر االئتمانية المتعلقة باألدوات المالية األخرى لنفس ·

اخل دللعمالء، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعميلالتغيرات الهامة في األداء أو السلوك المتوقع ·

. للعميلالمجموعة والتغير في النتائج التشغيلية 
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٨

تتمة –مخاطر االئتمان 

ن هناك زيادة هامة بالمخاطر االئتمانية إذا تخلف المدين عن سداد وبغض النظر عن التحليل أعاله، يفترض أن تكو

يوماً. ٣٠مدفوعاته التعاقدية ألكثر من 

١٢٠ويتمثل التخلف عن سداد الموجودات المالية في تأخر الطرف المقابل عن سداد المدفوعات التعاقدية خالل 

يوماً من تاريخ استحقاقها. 

حال انعدام التوقعات المعقولة الستردادها، مثل عجز المدين عن الدخول في اتفاق تشطب الموجودات المالية في 

. تشطب المجموعة القروض أو الذمم المدينة في حال تأخر المدين عن سداد الدفعات المجموعةإلعادة الجدولة مع 

راءات تنفيذية لمحاولة بإجالمجموعة يوماً، وبعد شطب القروض أو الذمم المدينة تقوم ١٢٠التعاقدية ألكثر من 

عند استردادها. الموحدالربح أو الخسارةبياناسترداد المبالغ المستحقة. تدرج المبالغ المستردة في

) الطريقة العامة ١(
يتم استخدام الطريقة العامة في حالة الودائع الثابتة والذمم التجارية المدينة ذات الشروط االئتمانية طويلة األجل. 

المجموعة للمخاطر االئتمانية بتكوين مخصصات كافية للخسائر االئتمانية المتوقعة بصورة دورية. وعند تحتسب 

لذمم اباالعتبار معدالت الخسائر التاريخية لكل فئة من المجموعة احتساب معدالت الخسائر االئتمانية المتوقعة تأخذ 

ر قتصاد الكلي. تقوم المجموعة بتكوين مخصصات للخسائوتقوم بضبطها وفقاً للبيانات المستقبلية حول االالمدينة

التالي: ك، ٢٠١٦ديسمبر٣١مقابل هذه الموجودات المالية كما في االئتمانية 
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٨

تتمة –مخاطر االئتمان 

تتمة  –) الطريقة العامة ١(

التصنيف الفئة

االئتماني 

الخارجي

الخسارة معدل

االئتمانية المتوقعة

أساس تحقيق مخصص الخسائر 

االئتمانية المتوقعة

إجمالي القيمة الدفترية 

التقديرية

عند تأخر السداد

القيمة الدفترية (بعد 

خصم مخصص 

انخفاض القيمة)

٢٥٢,٥٢٦,٩٩١٢٥١,٨٠٩,٠١٦خسائر متوقعة على مدى أجل االئتمان٪٠,٣فئة االستثمارودائع قصيرة األجل

ذمم تجارية مدينة من 

٨,٦٩١,١٨٥٨,٦٦١,٥٨٤خسائر متوقعة على مدى أجل االئتمان٪٣,٤فئة االستثمارجهات حكومية
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٨

تتمة–مخاطر االئتمان 

) الطريقة المبسطة٢(
طة في تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسدينة من الهيئات الحكومية،باستثناء الذمم الم،المدينةبالذممفيما يتعلق 

، حيث ٩اتخاذ المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو منصوص عليه بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

كما فيأعمار الذمم المدينة. تم تحديد مخصصات الخسائر على مدى يجيز المعيار استخدام مخصصات الخسارة 

:كالتالي٢٠١٦ديسمبر ٣١

٢٠١٦ديسمبر ٣١

مستحق 

السداد حالياً

متأخر السداد 

٦٠-٣٠منذ 

يوما

متأخر السداد 

٩٠-٦١منذ 

يوما

متأخر السداد 

-٩١منذ 

يوما١٢٠

متأخر السداد 

منذ أكثر من 

يوم١٢٠

اإلجمالي

٢,٢٧٩,٣٧٨١,١٧١,٩٨٤٢١٠,٤٨٦١٥٧,٠٣٦١,٢٤٣,٠٥٧٥,٠٦١,٩٤١إجمالي القيمة الدفترية

١٩٤,٨٠٨١٩٣,٨٥٩١٣٦,٠٩٧١٣٢,٩٤٤١,٠٩٢,٨١٠١,٧٥٠,٥١٨مخصص الخسارة 

تتضمن الخسائر االئتمانية أدناه أيضاً معلومات مستقبلية.

