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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 

 
 المحترمين            السادة/ المساهمين 

  اإلستهالكية )ش.م.ع.ق(الميرة للمواد شركة 
 قطر  -الدوحة 

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الـرأي 

)ويشار إليهم جميعًا  التابعة هاشركات و "( األم شركة)"ال شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ع.ق(لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل
، بيان الربح أو الموحد بيان الربح أو الخسارةو  2020ديسمبر  31، والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في بـ “المجموعة"(

للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  الموحد في حقوق الملكية الموحد، وبيان التدفقات النقدية التغيراتبيان ، الموحدخر اآل الخسارة والدخل الشامل 
 الهامة.ملخصًا للسياسات المحاسبية االيضاحات حول البيانات المالية والي تتضمن و 
 

  31المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  الموحدة    في رأينا، أن البيانات المالية
 معايير الدولية للتقارير المالية.لفقًا لو  وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2020ديسمبر 

 
 أساس الـرأي 

قًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق  لقد قمنا بتدقيقنا وف
للمحاسبين   البيانات المالية الموحدة" من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لمعايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين "قواعد السلوك

قواعد السلوك المهني والمتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة في دولة قطر. هذا، وقد إلتزمنا بمسؤوليتنا األخالقية المهنيين" و 
 .أساسَا لرأيناونعتقد بأن بّيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير    .بموجب "قواعد السلوك للمحاسبين المهنيين"  األخرى 

 
 
 
 
 



 

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 أمور التدقيق الرئيسية  

  وقد . الحالية للسنة الموحدة المالية للبيانات تدقيقنا في أهمية األكثر كانت المهني، تقديرنا في التي، األمور تلك هي الرئيسية التدقيق أمور
 .األمور هذه حول منفصالً  رأًيا نبدي وال حولها، رأينا تكوين وفي ككل، الموحدة المالية للبيانات تدقيقنا سياق في األمور هذه تناول تم

 كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الرئيسية 
 للشهرة التدني قيمة تقييم

 مليون  344 للشهرة الدفترية القيمة بلغت ، 2020 ديسمبر 31 في كما
 (.12)  رقم اإليضاح في موضح هو كما قطري،  ريال

 
 فإن الموجودات، قيمة تدني( 36)  رقم الدولي المحاسبي للمعيار وفقاً 

 لتدني األعمال دمج في عليها المستحوذ الشهرة بإختبار مطالبة الشركة
 على  مؤشر  هناك  كان  ما  إذا  النظر  بصرف  سنوي   بشكل  األقل  على  القيمة
 .القيمة تدني

 
 تكون  عندما الموحد المالي المركز بيان في القيمة بتدني اإلعتراف يتم

 معيار  مع  يتوافق  بما  الدفترية  القيمة  صافي  من  أقل  لإلسترداد  القابلة  القيمة
 من( 12)  رقم اإليضاح في موضح هو كما ،( 36)  رقم الدولي المحاسبة

 القابلة القيمة تحديد يتم.  الموحدة المالية بالبيانات المرفقة اإليضاحات
 .المخصومة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  إلى  إستناداً   رئيسي  بشكل  لإلسترداد

عند تحضير  19أخذت إدارة المجموعة بعين االعتبار، أثر وباء كوفيد 
 النموذج، بناء على المعلومات المعقولة والمتوافرة لإلدارة في نهاية السنة.

 
 اإلعتبار بعين األخذ مع رئيسي،  تدقيق أمر الشهرة قيمة تدني إعتبرنا

 الحساب رصيد يةوأهم لإلسترداد القابلة القيمة تحديد في المتبعة الطريقة
 .  للمجموعة الموحدة المالية البيانات في

 إستخدمتها التي الهامة واإلفتراضات القيمة تدني نماذج بإختبار قمنا لقد
 التدقيق إجراءات اشتملت. لدينا التقييم خبراء إشراك خالل من اإلدارة

 : التالي على
 الداخلية الضوابط على التعرف القيمة،  تدني تقييم عمليةر سي فهم •

 تقييم على الضوابط هذه تشغيل وفعالية وتنفيذ تصميم وإختبار
 .القيمة في التدني مؤشرات ذلك في بما القيمة تدني

 قبل من المستخدمة النماذج في النقدية التدفقات كانت ما إذا تقييم •
 متطلبات مع وتتوافق معقولة لإلسترداد القابلة القيمة لحساب اإلدارة

 .المالية للتقارير الدولية المعايير
 مولدة وحدة أو) أصل لكل اإلدارة من العمل خطط على الحصول •

 ومعقولية اإلحتساب دقة لتقييم وتحليلها( اإلقتضاء حسب للنقد،
 .ككل الهامة اإلفتراضات

 المتوسط قيمة لتقدير المجموعة قبل من المستخدمة المنهجية تقييم •
 .المال لرأس المرجح

 
، اإلدارة قبل من المستخدمة الهامة لإلفتراضات الحساسية بتحليل قمنا

 لفهمالمحتمل لفترات طويلة،  19 –بما في ذلك إحتساب تأثير كوفيد 
 خسائر الى تؤدي  أن قبل اإلفتراضات هذه ُتعدل أن يجب مدى أي  إلى

 .القيمة تدني في إضافية
 

 في الصلة ذات اإلفصاحات ومحتوى  لهيكل الشامل العرض بتقييم قمنا
 بالنسبة الموحدة المالية بالبيانات المرفقة( 12)  و( 4)  رقم اإليضاحين

 .المالية للتقارير الدولية للمعايير
 اإلعتراف باإليرادات

 تحويل عند التجزئة لعمالء البضاعة مبيعات من باإليرادات اإلعتراف يتم
 فيه يقوم الذي  الوقت في ذلك ويكون  العميل،  إلى البضاعة على السيطرة
 مستحقاً  المعاملة سعر يكون . التجزئة منفذ من البضاعة بشراء العميل
 للمقابل  العادلة  بالقيمة اإليرادات  تقاس. للبضاعة العميل  شراء  فور  للسداد

  . التعاقدية السداد شروط مراعاة مع االستالم المستحق أو المستلم
 جوهرية،  مخاطر  على  تنطوي   التي  المسائل  من  باإليرادات  اإلعتراف  يعتبر
 للمعامالت المادي والحجم الصلة ذات التقنية النظم لتعقيد نظراً  وذلك

 على  تؤثر  التي  الترويجية  والعروض  األسعار  تحديث  عن  الناتجة  والتغيرات
 .المقدمة والخدمات المباعة المنتجات مختلف

 المالية البيانات من( 5)  رقم اإليضاح في اإليرادات عن اإلفصاح تم
 .الموحدة

 العمليات عن المسؤولين والموظفين والتسويق المبيعات قسم من إستفسرنا
 .  البيع لعملية المسار لفهم
 التفصيلية اإلختبارات من مزيج كانت والتي تدقيق، راءاتبإج قمنا

 .الرقابة وإختبارات
 قبل من المستخدمة المحاسبية السياسات مالءمة مدى في بالنظر قمنا 

. والتصنيف التحقق معايير ذلك في بما باإليرادات،  لإلعتراف المجموعة
 باإليرادات،   اإلعتراف  في  المعلومات  تقنية  نظم  على  الكبير  لالعتماد  ونظراً 

 فعالية وفحص المعلومات لتقنية العامة الرقابة بيئة سالمة بتقييم قمنا
 .التقنية للتطبيقات الرئيسية الضوابط تشغيل

 
 



 

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 معلومات أخرى 

تاريخ تقرير خرى من تقرير مجلس اإلدارة الذي سيكون متاحًا لنا بعد عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األ ةالمسؤول  يإن اإلدارة ه
 مدقق الحسابات.  

 

 ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها. إنناإن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى، حيث 
 

هذه  فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا باإلطالع على المعلومات األخرى، وبذلك، نقوم بتحديد فيما إذا كانت
و تلك المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أ

 التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاء جوهرية.
 

 في إعداد البيانات المالية الموحدة  والقائمين على الحوكمة اإلدارةمسؤوليات 

الشركات  لقانون وأحكام  و   ةللتقارير المالي للمعايير الدولية    عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً ة  إلدارة مسؤول اإن  
اإلدارة ضرورية لغرض إعداد البيانات المالية الموحدة بصورة   ة الرقابة الداخلية التي تعتبرهاالمعمول بها، واإلحتفاظ بأنظمالتجارية القطري 

 عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 
 

عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرارية واإلفصاح، متى كان ذلك مناسبًا، عن  ةمسؤول مالية الموحدة، فإن اإلدارة عند إعداد البيانات ال
اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أنشطتها، أو ال يوجد لديها  تنو  دأ اإلستمرارية المحاسبي، ما لم األمور المتعلقة باإلستمراريـة وإعتماد مبــــ

 بديل واقعي اال القيام بذلك.
 .عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعةعلى الحوكمة مسؤولون ويعتبر القائمون 

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

كانت  إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء 
ة ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملي 

عن  التدقيق التي تّمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن اإلحتيال أو  
على  الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات اإلقتصادية المتخذة من المستخدمين بناءاً 

 هذه البيانات المالية الموحدة.
 

ة، كما كجزء من عملية التدقيق، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق، وذلك وفقًا لمعايير التدقيق الدولي 
 نقوم أيضًا: 

إنجاز بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وتصميم و  •
إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ  
جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل اإلحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز  

 قابة الداخلي.  نظام الر 

 

 



 

 
 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

 )تتمة( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض  •
 الرقابة الداخلية للمجموعة. إبداء رأي حول فعالية 

 
 بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المّعدة من قبل اإلدارة.  •

 
، في حال وجود بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي، وبناءًا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها •

حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على اإلستمرار. وفي حال اإلستنتاج  
ية الموحدة، بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت اإلنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المال

أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ 

 ستمرارية.اإل
 
مالية تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات ال •

 الموحدة تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 
فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء الرأي  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة  •

حول البيانات المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق للمجموعة. ونحن ال نزال المسؤولين الوحيدين عن 
 رأينا حول التدقيق. 

 
على الحوكمة فيما يتعلق، باألمور األخرى، وبما يخص النطاق المخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه الهامة، بما في   نقوم بالتواصل مع القائمين

 التي الحظناها خالل عملية تدقيقنا. ذلك أي خلل جوهري يتبين لنا من خالل تدقيقنا في نظام الرقابة الداخلي
  

لقواعد السلوك المهني المتعلقة باإلستقاللية، والتواصل معهم بخصوص جميع  إمتثالناكما نقوم بتزويد القائمين على الحوكمة ببيان يظهر 
ذلك  العالقات وغيرها من األمور التي يحتمل اإلعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرًا معقواًل على إستقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان

 مناسبًا. 
 

نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات المالية   الحوكمة،صل بشأنها مع القائمين على  امن األمور التي تم التو 
ال القانون أو األنظمة الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه األمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا ح

يتم اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح    أال دون اإلفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية،  
 عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.
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     الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 

  اإلحتياطي االختياري   اإلحتياطي القانوني  رأس المال 
القيمة  إحتياطي
  اإلجمالي  أرباح مدورة    العادلة

الملكية غير  حقوق 
 حقوق الملكية يإجمال   المسيطرة

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

 1,449,889,188  41,204,167  1,408,685,021  291,734,009  (6.089,426)  21,750,835  901,289,603  200,000,000  2019يناير  1الرصيد كما في 
                

 185,567,240  (1,020,242)  186,587,482  186,587,482  --  --  --  -- ربح السنة 
أرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من  إعادة تصنيف 

 --  6,260,818  (6,260,818)  --  --  -- خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 

-- 
 

-- 
 12,579,861  --  12,579,861  --  12,579,861  --  --  -- (14)إيضاح  للموجودات المالية  صافي التغير في القيمة العادلة

 المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعيةمخصص 
 (4,452,991)  --  (4,452,991)  (4,452,991)  --  --  --  -- (29والرياضية )إيضاح 

 (170,000,000)  --  (170,000,000)  (170,000,000)  --  --  --  -- (28توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 1,473,583,298  40,183,925  1,433,399,373  310,129,318  229,617  21,750,835  901,289,603  200,000,000  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
                

 209,930,142  893,142  209,037,000  209,037,000  --  --  --  -- ربح السنة 
بالقيمة العادلة من   موجودات مالية  من بيع أرباحإعادة تصنيف 

 --  --  --  1,008,122  (1,008,122)  --  --  -- خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 69,529,271  --  69,529,271  --  69,529,271  --  --  -- (14)إيضاح  للموجودات المالية  صافي التغير في القيمة العادلة

مخصص للمساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية 
 (4,989,523)  --  (4,989,523)  (4,989,523)  --  --  --  -- (29والرياضية )إيضاح 

 (170,000,000)  --  (170,000,000)  (170,000,000)  --  --  --  -- (28توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
 1,578,053,188  41,077,067  1,536,976,121  345,184,917  68,750,766  21,750,835  901,289,603  200,000,000 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
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 2019  2020 إيضاحات 
 ريال قطري   ريال قطري   

     األنشطة التشغيلية
     

 185,338,211  210,021,265  ربح السنة قبل ضريبة الدخل
     :التاليةتعديالت للبنود 

 111,212,125  116,425,260 13و11و10 االستهالك واإلطفاء
 (3,644,956)  ( 3,491,090)  7 إيرادات الفوائد

18 و17 خسائر اإلئتمان المتوقعة عكس( / )  مخصص  3,908,462   (2,239,456) 
 6,918,055  12,239,929 22 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,344,691  13,987,889 16 بالصافي  -مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 
 1,533,374  1,534,424 15 حصة في خسارة شركة زميلة

 839  100,668  خسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات
 (8,467,827)  ( 9,455,793)  7 إيراد توزيعات أرباح

 --  1,024,673  المستأجرةتعديل عقود الحق في إستخدام الموجودات 
 17,758,681  16,557,962 33 تكاليف التمويل

 309,753,737  362,853,649  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
     

     التغيرات في رأس المال العامل:
 (12,701,812)   ( 5,489,103)   زون المخ

 (1,622,566)   ( 50,538)   ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى 
 (2,568,939)  ( 2,056,417)   مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة

 (98,618,634)   78,651,031  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 
 194,241,786  433,908,622  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (3,760,346)   ( 5,894,602)  22 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 --  ( 168,637)   ضريبة الدخل المدفوعة

 (4,381,328)  ( 4,452,991)   مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية 
 186,100,112  423,392,392  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

     
     األنشطة االستثمارية

 (272,373,253)  ( 195,012,421)  14 خراآلشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 161,590,317  186,404,190 14 خراآل
 (64,976,840)  ( 62,278,402)  10 شراء ممتلكات ومعدات

 33,041  565,361  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 (68,850)  --  شراء موجودات غير ملموسة

 37,816,000  ( 78,400,000)   يوماً  90ودائع مستحقة بعد صافي الحركة في 
 (589,395)  ( 9,513,745)   صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

 8,467,827  9,455,793 7 توزيعات أرباح مستلمة
 4,435,612  3,231,482  فوائد مستلمة

 ( 125,665,541)   ( 145,547,742)   االستثماريةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 
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 2019  2020 إيضاحات 
 ريال قطري   ريال قطري   

     األنشطة التمويلية
 (164,753,983)  ( 160,318,993)   توزيعات أرباح مدفوعة

 (13,084,405)   7,014,951  صافي الحركة في القروض والتسهيالت
 (35,035,975)   ( 38,744,663)   لمطلوبات عقود اإليجارمدفوعات عناصر رئيسية 

 (12,933,345)   ( 10,808,776)   مدفوعات تكاليف تمويل لمطلوبات عقود اإليجار
 (13,314,094)  ( 10,251,985)   تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 239,121,802)   ( 213,109,466)   صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
     

 ( 178,687,231)   64,735,184  النقد وشبه النقد في النقص( )  /الزيادة صافي
 385,629,569  206,942,338  يناير 1النقد وشبه النقد في 

 206,942,338  271,677,522 18 ديسمبر  31النقد وشبه النقد في 
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 تأسيس الشركة واألنشطة الرئيسية معلومات حول  .1

والذي نص على تحويل الجمعيات التعاونية االستهالكية السابقة إلى شركة  2004( لسنة 24تم إصدار القانون رقم ) 2004يوليو  13في 
م.ع.ق( )"الشركة"( التي ريال قطري، وبناًء عليه تم إنشاء شركة الميرة للمواد االستهالكية )ش. 100.000.000مساهمة قطرية برأس مال قدره 

. إن 2005مارس    2بتاريخ    29969. تم تسجيل الشركة تحت السجل التجاري رقم  2015لعام    11تخضع لقانون الشركات التجارية القطري رقم  
 دولة قطر.  –الدوحة  3371عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد رقم 

 
ريال قطري للسهم  10سهم بقيمة إسمية  20,000,000ى زيادة رأس المال ليصبح ، وافق المساهمون عل2012في الثامن من أكتوبر لعام 

 .2013فبراير  10ريال قطري للسهم الواحد، وأغلق اإلكتتاب في  95سهم بقيمة  10,000,000الواحد. أصدرت الشركة 
 

وبقيمة ريال قطري واحد للسهم والتي تم لكل سهم  أسهم 10 بواقعإمتثااًل لتعليمات هيئة قطر لألسواق المالية، قامت الشركة بتنفيذ تجزئة األسهم 
ومية غير ريال قطري للسهم الواحد. حصلت الشركة على موافقة المساهمين في الجمعية العم 10إستبدالها بالسهم القديم البالغة قيمته اإلسمية 

. تمت الموافقة على تجزئة السهم من قبل وزارة االقتصاد والتجارة بالتزامن مع الموافقة على عقد تأسيس  2019مارس    24العادية والتي عقدت في  
 .   2019يونيو  18الشركة المعّدل. بدأ سريان إدراج األسهم الجديدة في سوق قطر لألوراق المالية إعتبارًا من 

 
شطـة الرئيسية للشـركة وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة"( على التجارة بالجملة والتجزئة في مختلف أنواع السلع تشتـمل األن 

 االستهالكية، وتملك وإدارة منافذ البيع، والتجارة في المواد الغذائية والسلع االستهالكية.
 

 ٪ من أسهم الشركة.26القابضة ذ.م.م. ما نسبته  إن الشركة مدرجة في بورصة قطر، وتمتلك شركة قطر
 

 .2021 فبراير 23اإلدارة في قبل مجلس  للمجموعة من المالية الموحدة تمت الموافقة على إصدار البيانات
 

 على النحو التالي: هي  اإلستهالكية )ش.م.ع.ق(الشركات الرئيسية التابعة والزميلة والمشمولة بهذه البيانات المالية الموحدة لشركة الميرة للمواد 

 نسبة الملكية الفعلية للمجموعة  العالقة  بلد التأسيس  اسم الشركة 
   2020 2019 
     

 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر  شركة الميرة القابضة ذ.م.م.
 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر  سواق المركزية ذ.م.م.شركة الميرة لأل

 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر  الميرة للتطوير ذ.م.م.شركة 
 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر  شركة األسواق القطرية ذ.م.م.

 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر  مكتبة الميرة ذ.م.م.
 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر  شركة مار للتجارة والخدمات ذ.م.م.

 شركة الميرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م. 
 شركة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م.( )سابقًا:

 
 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر   

 ٪51 ٪ 51 شركة زميلة قطر  شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 
 ٪70 ٪ 70 شركة تابعة ُعمان الميرة ُعمان ش.م.ع.م.

 ٪70 ٪ 70 تابعةشركة  ُعمان شركة الميرة لألسواق ش.م.ع.م.
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 )تتمة(  معلومات حول تأسيس الشركة واألنشطة الرئيسية .1

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. إن الشركة هي شركة قابضة  القابضة"(شركة الميرة القابضة ذ.م.م. )"الميرة 
 تها. الستثمارات المجموعة وتقوم بإدارة الشركات التابعة لها وتملك براءات االختراع والعالمات التجارية والعقارات الضرورية للقيام بأنشط

 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة    )"الميرة لألسواق المركزية"(شركة الميرة لألسواق المركزية ذ.م.م.  
 في إنشاء وإدارة المشاريع التجارية واالستثمار فيها وتملك األسهم والعقارات المنقولة وغير المنقولة الالزمة للقيام بأنشطتها. 

 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وإدارة   ير"(شركة الميرة للتطوير ذ.م.م. )"الميرة للتطو 
 .المشاريع التجارية واالستثمار فيها وتملك براءات االختراع واألعمال التجارية والعقارات الالزمة للقيام بأنشطتها

 

سؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة في بيع المواد هي شركة ذات م  القطرية ذ.م.م. )"األسواق القطرية"(األسواق    شركة
 .الغذائية واألدوات المنزلية والمالبس الجاهزة

 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة في بيع القرطاسيات  مكتبة الميرة ذ.م.م. )"مكتبة الميرة"(
 واأللعاب.  ومستلزمات الكمبيوتر والكتب

 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. ويتمثل نشاط الشركة في بيع المواد  شركة مار للتجارة والخدمات ذ.م.م. )"مار"(
 الغذائية والمستلزمات المنزلية.

 

هي شركة ذات مسؤولية    )"الميرة للخدمات اللوجستية"(شركة الميرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م. )سابقًا: أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م.(  
، إستحوذت الشركة 2019في ديسمبر  محدودة تأسست في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة في تقديم خدمات التخزين والتوصيل بالشاحنات.

 شركة قد بدأت أعمالها التجارية.األم على الشركة بالكامل وتم تصنيفها كشركة تابعة. بتاريخ إعداد البيانات المالية، لم تكن ال
 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة قطر. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع وبيع  شركة مخابز األمراء ذ.م.م. )"مخابر األمراء"(
 المخبوزات.  

 

مثل نشاط الشركة في إنشاء وإدارة  هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في سلطنة عمان. يت  الميرة ُعمان ش.م.ع.م. )"الميرة ُعمان"( 
 . تكن الشركة قد بدأت أعمالها التجارية، لم بتاريخ إعداد البيانات الماليةمراكز التسوق والمرافق ذات الصلة. 

 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في سلطنة عمان. يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل مراكز    )"أسواق الميرة"(  الميرة  أسواق  شركة
 التسوق والمتاجر واألسواق الكبرى. 

  
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة   .2

 أصبحت سارية المفعول في السنة الحاليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة والتي      2.1

   19  –( المتعلق بإمتيازات اإليجار الممنوحة المتعلقة بكوفيد 16تـعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
لي للتقارير المالية )تعديل على المعيار الدو  19-، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد2020في مايو 

، من خالل تقديم وسيلة 19-للمستأجرين في محاسبة إمتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لـ كوفيد إعفاًء عملياً (( التي توفر 16رقم )
-. تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بـ كوفيد16عملية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

يجار. يجب على المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أن يقوم بمعاملة أي تغيير في مدفوعات اإليجار ناتج عن امتياز يعد تعدياًل لعقد اإل 19
( إذا 16بنفس الطريقة التي تتم بها المحاسبة من هذا التغيير عند التطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 19-اإليجار المتعلق بـ كوفيد

 .تعدياًل لعقد اإليجارلم يكن التغيير 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة  .2

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة والتي أصبحت سارية المفعول في السنة الحالية   2.1

 :وفقط إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية 19-مباشرة لـكوفيدتنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي تحدث كنتيجة 

عقد اإليجار الذي  اعتباراتاإليجار يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من  العتبارات جوهري  لي تعدأ( ينتج عن التغيير في مدفوعات اإليجار 
 يسبق التغيير مباشرة؛

)امتياز اإليجار يفي بهذا الشرط   2021يونيو    30المدفوعات المستحقة أصاًل في أو قبل  ب( يؤثر أي تخفيض في مدفوعات اإليجار فقط على  
 (؛2021يونيو  30وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد  2021يونيو  30إذا أدى إلى انخفاض مدفوعات اإليجار في أو قبل 

 .ج( ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار األخرى 
  
 الموحدة  تأثير التطبيق المبدئي للمعايير الجديدة والمعدلة األخرى على البيانات المالية   2,2

 ،2020يناير  1والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التالية،تم تطبيق المعايير الدولية لتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
  الموحدة. في هذه البيانات المالية

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

معايير المعايير الدولية تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في 
 للتقارير المالية

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الواردة في التعديالت على المراجع 
لإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة في السنة  
الحالية. تتضمن التعديالت تعديالت الحقة على المعايير المتأثرة بحيث  

ت بتحديث تلك تشير إلى اإلطار الجديد. ومع ذلك، ال تقوم جميع التعديال
التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اإلطار بحيث تشير 
إلى اإلطار المفاهيمي المعّدل. يتم تحديث بعض التصريحات فقط لإلشارة 
إلى إصدار اإلطار الذي تشير إليه )لجنة معايير المحاسبة الدولية الذي 

، أو إطار المجلس  2001اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام  
، أو إطار العمل الجديد المعّدل لعام 2010معايير المحاسبة الدولية لعام 

( أو لإلشارة إلى أن التعاريف الواردة في المعيار لها بالتعاريف 2018
 الجديدة التي تم تطويرها في اإلطار المفاهيمي المعّدل. 

