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املبيعات
 3.407.7مليون ريال قطري ()%14.2+

الربح االجمالي
 592.1مليون ريال قطري()%14.2+

 2.985.2 :2019مليون ريال قطري

 518.6 :2019مليون ريال قطري

نسبة الربح اإلجمالي
)%0.0+( %17.4

إيرادات اإليجار
 65.1مليون ريال قطري ()%12.9-

%17.4 :2019

 74.8 :2019مليون ريال قطري

صايف الربح العائد إلى مساهمي
الشركة األم
 209.0مليون ريال قطري ()%12.0+

العائد األساسي و املخفف للسهم
()EPS
 1.05ريال قطري ()% 12.9+

 186.6 :2019مليون ريال قطري

اجمالي املوجودات املتداولة
 724.9مليون ريال قطري ()%24.5+
 582.1 :2019مليون ريال قطري

إجمالي املطلوبات املتداولة
 745.0مليون ريال قطري ()%10.6+
 673.6 :2019مليون ريال قطري

إجمالي حقوق امللكية
 1.578.1مليون ريال قطري()%7.1+
 1.473.6 :2019مليون ريال قطري
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 0.93 :2019ريال قطري

اجمالي املوجودات
 2.740.4مليون ريال قطري ()%7.6+
 2.545.8 :2019مليون ريال قطري

اجمالي املطلوبات
 1.162.3مليون ريال قطري()%8.4+
 1.072.2 :2019مليون ريال قطري

القيمة الدفترية للسهم
 7.68ريال قطري ()%7.2+
 7.17 :2019ريال قطري
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نبذة عن الميرة

نبذة عن الميرة

عن الميرة
امليرة هي الشركة الرائدة يف قطر يف قطاع البيع بالتجزئة .علي مدار األعوام الـ  ١٥املاضية ،كنا كذلك ملتزمون بتقدمي املنتجات واخلدمات العالية
اجلودة وبأسعار تنافسية بهدف تلبية احلاجات املتغيرة لعمالئنا بطريقة مسؤولة ومميزة.
امليرة متجر متكامل يو ّفر للعمالء قيمة حقيقية ألموالهم .نقدم لعمالئنا جتربة تسوق رائعة عند كل زيارة ،وذلك من خالل تقدمي مجموعة واسعة
ومتنوعة من املنتجات الغذائية والسلع األخرى حتت سقف واحد .حتافظ امليرة على أعلى معايير اجلودة ،قتقدم للعمالء أفضل املنتجات بأسعار
مخفضة ،ولذلك أصبحت الوجهة املفضلة واخليار األول للمتسوقني.
تشغل امليرة حالياً  63سوبرماركت ومتجراً ،وتتمتع بقوى عاملة نشطة تضع عمالئها يف صدراة األولويات واإلهتمامات .لقد استثمرنا يف متاجرنا
وموظفينا وقنواتنا لتقدمي أفضل جتربة تسوق ممكنة ،ونعتمد ثقافتنا وقيمنا جزءاً رئيسياً من هويتنا ونعتبرها عنصراً رئيسياً يف جناحنا

معلومات الشركة واألنشطة الرئيسية
امليرة مدرجة يف بورصة قطر برأس مال مصدر  200.000.000سهم ،بقيمة أسمية  1ريال قطري للسهم.
تنتظم املجموعة يف ثالث قطاعات تشغيلية كالتالي:
¨ ¨قطاع التجزئة ،ويشمل عمليات بيع وشراء السلع االستهالكية.
¨ ¨قطاع االستثمار ،ويشمل األسهم وصناديق االستثمار احملتفظ بها كاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر وودائع ثابتة.
¨ ¨قطاع التأجير ،ويشمل تأجير املتاجر يف مراكز التسوق اململوكة للمجموعة.
لدى املجموعة  57متجراً تعمل يف جميع أنحاء دولة قطر ،و 6متاجر يف سلطنة عمان مبساحة بيع صافية موحدة تزيد
عن  100.000متر مربع.

الرؤية:

«متجر التجزئة املوثوق واملفضل».
المهمة:

«تلبية احتياجات العمالء اليومية بأسلوب سهل
ومريح».
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سعادة السيد /عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل
تركي السبيعي

الس ّيد  /محمد عبد اهلل املصطفوي
الهاشمي

سعادة الشيخ /نايف عيد محمد ثاني آل
ثاني

(رئيس مجلس اإلدارة معني من قبل شركة قطر
القابضة)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

الس ّيد  /علي هالل علي عمران الكواري

األستاذ الدكتور  /خالد إبراهيم السليطي

الس ّيد  /هتمي علي خليفة الهتمي

الس ّيد  /عيسى خالد عيسى املسلماني

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

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

سجلت مبيعات مجمعة بقيمة  3.4مليار ريال قطري ،بينما
بلغ إجمالي األرباح  592.1مليون ريال قطري ،بزيادة قدرها
 ٪14.2عن عام  .2019تُعزي الشركة هذا األداء املتم ّيز إلى
جهودها املبذولة لتعزيز ثقة املستهلكني أثناء أزمة فيروس
كورونا ،وخطط التوسع االستراتيجية الطموحة التي تتبناها،
فض ً
ال عن التحسني املستمر لعملياتها.
وبنا ًء على ما حتقق على أرض الواقع من إجنازات واستمرار
الربحية والنمو ،يسر مجلس إدارة شركة امليرة أن يعلن عن
توزيع أرباح نقدية عن عام  ،2020قدرها  180مليون ريال
قطري ،أي ما يعادل  ٪90من رأس املال املدفوع اإلسمي،
ويساوي توزيع  0.90ريال قطري لكل سهم.

سعادة السيد عبداهلل عبدالعزيز تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة املساهمون األعزاء،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
لقد ش ّكل عام  2020حتدياً غير مسبوق على امتداد مسيرة
شركة امليرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق (امليرة) .وبرغم
الصعوبات التي أحدثتها جائحة كورونا (كوفيد ،)19-واصلت
الشركة تعزيز دورها املتنامي كشركة وطنية رائدة يف مجال
البيع بالتجزئة وقطاع السلع االستهالكية يف قطر ،فض ً
ال عن
إبراز إسهاماتها يف مسيرة التنمية االقتصادية للدولة
ويف ما يتعلق باألداء املالي للشركة خالل السنة املنتهية يف
 31ديسمبر  ،2020جنحت امليرة يف حتقيق نتائج إيجابية ،إذ
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تتمثل أبرز إجنازات امليرة خالل العام املنصرم يف االستجابة
الفورية والسريعة الحتياجات السوق ومتطلبات العمالء خالل
جائحة كورونا ،والعمل على جعل متاجرها أكثر أما ًنا وكفاءة،
وتقدمي منوذج عمل فريد وفق استراتيجية استثمارية حكيمة،
ومبساعدة فريق عمل من املهنيني األكفاء ذوي املهارات
العالية.
ضي بخطى واثقة
ومع مواصلة االقتصاد القطري منوه وامل ُ ّ
نحو آفاق واعدة ،مدعو ًما باالزدهار الذي تشهده الصناعات
احمللية ،وخطط توسعية مستقبلية طموحة ،تتطلع امليرة إلى
االستفادة من اإلمكانات الهائلة التي يتيحها السوق احمللي
وساق الستضافة
قدم
ٍ
بالتزامن مع االستعدادات اجلارية على ٍ
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  .™2022وتعكف الشركة
حالياً على تعزيز مكانتها يف قطاع البيع بالتجزئة – وذلك
عبر زيادة عدد فروعها أو عبر التس ّوق اإللكتروني – مع تبني
استراتيجيات تنموية مدروسة بعناية فائقة تهيئ الشركة ملا
هو قادم مع التركيز على اجلودة العالية وتقدمي قيمة مضافة
للعمالء.
وعلى الصعيد االجتماعي ،تستمر امليرة يف التواصل الف ّعال
مع أفراد املجتمع عبر مبادرات زيادة الوعي البيئي ،التي تعد
مبثابة مصدر إلهام يدفعهم نحو تبني املزيد من املمارسات
الصديقة للبيئة ،ودعم جهود االستدامة مبا ينسجم مع
أهداف التنمية البيئية املتضمنة يف رؤية قطر الوطنية .2030

ومتاشياً مع خططنا االستراتيجية للتوسع ،قامت امليرة
بتدشني فرعني جديدين هما؛ روضة احلمام واملول ،وذلك
خلدمة سكان املناطق احمليطة بهما ،إلى جانب افتتاح الفرع
الثالث ملتاجر «مار» يف محطة مترو أم غويلينة .تأتي هذه
اخلطط التوسعية انسجاماً مع رؤية الشركة املتمثلة يف
التواجد يف شتى أحياء الدولة وعلى مقربة من اجلميع،
وتوفير جتربة تس ّوق ممتعة للمستهلكني ،فض ً
ال عن املساهمة
يف التطوير العمراني باألحياء الناشئة.
وبهذه املناسبة ،يسرني أن أعرب عن خالص تقديري ألعضاء
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الذين لعبوا دو ًرا مه ًما يف
دعم اجلهود الرامية إلى حتقيق رؤيتنا االستراتيجية بعيدة
املدى .وباألصالة عن نفسي وبالنيابة عنهم جميعاً ،نتقدم
بخالص آيات الشكر واالمتنان إلى صاحب السمو الشيخ متيم
بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر ،على قيادته احلكيمة ورؤيته
الواعدة للنمو والتنمية يف الدولة ،وأيضاً إلى سعادة الشيخ
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ،على دعمه املستمر وتوجيهاته السديدة.
والشكر موصول لوزارة الصحة العامة ووزارة التجارة
والصناعة على تعاونهما الوثيق والبنّاء على مدار العام
املاضي .كما نشكر أيضاً مساهمينا الكرام على دعمهم
املستمر وثقتهم الغالية التي مت ّكن امليرة من التوسع يف مناطق
جديدة جتسيداً لرؤيتها الرامية إلى أن تصبح «األكثر مت ّيزاً
وقرباً».
ونحن إذ نتطلع بكل تفاؤل وأمل إلى عام  ،2022نسأل املولى
ع ّز وج ّل أن تواصل شركة امليرة مسيرة النمو ،وتقدمي خدمات
ترقى إلى مستوى تطلعات عمالئنا ،ومساهمينا ،وتدعم تق ّدم
دولتنا احلبيبة.
و شكراً لكم،
عبداهلل عبدالعزيز تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
ووزارة البيئة والبلدية ،والهيئة العامة للجمارك على دعمهم يف
هذا الصدد.
فرعا مؤقتًا خلدمة منطقة مكينيس
عالوة على ذلك ،أنشأنا
ً
املعزولة يف أقل من  48ساعة ،دعماً لإلجراءات الوقائية والتدابير
االحترازية املُتخذة من قبل اجلهات املعن ّية يف دولة قطر للحد من
انتشار فيروس كورونا ،مما أتاح سهولة حصول سكان هذه املنطقة
واألحياء القريبة على مستلزماتهم من مختلف أصناف البقالة
والسلع اليومية الضرورية.

السيد يوسف علي العبيدان
الرئيس التنفيذي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
املساهمون األعزاء،
من دون شك – كان العام املاضي مليئاً بالتحديات غير املسبوقة،
لكنها جعلتنا أكثر صالبة يف مواجهة التحديات الطارئة ،وأظهر
وترسخ لدينا إميان
فريق العمل لدينا مستويات عالية من املرونة،
ّ
قوي بقدرتنا على التغلب على حالة عدم اليقني .كان العام املاضي
عاماً استثنائياً ليس يف تاريخ شركة امليرة للمواد االستهالكية
ش.م.ع.ق (امليرة) فحسب ،بل وعلى مستوى العالم ،جراء تفشي
جائحة كورونا .لقد أبرزت األزمة دور امليرة يف املجتمع كشركة
وطنية رائدة عبر خطوات استباقية جريئة اتخذتها اإلدارة عززت
من خاللها قدرات الشركة على االستجابة الفورية لكل ٍ
حتد غير
متوقع ،إلى جانب تعزيز ثقة العمالء يف أحلك الظروف.
برغم التحديات ،مت ّثلت أهم أولوياتنا يف ضمان حصول جميع
أفراد املجتمع القطري على احتياجاتهم من األطعمة الطازجة
والسلع واملنتجات اليومية األساسية ومستلزمات التنظيف
وغيرها .وحتقيقاً لهذه الغاية ،ظلت فروعنا محتفظة مبخزون
من املنتجات يكفي ملدة  6أشهر على األقل ،وبكل تأكيد ،يعد هذا
إجنازاً كبيراً يف ظروف استثنائية .بفضل اهلل – جنحنا يف حتقيق
ذلك من خالل البحث الدائم عن قنوات بديلة للنقل واخلدمات
اللوجستية والعمليات ،كي نضمن استمرار توريد السلع التي يتم
استيرادها من موردينا يف اخلارج ،بشكل منتظم .وال يسعنا هنا إال
أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التجارة والصناعة،
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وال يستطيع أحد أن ينكر الدور الرائد الذي لعبته امليرة خالل العام
املاضي ،يف تعزيز إجراءات السالمة العامة يف مواجهة األزمات،
وذلك من خالل العمل عن كثب مع وزارة الصحة العامة ووزارة
التجارة والصناعة .ويف اإلطار ذاته ،قمنا بتطبيق أعلى معايير
السالمة والنظافة العامة يف جميع أعمالنا مبا يف ذلك االهتمام
بعمليات التطهير والتعقيم اليومي لفروعنا ،وقياس درجات حرارة
املوظفني والزائرين ،جنباً إلى جنب مع فحص احلالة الصحية عبر
تطبيق «احتراز» .ويف هذا الصدد ،نشكر الهالل األحمر القطري
على دعمه ومساعدته لضمان فحص السالمة يف جميع الفروع.
وعلى صعيد النتائج املالية للعام املنصرم ،متكنت شركة امليرة
من حتقيق نتائج رائعة على املستويني؛ املالي والتشغيلي ،برغم
ما يشهده السوق احمللي من تنافسية شديدة .فقد بلغ إجمالي
املبيعات املج ّمعة للميرة  3.4مليار ريال قطري ،بينما ارتفع
إجمالي األرباح إلى  592.1مليون ريال قطري ،بزيادة قدرها
 ٪14.2عن عام  ،2019مدعوماً بقوة من التحسينات التي مت
إدخالها على منظومة العمل ،إلى جانب املفاوضات املثمرة مع
املوردين .ومن ناحية أخرى ،أفادت الشركة أن الدخل الناجت عن
إيجار احملالت التجارية تأثر سلباً جراء أزمة كورونا ،حيث تراجع
مبقدار  9.7مليون ريال قطري مسج ً
ال  65.1مليون ريال قطري
مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2019وذلك مرجعه إلى احلوافز
التي قدمتها امليرة كدعم من جانبها لألعمال التجارية احمللية التي
تأثرت بشكل مباشر بإجراءات اإلغالق العام .شملت هذه احلوافز
إعفاءات من دفع اإليجارات ملدة تصل إلى أربعة أشهر باإلضافة
إلى إعادة جدولة مدفوعات اإليجار املستحقة.
وعلى مستوى الهوامش والكفاءة ،ارتفع صايف الربح العائد إلى
املساهمني إلى  209مليون ريال قطري بزيادة قدرها  22.5مليون
ريال قطري مقارنة بعام  .2019وارتفع معدل ربحية السهم إلى
 1.05ريال قطري مقارنة بـ  0.93ريال قطري يف عام .2019
ووفقاً خلطتنا االستراتيجية الطموحة للتوسع من أجل خدمة
أبناء مجتمعنا يف شتى مناطق وأحياء قطر ،احتفلت امليرة بافتتاح
فرعني جديدين يف روضة احلمام واملول ،ليصل بذلك إجمالي
عدد متاجرنا إلى  57متج ًرا .كما قمنا بتدشني الفرع الثالث من
متاجر «مار» ،العالمة التجارية الفرعية لشركة امليرة ،مبحطة
مترو أم غويلينة.