يتم تسويته مع مخصص الخسارة االفتتاحي كالتالي: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مخصص الخسارة كما في إن 

اإلجمالي الطريقة المبسطةالطريقة العامة

ريال قطريريال قطريريال قطري

(محتسب ٢٠١٥ديسمبر ٣١مخصص الخسارة الختامي كما في 

٢,٣٢٠,٠٤٦٢,٣٢٠,٠٤٦-) ٣٩وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

-)٨٩١,٢٦٤(٨٩١,٢٦٤المبالغ المعدلة من خالل األرباح المدورة 

(محتسب ٢٠١٦يناير ١مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 

٨٩١,٢٦٤١,٤٢٨,٧٨٢٢,٣٢٠,٠٤٦)٩وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 

المدرج في الربح أو الخسارة مخصص الخسارة (رد المخصص) 

٣٢١,٧٣٦١٧٨,٠٤٨)١٤٣,٦٨٨(السنةخالل 

٢٠١٦٧٤٧,٥٧٦١,٧٥٠,٥١٨٢,٤٩٨,٠٩٤ديسمبر ٣١كما في 
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٨

تتمة–مخاطر االئتمان 

تتمة –) الطريقة المبسطة ٢(

١٣,٨٣٢,٥٤٦: ٢٠١٥مليون ريال قطري (١١,٩١٤,٧٢٩إن إجمالي القيمة الدفترية للذمم التجارية المدينة بمبلغ 

مليون ريال قطري).

بشطب أية ذمم تجارية مدينة، وال تتوقع اإلدارة تحصيل أية تدفقات نقدية المجموعةلم تقم ،٢٠١٦عام خالل 

مستقبلية أو استرداد مبالغ التدفقات النقدية المشطوبة سابقاً. 

يعرض إجمالي مخصص الخسارة كالتالي:
٢٠١٦

ريال قطري

١,٧٨٠,١٢٩)١٢(إيضاح مخصص الذمم التجارية المدينة 
٧١٧,٩٦٥ص الودائع ألجل بالتكلفة المطفأة مخص

٢,٤٩٨,٠٩٤

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. إن وسيلة المجموعة 

،سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقهاإلدارة مخاطر السيولة هي أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً

ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.،في الظروف العادية وغير العادية

غير دفوعات التعاقدية ديسمبر بناء على الم٣١الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة كما في 

وأسعار الفائدة الحالية بالسوق.المخصومة 
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٨

تتمة –مخاطر السيولة 

سنوات٥–١أقل من سنة واحدةعند الطلب
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 
٤٠٥,٢٣٢,٤١٥--٤٠٥,٢٣٢,٤١٥-دائنون تجاريون

٨٨,٣٢٠,٦٠٧---٨٨,٣٢٠,٦٠٧توزيعات أرباح مستحقة 
٤٤,٩٢٩,٤٠٩--٤٤,٩٢٩,٤٠٩-ذمم دائنة أخرى

١٦,٢٥٦,٩١٠٦٥,٠٢٧,٦٤٠٧٥,٩٦٩,٣٣٤١٥٧,٢٥٣,٨٨٤-قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

٨٨,٣٢٠,٦٠٧٤٦٦,٤١٨,٧٣٤٦٥,٠٢٧,٦٤٠٧٥,٩٦٩,٣٣٤٦٩٥,٧٣٦,٣١٥
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تتمة –إدارة المخاطر المالية ٢٨

تتمة –مخاطر السيولة 

سنوات٥–١أقل من سنة واحدةعند الطلب
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
٢٩٠,٤٥١,٢٨٣--٢٩٠,٤٥١,٢٨٣-دائنون تجاريون

٧٠,٥٧٣,٠٢٠---٧٠,٥٧٣,٠٢٠توزيعات أرباح مستحقة 
٢٥,٢٦٨,٩٥٠--٢٥,٢٦٨,٩٥٠-ذمم دائنة أخرى

٦,٥١٧,٢٨٧٤١,٢٩٢,٤٩٤٥٩,٣٥٧,٩٦٠١٠٧,١٦٧,٧٤١-قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

٧٠,٥٧٣,٠٢٠٣٢٢,٢٣٧,٥٢٠٤١,٢٩٢,٤٩٤٥٩,٣٥٧,٩٦٠٤٩٣,٤٦٠,٩٩٤
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ة تتم–إدارة المخاطر المالية ٢٨

إدارة رأس المال

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لتكون قادرة على االستمرار في عملياتها وفقاً لمبدأ االستمرارية ولتعظيم العائد 

للمساهمين من خالل االستفادة المثلى من أرصدة الدين وحقوق الملكية. تقوم المجموعة بإدخال تعديالت على هيكل 