(، المعيار 2المعايير التي تم تعديلها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
(، 6(، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )3الدولي للتقارير المالية رقم )

(، المعيار المحاسبي الدولي رقم 14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
المعيار المحاسبي الدولي رقم (، 8(، المعيار المحاسبي الدولي رقم )1)
(، المعيار المحاسبي الدولي 37(، المعيار المحاسبي الدولي رقم )34)

(، وتفسير لجنة  12وتفسير لجنة التفسيرات المالية الدولية رقم )(،  38رقم )
(، وتفسير لجنة التفسيرات المالية الدولية  19التفسيرات المالية الدولية رقم )

( و تفسير لجنة  22ة التفسيرات المالية الدولية رقم )(، وتفسير لجن 20رقم )
 (. 32التفسيرات الدولية رقم )

 2020يناير  1 
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2
 )تتمة( تأثير التطبيق المبدئي للمعايير الجديدة والمعدلة األخرى على البيانات المالية الموحدة  2,2

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

 العمل تعريف -( 3) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت
 

 رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  التعديالت  بتطبيق  المجموعة  قامت
 األعمال   أن  حين  في  أنه  التعديالت  توضح.  الحالية  السنة  في  مرة  ألول(  3)

 مطلوبة  ليست المخرجات أن إال مخرجات، لها يكون  ما عادة التجارية
 لكي. تجاري  عمل ليكون  لتأهله واألصول األنشطة من متكاملة لمجموعة

 واألصول  األنشطة مجموعة تتضمن أن يجب تجارًيا، عمالً  اعتبارها يتم
 كبير  بشكل معاً  تساهم موضوعية وعملية مدخالت األقل، على المكتسبة،

 . المخرجات إنشاء على القدرة في
 

  استبدال   على  قادرين  السوق   في  المشاركون   كان  إذا  ما  تقييم  التعديالت  تلغي
 تقدم . المخرجات إنتاج في واالستمرار مفقودة عمليات أو مدخالت أي

 تم قد كان إذا ما تحديد على تساعد إضافية إرشادات أيًضا التعديالت
 . موضوعية عملية إكتساب

 

 إذا لما مبسط تقييم بإجراء يسمح اختياري  تركيز اختبار التعديالت قدمت
 اختبار   بموجب.  عمالً   ليست  المكتسبة  والموجودات   األنشطة  مجموعة  كانت

 ال  عليها المستحوذ والموجودات األنشطة مجموعة فإن اإلختياري، التركيز
  الموجودات  إلجمالي العادلة القيمة إجمالي كان إذا تجارًيا نشاًطا تعتبر

.  مماثلة موجودات مجموعة أو محدد واحد أصل في مركزة عليها المستحوذ
 األعمال  دمج عمليات جميع على مستقبلي بأثر التعديالت تطبيق يتم

 في  عليها اإلستحواذ تاريخ يكون  التي الموجودات  على االستحواذ وعمليات
 .2020 يناير 1 بعد أو

 2020يناير  1 

 الدولي  المحاسبة ومعيار( 1) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
  (الجوهرية) النسبية األهمية بتعريف المتعلقة التعديالت -( 8) رقم

 2020يناير  1 

 ومعيار ( 1) رقم  الدولي المحاسبة  معيار على تعديالتطبقت المجموعة ال
 النسبية  األهمية بتعريف المتعلقة التعديالت -( 8) رقم الدولي المحاسبة

 الواردة  الجوهرية تعريف التعديالت تسهلالسنة الحالية.  خاللالجوهرية( )
 األساسي  المفهوم تغيير إلى تهدف وال 1 رقم الدولي المحاسبة معيار في

 تضمين تم. المالية للتقارير الدولية المعايير معايير في النسبية لألهمية
 من كجزء مادية غير بمعلومات المادية المعلومات على" الغموض" مفهوم

 .الجديد التعريف
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2

 والمعدلة األخرى على البيانات المالية الموحدة )تتمة(تأثير التطبيق المبدئي للمعايير الجديدة   2,2

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

 الدولي  المحاسبة ومعيار( 1) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
 )تتمة( (الجوهرية) النسبية األهمية بتعريف المتعلقة التعديالت -( 8) رقم

 

 أن يمكن" من المستخدمين على تؤثر التي النسبية األهمية عتبة تغيير تم
 األهمية تعريف استبدال تم". معقول بشكل تأثيرها توقع يمكن" إلى" تؤثر

 الجوهرية  تعريف إلى بإشارة( 8) رقم الدولي  المحاسبة معيار في النسبية
 (. 1) رقم الدولي المحاسبة معيار في

 المعايير  بتعديل الدولية المحاسبة معايير مجلس قام ذلك، إلى باإلضافة
 أو " النسبية األهمية" تعريف على يحتوي  الذي المفاهيمي واإلطار األخرى 

 .اإلتساق لضمان" النسبية األهمية" مصطلح إلى يشير
 

 2020يناير  1 

 
 على يؤثر قد  ولكن والسابقة الحالية للسنوات المدرجة المبالغ على مادي تأثير أي المعدلة المالية للتقارير الدولية المعايير هذه لتطبيق يكن مل

 .المستقبلية الترتيبات أو المعامالت محاسبة
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2

   مبكراً  تطبيقها يتم ولم التنفيذ حيز تدخل لم  التي اإلصدار قيد  المالية  للتقارير  الدولية المعايير   2,3

  .بعد المفعول سارية تصبح لم ولكنها إصدارها تم التي التالية والمعدلة الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير المجموعة تطبق لم

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

 التأمين عقود( 17) رقم المالي للتقارير الدولي المعيار
 بعقود اإلعتراف  مبادئ( 17) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يحدد

 للتقارير  الدولي  المعيار  محل  ويحل  عنها  واإلفصاح  وعرضها  وقياسها  التأمين
 . التأمين عقود (4) رقم المالية

 2023يناير  1 

 )تتمة( التأمين عقود( 17) رقم المالي للتقارير الدولي المعيار
 يتم عاًما، نموذًجا (17) رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار يحدد

 أنه  على الموصوف المباشرة، المشاركة ميزات ذات التأمين لعقود تعديله
 معينة  معايير استيفاء تم إذا العام النموذج تبسيط يتم. المتغيرة الرسوم نهج
 . األقساط  تخصيص  نهج  باستخدام  المتبقية  بالتغطية  االلتزام  قياس  طريق  عن

 التيقن  وعدم  والتوقيت  المبلغ  لتقدير  الحالية  االفتراضات  العام  النموذج  يستخدم
 يأخذ .  التيقن  عدم  تكلفة  صريح  بشكل   ويقيس  المستقبلية  النقدية  التدفقات  من

 حاملي   وضمانات  خيارات  وتأثير  السوق   في  الفائدة  أسعار  باإلعتبار  النموذج
 .الوثيقة

 على تعديالت الدولية المحاسبة معايير مجلس أصدر ،2020 يونيو في
 التنفيذ  وتحديات  المخاوف  لمعالجة(  17)  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار

(. 17) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار نشر بعد إليها التوصل تم التي
 رقم  المالية للتقارير الدولي للمعيار المبدئي التطبيق تاريخ التعديالت تؤجل

 أو  في تبدأ التي السنوية التقارير إعداد فترات إلى( التعديالت متضمًنا) 17
 المحاسبة معايير مجلس أصدر نفسه، الوقت وفي. 2023 يناير 1 بعد

 رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  من  المؤقت  لإلعفاء  تمديًدا  الدولية
 تمدد تيال(( 4) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت( )9)

 الدولي  المعيار تطبيق من المؤقت لإلعفاء الثابت الصالحية إنتهاء تاريخ
 إلى ( 4) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار في( 9) رقم المالية للتقارير

 .2023 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية التقارير فترات

 2023يناير  1 

 يكن لم ما رجعي بأثر 17 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار تطبيق بيج
 أو المعدل الرجعي األثر نهج تطبيق يتم الحالة هذه وفي عملي، غير ذلك
 .العادلة القيمة نهج

  كانت  إذا البداية هو األولي التطبيق تاريخ يكون  االنتقال، متطلبات لغرض
 ويكون   مرة،  ألول  المعيار  المنشأة  فيها  تطبق  التي  السنوية  التقارير  إعداد  فترة

 .األولي التطبيق تاريخ مباشرة تسبق التي الفترة بداية هو االنتقال تاريخ

 2023يناير  1 
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق  .2

 (تتمة) مبكراً  تطبيقها يتم ولم التنفيذ حيز تدخل لم  التي اإلصدار قيد المالية  للتقارير الدولية المعايير    2,3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

 )تتمة( التأمين عقود( 17) رقم المالي للتقارير الدولي المعيار
 يكن  لم  ما  رجعي  بأثر  17  رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  تطبيق  بيج

 أو  المعدل  الرجعي  األثر  نهج  تطبيق  يتم  الحالة  هذه  وفي  عملي،  غير  ذلك
 .العادلة القيمة نهج

  كانت   إذا  البداية  هو   األولي  التطبيق  تاريخ  يكون   االنتقال،  متطلبات  لغرض
 مرة، ألول المعيار المنشأة فيها تطبق التي السنوية التقارير إعداد فترة

  التطبيق  تاريخ مباشرة تسبق التي الفترة بداية هو االنتقال تاريخ ويكون 
 .األولي

 2023يناير  1 

  المحاسبة  ومعيار( 10) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت
 وشركته   المستثمر  بين  األصول   في  المساهمة  أو  البيع  -(  28)  رقم  الدولي
 المشترك المشروع أو الزميلة

 اإلختياري  التطبيق. مسمى غير التطبيق سريان تاريخ 
 تاحم

 ومعيار ( 10) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على التعديالت تتعامل
  مساهمة  أو بيع فيها يكون  التي المواقف مع( 28) رقم الدولي المحاسبة

  وجه   على.  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  والشركة  المستثمر  بين  األصول  في
 فقدان عن الناتجة الخسائر أو األرباح أن على التعديالت تنص التحديد،
  معاملة  في تجاري  نشاط على تحتوي  ال التي التابعة الشركة على السيطرة

  طريقة  باستخدام عليه المحاسبة يتم مشترك مشروع أو زميلة شركة مع
 األم للشركة الخسائر أو األرباح بيان في بها اإلعتراف يتم الملكية، حقوق 

  الزميلة  الشركة تلك في الصلة ذات غير المستثمرين حصة حدود في فقط
 إعادة عن الناتجة والخسائر األرباح فإن المثل،ب و . المشترك المشروع أو

  أصبحت  التي) سابقة تابعة شركة أي في بها المحتفظ االستثمارات قياس
  حقوق  طريقة باستخدام عليه المحاسبة يتم مشترك مشروع أو زميلة شركة

  السابقة  األم للشركة والخسائر األرباح بيان في بها اإلعتراف يتم( الملكية
  الزميلة  الشركة في الصلة ذات غير المستثمرين مصالح مدى إلى فقط

 .المشترك المشروع أو الجديدة
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2

 ( تتمة) مبكراً  تطبيقها يتم ولم التنفيذ حيز تدخل لم  التي اإلصدار قيد المالية للتقارير الدولية المعايير     2,3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

  المطلوبات  تصنيف -( 1) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
 متداولة غير أو متداولة أنها على

 عرض  على فقط (1) رقم الدولي المحاسبة معيار على التعديالت ثرتؤ 
  وليس   المالي  المركز  بيان  في  متداولة  غير  أو  متداولة  أنها  على  مطلوباتال

 أو  مصروفات أو دخل أو التزام أو أصل بأي االعتراف توقيت أو مبلغ
 .البنود تلك حول عنها اإلفصاح تم التي المعلومات

  متداولة   غير  أو  متداولة  أنها  على  المطلوبات  تصنيف  أن  التعديالت  توضح
 التصنيف  أن وتحدد التقرير، فترة  نهاية في الموجودة الحقوق  على يعتمد

 تأجيل  في حقها ستمارس المنشأة كانت إذا ما حول بالتوقعات يتأثر ال
  للتعهدات  االمتثال حالة في موجودة الحقوق  أن بتوضيح االلتزام، تسوية

 تشير  التسوية أن لتوضيح" التسوية " تعريف وتقديم التقرير، فترة نهاية في
 أو  الملكية حقوق  أدوات  أو النقد من المقابل الطرف  إلى التحويل إلى

 .الخدمات أو األخرى  الموجودات

 التطبيق المبكريسمح ب . 2023 يناير 1 

اإلشارة إلى  -( 3ة رقم )تعديالت على المعيار الدولي التقارير المالي 
 اإلطار المفاهيمي 

( 3رقم )تعمل التعديالت على تحديث المعيار الدولي للتقارير المالية 
. 1989بداًل من إطار عام    2018بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  

، بالنسبة  (3) كما أنها تضيف إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
أن يقوم  (،37رقم )لاللتزامات الواقعة في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

لتحديد ما إذا كان ( 37رقم )المشتري بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 
هناك التزام حالي في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة. بالنسبة  

لجنة تفسيرات التقارير المالية  تفسير للضريبة التي ستكون ضمن نطاق 
ير المالية  يطبق المشتري تفسير لجنة تفسيرات التقار  (،21)الدولية رقم 
لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام ( 21)الدولية رقم 

 بدفع الضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ.

  بالموجودات   يعترف  ال  المستحوذ  بأن  صريًحا  بياًنا  التعديالت  تضيف  أخيًرا،
 .األعمال دمج عملية في عليها المستحوذ المحتملة

 

 2022 يناير 1 
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2

 ( تتمة) مبكراً  تطبيقها يتم ولم التنفيذ حيز تدخل لم  التي اإلصدار قيد  المالية  للتقارير  الدولية المعايير   2,3

 يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
   

اإلشارة إلى اإلطار    -(  3ة رقم )تعديالت على المعيار الدولي التقارير المالي 
 )تتمة( المفاهيمي

 

 عليها  االستحواذ  تاريخ  يكون   التي  األعمال  مجموعات  على  التعديالت  تسري 
. 2022  يناير  1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  األولى  السنوية  الفترة  بداية  بعد  أو  في

 المحدثة  المراجع جميع أيًضا الشركة طبقت إذا المبكر بالتطبيق ُيسمح
 قبل  أو الوقت نفس في( المفاهيمي اإلطار تحديث مع المنشورة) األخرى 

 .ذلك

 2022 يناير 1 

  واآلالت  الممتلكات -( 16) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
 المقصود  اإلستخدام قبل المتحصالت - والمعدات

 

  واآلالت  الممتلكات بنود من بند أي تكلفة  من الخصم التعديالت تحظر
 هذا  يصبح أن قبل إنتاجها تم التي البنود بيع من متحصالت أي والمعدات

 الموقع   إلى  األصل  إحضار  أثناء  المتحصالت  أي  لالستخدام،  متاًحا  األصل
. اإلدارة  قصدتها  التي  بالطريقة  فيه  العمل  على  قادًرا  ليكون   له  الالزمة  والحالة

  الصلة  ذات والتكاليف هذه المبيعات بمتحصالت المنشأة تعترف وبالتالي،
 المحاسبي   للمعيار  وفًقا  البنود  هذه  تكلفة  المنشأة  تقيس.  الخسارة  أو  الربح  في

 .المخزون  –( 2) رقم الدولي
 

 بشكل  يعمل األصل  كان إذا ما اختبار" معنى أيضاً  التعديالت توضح
 الفني األداء تقييم اآلن( 16) رقم الدولي المحاسبة معيار يحدد". صحيح
 أو  السلع توريد أو إنتاج في استخدامه يمكن بحيث لألصل والمادي

 . إدارية ألغراض أو لآلخرين، تأجيرها أو الخدمات،
 

 تفصح  أن يجب الشامل، الدخل بيان في منفصل بشكل عرضها يتم لم إذا
  الخسارة   أو  الربح  في  المدرجة  والتكلفة  المتحصالت  مبالغ  عن  المالية  البيانات

 وأي  للمنشأة،  العادية  األنشطة  مخرجات  من  ليست  منتجة  ببنود  تتعلق  والتي
 . والتكلفة المتحصالت هذه الشامل الدخل بيان يتضمن متسلسلة( بنود) بند

 

 التطبيق المبكر يسمح ، 2022 يناير 1 
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  واآلالت  الممتلكات -( 16) رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت
 )تتمة( المقصود اإلستخدام قبل المتحصالت - والمعدات

 

  واآلالت  الممتلكات بنود على فقط ولكن رجعي، بأثر التعديالت تطبيق يتم
 على   قادرة  لتكون   لها  الالزمة  والحالة  الموقع  إلى  إحضارها  تم  التي  والمعدات

  المعروضة   األولى  الفترة   بداية  بعد  أو  في  اإلدارة  تقصدها  التي  بالطريقة  العمل
 .أولي بشكل التعديالت المنشأة فيها تطبق التي المالية البيانات في

 

  للتعديالت  المبدئي للتطبيق  التراكمي باألثر اإلعتراف المنشأة  على يجب
  حقوق  من آخر مكون  أي أو) المّدورة لألرباح االفتتاحي للرصيد كتعديل

 .المعروضة األولى الفترة تلك  بداية في( االقتضاء حسب الملكية،
 

 المبكر التطبيقيسمح ب ، 2022يناير  1 

 خسارتها  الممكن  العقود  -(  37)  رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت
 العقد تنفيذ تكلفة -

 

  مباشرة   تتعلق  التي  التكاليف"  تشمل  بالعقد"  الوفاء  تكلفة"  أن  التعديالت  تحدد
 التكاليف  من كل من بالعقد مباشرة المتعلقة التكاليف تتكون ". بالعقد

( المواد  أو  المباشرة  العمالة  ذلك  على  األمثلة  من)  العقد  بهذا  للوفاء  اإلضافية
  األمثلة  من) العقود بتنفيذ مباشرة تتعلق التي األخرى  التكاليف وتخصيص

  والمعدات   واآلالت  الممتلكات  من  بند  لـ  االستهالك   رسوم  تخصيص  ذلك  على
 (.العقد تنفيذ في المستخدمة

 

 في  لتزاماتهاإ بجميع بعدمنشاة ال تف   لم التي العقود على التعديالت تنطبق
 يتم لم. أوالً  التعديالت المنشأة فيها تطبق التي السنوي  التقرير فترة بداية
 .المقارنات صياغة إعادة

 

  لتطبيق  التراكمي باألثر االعتراف المنشأة على يجب ذلك، من بدالً 
  آخر   عنصر)  أو  ّدورةالم  لألرباح  االفتتاحي  للرصيد  كتعديل  مبدئًيا  التعديالت

 .األولي التطبيق تاريخ في ،( االقتضاء حسب الملكية، حقوق  من

 التطبيق المبكريسمح ب ، 2022يناير  1 

 

 

 

 

 

 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 

 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية

 2020 ديسمبر 31 في المنتهيةلسنة ل
 

 

-17 - 

 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  تطبيق .2
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 التقارير معايير على تعديالت) 2 المرحلة - الفائدة سعر معيار معالجة
 الدولية  المحاسبي والمعيار (16)و (4) و (7)و (9) أرقام الدولية المالية

  ((39) رقم
 

  لمعالجة  نتيجة المالية التقارير على تؤثر قد التي القضايا التعديالت تتناول
 التعاقدية   النقدية  التدفقات  على  التغيرات  آثار  ذلك  في  بما  الفائدة،  سعر  معيار

 مرجعي  بسعر الفائدة سعر معيار استبدال عن الناشئة التحوط عالقات أو
 معيار في  الواردة المتطلبات بعض من عملًيا إعفاءً  التعديالت توفر. بديل

 ومعيار   (39)  رقم  الدولي  المحاسبي  والمعيار  (9)  رقم  الدولية  المالية  التقارير
 (4) رقم الدولية المالية التقارير ومعيار (7) رقم الدولية المالية التقارير
 في التغييرات: يلي بما المتعلقة (16) رقم الدولية المالية التقارير ومعيار
 المالية   والمطلوبات  المالية  للموجودات  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحديد  أساس

 . التحوط ومحاسبة اإليجار عقود والتزامات

 2021يناير  1 

 التحوط  محاسبة
. التالية  المجاالت  في  التحوط  محاسبة  لمتطلبات  استثناءات  التعديالت  توفر

 يتطلبها التي التغييرات لتعكس التحوط عالقة تعيين بتعديل السماح -
  ليعكس  النقدية التدفقات تحوط في مغطى بند تعديل عند -. اإلصالح
 تحوط  احتياطي في المتراكم المبلغ فإن اإلصالح، يتطلبها التي التغييرات

 إليه  تستند الذي البديل المعياري  المعدل أساس على سيعتبر النقدي التدفق
 مجموعة  تخصيص يتم عندما -. منها  المتحوط المستقبلية النقدية التدفقات

  التغييرات  ليعكس  المجموعة في بند تعديل ويتم مغطى كبند البنود من
 لمجموعات  المغطاة البنود تخصيص يتم  اإلصالح، خالل  من المطلوبة

 توقعت  إذا -. لها التحوط يتم التي المعيارية المعدالت على بناءً  فرعية
 منفصل  بشكل بديل مرجعي سعر تحديد سيتم أنه معقول بشكل المنشأة

 غير  مخاطر كعنصر السعر تحديد عليها ُيحظر فال شهًرا، 24 فترة خالل
 . التخصيص  تاريخ  في  منفصل  بشكل  للتحديد  قابالً   يكن  لم  إذا  تعاقدًيا  محدد

 2021يناير  1 

 اإلفصاح 
 حول   إضافية  معلومات  عن  اإلفصاح  المجموعة  من  التعديالت  تتطلب  سوف

  وأنشطة  الفائدة أسعار  مؤشر إصالح عن الناشئة للمخاطر المنشأة تعرض
 .الصلة ذات المخاطر إدارة

 

 التطبيق إلى اإلنتقال
 يؤثر ولن. 2021 يناير 1 من اعتباراً  التعديالت  لتطبيق المجموعة تخطط

 . السابقة  الفترات  أو  2020  لعام  عنها  اإلفصاح  تم  التي  المبالغ  على  التطبيق
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 2020-2018 الدولية المالية التقارير معايير على السنوية التعديالت
  :معايير أربعة على تعديالت السنوية التعديالت تشمل

  

 للتقارير  الدولية المعايير اعتماد: (1) رقم الدولية المالية التقارير معيار
 مرة  ألول المالية

 الشركة   بعد  مرة  ألول  تطبق التي  الزميلة  للشركة  إضافًيا  إعفاءً   التعديل  يوفر
 لهذا  نتيجة. المتراكمة العمالت تحويل فروق  بمحاسبة يتعلق فيما األم

 المالية   التقارير  معيار  في  اإلعفاء  تستخدم  التي  التابعة  للشركة  يمكن  التعديل،
  العمالت   تحويل  فروق   قياس  تختار  أن  أيًضا  اآلن(  أ)  16  د:  (1)  رقم  الدولية

 في تضمينها سيتم التي الدفترية بالقيمة األجنبية العمليات لجميع المتراكمة
 الشركة  انتقال تاريخ في أساس على األم، للشركة الموحدة المالية البيانات

 على  تعديالت إجراء يتم لم إذا الدولية، المالية التقاريرمعايير  إلى األم
 األم  الشركة فيها استحوذت التي األعمال اندماج وتأثيرات التوحيد إجراءات

 مشترك  مشروع أو زميلة لشركة متاح مماثل خيار. الزميلة الشركة على
 (.أ) 16 د: 1 رقم الدولية المالية التقارير معيار في اإلعفاء يستخدم

 .المبكر بالتطبيق ُيسمح. 2022 يناير 1 

 المالية  األدوات 9 رقم الدولية المالية التقارير معيار
 إلغاء سيتم كان إذا ما لتقييم٪" 10" اختبار تطبيق عند أنه التعديل يوضح

 أو  المدفوعة الرسوم سوى  تشمل ال المنشأة  فإن مالي، بالتزام االعتراف
 أو   المدفوعة  الرسوم  ذلك  في  بما  والمقرض،(  المقترض)  الكيان  بين  المستلمة
 .اآلخر عن نيابة المقرض أو الكيانين من أي قبل من المستلمة

 ، ُيسمح بالتطبيق المبكر2022يناير  1 

 في   تحدث  التي  والتبادالت  التعديالت  على  مستقبلي  بأثر  التعديل  تطبيق  يتم
 . مرة ألول التعديل المنشأة فيه تطبق الذي التاريخ بعد أو

  

 مع ،2022 يناير 1 بعد أو في تبدأ التي السنوية للفترات التعديل يسري 
 .المبكر بالتطبيق السماح

  

 اإليجار عقود( 16) رقم المالية لتقاريرل الدولي معيارال
 . المستأجرة العقارات تحسينات لسداد التوضيحي الرسم التعديل يزيل

  

 

 هذه   تطبيق وأن  للتطبيق،  قابلة  تكون   عندما  للمجموعة  المالية  البيانات  في الجديدة  والتعديالت  والتفسيرات  المعايير  هذه  تطبيق  يتم  أن  اإلدارة  تتوقع
 المجموعة.  للمجموعة  المالية  البيانات  على  مادي  تأثير  له  يكون   ال  قد  السابقة،  الفقرات  في  موضح  هو  كما  الجديدة  والتعديالت  والتفسيرات  المعايير

 . األولي التطبيق فترة في
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 السياسات المحاسبية الهامة   .3

 بيان اإللتزام 

( والمتطلبات المعمول IASBالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية )  لتقارير الماليةالدولية ل  معاييرلتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفًقا ل
 .2015لعام  11الشركات التجارية القطري رقم  لقانون بها 

 

استخدام بعض التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة. كما يتطلب من  لتقارير الماليةل الدولية معاييرليتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفًقا ل
ح المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من الحكم أو التعقيد، اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم توضي 

 .(4)  إيضاح رقمأو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات مهمة بالنسبة للبيانات المالية الموحدة في 
 

 أساس اإلعداد 

التي يتم خر اآل بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  الماليةموجودات بإستثناء التم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية 
 .القيمة العادلةب قياسها 

 

 .لمجموعةالعملة الوظيفية لعملة العرض و تم عرض البيانات المالية الموحدة بالريال القطري وهي 
 

 أساس التوحيد 

قق السيطرة تضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والبيانات المالية للشركات التي تسيطر عليها الشركة وشركاتها التابعة. تتحت 
لى تلك العوائد لعائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها وتكون لديها القدرة على التأثير ع  حقوق،أو لديها    المجموعة،عندما تتعرض  

 تتحكم المجموعة في الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:  التحديد،من خالل سلطتها على الشركة المستثمر فيها. على وجه 

 المستثمر فيها(  السيطرة على الشركة المستثمر فيها )أي الحقوق الحالية التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للشركة •
 و فيها،لعائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة المستثمر  الحقوق،أو  التعرض، •
 القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها •
 

فإن المجموعة تدرس جميع الحقائق والظروف   فيها،حقوق التصويت أو حقوق مماثلة لشركة مستثمر  األغلبية األقل في  عندما يكون لدى المجموعة  
 بما في ذلك: فيها،ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت تتمتع بسلطة على شركة مستثمر 

 الترتيب التعاقدي مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة المستثمر فيها •
 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى  •
 التصويت المحتملة حقوق تصويت المجموعة وحقوق  •
 

ت على تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت تمتلك السيطرة على الشركة المستثمر بها، إذا كانت هنالك حقائق وظروف تدل على وجود تغيرا
على السيطرة في الشركة التابعة،   أحد أو كل العناصر الثالثة المذكورة أعاله. يتم توحيد البيانات المالية للشركة التابعة إبتداءًا من حصول الشركة

 ستحوذالم  التابعة  الشركة  اريفومص  وإيرادات  ومطلوبات  موجودات  تضمين  ميتمويتوقف التوحيد عندما تفقد الشركة سيطرتها على الشركة التابعة.  
 حتى السيطرة على المجموعة حصول تاريخ من الموحد الشامل الدخل وبيان الموحد الخسارة أو الربح بيان في  السنة خالل المستبعدة أوعليها 
 الشركة التابعة. على  السيطرة عن المجموعة توقف تاريخ

 

سيطرة، الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخرى ينسب إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق الملكية غير الم
في الحصص غير المسيطرة. يتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات محاسبية موحدة حتى لو أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز 

 للمعامالت المماثلة واألحداث األخرى في ظروف مماثلة.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة(  أساس التوحيد

جموعة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للم 
أعضاء   والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين  مصاريفداخل المجموعة وحقوق الملكية واإليرادات وال  المطلوباتو   الموجوداتيتم حذف جميع  

 المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم احتساب أي تغيير في حصة ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. في حال فقدت المجموعة السيطرة على شركة 

 تابعة، فإنها:

 تلغي اإلعتراف بالموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات التابعة للشركة التابعة.  •
 تلغي اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.  •
 التراكمية المسجلة في حقوق الملكية.سعر الصرف  بفروقاتتلغي اإلعتراف على   •
 تعترف بالقيمة العادلة للمقابل المستلم.  •
 يمة العادلة ألي إستثمار محتجز.تعترف بالق  •
 تعترف بأي فائض أو عجز ضمن الربح أو الخسارة.  •
محتجزة، تعيد تصنيف حصة الشركة األم من المكونات المعترف بها سابقًا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى بيان الربح أو الخسارة أو األرباح ال •

 مباشر من الموجودات والمطلوبات. شكلبالتخلص ب حسب االقتضاء، كما هو مطلوب في حال قامت المجموعة 
 

يتم تحديد الحصص غير المسيطرة في صافي موجودات الشركات التابعة الموحدة بشكل منفصل عن حقوق الملكية للمجموعة هناك. تتكون 
  الملكية  حقوق   في  التغيرات  في  المسيطرة  غير  الحقوق   ةوحصفي تاريخ دمج األعمال األصلي    حصصالحصص غير المسيطرة من مقدار هذه ال

. إن الخسائر المطبقة على الحصص غير المسيطرة عليها التزام أعمى وتكون قادرة على القيام باستثمار إضافي الدمج أو التجميع تاريخ منذ
 لتغطية الخسائر. 