ويف إطار مواكبتنا لروح العصر ،كانت توسعاتنا على الصعيد
الرقمي حاضرة بقوة يف املشهد خالل عام  ،2020إذ أطلقنا امليرة
أون الين ،خدمة التس ّوق عبر اإلنترنت ،التي تتيح خدمة التوصيل
إلى املنازل عبر  71منطقة مختلفة داخل الدولة .وقبيل تدشني
هذه اخلدمة ،حصلنا على شهادة األيزو/آي إي سي:27001
 ،2013املعيار الدولي الرائد ألفضل املمارسات يف مجال إدارة
أمن املعلومات ،سعياً من جانبنا لتعزيز إجراءات حماية بيانات
العمالء .باإلضافة إلى ذلك ،كانت امليرة أول شركة على مستوى
دولة قطر حتصل على شهادة األيزو  2018 :22000وذلك اللتزامها
التام بتطبيق نظام إدارة سالمة األغذية من ناحية عمليات املراقبة
ومعايير السالمة واجلودة عبر نظام شامل إلدارة األغذية.
نحن نؤمن أن دور امليرة يتجاوز بكثير مجرد كونها متجراً للبيع
بالتجزئة ،بل إنها شركة وطنية رائدة يف هذا املجال ،كما أنها جزءاً
أساسياً يف احلياة اليومية ألبناء مجتمعنا .ومن هذا املنطلق ،نولي
مجتمعنا احمللي اهتماماً خاصاً ،مبا ينسجم مع تطلعاتنا للعب
دور ف ّعال يف مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية والصحية
والبيئية يف الدولة ومتاشياً مع رؤية قطر  .2030يف إطار هذا
االلتزام األكبر جتاه املجتمع ،أطلقنا مبادرة «زجاجة الواقع» ،وهي
حملة للحفاظ على املياه هدفها األساسي زيادة معدل الوعي
لدى أفراد املجتمع بأهمية االستهالك الواعي للمياه واألضرار
الناجمة عن إهدارها وإساءة استخدامها .متثل مبادرة «زجاجة
الواقع» أحدث إضافة إلى سلسلة من مبادراتنا احلالية يف مجال
االستدامة البيئية ،مبا يف ذلك ماكينات إعادة تدوير املنتجات
البالستيكية والتي يبلغ عددها  22ماكينة تدوير حالياً ،باإلضافة
إلى ماكينات إعادة تدوير البطاريات املستهلكة والعلب املعدنية.
وانسجاماً مع التزامنا التام بدعم الشركات صناعة األغذية
والشركات الصغيرة واملتوسطة احمللية ،تواصلت جهودنا
املوجهة لدعم منتجات «صنع يف قطر» من خالل
واستثماراتنا
ّ
منحها أولوية العرض عبر فروعنا ،فض ً
ال عن إطالق احلمالت
التسويقية التي تتضمن العديد من العروض الترويجية والصفقات
والسحوبات اإللكترونية عبر برنامج «مكافآت ميرة» .ويف السياق
ذاته ،نظمت امليرة خالل العام املاضي وحده ،العديد من الفعاليات
للشركات القطرية الصغيرة واملتوسطة منها؛ مبادرة الفواكه
واخلضروات احمللية ،وحملة دعم املنتجات الوطنية القطرية،
ومهرجان الرطب السنوي اخلامس ،وحملة معاً ،لدعم املنتجات
الوطنية .ونؤكد أن امليرة ستواصل جهودها احلثيثة لدعم املنتجات
الوطنية ،خاصة مع ما تشهده هذه املنتجات من منو ملحوظ من
حيث معدالت اإلنتاج وجودة املنتجات.
ومن ناحية أخرى ،يشهد تطبيق اجلوال اخلاص ببرنامج «مكافآت
ميرة» زيادة مطردة يف عدد املستخدمني ،وذلك كونه ميثل برنامج
فرصا أكبر لكسب
الوالء الذي متت ترقيته ليمنح العمالء للعمالء
ً
النقاط واستردادها أسرع من ذي قبل .وسعياً لتوسيع قاعدة
عمالء مكافآت ميرة وجذب عمالء جدد ،أطلقت امليرة العديد من

احلمالت الترويجية على مدار السنة ،والتي شملت نقاط مكافآت
إضافية مجانية مبناسبات متعددة مثل االحتفال بالذكرى السنوية
اخلامسة عشرة للميرة ،وعلى التس ّوق من املنتجات الوطنية
باإلضافة إلى العروض الترويجية اخلاصة والعروض اليومية
املذهلة والسحوبات اإللكترونية التي وصلت جوائزها إلى ماليني
نقاط املكافآت.
وبالنسبة خلطة للتطوير املستقبلي ،جند أنها ترتكز على محاور
التوسع يف مجال التجارة اإللكترونية ،وتطوير
ع ّدة ،أبرزها؛
ّ
وجتديد املتاجر ،والتحسني املستمر لبرنامج «مكافآت ميرة».
وجتسيداً لشعار امليرة «األكثر مت ّيزاً وقرباً» ،فإننا منضي وفق
خطة توسعية طموحة للتواجد يف مواقع مجدية اقتصاد ًيا ،وكذلك
يف املناطق التي تعاني نقصاً يف خدمات البيع بالتجزئة .وهنا أو ّد
أن أن ّوه إلى أن العام احلالي سوف يشهد على األقل تدشني خمسة
فروع جديدة للميرة .ويف ما يتعلق بخطوط املنتجات التي حتمل
عالمتنا التجارية ،نتطلع إلى توسيع نطاقها بشكل أكبر عبر إدخال
منتجات جديدة ،خاصة يف قسم األغذية العضوية التي يزداد
إقبال العمالء عليها يوماً بعد يوم .وعلى اجلانب اآلخر ،هناك
خطط واسعة النطاق يجري اإلعداد لها على قدم وساق لتجديد
تشكيلة املنتجات والعالمات التجارية يف فروع مختارة بهدف
تعزيز جتربة التس ّوق لعمالئنا .أما بخصوص برنامج مكافآت
ميرة ،فنحن نهدف إلى مواصلة حتسني تطبيق اجلوال اخلاص
بالبرنامج ،وتقدمي جتربة تسويقية مجزية وذات قيمة لعمالئنا
من خالل العروض الترويجية والسحوبات والترقيات والشراكات
احمللية لتعزيز والء عمالئنا .كما ال تزال اخلطط جارية ملواصلة
تطوير امليرة أون الين من خالل تطوير قدراتها وتوسيع نطاق
خدماتها لتغطي املزيد من املناطق داخل الدولة.
تنطلق شركة امليرة من قاعدة راسخة ترتكز على قيم النزاهة
واالحترام والشفافية ،جنباً إلى جنب مع إرثها العريق لتتبوأ مكانة
ريادية يف قطاع البيع بالتجزئة ،واضعة مصلحة املساهمني نصب
أعينها.
وختاماً ،أو ّد أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني ملجلس اإلدارة،
املديرين وموظفي الشركة على تفانيهم يف عملهم ،وما يبذلونه من
جهود من أجل النهوض بشركتنا .والشكر موصول إلى املوردين
والبائعني ومختلف الوزارات والهيئات احلكومية التي يجمعنا بهم
تعاون وثيق .وأقول لهم أن دعمكم خالل العام املاضي كان أحد
أهم العوامل التي مكنتنا من جتاوز التحديات ،واملُضي نحو آفاق
املستقبل بقوة وثبات.
شكراً لكم والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يوسف علي العبيدان
الرئيس التنفيذي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسرنا يف مجلس إدارة شركة امليرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق («الشركة») والشركات التابعة لها («املجموعة») أن
نقدم لكم تقرير احلوكمة احلادي عشر لعام  ،2021عن السنة املنتهية يف  31ديسمبر  ،2020كـ جزء من التقرير السنوى
الصادر عن الشركة.
ضي
بالرغم من التغيير الكبير الذي أحدثته جائحة كوفيد  19يف العالم أجمع خالل العام  ،2020إال أننا حرِ صنا على امل ُ ّ
رسختها
قدما بخطى ثابته نحو حتقيق الرؤية الوطنية لشركة امليرة ،على ضوء مبادئ اإلدارة واحلكم الرشيد التي ّ
مبادئ احلوكمة والتي تركت بصمة إيجابية إنعكست على أداء الشركة بصورة عامة ،يف ظل هذه الظروف.
وعلى مدار العام ومبساعدة فريق اإلدارة العليا فقد سعى مجلس اإلدارة من خالل دراسة املمارسات واألنظمة اخلاصة
باحلوكمة ،واإلشراف على تطبيقها ،للتأكد من كِ فايتها لتلبية جميع متطلبات اجلهات ذات اإلختصاص يف دولة قطر.
وهذا ما أثر إيجاباً للحصول على أفضل النتائج على مستوى شركة امليرة ،ميثل هذا التقرير اإلفصاح السنوى عن
أنظمة وممارسات احلوكمة ،وف ًقا لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية  ،الصادر
عن هيئة قطر لألسواق املالية.
نيابة عن مجلس إدارة شركة امليرة و اإلدارة التنفيذية العليا  ،نشكر جميع املساهمني على ثقتهم املستمرة.
عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير حوكمة الشركة الحادي عشر عن السنة المالية 2020
 .١تقرير حوكمة الشركة

مخاطر إعداد التقارير املالية:

تنطوي حوكمة الشركة على نظام داخلي يشمل السياسات،
واألفراد والعمليات بهدف حتقيق مصالح املساهمني وأصحاب
املصالح األخرى ،من خالل التوجيه الف ّعال ومراقبة األنشطة
اإلدارية باستخدام فطنة إدارة األعمال باإلضافة الى املوضوعية
والنزاهة.

تتمثل املخاطر الرئيسية يف إعداد التقارير املالية يف إما أن
البيانات املالية التقدم عرضاً حقيقاً وعادالً بسبب األخطاء
غير املقصودة ،أو املتعمدة «اإلحتيال» ،أو بسبب عدم نشر
البيانات املالية يف الوقت املناسب .ينشأ عدم وجود عرض عادل
عندما يحتوي واحد أو أكثر من كشوف أو إفصاحات القوائم
املالية على اخطاء «أو عن طريق السهو» قد تكون جوهرية.
تعتبر األخطاء غير صحيحة إذا كان بإمكانها ،بشكل فردي
أو جماعي ،التأثير على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها
املستخدمون بنا ًء على تلك البيانات املعروضة.

نحن يف شركة امليرة ،على وجه التحديد ،ملتزمون بتلبية
إحتياجات عمالءنا ألننا نعتقد أنها ستضمن تلبية تطلعات
أصحاب املصلحة األخرين ،نحن نؤمن بأن حوكمة الشركات
اجليدة توفر طريقة فعالة للوفاء بكل من تطلعات العمالء
وأصحاب املصالح ،نحن نؤمن بأن حوكمة الشركات هي أسلوب
حياة وليست مجرد إلزام قانوني.
ومن أجل خدمة عمالئنا وشركائنا بشكل أفضل ،تلتزم شركة
امليرة بتطوير ودعم بنية حوكمة للشركة تعكس أعلى معايير
الرقابة واالستقاللية والشفافية .إن اإلطار التوجيهي إلنشاء
بنية حوكمة الشركة مت توفيره يف نظام حوكمة الشركات
املساهمة املدرجة يف السوق الرئيسية الذي أصدر من هيئة
قطر لألسواق املالية (« )»QFMA CGCبتاريخ  15مايو ،2017
يف حني أن املرجعية العامة هي للقوانني املعمول بها واألنظمة
األخرى لدولة قطر وبورصة قطر ،باإلضافة الى أنظمة
احلوكمة الدولية املعترف بها.
إن تقرير احلوكمة يسلط الضوء على العناصر الرئيسية لنظام
ّ
احلوكمة وقد صمم ونفذ ليحتوي على متطلبات احلوكمة يف
شركة امليرة للفترة املشمولة يف التقرير من  1يناير  2019إلى
 31ديسمبر .2020

للحد من هذه املخاطر يف إعداد التقارير املالية ،أنشأت
الشركة الضوابط الداخلية املعمول بها إلعداد التقارير املالية
( )ICOFRبهدف تقييم ضمان معقول وليس مطق ضد
األخطاء اجلوهرية ،وقد أجرت تقييماً لفعالية الرقابة الداخلية
للشركة على القوائم املالية بناء على اإلطار واملعايير احملددة يف
الرقابة الداخلية – اإلطار املتكامل ( :)2013الصادر عن جلنة
املنظمات الراعي للجنة (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission
“COSO”).
كما أوصت ( )COSOبوضع أهداف محددة لتسهيل التصميم
وكذلك فعالية تقييم التشغيل للضوابط الداخلية إلعداد
التقارير املالية .نتيجة لذلك ،عند إنشاء الضوابط الداخلية
املعمول بها إلعداد التقارير املالية ( ، )ICOFRإعتمدت اإلدارة
أهداف البيانات املالية التالية وفقاً لألتي:
¨¨الوجود /الوقوع  -املوجودات واملطلوبات موجودة وحدثت
املعامالت.

 .2تقرير مجلس اإلدارة عن الضوابط الداخلية
املعمول بها

¨¨التكامل - :يتم تسجيل جميع املعامالت ،يتم تضمني
أرصدة احلسابات البيانات املالية املوحدة.

يتولى مجلس إدارة شركة امليرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق
(«الشركة») والشركات التابعة لها («املجموعة») املسؤولية
الكاملة إلنشاء واحلفاظ على الرقابة الداخلية الكاملة املعمول
بها إلعداد التقارير املالية ( .)ICOFRإن الرقابة الداخلية
املعمول بها إلعداد التقارير املالية هي عملية مصممة لتوفير
ضمان معقول فيما يتعلق مبوثوقية التقارير املالية وإعداد
البيانات املالية وإعداد البيانات املالية املوحدة للشركة ألغراض
إعداد التقارير اخلارجية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية ( .)IFRSحيث يتضمن ( )ICOFRضواط اإلفصاح
واإلجراءات املصممة ملنع األخطاء.

¨¨التقييم  /القياس  -يتم تسجيل األصول واخلصوم
واملعامالت يف التقارير املالية باملبالغ املناسبة.
¨¨احلقوق وااللتزامات وامللكية  -يتم تسجيل احلقوق
وااللتزامات بشكل مناسب كأصول وخصوم.
¨¨العرض واإلفصاح  -التصنيف واإلفصاح وعرض التقارير
املالية مناسب.
مع ذلك ،فإن أي نظام للرقابة الداخلية مبا يف ذلك (،)ICOFR
بصرف النظر عن مدى حسن إدارته وتشغيله ،ميكن أن يوفر
فقط ضماناً معقوالً ولكن ليس مطلقاً لتحقيق أهداف نظام
التحكم هذا ،على هذا النحو قد المتنع ضوابط الكشف
واإلجراءات أو األنظمة اخلاصة ب ( )ICOFRجميع األخطاء
واالحتيال ،عالوة على ذلك  ،يجب أن يعكس تصميم نظام
التحكم حقيقة وجود قيود على املوارد  ،ويجب األخذ يف
االعتبار فوائد الضوابط بالنسبة لتكاليفها.
الميرة التقرير السنوي | 2020
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تنظيم نظام الرقابة الداخلية

قياس تصميم وفعالية تشغيل الرقابة الداخلية:

يتحمل رؤساء الشركات والوظائف مسؤولية تنسيق األنشطة
التشغيلية اخلاضعة لسيطرتهم بحيث تتوافق مع إستراجتية
شركة امليرة للمواد االستهالكية ومتوافقة مع جميع السياسات
الداخلية «على جميع املستويات /املجموعة األعمال ،الوظيفة
والبلد» واللوائح والقوانني اخلارجية التي تنطبق على األعمال
والوظائف.

قامت املجموعة بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية ()ICOFR
للعام  ،2020وتضمنت عملية التقييم ايضا مدى مناسبة
التصميم ،والتطبيق ومدى فعالية نظام الرقابة الداخلية
( )ICOFRو مت أخذ التالي يف اإلعتبار:

يتم تنفيد الضوابط داخل نظام الضوابط الداخلية املعمول
بها إلعداد التقارير املالية ( )ICOFRمن قبل جميع وظائف
األعمال ووظائف البنية التحتية مع املشاركة يف مراجعة
موثوقية الدفاتر والسجالت التي تقوم عليها البيانات املالية.
نتيجة ذلك .ينطوي تشغيل الضوابط الداخلية املعمول بها
إلعداد التقارير املالية ( )ICOFRعلى موظفني يف وظائف
مختلفة يف جميع أنحاء املنظمة.
ضوابط احلد من مخاطر أخطاء التقارير املالية
يتكون نظام الضوابط الداخلية املعمول بها إلعداد التقارير
املالية ( )ICOFRمن عدد كبير من الضوابط واإلجراءات
الداخلية التي تهدف الى التقليل من مخاطر البيانات املالية
اخلاطئة .يتم دمج هذه الضوابط يف عملية التشغيل وتشمل
تلك التي:
¨¨تكون مستمرة أو دائمة بطبيعتها مثل اإلشراف داخل
السياسات واالجراءات املكتوبة أو الفصل بني الواجبات.
¨¨تعمل على أساس دوري مثل تلك التي يتم تنفيذها كجزء
من عملية إعداد البيانات املالية السنوية.
¨¨تكون وقائية أو كشفية يف طبيعتها
¨¨لها تأثير مباشر أو غير مباشر على البيانات املالية
نفسها .تشتمل الضوابط التي تأثير غير مباشر على
البيانات املالية على ضوابط مستوى الكيان وضوابط
عامة لتكنولوجيا املعلومات مثل الوصول إلى النظام
وضوابط النشر ،يف حني أن ضوابط التحكم التي لها
تأثيرمباشر ميكن أن تكون ،على سبيل املثال ،التسوية
التي تدعم مباشرة عنصر لوحة امليزانية العمومية.
¨¨ميزة املكونات االلية واليدوية .الضوابط األلية هي وظائف
حتكم مدمجة يف عمليات النظام مثل الفصل الذي يفرضه
التطبيق على ضوابط العمل وفحص الواجهة على إكتمال
ودقة املدخالت .الضوابط الداخلية اليدوية هي تلك
التي يديرها فرد أو مجموعة من األفراد مثل ترخيص
املعامالت.
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¨¨خطر األخطاء يف بنود بيان البيانات املالية ،مع األخذ
يف اإلعتبار بعض العوامل مثل األهمية اجلوهرية وقابلية
عدم توفر أخطاء يف البيانات املالية.
¨¨حساسية الضوابط احملددة للفشل ،مع األخذ يف اإلعتبار
عوامل مثل درجة األمتتة والتعقيد ومخاطر جتاوز اإلدارة
وكفاءة املوظفني ومستوى احلكم املطلوب.

تقرير مجلس اإلدارة

اجلوهرية ،وعدم وجود نقاط ضعف كبيرة قد تؤثر على املركز
املالي للمجموعة خالل العام.

 .3تقرير مجلس اإلدارة حول إلتزام الشركة لقوانني
هيئة قطر للمال املطبقة والتشريعات ذات الصلة مبا
يف ذلك قانون احلوكمة للشركات والكيانات القانونية
املدرجة يف السوق الرئيسية («النظام») كما يف 31
ديسمبر 2020
من متطلبات املادة الثانية ( )2من قرار مجلس إدارة هيئة
قطر لألسواق املالية رقم  5لعام  2016بشأن قانون حوكمة
الشركات ،من جميع الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف
السوق الرئيسية اتخاذ خطوات لالمتثال ألحكام القانون خالل
الفترة املسموح بها.