ت في الظروف االقتصادية والتجارية، وخالل ذلك قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح رأس المال في ضوء التغيرا

الموزعة على المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إدخال أية تعديالت على األهداف والسياسات والعمليات 

. ٢٠١٥ديسمبر ٣١و ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنوات المنتهية في 

٣١ريال قطري كما في ٤٨٥,٨٢٩,٢٠٦المال المدفوع واألرباح المدورة، ويقدر بمبلغ رأس المال يتضمن رأس 

ريال قطري). ٤٧٣,٩٢٧,٩٣٠: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر 

القيمة العادلة لألدوات المالية٢٩
تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

لنقد، واستثمارات متاحة للبيع، ووذمم تجارية مدينة، وذمم مدينة أخرى، الموجودات المالية تتضمن نقد وبنود مماثلة ل

بينما تتضمن المطلوبات المالية قروض وتسهيالت، وذمم تجارية دائنة، وذمم دائنة أخرى. 

إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، باستثناء بعض االستثمارات المتاحة للبيع غير المدرجة

المسجلة بالتكلفة، ال تختلف بصورة مادية عن قيمتها الدفترية.

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة
:دوات المالية حسب تقنيات التقييمالمجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألتستخدم

ودات أو مطلوبات مماثلة.لموجعاملة(غير المعدلة) في أسواقالمدرجةاألسعار :١المستوى 

سجلة :٢المستوى  ،تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة الم

و،اضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرةو

التقنيات التي تســتخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المســجلة والتي ال تعتمد :٣المستوى 

لى بيانات سوقية واضحة.ع
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تتمة –القيمة العادلة لألدوات المالية ٢٩

تتمة –التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

التالية مقاسة بالقيمة العادلة: الماليةكان لدى المجموعة األدوات،ديسمبر٣١كما في 

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي 

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

٢٠١٦ديسمبر ٣١

--١٤٥,٥٧٤,٧١٢١٤٥,٥٧٤,٧١٢مدرجةأسهم 

١٤,٣٥٢,١٥٩--١٤,٣٥٢,١٥٩أسهم غير مدرجة

٣المستوى ٢المستوى ١المستوى اإلجمالي٢٠١٥ديسمبر ٣١

ريال قطرييال قطريرريال قطريريال قطري

--١٩٦,٥٦٢,٧٠٢١٩٦,٥٦٢,٧٠٢أسهم مدرجة
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تتمة –القيمة العادلة لألدوات المالية ٢٩

تتمة –التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

القيمة لقياس ٢والمستوى ١، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

من قياس القيمة العادلة. ٣العادلة، ولم يتم التحويل من أو إلى المستوى 

١٣,٧٠٠,١١٩استثمارات غير مدرجة بمبلغ في األوراق المالية، تتضمن االستثمارات ٢٠١٥ديسمبر ٣١كما في 

بسبب مؤقتة العادلة بصورةبالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في القيمة، حيث أنه ال يمكن تقييم قيمتهامسجلةريال قطري 

عدم اليقين حول التدفقات النقدية.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣٠
خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، استخدمت اإلدارة بعض التقديرات واالفتراضات لتحديد المبالغ التي 

فتراضات الهامة المستخدمة كالتالي: تم إدراجها بالبيانات المالية. كانت التقديرات واال

انخفاض قيمة المخزون
تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. في حال وجود بضاعة قديمة أو غير 

ضاعة الفردية بيتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها. يتم هذا التقدير على أساس فردي لل،صالحة لالستخدام

الهامة. أما البضاعة الفردية غير الهامة ولكنها قديمة أو غير صالحة لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها 

ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية على أساس أسعار البيع التقديرية. 

لموجودات غير الملموسة وااألعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات 
تقوم المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية التقديرية للعقارات والمعدات الحتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد األخذ 

في االعتبار االستخدام المتوقع أو التآكل الطبيعي للموجودات. تراجع إدارة المجموعة القيمة المتبقية واألعمار 

ويتم تعديل قسط االستهالك المستقبلي عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات ،اإلنتاجية سنوياً

السابقة. 