 

 الشهرة 

القيمة تدرج الشهرة الناتجة عن االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما تم تحديدها في تاريخ االستحواذ على الشركة مطروحًا منها خسائر انخفاض  
 إن وجدت. المتراكمة،

 

الوحدات المولدة للنقد( والتي   يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من وحدات توليد النقد التابعة للمجموعة )أو مجموعات  القيمة،تدني  ألغراض اختبار   
 من المتوقع أن تستفيد من أوجه التآزر في المجموعة.

 

أو بشكل أكثر تكراًرا عندما يكون هناك مؤشر على أن الوحدة  سنوًيا،يتم اختبار انخفاض قيمة الوحدة المولدة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها  
ألخرى للوحدة التناسبية بناًء على القيمة الموجودات ا بل لالسترداد لوحدة توليد النقد للوحدة ثم إلى  قد انخفضت قيمتها. إذا تم تخصيص المبلغ القا

الدفترية لكل أصل في الوحدة. يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في الربح أو الخسارة. ال يتم عكس خسارة انخفاض 
 ت الالحقة. القيمة المعترف بها للشهرة في الفترا 

  
يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعملية المستبعدة   الوحدة،عندما يتم تخصيص الشهرة إلى وحدة توليد النقد ويتم التخلص من جزء من العملية داخل تلك  

لى أساس  في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن التخلص. يتم قياس الشهرة التي يتم التخلص منها في هذه الظروف ع
 القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

 

 .(12يضاح رقم )ضيح سياسة المجموعة تجاه الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة في اإلتم تو 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 باإليرادات   اإلعتراف

التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليها مقابل تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل، باستثناء المبالغ التي  بدالتتقاس اإليرادات بمبلغ يعكس ال
خصومات المتوقعة وخصومات الحجم، والتي يتم تقديرها بناًءا على البيانات التاريخية بالاإليرادات  تعديل  يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة. يتم  

 إليرادات عندما تنقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى عمالئها.باالمجموعة  عترفأو التوقعات. ت 
 

 تجارة التجزئة -بيع البضاعة 

"اإليرادات من العقود مع العمالء" نموذج شامل واحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود  (15) رقم يوضح المعيار الدولي للتقارير المالية
في العديد من المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيراتها. ويضع  اإليرادات الواردة  اإلعترافحل التوجيهات الحالية الخاصة ب مع العمالء، ويحل م

 هذا المعيار نموذًجا جديًدا من خمس خطوات يسري على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء.
  

تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ عنه حقوق والتزامات واجبة التنفيذ ويحدد  : تحديد العقد )العقود( مع العميل: يتم1الخطوة 
 المعايير لكل من تلك الحقوق وااللتزامات. 

 لتزامات األداء المنصوص عليها في العقد: التزام األداء في العقد هو وعد صريح بتحويل البضاعة أو الخدمة إلى العميل.  إ: تحديد 2الخطوة 

: تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المنشأة استالمه مقابل تحويل البضاعة أو الخدمة الموعودة إلى العميل، 3الخطوة 
 الغ المتحصلة من أطراف ثالثة. باستثناء المب 

: تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام واحد باألداء، تقوم الشركة  4الخطوة 
 وفاء بكل التزام لألداء. بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام باألداء بمبلغ محدد للمقابل الذي تتوقع الشركة أن تستحقه في مقابل ال 

 اإليرادات عندما )حين( تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء. ب  اإلعتراف: 5الخطوة 
 

اإليرادات عند تحويل السيطرة على البضاعة، ويكون ذلك عند شراء العميل للبضاعة من   اإلعترافبالنسبة لمبيعات البضاعة لعمالء التجزئة، يتم  
يوًما،  14رجاع البضاعة خالل إمنفذ بيع التجزئة. يستحق سداد سعر المعاملة فوًرا عند شراء العميل للبضاعة. بالنسبة لمبيعات التجزئة، يجوز 

حق في البضاعة المعادة فيما يتعلق بالبضاعة المتوقع ارجاعها. تستخدم الشركة خبرتها السابقة  وبالتالي يتم تحقيق التزام استرداد األموال وال
عكس    المتراكمة لتقدير عدد البضائع المعادة على مستوى المحفظة باستخدام طريقة القيمة المتوقعة. من المحتمل بدرجة كبيرة عدم حدوث عمليات

 ذلك بالنظر إلى ثبات مستوى البضائع المعادة خالل السنوات السابقة. في اإليرادات المتراكمة المحققة، و  مهمة
 

باستثناء يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق االستالم، مع األخذ في االعتبار شروط السداد المتفق عليها تعاقديا، 
ًقا لمعايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل كطرف أصيل أو وكيل، ولقد قررت بتقييم ترتيبات إيراداتها وف الضرائب والرسوم. تقوم الشركة

اإليرادات في بيان الربح أو الخسارة الموحد بالقدر الذي يكون من المحتمل م اإلعتراف الشركة أنها تعمل كطرف أصيل في كافة اتفاقياتها. يت 
 ن قياس اإليرادات والتكاليف، حسب االقتضاء، بصورة موثوقة. عنده أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى الشركة ويمك

 
ميرة، ويتيح هذا البرنامج للعمالء جمع النقاط واستبدالها بمنتجات مجانية. تؤدي نقاط الوالء إلى التطبق المجموعة برنامج نقاط الوالء، مكافآت 

 وجود التزام أداء منفصل حيث توفر حق مادي للعمالء. يتم تخصيص جزء من سعر المعاملة لنقاط الوالء الممنوحة للعمالء استناًدا إلى سعر
 اإليراد عند استرداد المنتجات من قبل العميل. ب  اإلعترافلتزام تعاقدي إلى أن يتم استبدال النقاط. يتم إكاإلعتراف به البيع النسبي المنفصل ويتم 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة(  اإلعتراف باإليرادات

باستبدال النقاط. تقوم المجموعة بتحديث تقديراتها عند تقدير سعر البيع المنفصل لنقاط الوالء، تأخذ المجموعة في االعتبار احتمال قيام العميل 
  للنقاط التي سيتم استبدالها على أساس ربع سنوي ويتم إجراء أي تعديالت على رصيد االلتزامات التعاقدية من خالل اإليرادات. 

 
 االستردادمطلوبات 

تزام برد بعض أو كل المقابل المستلم )أو مستحق االستالم( من العميل، ويتم قياسه بالمبلغ الذي تتوقع المجموعة لهي اإل االستردادمطلوبات إن 
رة للتقرير رده إلى العميل في النهاية. تقوم المجموعة بتحديث تقديراتها لمطلوبات االسترداد )والتغير المقابل في سعر المعاملة( في نهاية كل فت 

 المالي. 
 

    ادة الموجوداتحق إع
سابقة حق إعادة الموجودات يمثل حق المجموعة في استرداد البضاعة المتوقع إعادتها من قبل العمالء. يتم قياس الموجودات بالقيمة الدفترية ال

لمجموعة بتحديث  للمخزون ناقًصا أي تكاليف متوقعة السترداد البضاعة، بما في ذلك أي انخفاض محتمل في قيمة البضاعة المرتجعة. تقوم ا
 قياس الموجودات المسجلة ألية مراجعات لمستوى المرتجعات المتوقعة منها، إلى جانب أي انخفاضات إضافية في قيمة المنتجات المرتجعة. 

 
 تأجير الإيرادات 

   على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.الموحد في بيان الربح أو الخسارة رادات التأجير إي اإلعتراف ب يتم 
  

 إيرادات توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد 
يتعلق    تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق للمجموعة في إستالم مدفوعات األرباح. تحقق إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق فيما

ام طريقة سعر الفائدة الفعلي المطبق، ويستخدم نفس السعر بالضبط لخصم التدفقات النقدية المستلمة على مدى بالمبلغ األساسي القائم وباستخد
 المبدئي. عترافالعمر المتوقع للموجودات المالية للوصول إلى صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية عند اإل

 
 الممتلكات والمعدات 

 بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وانخفاض القيمة المتراكمة.تظهر الممتلكات والمعدات 
 

التي تنسب بشكل مباشر إلى اقتناء األصل. يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها  مصاريفتتضمن التكلفة ال
لمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى المجموعة ويمكن قياس  كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل تدفق ا 

 تكلفة العنصر بشكل موثوق.
 

بشكل منفصل ويتم شطب القيمة الدفترية   المحاسبة عليهاالمتكبدة الستبدال عنصر من بنود الممتلكات والمعدات التي يتم  مصاريفيتم رسملة ال
الالحقة األخرى فقط عندما تزيد من الفوائد االقتصادية المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات والمعدات. يتم   ريفمصاللمكون المستبدل. تتم رسملة ال

 إدراج جميع المصاريف األخرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( الممتلكات والمعدات

ابت  ال يحتسب اإلستهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. يحتسب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الث 
 بتوزيع تكلفتها أو المبالغ المعاد تقييمها على األعمار المتبقية للموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية كالتالي: 

 ٪ 2.5     مباني
  ٪10    دات ومعدات برا

   ٪20    سيارات  
   ٪20   أثاث وتركيبات
  ٪33-٪20   أجهزة كمبيوتر

  ٪33-٪10 وأخرى  المستأجرةتحسينات المباني 
 

الدفترية. في حالة يعاد النظر في القيمة الدفترية للعقارات والمعدات لتحديد التدني عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم استرداد القيمة 
 وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن تحصيلها وهي

 قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو قيمتها في حال االستخدام، أيهما أعلى.
 

ات والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه. وتدرج أي أرباح يتم إلغاء اإلعتراف أي جزء من الممتلك
بيان الربح  فيلألصل، ، والتي يتم إحتسابها بأنها الفرق بين المتحصالت من اإلستبعاد والقيمة الدفترية أو خسائر ناشئة من استبعاد الموجودات

 لتي يتم فيها إلغاء اإلعتراف. أو الخسارة الموحد للسنة ا
 

 في نهـاية كل سنة مالية يعاد النظر في القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطرق استهالكها ويتم تعديلها، حسب الضرورة. 
 

 التي تبرعت بها الحكومة بالقيمة االسمية حسب تقدير اإلدارة.  يضا تسجل قطع األر 
 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
الحالة  تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة المقاولة والتكاليف المباشرة المرتبطة بتطوير موجودات المشروع وحتى بلوغها الموقع و 

والمعدات عند  أسمالية قيد التنفيذ إلى الممتلكاتالطريقة التي تريدها اإلدارة. يتم تحويل تكلفة األعمال الر الضروريتان لتصبح مؤهلة للتشغيل ب 
. تراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لتحديد االنخفاض عندما تدل األحداث أو لإلستخدام المقصودالحالة المطلوبة وصولها إلى 

ال عدم استرداد قيمتها الدفترية. عند وجود دليل كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من المبالغ التقديرية الممكن استردادها، التغيرات إلى احتم
 يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها.

 
 الموجودات غير الملموسة 

اإلنتاجية المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة مطروًحا منها االستهالك يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار 
راجعة المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم اإلعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. تتم م

اية كل فترة تقرير، مع تأثير أي تغييرات في التقدير على أساس محتمل. يتم إدراج الموجودات غير العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نه
 الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقًصا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة .3

 )تتمة( ات غير الملموسةالموجود

و الخسائر يتم إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس عند االستبعاد، أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو البيع. األرباح أ
العائدات والقيمة الدفترية لألصل، يتم تسجيلها الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس، والتي يتم قياسها على أنها الفرق بين صافي 

 في الربح أو الخسارة عند إلغاء اإلعتراف األصل. 
 

أن هذه   في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على
ض القيمة. في حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل لتحديد مدى الموجودات قد تعرضت لخسائر انخفا

ترداد للوحدة خسارة انخفاض القيمة )إن وجد(. عندما يتعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل الفردي، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالس
تمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أساس معقول ومتناسق للتخصيص، يتم أيًضا تخصيص أصول الشركات للوحدات  المنتجة للنقد التي ين 

 الفردية المولدة للنقد، أو يتم تخصيصها ألصغر مجموعة من الوحدات المولدة للنقد والتي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول ومتسق لها. 
 

األعمار اإلنتاجية غير المحددة والموجودات غير الملموسة غير المتاحة لالستخدام يتم اختبارها لتحديد التدني إن الموجودات غير الملموسة ذات  
 في القيمة على األقل سنوًيا، وكلما كان هناك مؤشر على أن األصل قد تدنت قيمته.

 
يد االستخدام أيهما أعلى. عند تقدير القيمة قيد االستخدام، يتم خصم القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد والقيمة ق

منية للنقود التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الز 
 والمخاطر المحددة لألصل. 

 
رداد لألصل )أو الوحدة المنتجة للنقد( أقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل )الوحدة المنتجة  إذا قدرت القيمة القابلة لالست 

بقيمة إعادة للنقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم اإلعتراف بخسارة تدني القيمة في بيان الربح أو الخسارة ما لم يتم إدراج األصل ذي الصلة 
 ي هذه الحالة يتم التعامل مع خسارة انخفاض القيمة على أنها انخفاض في إعادة التقييم.التقييم، وف

 
لكن الزيادة  عندما يتم عكس خسارة تدني القيمة في وقت الحق، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى التقدير القابل لالسترداد،

الدفترية التي كان سيتم تحديدها إذا لم تكن هناك خسائر انخفاض في القيمة تم االعتراف به لألصل )وحدة  في القيمة الدفترية ال تتجاوز القيمة
الصلة  توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم إدراج عكس خسارة انخفاض القيمة مباشرًة في بيان الربح أو الخسارة ما لم يتم إدراج األصل ذي 

 ه الحالة يتم التعامل مع عكس خسارة انخفاض القيمة على أنها زيادة في إعادة التقييم.بقيمة إعادة التقييم، وفي هذ
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 ) السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 ستثمار في الشركات الزميلة  اإل

اسات المالية  الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها تأثير هام. التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في القرارات المتعلقة بالسي 
 السيطرة المشتركة على هذه السياسات.والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن ليست السيطرة أو 

 
ستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة بطريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، تدرج االستثمارات في الشركات إ ة علىتتم المحاسب 

اإلعتراف  الزميلة في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة زائدًا التغيرات بعد الشراء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. يتم 
ة  الزائدة على تكلفة االستثمار في الشركات الزميلة في حال تكبد المجموعة اللتزامات نيابة عن الشركة الزميلة. الشهرة المتعلقة بالشركالخسائر ب 

 . اطفاؤهاالزميلة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم 
  

اإلعتراف به  عمليات للشركات الزميلة. عندما يكون هناك تغير كان قد تم يتضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد حصة المجموعة في نتائج ال
يتم إستبعاد حصتها من التغير في بيان حقوق الملكية الموحد، عند االقتضاء. ب المجموعة عترف مباشرة في حقوق الملكية للشركات الزميلة، ت 

رباح والخسائر غير المحققة الناتجة  األ.  الزميلة بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلةاألرباح والخسائر من العمليات بين المجموعة والشركات  
 تم استبعادها بقدر نسبة حصة المجموعة في الشركة الزميلة. ي من العمليات بين المجموعة والشركات الزميلة 

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

 الخسارة بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة الزميلة.
 

سياسات للمجموعة، البيانات المالية للشركات الزميلة يتم تحضيرها لنفس الفترة المالية للمجموعة. ويتم تعديل السياسات المحاسبية لتتسق مع ال
 عند الضرورة. 

 
خسائر االنخفاض الستثماراتها في الشركات الزميلة. اإلعتراف ب بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان من الضروري  

 كات الزميلة. في كل تاريخ للبيانات المالية، تقوم المجموعة بتحديد وجود دليل على االنخفاض لالستثمارات في الشر 
 

تقوم  في حالة وجود دليل، تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض وهو الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة وقيمتها الدفترية، ومن ثم
 الخسارة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.اإلعتراف ب ب 
 

ف االستثمار عن كونه شركة زميلة أو عندما يتم تصنيف االستثمار على أنه تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توق
د محتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة في الشركة الزميلة السابقة وتكون الفوائد المحتجزة أصل مالي، فإن المجموعة تقيس الفوائ 

الفرق يتم إدراج    .(9)  رقم  ر الدولي للتقارير الماليةاي ععند االعتراف المبدئي وفقًا للم   المحتجزة بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ وتعتبر قيمتها العادلة
القيمة العادلة ألي حصة محتجزة وأي عائدات من بيع حصة جزئية في   بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة في تاريخ إيقاف طريقة حقوق الملكية،

الخسارة عند بيع الشركة الزميلة. يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل الشركة الزميلة في تحديد الربح أو 
 اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى الربح أو الخسارة عند بيع الشركة الزميلة.
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 ) السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 أدوات مالية 

 والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة عندما تصبح المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إدراج الموجودات 
 

  الموجودات يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية مبدئًيا بالقيمة العادلة. تضاف تكاليف المعامالت التي تعزى مباشرة إلى حيازة أو إصدار 
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( إلى أو خصمها من القيمة   والمطلوبات المالية  الموجودات المالية )بخالف  طلوباتالمالمالية و 
تناء االعتراف األولي. يتم إثبات تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اق ندع االقتضاء،المالية أو االلتزامات المالية، حسب  لموجودات العادلة ل

 الموحد.  المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مباشرًة في بيان الربح أو الخسارة الموجودات
 

 المالية   الموجودات

المالية وإلغاء االعتراف بها على أساس تاريخ المتاجرة. المشتريات أو المبيعات   موجوداتيتم االعتراف بجميع عمليات الشراء أو البيع المنتظمة لل
خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو االتفاقية   الموجوداتمليات شراء أو بيع للموجودات المالية التي تتطلب تسليم لعبالطريقة المعتادة 

 في السوق. 
 

 اعتماًدا على تصنيف الموجودات المالية.  العادلة،لمعترف بها الحًقا بكاملها إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة يتم قياس جميع الموجودات المالية ا
 

 المالية  الموجوداتتصنيف 

 الدين المخصصة بالتكلفة المطفأة  ( أدوات1)
 يتم قياس أدوات الدين التي تفي بالشروط التالية الحًقا بالتكلفة المطفأة:

 و التعاقدية؛• يحتفظ األصل المالي في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل جمع التدفقات النقدية 

  ألصلي • الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ ا
  المستحق. 

  ى الدخل الشامل اآلخر  معينة من خالل بنود( أداة الدين ال2) 

 ى: الدخل الشامل اآلخر  بنود بالقيمة العادلة من خالليتم قياس أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية الحًقا 

 و المالية؛ األدواتالنقدية التعاقدية وبيع  الهدف منه الحصول على التدفقات نموذج أعمال تم اإلحتفاظ باألصل المالي من خالل• ي 

والفائدة على المبلغ األصلي   أصل القرضفي تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات    ى• الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤد
 المستحق. 

 

 األخرى الحًقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الموجودات الماليةيتم قياس جميع  ،تلقائيبشكل 
 

لمتدنية من بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية التي تم شراؤها أو ذات القيمة المتدنية بصورة أساسية )أي الموجودات ذات القيمة ا
ل الذي يخصم بالضبط المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك هو المعد الفعلياألساس عند االعتراف المبدئي(، فإن معدل الفائدة 

وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات  الفعليجميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة 
الدفترية   وقع ألداة الدين، أو إذا اقتضت الحاجة، فترة أقصر، إلى إجمالي القيمةاألخرى( بإستثناء خسائر اإلئتمان المتوقعة، من خالل العمر المت 

 ألداة الدين عند االعتراف األولي. 
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 الموجودات المالية )تتمة( 
 

 تصنيف الموجودات المالية )تتمة(

المعّدل إئتمانيًا، عن طريق  الفعليبالنسبة للموجودات المالية التي تم شراؤها أو ذات القيمة المتدنية بصورة أساسية، يتم احتساب معدل الفائدة 
 ف المبدئي.خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بما في ذلك خسائر االئتمان المتوقعة، على التكلفة المطفأة ألداة الدين عند االعترا

 

 الفعليطريقة التكلفة المطفأة وسعر الفائدة  

ًا إليها إن التكلفة المطفأة للموجودات المالية هو المبلغ الذي يقاس عند االعتراف المبدئي مطروحًا منه المبالغ المسددة من أصل المبلغ، مضاف
 دني.ة ألي فرق بين المبلغ المبدئي والمبلغ عند االستحقاق، والمعّدل بمخصص خسارة الت الفعلي اإلطفاء المتراكم بإستخدام طريقة الفائدة 

 

 ة هي طريقة يتم فيما احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتخصيص أرباح الفوائد على الفترات التي تخصها.الفعلي طريقة الفائدة 
 

من خالل بنود   ا الحقًا بالتکلفة المطفأة وبالقيمة العادلةهالفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة ألدوات الدين التي يتم قياس  إيراداتيتم إثبات  
ات الفوائد الدخل الشامل األخرى. بالنسبة لألدوات المالية بخالف الموجودات المالية المشتراة أو متدنية القيمة بصورة أساسية، يتم إحتساب إيراد

التي أصبحت فيما بعد متدنية  ة على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي، بإستثناء الموجودات المالية الفعلي عن طريق تطبيق معدل الفائدة 
ة على الفعلي إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة ب القيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت فيما بعد متدنية القيمة، يتم اإلعتراف 

الية أن األصل المالي لم يعد متدني القيمة، التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا ثبت في الفترات الالحقة من خالل مخاطر اإلئتمان لألدوات الم
  للقيمة الدفترية لألصل المالي. الفعلييتم اإلعتراف بإيراد الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة 

 

معدل الفائدة الفعلي ، فإن المجموعة تعترف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق متدنية القيمة بصورة أساسية أو المشتراة بالنسبة للموجودات المالية 
اطر المعدل على االئتمان على التكلفة المطفأة لألصل المالي من االعتراف المبدئي. ال يعود الحساب إلى األساس اإلجمالي حتى إذا تحسنت مخ

 .تدني اإلئتماناالئتمان لألصل المالي في وقت الحق بحيث لم يعد األصل المالي م
 

 ربح أو الخسارة ويتم تضمينها في بند "إيرادات الفوائد األخرى". يتم إثبات إيرادات الفوائد في ال
 

 ت الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( أدوا3)

أدوات الملكية ستثمارات في يجوز للمجموعة إجراء انتخابات غير قابلة لإللغاء )على أساس كل أداة على حدة( لتعيين اإل المبدئي،عند االعتراف 
إذا كان  أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال ُيسمح بتعيين المعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 دمج األعمال. علمية في مشتر  أو إذا كان بدل محتمل معترف به من قبل  االستثمار في األسهم محتفظ به للمتاجرة
 

 تكاليف المعاملة.  مضافًا إليهامبدئًيا بالقيمة العادلة    أدوات الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخريتم قياس االستثمارات في  
والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة    حاألربايتم قياسها بالقيمة العادلة مع    ذلك،بعد  

بل  األسهم،ستثمارات إفي  إستبعاد أو بيعفي احتياطي القيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة إلى ربح أو خسارة عند 
 مدورة.سيتم تحويلها إلى أرباح 
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 الموجودات المالية )تتمة( 
 

 تصنيف الموجودات المالية )تتمة(

 )تتمة( ت الملكية المعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( أدوا3)

إال إذا   (،9)  رقمالدولي للتقارير المالية    لمعيارلالملكية في الربح أو الخسارة وفًقا    هذه االستثمارات في أدواتتوزيعات األرباح على  ب   فار اإلعت يتم  
الربح أو  بيان سترداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إدراج توزيعات األرباح في بند "اإليرادات األخرى" فيإكانت توزيعات األرباح تمثل بوضوح 

 . الموحد الخسارة
 
 الربح أو الخسارة من خالل القيمة العادلة ب  الموجودات المالية( 4)

من القيمة العادلة ب خر اآلالشامل  من خالل الدخلالقيمة العادلة التي ال تفي بمعايير القياس بالتكلفة المطفأة أو  الموجودات الماليةيتم قياس 
 . على وجه التحديد:الربح أو الخسارةخالل 

ملكية غير محتفظ  ستثمارإما لم تقم المجموعة بتعيين  الربح أو الخسارة، من خالللقيمة العادلة باالملكية  ستثمارات في أدواتاإليتم تصنيف  •
 عند االعتراف المبدئي.ى الدخل الشامل األخر من خالل بنود القيمة العادلة كما في  بدل محتمل معترف به في دمج األعمال به للمتاجرة أو

 
كما  ى خر الدخل الشامل اآل من خالل بنود قيمة العادلة الالتصنيف ب يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو معايير  •

القياس قد يتم تعيين أدوات الدين التي تستوفي إما معايير التكلفة المطفأة أو معايير    ذلك،. باإلضافة إلى  القيمة العادلة في الربح أو الخسارةفي  
عند االعتراف األولي إذا كان هذا   لربح أو الخسارةامن خالل لقيمة العادلة ، يتم تعيينها باى خر الدخل الشامل اآلمن خالل بنود بالقيمة العادلة 

"( الذي قد ينشأ من القياس الموجودات  يتطابق المحاسب الالتعيين يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف )ما يسمى "عدم  
 من خالل القيمة العادلة ب وات دين أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر الناتجة عنها على أسس مختلفة. لم تحدد المجموعة أي أد

 . الربح أو الخسارة
 

مع االعتراف بأي مكاسب أو خسائر بالقيمة  تقرير،في نهاية كل فترة الخسارة بح او الر من خالل القيمة العادلة ب  الموجودات الماليةيتم قياس 
 العادلة في الربح أو الخسارة.