حتدد هذه العوامل ،بشكل إجمالي ،طبيعة ومدى األدلة التي
تتطلبها اإلدارة من أجل أن تكون قادرة على تقييم ما إذا
كان تصميم وتشغيل نظام ( )ICOFRفعاالً أم ال ،يتم إنشاء
األدلة نفسها من إجراءات متكاملة ضمن املسؤوليات اليومية
للموظفني أو من اإلجراءات املنفذة خصيصاً ألغراض تقييم
( . )ICOFRتشكل املعلومات الواردة من مصادر أخرى أيضاً
مكوناً مهماً للتقييم .حيث أن أقل هذه األدلة قد تثير إهتمام
اإلدارة أو قد تثبت النتائج.

لقد شارك جميع أصحاب املصلحة املعنيني يف الشركة يف
اجلهود املبذولة لالمتثال ألحكام القانون على أساس مبدأ
الشفافية والعمل التعاوني.

تضمن تقييم اإلدارة مراجعة للضوابط املتعلقة بالعمليات
التالية:

باإلضافة إلى اجلهود التي مت بذلها  ،ستواصل الشركة جهودها
لضمان االمتثال ألحكام القانون.

¨¨اإليرادات

 .4املساهمون

¨¨عملية إغالق وترحيل البيانات اخلتامية
¨¨اخلزينة و االستثمارات
¨¨رواتب املوظفني
¨¨األصول الثابتة و االصول غير امللموسة
¨¨املشتريات و املصروفات
¨¨إدارة املخزون
تضمنت عملية التقييم أيضاً تقييماً لتصميم تطبيق وتقييم
فعال ّية تشغيل أنظمة الرقابة العامة على مستوى الشركة،
وأنظمة الرقابة العامة لتكنلوجيا املعلومات وأنظمة الرقابة
على اإلفصاح.
النتيجة:
نتيجة لعملية تقييم التصميم والتطبيق ،وعملية تقييم فعالية
تشغيل ِ
أنظمة الرقابة الداخلية ( )ICOFRلم حتدد اإلدارة أي
نقاط ضعف جوهرية ،وخلُصت اإلدارة إلى أن ِ
أنظمة الرقابة
الداخل ّية ( )ICOFRقد مت تصميمها بشكل مناسب ومت تشغيلها
بشكل ف ّعال حتى تاريخ  31ديسمبر  2020من جميع النواحي

وبتوجيه من مجلس إدارتها ،عملت امليرة على تطوير وحتقيق
االمتثال الكامل ملتطلبات هذا النظام .وشمل ذلك تعاقد امليرة
مع مستشار دولي محترف للعمل بشكل مشترك مع األشخاص
املعنيني يف الشركة للتوفيق بني الشركة ومتطلبات النظام.

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

 .5معلومات املساهمة
تأسسـت شركـة امليـرة للمـواد اإلستهالكيـة كشركـة مساهمـة
قطرية وفقاً ألحكام القانـون رقم ( )24لسنة  2004بتحويل
اجلمعيات التعاونية إلى شركة مساهمة قطرية .مت إصدار
القرار رقم  40لعام  2005بتاريخ  28فبراير  2005من قبل
وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركة وفقا ٌ ألحكام املادة
رقم  68من القانون رقم  5لعام  2002بشأن الشركات التجارية
ونظام التأسيس اخلاص بها .ومت توفيق أوضاع الشركة
مبوجب قرارات اجتماع اجلمعية العامة الغير عادية املنعقدة
بتاريخ  5أكتوبر 2016م .مبوجب القانون رقم  11لسنة 2015م
بإصدار قانون الشركات التجارية واحكام عقد التأسيس
والنظام األساسي املعدلة.
رأس مال الشركة هو  200.000.000ريال قطري ،مقسم إلى
 200.000.000سهم بعد جتزئة السهم ،بقيمة أسمية  1ريال
قطري للسهم الواحد.
أدرجت شركة امليرة يف سوق قطر لألوراق املالية بتاريخ 28
أكتوبر ( 2009مؤشر رمز شركة امليرة هو )MERS :على قائمة
اإلدراج يف ضوء املساهمة التالية:
املساهمون

عدد األسهم
اململوكة

شركة قطر القابضة 52.000.000
كافة مساهمني
القطاع اخلاص

148.000.000

نسبة املساهمة
%26
%74

يحدد النظام األساسي املعدل للشركة بأن شركة قطر القابضة
متتلك  ،%26وأن إجمالي عدد األسهم التي ميتلكها أحد
املساهمني يجب أال تتجاوز  %5ومن هنا نود أن نفصح عن
نسبة مساهمة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية
كما يف  31ديسمبر  ،2020حيث متتلك  %6.9أي ما يعادل
 13.783.266من إجمالي أسهم الشركة .وحرصا من الشركة
على االلتزام بالنسبة القصوى ملا ميكن أن ميتلكها أي مساهم
يف الشركة ،فإن شركة امليرة تعتمد على سوق قطر لألوراق
املالية للحصول على معلومات صحيحة وحديثة لسجل
املساهمني و حتتفظ بها.

 .6مجلس اإلدارة  ،جلان املجلس واإلدارة التنفيذية
العليا
يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف على حوكمة شركة امليرة ،كما أنه
يتولى مسؤولية اإلشراف على األنشطة التجارية والعمليات و
إدارة شؤون الشركة بشكل فعال.
مسؤوليات مجلس اإلدارة محددة يف النظام األساسي للشركة،
أطار احلوكمة و محددة بشكل أوسع يف ميثاق مجلس اإلدارة،
إمتثاالً لنظام احلوكمة الصادر من هيئة قطر لألسواق
الميرة التقرير السنوي | 2020
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املالية املادة  ،8ميكن اإلطالع على ميثاق مجلس اإلدارة يف
موقع الشركة www.almeera.com.qa/investors/
corporate-governance/board-charter
من أجل توفير وسيلة منظمة ومحددة لتحقيق أهداف الشركة
و القيام بتحديد املسائل املتخصصة واحملددة يف الوقت
املناسب ،قام مجلس إدارة الشركة بتكوين جلان املجلس التالية
مبا يتوافق مع نظام حوكمة الشركات:
¨¨جلنة التدقيق واملخاطر
¨¨جلنة الترشيحات واملكافأت
¨¨جلنة املناقصات و املزايدات
لتفاصيل أوفى حول جلان املجلس تتوفر يف القسم .7
إضافة الى ذلك ،قام مجلس اإلدارة بتفويض مهام إدارة الشركة
اليومية للرئيس التنفيذي ،مبوجب توجيهات وصالحيات
مفوضة محددة ،وتظل املسؤولية النهائية لدى مجلس اإلدارة.
الواجبات واملهام التي مت تفويضها للرئيس التنفيذي
¨¨وضع وتنفيذ إسترتيجية مجلس اإلدارة املعتمدة تعكس
اإلهداف واألولويات الطويلة األجل.
¨¨تنفيذ إطار حوكمة الشركات الذي إعتُمِ د من مجلس
اإلدارة
¨¨حتمل املسؤولية الكاملة أمام مجلس اإلدارة جلميع جوانب
عمليات امليرة واألداء.
¨¨احلفاظ على احلوار بشكل مستمر مع مجلس اإلدارة
ورئيس مجلس اإلدارة.
¨¨بناء واحلفاظ على فريق إدارة فعال.
¨¨ضمان التخطيط التشغيلي الكايف وإدارة املخاطر وأنظمة
الرقابة الداخلية.
¨¨رصد عن كثب للعمليات والنتائج املالية وفقاً للخطط
وامليزانيات
¨¨متثيل امليرة للعمالء الرئيسني ،واجلمعيات املهنية،
ومقدمي اخلدمات واملنظمني ،واحلفاظ على عالقات
عامة داخلية وخارجية فعالة والتصرف ،بالتعاون مع
رئيس مجلس اإلدارة ،كمسؤول إتصال معتمد من امليرة
مع وسائل اإلعالم من أجل التصريحات الصحفية.
¨¨نشر مبادرات شركة امليرة
ميكن االطالع على مؤهالت وخبرات املدير التنفيذي يف امللحق
2
قام مجلس اإلدارة بتعيني الرئيس التنفيذي كمتحدث رسمي
معتمد للتحدث نيابة عن الشركة لنشر املعلومات العامة أو
24
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وقد قامت الشركة بتعديل النظام األساسي ليتوافق مع نظام
حوكمة الشركات والكيانات القانونية املدرجة يف السوق
الرئيسية.

الرد على استفسارات محددة من وسائل اإلعالم أو للرد على
الشائعات عن طريق الرفض أو اإلثبات.

 .7تفويض املهام
مت توثيق تفويض السلطات واألدوار واملسؤوليات اخلاصة بكل
الوظائف يف إطار احلوكمة ،مع وجود حدود واضحة للسلطة
باإلضافة لإلحترام الصارم ملبدأ التوقيع املزدوج ،واملتطلبات
املتناسبة مع مبدأ (العيون األربعة) و إلعتماد الصفقات
التجارية .كما إعتمد مجلس اإلدارة اإلجراءات والسياسات
التشغيلية يف إجتماعه السابع املنعقد يوم اإلثنني بتاريخ
 21نوفمبر  ،2011وفقا ٌ للدراسات املتخصصة التي قام بها
مجموعة من اخلبراء اإلستشاريني.
وباإلضافة الى ما مت إجنازه ،ستستمر الشركة يف جهودها
بتوفيق األوضاع وذلك بتحديث كافة مواثيق العمل وسياسات
وممارسات احلوكمة بالشركة حسب املتطلبات اجلديدة.
 .7.1ميثاق املجلس
وف ًقا ألحكام نظام احلوكمة  ،قام مجلس اإلدارة بتعديل ميثاق
مجلس اإلدارة ليعكس متطلبات قانون احلوكمة للشركات
والكيانات القانونية املدرجة يف السوق الرئيسية الصادرة عن
هيئة قطر لألسواق املالية مبوجب القرار رقم  5لعام ، 2016
يحدد ميثاق مجلس اإلدارة مهام املجلس وواجباته ومسؤوليته
املتعلقة بالعمل واملساعدة عن طريق ممارسة صالحياته
لتحقيق أهداف الشركة .يتم نشر ميثاق املجلس املعدل على
موقع الشركة للرجوع إليه بشكل عام من قبل أصحاب املصلحة.
 .7.2مدونة قواعد السلوك املهني

وميكن احلصول على تفاصيل إضافية عن أعضاء مجلس
اإلدارة متضمنه يف اجلزء اخلاص بأعضاء مجلس اإلدارة لهذا
التقرير يف احمللق 1

املسمى

التعيني األول

التمثيل

الوضع

األسهم عند
الترشيح

األسهم يف
٣١-١٢-٢٠١٩

املهندس/عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل
تركي السبيعي
نائب
السيد/علي بن هالل علي عمران
الرئيس
الكواري
األستاذ الدكتور /خالد إبراهيم
عضو
السليطي
السيد/محمد هاشم عبداهلل املصطفوي عضو
الهاشمي

مارس 2019
مارس 2019

شركة قطر
القابضة
شركة قطر
القابضة

غير مستقل

الينطبق

الينطبق

غير مستقل

الينطبق

4.240

مارس 2019

املساهمني

مستقل

2.000

221.210

مارس 2019

املساهمني

مستقل

36.500

23.610

5

الشيخ /نايف بن عيد بن محمد ال ثاني

عضو

مارس 2019

املساهمني

مستقل

69.500

7.060

6

السيد/هتمي علي خليفة الهتمي

عضو

أبريل 2019

املساهمني

غير مستقل

20.000

1.100.000

7

السيد /عيسى خالد عيسى املسلماني

عضو

أبريل 2019

املساهمني

مستقل

٢ ٠٠٠

-

الرقم
1
2
3
4

االسم

الرئيس

 .7.4إجتماعات املجلس

 .7.5أنشطة مجلس خالل العام 2020

يجتمع مجلس إدارة الشركة بشكل دوري ومنتظم ،حيث يجب
أن اليقل عدد إجتماعات املجلس عن  6إجتماعات سنوياً ،وقد
عقد مجلس إدارة شركة امليرة  10إجتماعات خالل العام
. 2020

خالل العام  ،2020أحرز مجلس إدارة امليرة أهدافاً عدة يف
مجال احلوكمة و قام باإلشراف أيضاً على تنفيذ عدد من
املبادرات الناجحة ،من ضمنها:
¨¨إعتماد خطة العمل اإلستراتيجية لثالث سنوات
¨¨املصادقة على تقرير احلوكمة لسنة .2020

إجتماعات
املجلس

تاريخ االجتماع

عدد
احلاضرين

عدد األعضاء
الغائبني

1

-20يناير20-

7/7

0

2

-19فبراير20-

7/6

1

3

-16أبريل20-

٧/٦

1

قام مجلس اإلدارة بإعتماد مدونة قواعد السلوك املهني ليعكس
إلتزامه بأعلى مستوى من األمانة والنزاهة األخالقية واملهنية،
سيتم نشر مدونة قواعد السلوك املهني يف موقع الشركة
اإللكتروني ملرجعية أصحاب املصالح.

4

-14يوليو20-

7/6

1

5

-5أغسطس20-

7/6

1

6

-12أغسطس20-

7/6

1

7

-8سبتمبر20-

7/6

1

 7.3تكوين املجلس

8

-23اكتوبر20-

7/7

0

وفقاً للنظام األساسي املعدل للشركة ،يتألف مجلس إدارة
شركة امليرة من  7أعضاء ،مت تعيني إثنان ( )2منهم عن طريق
شركة قطر القابضة من بينهما رئيس املجلس .كما انتخب
األعضاء اخلمسة املتبقون عن طريق اإلقتراع السري والذي
شمل املُساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة.

9

-28اكتوبر20-

7/7

0

¨¨تقييم اإلدارة التنفيذية للشركة وتقييم األداء الشامل
للشركة.

10

-28ديسمبر20-

7/5

2

¨¨تقييم أنشطة جلان مجلس اإلدارة وإستعراض تقارير
عمل اللجان السنوية.

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

¨¨املصادقة على جدول اعمال اجلمعية العمومية.
¨¨اعتماد احلسابات اخلتامية املوحدة واملدققة للسنة املالية
.2020
¨¨املصادقة على العطاءات.
¨¨مناقشة حتديث  /تطوير العمليات التشغيلية يف الشركة.
¨¨مناقشة املبادرات االستثمارية يف شركة امليرة.
¨¨مناقشة املسائل القانونية اخلاصة بشركة امليرة.

¨¨املوافقة على توصيات جلنة املكافآت والترشيحات بصرف
مكافأة أداء سنوي لإلدارة التنفيذية.
الميرة التقرير السنوي | 2020
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 .7.6تعريف أعضاء مجلس اإلدارة وتطوير التعليم املستمر

 .٧.9التزامات أعضاء مجلس اإلدارة

 .8.1جلنة التدقيق واملخاطر

قامت امليرة بتطوير برنامج تعريف و برنامج تعليمي ألعضاء
مجلس اإلدارة اجلدد مبجرد تعيينهم ،جلعلهم أكثر إملاماً مع
جميع جوانب األنشطة التجارية يف امليرة ،هيكل الشركة،
اإلدارة و جميع املعلومات األخرى التي تساعد يف متكني
أعضاء املجلس من حتمل مسؤولياته.

كل أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمون بواجباتهم ومسؤولياتهم
املستحقة للشركة على النحو املنصوص عليه يف ميثاق مجلس
اإلدارة ،ووفقاً للقانون ومبوجب املادة  ١٢من نظام احلوكمة
على وجهِ التحديد.

تأسست جلنة التدقيق واملخاطر يف عام  2005من قبل مجلس
اإلدارة وتقدم تقاريرها ملجلس اإلدارة ،ولها تفويض على النحو
املنصوص عليه يف ميثاق مجلس اإلدارة والذي يتضمن مراجعة
فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للسنة احملاسبية والفترة حتى
تاريخ املوافقة على القوائم املالية .يتمتع أعضاء جلنة التدقيق
واملخاطر باخلبرة الالزمة ألداء مهام جلنة التدقيق واملخاطر
وواليتها.

يف العام  ،2020قامت شركة امليرة بتنظيم برنامج تدريبي
ألعضاء مجلس اإلدارة حول نظام حوكمة الشركات.
توفر سياسة تدريب أعضاء مجلس اإلدارة التوجيه واإلرشاد
ألعضاء املجلس حول البرنامج التعريفي ،وبرنامج التعليم
املستمر بشكل ميكنهم االعتماد عليه.
 .7.7عدم احلظر بني املناصب
ضمنت الشركة فصل األدوار بني رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي ،كما أن رئيس مجلس اإلدارة ليس عضواً يف اي من
جلان املجلس.
إضافة إلى ذلك ،قام رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بتقدمي
إقرار خطي مكتوب سنوي بعدم اجلمع بني املناصب احملظورة
وفقاً ألحكام املادة  7من نظام احلوكمة.
 .7.8واجبات رئيس مجلس اإلدارة
رئيس املجلس هو املسؤول عن ضمان حسن سير العمل يف
املجلس ،بطريقة مناسبة وف ّعالة مبا يف ذلك إيصال املعلومات
بشكل كامل ودقيق ويف الوقت املناسب إلى أعضاء مجلس
اإلدارة.
أن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة تشمل  -ولكنها
ال تقتصر على -رئاسة املجلس ،واالجتماعات العامة ،وضمان
سير ف ّعال إلجتماعات املجلس ،وتشجيع أعضاء املجلس على
املشاركة الفعالة ،واملوافقة على جدول أعمال إجتماعات
املجلس ،وتسهيل التواصل الفعال مع املساهمني وإيصال آرائهم
إلى مجلس اإلدارة ،وتقييم أداء املجلس بشكل سنوي.