انخفاض قيمة الشهرة 
إن تحديد ما إذا كان الشهرة منخفضة القيمة يتطلب تقدير القيمة عند االستخدام لوحدات توليد النقد المخصص لها 

مة عند االستخدام أن تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدات الشهرة. ويتطلب احتساب القي

توليد النقد وسعر خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية. تحدد اإلدارة المبلغ القابل لالسترداد لوحدات توليد النقد بناء 

دفقات النقدية بناء على اإليرادات المتوقعة وهامش على حساب القيمة عند االستخدام والتي تستخدم فيها توقعات الت

سنوات منفصلة. تم تعديل التوقعات المتعلقة بالربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ٥الربح المتوقع لفترة 

) مقابل التغيرات في متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية للتوصل إلى التدفقات EBITDAواإلطفاء (

). ٪٥: ٢٠١٥(٪٣,٦) ومعدل نمو نهائي ٪٧: ٢٠١٥(٪٨ية الحرة المتوقعة. استخدمت اإلدارة معدل خصم النقد
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تتمة  –التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ٣٠

مبدأ االستمرارية
لها د التي تجعقامت اإلدارة بتقييم مقدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها وأقتنعت بأن المجموعة تملك الموار

قادرة على االستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة ليست على علم بأي 

مشكالت جوهرية تلقى بالشك على مقدرة المجموعة باالستمرار. وعليه تقوم اإلدارة في إعداد البيانات المالية 

الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. 

التغيرات في السياسات المحاسبية٣١
بتطبيق المعيار الدولي للتقارير مبكراً، فقد قامت المجموعة)٢(إيضاح كما هو موضح في السياسات المحاسبية 

، مما أدى إلى حدوث بعض التغيرات في السياسات المحاسبية وتعديل المبالغ ٢٠١٤الصادر في يوليو ٩المالية رقم 

لم يتم تعديل أرقام ،٩في البيانات المالية. ووفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي للتقارير المالية المعترف بها 

المقارنة. 

الصادر عن مجلس معايير المحاسبة ٩للتقارير المالية تم تغيير السياسات المحاسبية لتتماشى مع المعيار الدولي

الذي ينظم تحقيق ٣٩محل معيار المحاسبة الدولي ٩لي للتقارير المالية . يحل المعيار الدو٢٠١٤الدولية في يوليو 

وتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية، وإلغاء تحقيق األدوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات 

معايير األخرى المتعلقة بتعديل هام على ال٩المالية، ومحاسبة التحوط. كما يقوم المعيار الدولي للتقارير المالية 

"األدوات المالية: اإلفصاحات".٧المعيار الدولي للتقارير المالية باألدوات المالية، مثل

(أ) تصنيف وقياس األدوات المالية

٢٠١٦يناير ١كان التأثير اإلجمالي على األرباح المدورة للمجموعة نتيجة لتصنيف وقياس األدوات المالية كما في 

كالتالي:

ريال قطري

٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠(كما في التقرير السابق)٢٠١٥ديسمبر ٣١األرباح المدورة كما في 

)٥٦٩,٨٧٧(النقص في مخصص الذمم التجارية المدينة

٥٦٩,٨٧٧الزيادة في مخصص الودائع ألجل بالتكلفة المطفأة

-٩مالية ير التعديل على األرباح المدورة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقار

٢٧٣,٩٢٧,٩٣٠(معدلة)٢٠١٦يناير ١األرباح المدورة كما في 
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-٨٤-

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية٣١

تتمة –(أ) تصنيف وقياس األدوات المالية 

ة المحتفظ بها من قبل المجموعة في تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي ، قامت إدارة المجموعة بتحديد نماذج األعمال التي تنطبق على الموجودات المالي٢٠١٦يناير ١في 

. كانت التأثيرات الهامة نتيجة إلعادة ٩) وقامت بتصنيف األدوات المالية ضمن الفئات المالئمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية ٢٠١٦يناير ١(٩للتقارير المالية 

التصنيف كالتالي: 

للبيع متاحة 
موجودات مالية أخرى 

(بالتكلفة المطفأة) 

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

األخرى الشاملة
إجمالي الموجودات 

المالية
ريال قطريريال قطريريال قطري٢٠١٦يناير ١–الموجودات المالية 

٢٥٠,١٠٠,٥٩٠-٢١٠,٢٦٢,٨٢١٣٩,٨٣٧,٧٦٩الرصيد االفتتاحي 

٩تعديل بعد التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية 
"متاحة  إعادة تصنيف األسهم المحتفظ بها لغير المتاجرة من 

-٢١٠,٢٦٢,٨٢١-)٢١٠,٢٦٢,٨٢١(للبيع" إلى "بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى"

٣٩,٨٣٧,٧٦٩٢١٠,٢٦٢,٨٢١٢٥٠,١٠٠,٥٩٠-الرصيد االفتتاحي 



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي
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-٨٥-

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية ٣١

تتمة –(أ) تصنيف وقياس األدوات المالية 

* تتضمن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، باستثناء النقد والبنود المماثلة للنقد.