 
 تدني قيمة الموجودات المالية 

و بالقيمة  تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة من اإلستثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة أ
. يتم تحديث مبالغ خسائر االئتمان المتوقعة في المدينة، ذمم اإليجارات المدينة، والذمم التجارية دخل الشامل اآلخرى ن خالل بنود الالعادلة م

 تاريخ کل تقرير لتعکس التغيرات في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي لألداة المالية المقصودة.
 

على مدار عمر الدين. واألرصدة المدينة األخرى  بخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينةتقوم المجموعة دائًما باإلعتراف بشكل مستمر 
تتالئم مع يتم تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة تستند إلى الخبرة السابقة لخسارة إئتمان المجموعة و 

روف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه الحالي والمناخ وكذلك الظروف في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة  العوامل الخاصة بالمدينين والظ
 الزمنية للنقود عندما تقتضي الحاجة ذلك. 
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 ) السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 ( الموجودات المالية )تتمة
 )تتمة( تدني قيمة الموجودات المالية

عتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين، وخاصة عندما يكون هناك زيادة لجميع األدوات المالية األخرى، تقوم الشرکة باإلبالنسبة  
مبدئي، کبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلعتراف المبدئي. ومع ذلك، إذا لم تزد مخاطر اإلئتمان على األداة المالية بشكل ملحوظ منذ اإلعتراف ال

شهرًا. يستند تقييم ما إذا كان ينبغي  12إن المجموعة تقوم بقياس مخصص الخسارة لألداة المالية بمبلغ يساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ف
ي القيمة  اإلعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين على الزيادة كبيرة في احتمالية أو خطر التعثر بداًل من إثبات أن األصل متدن 

 في تاريخ التقرير.
 

مدى تمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدار عمر الدين، خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التعثر والمحتمل حدوثها على  
ن خسائر اإلئتمان على مدار عمر شهرًا الجزء م  12العمر المتوقع لألداة المالية. على النقيض من ذلك، تمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 شهًرا بعد تاريخ التقرير.  12الدين والذي المتوقع أن ينتج عن أحداث التعثر في السداد على أداة مالية ما في خالل 
 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان أ

منذ االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر حدوث  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات المالية قد زادت بشكل جوهري  
ا التقييم، تعثر في األداة المالية كما في تاريخ التقرير مع مخاطر حدوث تعثر على األداة المالية كما في تاريخ االعتراف المبدئي. عند إجراء هذ

ة والمدعومة، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتوفرة تأخذ المجموعة باإلعتبار كاًل من المعلومات الكمية والنوعية المعقول
 .ال داعي له بدون تكلفة أو جهد

 

دئي ألغراض بالنسبة لعقود الضمان المالي، يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه المجموعة طرفًا في اإللتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف المب 
لية للتدني في القيمة. عند تقدير ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي بعقود الضمان المالي، تقييم األداة الما

 تدرس المجموعة التغييرات في مخاطر تعثر المدين المحدد في العقد.
 

نت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ومراجعتها حسب االقتضاء ر المستخدمة لتحديد ما إذا كاي تقوم المجموعة بإنتظام بمراقبة فعالية المعاي 
 .تأخر سدادهللتأكد من أن المعايير قادرة على تحديد الزيادة كبيرة في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح المبلغ 

 
المبدئي إذا تم تحديد أن األداة المالية لديها عتراف تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم تزداد بشكل جوهري منذ اإل

 :مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا

 ، و منخفضةلدى األداة المالية مخاطر تعثر  ( 1)

 المدى القصير، و  لدى المقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية التعاقدية على ( 2)

قد تؤدي التغيرات غير المتوقعة في الظروف االقتصادية وظروف بيئة األعمال على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة   ( 3)
 .المقترض على الوفاء بإلتزامات التدفقات النقدية التعاقدية
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 ) السياسات المحاسبية الهامة )تتمة  .3

 ( المالية )تتمةالموجودات  

 )تتمة( تدني قيمة الموجودات المالية

 تعريف التعثر  ب 

"( من التعرضات مع مرور الوقت. PDتقوم المجموعة بتوظيف نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها وتوليد تقديرات إلحتمالية التعثر )"
قتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف المناطق الجغرافية السداد والتغيرات في عوامل اإلعن  ر  يتضمن هذا التحليل تحديد أي تغييرات في معدالت التعث 

 للمجموعة.
 

 الموجودات المالية متدنية القيمة  ج

يتضمن .  يعتبر األصل المالي متدني القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لذلك األصل المالي
 الدليل الذي يشير إلى أن األصل المالي متدني القيمة اإلئتمانية، ما يلي:

 صعوبات مالية جوهرية للمقرض أو المقترض،  •

 ( أعاله(؛بخرق للعقد، مثل عدم السداد أو التعثر في السداد )راجع ) •

 المقترض امتياز )أو امتيازات( لم يكن المقرض ليمنحها،المقرض، وألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، يمنح  •

 يوجد احتمال كبير بأن يدخل المقترض في اإلفالس أو إلى إعادة تنظيم مالي أو •

 .اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالية •
 

 سياسة الشطب       د

تشير إلى أن الطرف اآلخر يعاني من صعوبات مالية وليس هناك احتمال واقعي تقوم المجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات  
 للتعافي أو التحصيل. 

 
 بخسائر االئتمان المتوقعة اإلعترافالقياس و  ه 

هناك  يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة داللة على إحتمال كبير في التعثر في السداد، والخسارة المؤدية للعجز )بمعنى حجم الخسارة إذا كان
بلية  بيانات تاريخية معدلة بواسطة معلومات مستق ىللتعثر علعجز( ومدى التعرض عن التعثر.  يستند تقييم إحتمالية التعثر والخسارة المؤدية 

ة اإلجمالية للموجودات في تاريخ كما هو موضح أعاله. أما فيما يتعلق بالتعرض عند التعثر، للموجودات المالية، فيتمثل ذلك في القيمة الدفتري 
مبالغ إضافية يتوقع سحبها التقرير. اما بالنسبة لعقود الضمان المالي، يشمل التعرض المبلغ المسحوب في تاريخ التقرير المالي، باإلضافة إلى أي  

إلى التوجه التاريخي وفهم المجموعة لإلحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدنيين، وغيرها  اً في المستقبل حسب تاريخ التعثر المحدد استناد
 من المعلومات المستقبلية ذات الصلة.

 
ة على أنها الفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفًقا للعقد بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خسائر االئتمان المتوقع

 وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي األصلي.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 

 الموجودات المالية )تتمة( 
 

 تدني قيمة الموجودات المالية )تتمة(
 

 بالموجودات المالية اإلعترافإلغاء      و

باألصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم بتحويل األصل  اإلعتراف تقوم المجموعة بإلغاء 
في  وكافة مخاطر ومزايا ملكية االصل إلى كيان آخر. إذا لم تقم المجموعة بنقل أواإلحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل واضح واستمرت

فإن المجموعة تعترف بحصتها المحتفظ بها في األصل واإللتزام المرتبط بالمبالغ التي قد تضطر لدفعها. إذا السيطرة على األصل المحول، 
باألصل المالي وتعترف كذلك بالقروض   اإلعترافإحتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية المحولة، تستمر المجموعة في  

 المضمونة للعائدات المستلمة. 
 

بأصل مالي مقاس بالتكلفة المطفأة، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والمقابل المستلم ومبلغ الدين في بيان األرباح   اإلعترافعند الغاء  
ل الشامل األخرى، باإلستثمار في أداة دين مصنفة وفقًا للقيمة العادلة من خالل بنود الدخ اإلعترافأو الخسائر. باإلضافة إلى ذلك، عند إلغاء 

لنقيض يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق تجميعها في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى الربح أو الخسارة. وعلى ا
ة من خالل القيمة العادلة المبدئي والمقاس اإلعترافباإلستثمار في أداة حقوق الملكية التي أقرتها المجموعة عند  اإلعترافمن ذلك، عند الغاء 

ى بيان من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة في إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إل
 يتم تحويلها إلى األرباح المدّورة. الربح أو الخسارة، ولكن 

 

 المطلوبات المالية 

 ة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. الفعلي يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة 
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
الخسارة بقيمتها العادلة، مع أي أرباح أو خسائر تنشأ عن التغيرات في القيمة  يتم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

ر العادلة المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة إلى الحد الذي ال تكون فيه جزًء من عالقة تحوط معينة. يشتمل صافي المكاسب أو الخسائ 
 ى أي إلتزام مالي.المعترف به في بيان الربح أو الخسارة على أي فائدة دفعت عل

 

بات المالية  ومع ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة، فإن مبلغ التغير في القيمة العادلة للمطلو 
بتأثيرات التغير  اإلعترافلم يكن  به في بيان الدخل الشامل اآلخر، ما اإلعتراف والخاص بالتغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك المطلوبات يتم 

 في مخاطر االئتمان الناتجة عن االلتزام في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يؤدي إلى حدوث أو اتساع الخلل المحاسبي في بيان الربح أو 
الخسارة. إن التغيرات في القيمة العادلة   بالمبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة للمطلوب المالي في بيان الربح أو اإلعترافالخسارة. يتم 

ئتمان المطلوبات المالية المعترف بها في بيان الدخل الشامل اآلخر ال يتم إعادة تصنيفها الحقًا في بيان الربح او الخسارة. إوالمنسوبة إلى مخاطر  
 .باإللتزام أو المطلوب المالي اإلعترافوبداًل من ذلك، يتم تحويلها إلى أرباح محتجزة عند إلغاء 

 

ة الصادرة عن المجموعة والتي تحددها المجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بمكاسب وخسائر عقود الكفالة المالي  اإلعترافيتم 
 .  الموحد في بيان الربح أو الخسارة

 
 
 
 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2020 ديسمبر 31 في المنتهيةلسنة ل
 

 

 -32 - 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( .3

 )تتمة(  المالية المطلوبات

 المطلوبات المالية المقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة 

خدام طريقة الفائدة يتم قياس المطلوبات المالية التي لم يتم تحديدها على أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحقًا بالتكلفة المطفأة باست 
 ة.الفعلي 

 
الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة. معدل الفائدة الفعلي   مصاريفة هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة إللتزام مالي وتخصيص  الفعلي طريقة الفائدة  

الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل  هو المعدل الذي يقوم بالضبط بخصم المدفوعات النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع
وتكاليف المعامالت واألقساط أو الخصومات األخرى( من خالل العمر المتوقع لإللتزام المالي أو )عند  الفعليتجزأ من سعر الفائدة جزًءا ال ي 

 االقتضاء( فترة أقصر، إلى التكلفة المطفأة إللتزام مالي.
 

 بالمطلوبات المالية  اإلعترافإلغاء 
بالمطلوبات المالية فقط وعندما فقط يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء مدة التزامات المجموعة. يتم اإلعتراف بالفرق تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف 

 الموحد. بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم إلغاء اإلعتراف بها والمبلغ المدفوع والمستحق في بيان الربح أو الخسارة

 مقاصة األدوات المالية 

اري إجراء مقاصة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هنالك حق قانوني س  يتم
 .تالمفعول لتسوية المبالغ المعترف بها وتتوفر الرغبة في التسوية على أساس الصافي، أو أن تحقق الموجودات وتسدد المطلوبات في نفس الوق 

 
 غير المالية الموجوداتقيمة  تدني

أو عندما يكون  مؤشر،. في حالة وجود أي موجوداتقيمة أحد التدني بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على  تقرير،في تاريخ كل  المجموعة،تقوم 
تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة   مطلوًبا،القيمة السنوي لألصل تدني اختبار 

إال إذا لم  الفردي،تكاليف البيع والقيمة المستخدمة. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لألصل  أقل،أيهما  للنقد،العادلة للوحدة أو الوحدة المنتجة 
 . موجوداتألخرى أو مجموعات الا الموجوداتدية مستقلة إلى حد كبير عن يولد األصل تدفقات نق

 

المولدة للنقد، القيمة القابلة لإلسترداد، فإن األصل يعتبر متدني القيمة ويخفض إلى قيمته القابلة    الوحداتعندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو  
 لإلسترداد. 

 
 المخزون 

وأية مصاريف أخرى متكبدة حتى وصول المخزون   بقيمة الشراءيدرج المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. تتمثل التكلفة  
أواًل. يتم تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع  صادرأواًل  ارده وشكله الحاليين. تعتمد التكلفة على طريقة الو إلى موقع

 .واالستبعادعند اإلنتهاء التقديري ناقصًا أية تكاليف قد يتوقع تكبدها مستقباًل حتى 
 

يتم إجراء هذا التقدير   فردي،. بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل  لإلسترداديتم إجراء تقدير لصافي القيمة القابلة    ،متقادماً عندما يصبح المخزون قديًما أو  
بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفًقا لنوع  يتم قياسها متقادمةولكنها قديمة أو  فردي،بشكل  ةغير الهام بالنسبة للمبالغعلى أساس فردي. 

. أي فرق بين المبالغ المحققة فعلًيا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة  لإلسترداداستناًدا إلى القيمة التاريخية القابلة    التقادم،العمر أو  المخزون و 
 سيتم إدراجه في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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 قياس القيمة العادلة 

 تقيس المجموعة األدوات المالية وبعض المشتقات غير المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل بيان مركز مالي. 
 

القياس. إن قياس  القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع لتحويل مطلوب في معاملة بين متعاملين في السوق في تاريخ 
 القيمة العادلة يتم بناًء على إفتراض أن المعاملة لبيع الموجود أو لتحويل المطلوب تحدث إما:

 في السوق الرئيسي للموجود أو المطلوب؛ أو  •
 في غياب سوق رئيسية، في السوق األفضل بالنسبة للموجود أو المطلوب. •
 

 ول إليها من قبل المجموعة. يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل يمكن الوص
 

يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب بإستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون في السوق عندما يقومون بتسعير موجود 
 أو مطلوب، بإفتراض أن المتعاملين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية األفضل. 

 
موجودات  إن قياس القيمة العادلة لموجودات غير مالية يأخذ في االعتبار قدرة المتعاملين بالسوق على تحقيق منافع اقتصادية عن طريق استخدام ال

 .ااستخداماتهفي أفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها لمتعامل آخر بالسوق الذي سيستخدم الموجودات في أعلى وأفضل 
 

وتعظيم استخدام المدخالت القابلة   العادلة،أساليب التقييم المناسبة في الظروف والتي تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة تستخدم المجموعة 
 للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في هذه

لتقارير اتي تدخل في نطاق معيار باستثناء معامالت الدفع القائمة على األسهم وال أعاله،البيانات المالية الموحدة على أساس ما هو موضح 
والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة ( 17)معامالت التأجير التي تدخل في نطاق معيار المحاسبة الدولي  ؛(2)المالية الدولية رقم 

أو القيمة المستخدمة في معيار المحاسبة  (2)ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق في معيار المحاسبة الدولي  العادلة،
 .(36رقم )الدولي 

 

العادلة، يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة ضمن تدرج القيمة  
 مة العادلة ككل: ووصفها كما يلي، بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القي 

 : أسعار السوق المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1 المستوى  •
 . غير مباشرة: تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة واضح بصورة مباشرة أو 2المستوى  •
 : تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضح. 3المستوى  •
 

في البيانات المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا تمت تحويالت بين المستويات   بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي تدرج
ل في هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية ك

 فترة تقرير.
 

ومخاطر الموجود أو المطلوب  دلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائصلغرض إفصاحات القيمة العا
 ومستوى تدرج القيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله. 
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 العمالت األجنبية 

 صرف العمالت األجنبية

يتم إدراج المعامالت بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للمجموعة )العمالت األجنبية( بأسعار  للمجموعة،عند إعداد البيانات المالية الموحدة 
يتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بالمعدالت السائدة في  تقرير،الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. في نهاية كل فترة 

في تاريخ تحديد  ذلك التاريخ. يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والتي يتم تحديدها بالعمالت األجنبية بالمعدالت السائدة
عتراف بفروق الصرف اإللبنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. يتم ا حويلالقيمة العادلة. ال يتم إعادة ت 

 على البنود النقدية في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ما هو منصوص عليه في المعايير.
 

مة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقي 
يتم  المثال،المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. على سبيل  الموجودات والمطلوباتيتم تسجيل فروق الترجمة على 

غير النقدية مثل األسهم المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو  مطلوباتالموجودات والتسجيل فروق الترجمة على 
غير النقدية مثل األسهم المصنفة كما بالقيمة العادلة من  الموجوداتالترجمة على  فروق و الخسارة كجزء من الربح أو الخسارة في القيمة العادلة 

 بها في الدخل الشامل اآلخر. اإلعترافم خالل الدخل الشامل اآلخر، يت 
 

 مصاريف يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل بنود اإليرادات وال
ما لم تتقلب أسعار الصرف بشكل كبير خالل تلك الفترة، وفي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تاريخ  للفترة،أسعار الصرف بمتوسط 

 في الدخل الشامل اآلخر ويتم تجميعها في عنصر منفصل من حقوق الملكية.  وجدت،إن  الناشئة،المعامالت. يتم إدراج فروق الصرف 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 نهاية الخدمة  خطط مكافأة

ايا إلى تقدم المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها وفًقا لعقود العمل وقانون العمل القطري وقانون العمل العماني. يستند الحق في هذه المز 
اليف المتوقعة . يتم استحقاق التكالحد األدنى من الخدمةالراتب النهائي للموظفين وفترة الخدمة المتراكمة كما في تاريخ التقرير بشرط إكمال فترة 

 لهذه المزايا على مدار فترة التوظيف.
 

 )أ( خطة المعاشات التقاعدية )قطر( 

بشأن التقاعد والمعاشات التقاعدية، يتعين على المجموعة أن تقدم مساهمات في مخطط صندوق حكومي  2002لعام  24بموجب القانون رقم 
والتي يتم صرفها عند   المساهمات،ين القطريين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه  للموظفين القطريين محسوبة كنسبة مئوية من رواتب الموظف

 استحقاقها.
 

 )ب( خطة المعاشات التقاعدية )عُمان(

العمانيين للموظفين  72/91يتعين على المجموعة تقديم مساهمات في خطة الهيئة العامة العمانية للتأمينات االجتماعية بموجب المرسوم الملكي 
 . المحسوبين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين العمانيين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات، والتي يتم صرفها عند استحقاقها
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 المخصصات 

بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي )قانوني أو بناء( نتيجة لحدث سابق، فمن المحتمل أن تكون المجموعة ملزمة    اإلعترافيتم  
 بتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

 

الحالي في تاريخ التقرير، مع مراعاة المخاطر والشكوك المحيطة  يمثل المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام  
لتلك التدفقات   بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية

 النقدية.
 

بالمدين كأصل إذا كان من المؤكد   اإلعترافة المطلوبة لتسوية مخصص من طرف ثالث، يتم  عندما يتوقع استرداد بعض أو كل الفوائد االقتصادي 
 فعلًيا أنه سيتم استالم المبلغ المستحق ويمكن قياس مبلغ المستحق القبض بشكل موثوق.

 

 العائد على السهم 

اب العائد األساسي للسهم بقسمة الربح العائد إلى األسهم تقوم المجموعة بعرض بيانات العائدات األساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتس
الخسارة  العادية بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد المخفف للسهم عن طريق تعديل الربح أو

العادية القائمـة لتأثيرات جميع األسهم العادية المخففة المحتملة التي  العائدة إلى حاملي األسهم العادية للمجموعة ومتوسط العدد المرجح لألسهم
 تتضمن سندات قابلة للتحويل وخيارات أسهم ممنوحة للموظفين، إن وجدت.

           
 التقارير القطاعية  

رادات وتتكبد تكاليف بما فيها إيرادات القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي يرتبط بأنشطة األعمال التي تكتسب منها المجموعة إي 
ذات عالقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل اإلدارة العليا  مصاريفو 

 تي تتوفر عنها المعلومات المالية.للمجموعة )المسئول األول عن إتخاذ القرارات( التخاذ قرارات عن الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها وال
  

 الضرائب 

كوين تحتسب الضرائب المستحقة على المجموعة طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية في الدول التي تمتد إليها عمليات المجموعة. يتم ت 
 مخصص لاللتزامات الضريبية المستحقة على أساس تقييم المطالبات الضريبية المتوقعة.

 

 ضريبة الدخل الحالية 
وبات المتعلقة بضريبة الدخل للسنة الحالية والسنوت السابقة يتم قياسها بالمبالغ المتوقع استردادها من أو المدفوعة إلى السلطات الموجودات والمطل

 الضريبية. 
 

 ة بالتقرير. تحتسب التزامات الضريبة الحالية للمجموعة وفقًا للمعدالت الضريبية التي يتم سنها، قانونًا أو حكمًا، بنهاية السنة المالية المشمول
 

 ة الضريبة المؤجل
وعية الضريبية للموجودات  يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات عن جميع الفروق المؤقتة بتاريخ التقارير بين األ

 والمطلوبات وقيمها الدفترية. 
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 )تتمة( الضرائب

 )تتمة(  ةالضريبة المؤجل

الموجودات أو تسوية   قيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة وفقًا للمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تحق
 المطلوبات، وبناء على القوانين السارية في تاريخ التقرير. 

 
موجودات ضريبة الدخل المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة للخصم، ويتم ترحيل الموجودات الضريبية غير المستخدمة والخسائر ب  اإلعترافيتم 

حلة الضريبية غير المستخدمة فقط إلى الحد الذي يحتمل عنده توفر ربح خاضع للضريبة في مقابل الفروق المؤقتة القابلة للخصم والمبالغ المر 
 ات الضريبية غير المستخدمة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.  من الموجود

 
أرباح تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ضريبة الدخل المؤجلة في تاريخ کل تقرير وتخفض قيمتها بالقدر الذي ال يصبح محتماًل عنده توفر 

 ؤجلة أو جزء منها.خاضعة للضريبة كافية للسماح باستغالل جميع موجودات ضريبة الدخل الم
 

 عقود اإليجار 

 المجموعة كمستأجر 

 الموجودات المستأجرة  ستخدامبالحق في إ تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار، عند بدء العقد. تعترف المجموعة
فة على أنها اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار التي يكون فيها  مطلوبات  و  المستأجر، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ

مدفوعات اإليجار ب المجموعة    عترفشهرًا أو أقل( وعقود اإليجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. بالنسبة لهذه العقود، ت   12عقود إيجار مدتها  
تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه  مصاريفك

 . المستأجرةاستهالك الفوائد االقتصادية من الموجودات 
 

تاريخ البدء، مخصومة باستخدام السعر الضمني في عقد  يتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في
 اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، فإن المجموعة تستخدم سعر الفائدة اإلضافي. 