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
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العضو
املهندس عبداهلل بن عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي
السيد  /علي بن هالل علي عمران الكواري
األستاذ الدكتور /خالد إبراهيم السليطي
السيد  /محمد عبداهلل املصطفوي الهاشمي
الشيخ /نايف بن عيد بن محمد ال ثاني
السيد  /هتمي علي خليفة الهتمي
السيد  /عيسى خالد عيسى املسلماني
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 .7.10تقييم أداء املجلس
قامت شركة امليرة بتطوير برنامج تقييم ملجلس اإلدارة ،و جلان
مجلس اإلدارة إمتثاالً ألحكام نظام احلوكمة.
قام رئيس مجلس اإلدارة بعمل تقييم شامل للمجلس ككل وجلان
املجلس لتحديد ما إذا كان املجلس وجلانه فاعلني بالشكل
األمثل ،و أن مشاركتهم تصب يف املصلحة العليا للشركة ،وقد
كانت نتائج تقييم املجلس كاألتي:
ممتاز

الرقم
1

مجلس اإلدارة

✓

2

جلنة التدقيق واملخاطر

✓

3

جلنة الترشيحات واملكافأت

✓

4

جلنة املناقصات واملزايدات

✓

إضافة الي ذلك ،قام رئيس املجلس عن طريق جلنة الترشيحات
واملكافأت بعملية تقييم شاملة ألعضاء املجلس ،وعملية تقييم
ذاتي ألعضاء املجلس.

 .8جلان املجلس
أنشا املجلس ثالث جلان وهي جلنة التدقيق واملخاطر ،وجلنة
الترشيحات واملكافئات ،وجلنة املناقصات واملزايدات ،وذلك
لتسهيل أعمال املجلس واملساعدة يف تنفيذ مسؤولياته وقراراته
حسب متطلبات نظام احلوكمة،
تشكيل جلان مجلس اإلدارة كالتالي:

الدور يف املجلس
الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

جلنة التدقيق
واملخاطر

عضو اللجنة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة

جلنة
الترشيحات و
املكافأت

رئيس اللجنة
عضو اللجنة

جلنة املناقصات
واملزايدات
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

الرقم
1
2
3
4

االسم
الشيخ  /نايف بن عيد محمد ال ثاني
السيد /محمد بن عبداهلل املصطفوي الهاشمي
السيد /عيسى بن خالد عيسى املسلماني
السيد /السيد محمد سالم

بشكل عام ،فإن جلنة التدقيق واملخاطر تسعى إلى ضمان أن
تكون عملية اإلدارة بأكملها توفر رقابة كافية على املخاطر
األساسية لشركة امليرة ،من خالل النظر يف التقارير الدورية
من املراجعة الداخلية واخلارجية ،إلى جانب املناقشات مع
كبار املديرين.
تتكون جلنة التدقيق واملخاطر من  3أعضاء وامني سر:

املسمى

الوضع

استقاللية

الرئيس
عضو
عضو
أمني سر

عضو مجلس ،غير تنفيذي
عضو مجلس ،غير تنفيذي
عضو مجلس ،غير تنفيذي

مستقل
مستقل
مستقل
غير مستقل

اجتمعت جلنة التدقيق واملخاطر  7مرات خالل العام ،2020
ويتكون الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة من أصحاب اخلبرة
املالية واحملاسبية .ومت توثيق مسؤوليات اللجنة يف ميثاقها
احلالي هي على النحو التالي:
¨¨إعادة النظر بشكل سنوي يف مواثيق اإلمتثال ،وجلنة
التدقيق واملخاطر  ،التدقيق الداخلي ،والتوصية إلى
املجلس بالتغييرات أو التحديثات.
¨¨التوصية للمجلس مبرشحي مدققي احلسابات
اخلارجيني ،واملوافقة على تعويضات مدققي احلسابات
اخلارجيني ،ومراجعة نطاق ونتائج التدقيق ،ومدى
ف ّعاليته.
¨¨املوافقة على أي عمل غير التدقيق والتي يتعني على
مدققي احلسابات اخلارجيني القيام بها.
¨¨تأكيد وضمان إستقالل رئيس (رؤساء) اإلمتثال،
والتدقيق الداخلي ،ومدققي احلسابات اخلارجيني ،مبا
يف ذلك مراجعة اخلدمات اإلستشارات اإلدارية ،والرسوم
املرتبطة بها التي يقدمها املدققون اخلارجيون ،كل ذلك
بشكل سنوي.

تنفيذي – التدقيق الداخلي

¨¨بالتشاور مع مدققي احلسابات اخلارجيني ورئيس
التدقيق الداخلي ،يتم النظر يف نطاق وخطة التدقيق
الداخلي واخلارجي.
¨¨بالتعاون مع رئيس التدقيق الداخلي ومدققي احلسابات
اخلارجيني ،يتم مراجعة تنسيق جهود التدقيق ،وضمان
إكتمال التغطية ،وتخفيض اجلهود املكررة ،واإلستخدام
الف ّعال ملوارد التدقيق.
¨¨بالتعاون مع مدير الشؤون املالية ومدققي احلسابات
اخلارجيني وعند اإلنتهاء من املراجعة الفصلية والفحص
السنوي ،تتم مراجعة ما يلي:
xxالقوائم املالية الربعية والسنوية املدققة والبيانات
املالية املراجعة السنوية واحلواشي ذات الصلة،
ونزاهة التقارير املالية للشركة وفقا للمبادئ
احملاسبية املعمول بها يف الشركة.
xxتتولى جلنة التدقيق واملخاطر املوافقة بالنيابة
عن املجلس ،على كل القوائم املالية الربع سنوية
واإلعالنات املتماثلة لثالث األرباع األولى من كل
سنة مالية.

¨¨بالتعاون مع اللجان األخرى ،واإلدارة ،رئيس (رؤساء)
اإلمتثال ،التدقيق الداخلي ومدققي احلسابات
اخلارجيني ،تتم مراجعة املخاطر الهامة أو إحتماالت
التعرض املوجودة ،وتقييم خطوات اإلدارة املتخذة للحد
من هذه املخاطر على الشركة.

عضو اللجنة
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¨¨تتولى جلنة التدقيق واملخاطر التوصية إلى مجلس
اإلدارة ،املوافقة على النتائج املالية السنوية واإلعالنات
ذات الصلة:
xxتدقيق املدققني اخلارجيني للقوائم املالية
السنوي والتقارير املرتبطة بها.
xxمدى كفاءة نظام الرقابة احملاسبية للشركة.
xxاملساعدة املقدمة من اإلدارة إلى املدققني
اخلارجيني.
xxأي مالحظات أو توصيات جوهرية ذات صلة من
قبل املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني مع
ردود اإلدارة عليها.
xxأي تغييرات جوهرية مطلوبة يف خطة تدقيق
املدققني اخلارجيني ،وأي صعوبات خطيرة أو
خالفات مع اإلدارة متت مواجهتها خالل عملية
التدقيق وإيجاد احللول لها ،وغيرها من املسائل
املتعلقة بعملية التدقيق.
¨¨النظر واملراجعة السنوية ملا يلي بالتعاون مع اإلدارة
ورئيس اإلمتثال والتدقيق الداخلي:
xxاملالحظات اجلوهرية من قبل التدقيق الداخلي
واإلمتثال خالل السنة ،وردود اإلدارة امللحقة بها؛

28

¨¨مناقشة تقرير املخاطر بالشركة جلميع اإلدارات حتى
نهاية الربع الثالث واملُعد بواسطة السادة  /بروتيفتى.
 .8.2جلنة الترشيحات واملكافآت

¨¨مراجعة عروض مكاتب التدقيق ملراجعة بيانات السنة
املالية  2020والتحقق من وضع الضوابط املالئمة إلختيار
العرض األنسب منها.

تأسست جلنة الترشيحات واملكافآت يف 2012/12/16
حيث اعتمدت جلنة الترشيحات واملكافآت ميثاقاً ملساعدتها
فصل هذا امليثاق
يف ممارسة صالحياتها وأداء واجباتها .ويُ ّ
الغرض من اللجنة وتكوينها ،وإجراءات إجتماعاتها ومسؤوليات
اللجنة.

¨¨اختيار شركة تدقيق خارجية ديلويت آند توش ملراجعة
البيانات املالية للعام املالى 2020
¨¨اعتماد خطة عمل التدقيق الداخلي للعام املالي ، 2020
. 2021
¨¨مناقشة تقريرالتدقيق الداخلي حول البيانات املالية فى
2019/12/31

xxاملوازنة والتوظيف يف التدقيق الداخلي واإلمتثال.

¨¨مناقشة واعتماد البيانات املالية للربع الثالث من عام
2020
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¨¨مناقشة تقارير جلنة اإلبالغ عن املخالفات والشكاوى
خالل عام 2020م.

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

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

¨¨اإلشراف على إدارة إستمرارية األعمال وتخطيط
إستمرارية األعمال لصالح الشركة.

¨¨مناقشة وإعتماد أنظمة الرقابة الداخلية املُطبقة بالشركة
حول التقاريراملالية حسب ُمتطلبات احلوكمة.

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

¨¨مناقشة وإعتماد البيانات املالية للنصف األول من عام
2020

¨¨مراجعة املسائل القانونية والتنظيمية التي قد يكون
لها أثر مادي على البيانات املالية ،وسياسات اإلمتثال
املتبادلة ذات الصلة ،والبرامج ،والتقارير الواردة من
اجلهات التنظيمية.

¨¨تكليف شركة إستشارية خارجية مكتب مازارث للحصول
على خدمات معاونة للتدقيق الداخلى وذلك حتى تاريخ
2021/12/31

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

¨¨مناقشة واعتماد البيانات املالية للربع األول من عام
. 2020

¨¨يستعرض مع رئيس (رؤساء) التدقيق الداخلي واإلمتثال
أو اإلدارة ،نتائج مراجعة إمتثال الشركة للقوانني اخلارجية
وقانون السلوك املهني للشركة.

¨¨مناقشة سياسة أختيار املوردين وتقييم آدائهم وتقدمي
التوصيات الالزمة بشأنها .

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

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

¨¨مراجعة الصفقات ذات املصلحة الشخصية ،واألنشطة
الغير مالئمة للشركة (إن وجدت).
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¨¨مناقشة التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي
خالل الفترة
¨¨إطالع ومناقشة اللجنة لتقارير التدقيق الداخلى عن
متابعة تنفيذ التوصيات السابقة للسادة  /برايس وتر
هاوس والتدقيق الداخلى واخلاصة ببعض إدارات
الشركة.

الرقم
1
2
3
4

االسم
األستاذ الدكتور /خالد بن إبراهيم السليطي
السيد /محمد عبداهلل املصطفوي الهاشمي
السيد  /هتمي علي خليفة الهتمي
السيد /عبداهلل عالء الدين احلكيم

وتعنى هذه اللجنة بعدة أمور أهمها:
¨¨دراسة وتقدمي الترشيحات لشواغر مجلس اإلدارة.
¨¨ إجراء مراجعة دورية ملجلس اإلدارة وجلانه للتأكد من
مدى تطابق أعضائها مع املهارات واملعرفة املطلوبة
¨¨ مراجعة طلبات الترشح املقدمة من املرشحني لعضوية
مجلس اإلدارة و قامت بعمل توصياتها ملجلس اإلدارة
إلرسال نسخة من طلبات الترشيح لهيئة قطر لألسواق
املالية ،إمتثاالً ألحكام نظام احلوكمة.
¨¨ التأكد من وضع سياسة متكاملة للتعاقب واإلحالل
ألعضاء مجلس اإلدارة.
¨¨ إصدار خطابات التعيني ألعضاء مجلس اإلدارة.
¨¨ تقدمي اإلقتراحات لسياسة شاملة للتعويضات املالية.
¨¨ مشاورة الرئيس التنفيذي للتعويضات املالية املقترحة
لشاغلي الوظائف اإلدارية العليا.
وتتكون هذه اللجنة من األعضاء التالية أسمائهم ،وقد إجتمعت
ثالث ( )3مرات خالل العام :2020
املسمى

الوضع

الرئيس
عضو
عضو
أمني السر

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
محامي -سكرتير مجلس اإلدارة

وقد وفقت اللجنة إلمتام العديد من مهامها والتي كان أبرزها
األمور التالية:
¨¨إعداد تقرير تقييم مجلس اإلدارة .2020
¨¨مناقشة سياسة عالوات املوظفني . 2020
¨¨مناقشة سياسة تذاكر واإلجازة .2020
¨¨قامت اللجنة مبناقشة تظلمات بعض املوظفني يف نتائج
التقييم السنوي وقدمت توصياتها لألدارة.
¨¨قامت اللجنة مبناقشة خطة التعاقب للوظائف الرئيسية
للشركة.

¨¨مناقشة اللجنة تقرير اإلدارة املالية بشأن شطب وتسوية
األرصدة املدينة ملوردين ومستأجرين مع املخصص ُالكون
لهذا الغرض  ،وتقدمي التوصيات الالزمة بشأنها .

¨¨مناقشة مكافأت جلان مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس
اإلدارة.

¨¨مناقشة سياسة التسعير للبضاعة بالشركة ومقارنة أسعار
امليرة مع املنافسني بالسوق وتقدمي التوصيات بشأنها

¨¨قامت اللجنة بإجرء عملية تقييم شامل ألداء املجلس ككل
و جلان املجلس واإلدارة التنفيذية.
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 . 8.3جلنة املناقصات واملزايدات
مت إنشاء جلنة املناقصات واملزايدات من قبل مجلس اإلدارة يف
عام  2006للتأكد من أن الشركة لديها قرارات شراء فعالة.
باإلضافة إلى ذلك  ،يتم تنفيذ األعمال التجارية واخلدمات
املكتسبة من خالل أفضل الوسائل والشروط بأقل تكلفة ممكنة،
حتدد الئحة املناقصات واملزايدات اختصاصات اللجنة.
وتتألف اللجنة من ستة ( )6أعضاء ،ومراقباً يف اللجنة،
باإلضافة إلى سكرتير اللجنة :
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلسم
السيد  /علي بن هالل علي عمران
الكواري
األستاذ الدكتور /خالد بن إبراهيم
السليطي
السيد /محمد عبداهلل املصطفوي
الهاشمي
السيد /مدير األصول واملمتلكات
السيد /املدير التنفيذي لإلدارة املالية
مدير الشؤون القانونية
موظف التدقيق الداخلي
مسؤول أول تنسيق إداري

الوضع
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مراقباً يف اللجنة
سكرتير اللجنة

اجتمعت اللجنة ( )26مرة خالل عام  2020وتتمثل مسؤوليات
اللجنة يف:
¨¨طرح العطاءات واستالم العطاءات.
¨¨دراسة وتقييم تقارير التقييم الفني واملالي يف ضوء ما
يقترحه مقدم الطلب (العارض).
¨¨ إصدار القرارات اخلاصة بالعطاءات أو تقدمي التوصيات
بشأن أنسب عطاء  ،وف ًقا لألحكام واإلجراءات املنصوص
عليها يف «نظام املناقصات واملزادات».
¨¨إعداد محضر كل اجتماع يوقع من قبل رئيس اللجنة
واألعضاء احلاضرين يف نهاية كل اجتماع ألغراض
تسجيل أعمال اللجنة وتوصياتها.

 .9أمني سر املجلس
عي مجلس اإلدارة أمني سر املجلس ،ويتولى أيضا مسؤولية
ّ
إضافية كـ مهام املدير القانوني للشركة واالمتثال
يوفر سكرتير مجلس اإلدارة الدعم اإلداري لرئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة وجلان مجلس اإلدارة لضمان االلتزام بالقانون
وتسهيل تنفيذ مهامهم.
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ً
أيضا عن ضمان اتباع
أمني سر مجلس اإلدارة مسؤول
اإلجراءات الصحيحة للمجلس وإسداء املشورة للمجلس بشأن
جميع املسائل القانونية وحوكمة الشركات.

 .10حقوق أصحاب املصالح
العاملون يف الشركة لهم حقوق متساوية على النحو املبني يف
سياسات وإجراءات املوارد البشرية يف الشركة.
وقد وافق مجلس اإلدارة على سياسة األجور واحلزم التي توفر
حوافز للموظفني وإدارة للشركة ،وذلك بهدف أداء دائم يف
أفضل مصلحة للشركة.

 .11نظام الرقابة الداخلية
مجلس اإلدارة مسؤول عن نظام الرقابة الداخلية ( )ICSيف
الشركة ،وقد إعتمد املجلس مجموعة شاملة من الوثائق مبا يف
ذلك الهيكل التنظيمي ،وهيكل الدرجات واملرتبات ،وتوصيف
الوظائف ،والسياسات واإلجراءات ،وتفويض السلطة املالي
والتشغيلي لتنظيم عمليات الشركة .وقد كفل املجلس ،من
خالل تفويضات السلطة املوجودة ،أنه ال يوجد فرد يتمتع
بسلطات مطلقة.
لدى شركة امليرة وظيفة التدقيق الداخلي املستقل الذي يقدم
تقاريره إلى جلنة التدقيق واملخاطر ومجلس اإلدارة ،ومتت
املوافقة على اخلطة السنوية للتدقيق الداخلي من قبل جلنة
التدقيق واملخاطر والتي تغطي مجاالت مختلفة من عمليات
امليرة .ولوظيفة التدقيق الداخلي حق الوصول يف جميع
األوقات جلميع احلسابات والدفاتر والسجالت واألنظمة
واملمتلكات واألفراد من أجل الوفاء مبسؤوليات التدقيق فيها.

 .12صفقات األطراف ذات العالقة
للحصول على معلومات حول الصفقات مع األطراف ذات
العالقة ،يرجى الرجوع إلى مالحظة رقم [« ]٢٥اإلفصاح عن
األطراف ذات العالقة» من القوائم املالية املدققة واملوحدة لعام
.2020
أي معامالت أو صفقات مع أطراف ذات عالقة متوقعة سيتم
وضعها يف أجندة اجلمعية العامة لعرضها ملوافقة املساهمني

 .13املدققون اخلارجيون
يف إجتماع اجلمعية العمومية سوف يوصي مجلس اإلدارة
لتمديد عقد السادة « ديلويت « مدققا خارجيا لشركة امليرة،
بناء على توصيات جلنة التدقيق واملخاطر ومجلس اإلدارة،
على أن يقدموا مراجعة نصف سنوية وتدقيق احلسابات يف
نهاية العام.
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 .14سياسة توزيع األرباح
إن دفع أرباح األسهم ينشأ يف ضوء توصية من مجلس اإلدارة
ويخضع ملوافقة من قبل اجلمعية العامة للمساهمني ،وللسنة
املنتهية يف  31ديسمبر  ،2020سيوصي مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح  ،%90أي ما يعادل  0.90ريال لكل سهم ،إلى اجلمعية
العامة.