ق المساهمين للمجموعة كالتالي:إن تأثير هذه التغيرات على حقو

٢٠١٦يناير –االحتياطيات 

التأثير على 

االحتياطيات 

المتاحة للبيع

التأثير على 

احتياطي القيمة 

العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 

األخرى

التأثير على 

األرباح المدورة*

ريال قطريريال قطريريال قطري

الرصيد االفتتاحي 

تعديل بعد التطبيق المبكر للمعيار الدولي 
--)١١,٩٤٣,٠٤٤(٩للتقارير المالية 

إعادة تصنيف األسهم المحتفظ بها لغير 

المتاجرة من "متاحة للبيع" إلى "بالقيمة العادلة 

-)١١,٩٤٣,٠٤٤(١١,٩٤٣,٠٤٤من خالل اإليرادات الشاملة األخرى"

-)١١,٩٤٣,٠٤٤احي الرصيد االفتت

) استثمارات األسهم المصنفة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع١(
قررت المجموعة عرض تغيرات القيمة العادلة لكافة استثمارات األسهم المصنفة سابقاً كاستثمارات متاحة للبيع في 

لمتاجرة. ونتيجة لذلك، تم إعادة تصنيف لمحتفظ بها غيراإليرادات الشاملة األخرى نظراً ألن هذه االستثمارات

ريال قطري من موجودات مالية متاحة للبيع إلى موجودات مالية ٢١٠,٢٦٢,٨٢١موجودات بقيمة عادلة بمبلغ 

اإليرادات الشاملة األخرى، كما تم إعادة تصنيف خسارة في القيمة العادلة بمبلغ بالقيمة العادلة من خالل

حتياطي الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى احتياطي الموجودات المالية بالقيمة ريال قطري من ا١١,٩٤٣,٤٤٤

. لم يتم إعادة تصنيف أية مبالغ أخرى من احتياطيات ٢٠١٦يناير ١اإليرادات الشاملة األخرى في العادلة من خالل 

ريال قطري في بيان ٩,٨٠٠,٣٧٠الربح أو الخسارة نتيجة استبعاد أدوات حقوق الملكية. تم إدراج أرباح بمبلغ 

الربح أو الخسارة الموحد.



.قشركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.

الموحدةضاحات حول البيانات المالية إي

٢٠١٦ديسمبر٣١في 

-٨٦-

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية ٣١

تتمة –تصنيف وقياس األدوات المالية )أ(

٩معيار الدولي للتقارير المالية ) إعادة تصنيف األدوات المالية نتيجة لتطبيق ال٢(
، كان تصنيف وقياس األدوات المالية للمجموعة كالتالي:٢٠١٦يناير١في تاريخ التطبيق المبدئي، وهو 

القيمة الدفتريةفئة القياس٢٠١٦يناير ١-الموجودات المالية 

األصلية 
)٣٩(معيار المحاسبة الدولي 

الجديدة 
(المعيار الدولي للتقارير 

)٩المالية 

األصلية 
ريال قطري

الجديدة
ريال قطري

الفرق
طريريال ق

الموجودات المالية غير المتداولة

متاحة للبيعاستثمارات في أوراق مالية

بالقيمة العادلة من خالل 

٢١٠,٢٦٢,٨٢١٢١٠,٩٣٩,٨٦٢٦٧٧,٠٤١اإليرادات الشاملة األخرى

الموجودات المالية المتداولة

-١٣,٨٣٢,٥٤٦١٣,٨٣٢,٥٤٦التكلفة المطفأةببالتكلفة المطفأة ذمم تجارية مدينة

-٤٦٩,٤٧٩,٣٤٢٤٦٩,٤٧٩,٣٤٢بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةنقد وبنود مماثلة للنقد

-٢٦,٠٠٥,٢٢٣٢٦,٠٠٥,٢٢٣بالتكلفة المطفأةبالتكلفة المطفأةذمم مدينة أخرى 
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-٨٧-

تتمة –التغيرات في السياسات المحاسبية ٣١

(ب) انخفاض قيمة الموجودات المالية

من الموجودات المالية تخضع لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الجديد وفقاً للمعيار النوعين التاليينلدى المجموعة 

:٩الدولي للتقارير المالية 

الذمم التجارية المدينة·

الموجودات المالية األخرى المدرجة بالتكلفة المطفأة ·

، أن تعيد النظر في طريقة احتساب انخفاض القيمة لكل ٩على المجموعة، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية نيتعي

فئة من هذه الفئات من الموجودات.

إن تأثير التغير في طريقة احتساب انخفاض القيمة على حقوق الملكية للمجموعة تم ايضاحه بالجدول أعاله. 