 
 تشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

 تأجير؛ ناقًصا أي حوافز  ،(مدفوعات اإليجار الثابت )بما في ذلك المدفوعات المضمنة الثابتة •
 البدء؛تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ  معدل،مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو  •
 المتبقية؛ المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة  •
 و  الخيارات؛إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة  الشراء،سعر ممارسة خيارات  •
 إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار اإليجار،دفع غرامات إنهاء عقد  •
 

 يتم تقديم التزام اإليجار كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
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 )تتمة( المجموعة كمستأجر

ة( وعن طريق  يتم قياس التزام اإليجار الحًقا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزامات اإليجار )باستخدام طريقة الفائدة الفعلي 
 تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها.

 
 ذي الصلة( كلما:لحق إستخدام األصل المستأجر دة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل تقوم المجموعة بإعا

وفي ھذه الحالة يتم إعادة قياس مسؤولية التأجير عن طريق خصم  الشراء،• تم تغيير مدة اإليجار أو ھناك تغيير في تقييم ممارسة خيار 
 المعدل. مدفوعات اإليجار المنقحة باستخدام معدل الخصم 

وفي هذه الحاالت    مضمونة،• تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية  
باستخدام معدل الخصم األولي )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب   عّدلةزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار الميتم إعادة قياس الت 

 وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل(. العائم،التغيير في سعر الفائدة 

وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم  فصل،من • يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم حساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار  
 . عّدلمدفوعات اإليجار المنقحة باستخدام معدل خصم م

 
 لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة.

 
خالل فترة أقصر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل األساسي. إذا كان عقد الموجودات المستأجرة  ستخدامفي إحق ال موجوداتيتم إهالك 

فإن قيمة حق االستخدام  الشراء،اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق استخدام األصل يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار 
 يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار. .ذات الصلة يتم إهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي

 
 منفصل في بيان المركز المالي الموحد.  بندك  الموجوداتيتم عرض حق استخدام 

 
القيمة المحددة   تدنيوتحسب خسارة    ه قيمت تدنت  ستخدام قد  اإللتحديد ما إذا كانت قيمة حق  (  36)تطبق المجموعة المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 كما هو موضح في سياسة "الممتلكات والمعدات". 
 

. يتم إدراج الموجودات  ستخدامإحق  موجودات  اإليجار و مطلوبات  ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس  
 مصاريف لذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها في "الالمدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط ا

 الموحد.  العمومية واإلدارية" في بيان الربح أو الخسارة
 تتضمن التدفقات النقدية المستقبلية التي تتعرض لها المجموعة والتي ال تنعكس في قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:

 ( مدفوعات اإليجار المتغيرةأ)

 الناشئ عن مدفوعات اإليجار المتغيرة تقدير من التيقن عدم ال

تحتوي بعض عقود اإليجار على شروط سداد متغيرة مرتبطة بالمبيعات الناتجة من أحد المتاجر. يتم استخدام شروط الدفع المتغيرة لمجموعة  
 بما في ذلك تقليل قاعدة التكاليف الثابتة للمتاجر المنشأة حديًثا. األسباب،متنوعة من 
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 )تتمة( )أ( مدفوعات اإليجار المتغيرة

يدفع هذه   يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على المبيعات في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي يحدث فيها الشرط الذي
 المدفوعات.

 
 ( خيارات التمديد واإلنهاء2)

خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من إيجارات الممتلكات والمعدات. تستخدم هذه الشروط لزيادة المرونة التشغيلية من حيث إدارة يتم تضمين 
واألحكام   العقود. غالبية خيارات التمديد واإلنهاء الموجودة يتم ممارستها فقط من قبل المجموعة أو كال الطرفين يتفقان بشكل متبادل على الشروط

 تجددة.الم
 

أو عدم ممارسة    التمديد،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار    اإليجار،عند تحديد مدة عقد  
إليجار مؤكًدا بشكل خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد ا

 (.إنهاؤهمعقول أن يتم تمديده )أو لم يتم 
 
 ( عقود اإليجار قصيرة األجل 3)

التي لها مدة  اتبعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني )أي تلك اإليجار  اإلعترافتطبق المجموعة إعفاء 
دء وال تحتوي على خيارات شراء(. يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل شهًرا أو أقل من تاريخ الب  12إيجار تبلغ 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. مصاريفك

 
 ذلك،األولي. بداًل من لتطبيق أو يحتوي على عقد إيجار في تاريخ تقديم ا ،عقد إيجار العقداختارت المجموعة أيًضا عدم إعادة تقييم ما إذا كان 

تفسير لجنة تفسيرات  و  (17) المعيار المحاسبي الدولي رقم اعتمدت المجموعة على تقييمها الذي طبق االنتقال،بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 
 ترتيب يحتوي على إيجار.الا كان لتحديد ما إذ (4المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 المجموعة كمؤجر 

تدخل المجموعة في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض ممتلكاتها. يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها المؤجر كإيجارات  
المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. يتم تمويلية أو تشغيلية. عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر ومزايا الملكية إلى 

 تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى عقود اإليجار التشغيلية.
 

بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة. تضاف التكاليف  اإلعترافيتم 
بها على أساس القسط الثابت   اإلعترافالمتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم  المباشرة األولية  

 على مدى فترة اإليجار. 
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 )تتمة( عقود اإليجار

 ؤجر )تتمة(المجموعة كم

( لتخصيص مقابل بموجب كل 15وغير التأجير، تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )عندما يتضمن العقد مكونات التأجير 
 عنصر.

 
 تكاليف االقتراض 

ام المتوقع تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو تشييد أو إنتاج أحد الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لالستخد
تتكون   للبيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة الموجودات المعينة. كافة تكاليف االقتراض األخرى يتم تحقيقها كمصاريف في الفترة التي تتكبد فيها.أو  

 فيما يتعلق بعملية االقتراض.  اليف األخرى التي تتكبدها المنشأةتكاليف االقتراض من الفوائد والتك
 

 توزيع األرباح 

وزيع األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد أرباح األسهم بت  اإلعترافيتم 
 من قبل مساهمي المجموعة.

 
 األحداث بعد تاريخ التقرير 

بشرط أن   الموحدة،والتاريخ الذي يتم فيه إصدار البيانات المالية  تقرير  يتم تعديل البيانات المالية الموحدة لتعكس األحداث التي وقعت بين تاريخ ال
أي أحداث ما بعد نهاية العام التي ال يتم ضبطها على البيانات   عن اإلفصاحيتم تقدم أدلة على الظروف التي كانت موجودة في تاريخ التقرير. و 

 المالية الموحدة عندما تكون جوهرية.
 

 ة متداولغير   أو ةمتداول البنود تصنيف

 عندما يكون:المتداول صل يكون األ. المتداول وغير / المتداولتعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات بناًء على التصنيف 

 بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العاديةالمقصود منه أو  يتحققمن المتوقع أن  •
 في المقام األول لغرض التداول بهتم اإلحتفاظ  •
 أو بالتقرير،بعد الفترة المشمولة  اً المتوقع أن تتحقق في غضون اثني عشر شهر من  •
 ما لم يكن مقيًدا من التبادل أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهًرا على األقل بعد فترة التقرير شبه النقدالنقد أو في حكم  •
 

 متداولة. ألخرى تصنف على أنها غير الموجودات اجميع 
 

 يكون اإللتزام متداول إذا كان:  

 دورة التشغيل العادية تتم تسويته فيمن المتوقع أن  •
 في المقام األول لغرض التداول بهتم اإلحتفاظ  •
 أو بالتقرير،عشر شهًرا بعد الفترة المشمولة إثني من المقرر أن يتم تسويته في غضون  •
 لتزام لمدة اثني عشر شهرًا على األقل بعد فترة التقريرال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإل •

 على أنها غير متداولة. تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى 
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 عدم التيقن  األحكام الهامة والمصادر األساسية ل .4

 هامة األحكام والتقديرات ال 

الواردة في من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ  لمعايير الدولية للتقارير الماليةيتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة وفًقا ل
الطارئة. قد تحدث أحداث مستقبلية ستؤدي   مطلوباتلطارئة والالموجودات اواإلفصاح عن    مصاريفللموجودات والمطلوبات واإليرادات والالتقرير  

تنعكس آثار أي تغيير في التقديرات في البيانات المالية الموحدة حيث تصبح قابلة  فتراضات المستخدمة في الوصول إلى التقديرات.  إلى تغيير اإل
 للتحديد بشكل معقول.

 
بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة   أخرى،إلى الخبرة التاريخية وعوامل إستنادَا  ستمرارإيتم تقييم األحكام والتقديرات ب 

 في ظل هذه الظروف. 
 

 هامة األحكام ال

والتي  تقديرات،بصرف النظر عن تلك التي تنطوي على  التالية،األحكام  بوضع اإلدارةقامت  للمجموعة،في عملية تطبيق السياسات المحاسبية 
 لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة: 

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء 

 طبقت المجموعة األحكام التالية التي تؤثر بشكل كبير على تحديد مبلغ وتوقيت اإليرادات من العقود مع العمالء:
 

 ( اإليراد من العقود مع العمالء15)األداء بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إلتزامات ب وفاء ال مدى
جل يتعين على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كانت التزامات األداء مستوفاة بمرور الوقت أو في وقت ما من أ

باإليرادات من قبل المجموعة في وقت   اإلعترافيتم  بالتجزئة،بيع البضائع من خالل منافذ البيع تحديد الطريقة المناسبة لالعتراف باإليرادات. ل
 يتم فيه نقل السيطرة إلى العميل. 

 
 معاملةتحديد سعر ال

تقوم المنشأة بتقييم تأثير أي مقابل  الحكم،مطلوب من المجموعة تحديد سعر المعاملة فيما يتعلق بكل من عقودها مع العمالء. عند إصدار هذا 
 وأي مقابل غير نقدي في العقد. هامت وحقوق العوائد ووجود أي عنصر تمويل المطلوبابسبب  العقد،متغير في 

 
تحديد سعر  حيث يتم( 15)تقارير المالية رقم لتستخدم المجموعة طريقة "القيمة المتوقعة" في المعيار الدولي  المتغير،بدل العند تحديد تأثير 

 . ةالمعاملة بالرجوع إلى مبلغ من المبالغ المرجح
 

 تحديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقوًقا مادية للعمالء 

والذي يسمح للعمالء بتجميع النقاط عند شراء المنتجات في متاجر التجزئة  الميرة،مكافآت  الوالء،يدير قطاع التجزئة في المجموعة برنامج نقاط 
مع مراعاة الحد األدنى لعدد النقاط التي تم الحصول عليها. قامت المجموعة بتقييم ما إذا  المجانية،بالمجموعة. يمكن استبدال النقاط للمنتجات 

 أداء منفصل.كالتزام عليه  لمحاسبةكانت نقاط الوالء توفر حًقا مادًيا للعميل يجب ا
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   )تتمة( األحكام الهامة والمصادر األساسية لعدم التيقن .4

 )تتمة( هامةاألحكام ال

 ء )تتمة(تحديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقوًقا مادية للعمال

التي سيحصل عليها   المجانية،قررت المجموعة أن نقاط الوالء توفر حًقا مادًيا لن يحصل عليه العميل دون الدخول في العقد. ال تعكس المنتجات  
عمالء سعر البيع المستقل الذي يدفعه العميل دون وجود عالقة مع المجموعة لتلك المنتجات. يتراكم حق ال  الوالء،العميل من خالل ممارسة نقاط  

 أيًضا عند شراء منتجات إضافية. 
 

 وكيل  أو  أصيلالمجموعة كطرف 

قامت المجموعة بتقييم ما إذا كانت تعمل  الموردين،معينة مع  قياسيةبالنسبة للمنتجات التي يتم بيعها لعمالء التجزئة بموجب اتفاقيات تشغيل 
اإلبالغ عن إيرادات على أساس إجمالي( أو وكيل )أي اإلبالغ عن إيرادات على أساس صافي(. قررت المجموعة  المثال،)على سبيل  كأصيل

العمالء أنها ستقوم باإلبالغ عن إيرادات المنتجات المباعة بموجب هذا الترتيب على أساس إجمالي والتي يتم تسجيل المبالغ التي تم تحصيلها من  
 غ المدفوعة للموردين كتكلفة مبيعات.ويتم تسجيل المبال كإيراد،

 
. يتم إجراء التقييم لكل تدفق إيرادات أصيالً يتم إصدار أحكام مهمة من قبل اإلدارة عند االنتهاء مما إذا كانت المجموعة تتعامل بصفتها وكياًل أو  

 منفصل في المجموعة. 
 

 المجموعة:وتحديدًا ما إذا كانت  الرئيسية،يتطلب التقييم تحلياًل للمؤشرات 

 مخزون.للحمل أي مخاطر ت • 
 للعميل؛ تحمل المسؤولية الرئيسية عن توفير السلع أو الخدمات ت • 

 و األسعار؛القدرة على تحديد  ا• لديه
 تحمل مخاطر االئتمان للعميل.ت • 
 

المرتبطة ببيع البضائع أو تقديم الخدمات. تعتبر  جوهريةال عوائدتستخدم هذه المؤشرات لتحديد ما إذا كانت المجموعة معرضة للمخاطر وال
ائع المجموعة هي الجهة الرئيسية التي تسيطر على البضائع قبل نقلها إلى العمالء. يتضح هذا التحكم من خالل مسؤولية المجموعة عن نقل البض

 دد من قبل حكومة قطر. المحاألقصى إلى العمالء ولديها سلطة تقديرية في تحديد األسعار التي تخضع لحد السعر 
 

 رسملة التكاليف

من التكاليف المتكبدة للوفاء بالعقد والتكاليف المتكبدة للحصول على عقد إذا كانت التكاليف   ما  أصلب رف  عت تحدد اإلدارة ما إذا كانت المجموعة ست 
 تفي بجميع المعايير التالية:

 

 ؛خصوصالأ( تتعلق التكاليف مباشرة بعقد أو بعقد متوقع يمكن للمجموعة تحديده على وجه 
 و المستقبل؛خدامها للوفاء بالتزامات األداء في ب( التكاليف التي تولد أو تعزز موارد المجموعة التي سيتم است 

 ج( من المتوقع استرداد التكاليف.
 

 .على أساس منتظم يتوافق مع نقل البضائع أو الخدمات التي يتصل بها األصل إلى العميل الموجوداتسيتم إطفاء هذه 
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 )تتمة( هامةاألحكام ال

 تحديد مدة عقد اإليجار

عدم ممارسة  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار التمديد، أو  
اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا بشكل  خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( فقط في مدة عقد

 معقول أن يتم تمديده )أو لم يتم إنهاؤه(.
 

 تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث هام أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة المستأجر.
 

على األراضي المستأجرة بناًء على أعمارها اإلنتاجية التي ال تتجاوز مدة اإليجار )بعد بهذا الخصوص، تقوم المجموعة بإستهالك المباني المقامة  
 التأكد من التمديد بشكل معقول( 

 
 نموذج تقييم األعمال

 يعتمد تصنيف الموجودات المالية وقياسها على نتائج مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة فقط وإختبار نموذج األعمال. تحدد المجموعة نموذج 
األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معا لتحقيق هدف أعمال معين. يتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس  

دلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها والمخاطر التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفية إدارتها وكيفية  جميع األ
بها قبل إستحقاقها لفهم سبب   اإلعترافتعويض مديري الموجودات. المجموعة تراقب الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي تم إلغاء 

من التقييم المستمر  ءً التخلص منها وما إذا كانت األسباب متوافقة مع هدف األعمال الذي تم اإلحتفاظ بالموجود من أجله. تعتبر المراقبة جز 
اك تغيير وإذا كان غير مناسب، ما إذا كان هن   حتفظ به الموجودات المالية المتبقية ال يزال مناسباً ت للمجموعة حول ما إذا كان نموذج العمل الذي  

 في نموذج العمل وبالتالي تغيير محتمل في تصنيف تلك الموجودات. 
 

 الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

شهرا لموجودات المرحلة األولى، أو خسائر اإلئتمان  12يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة كمخصص يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 
عندما تزداد مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ   2. ينتقل األصل إلى المرحلة  3أو المرحلة    2لموجودات المرحلة    عمر الدين  المتوقعة على مدار

( خصائص الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان. عند تقدير ما إذا كانت المخاطر  9المبدئي. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )  اإلعتراف
 قد زادت بشكل ملحوظ، تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار المعلومات التطلعية النوعية والكمية المعقولة والقابلة للدعم.االئتمانية لألصل 

 
 الوحدات المولدة للنقد مستوى  على بالشهرة عترافاإل

  تدفقات  تولد التي موجوداتال من مجموعة أصغر في مًعا فردي بشكل ختبارهاإ يمكن ال التي موجوداتال تجميع يتم القيمة،تدني  ختبارإ لغرض
 مع  .النقد  توليد  وحدة  أو  األخرى   موجوداتال  من  الداخلة  النقدية  التدفقات  عن  كبير  حد  إلى  مستقلة  تكون   والتي  المستمر  ستخداماإل   من  داخلة  نقدية

  بحيث  لها الشهرة تخصيص تم التي النقد إنتاج وحدات تجميع يتم الشهرة،  قيمة انخفاض اختبار وألغراض التشغيلي، القطاع سقف اختبار مراعاة
 الشهرة   تخصيص  يتم.  الداخلية  التقارير  إعداد  ألغراض  الشهرة   مراقبة  عنده  يتم  مستوى   أدنى  القيمةتدني    اختبار  إجراء  فيه   يتم  الذي  المستوى   يعكس

 .الدمج عمليات من تستفيد أن المتوقع من والتي للنقد المنتجة الوحدات من لمجموعات األعمال اندماج من المكتسبة
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 د )تتمة(الوحدات المولدة للنق مستوى  على بالشهرة عترافاإل
 

 توليد وحدات من مجموعةمحموعة من محالت البيع بالتجزئة،  /بلد كل يمثل حيث النقد، توليد وحدات من لمجموعات شهرة  المجموعة  تخصص
 .اإلدارة  قبل من الشهرة مراقبة عنده يتم مستوى  أدنى هذا يمثل حيث للمجموعة، بالتجزئة البيع لعمليات النقد

 

 مبدأ االستمرارية

ستمرار في المجموعة تملك الموارد التي تجعلها قادرة على اإلقامت اإلدارة بتقييم قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها وهي على قناعة بأن 
  أعمالها في المستقبل المنظور. باإلضافة إلى ذلك فإن إدارة المجموعة ليست على علم بأي مشكالت جوهرية تلقى بالشك على مقدرة المجموعة

 مبدأ االستمرارية.  باالستمرار. وعليه تقوم اإلدارة في إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس
 

 تصنيف االستثمارات

مالية   موجوداتالدخل الشامل اآلخر أو    مالية بالقيمة العادلة من خالل  كموجوداتتقرر اإلدارة عند االستحواذ على استثمار ما إذا كانت ستصنفه  
خسارة إذا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

المبدئي تم تعيينه من قبل المجموعة على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح  اإلعترافستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة وعند تم تصنيف اإل
 . اآلخرالشامل  الدخلمالية بالقيمة العادلة من خالل  كموجوداتستثمارات األخرى أو الخسارة. يتم تصنيف جميع اإل

 
 الزميلة ةستثمارات في الشركتصنيف اإل

. نظرت المجموعة في شروط وأحكام االتفاقيات والغرض شركة زميلةك  .ذ.م.م  شركة مخابز األمراء٪ في  50صنفت المجموعة حصتها األكبر من  
خلصت المجموعة    النحو،ليس للمجموعة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للمنشآت. على هذا    لالتفاقيات،الزميلة. وفًقا    ةمن تصميم الشرك

 زميلة. ةتعتبر شرك ةإلى أن هذه الشرك
 

 التقديرات 

األخرى في تاريخ التقرير والتي تنطوي على مخاطر كبيرة للتسبب في  تيقنتناقش أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل ومصادر عدم ال
 خالل السنة المالية القادمة. والمطلوبات تللموجوداتعديل جوهري للقيم الدفترية 

 
 امج مكافآت ميرة برن  -تقدير سعر البيع المستقل 

ادرة عن تقدر المجموعة سعر البيع المستقل لنقاط الوالء الممنوحة بموجب برنامج مكافآت ميرة. يتم احتساب سعر البيع المستقل لنقاط الوالء الص
والذي يمثل  الكسر،عة تدرس المجمو  االسترداد،طريق ضرب معدل االسترداد المقّدر والقيمة النقدية المخصصة لنقاط الوالء. عند تقدير معدل 

 جزء من النقاط التي تم إصدارها والتي لن يتم استردادها أبًدا.
 

سترداد التاريخية للعمالء كمدخل رئيسي. يتم تحديث معدل االسترداد تطبق المجموعة طرق اإلسقاط اإلحصائي في تقديرها باستخدام أنماط اإل
تنظر المجموعة في مزيج المنتجات   إصدارها،كل ثالثة أشهر ويتم تعديل االلتزام بالنقاط غير المستردة وفًقا لذلك. عند تقدير قيمة النقاط التي تم  

 العمالء. التي ستكون متاحة في المستقبل مقابل نقاط الوالء وتفضيالت 
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 )تتمة(  التقديرات

 )تتمة( برنامج مكافآت ميرة -تقدير سعر البيع المستقل 

تعادل تضمن المجموعة أن القيمة المخصصة لنقاط الوالء تتناسب مع سعر البيع المستقل للمنتجات المؤهلة لالسترداد )أي أن قيمة كل نقطة 
 سعر البيع المستقل ألي منتجات مؤهلة لالسترداد مقسومة على الرقم من النقاط المطلوبة(.

 
تخضع تقديرات سعر البيع المستقل إلى حالة عدم يقين كبيرة. أي تغييرات كبيرة  ،بعد سنة البرنامجنتهاء صالحية النقاط الصادرة بموجب النظًرا 

 3,165,574لتزام المقدر للنقاط غير المستردة  اإلكان  ،  2020  ديسمبر  31على معدل االسترداد المقدر. في    في أنماط استرداد العمالء سوف تؤثر
 (24)إيضاح  ريال قطري( 1,993,460: 2019ريال قطري )

 
 البدل المتغير للبضاعة المسترجعة  تقدير

المنتجات من العمالء حيث يمارس العمالء حقهم في إعادة المنتجات بموجب  يمثل حق موجودات البضائع المسترجعة حق المجموعة في استرداد  
على مستوى المحفظة   عوائديوًما. تستخدم المجموعة تجربتها التاريخية المتراكمة لتقدير عدد ال 14سياسة إسترداد البضاعة المجموعة البالغة 

 باستخدام طريقة القيمة المتوقعة. 
 

بالمطلوبات المستردة   اإلعترافيوًما من الشراء. عند نقطة البيع، يتم    14حق العمالء في إرجاع المنتجات في غضون  تتعلق المطلوبات المستردة ب 
مستوى المحفظة  وإعادة تسوية مقابلة لتلك المنتجات المتوقع أن يتم إرجاعها. تستخدم المجموعة تجربتها التاريخية المتراكمة لتقدير عدد العوائد على  

 يقة القيمة المتوقعة. باستخدام طر 
 

 مدفوعات اإليجار المتغيرة
ة تحتوي بعض عقود إيجار العقارات على شروط سداد متغيرة مرتبطة بالمبيعات الناتجة من المتجر. يتم استخدام شروط الدفع المتغيرة لمجموع

يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على  متنوعة من األسباب، بما في ذلك تقليل قاعدة التكاليف الثابتة للمتاجر المنشأة حديًثا.
 المبيعات في الربح أو الخسارة في الفترة التي يحدث فيها الشرط الذي يدفع هذه المدفوعات.

 
 خصم مدفوعات اإليجار 

معدل اإلقتراض اإلضافي د حدي يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة. طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لت 
 عند بدء عقد اإليجار.

 
   المستأجرةإستخدام الموجودات  حقوق تجميع 

( 16الدولي للتقارير المالية رقم )معيار  الكمحفظة بناًء على خصائصها المتشابهة وقد طبقت متطلبات    الموجوداتتقوم المجموعة بحساب وتحديد  
 تعكس حجم وتكوين هذه المحفظة. على التقديرات واالفتراضات التي 

 
 المخزون قيمة  تدني

يتم إجراء تقدير لصافي  ،متقادماً أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديًما أو  للتحقق،يتم االحتفاظ بالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة 
على مستو يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي. يتم تقييم المبالغ غير الهامة  فردي،بشكل  جوهريةالقيمة القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ ال

 استناًدا إلى أسعار البيع المتوقعة. التقادم،أو  العمربشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص وفًقا لنوع المخزون و  ،متقادماً ولكنها قديمة أو  فردي،
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 قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  تدني
  الموجودات قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة ذات األعمار المحدودة كلما كان هناك مؤشر على أن هذه    تدنيتقوم إدارة المجموعة بتقييم  

. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل بناًء على (3اإليضاح رقم )القيمة وفًقا للسياسات المحاسبية المنصوص عليها في تدني قد تعرضت ل
تستخدم هذه الطريقة توقعات التدفق النقدي المقدرة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل المخصوم باستخدام  .امطريقة القيمة قيد االستخد

 أسعار السوق. 
 