 .15سياسة املكافآت
النظام األساسي للشركة يحكم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة،
حيث تخضع ملوافقة اجلمعية العامة ،وال ميكن أن تتجاوز %5
من صايف األرباح ميكن توزيعه كمكافأة لسنة  ،2020كما هو
منصوص يف املادة  42من النظام األساسي للشركة.
يقرر مجلس اإلدارة تعويضات اإلدارة العليا .وتتكون تعويضات
اإلدارة العليا من راتب ومكافأة بنا ًء على األداء .كما يقرر
املجلس حدود مكونات الراتب الثابت.

 .16اإلمتثال

عند إنشاءها ،وقد قام املجلس بتقييم تنفيذ اإلدارة التنفيذية
لنظام الرقابة الداخلية ،وإدارة املخاطر ،باإلضافة إلى اجلهود
التي بذلت ،ستواصل الشركة جهودها لضمان إستمرار اإلمتثال
ألحكام النظام الذي مت تقدميه حديثاً.

 .19سياسة األطراف ذات العالقة وتعارض املصالح
يف حني يتم اإلفصاح عن معامالت األطراف ذات العالقة القائمة
 ،أعدت امليرة سياسة رسمية للتعامل مع أطراف ذات صلة
حتكم املعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة وتضارب
املصالح احملتمل باإلضافة إلى املمارسات واإلفصاحات ذات
الصلة .مت الكشف عن السياسة مبجرد تبنيها  ،ولم يكن هناك
أي حالة تضارب يف املصالح خالل العام.

 .20التداول الداخلي «املطلعني»
قامت شركة امليرة بصياغة مبادئ توجيهية واضحة للتداول
الداخلي وذلك ملنع أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني من التداول
يف أسهم الشركة التي قد تكون عرضة للتداول الداخلي،
واإلفصاح عن املعلومات ذات الصلة حينما تكون متوافرة .ويف
هذا السياق ،مت تنفيذ عملية طلب اإلفصاح من أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا.

تقوم اإلدارة القانونية واإلمتثال يف الشركة بشكل مستمر
بإحاطة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا عن وضع القوانني
واألنظمة اجلديدة أو املتغيرة .تسعى الشركة على الدوام إلى
االمتثال جلميع القوانني واللوائح اجلديدة أو املتغيرة ،وجتدر
اإلشارة الى انه لم تقع على الشركة أي مخالفات خالل العام
 ،2020ولقد إلتزمت امليرة بقواعد اإلدراج واإلفصاح.

 .21التدقيق الداخلي

 .17النزاعات واخلصومات والدعاوي القضائية

باإلضافة إلى خدماتها القائمة املقدمة ،قدم التدقيق الداخلي

خالل العام  ،2020كانت الشركة طرفاً يف قضية تتعلق بعضوية
مجلس اإلدارة .اليزال التقاضي والطعن القضائي يف موضوع
هذه الدعوى جارياً ،وتعتقد الشركة ،بنا ًء على أفضل أحكامها،
أن نتيجة هذه القضية لن يكون لها تأثير على املجموعة.

تقييما موثقا عن نظام الرقابة الداخلية بشكل أساس سنوي،

 .18إدارة املخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن إدارة املخاطر
يف الشركة وتشجيع ممارسات إدارة املخاطر املناسبة داخل
الشركة .أنشأت امليرة إطار إلدارة املخاطر و وظيفة مستقلة
إلدارة املخاطر  ،والهدف من عملية إدارة املخاطر يف الشركة
هو تقييم ومعاجلة ومراقبة املخاطر الداخلية واخلارجية التي
قد تؤثر على حتقيق اخلطة االستراتيجية لشركة امليرة
لدى امليرة أنظمة وسياسات وإجراءات واضحة فيما يتعلق
بإدارة املخاطر لضمان إدارة شاملة للمخاطر .يندرج دور وظيفة
إدارة املخاطر ضمن اختصاص جلنة التدقيق واملخاطر  ،سيتم
تعزيز عملية تخطيط التدقيق الداخلي من خالل مواءمة خطة
التدقيق الداخلي القائمة على املخاطر مع ملف تعريف الشركة

يف العام  ٢٠٢٠قام جميع اعضاء املجلس و اإلدارة العليا
باإلفصاح عن جميع عمليات التداول يف أسهم الشركة.

وستقوم الشركة بتوفيق األوضاع حسب املتطلبات اجلديدة من
هيئة قطر لألسواق املالية ،وذلك بزيادة عدد التقارير الصادرة.
وباإلضافة الى ما مت إجنازه ،ستستمر الشركة يف جهودها
لضمان اإلمتثال لسياسات نظام احلوكمة.

 .22اإلبالغ عن املخالفات
مت تصميم واعتماد آلية لتمكني أصحاب املصالح من اإلبالغ
عن السلوك الذي يعتبر مشبوه ،بصورة غير مشروعة وغير
أخالقية أو ضارة للشركة ،وقد مت ضمان سرية املعلومات
التي وردت ،وحماية املُبلّغني عن املخالفات .كما مت اإلشراف
الرسمي على هذه العملية من قبل جلنة التدقيق واملخاطر.
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أعضاء مجلس إدارتنا | الملحق رقم 1
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أعضاء مجلس إدارتنا
جلنة التدقيق واملخاطر هي املختصة بتلقي البالغات.

.2020

 . 23العالقة مع املستثمرين

 .26الشركات التابعة

إلتزاماً من اإلدارة بإقامة اتصال شفاف ووثيق مع املساهمني
 ،ميكن جلميع املساهمني وأصحاب املصلحة الوصول إلى
املعلومات املتعلقة بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم.
تقوم الشركة ً
أيضا بتحديث موقعها اإللكتروني مع جميع أخبار
الشركة بشكل مستمر  ،باإلضافة إلى تضمني هذه املعلومات
		
يف التقرير السنوي املقدم إلى اجلمعية العامة.

شركة امليرة للمواد االستهالكية (ش .م .ق) هي الشركة األم
للشركات التالية:

 .24املعاملة العادلة للمساهمني وحقوق التصويت

¨¨شركة امليرة القابضة «ذ.م.م»
¨¨شركة امليرة لألسواق املركزية «ذ.م.م»
¨¨شركة امليرة للتطوير « ذ.م.م»
¨¨ شركة األسواق القطرية «ذ.م.م»

ف ًقا ألحكام املادة  8من النظام األساسي للشركة  ،والتي تنص
على أن «للمساهمني حقوق متساوية ولهم جميع احلقوق الناشئة
عن ملكية السهم وف ًقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات
الصلة» ،جميع املساهمني متساوون ولهم احلق يف املساواة
 ،وال سيما احلق يف التصرف يف األسهم واحلصول على
حصة األرباح وحضور اجلمعية العامة واملشاركة يف املداوالت
والتصويت على قراراتها .يحق للمساهم ً
أيضا الوصول إلى
املعلومات وطلبها بطريقة ال تضر مبصالح الشركة .يجوز لغير
القطريني شراء أسهم الشركة  ،بشرط أال تتجاوز أسهمهم ٪49
من أسهم الشركة.

شركات يف اخلارج

 .25املساهمة يف االنشطة االجتماعية و الرياضية :

¨¨ شركة امليرة العمانية «ش.م.ع.م»

تلتزم الشركة باملساهمة بنسبة  ٪2.5من أرباحها السنوية يف
صندوق االنشطة االجتماعية و الرياضية للشركات وف ًقا ملا
يقتضيه قانون حكومة قطر .خالل السنة  ،دفعت شركة امليرة
مبلغ  ٥مليون ريال قطري متثل  ٪2.5من أرباح امليرة لعام

¨¨ شركة أسواق امليرة «ش.م.ع.م»

¨¨ شركة مكتبة امليرة «ذ.م.م»

سعادة الس ّيد  /عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل تركي
السبيعي

¨¨ شركة امليرة للخدمات اللوجستية «ذ.م.م».

(رئيس مجلس اإلدارة معني من قبل شركة قطر القابضة)

¨¨ شركة مار للتجارة واخلدمات « ذ.م.م»

مت تعيني ﺳﻌﺎدة السيد ﻋﺑدﷲ ﺑن ﻋﺑدالعزيز ﺑن ﺗرﻛﻲ السبيعي
وزي ًرا ﻟﻠﺑﻠدية والبيئية ﻲﻓ شهر ﻧوﻓﻣﺑر .2018

شركات زميلة يف قطر
¨¨شركة مخابز األمراء «ذ.م.م»

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك يستمر ﺳﻌﺎدته ﻲﻓ ﺷﻐل ﻣﻧﺻب اﻟﻌﺿو
اﻟﻣﻧﺗدب واﻟرئيس التنفيذي ﻟﺷرﻛﺔ ﺳﻛك اﻟﺣديد اﻟﻘطرية
(اﻟريل) ،وﻗد ﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺻب اﻷول ﻣﻧذ ﻣﺎرس  2011واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﻧذ يناير .2017
وﺗﺣت القيادة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎئية ﻟﺳﻌﺎدته ﺗﻣﻛﻧت ﺷرﻛﺔ اﻟريل ﻣن
حتقيق الهدف اﻟﻣﻧﺷود لتسليم اﻟﻣﺷروع ﻣﻊ حتقيق ﻛﺎﻣل
اﻟﺷﻔﺎفية واﻟﺣوﻛﻣﺔ ،حيث ﻧﺟﺣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻲﻓ إطﻼق ﺧدﻣﺔ
التشغيل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺗرو اﻟدوﺣﺔ ﺧﻼل شهر ﻣﺎيو ،2019
أي ﻗﺑل ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﺎريخ اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟك.

ﺳﻌﺎدة السيد ﻋﺑدﷲ السبيعي هو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس إدارة ورئيس
اﻟﻠﺟﻧﺔ التنفيذية ﻟﺷرﻛﺔ اﻟ َريل ،ﻛﻣﺎ أنه رئيس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ
امليرة ﻟﻠﻣواد اﻻستهالكية .ﻛﻣﺎ ﺷﻐل فيما ﺳﺑق دور ﻋﺿو ﻣﺟﻠس
إدارة ﻲﻓ ﻋدد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت املميزة ﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟديار اﻟﻘطرية،
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑروة ،و"هوختيف" ( ،)HOCHTEIFواﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘطرية
ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣزﻣﺔ اﻟﻌريضة ،ومجموعة ﺑﻧك ﺑروة.
وﻟد ﺳﻌﺎدة السيد السبيعي ﻲﻓ دوﻟﺔ ﻗطر ﻋﺎم  ،1975وهو ﺣﺎﺋز
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺎجستير ﻲﻓ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ( )MBAﻲﻓ ﻋﺎم 2006
وشهادة اﻟﺑﻛﺎﻟوريوس ﻲﻓ الهندﺳﺔ الكهرﺑﺎئية ﻲﻓ ﻋﺎم  1996ﻣن
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗطر.

ﺷﻐل ﺳﻌﺎدة السيد ﻋﺑدﷲ السبيعي ﻣﻧﺻب اﻟرئيس التنفيذي
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑروة ،اﻟﺷرﻛﺔ اﻟراﺋدة ﻲﻓ ﻣﺟﺎل اﻟﺗطوير اﻟﻌﻘﺎري
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻲﻓ دوﻟﺔ ﻗطر وذﻟك ﻲﻓ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ بني أﺑريل 2011
وﺣﺗﻰ ﻣﺎيو  ،2014وﻗﺑل اﻧﺿﻣﺎمه إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﺑروة ،ﺗوﻟﻰ
ﺳﻌﺎدته ﻣﻧﺻب اﻟرئيس التنفيذي لسميت ( ، )SMEETإﺣدى
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟديار اﻟﻘطرية ،وﻋﻣل ﻲﻓ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﻧذ ﺗﺄسيسها ﻋﺎم  2008وﺣﺗﻰ ﻣﺎرس .2011وﻗد ﺗوﻟﻰ ﺳﻌﺎدته
ﻋدة ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻠيا و وظائف قيادية ﻲﻓ إدارة اﻟﻣﺷﺎريع ﻣﻧذ
ﻋﺎم  1996وﺣﺗﻰ  2008ﻲﻓ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘطرية ﻟلكهرﺑﺎء
(واﻟﻣﺎء كهرﻣﺎء) ،حيث أدار ﻣﺷﺎريع ﺿﺧﻣﺔ للبنية التحية ﺗﻘدر
قيمتها مبليارات اﻟدوﻻرات.
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تقرير مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارتنا

الس ّيد  /علي هالل علي عمران الكواري

األستاذ الدكتور  /خالد إبراهيم السليطي

الس ّيد  /محمد عبد اهلل املصطفوي الهاشمي

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

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد منذ عام
.2016
وقد شغل الكواري عدداً من املناصب القيادية يف شركة حصاد،
على سبيل املثال :مدير إدارة املشاريع بالشركة قبل تولية
منصب نائب الرئيس التنفيذي ،كما قضي الكواري ما يقارب
عشرة أعوام من حياته العملية يف املؤسسة العامة القطرية
للكهرباء واملاء «كهرماء» ،حيث تقلد عدداً من املناصب القيادية
منها رئيس إدارة العقود الهندسية.
الكواري حاصل على شهادة البكالوريوس يف الهندسة من
جامعة قطر وماجيستير يف إدارة األعمال من جامعة نورث
هامتون يف اململكة املتحدة.

خالد إبراهيم السليطي  -حائز على شهادة دكتوراه  -ويشغل
حال ًيا منصب املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقايف كتارا.
يف جعبته أكثر من  20سنة من اخلبرة التقدمية يف مناصب
أكادميية وتسويقية وإدارية تغطي العديد من القطاعات.
غالباً ما يتم االستعانة بخبرته وبرؤيته يف العديد من اللجان
واملجالس.
بدأ السليطي مسيرته املهنية كمدير للمعلومات وعالقات السوق
يف بورصة قطر ( )2000-1998فيما كان ميارس دوره ،يف
نفس الوقت ،كعميد بالنيابة لكلية األعمال واالقتصاد (-1998
 )2001وعميد شؤون الطالب يف جامعة قطر (.)2001-2000
شغل الدكتور السليطي ،بني  2001و  ، 2006منصب املدير
العام ملعهد التنمية اإلدارية وعميد الشؤون األكادميية يف كلية
أحمد بن محمد العسكرية بني  2005و.2007
وافق على قيادة بنك بروة كرئيس تنفيذي للجنة التوجيهية ،بني
 2007حتى  ،2009حيث لعب دور املدير العام لشركة االستثمار
األولى ( )2008خالل هذه الفترة الوجيزة.

تخرج الدكتور السليطي يف درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال
الدولية من جامعة بريدجبورت ،الواليات املتحدة األمريكية
( )1992ثم نال شهادة املاجستير يف إدارة األعمال ،بالتحديد
يف قسم الشؤون املالية ( .)1994حصل على درجة الدكتوراه
يف الفلسفة يف التسويق من جامعة ستراثكاليد ،اسكتلندا عام
 1997وعلى درجة أستاذ مشارك يف التسويق يف العام .2004
وأكثر ما مييز السليطي هو فكره الرائد واملبتكر.
وقد ساهم الدكتور السليطي ،بنشاط ،كعضو يف اللجنة أو
كعضو مجلس إدارة ،يف ما يقارب عشرة كيانات محلية كما
شارك يف املنتديات احمللية والدولية .وهو رئيس الشبكة
الدبلوماسية العامة العاملية وعضو نادي «بيتا جاما سيجما» يف
جامعته السابقة يف الواليات املتحدة .قام بتأليف العديد من
الكتب حول اخلدمات املصرفية وسوق األوراق املالية.

الهاشمي حاصل على شهادة بكالوريوس يف علوم إدارة األعمال
والتسويق ،وتخرج من جامعة دنفر كولورادو يف الواليات املتحدة
االمريكية.
وهو املدير العام لقطاع األعمال اخلاص مجموعة الهاشمى
منذ عام  2007لدى السيد الهاشمي خبرات آخرى ،حيث إنه
مدير/محلل تسويق أول بنك قطر للتنمية الصناعية منذ 1997
إلى  .2005كما شغل منصب مدير تطوير األعمال يف شركة
اخلليج للمخازن  2005حتي  ،2007وتقلد عضوية مجلس إدارة
النادي األهلي .2007-2000

أبرز شهادة تقدير نالها الدكتور السليطي متثلت باختياره ضمن
قائمة أقوى  500شخصية يف الشرق األوسط من قبل مجلة
«أرابيان بيزنس» يف العام  ،2011كما أنه حائز على جائزة
أوسكار السياحة العربية منذ العام .2017

كذلك ،قاد منو «شركة التمويل األولى» كرئيس تنفيذي لها
( )2012-2007وال يزال حتى يومنا هذا أحد كبار مستشاري
شركة بروة العقارية منذ عام .2006
منذ العام  ،2014ارتبط اسمه مببادرة كتارا ،أوالً كمدير لشركة
مطاعم كتارا (من  2014حتى اليوم)  ،ثم مدير لشركة «تالل
كتارا» (من  2016حتى اليوم) ثم كمدير للمؤسسة العامة للحي
الثقايف كتارا (من  2012حتى اليوم).
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أعضاء مجلس إدارتنا

أإلدارة ألتنفيذية

سعادة الشيخ  /نايف عيد محمد ثاني آل ثاني

الس ّيد  /هتمي علي خليفة الهتمي

الس ّيد  /عيسى خالد عيسى املسلماني

الس ّيد  /يوسف علي العبيدان

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

(عضو مجلس إدارة ُمنتخب)

الرئيس التنفيذي

يشغل الشيخ نايف بن عيد بن محمد آل ثاني ،حالياً ،منصب
مدير العالقات العامة واالتصاالت يف وكالة األنباء القطرية
املتعددة اللغات التي تديرها الدولة منذ تأسيسها يف العام
.1975

تقلّد السيد هتمي علي خليفة الهتمي العديد من املناصب
القيادية يف مجموعة من الشركات الرائدة يف قطر بفضل
خلفيته األكادميية يف إدارة األعمال.

تقلد السيد عيسى خالد املسلماني عد ًدا من املناصب العليا
املرموقة يف القطاعني العام واخلاص فهو عضو يف اللجنة
الدائمة الطوارئ يف قطر  2000الى ( 2010خبير إتصاالت
وتقنية معلومات) ومشارك يف صياغة عدة قوانني للطوارئ،.
وعمل مستشار لشركة أوريدو خالل  2010 - 2007و رئيس
قسم أنظمة اإلتصاالت  1990أوريدو ..كما شغل مناصب عدة
 ،كبير مهندسي نظم اإلتصاالت يف أوريدو خالل ، 1993مدير
نظم اإلتصاالت الوطنية واملشاريع  1998أوريدور ،مدير قطاع
إدارة الشبكات  2003أوريدو ،.رئيس نظم شبكات املشاريع
 2006 - 2005أوريدو.

يوسف علي العبيدان هو الرئيس التنفيذي ملجموعة امليرة.
شغل هذاالرجل الرائد يف إدارة األعمال عد ًدا من املناصب
التنفيذية العليا والرفيعة يف أكبر املؤسسات القطرية ،حيث
قاد العمليات ومنو األعمال التجارية يف أحد أبرز الشركات
املصرفية االستثمارية يف قطر ،كما عمل يف مجلس إدارة
العديد من املنظمات احمللية واإلقليمية املرموقة.

ويشغل كذلك سلسلة من املناصب يف العديد من مجالس
إدارات الشركة ،مبا يف ذلك ،رئيس شركة «ودام الغذائية»،
وعضو يف شركة «رتاج العقارية» ،ورئيس مجموعة متيم
للتجارة واملقاوالت.
الشيخ نايف حاصل على شهادة املاجستير.

يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهتمي للتطوير العقاري،
التي تعد واحدة من أوائل مطوري العقارات املتخصصني يف
التجديد احلضري يف الدوحة .وهو ً
أيضا عضو مجلس إدارة
شركة علي بن خليفة الهتمي وشركاه وشركة الهتمي إلدارة
املنشآت ،حتت املجموعة التجارية التي حتمل اسم الشركة
والتي شهدت من ًوا مستم ًرا منذ تأسيسها يف عام .1963
يشغل حال ًيا منصب عضو مجلس إدارة شركة مالحة ،وهي
شركة مساهمة قطرية عامة تتكامل فيها حلول النقل والتوريد.
وقد تو ّلى يف السابق العديد من املناصب البارزة منها :عضو
مجلس إدارة شركة ناقالت ،وعضو مجلس إدارة شركة الدوحة
للتأمني ،ورئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وشركة
بروة العقارية ،وعضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني ،وعضو
مجلس إدارة شركة الكهرباء واملاء القطرية.
مت اختيار السيد هتمي علي خليفة الهتمي ،ضمن قائمة
الشخصيات العربية اخلمسمائة األقوى نفوذاً واألكثر تأثيراً
يف العالم لعام  ،2012من قبل مجلة أريبيان بزنس التي تصدر
باللغتني اإلجنليزية والعربية يف الشرق األوسط.

مت تعيني السيد عيسى خالد املسلماني عضو مجلس إدارة
وعضو منتدب يف الشركة القطرية األملانية للمستلزمات الطبية
يف عام 2018
باإلضافة إلى كونه عضوا يف مجلس إدارة امليرة  ،و قد ساهم
متطوعاً يف تأسيس مؤسسة الشيخ عيد اخليرية (رئيس
جلنة املشاريع )  ،وترأس الوفود يف كثير من مهمات اإلغاثة
واإلنسانية الدولية.و كذلك مساهم يف تأسيس مركز ضيوف
قطر
يحمل السيد عيسى خالد املسلماني شهادة يف الهندسة
االلكترونية و شهادة يف إدارة األعمال.وإدارة املشاريع.
ويتمتع السيد عيسى خالد املسلماني بخبرة تفوق  30عاما ،يف
شراء وادارة الشركات املتعثرة وإعادة هيكلتها لتعمل بنجاح.
باإلضافة إلى خبرة طويلة يف تطوير األعمال وإدارة املشاريع
الكبيرة واملعقدة وإيجاد احللول املناسبة وخبرة يف املفاوضات
للعقود الدقيقة واملعقدة وتطوير العديد من املهندسني
القطريني و كذلك تطوير أنظمة وقوانني اإلتصاالت وتقنية
املعلومات واإلدارة واجلودة ..حتت قيادته العديد من الشركات
اخلاصة يف املقاوالت والتجارة واخلدمات ،شارك يف الكثير من
املؤمترات واإلجتماعات الدولية واإلقليمية واحمللية و قد مثل
شركة أوريدوا وقطر يف العديد منها.
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تتسم مسيرة يوسف بسلسلة من املعامالت البارزة واملهام
الواسعة النطاق يف قطاع األعمال واالستثمار يف قطر .قبل
انضمامه إلى امليرة ،شغل يوسف موقع الرئيس التنفيذي
باإلنابة يف «املستثمر األول» ،وهي شركة اخلدمات املصرفية
االستثمارية لبنك بروة وأحد أبرز الشركات الرائدة يف هذا
القطاع يف قطر .خالل فترة عمله يف «املستثمر األول»،
برزت مهارات يوسف احملورية يف الكفاءة والفعالية التشغيلية
للمجموعة ،ويف ابتكار املنتجات االستثمارية  ،وتنويع احملافظ
االستثمارية والتوسع يف أسواق جديدة باإلضافة الى غيرها
من اإلجنازات .حتت قيادته وإدارته ،أكملت املجموعة عملية
إعادة هيكلتها الكبرى ،وقادت العديد من املعامالت التاريخية،
وأعطت أفضل أداء يف أكبر مشروع استثماري للشركة.
يشغل يوسف أيضاً منصب عضو مجلس إدارة العديد من
املنظمات املرموقة يف قطر ،وأبرزها ،منصب رئيس مجلس
اإلدارة «تنوين» و Emaded Equipment Leasing
 ، Companyونائب رئيس مجلس اإلدارة «سميت» ،وعضو
مجلس إدارة شركة الديار القطرية  -مجموعة بن الدن
السعودية  JVوشركة  Nuzul Holdingوشركة « وصيف»
التابعة لشركة بروة العقارية.
نال يوسف درجة البكالوريوس يف العلوم املالية ثم درجة
املاجستير يف اآلداب يف التسويق واالتصاالت املتكاملة من
جامعة والية كاليفورنيا.
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أبرز اإلنجازات المالية
جاءت النتائج املالية للشركة إيجابية مدعومة بالنشاط السوقي
الذي شهدته فروعها بعد تفشي جائحة كورونا (كوفيد.)19-
وخالل النصف األول من العام  ،2020بذلت شركة امليرة جهو ًدا
كبيرة من أجل ضمان استمرار إمدادات السلع دون انقطاع،
وتزويد جميع الفروع بالسلع االستهالكية ،وأصناف البقالة
واملواد الغذائية املختلفة لتلبية احتياجات املستهلكني .وتعزو
امليرة هذه النتائج املتم ّيزة إلى الطلب املتزايد على مختلف
املنتجات والسلع خالل العام.
ونتيجة لذلك ،تأثرت عمليات امليرة إيجابياً باألنشطة املرتبطة
بفيروس كورونا خالل عام .2020

املبيعات

حققت املجموعة يف عام  2020اجمالي مبيعات موحدة قدره
 3.4مليار ريال قطري ،بزيادة تصل الى  422.6مليون ريال
قطري تقدر ب  %14.2مقارنة بعام  .2019فساهمت شركة
امليرة لألسواق ش.م.ع.م( .عمان) مببلغ  14.1مليون ريال
قطري يف هذه الزيادة.

الربح اإلجمالي

ارتفع الربح اإلجمالي بنسبة  ٪14.2فبلغ  592.1مليون ريال
قطري مقارنة بعام 2019
كانت نسبة هامش الربح اإلجمالي  ٪17.4للعام  2020مماثال
ملا مت حتقيقه يف عام  ،2019على الرغم من االضطرار إلى
الشحن اجلوي لبعض املنتجات األساسية ملواجهة النقص
الناجم عن شراء الذعر ،مع احلفاظ على األسعار عند
مستويات مقبولة.

إيرادات اإليجار

كجزء من تفاني امليرة ومسؤوليتها جتاه املجتمع ودع ًما من
جانبها للشركات احمللية قدمت امليرة مجموعة من احلوافز
واإلعفاءات املتنوعة للمستأجرين من أجل مواجهة التداعيات
االقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا شملت هذه
احلوافز إعفاء مستأجري محالت البيع بالتجزئة من دفع
اإليجار ملدة تصل إلى أربعة أشهر ،باإلضافة إلى إعادة جدولة
مدفوعات اإليجار املستحقة ملساعدة املستأجرين املتأثرين
بشكل مباشر باإلغالق العام والقيود االحترازية التي فرضتها
اجلهات املعن ّية بالدولة للحد من تفشي هذا الوباء .فوصلت
هذه اإلعفاءات الى  10.6مليون ريال قطري
وبنا ًء عليه ،بلغ الدخل اإليجاري للمحالت  65.1مليون ريال
قطري خالل عام  ،2020مسج ً
ال تراجعاً مبقدار  9.7مليون
ريال قطري ،مقارنة بالفترة نفسها من عام .2019

صايف الربح العائد ملساهمي الشركة األم

حققت امليرة صايف ربح عائد ملساهمي الشركة األم يبلغ 209
مليون ريال قطري ،بزيادة قدرها  22.5مليون ريال قطري
بزيادة  ٪ 12.1مقارنة بعام .2019

العائد األساسي واملخفف للسهم

تقرير مجلس اإلدارة

المعلومات المالية الرئيسية
قطري للسهم الواحد يف عام  .2019امتثاال ملتطلبات هيئة
قطر لألسواق املالية قامت الشركة بتنفيذ جتزئة األسهم بواقع
 10أسهم لكل سهم اعتباراً من  18يونيو  .2019نتيجة لذلك،
مت إعادة صياغة ربحية السهم لعام  2019لتعكس االنقسام.

األرباح املوزعة للمساهمني – 2020

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام  2020بنسبة
 %90على رأس املال املدفوع بواقع  0.90ريال قطري للسهم
وبإجمالي  180مليون ريال قطري ،وسيتم طرح هذا املقترح
على املساهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية القادمة
للموافقة عليه.

إجمالي األصول

ارتفع إجمالي االصول بنسبة  ،٪7.6من  2.5مليار ريال قطري
يف  2019إلى  2.7مليار ريال يف نهاية عام .2020

اجمالي حقوق امللكية

ارتفع إجمالي حقوق امللكية بنسبة  ،٪7.1من  1.5بليون ريال
قطري إلى  1.6بليون ريال قطري يف نهاية عام .2020

القروض والتسهيالت

بلغت القروض البنكية  227.3مليون ريال قطري كما يلي:

2020

2019

2018

2017

2016

بنود قائمة الدخل (باملليون ريال قطري)
املبيعات
إجمالي الربح
صايف الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
ربح السهم *

3.407.7
592.1
209.0
1.05

2.985.2
518.6
186.6
0.93

2.996.0
496.4
182.4
0.91

2.861.2
477.9
194.0
0.97

2.604.4
442.2
199.2
1.00

بنود امليزانية (باملليون ريال قطري)
إجمالي املوجودات غير املتداولة
إجمالي املوجودات املتداولة
إجمالي املوجودات
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق املساهمني

2.0١٥.4
724.9
2.740.4
1.162.3
1.578.1

1.963.7
582.1
2.545.8
1.072.2
1.473.6

1.616.8
784.2
2.400.9
951.0
1.449.9

1.582.7
636.7
2.219.4
797.9
1.421.5

1.432.1
777.2
2.209.3
766.7
1.442.6

املؤشرات املالية الرئيسية (باملليون ريال قطري)
هامش الربح اإلجمالي
هامش صايف الربح
العائد على متوسط إجمالي املوجودات
العائد على متوسط العائد إلى مساهمي الشركة األم
القيمة االسمية للسهم*
سعر السهم*
القيمة الدفترية للسهم*
مؤشر السعر الى العائد
مؤشر السعر الى القيمة الدفترية
ربح السهم*
ريع السهم
األرباح املوزعة

%17.4
%6.1
%7.9
%14.1
1.00
20.71
7.68
19.81
2.69
0.90
%4.3
0.86

%17.4
%6.3
%7.5
%13.1
1.00
15.30
7.17
16.40
2.13
0.85
%5.6
0.91

%16.6
%6.1
%7.9
%13.1
1.00
14.80
7.04
16.23
2.10
0.85
%5.7
0.93

%16.7
%6.8
%8.8
%13.9
1.00
14.49
6.90
14.93
2.10
0.90
%6.2
0.93

%17.0
%7.6
%9.5
%14.3
1.00
17.55
7.01
17.62
2.50
0.90
%5.1
0.90

* امتثاال ملتطلبات هيئة قطر لألسواق املالية قامت الشركة بتنفيذ جتزئة األسهم بواقع  10أسهم لكل سهم اعتباراً من  18يونيو  .2019نتيجة لذلك ،مت
إعادة صياغة ربحية السهم و القيمة االسمية و الدفترية للسهم لالعوام من  ٢٠١٦إلي  ٢٠١٨لتعكس جتزئة السهم				 .

¨¨القرض ()1
مت احلصول على تسهيل من بنك قطر للتنمية يف عام
 2014لتمويل جزء من عملية االستحواذ على شركة تابعة
يف سلطنة عمان ،بلغ اجمالي القرض  89.2مليون ريال
قطري يف  31ديسمبر .2020
¨¨القرض ()2
مت أول سحب على القرض يف  21مارس  2018مببلغ
 125مليون ريال قطري من اتفاقية مرابحة مببلغ
 200مليون ريال مع أحد البنوك احمللية يف دولة قطر
لتمويل اخلطط التوسعية للمجموعة .يف البداية ،كان
هذا القرض مستحق للسداد على  20قسط ربع سنوي
اعتبارا من مارس  .2020ومت متديد تاريخ السداد ليبدأ
يف مارس  .2021وبالتالي ،ظل مبلغ القرض  125مليون
ريال قطري كما يف  31ديسمبر .2020
¨¨القرض ()3
خالل العام ،أبرمت شركة امليرة عمان ش.م.ع.م ،إحدى
الشركات التابعة للمجموعة ،خطاب تسهيل رئيسي مع
أحد البنوك التجارية يف سلطنة عمان .وف ًقا خلطاب
ً
تسهيل مال ًيا بحد أقصى
التسهيل الرئيسي ،قدم البنك
 52مليون ريال قطري ( 5.5مليون ريال عماني) .يجب أن
متاحا للسحب على عدة شرائح خالل فترة
يكون التسهيل
ً
التوفر البالغة  24شه ًرا من تاريخ خطاب التسهيل .خالل
السنة ،قامت الشركة بسحب مبلغ  13.71مليون ريال
قطري ( 1.4مليون ريال عماني) بغرض متويل االنشاءات
اخلاصة مبول العامرات يف مسقط ،عمان.

العائد على السهم ( )EPSالعائد للمساهمني بالشركة األم
يعادل  1.05ريال قطري للسهم الواحد ،مقابل  0.93ريال
38
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
الـرأي

أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي ،يف تقديرنا املهني ،كانت
األكثر أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للسنة احلالية .وقد
مت تناول هذه األمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ككل،
ويف تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأ ًيا منفص ً
ال حول هذه األمور.

يف رأينا ،أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من
جميع النواحي اجلوهرية ،املركز املالي املوحد للمجموعة كما يف
 31ديسمبر  2020وأدائها املالي املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أمور التدقيق الرئيسية

كيفية تناول أمور التدقيق الرئيسية خالل عملية التدقيق

تقييم قيمة التدني للشهرة

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

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

أمور التدقيق الرئيسية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة لشركة امليرة للمواد
اإلستهالكية (ش.م.ع.ق) («الشركة األم») وشركاتها التابعة (ويشار
إليهم جميعاً بـ «املجموعة») ،والتي تتكون من بيان املركز املالي
املوحد كما يف  31ديسمبر  2020وبيان الربح أو اخلسارة املوحد،
بيان الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحد ،بيان التغيرات
يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة
املنتهية بذلك التاريخ ،وااليضاحات حول البيانات املالية والتي
تتضمن ملخصاً للسياسات احملاسبية الهامة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل

وفقاً للمعيار احملاسبي الدولي رقم ( )36تدني قيمة املوجودات ،فإن
الشركة مطالبة بإختبار الشهرة املستحوذ عليها يف دمج األعمال لتدني
القيمة على األقل بشكل سنوي بصرف النظر إذا ما كان هناك مؤشر على
تدني القيمة.
يتم اإلعتراف بتدني القيمة يف بيان املركز املالي املوحد عندما تكون
القيمة القابلة لإلسترداد أقل من صايف القيمة الدفترية مبا يتوافق مع
معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)36كما هو موضح يف اإليضاح رقم ()12
من اإليضاحات املرفقة بالبيانات املالية املوحدة .يتم حتديد القيمة
القابلة لإلسترداد بشكل رئيسي إستناداً إلى التدفقات النقدية املستقبلية
املخصومة .أخذت إدارة املجموعة بعني االعتبار ،أثر وباء كوفيد  19عند
حتضير النموذج ،بناء على املعلومات املعقولة واملتوافرة لإلدارة يف نهاية
السنة.
إعتبرنا تدني قيمة الشهرة أمر تدقيق رئيسي ،مع األخذ بعني اإلعتبار
الطريقة املتبعة يف حتديد القيمة القابلة لإلسترداد وأهمية رصيد
احلساب يف البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

اإلعتراف باإليرادات

أساس الـرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤوليتنا
مبوجب تلك املعايير موضحة يف فقرة «مسؤولية مدقق احلسابات
حول تدقيق البيانات املالية املوحدة» من تقريرنا .كما أننا مستقلون
عن املجموعة وفقاً ملعايير السلوك الدولية ملجلس احملاسبني
«قواعد السلوك للمحاسبني املهنيني» وقواعد السلوك املهني
واملتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة يف دولة قطر.
هذا ،وقد إلتزمنا مبسؤوليتنا األخالقية األخرى مبوجب «قواعد
السلوك للمحاسبني املهنيني» .ونعتقد بأن ب ّيانات التدقيق الثبوتية
التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساساَ لرأينا.
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يتم اإلعتراف باإليرادات من مبيعات البضاعة لعمالء التجزئة عند حتويل
السيطرة على البضاعة إلى العميل ،ويكون ذلك يف الوقت الذي يقوم فيه
العميل بشراء البضاعة من منفذ التجزئة .يكون سعر املعاملة مستحقاً
للسداد فور شراء العميل للبضاعة .تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة
للمقابل املستلم أو املستحق االستالم مع مراعاة شروط السداد التعاقدية.
يعتبر اإلعتراف باإليرادات من املسائل التي تنطوي على مخاطر جوهرية،
وذلك نظراً لتعقيد النظم التقنية ذات الصلة واحلجم املادي للمعامالت
والتغيرات الناجتة عن حتديث األسعار والعروض الترويجية التي تؤثر
على مختلف املنتجات املباعة واخلدمات املقدمة.