 غير الملموسة  توالموجوداللممتلكات والمعدات  المقدرة األعمار اإلنتاجية

طفاء. حددت اإلدارة  إلواك  اإلستهالنتاجي المقدر لممتلكاتها ومعداتها والموجودات غير الملموسة من أجل احتساب  اإلتحدد إدارة المجموعة العمر  
 على أساس العوامل التالية: الموجوداتاألعمار اإلنتاجية المقدرة لكل أصل و / أو فئة من 

 لألصول، االستخدام المتوقع  •
 و والبيئية؛والذي يعتمد على العوامل التشغيلية  التقادم واإلستهالك المادي المتوقع، •
 على استخدام األصول.  ةمشابهالقيود الالقيود القانونية أو  •
 

 .مبالغ غير جوهريةلم تضع اإلدارة تقديرات للقيم المتبقية ألية عناصر من الممتلكات والمعدات في نهاية عمرها اإلنتاجي حيث تم اعتبارها 
 

عتقد اإلدارة ت تقوم إدارة المجموعة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًيا، وسيتم تعديل رسوم االستهالك واإلطفاء في المستقبل عندما 
 أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

 
 تدني قيمة الشهرة

ساب إن تحديد ما إذا كانت الشهرة قد تدنت قيمتها، يتطلب تقدير القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها. يتطلب ح 
يمة لقالقيمة المستخدمة من اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد ومعدل خصم مناسب من أجل حساب ا

ت التدفق النقدي الحالية. يتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد بواسطة اإلدارة بناًء على حساب القيمة المستخدمة الذي يستخدم توقعا
والضرائب واإلستهالك استناًدا إلى اإليرادات المتوقعة وهامش الربح الذي تم تقديره لمدة خمس سنوات منفصلة. تم تعديل األرباح قبل الفوائد 

اإلدارة أسعار واإلطفاء وفًقا للتغييرات في متطلبات رأس المال العامل واإلنفاق الرأسمالي للوصول إلى توقعات التدفقات النقدية المجانية. استخدمت  
٪  8.51: 2019)توالي على ال % 9.2و ٪6.4 ، وشركة الميرة لألسواق ش.م.ع.م )السفير عمان(القطرية ذ.م.م.الخصم لشركة األسواق 

 (.٪ 2.0و٪  2.0: 2019على التوالي ) ٪ 2.0و٪  2.0( ومعدل نمو نهائي ٪ 9.17و
 

 قياسات القيمة العادلة 

، تستخدم يتم قياس بعض موجودات ومطلوبات المجموعة بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو التزام
خالل المجموعة بيانات يمكن مالحظتها في السوق بالقدر المتاح. في حالة عدم توفر مدخالت المستوى األول، تقوم المجموعة بإجراء التقييم من  

اإلفصاح  مقارنة بالكيانات التي لديها نفس النشاط التجاري في أقرب األسواق. تضع اإلدارة تقنيات التقييم المناسبة والمدخالت في النموذج. يتم
ذات   يضاحاتعن المعلومات المتعلقة بتقنيات التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيمة العادلة لمختلف الموجودات والمطلوبات في اإل

 الصلة. 
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   )تتمة( األحكام الهامة والمصادر األساسية لعدم التيقن .4

 )تتمة(  التقديرات

  المالية األخرى  الموجوداتالتجارية المدينة و مخصص خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم 

المالية األخرى. تستند معدالت  الموجودات للذمم المدينة التجارية و  خسائر اإلئتمان المتوقعةتستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب 
المستحقة لمجموعات شرائح العمالء المختلفة التي لها أنماط خسارة متشابهة )أي حسب الجغرافيا ونوع المنتج ونوع   على عدد األيامالمخصصات  

 العميل وتصنيفه والتغطية بخطابات االعتماد(.
 

لضبط تجربة خسارة  التاريخية الملحوظة للمجموعة. ستقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة تعثرتستند مصفوفة المخصص مبدئًيا إلى معدالت ال
إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي  المثال،االئتمان السابقة مع المعلومات االستشرافية. على سبيل 

تعديل معدالت التخلف عن  يتم بالتجزئة،اإلجمالي( خالل العام المقبل مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد في قطاع البيع 
 يتم تحديث المعدالت االفتراضية الملحوظة التاريخية ويتم تحليل التغييرات في التقديرات التطلعية.  ،قريرت السداد التاريخية. في كل تاريخ 

 
خسائر مبلغ . هري جو تقدير  هو خسائر اإلئتمان المتوقعةو والظروف االقتصادية المتوقعة  المرصودة،التاريخية  عثرتقييم العالقة بين معدالت الت 

حساس للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية للمجموعة وتوقعاتها   اإلئتمان المتوقعة
على الذمم المدينة   خسائر اإلئتمان المتوقعةلعميل في المستقبل. تم الكشف عن المعلومات حول الفعلي لعثر للظروف االقتصادية ممثلة للت 

 .(34) رقماإليضاح األخرى في  الموجودات الماليةالتجارية و 
 

   مبيعاتال .5

 خطوط اإلنتاج الرئيسية التالية.من خالل  تستمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل البضائع والخدمات في وقت ما 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

    في نقطة زمنية معينة   –مبيعات البضاعة 
 2,966,470,581  3,383,887,839 مبيعات التجزئة
 18,682,689  23,852,099 مبيعات الجملة 

 3,407,739,938  2,985,153,270 
     

   تكلفة المبيعات .6

 .الموردين من المستلمة الخصومات مقابل صافية المتكبدة فقدان المخزون و  نكماشوإ المخزون  تكلفة من المجموعة مبيعات تكلفة تتكون 
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 إيرادات أخرى   .7

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    
 8,467,827  9,455,793 إيرادات توزيعات أرباح

 3,644,956  3,491,090 إيرادات فوائد 
 2,804,127  3,759,797 إيرادات متنوعة

 16,706,680  14,916,910 
 
 المصاريف العمومية واإلدارية   .8

 2020  2019 
 قطري ريال   ريال قطري  
    

 166,670,790  200,196,740 رواتب وأجور ومنافع أخرى 
 22,365,927  31,204,510 مصاريف عمالة بالتعاقد

 12,953,028  15,416,176 إصالحات وصيانة
 13,847,439  13,482,950 إيجار وسكن موظفين

 10,598,757  13,257,353 رسوم بنكية وعموالت ورسوم بطاقات ائتمان
 2,419,273  8,836,688 (16مخصص بضاعة بطيئة الحركة )إيضاح 

 11,837,847   8,823,804 مصاريف دعاية وإعالن
 6,322,351  7,581,950 (25مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 3,955,975  6,075,897 أتعاب استشارية ومهنية
 28,598,955  5,856,853 ماء وكهرباء

 3,830,459  4,575,895 سيارات ورسوم تأمين
 (2,239,456)  3,908,462 (18و 17مخصص / )عكس( خسائر إئتمان )إيضاح 

 3,000,837  3,170,370 هاتف وبريد
 2,110,175  1,938,829 طباعة وقرطاسية 

 1,671,715  943,059 مصاريف سفريات 
 1,050,000   262,500 رسوم امتياز

 26,377  45,139 تبرعات
 3,445,346  3,792,799 مصاريف أخرى  

 329,369,974  292,465,795 
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 ضريبة الدخل  .9

 تعرض البنود الرئيسية لمصروف ضريبة الدخل كالتالي: 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 150,192  460,326 مصروف ضريبة الدخل 
 (379,221)  ( 369,203) ضريبة الدخل المؤجلة 

 (229,029)  91,123 مصروف ضريبة الدخل كما يظهر في بيان الربح أو الخسارة الموحد 
 

مان، لم يتم مان لضريبة الدخل. ونظرًا للخسائر الضريبية المتكبدة من العمليات في سلطنة عُ تخضع عمليات المجموعة في دولة قطر وسلطنة عُ 
مصاريف ضرائب حالية خالل السنة. خالل السنة وبسبب قانون الضريبة المحدث لدولة قطر، قيمت المجموعة بأن شركاتها التابعة ب  اإلعتراف

 العاملة داخل دولة قطر خاضعة للضريبة.  
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 ومعدات   ممتلكات .10

 
  :إيضاحات

قررت اإلدارة  . سنة 25 لمدة تشغيلي إيجار عقود بموجب األراضي هذه على الحصول تم. قطر دولة حكومة من مستأجرة أراضي على( قطري  ريال 628,395,177: 2019قطري )  ريال 618,212,677تم تشييد مباني بقيمة دفترية  ( 1)
 اإلدارة أن هذه العقود يمكن تجديدها لفترة أخرى تتجاوز األعمار اإلنتاجية لتلك المباني.  لها، تعتقدسنة على أساس العمر اإلنتاجي المتوقع  40قيمة هذه المباني المشيدة على األراضي المستأجرة على مدى  إستهالك

 

 

  أجهزة كمبيوتر   أثاث وتركيبات  سيارات  برادات ومعدات  المباني  اضياألر 

تحسينات على 
المؤجرة المباني 
  واألخرى 

رأسمالية  أعمال
 اإلجمالي  قيد التنفيذ

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

 1,534,570,040  54,976,078  94,153,115  41,512,737  51,593,453  21,062,040  265,019,885  1,000,330,237  5,922,495 2020يناير  1في 
 62,837,148  47,872,490  2,517,251  2,967,264  2,715,950  1,065,002  3,945,359  1,753,832  -- إضافات 

 (4,061,462)   --  (14,355)   (7,674)   ( 248,663)   (2,722,486)   ( 983,233)   (85,051)   -- استبعادات
 --  (27,435,128)   12,235,636  49,236  3,355,727  --  6,306,155  5,488,374  -- تحويالت 

                  

 1,593,345,726  75,413,440  108,891,647  44,521,563  57,416,467  19,404,556  274,288,166  1,007,487,392  5,922,495 2020ديسمبر  31في 
                  

                  االستهالك المتراكم:

 409,992,424  --  47,608,443  28,700,045  32,897,168  17,800,562  141,441,206  141,545,000  -- 2020يناير  1في 
 71,674,861  --  9,689,142  4,935,616  8,175,412  1,278,070  23,525,508  24,071,113  -- االستهالك للسنة  

 (3,395,433)   --  (3,226)   (7,629)   ( 145,649)   (2,671,963)   ( 486,460)   (80,506)   -- متعلق باالستبعادات 
                  

 478,271,852  --  57,294,359  33,628,032  40,926,931  16,406,669  164,480,254  165,535,607  -- 2020ديسمبر  31في 
                  

                  صافي القيمة الدفترية:
 1,115,073,874  75,413,440  51,597,288  10,893,531  16,489,536  2,997,887  109,807,912  841,951,785  5,922,495 2020ديسمبر  31في 
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 )تتمة( ومعدات  ممتلكات .10
خالل السنة  المرسملةتم الحصول عليه من بنوك محلية. إن تكاليف االقتراض  بقرض التكاليفتمويل هذه  ويتم ، وتحسينات على المحال التجارية القائمة مركزي  مخزن و  جديدة كبرى  متاجر إنشاء التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال تتضمن(  2) 

والفائدة التي تم  المستأجرةفي استخدام الموجودات  الحق إطفاءقيمة  بلغت(. سنوياً  ٪5.5: 2019% )  5.5يقدر بـ مل هذا القرض معدل ربح قطري(. يح ريال 3,250,854: 2019)  قطري  ريال صفربلغت  2020ديسمبر  31المنتهية في 
 (التوالي على 1,600,884و 1,296,068: 2019)  التوالي علىريال قطري  1,222و 557,524بقيمة  2020 ديسمبر 31على مطلوبات عقود اإليجار خالل السنة المنتهية في  رسملتها

 

 قطعة أرض( من األراضي التي منحتها إياها حكومة دولة قطر بالقيمة االسمية في الدفاتر المحاسبية. 31: 2019)  أرض قطعة 31 المجموعة سجلت التقرير، تاريخ في كما( 3) 

  كمبيوترأجهزة   أثاث وتركيبات  سيارات  برادات ومعدات  المباني  األرض 

تحسينات على 
المباني المؤجرة 

  واألخرى 
قيد  رأسمالية أعمال
 اإلجمالي  التنفيذ

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

 1,464,361,040  54,096,992  86,927,945  37,182,249  48,817,135  20,655,420  251,100,095  959,658,716  5,922,488 2019يناير  1في 
 71,124,646  58,521,634  2,757,710  2,607,895  2,867,669  439,310  3,250,963  679,458  7 إضافات 

 (915,646)  --  (648,340)  (53,278)  (24,669)  (65,500)  (123,859)  --  -- استبعادات
 --  (57,642,548)  5,115,800  1,775,871  (66,682)  32,810  10,792,686  39,992,063  -- تحويالت 

                  

 1,534,570,040  54,976,078  94,153,115  41,512,737  51,593,453  21,062,040  265,019,885  1,000,330,237  5,922,495 2019ديسمبر  31في 
                  

                  االستهالك المتراكم:
 341,484,830  --   39,971,246    25,962,577   24,773,939   14,953,152  117,223,925  118,599,991  -- 2019يناير  1في 

 69,389,360  --  8,285,535  2,786,292  8,141,656  2,912,909  24,317,959  22,945,009  -- االستهالك للسنة  
 ( 881,766)   --  (648,338)  (48,824)  (18,427)  (65,499)  ( 100,678)   --  -- متعلق باالستبعادات 

                  

 409,992,424  --  47,608,443  28,700,045  32,897,168  17,800,562  141,441,206  141,545,000  -- 2019ديسمبر  31في 
                  صافي القيمة الدفترية:

 1,124,577,616  54,976,078  46,544,672  12,812,692  18,696,285  3,261,478  123,578,679  858,785,237  5,922,495 2019ديسمبر  31في 
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 المستأجرة الحق في إستخدام الموجودات  .11

 عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات زمنية ثابتة قابلة للتمديد. .زن ٍن ومخومبا بما في ذلك أراضٍ  الموجوداتتستأجر المجموعة العديد من 
 

 كانت الحركة في الحق في إستخدام الموجودات المستأجرة على النحو التالي:
 

 2020  2019 
 ريال قطري   قطري ريال  
    

 238,602,300  223,397,648 الرصيد في بداية السنة  
 28,825,618  50,159,957 خالل السنة  ُأضيفتإيجارات جديدة 
 (2,352,620)  (2,280,151) تعديل العقود  

 --  (19,729,970) ملغاة خالل السنة والموجودات حق إستخدام الموجودات المستأجرة 
 (40,193,164)   (43,408,788) الحق في إستخدام الموجودات المستأجرة إطفاء 

 (1,296,068)  (557,524) محّول إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
 (188,418)   (110,026) المدفوعات خالل السنة 

 223,397,648  207,471,146 السنة ةنهاي  في الرصيد
  

 والخسارة المبالغ المعترف بها في الربح 

 

ريال  1,296,068 :2019) ريال قطري  557,524 والبالغة المستأجرةإستهالك الحق في إستخدام الموجودات وتخصيص  رسملةخالل السنة تم 
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  فيريال قطري(  188,418: 2019) قطري  ريال 110,026والبالغة  والفائدة على مطلوبات عقود اإليجار قطري(

  حق   لبأص  االعتراف إلغاء إلى أدى مما ،المركزي ناء المستودع ب تم إيقاف العمل بمشروع  الحالي، العام اللخ  .على التوالي شركة زميلةولحساب  
  .قطري  ريال 19,729,970 الذي تبلغ قيمته استخدام

2019  2020  
  ريال قطري   ريال قطري 

    
  مصاريف اإلطفاء للحق في إستخدام الموجودات المستأجرة   43,408,788  40,193,164

 النفقات المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل     8,973,127  9,587,040

4,260,399  1,204,483   
اإليجار المتغيرة غير المدرجة في قياس مطلوبات  المصاريف المتعلقة بمدفوعات 

 عقود اإليجار
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 الشهرة   .12

 القيمة الدفترية للشهرة موزعة على وحدات توليد النقد كالتالي: 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 227,028,986  227,028,986 شركة األسواق القطرية ذ.م.م.
 117,069,012  117,069,012 سواق الميرة ش.م.ع.ع. )السفير ُعمان(ا

 344,097,998  344,097,998 
 

 ذ.م.م. األسواق القطريةشركة 
 المعالجة تلك في وتستخدم. االستخدام عند القيمة حسابات أساس على للنقد المولدة الوحدات هذه من لالسترداد القابلة المبالغ تحديد تم

وبمعدل    سنوات  5  فترة  تغطي  والتي   اإلدارة  قبل  من  المعتمدة  الربح  وهوامش   المتوقعة   اإليرادات   على  بناء  النقدية  التدفقات   توقعات   المحاسبية
٪(. تم تعديل توقعات الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء مقابل التغيرات في متطلبات رأس  8.51: 2019)%  6.4خصم 

سنوات  5المال العامل والنفقات الرأسمالية للتوصل إلى التدفقات النقدية الحرة المتوقعة. يتم إجراء توقعات التدفقات النقدية ألكثر من 
 ٪( وهو معدل النمو المتوقع للشركة على المدى الطويل.2.0: 2019)%  2.0قدره باستخدام معدل نمو مطرد 

 

الهامش الثابت للربح قبل  االفتراضات األخرى المستخدمة في احتساب القيمة عند االستخدام تشمل معدل نمو اإليرادات المتوقع، ومتوسط 
 الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، والنفقات الرأسمالية المتوقعة. تم استخدام المعامالت الحالية والتاريخية كمؤشرات للمعامالت

 قبلية. المست 
 

عنه زيادة تعتقد اإلدارة أن أي تغيير محتمل معقول في االفتراضات الهامة المذكورة أعاله والتي تستند إليها القيمة القابلة لالسترداد لن ينتج  
 2019ي عامي خسارة االنخفاض في القيمة ف اإلعترافمادية في القيمة الدفترية للشهرة عن قيمتها القابلة لالسترداد، وبالتالي لم يتم 

  . االعتراف األوليلم يتم إدراج أي انخفاض في قيمة الشهرة منذ  .2020و
 

   )السفير عُمان( الميرة ش.م.ع.مأسواق  شركة
 تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد من هذه الوحدات المولدة للنقد على أساس حسابات القيمة عند االستخدام. وتستخدم في تلك المعالجة

سنوات بمعدل  5المحاسبية توقعات التدفقات النقدية بناء على اإليرادات المتوقعة وهوامش الربح المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة 
٪(. تم تعديل الربح المتوقع قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وفقًا للتغيرات في رأس المال العامل  9.17:  2019)  %  9.2صم  خ

خدام ومتطلبات النفقات الرأسمالية للتوصل إلى التدفقات النقدية الحرة المتوقعة. يتم استقراء التدفقات النقدية لما بعد الخمس سنوات باست 
 ٪(، وهو معدل النمو المتوقع على المدى الطويل للشركة.  0.2: 2019)%  2.0معدل نمو ثابت قدره 

 

التقديرات األخرى المستخدمة الحتساب القيمة عند االستخدام تتضمن معدل نمو اإليرادات المتوقع، والمتوسط الثابت لهامش الربح قبل 
الت الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء والنفقات الرأسمالية المتوقعة. وقد تم استخدام المعامالت الحالية والتاريخية كمؤشرات للمعام

 قبلية. المست 
  .األولي اإلعترافبأي خسارة تدني في القيمة للشهرة منذ  اإلعترافلم يتم 
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     موجودات غير ملموسة .13

توحيد األعمال وبرامج الكمبيوتر. تطفأ هذه الموجودات من  كجزءالمتحصل عليها عدم المنافسة  اتفاقياتو العقود مع العمالء تتمثل في 
   على مدى أعمارها االنتاجية.

 

 كانت الحركة على هذه الموجودات كالتالي: 
 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

    التكلفة:
 17,811,175  17,880,025 يناير  1في 

 68,850  --  خالل العام   إضافات
 17,880,025  17,880,025 ديسمبر   31في 

 

    اإلطفاء: 
 13,518,909  15,148,510 يناير  1في 

 1,629,601  1,341,611 اإلطفاء للسنة  
 15,148,510  16,490,121 ديسمبر   31في 

    
 2,731,515  1,389,904 ديسمبر   31صافي القيمة الدفترية في 

 

 خر بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلموجودات مالية  .14
 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 259,800,914  340,855,380 استثمارات في أسهم مدرجة 
 8,977,215  6,060,251 استثمارات في أسهم غير مدرجة 

 346,915,631  268,778,129 
 

 إيضاحات:
متخصصة في إدارة صناديق االستثمار، ويتم اتخاذ  وفةمعر االستثمارات في األسهم المدرجة أعاله من قبل شركات  ةيتم إدار  (1)

 القرارات االستثمارية من قبل هذه الشركات بالنيابة عن المجموعة.
قيمة ريال قطري(  210,085,446: 2019ريال قطري ) 312,095,234مبلغ  االستثمارات في األسهم المدرجةتتضمن  (2)

ريال قطري( قيمة اسثمارات خارج  49,715,468: 2019ريال قطري ) 28,760,146واستثمارات في أسهم مدرجة في قطر 
 قطر. 

خر يتعلق بهذه األسهم إلى اآل يتم تحويل أي رصيد ضمن احتياطي الدخل الشامل عند بيع استثمارات أسهم حقوق الملكية، (3)
 إلى الربح أو الخسارة. األرباح المدورة، وال يتم تحويله 
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 )تتمة( خرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل .14
 

 كالتالي: موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخركانت الحركة في هذه ال (4)
 

 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    
 145,415,332  268,778,129 يناير  1في 

 272,373,253  195,012,421 إضافات    
 (161,590,317)  (186,404,190) استبعادات 

 12,579,861  69,529,271 صافي التغيرات في القيمة العادلة  
 268,778,129  346,915,631 ديسمبر  31في 

 
 استثمارات في شركات زميلة  .15

 كالتالي:استثمارات المجموعة في شركات زميلة كانت 

 
 الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة كالتالي:كانت 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 98,497  --  يناير 1في 
إستبعاد شركة الميرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م. )سابقًا: شركة أرامكس  

 --  للخدمات اللوجستية ذ.م.م.(
 

(98,497) 
 (7,284,918)  ( 8,818,292) يناير  1مخصص مسجل لشركة مخابز األمراء ذ.م.م. كما في 

 (1,533,374)  ( 1,534,424) حصة في النتائج المالية للسنة
يعرض منفصاًل كمخصص للعجز في شركة زميلة من شركة مخابز األمراء  

 10,352,716 (24ذ.م.م. )إيضاح 
 

8,818,292 
 --  -- ديسمبر  31في 

 
 
 

 نسبة الملكية للمجموعة      
   2019  2020  مكان التأسيس والعمليات   النشاط الرئيسي   الشركة الزميلة 

 
 

 ٪  ٪ 
        

 ٪51  ٪ 51  قطر   صناعة وبيع المخبوزات شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 



 .ق.ع.م.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2020 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 
 

 

 

 

-55 - 

 )تتمة(  استثمارات في شركات زميلة .15

 المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة: الجدول التالييبين 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

    حصة المجموعة من بيان المركز المالي للشركات الزميلة:
 455,384  154,621 الموجودات المتداولة 

 114,258  73,586 الموجودات غير المتداولة 
 (9,267,712)  ( 10,580,923) المطلوبات المتداولة  

 (120,222)  --  متداولةالالمطلوبات غير 
 (8,818,292)  ( 10,352,716) القيمة الدفترية لإلستثمار

 
    حصة المجموعة من إيرادات الشركة الزميلة ونتائجها:

 2,714,568  1,620,992 المبيعات
 (1,533,374)  ( 1,534,424) من نتائج الشركة الزميلة حصة المجموعة

 
 

 المخزون    .16

 2020  2019  
 ريال قطري   ريال قطري  

 

   
 215,910,298  221,795,626 بضاعة جاهزة للبيع  

 1,306,286  910,061 مواد استهالكية وقطع غيار  
 222,705,687  217,216,584 

 (9,998,786)  ( 23,986,675) يخصم: مخصص بضاعة قديمة وبطيئة الحركة 
 198,719,012  207,217,798 
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   )تتمة( المخزون  .16

   كانت الحركة في مخصص البضاعة القديمة وبطيئة الحركة كالتالي:

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

 

   
 8,654,095  9,998,786 يناير    1في 

 2,419,273  8,836,688 ( 8مصاريف معترف بها في المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح رقم )
 (1,074,582)  5,151,201 معترف بها في تكلفة المبيعات ف مصاري  (عكس) /ا به معترف مصاريف
 9,998,786  23,986,675 ديسمبر  31كما في 

 
 وأرصدة مدينة أخرى  تجارية ذمم مدينة .17

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    
 4,930,555  5,982,372 مدينون تجاريون 

 10,199,828  11,448,455 الصافي  –دفعات مقدمة للموردين 
 9,008,659  10,354,736 مستحقات مدينة من بطاقات إئتمانية 

 15,583,556  15,777,627 ودائع 
 6,915,646  5,188,626 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 5,327,466  3,991,804 مستحقات من الموظفين

 7,455,310  6,839,822 إيجارات مستحقة 
 1,261,769  1,521,377 إيرادات فوائد مستحقة 

 1,941,870  1,972,843 ذمم مدينة أخرى 
 63,077,662  62,624,659 

 (1,033,990)  (4,601,414) (34يخصم: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة )إيضاح 
 58,476,248  61,590,669 
 

 إيضاحات: 

تم االفصاح عن مخاطر االئتمان للخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير  (1)
 (.34(، في االيضاح رقم )9المالية رقم )

 
على ضمانات على الذمم التجارية المدينة، وبالتالي فإن أغلب الذمم المدينة وفقًا للممارسة االعتيادية للمجموعة، ال يتم الحصول  (2)

   غير مضمونة.
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 وشبه النقد نقد ال .18

 المركز بيان في الصلة ذات البنود مع الموحد النقدية التدفقات بيان في موضح هو كما السنة نهاية فيشبه النقد و  النقد تسوية كنيم
    :التالي النحو على الموحد المالي

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 2,686,023  1,838,649 نقد في الصندوق  
 143,656,315  78,938,873 أرصدة لدى البنوك

 60,600,000  190,900,000 (1)ودائع قصيرة األجل 
 206,942,338  271,677,522 النقد وشبه النقدإجمالي 

    

 4,900,000  83,300,000 يومًا  90ودائع ألجل تستحق بعد 
 84,886,387  94,400,132 (2أرصدة بنكية مقيدة )

( )إيضاح رقم 3) مخصص الخسارة االئتمانية للودائع قصيرة األجلناقصًا: 
(34)) (489,259 ) 

 
(148,221) 

 296,580,504  448,888,395 والنقد البنوك لدى األرصدة إجمالي
 

 إيضاحات: 

 الودائع ألجل لها آجال استحقاق متنوعة وتحمل هامش ربح بمعدالت السوق.  (1)
 السنوي   االجتماع  خالل  عليها  الموافقة  تم  التي  األرباح  لتوزيعات  البنوك  لدى  بها  المحتفظ  المبالغ  تتضمن  المقيدة  البنكية  الحسابات (2)

 ولم يتم تحصيلها بعد. العمومية للجمعية
تم االفصاح حول مخاطر االئتمان المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة من الودائع ألجل وفقًا لتعليمات المعيار الدولي للتقارير  (3)

 .(34)في االيضاح رقم ( 9) رقم المالية
 

 رأس المال   .19

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: 
 200,000,000  200,000,000 ريال قطري للسهم   1سهم بقيمة  200,000,000

  

 :ايضاح
ريال قطري واحد  وبقيمة  دسهم واحلكل أسهم  10 بواقعقامت الشركة بتنفيذ تجزئة األسهم  المالية،لتعليمات هيئة قطر لألسواق  إمتثاالً 
في  مساهمينال. حصلت الشركة على موافقة ريال قطري للسهم الواحد 10والتي تم إستبدالها بالسهم القديم البالغة قيمته اإلسمية للسهم 

األسهم من قبل وزارة االقتصاد والتجارة   تجزئة. تمت الموافقة على 2019مارس  24الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 
 .2019يونيو    18عتباًرا من  على عقد تأسيس الشركة، بدأ سريان طرح األسهم الجديدة في سوق قطر لألوراق المالية إ   فقةبالتزامن مع الموا
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 حتياطيات  اإل  .20
 

 االحتياطي القانوني
٪ من صافي الربح السنوي إلى اإلحتياطي 10على وجوب تحويل نسبة  2015لسنة  11ينص قانون الشركات التجارية القطري رقم 

٪ من رأس المال المصدر. قررت الشركة وقف التحويالت إلى رصيد االحتياطي القانوني، 50القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي  
 ال. إن االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع اال في الحاالت التي ينص عليها القانون أعاله. ٪ من رأس الم50حيث بلغ الرصيد 

 

 االحتياطي االختياري 
  قتطاع ا الجمعية العمومية  أن تقرريمكن بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، و وفقًا للنظام األساسي للمجموعة، يجوز للجمعية العمومية، 

جزء من صافي الربح وإيداعه في حساب االحتياطي االختياري، ويجوز استخدام هذا الرصيد في األشكال والطرق التي يقررها المساهمون 
: ال 2019) 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في هذا اإلحتياطي خالل اجتماع الجمعية العمومية. لم تكن هناك حركة على 

 شيء(.
 