¨
¨
¨
¨

¨فهم سير عملية تقييم تدني القيمة ،التعرف على الضوابط الداخلية
وإختبار تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل هذه الضوابط على تقييم
تدني القيمة مبا يف ذلك مؤشرات التدني يف القيمة.
¨تقييم إذا ما كانت التدفقات النقدية يف النماذج املستخدمة من
قبل اإلدارة حلساب القيمة القابلة لإلسترداد معقولة وتتوافق مع
متطلبات املعايير الدولية للتقارير املالية.
¨احلصول على خطط العمل من اإلدارة لكل أصل (أو وحدة مولدة
للنقد ،حسب اإلقتضاء) وحتليلها لتقييم دقة اإلحتساب ومعقولية
اإلفتراضات الهامة ككل.
¨تقييم املنهجية املستخدمة من قبل املجموعة لتقدير قيمة املتوسط
املرجح لرأس املال.

قمنا بتحليل احلساسية لإلفتراضات الهامة املستخدمة من قبل اإلدارة،
مبا يف ذلك إحتساب تأثير كوفيد –  19احملتمل لفترات طويلة ،لفهم إلى
أي مدى يجب أن تُعدل هذه اإلفتراضات قبل أن تؤدي الى خسائر إضافية
يف تدني القيمة.
قمنا بتقييم العرض الشامل لهيكل ومحتوى اإلفصاحات ذات الصلة يف
اإليضاحني رقم ( )4و ( )12املرفقة بالبيانات املالية املوحدة بالنسبة
للمعايير الدولية للتقارير املالية.
إستفسرنا من قسم املبيعات والتسويق واملوظفني املسؤولني عن العمليات
لفهم املسار لعملية البيع.
قمنا بإجراءات تدقيق ،والتي كانت مزيج من اإلختبارات التفصيلية
وإختبارات الرقابة.
قمنا بالنظر يف مدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة من قبل
املجموعة لإلعتراف باإليرادات ،مبا يف ذلك معايير التحقق والتصنيف.
ونظراً لالعتماد الكبير على نظم تقنية املعلومات يف اإلعتراف باإليرادات،
قمنا بتقييم سالمة بيئة الرقابة العامة لتقنية املعلومات وفحص فعالية
تشغيل الضوابط الرئيسية للتطبيقات التقنية.

مت اإلفصاح عن اإليرادات يف اإليضاح رقم ( )5من البيانات املالية املوحدة.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير مدقق احلسابات املستقل (تتمة)
معلومات أخرى
إن اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى .تتكون املعلومات
األخرى من تقرير مجلس اإلدارة الذي سيكون متاحاً لنا بعد
تاريخ تقرير مدقق احلسابات.
إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يتناول املعلومات األخرى،
حيث إننا ال نبدي أي تأكيد أو إستنتاج حولها.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة ،تتمثل مسؤوليتنا
باإلطالع على املعلومات األخرى ،وبذلك ،نقوم بتحديد فيما إذا
كانت هذه املعلومات األخرى غير متوافقة جوهرياً مع البيانات
املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا
بأعمال التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
أخطاء جوهرية.
مسؤوليات اإلدارة والقائمني على احلوكمة يف إعداد البيانات
املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها
بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية ولقانون
وأحكام الشركات التجارية القطري املعمول بها ،واإلحتفاظ
بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض
إعداد البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء
جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات املالية املوحدة ،فإن اإلدارة مسؤولة عن
تقييم قدرة املجموعة على اإلستمرارية واإلفصاح ،متى كان
ذلك مناسباً ،عن األمور املتعلقة باإلستمراريـة وإعتماد مبــــدأ
اإلستمرارية احملاسبي ،ما لم ِ
تنوى اإلدارة تصفية املجموعة أو
إيقاف أنشطتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
ويعتبر القائمون على احلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على
عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة.
مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
إن غايتنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت
البيانات املالية املوحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية،
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير
عال من
املدقق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
متت وفقاً للمعايير
الدولية للتدقيق سوف تكشف دائماً أي خطأ جوهري يف حال
وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن اإلحتيال أو عن اخلطأ ،وتعتبر
جوهرية بشكل فردي أو ُمج ّمع فيما إذا كان من املتوقع تأثيرها
على القرارات اإلقتصادية املتخذة من املستخدمني بناءاً على
هذه البيانات املالية املوحدة.
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كجزء من عملية التدقيق ،فإننا منارس التقدير املهني ونحافظ
على الشك املهني طوال فترة التدقيق ،وذلك وفقاً ملعايير
التدقيق الدولية ،كما نقوم أيضاً:
¨¨بتحديد وتقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات
املالية املوحدة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن
خطأ ،وتصميم وإجناز إجراءات التدقيق املناسبة لتلك
املخاطر واحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر
أساساً لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري
ناجت عن االحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ ،حيث
يشمل اإلحتيال التواطؤ ،التزوير ،احلذف املتعمد ،سوء
التمثيل أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي.
¨¨باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق
من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية
للمجموعة.
¨¨بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية
التقديرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة بها امل ّعدة من
قبل اإلدارة.
¨¨بإستنتاج مدى مالءمة إستخدام اإلدارة ملبدأ اإلستمرارية
احملاسبي ،وبناءاً على أدلة التدقيق التي مت احلصول
عليها ،يف حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن
متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكاً جوهرية
حول قدرة املجموعة على اإلستمرار .ويف حال اإلستنتاج
بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا
لفت اإلنتباه يف تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة
الواردة يف البيانات املالية املوحدة ،أو ،يف حال كانت
هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا.
هذا ونعتمد يف إستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي مت
احلصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي
األحداث أو الظروف املستقبلية باملجموعة إلى توقف
أعمال املجموعة على أساس مبدأ اإلستمرارية.
¨¨تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها
والبيانات املتضمنة فيها ،مبا يف ذلك اإليضاحات،
وفيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر العمليات
واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع القائمني على احلوكمة فيما يتعلق ،باألمور
األخرى ،ومبا يخص النطاق املخطط للتدقيق وتوقيته ونتائجه
الهامة ،مبا يف ذلك أي خلل جوهري يتبني لنا من خالل تدقيقنا
يف نظام الرقابة الداخلي التي الحظناها خالل عملية تدقيقنا.
كما نقوم بتزويد القائمني على احلوكمة ببيان يظهر إمتثالنا
لقواعد السلوك املهني املتعلقة باإلستقاللية ،والتواصل معهم
بخصوص جميع العالقات وغيرها من األمور التي يحتمل
اإلعتقاد أنها قد تؤثر تأثيراً معقوالً على إستقالليتنا وإجراءات
احلماية ذات الصلة متى كان ذلك مناسباً.
من األمور التي مت التواصل بشأنها مع القائمني على احلوكمة،
نقوم بتحديد هذه األمور التي كان لها األثر األكبر يف تدقيق
البيانات املالية املوحدة للسنة احلالية ،والتي تعد أمور تدقيق
رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه األمور يف تقريرنا حول التدقيق
إال إذا حال القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنها ،أو
عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية ،أال يتم اإلفصاح عن أمر
معني يف تقريرنا يف حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية
قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

يف الدوحة – قطر
 23فبراير 2021
عن ديلويت آند توش
فـــــرع قــطــــــر
مـدحـت صالـحــه
شـريــك
سجل مراقبي احلسابات رقم ()257
سجل مدققي احلسابات لدى هيئة قطر لألسواق املالية رقم
()120156

تقرير حول املتطلبات القانونية والتشريعية األخرى
باإلضافة الى ذلك ،وحسب متطلبات قانون الشركات التجارية
القطري ،فإننا نفصح عما يلي:
¨¨برأينا أيضاً ،أن املجموعة حتتفظ بسجالت محاسبية
منتظمة ،كما مت التحقق املادي من املخزون على النحو
الواجب وأن محتويات تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع
البيانات املالية للمجموعة.
¨¨حصلنا على كافة املعلومات واإلفصاحات التي رأيناها
ضرورية ألغراض تدقيقنا.
¨¨ويف اعتقادنا ،ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا ،لم
تقع خالل السنة املالية مخالفات ألحكام قانون الشركات
التجارية القطري املعمول بها أو النظام األساسي للشركة
على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على أنشطة املجموعة أو
مركزها املالي.

¨¨احلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق
باملعلومات املالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل
املجموعة إلبداء الرأي حول البيانات املالية املوحدة.
نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء التدقيق
للمجموعة .ونحن ال نزال املسؤولني الوحيدين عن رأينا
حول التدقيق.

الميرة التقرير السنوي | 2020

45

البيانات المالية
الموحدة

46

2020
السنوي || 2020
التقرير السنوي
الميرة التقرير
الميرة

السنوي || 2020
التقرير السنوي
الميرة التقرير
الميرة
47 2020

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

بيان الربح أو الخسارة الموحد

بيان الربح أو الخسارة و الدخل الشامل اآلخر الموحد

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020
إيضاحات

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

3.407.739.938
)(2.815.652.132

2.985.153.270
)(2.466.540.264

الربح اإلجمالي

592.087.806

518.613.006

إيرادات التأجير
إيرادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف استهالك وإطفاء
حصة يف خسارة شركة زميلة
تكاليف التمويل

65.114.399
16.706.680
)(329.369.974
)(116.425.260
)(1.534.424
)(16.557.962

74.778.270
14.916.910
)(292.465.795
)(111.212.125
)(1.533.374
)(17.758.681

210.021.265
)(91.123

185.338.211
229.029

ربح السنة

209.930.142

185.567.240

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطر عليها

32

209.037.000
893.142

186.587.482
)(1.020.242

209.930.142
العائد على السهم
العائد األساسي واملخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة األم

185.567.240

30

1.05

0.93

املبيعات
تكلفة املبيعات

5
6

7

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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8

10و11و13
15
33

الربح قبل الضريبة
(مصروف)  /إيراد ضريبة الدخل
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البيانات المالية الموحدة

9

إيضاح

ربح السنة

2020
ريال قطري
209.930.142

2019
ريال قطري
185.567.240

بنود الدخل الشامل األخرى
ً
بنود لن تتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الربح أو اخلسارة املوحد:
صايف التغير يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
إجمالي الدخل الشامل للسنة
العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطر عليها

14

69.529.271

12.579.861

279.459.413

198.147.101

278.566.271
893.142
279.459.413

199.167.343
)(1.020.242
198.147.101

اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ع.ق.

بيان المركز المالي الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

كما يف  31ديسمبر 2020

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020
إيضاحات

املوجودات
املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات
احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة
الشهرة
موجودات غير ملموسة أخرى
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات ضريبة مؤجله
استثمار يف شركة زميلة

10
11
12
13
14
9
15

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

1.115.073.874
207.471.146
344.097.998
1.389.904
346.915.631
472.359
--

1.124.577.616
223.397.648
344.097.998
2.731.515
268.778.129
103.151
--

2.015.420.912

1.963.686.057

198.719.012
58.476.248
18.851.044
448.888.395

207.217.798
61.590.669
16.679.504
296.580.504

إجمالي املوجودات املتداولة
إجمالي املوجودات

724.934.699
2.740.355.611

582.068.475
2.545.754.532

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال
احتياطي قانوني
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

200.000.000
901.289.603
21.750.835
68.750.766
345.184.917

200.000.000
901.289.603
21.750.835
229.617
310.129.318

1.536.976.121
41.077.067

1.433.399.373
40.183.925

1.578.053.188

1.473.583.298

192.829.002
178.920.029
43.801.028
1.785.315

181.641.159
176.578.567
37.455.701
2.944.716

417.335.374

398.620.143

672.483.293
38.027.680
34.456.076

585.125.684
49.939.296
38.486.111

744.967.049
1.162.302.423
2.740.355.611

673.551.091
1.072.171.234
2.545.754.532

إجمالي املوجودات غير املتداولة
املوجودات املتداولة
املخزون
ذمم مدينة جتارية وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من أطراف ذات عالقة
نقد وأرصدة لدى البنوك

احلقوق العائدة ملساهمي الشركة األم
حقوق امللكية غير املسيطرة

16
17
25
18

19
20
20
20

٣٢

إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غير املتداولة
القروض والتسهيالت
مطلوبات عقود اإليجار
مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
أرصدة محتجزة دائنة

21
23
22
24

إجمالي املطلوبات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة جتارية وأرصدة دائنة أخرى
مطلوبات عقود اإليجار
القروض والتسهيالت
إجمالي املطلوبات املتداولة
إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

...................................................................
سعادة السيد /عبداهلل عبدالعزيز عبداهلل تركي السبيعي
رئيس مجلس اإلدارة
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24
23
21

				

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
ربح السنة قبل ضريبة الدخل
تعديالت للبنود التالية:
االستهالك واإلطفاء
إيرادات الفوائد
مخصص( /عكس) خسائر اإلئتمان املتوقعة
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة احلركة  -بالصايف
حصة يف خسارة شركة زميلة
خسارة من إستبعاد ممتلكات ومعدات
إيراد توزيعات أرباح

2019
ريال قطري

2020
ريال قطري
210.021.265

185.338.211

116.425.260
)(3.491.090
3.908.462
12.239.929
13.987.889
1.534.424
100.668
)(9.455.793
1.024.673
16.557.962
362.853.649

111.212.125
)(3.644.956
)(2.239.456
6.918.055
1.344.691
1.533.374
839
)(8.467.827
-17.758.681
309.753.737

)(5.489.103
)(50.538
)(2.056.417
78.651.031

)(12.701.812
)(1.622.566
)(2.568.939
)(98.618.634

433.908.622
)(5.894.602
)(168.637
)(4.452.991
423.392.392

194.241.786
)(3.760.346

--

)(4.381.328
186.100.112

األنشطة االستثمارية
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
صايف احلركة يف ودائع مستحقة بعد  ٩٠يوماً
صايف احلركة يف حسابات بنكية مقيدة
توزيعات أرباح مستلمة
فوائد مستلمة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
صايف احلركة يف القروض والتسهيالت
مدفوعات عناصر رئيسية ملطلوبات عقود اإليجار
مدفوعات تكاليف متويل ملطلوبات عقود اإليجار
تكاليف متويل مدفوعة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

)(195.012.421
186.404.190
)(62.278.402
565.361
-)(78.400.000
)(9.513.745
9.455.793
3.231.482
)(145.547.742

)(272.373.253
161.590.317
)(64.976.840
33.041
)(68.850
37.816.000
)(589.395
8.467.827
4.435.612
)(125.665.541

)(160.318.993
7.014.951
)(38.744.663
)(10.808.776
)(10.251.985
)(213.109.466

)(164.753.983
)(13.084.405
)(35.035.975
)(12.933.345
)(13.314.094
)(239.121.802

صايف الزيادة ( /النقص) يف النقد وشبه النقد
النقد وشبه النقد يف  1يناير
النقد وشبه النقد يف  31ديسمبر

64.735.184
206.942.338
271.677.522

)(178.687.231
385.629.569
206.942.338

تعديل عقود احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة

تكاليف التمويل
األرباح التشغيلية قبل التغيرات يف رأس املال العامل

10و11و13
7
18و 17
22
16
15
7
33

التغيرات يف رأس املال العامل:
املخرون
ذمم مدينة جتارية وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
مكافآت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

ضريبة الدخل املدفوعة

22

مساهمة يف صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
صايف النقد من األنشطة التشغيلية
14
14
10

7

18

...................................................................
السيد /علي هالل علي عمران الكواري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان حقوق الملكية الموحد

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

رأس املال

اإلحتياطي
القانوني

ريال قطري

احلقوق العائدة ملساهمي الشركة األم
إحتياطي القيمة
اإلحتياطي
العادلة
االختياري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

901.289.603

21.750.835

)(6.089.426

أرباح مدورة

اإلجمالي

حقوق امللكية غير
املسيطرة

إجمالي حقوق امللكية

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

الرصيد كما يف  1يناير 2019

200.000.000

ربح السنة

--

--

إعادة تصنيف أرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

--

--

--

صايف التغير يف القيمة العادلة للموجودات املالية (إيضاح )14

--

--

--

12.579.861

مخصص املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )٢٨

--

--

--

--

)(4.452.991

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )28

--

--

--

--

)(170.000.000

)(170.000.000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2019

200.000.000

310.129.318

1.433.399.373

40.183.925

ربح السنة

--

--

--

--

209.037.000

209.037.000

893.142

209.930.142

إعادة تصنيف أرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

--

--

--

)(1.008.122

1.008.122

--

--

-

صايف التغير يف القيمة العادلة للموجودات املالية (إيضاح )14

--

--

--

69.529.271

--

69.529.271

--

69.529.271

مخصص للمساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية (إيضاح )29

--

--

--

--

)(4.989.523

)(4.989.523

--

)(4.989.523

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )28

--

--

--

--

)(170.000.000

)(170.000.000

--

)(170.000.000

الرصيد كما يف  31ديسمبر 2020

200.000.000

345.184.917

1.536.976.121

41.077.067

1.578.053.188

901.289.603

901.289.603

291.734.009

1.408.685.021

41.204.167

1.449.889.188

--

--

186.587.482

186.587.482

)(1.020.242

185.567.240

)(6.260.818

6.260.818

--

--

-

--

12.579.861

--

12.579.861

)(4.452.991

--

)(4.452.991

--

)(170.000.000
1.473.583.298

21.750.835

21.750.835

229.617

68.750.766
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .1معلومات حول تأسيس الشركة واألنشطة
الرئيسية
يف  13يوليو  2004مت إصدار القانون رقم ( )24لسنة  2004والذي
نص على حتويل اجلمعيات التعاونية االستهالكية السابقة إلى شركة
مساهمة قطرية برأس مال قدره  100.000.000ريال قطري،
وبنا ًء عليه مت إنشاء شركة امليرة للمواد االستهالكية (ش.م.ع.ق)
(«الشركة») التي تخضع لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11
لعام  .2015مت تسجيل الشركة حتت السجل التجاري رقم 29969
بتاريخ  2مارس  .2005إن عنوان الشركة املسجل هو صندوق بريد
رقم  3371الدوحة – دولة قطر.