 العادلة إحتياطي القيمة 
    خرمن خالل الدخل الشامل اآل الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلةإحتياطي 

األخرى. تدرج هذه التغيرات  في بنود الدخل الشامل قامت المجموعة بإدراج التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية 
ضمن حقوق الملكية. تقوم المجموعة بالتحويل  الدخل الشامل اآلخر  المالية بالقيمة العادلة من خاللالمجمعة في احتياطي الموجودات 

 من رصيد هذا االحتياطي إلى األرباح المدورة عند بيع األوراق المالية ذات الصلة. 
 

 
 
 

 قروض وتسهيالت   .21

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 95,873,302  89,181,330 ( 1القرض )
 125,000,000  125,000,000 ( 2القرض )
 --  13,706,923 (3القرض )

 (746,032)  ( 603,175) تكاليف الترتيبات التمويلية المؤجلة 
 227,285,078  220,127,270 

 

 تعرض في بيان المركز المالي الموحد كالتالي:

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 181,641,159  192,829,002 الجزء غير المتداول  
 38,486,111  34,456,076 الجزء المتداول  

 227,285,078  220,127,270 
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 )تتمة(  قروض وتسهيالت .21

 (1القرض ) 

 تم الحصول على تسهيل من بنك قطر للتنمية لتمويل جزء من عملية االستحواذ على شركة تابعة في سلطنة عمان. 
 

تتضمن اتفاقية التسهيل شروط محددة تتعلق بهيكل رأس المال لألنشطة التجارية التشغيلية لشركة أسواق الميرة ش.م.ع.ع.، وهي إحدى 
 ٪ سنويًا.3مان. يحمل هذا القرض ربح بمعدل الشركات التابعة للمجموعة في سلطنة ع

 

قسط ربع سنوي ابتداء  40مليون ريال قطري. يسدد هذا المبلغ على  89بمبلغ  2014يونيو  20تم إجراء سحب أولي للتسهيالت في 
 .  2016سبتمبر  30من 

 

مليون ريال قطري وتم استخدامه بالكامل في إنشاء   50، تم سحب مبلغ إضافي من التسهيل قدره 2016خالل النصف األخير من عام 
 .2016ديسمبر  5قسط ربع سنوي ابتداء من  39متاجر للشركة، ويسدد على بعض ال

 

 .مجموعةالميرة القابضة ذ.م.م.، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة هذا القرض مضمون بضمان 
 

 التأجيل وكان. 2020 مارس من اعتباًرا أشهر 6 لمدة القرض سداد تأجيلعلى  المجموعةمع  للتنمية قطر بنكأتفق  ،2020 مارس في
 .الممتدة أشهر الستة فترة خالل رسوم أو ربح أي من خالًيا

 

 (2القرض ) 

مليون ريال مع أحد البنوك المحلية في دولة قطر لتمويل الخطط   200، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مرابحة بمبلغ 2018خالل عام 
٪. تم أول سحب على  5.25٪ وبحد أدنى  0.25مضافا إليه  ر  االقراض في دولة قطالتوسعية للشركة. يحمل القرض ربحًا بسعر عمليات  

 . 2020قسط ربع سنوي اعتبارا من مارس  20مليون ريال قطري. يسدد مبلغ القرض على  125بمبلغ  2018مارس  21القرض في 
 

 السماح فترة من سنوات 3 إلى السماح فترة وتمديد القرض، هيكلة إلعادة محلي بنك من مقترًحا المجموعة تلقت ،2019 ديسمبر في
سعر عمليات ٪ )4.5 أدنى بحد ٪0.25 إليهبسعر عمليات اإلقراض في دولة قطر مضافًا  جديد ربح ومعدل عامين البالغة األصلية

 اإلدارة  وأعادت  الشروط  من  االنتهاء  تم  ،2020  أبريل  في(.  السماح  فترة  خالل  أدنى  حد  وجود  عدم  مع  ٪0.25اإلقراض في دولة قطر +  
 تعدياًل  تعتبر ال الهيكلة إعادة أن  إلى وخلصت هاًما تعديالً  تشكل الهيكلة إعادة كانت إذا ما لتقييم اختباًرا اإلدارة أجرت. القروض هيكلة
 لم يتم قيد األرباح الناتجة بسبب عدم أهميتها. .مهًما

 

 (3القرض ) 

 في التجارية البنوك أحد مع رئيسي تسهيل خطاب للمجموعة، التابعة الشركات إحدى ش.م.ع.م، عمان الميرة شركة أبرمت العام، اللخ
 يجب(.  عماني  ريال  مليون   5.5)  قطري   ريال  مليون   52  أقصى  بحد  مالًيا  تسهياًل   البنك  قدم  الرئيسي،  التسهيل  لخطاب  وفًقا.  عمان  سلطنة

  الشركة   قامت  السنة،  خالل.  التسهيل  خطاب  تاريخ  من  شهًرا  24  البالغة   التوفر  فترة  خالل  شرائح  عدة  على  للسحب  متاًحا  يلالتسه  يكون   أن
ربح  لسعر جلأل القرض تسهيل يخضع. الرأسمالية النفقات لغرض( عماني ريال مليون  1.4) قطري  ريال مليون  13.71 مبلغ بسحب

. رالتوف  فترة نهاية من أشهر 6 مدتها تأجيل فترة عدب و  التوفر فترة بعد ألجل القرض سداد يتم، التوفر فترة خالل. سنوياً ٪ 5.75 قدره
 المقترح االنتفاع حق على عقاري  رهن من خالل ةمضمون  ألجل القروض. القادمة شهًرا 12 الـ خالل مستحق سداد يوجد ال وبالتالي،

 .التجاري  للبنك المالية التعهدات بجميع الشركة لتزمتإ.  العامرات في للتجزئة الميرة بمجمع
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 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   .22

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 34,297,992  37,455,701 يناير 1في 
 6,918,055  12,239,929 المخصص خالل السنة  

 (3,760,346)  ( 5,894,602) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  
 37,455,701  43,801,028 ديسمبر 31في 

 مطلوبات عقود اإليجار  .23

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 235,013,386  226,517,863 يناير 1في 
 28,825,618  50,159,957 إضافات خالل السنة 

 (2,285,166)  ( 1,255,478) تعديل العقود  
 --  ( 19,729,970) إلغاء اإلعتراف بمطلوبات عقود اإليجار 

 12,933,345  10,808,776 تراكم الفائدة
 (47,969,320)  ( 49,553,439) المدفوعات خالل السنة 

 226,517,863  216,947,709 ديسمبر   31في 
    

 49,939,296  38,027,680 متداول 
 176,578,567  178,920,029 غير متداول

 216,947,709  226,517,863 
 

 على النحو التالي: مطلوبات غير المخصومة هيلتحليل الحساسية ل

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 49,939,296  38,910,939 أقل من سنة 
 105,748,922  103,317,532 سنوات  5أكثر من سنة وأقل من 

  198,102,724  201,282,373 سنوات 5أكثر من 
343,510,844  353,790,942 

 قيمته  تبلغ  الذي  مطلوبات عقد اإليجارب   االعتراف  إلغاء   إلى  أدى  مماتم إيقاف العمل بمشروع بناء المستودع المركزي    الحالي،  العام  خالل
 .قطري  ريال 19,729,970

 

   إدارة المجموعة.  من خالليتم رصد مطلوبات عقود اإليجار . ال تواجه المجموعة مخاطر سيولة كبيرة فيما يتعلق بإلتزاماتها
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 وأرصدة دائنة أخرى  تجارية ذمم دائنة .24

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 383,816,201  431,197,237 دائنون تجاريون 
 102,938,110  112,619,117 توزيعات أرباح مستحقة

 53,866,759  83,231,827 مصاريف مستحقة  
 11,866,935  5,099,455 أرصدة محتجزة دائنة  

 8,818,292  10,352,716 (15شركة زميلة )إيضاح في مخصص العجز 
 4,452,991  4,989,523 مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  

 3,583,502  5,561,511 مبلغ مستحق للمقاولين
 1,993,460   3,165,574 التزامات عقد برنامج الوالء 

 657,402  284,434 إيرادات إيجار مؤجلة 
 150,192  441,886 ضريبة الدخل المؤجلة 

 12,981,840  15,540,013 أرصدة دائنة أخرى  
 672,483,293  585,125,684 

 

 

 في بيان المركز المالي الموحد كالتالي: حتجزة الدائنةتعرض األرصدة الم  
    

 11,866,935  5,099,455 أعاله(  )طالعجزء متداول 
 2,944,716  1,785,315 جزء غير متداول 

 6,884,770  14,811,651 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة   .25

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

وكبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة، والشركات التي  تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة،
األعمال العادية، تدخل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة. ويتم الموافقة على  يكونون فيها المالك الرئيسيون. وفي سياق 

 سياسات التسعير وشروط المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 
 

٪ من رأس مال الشركة. وفي سياق األعمال  26حصة قدرها طر، حكومة دولة ق  ، والتي هي مملوكة منقطر القابضة ذ.م.مشركة  تمتلك
العادية للمجموعة تقوم المجموعة بتوريد بضائعها لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر، كما وتتلقى المجموعة بعض 

 الخدمات من هذه الجهات في دولة قطر.  

 : الموحد ة المدرجة في بيان الربح أو الخسارةالمعامالت مع األطراف ذات العالق يبين الجدول التالي 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    شركة مخابز األمراء ذ.م.م )شركة زميلة(

    
  5,322,682  3,104,790 المشتريات 

    
 2,330,110  337,243 المبيعات 

    
  1,197,603  698,303 إيرادات عمولة المبيعات 

    
 2,357,264  2,105,705 تكاليف موظفين 

    
 208,355  115,123 مصاريف عقود اإليجار

 
 أرصدة األطراف ذات العالقة 

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

 2019  2020 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة:
 قطري ريال   ريال قطري  
    

    الشركات الزميلة: 
 16,679,504  18,851,044 شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 

 18,851,044  16,679,504 
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 )تتمة( إفصاحات األطراف ذات العالقة .25

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

السائدة في المعامالت التجارية بالسوق. األرصدة المستحقة في نهاية  تخضع المعامالت مع األطراف ذات العالقة لشروط مماثلة للشروط 
السنة غير مضمونة وبال فائدة وحدوث تسوية نقدا. لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة على الذمم المدينة أو الدائنة ألي طرف 

   من األطراف ذات العالقة. 
 مكافآت كبار الموظفين باإلدارة العليا 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 7,941,666  10,453,008 مكافآت موظفي اإلدارة العليا 
 6,322,351  7,581,950 مكافآت أعضاء مجلس االدارة  

 18,034,958  14,264,017 
 

 

 لتزامات  اإل .26
 

 االلتزامات الرأسمالية:  (أ)
 

 لها مخصصات كالتالي:  للمجموعة المتعاقد عليها ولم تقيمإن االلتزامات الرأسمالية التقديرية 
 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  

    ومعدات  ممتلكات -التزامات رأسمالية  
االلتزامات الرأسمالية التقديرية المعتمدة والمتعاقد عليها كما في 

 67,572,186 تاريخ التقرير
 

95,922,530 
 

 شهرًا / عقود اإليجار التشغيلي   12اإللتزامات بموجب عقود اإليجار خالل  (ب)

 . المحال التجارية أبرمت المجموعة اتفاقيات إيجار غير قابلة لإللغاء لبعض األراضي والمباني في العديد من
  ديسمبر هي كما يلي: 31إيجارات اإليجار التشغيلي المستقبلية المستحقة الدفع في 

 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 8,302,000  8,146,750 خالل سنة واحدة  
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 المطلوبات المحتملة   .27
كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بخطابات ضمان واعتمادات مستندية وأجور أخرى ناشئة   ،2019و 2020ديسمبر  31في 

 خالل األعمال العادية للمجموعة وليس من المتوقع أن ينشأ عنها أي التزامات هامة. تفاصيل المطلوبات المحتملة كالتالي: 
 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 10,508,710  11,536,868 خطابات ضمان
 52,255  1,543,330 اعتمادات مستندية

 13,080,198  10,560,965 
 

   توزيعات أرباح  .28
 

 180قطري للسهم وبإجمالي  ريال 0,90 واقعب  على رأس المال المدفوع  ٪90بنسبة  2020زيع أرباح نقدية لعام اقترح مجلس اإلدارة تو 
ريال  0.85: 2019مليون ريال قطري، وسيتم طرح هذا المقترح على المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليه )

 (.2019مليون ريال قطري لسنة   170بإجمالي  سهم،تجزئة ال بعد، قطري للسهم
 

    دعم األنشطة االجتماعية والرياضية صندوق   في مساهمةال .29
 

٪ 2.5اتخذت المجموعة مخصًصا لدعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية والخيرية بمبلغ يعادل    ،2008لعام    13وفًقا للقانون رقم  
. تعتبر هذه المساهمة االجتماعية والرياضية بمثابة توزيعات األرباح المستلمة من اإلستثمارات المدرجة اقتطاعبعد  من صافي الربح

 .ي بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدللمجموعة ويتم عرضها ف المدورةمخصص لألرباح 
 

مليون  4,45: 2019) 2020ديسمبر  31ريال قطري للسنة المنتهية في  مليون  4,99 مبلغالمدورة خصصت المجموعة من األرباح 
 ريال قطري( للمساهمة في صندوق التنمية االجتماعية والرياضية في قطر. 
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 العائد األساسي والمخفف للسهم    .30

السنة. مة ربح السنة العائد للمساهمين بالشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  سالسهم بقيحتسب العائد على  
ث لم تكن هناك اختالفات في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة ي حسهم يعادل العائد المخفف للسهم، ب إن العائد األساسي المحتسب لل

 األم ولألسهم القائمة.
 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    
    

 186,587,482  209,037,000 الربح العائد لمساهمي الشركة األم )ريال قطري(
    

 200,000,000  200,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
    

   0.93  1.05 العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري(
 

 التحليل القطاعي  .31
 

قطاعات تشغيلية  ثالثألغراض اإلدارة تنتظم المجموعة في شكل وحدات أعمال مقسمة حسب المنتجات والخدمات التي تقدمها، ولها 
 كالتالي: 

 

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

الية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل لموجودات المقطاع االستثمار، ويشمل األسهم وصناديق االستثمار المحتفظ بها كا (2)
 وودائع ثابتة. اآلخر

 
 .قطاع التأجير، ويشمل تأجير المتاجر في مراكز التسوق المملوكة للمجموعة (3)

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

   الموحدة. 
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 )تتمة(  التحليل القطاعي .31

  

 اإلجمالي   التأجير   االستثمار   التجزئة  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

  31السنة المنتهية في  
        : 2020ديسمبر  
 3,407,739,938  --  --  3,407,739,938 المبيعات

 ( 2,815,652,132)   --  --  ( 2,815,652,132)  تكلفة المبيعات
        

 592,087,806  --  --  592,087,806 إجمالي الربح
 65,114,399  65,114,399  --  -- التأجير إيرادات 

في  إيرادات من إستثمارات 
 7,708,935  --  7,708,935  --  الملكية  حقوق  أدوات

 2,522,357  --  2,516,512  5,845 إيرادات من ودائع إستثمارية
 6,475,388  --  377,146  6,098,242 إيرادات أخرى 

        
 673,908,885  65,114,399  10,602,593  598,191,893 اإليرادات التشغيلية 

 ( 329,369,974)  ( 3,332,991)  ( 721,495)  ( 325,315,488)  مصاريف عمومية وإدارية
 ( 116,425,260)  ( 9,693,103)  ( 1,074,201)  ( 105,657,956)   االستهالك واإلطفاء

 ( 1,534,424)  --  ( 1,534,424)   -- حصة في خسارة شركة زميلة
 ( 16,557,962)  ( 888,159)  --  ( 15,669,803)  تكاليف التمويل

        
 210,021,265  51,200,146  7,272,473  151,548,646 الربح قبل ضريبة الدخل 
 ( 91,123)  --  --  ( 91,123) مصروف ضريبة الدخل 

        
 209,930,142  51,200,146  7,272,473  151,457,523 الربح للسنة
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 )تتمة( التحليل القطاعي .31

 

: 2019إيرادات القطاع أعاله اإليرادات المحققة من العمالء الخارجيين. لم تكن هناك مبيعات بين القطاعات خالل السنة الحالية )تمثل 
 . (3)ال شيء(. إن السياسات المحاسبية للقطاع هي ذات السياسات المحاسبية للمجموعة المبينة باإليضاح 

 
 

 

 اإلجمالي   التأجير  االستثمار  التجزئة 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

ديسمبر  31المنتهية في السنة 
2019:        

 2,985,153,270  --  --  2,985,153,270 المبيعات
 (2,466,540,264)  --  --  2,466,540,264)) تكلفة المبيعات

        
 518,613,006  --  --  518,613,006 إجمالي الربح

 74,778,270  74,778,270  --  -- إيرادات التأجير 
إيرادات من إستثمارات في  

 6,661,650  --  6,661,650  -- أدوات حقوق الملكية 
 2,069,607  --  2,069,607  -- إيرادات من ودائع إستثمارية

 6,185,653  --  --  6,185,653 إيرادات أخرى 
        

 608,308,186  74,778,270  8,731,257  524,798,659 اإليرادات التشغيلية 
        

 (292,465,795)  357,335  (988,589)  (291,834,541) مصاريف عمومية وإدارية
 (111,212,125)  (8,603,979)   (1,083,511)  (101,524,635)  االستهالك واإلطفاء

 (1,533,374)  --  (1,533,374)  -- حصة في خسارة شركة زميلة
        

 (17,758,681)  --  --  (17,758,681) التمويلتكاليف 
        

 185,338,211  66,531,626  5,125,783  113,680,802 الربح قبل ضريبة الدخل 
 229,029  --  --  229,029 مصروف ضريبة الدخل 

        
 185,567,240  66,531,626  5,125,783  113,909,831 الربح للسنة
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 )تتمة( التحليل القطاعي  .31
وللسنة المنتهية  2020ديسمبر  31يبين الجدول التالي الموجودات القطاعية المتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 على التوالي: 2019ديسمبر  31في 
 

 اإلجمالي   التأجير  االستثمار  التجزئة 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        

        الموجودات القطاعية:
        

 2,740,355,612  283,069,496  523,435,814  1,933,850,302   2020ديسمبر    31في 
        

 2,545,754,532  270,222,572  348,981,775  1,926,550,185  2019ديسمبر  31في 
 

 إفصاحات أخرى 
 

 اإلجمالي   التأجير  االستثمار  التجزئة 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

        
        النفقات الرأسمالية:  

        
 62,837,148  6,448,791  --   56,388,357   2020ديسمبر    31في 
        

 71,124,646  6,965,997  --  64,158,649  2019ديسمبر  31في 
 

 والمعدات.  ممتلكاتتتكون النفقات الرأسمالية من إضافات إلى ال
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 )تتمة( التحليل القطاعي .31
 جغرافيا، تعمل المجموعة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان. وفيما يلي ملخص ألهم األرصدة المتعلقة باألعمال في كال البلدين:

 

 

 

 إيضاح:
 تم تعديل األرباح الفعلية المحققة بالمواقع الجغرافية أعاله للتوصل إلى الربح الجغرافي للمجموعة. 

 اإلجمالي  استبعادات  ُعمان  قطر 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

إجمالي 
 2,545,754,532  2,740,355,611  (41,256,426)   ( 43,975,202)   294,341,969  302,891,740  2,292,668,989  2,481,439,073 الموجودات

                
إجمالي 

 1,072,171,234  1,162,302,423  (40,747,988)   ( 42,674,225)   160,395,562  165,968,195  952,523,660  1,039,008,453 المطلوبات
                
                
                

 اإلجمالي  استبعادات  ُعمان  قطر 
 2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري   ري قطريال   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

 2,985,153,270  3,407,739,938  --  --  134,717,144  148,863,423  2,850,436,126  3,258,876,515 المبيعات 
                

 185,567,240  209,930,142  (508,438)  ( 792,539)   (3,429,362)   2,977,105  189,505,040  207,745,576 صافي الربح 
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 شركات تابعة هامة مملوكة جزئيًا   .32
 

 المادية كالتالي: غير المسيطرة المعلومات المالية للشركات التابعة ذات الحصص 
 

 : عليها إلى الحصص غير المسيطر العائدة نسبة حصة الملكية
 

 
الشركة  
 التابعة 

بلد  
 التأسيس 

الحصص غير المسيطر  
 األرصدة المتراكمة   )الخسارة الموزعة(  الربح الموزع  عليها 

2020 2019  2020 2019  2020 2019 
 ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري  ريال قطري   %  %   

أسواق الميرة  
 ٪30 ٪ 30 ُعمان ش.م.ع.ع.

 
916,666 (972,757)  39,820,768 38,904,109 

الميرة عمان 
 ٪30 ٪ 30 ُعمان ش.م.ع.ع.

 
(23,524 ) (56,051)  1,256,299 1,279,816 

شركة ألجي  
للبيع بالتجزئة 

إس إيه آر  
 -- -- سويسرا  إل  

 

 -- 8,566 

 

-- -- 
          
     893,142 (1,020,242)  41,077,067 40,183,925 

 
 إيضاحات: 

ذه  لدى المجموعة القدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس اإلدارة للشركات التابعة المذكورة أعاله. يتم تحديد األنشطة ذات الصلة له
الشركات التابعة من قبل مجلس اإلدارة على أساس أغلبية التصويت. ولذلك يرى مجلس اإلدارة أن المجموعة لديها سيطرة على هذه الشركات 

 في هذه البيانات المالية الموحدة. توحيدها بعة، وبالتالي تم التا
 

ن ملخص المعلومات فيما يلي ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة هامة. إ
 ت داخل المجموعة. حذف العمليامثل المبالغ قبل المالية أدناه ت 
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 )تتمة( تابعة هامة مملوكة جزئياً شركات  .32

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

 بيان الربح أو الخسارة:
 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 134,717,144  148,863,423 المبيعات
 7,614,697  8,309,717 إيرادات أخرى 

 (146,140,424)   ( 154,565,238) مصاريف 
    

 (3,808,583)  2,607,902 ضريبة الدخل   قبل الخسارة()الربح/ 
 379,221  369,203 مصروف ضريبة الدخل  

    
 (3,429,362)  2,977,105 )الخسارة( للسنة  الربح / 

    
    العائد إلى: 

 (2,400,554)  2,083,963 مساهمي الشركة األم 
 (1,028,808)  893,142 الحصص غير المسيطر عليها 

 2,977,105  (3,429,362) 
 

 بيان المركز المالي:
 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 235,737,599  235,469,252 موجودات غير متداولة  
 58,604,370  67,422,488 موجودات متداولة 

    
 302,891,740  294,341,969 
    

 93,762,482  95,846,481 حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم 
 40,183,925  41,077,067 الحصص غير المسيطر عليها 

 100,205,726  72,449,252 مطلوبات غير متداولة 
 60,189,836  93,518,940 مطلوبات متداولة 

    
 302,891,740  294,341,969 
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 )تتمة( شركات تابعة هامة مملوكة جزئياً  .32

 )تتمة(  أسواق الميرة ش.م.ع.ع. والميرة عمان ش.م.ع.ع.

 بيان التدفقات النقدية:
 

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 4,185,396  31,937,442 صافي النقد من األنشطة التشغيلية  
 (20,145,776)  ( 25,578,959) األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 

 13,947,995  ( 2,023,624) صافي النقد من األنشطة التمويلية 
    

 (2,012,385)  4,334,859 )النقص( في النقد وشبه النقد  الزيادة صافي
  

 تكاليف التمويل   .33
 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 9,697,011  5,755,505 السحب على المكشوف والقروضالفائدة على 
 12,933,345  10,808,776 (23مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار )إيضاح 

 22,630,356  16,564,281 إجمالي الفوائد
ناقصًا: الفائدة على السحب على المكشوف والقروض المرسملة في تكلفة تأهيل 

 (3,250,854)  -- (10الموجودات )إيضاح 
ناقصًا: مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار المرسملة في تكلفة تأهيل 

 (1,600,884)  ( 1,222) ( 23الموجودات )إيضاح 
  (19,937)  ( 5,097) ( 23موزعة على شركة زميلة )إيضاح    –مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار  

 96216,557,  17,758,681       
 

    إدارة المخاطر المالية .34

 إدارة المخاطر المالية أهداف 

للمقاولين وأرصدة محتجزة دائنة   األرصدة الدائنةتتضمن المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة دائنون تجاريون وتوزيعات أرباح مستحقة و 
وذمم دائنة أخرى وقروض وتسهيالت. ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية في الحصول على التمويل لعمليات المجموعة. 

موظفين وذمم  ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مدينون تجاريون ومستحقات مدينة من بطاقات ائتمانية وودائع ومبالغ مستحقة من
وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل مدينة أخرى،  أرصدةتأجير مدينة، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، و 

 ، ونقد وأرصدة لدى البنوك، وتنشأ هذه الموجودات مباشرة من عمليات المجموعة. األخرى 
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 )تتمة( إدارة المخاطر المالية  .34

 )تتمة( أهداف إدارة المخاطر المالية

ة  تتمثل المخاطر الهامة الناتجة عن األدوات المالية للمجموعة في مخاطر السوق، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة بمراجع 
 يلي:  كماواعتماد السياسات المتعلقة بإدارة كل من هذه المخاطر، 

 مخاطر السوق 

تتمثل مخاطر السوق في تأثير تقلبات أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم، على الدخل أو  
هو إدارة مخاطر تعرض السوق ضمن حدود مقبولة، مع الهدف من إدارة مخاطر السوق  حقوق الملكية أو قيمة األدوات المالية للمجموعة.  

تقوم تعرض المجموعة ضمن أنشطتها اإلعتيادية للمخاطر المالية للتغيرات في أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم. تحسين العائد. ت 
 أدناه.اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بإدارة كل من تلك المخاطر، والتي نلخصها 

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

لتقلبات أسعار الفائدة بالسوق. دية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقتتمثل مخاطر أسعار الفائدة في مخاطر 
التي تحمل   والقروض والتسهيالت  ويتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق بشكل أساسي بالودائع تحت الطلب

 أسعار فائدة عائمة. 
 

  السعر   على  بناءً   واحدة،  لسنة  المجموعة  ربح  على  الفائدة  أسعار  في  المفترضة  التغيرات  تأثير  هي  وحدالم  الخسارة  أو  لربحا  بيان  حساسية  نإ
 مزيج على الحفاظ خالل من المجموعة  قبل من المخاطر إدارة تتم. ديسمبر 31 في بها المحتفظ المالية والمطلوبات للموجودات المتغير
 .والمتغيرة الثابتة األسعار اتفاقيات بين مناسب

                                                                         

 2020  2019 
 قطري  ريال  ريال قطري  
    

 25+-/  25+/- التغيير المحتمل في نقاط األساس 
 1,135,790  1,177,051 التأثير على الربح أو الخسارة 

 

 أسعار األسهم  مخاطر
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم الناشئة عن استثمارات األسهم. يتم االحتفاظ باالستثمارات في األسهم ألغراض استراتيجية وليس  

ملة ألغراض تجارية. يوضح الجدول التالي حساسية تأثير التغيرات التراكمية في القيم العادلة المعترف بها في حقوق الملكية للتغيرات المحت 
مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. من المتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مساويًا ومعاكسًا  األسهم،قولة في أسعار المع

 لتأثير الزيادات الموضحة. 
 2020  2019 
 قطري  ريال  ريال قطري  
    

 5+/-  5+/- التغير في أسعار األسهم
 12,990,046  17,042,769 التأثير على حقوق الملكية
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 مخاطر العمالت األجنبية 

وحيث أن سعر الريال القطري    مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت األجنبية.
إن المجموعة غير معرضة لمخاطر  بالدوالر األمريكي، ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي تمثل مخاطر عمالت أجنبية هامة،  مربوط

 .محدودةذلك ألن األرصدة بعمالت غير الدوالر األمريكي و جوهرية على العمالت األجنبية، 
 

 

 مخاطر االئتمان 

  31تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان إذا تعثرت األطراف المقابلة في التزاماتها التعاقدية مما أدى إلى خسارة مالية للمجموعة. كما في 
مما  أخرى،تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية القصوى دون مراعاة أي ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية  ،2020ديسمبر 

من   تنشأ مالية للمجموعة بسبب عدم الوفاء بالتزام من األطراف المقابلة والضمانات المالية المقدمة من قبل المجموعةسيتسبب في خسارة 
 القيمة الدفترية للموجودات المالية المعترف بها ذات الصلة كما هو موضح في بيان المركز المالي الموحد. 

 
 أدناه كالتالي:  2018يناير  1بالموجودات المالية منذ  المتعلقةيتم تطبيق طرق تصنيف المخاطر االئتمانية 

جوهرية المبدئي للموجودات وما إذا كانت هناك زيادة  اإلعترافعن السداد عند تأخذ المجموعة باالعتبار احتمال عجز األطراف المقابلة 
في المخاطر االئتمانية، جوهرية  في المخاطر االئتمانية على أساس مستمر خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة  

أحد الموجودات كما في تاريخ التقرير مع مخاطر تأخر السداد في تاريخ تحقيقها تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر التأخر في السداد المتعلقة ب 
ر المبدئي، وتأخذ باالعتبار خالل ذلك المعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة للفترات المستقبلية. وعلى وجه الخصوص يتم األخذ باالعتبا

  المؤشرات التالية: 
 

 ون متاحًا(. التصنيف االئتماني الخارجي )حسبما يك ▪
 التغيرات السلبية الهامة الفعلية أو المتوقعة في األعمال التجارية أو الظروف المالية أو االقتصادية التي يتوقع أن ينتج عنها تغيراً  ▪

 هامًا في قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
 التغيرات الهامة الفعلية أو المتوقعة في النتائج التشغيلية للعميل.  ▪
 للمخاطر االئتمانية المتعلقة باألدوات المالية األخرى لنفس العميل.  جوهريةة الالزياد ▪
في األداء أو السلوك المتوقع للعميل، بما في ذلك التغيرات في حالة السداد للعمالء داخل المجموعة والتغير في   جوهريةالتغيرات ال ▪

 النتائج التشغيلية للعميل. 
 

وبغض النظر عن التحليل أعاله، يفترض أن تكون هناك زيادة هامة بالمخاطر االئتمانية إذا تخلف المدين عن سداد مدفوعاته التعاقدية 
يومًا   360يومًا. ويتمثل التخلف عن سداد الموجودات المالية في تأخر الطرف المقابل عن سداد المدفوعات التعاقدية خالل    30كثر من  أل
 ( من تاريخ استحقاقها. يوماً  360: 2019)

مالية للمعامالت المبرمة بين األطراف بشكل مستمر وتنتشر القيمة اإلج  المقابلة  ئتمانية ألطرافهااإلتصنيفات  اليتم مراقبة تعرض المجموعة و 
 المقابلة المعتمدة.
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 يمثل الجدول التالي إطار تصنيف مخاطر االئتمان الحالي للمجموعة: 

 بخسارة االئتمان المتوقعة اإلعترافأساس  الوصف  التصنيف

 جيدة
للتعثر  متدنيةلدى الطرف المقابل مخاطر 

 شهر 12لمدة  ةقعمتو خسائر ائتمانية  وليس لديه أي مبالغ متأخرة عن السداد

 مشكوك في تحصيلها

أو كان   اً يوم  30المبلغ مستحق من أكثر من  
هناك زيادة جوهرية في مخاطر اإلئتمان منذ 

 األولي.  اإلعتراف
مدار عمر الدين خسائر ائتمانية متوقعة على 

 وليس تدني في اإلئتمان -

 متعثرة
أن  أو    اً يوم  360المبلغ مستحق من أكثر من  

 هناك دليل أن األصل تدنت قيمته اإلئتمانية 
خسائر ائتمانية متوقعة على مدار عمر الدين 

 تدني في اإلئتمان -

 مشطوبة 

هناك أدلة تشير إلى وجود صعوبة مالية 
أي احتمال واقعي    شديدة وليس لدى المجموعة

 يتم شطب المبلغ إلسترداد المبلغ
 

شطب الموجودات المالية في حال انعدام التوقعات المعقولة الستردادها، مثل عجز المدين عن الدخول في اتفاق إلعادة الجدولة مع تُ 
المدين عن سداد الدفعات التعاقدية ألكثر من المجموعة. تصنف المجموعة القروض أو الذمم المدينة كغير قابلة للتحصيل في حال تأخر 

يومًا(. بعد إدراج مخصص للقروض أو الذمم المدينة، تقوم المجموعة بإجراءات تنفيذية لمحاولة استرداد المبالغ  360: 2019يومًا ) 360
  المستحقة. تدرج المبالغ المستردة في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند استردادها. 

 
 يقة العامة ( الطر 1)

للمخاطر  يتم استخدام الطريقة العامة في حالة الودائع الثابتة والذمم التجارية المدينة ذات الشروط االئتمانية طويلة األجل. تحتسب المجموعة  
لمتوقعة تأخذ  االئتمانية بتكوين مخصصات كافية للخسائر االئتمانية المتوقعة بصورة دورية. وعند احتساب معدالت الخسائر االئتمانية ا

ي. تقوم المجموعة باالعتبار معدالت الخسائر التاريخية لكل فئة من الذمم المدينة وتقوم بضبطها وفقًا للبيانات المستقبلية حول االقتصاد الكل
 ديسمبر، كالتالي:  31المجموعة بتكوين مخصصات للخسائر االئتمانية مقابل هذه الموجودات المالية كما في 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 ( الطريقة العامة )تتمة( 1)

   2020ديسمبر    31

  الفئة
التصنيف االئتماني  

 الخارجي 
معدل الخسارة  

  االئتمانية المتوقعة 
بمخصص   اإلعترافأساس 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة 
إجمالي القيمة الدفترية  

 التقديرية عند التعثر  
القيمة الدفترية )صافية من  

 مخصص تدني القيمة( 

       

 190,410,741 190,900,000 شهراً  12خسائر متوقعة خالل   %   0.26  اإلستثماردرجة  ودائع قصيرة األجل 

 1,537,346 3,855,466 شهراً  12خسائر متوقعة خالل   ٪ 60.13  اإلستثماردرجة  ذمم تجارية مدينة من جهات حكومية 

 
 

  2019ديسمبر  31

  الفئة
التصنيف االئتماني 

 الخارجي 
معدل الخسارة  

  االئتمانية المتوقعة
مخصص  ب  اإلعترافأساس 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة
إجمالي القيمة الدفترية  

 التعثر عند  التقديرية
صافية من  القيمة الدفترية )

 القيمة( تدني مخصص 

       

 60,451,779 60,600,000 شهراً  12خسائر متوقعة خالل   % 0.24  اإلستثماردرجة  ودائع قصيرة األجل 

 4,316,470 4,326,259 شهراً  12خسائر متوقعة خالل   % 0.23  اإلستثماردرجة  جهات حكومية ذمم تجارية مدينة من 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 )تتمة(  مخاطر االئتمان

 ( الطريقة المبسطة 2)

يقة المبسطة في اتخاذ المخصصات للخسائر االئتمانية المتوقعة كما هو فيما يتعلق بالذمم التجارية واإليجارات المدينة، باستثناء الذمم التجارية المدينة من الهيئات الحكومية، تقوم المجموعة بتطبيق الطر 
 2020 ديسمبر 31يار استخدام مخصصات الخسارة على مدى أعمار الذمم المدينة. تم تحديد مخصصات الخسائر كما في ، حيث يجيز المع(9رقم )منصوص عليه بالمعيار الدولي للتقارير المالية 

 كالتالي: 2019ديسمبر  31و

 
 

 

ديسمبر   31
2020 

 
 منتظم 

متأخر السداد منذ  
 يوما  31-60

-61متأخر السداد منذ 
 يوما  90

متأخر السداد منذ  
 يوما  91-120

متأخر السداد  
 180-121منذ 
 يوما 

منذ   د متأخر السدا
 يوما 181-360

منذ   د متأخر السدا
 يوم  360أكثر من 

 
 اإلجمالي 

 ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  ريال قطري  
إجمالي القيمة  

 7,868,725 1,042,172 625,335 1,721,109 937,040 1,079,659 939,327 1,524,083 الدفترية

 2,283,294 1,008,345 274,622 524,518 172,879 147,348 81,306 74,276 مخصص الخسارة  

ديسمبر   31
2019 

 
 منتظم

متأخر السداد منذ  
 يوما  31-60

- 61متأخر السداد منذ 
 يوما  90

متأخر السداد منذ  
 يوما  91-120

متأخر السداد منذ  
 يوما  121-180

منذ   د متأخر السدا
 يوما  181-360

منذ   د متأخر السدا
 يوم  360أكثر من 

 
 اإلجمالي 

 ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
إجمالي القيمة  

 8,059,606 550,601 921,586      721,894 402,676 440,681          1,180,194 3,841,974 الدفترية

 1,024,201 550,601 205,164 94,483 35,057 25,915 57,029 55,952 مخصص الخسارة  
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 مخاطر االئتمان )تتمة( 

 اإلئتمانية أدناه معلومات مستقبلية.ر ضمن الخسائ ت ت 

 إن الحركة في مخصص الخسارة كالتالي: 

  
(.17ريال قطري( )إيضاح  12,385,865: 2019ريال قطري ) 12,822,194المدينة بمبلغ ذمم اإليجار الدفترية للذمم التجارية و إن إجمالي القيمة 

 اإلجمالي   الطريقة المبسطة   الطريقة العامة  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
      

 3,421,667  3,273,455  148,212  2019يناير  1كما في 
 (2,239,456)  (2,249,254)  9,798 مصروف مخصص الخسارة في الربح أو الخسارة خالل السنة  

      
 1,182,211  1,024,201  158,010 2019ديسمبر  31كما في 

      
 3,908,462  1,590,342  2,318,120 مصروف مخصص الخسارة المتكبد / )المسترد( في الربح أو الخسارة خالل السنة 

      
 5,090,673  2,614,543  2,476,130  2020ديسمبر  31كما في 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 مخاطر االئتمان )تتمة( 

 يعرض إجمالي مخصص الخسارة كالتالي:

 2020  2019 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 1,033,990  4,601,414 (17مخصص الذمم التجارية المدينة )إيضاح 
 148,221  489,259 (18إيضاح ) المطفأةمخصص الودائع ألجل بالتكلفة 

 5,090,673  1,182,211 
 

    مخاطر السيولة 
تتمكن المجموعة من الوفاء بإلتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية عند إستحقاقها. إن منهجية المجموعة   أالتتمثل مخاطر السيولة في  

عند اإلستحقاق، في الظروف العادية وغير العادية ودون أن تتكبد  اإلتزاماتهإلدارة مخاطر السيولة هي أن تضمن توافر سيولة لسداد 
 المجموعة. خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 مخاطر السيولة )تتمة( 

. المبالغ المبينة في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير الجدول التالي المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة بناًء على الفترة المتبقية من تاريخ التقرير وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي فصلي 
 تأثير الخصم ليس كبيًرا. إنيث شهرًا تساوي أرصدة الدفترية ح 12المخصومة. تساوي األرصدة المستحقة خالل 

 

 اإلجمالي   سنوات  5أكثر من   سنوات  5 – 1  أقل من سنة واحدة   عند الطلب  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
          

          2020ديسمبر    31في 
          

 431,197,237  --  --  431,197,237  -- دائنون تجاريون 
 112,619,117  --  --  --  112,619,117 توزيعات أرباح مستحقة 

 6,884,770  --  1,785,315  5,099,455  -- أرصدة محتجزة دائنة 
 5,561,511  --  --  5,561,511  -- للمقاولين  حقةمست  الغمب 

 216,947,709  102,991,951  75,928,078  38,027,680  -- مطلوبات عقود اإليجار 
 15,650,556  --  --  15,650,556  -- ذمم دائنة أخرى 

 441,886  --  --  441,886  -- ضريبة الدخل المستحقة 
 227,285,078  16,341,298  176,487,704  34,456,076  -- قروض وتسهيالت 

          
 112,619,117  530,434,401  254,201,097  119,333,249  1,016,587,864 
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 )تتمة(  إدارة المخاطر المالية .34

 مخاطر السيولة )تتمة( 

 اإلجمالي   سنوات 5أكثر من   سنوات 5 – 1  أقل من سنة واحدة   عند الطلب  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
          

          2019ديسمبر  31في 
          

 383,816,201  --  --  383,816,201  -- دائنون تجاريون 
 102,938,110  --  --  --  102,938,110 توزيعات أرباح مستحقة 

 14,811,651  --  2,944,716  11,866,935  -- أرصدة محتجزة دائنة 
 3,583,502  --  --  3,583,502  -- مبلغ مستحق للمقاولين 
 226,517,863  104,662,765  71,915,802  49,939,296  -- مطلوبات عقود اإليجار

 12,981,840  --  --  12,981,840  -- ذمم دائنة أخرى 
 150,192  --  --  150,192  -- ضريبة الدخل المستحقة 

 248,421,728  8,529,214  192,693,138  47,199,376  -- قروض وتسهيالت 
          

 102,938,110  509,537,342  267,553,656  113,191,979  993,221,087 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  .34

 إدارة رأس المال 

العائد للمساهمين من خالل  وفقًا لمبدأ االستمرارية ولزيادة تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها لتكون قادرة على االستمرار في عملياتها
االستفادة المثلى من أرصدة الدين وحقوق الملكية. تقوم المجموعة بإدخال تعديالت على هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في 

يتم الظروف االقتصادية والتجارية، وخالل ذلك قد تقوم المجموعة بتعديل األرباح الموزعة على المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم  
 . 2019 ديسمبر 31و 2020ديسمبر  31إدخال أية تعديالت على األهداف والسياسات والعمليات خالل السنوات المنتهية في 

 .رأس المال يتضمن رأس المال المدفوع واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واألرباح المدورة
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .35

 المحاسبية الهامة السياسات 
 على أساس القياس فيما يتعلق بكل فئة من اإلعترافتم توضيح تفاصيل السياسات واألساليب الهامة المتبعة بما في ذلك معايير 

 لبيانات المالية.( المرفق ل3إليضاح رقم )المالية في اوالمطلوبات المالية  موجوداتال
 
   المجموعة األدوات المالية التالية مقاسة بالقيمة العادلة:ديسمبر، كان لدى  31كما في  

 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي   
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        

          2020ديسمبر    31
 --  --  340,855,380  340,855,380 أسهم مدرجة 

        
 6,060,251  --  --  6,060,251 أسهم غير مدرجة 

        
        
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

          2019ديسمبر    31
 --  --  259,800,914  259,800,914 أسهم مدرجة 

        
 8,977,215  --  --  8,977,215 أسهم غير مدرجة 

 
لقياس القيمة العادلة، ولم يتم  2والمستوى  1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 : ال شيء(.2019من قياس القيمة العادلة ) 3التحويل من أو إلى المستوى 
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 تسوية المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية  .36
بما في ذلك التغييرات النقدية وغير النقدية. إن  يةنشطة التمويلاأليوضح الجدول أدناه التغييرات في التزامات المجموعة الناشئة عن 

في بيان  المستقبلية،هي تلك التي تم تصنيف التدفقات النقدية لها، أو التدفقات النقدية  يةنشطة التمويلاألالمطلوبات الناشئة عن 
  .يةنشطة التمويلاأللتدفقات النقدية من المجموعة ل

 
    2020يناير  1

التدفقات النقدية  
  التمويلية  

التغيرات غير  
 2020ديسمبر    31  النقدية  

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        
        

 216,947,709  39,983,285  (49,553,439)  226,517,863 مطلوبات عقود اإليجار
 227,285,078  142,857  7,014,951  220,127,270 القروض والتسهيالت

 446,645,133  (42,538,488)  40,126,142  444,232,787 
        

 
   2019يناير  1

التدفقات النقدية 
  التمويلية 

التغيرات غير 
 2019ديسمبر  31  النقدية 

 ريال قطري   قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري  
       )المعّدل( 
        

 226,517,863  39,473,797  (47,969,320)  235,013,386 مطلوبات عقود اإليجار
 220,127,270  142,857  (13,084,405)  233,068,818 القروض والتسهيالت

 468,082,204  (61,053,725)  39,616,654  446,645,133 
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   19 –فايروس كوفيد  تأثير .37

 التأثير  ومدة  مدى  يعتمد.  العالم  مستوى   على  االقتصادي   والنشاط  التجارية  العمليات   تعطيل  في  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  ستمري 
 وعمليات أنشطة على التأثير فإن للوضع، السريع للتطورًا نظر . بدقة بها التنبؤ يمكن ال التي المستقبلية األحداث على كبير بشكل

 . السوق  لتقلبات حساسة تظل المالية البيانات هذه في  المدرجة المبالغ قياس في اإلدارة تقديرات فإن وبالتالي مؤكد، غير المجموعة
 

 إعادة المجموعة من 19 - كوفيد  عن الناجمة اليقين عدم حاالت تطلبت: المالية موجودات ال قيمة تدنيو  المتوقعة االئتمان خسائر
  بتحديث  المجموعة قامت. 2020 ديسمبر 31 في كما المتوقعة االئتمان خسائر لتحديد المستخدمة واالفتراضات المدخالت تقييم

 وتقييم االئتمان مخاطر زيادة للسوق؛ الصلة ذات الكلي االقتصاد سيناريوهات بوزن  يتعلق فيما الصلة ذات التطلعية المعلومات
 .تتأثر أن يحتمل التي القطاعات في التعرض نيتد مؤشرات

 
  في   وتغييرات تعاقدية تحديات أي ذلك في بما تشغيلية، اضطرابات أي تأثير بتقييم المجموعة  قامت: الطارئة والمطلوبات االلتزامات

  االلتزامات في محتملة زيادة أي هناك كانت إذا ما لتحديد والموردين، والعمالء المجموعة كيانات بين التجارية العالقات أو األعمال
 . الطارئة وااللتزامات

 
 اإليجار وامتيازات الحكومية المنح        

 منح  مقابل  أشهر  ستة  لمدة  المرافق  رسوم  من  القطاعات  بعض  بإعفاء  يقضي  توجيهاً   ،2020  مارس  في  قطر،  دولة   حكومة  أصدرت
  من المستلمة المنفعة مقابل المستأجرين لبعض إيجار امتيازات  المجموعة  منحت التوجيه، بهذا لاللتزام. لمستأجريها اإليجار متيازإ

على    خصمالب   المجموعة  اعترفت   .مليون ريال قطري   10.56  بحوالي   اإليجار  دخل   خسارة  إلى  أدى  مما  ومياه(  باء)كهر   المرافق  إعفاء
 .2020ديسمبر  31 في المنتهية للفترة المرافق مصاريف

 
 وجميع الحالية االقتصادية الظروف ضوء في اً مناسب  ستمراريةاإل افتراض كان إذاما  اً تقييم المجموعة  أجرت: االستمرارية مبدأ

  المال  ورأس للمجموعة المستقبلي األداء تغطي  التي التوقعات إعداد تم. والشكوك المستقبلية المخاطر حول  المتاحة المعلومات
 . القادمة الفترات في 19 –كوفيد لـ المحتمل التأثير دمج مع والسيولة،

 
  ستواصل . المنظور المستقبل في  مستمرة  كمنشأة العمل  لمواصلة الكافية الموارد لديها المجموعة بأن معقولة  توقعات اإلدارة لدى

 19 -كوفيد  تفشي يحدثه قد الذي المحتمل األعمال تعطل إلدارة الموقف تقدم مع كثب عن 19 –كوفيد  تأثير مراقبة المجموعة
 .2021 عام في المالي وأدائها عملياتها على

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 .ق.ع.م.شركة الميرة للمواد االستهالكية ش 
   إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2020 ديسمبر 31في للسنة المنتهية 
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 العمليات المتوقفة  .38
 خالل الفترة، قرر مجلس اإلدارة إيقاف عمليات شركة مكتبة الميرة، والتي هي شركة تابعة للشركة األم. 

 على النحو التالي:   2020ديسمبر    31في  المحاسبية    هاتظهر في دفاتر   كانت القيم الدفترية لموجودات ومطلوبات الشركة التابعة كما

  2020 
 ريال قطري   

   الموجودات  
 209,705  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 209,705  إجمالي الموجودات 
   

   حقوق الملكية والمطلوبات 
 110,545  ذمم دائنة وأرصدة مستحقة 

 200,000  رأس المال 
 ( 100,840)   خسائر متراكمة  

 209,705  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
 

 :  يليكما  2020ديسمبر  31المنتهية في  الربح أو الخسارة للعمليات المتوقفة للسنةأهم بنود بيان كانت 
 

  2020 
 ريال قطري   

   
 367,387  المبيعات  

 (427,999)  تكلفة المبيعات 
 (333,921)  مصاريف إدارية وعمومية 

 (38,109)  مصروف إستهالك وإطفاء  
 

 الموحدة.  أعاله، لم تدرج المجموعة مكتبة الميرة كعمليات متوقفة في البيانات المالية المرحليةنظًرا لعدم أهمية ما ورد 
 

 
 