ريال قطري للسهم الواحد .حصلت الشركة على موافقة املساهمني
يف اجلمعية العمومية غير العادية والتي عقدت يف  24مارس .2019
متت املوافقة على جتزئة السهم من قبل وزارة االقتصاد والتجارة
بالتزامن مع املوافقة على عقد تأسيس الشركة املع ّدل .بدأ سريان
إدراج األسهم اجلديدة يف سوق قطر لألوراق املالية إعتباراً من 18
يونيو .2019
تشتـمل األنشطـة الرئيسية للشـركة وشركاتها التابعة (يشار إليهم
جميعاً بـ «املجموعة») على التجارة باجلملة والتجزئة يف مختلف
أنواع السلع االستهالكية ،ومتلك وإدارة منافذ البيع ،والتجارة يف
املواد الغذائية والسلع االستهالكية.
إن الشركة مدرجة يف بورصة قطر ،ومتتلك شركة قطر القابضة
ذ.م.م .ما نسبته  ٪26من أسهم الشركة.

يف الثامن من أكتوبر لعام  ،2012وافق املساهمون على زيادة رأس
املال ليصبح  20.000.000سهم بقيمة إسمية  10ريال قطري
للسهم الواحد .أصدرت الشركة  10.000.000سهم بقيمة 95
ريال قطري للسهم الواحد ،وأغلق اإلكتتاب يف  10فبراير .2013

متت املوافقة على إصدار البيانات املالية املوحدة للمجموعة من قبل
مجلس اإلدارة يف  23فبراير .2021

إمتثا ًال لتعليمات هيئة قطر لألسواق املالية ،قامت الشركة بتنفيذ
جتزئة األسهم بواقع  10أسهم لكل سهم وبقيمة ريال قطري واحد
للسهم والتي مت إستبدالها بالسهم القدمي البالغة قيمته اإلسمية 10

الشركات الرئيسية التابعة والزميلة واملشمولة بهذه البيانات املالية
املوحدة لشركة امليرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ع.ق) هي على النحو
التالي:

اسم الشركة
شركة امليرة القابضة ذ.م.م.
شركة امليرة لألسواق املركزية ذ.م.م.
شركة امليرة للتطوير ذ.م.م.
شركة األسواق القطرية ذ.م.م.

مكتبة امليرة ذ.م.م.
شركة مار للتجارة واخلدمات ذ.م.م.
شركة امليرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م.
(سابقاً :شركة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م).
شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

امليرة ُعمان ش.م.ع.م.
شركة امليرة لألسواق ش.م.ع.م.

بلد
التأسيس
قطر
قطر
قطر
قطر

العالقة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة

نسبة امللكية الفعلية للمجموعة
2020
٪100
٪100
٪100

2019
٪100
٪100
٪100

شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة

٪100
٪100
٪100

٪100
٪100
٪100

قطر

شركة تابعة

٪100

٪100

قطر

شركة زميلة
شركة تابعة
شركة تابعة

٪51
٪70
٪70

٪51
٪70
٪70

قطر
قطر

ُعمان
ُعمان

شركة امليرة القابضة ذ.م.م«( .امليرة القابضة») هي شركة ذات
مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر .إن الشركة هي شركة
قابضة الستثمارات املجموعة وتقوم بإدارة الشركات التابعة لها
ومتلك براءات االختراع والعالمات التجارية والعقارات الضرورية
للقيام بأنشطتها.
شركة امليرة لألسواق املركزية ذ.م.م«( .امليرة لألسواق املركزية») هي
شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر .يتمثل نشاط
الشركة يف إنشاء وإدارة املشاريع التجارية واالستثمار فيها ومتلك
األسهم والعقارات املنقولة وغير املنقولة الالزمة للقيام بأنشطتها.
شركة امليرة للتطوير ذ.م.م«( .امليرة للتطوير») هي شركة ذات
مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر .يتمثل نشاط الشركة
يف إنشاء وإدارة املشاريع التجارية واالستثمار فيها ومتلك براءات
االختراع واألعمال التجارية والعقارات الالزمة للقيام بأنشطتها.
شركة األسواق القطرية ذ.م.م«( .األسواق القطرية») هي شركة ذات
مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر .يتمثل نشاط الشركة يف
بيع املواد الغذائية واألدوات املنزلية واملالبس اجلاهزة.
مكتبة امليرة ذ.م.م«( .مكتبة امليرة») هي شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسست يف دولة قطر .يتمثل نشاط الشركة يف بيع القرطاسيات
ومستلزمات الكمبيوتر والكتب واأللعاب.
شركة مار للتجارة واخلدمات ذ.م.م«( .مار») هي شركة ذات مسؤولية
محدودة تأسست يف دولة قطر .ويتمثل نشاط الشركة يف بيع املواد
الغذائية واملستلزمات املنزلية.
شركة امليرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م( .سابق ًا :أرامكس للخدمات
اللوجستية ذ.م.م«( ).امليرة للخدمات اللوجستية») هي شركة ذات
مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر .يتمثل نشاط الشركة يف
تقدمي خدمات التخزين والتوصيل بالشاحنات .يف ديسمبر ،2019
إستحوذت الشركة األم على الشركة بالكامل ومت تصنيفها كشركة
تابعة .بتاريخ إعداد البيانات املالية ،لم تكن الشركة قد بدأت
أعمالها التجارية.
شركة مخابز األمراء ذ.م.م«( .مخابر األمراء») هي شركة ذات
مسؤولية محدودة تأسست يف دولة قطر .يتمثل نشاط الشركة يف
تصنيع وبيع املخبوزات.

 .2تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية
واملعدلة
اجلديدة
ّ
واملعدلة والتي
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة
2.1
ّ
أصبحت سارية املفعول يف السنة احلالية
تـعديل على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16املتعلق بإمتيازات
اإليجار املمنوحة املتعلقة بكوفيد 19 -
يف مايو  ،2020أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية امتيازات
اإليجار املتعلقة بـ كوفيد( 19-تعديل على املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم ( ))16التي توفر إعفا ًء عملياً للمستأجرين يف محاسبة
إمتيازات اإليجار التي حتدث كنتيجة مباشرة لـ كوفيد ،19-من
خالل تقدمي وسيلة عملية للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم .16
تسمح الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان
ً
تعديل لعقد اإليجار .يجب
امتياز اإليجار املتعلق بـ كوفيد 19-يعد
على املستأجر الذي يقوم بهذا االختيار أن يقوم مبعاملة أي تغيير
يف مدفوعات اإليجار ناجت عن امتياز اإليجار املتعلق بـ كوفيد19-
بنفس الطريقة التي تتم بها احملاسبة من هذا التغيير عند التطبيق
ً
تعديل
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16إذا لم يكن التغيير
لعقد اإليجار.
تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات اإليجار التي حتدث
كنتيجة مباشرة لـكوفيد 19-وفقط إذا مت استيفاء جميع الشروط
التالية:
أ) ينتج عن التغيير يف مدفوعات اإليجار تعديل جوهري العتبارات
اإليجار يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من اعتبارات عقد اإليجار
الذي يسبق التغيير مباشرة؛
ب) يؤثر أي تخفيض يف مدفوعات اإليجار فقط على املدفوعات
املستحقة أص ً
ال يف أو قبل  30يونيو ( 2021امتياز اإليجار يفي
بهذا الشرط إذا أدى إلى انخفاض مدفوعات اإليجار يف أو قبل
 30يونيو  2021وزيادة مدفوعات اإليجار التي متتد إلى ما بعد 30
يونيو )2021؛
ج) ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار األخرى.

امليرة ُعمان ش.م.ع.م«( .امليرة ُعمان») هي شركة ذات مسؤولية
محدودة تأسست يف سلطنة عمان .يتمثل نشاط الشركة يف إنشاء
وإدارة مراكز التسوق واملرافق ذات الصلة .بتاريخ إعداد البيانات
املالية ،لم تكن الشركة قد بدأت أعمالها التجارية.
شركة أسواق امليرة («أسواق امليرة») هي شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسست يف سلطنة عمان .يتمثل نشاط الشركة يف إنشاء وتشغيل
مراكز التسوق واملتاجر واألسواق الكبرى.
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للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 2تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملع ّدلة (تتمة)
2.2

لم يكن لتطبيق هذه املعايير الدولية للتقارير املالية املعدلة أي تأثير مادي على املبالغ املدرجة للسنوات احلالية والسابقة ولكن قد يؤثر على
محاسبة املعامالت أو الترتيبات املستقبلية.

تأثير التطبيق املبدئي للمعايير اجلديدة واملعدلة األخرى على البيانات املالية املوحدة

مت تطبيق املعايير الدولية لتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية ،والتي أصبحت سارية للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير ،2020
يف هذه البيانات املالية املوحدة.
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة
ّ
تعديالت على مراجع اإلطار املفاهيمي يف معايير املعايير الدولية للتقارير املالية
قامت املجموعة بتطبيق التعديالت الواردة يف التعديالت على املراجع لإلطار املفاهيمي يف املعايير الدولية للتقارير
املالية ألول مرة يف السنة احلالية .تتضمن التعديالت تعديالت الحقة على املعايير املتأثرة بحيث تشير إلى اإلطار
اجلديد .ومع ذلك ،ال تقوم جميع التعديالت بتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشارات واالقتباسات من اإلطار
بحيث تشير إلى اإلطار املفاهيمي املع ّدل .يتم حتديث بعض التصريحات فقط لإلشارة إلى إصدار اإلطار الذي تشير
إليه (جلنة معايير احملاسبة الدولية الذي اعتمده مجلس معايير احملاسبة الدولية يف عام  ،2001أو إطار املجلس معايير
احملاسبة الدولية لعام  ،2010أو إطار العمل اجلديد املع ّدل لعام  )2018أو لإلشارة إلى أن التعاريف الواردة يف املعيار
لها بالتعاريف اجلديدة التي مت تطويرها يف اإلطار املفاهيمي املع ّدل.

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2020
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واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة
ّ
املعيار الدولي للتقارير املالي رقم ( )١٧عقود التأمني

يستخدم النموذج العام االفتراضات احلالية لتقدير املبلغ والتوقيت وعدم التيقن من التدفقات النقدية املستقبلية
ويقيس بشكل صريح تكلفة عدم التيقن .يأخذ النموذج باإلعتبار أسعار الفائدة يف السوق وتأثير خيارات وضمانات
حاملي الوثيقة.

 1يناير 2020

قدمت التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط ملا إذا كانت مجموعة األنشطة واملوجودات املكتسبة
ً
ليست عم ً
نشاطا
ال .مبوجب اختبار التركيز اإلختياري ،فإن مجموعة األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ال تعتبر
جتار ًيا إذا كان إجمالي القيمة العادلة إلجمالي املوجودات املستحوذ عليها مركزة يف أصل واحد محدد أو مجموعة
موجودات مماثلة .يتم تطبيق التعديالت بأثر مستقبلي على جميع عمليات دمج األعمال وعمليات االستحواذ على
املوجودات التي يكون تاريخ اإلستحواذ عليها يف أو بعد  1يناير .2020
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( - )8التعديالت املتعلقة بتعريف األهمية  1يناير 2020
النسبية (اجلوهرية)
طبقت املجموعة التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( - )8التعديالت
املتعلقة بتعريف األهمية النسبية (اجلوهرية) خالل السنة احلالية .تسهل التعديالت تعريف اجلوهرية الواردة يف معيار
احملاسبة الدولي رقم  1وال تهدف إلى تغيير املفهوم األساسي لألهمية النسبية يف معايير املعايير الدولية للتقارير
املالية .مت تضمني مفهوم «الغموض» على املعلومات املادية مبعلومات غير مادية كجزء من التعريف اجلديد.

باإلضافة إلى ذلك ،قام مجلس معايير احملاسبة الدولية بتعديل املعايير األخرى واإلطار املفاهيمي الذي يحتوي على
تعريف “األهمية النسبية” أو يشير إلى مصطلح “األهمية النسبية” لضمان اإلتساق.

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2023

منوذجا عا ًما ،يتم تعديله لعقود التأمني ذات ميزات املشاركة
يحدد املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ()17
ً
املباشرة ،املوصوف على أنه نهج الرسوم املتغيرة .يتم تبسيط النموذج العام إذا مت استيفاء معايير معينة عن طريق
قياس االلتزام بالتغطية املتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.

تلغي التعديالت تقييم ما إذا كان املشاركون يف السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة واالستمرار
يف إنتاج املخرجات .تقدم التعديالت ً
أيضا إرشادات إضافية تساعد على حتديد ما إذا كان قد مت إكتساب عملية
موضوعية.

مت تغيير عتبة األهمية النسبية التي تؤثر على املستخدمني من “ميكن أن تؤثر” إلى “ميكن توقع تأثيرها بشكل معقول”.
مت استبدال تعريف األهمية النسبية يف معيار احملاسبة الدولي رقم ( )8بإشارة إلى تعريف اجلوهرية يف معيار احملاسبة
الدولي رقم (.)1

لم تطبق املجموعة املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية التي مت إصدارها ولكنها لم تصبح سارية املفعول بعد.

يحدد املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )17مبادئ اإلعتراف بعقود التأمني وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل
محل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )4عقود التأمني.

املعايير التي مت تعديلها املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)2املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)3املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم ( ،)6املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)14املعيار احملاسبي الدولي رقم ( ،)1املعيار احملاسبي
الدولي رقم ( ،)8املعيار احملاسبي الدولي رقم ( ،)34املعيار احملاسبي الدولي رقم ( ،)37املعيار احملاسبي الدولي رقم
( ،)38وتفسير جلنة التفسيرات املالية الدولية رقم ( ،)12وتفسير جلنة التفسيرات املالية الدولية رقم ( ،)19وتفسير
جلنة التفسيرات املالية الدولية رقم ( ،)20وتفسير جلنة التفسيرات املالية الدولية رقم ( )22و تفسير جلنة التفسيرات
الدولية رقم (.)32
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( - )3تعريف العمل
قامت املجموعة بتطبيق التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )3ألول مرة يف السنة احلالية .توضح
التعديالت أنه يف حني أن األعمال التجارية عادة ما يكون لها مخرجات ،إال أن املخرجات ليست مطلوبة ملجموعة
متكاملة من األنشطة واألصول لتأهله ليكون عمل جتاري .لكي يتم اعتبارها عم ً
ال جتار ًيا ،يجب أن تتضمن مجموعة
األنشطة واألصول املكتسبة ،على األقل ،مدخالت وعملية موضوعية تساهم معاً بشكل كبير يف القدرة على إنشاء
املخرجات.

2.3

املعايير الدولية للتقارير املالية قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكر ًا

يف يونيو  ،2020أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )17ملعاجلة
املخاوف وحتديات التنفيذ التي مت التوصل إليها بعد نشر املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( .)17تؤجل التعديالت
تاريخ التطبيق املبدئي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 17متضمنًا التعديالت) إلى فترات إعداد التقارير السنوية
التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  .2023ويف الوقت نفسه ،أصدر مجلس معايير احملاسبة الدولية متديدًا لإلعفاء املؤقت
من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (( )9تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ))4التي متدد
تاريخ إنتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء املؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )9يف املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم ( )4إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير .2023
يجب تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي ،ويف هذه احلالة يتم تطبيق
نهج األثر الرجعي املعدل أو نهج القيمة العادلة.
لغرض متطلبات االنتقال ،يكون تاريخ التطبيق األولي هو البداية إذا كانت فترة إعداد التقارير السنوية التي تطبق فيها
املنشأة املعيار ألول مرة ،ويكون تاريخ االنتقال هو بداية الفترة التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق األولي.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( - )28البيع أو املساهمة يف
األصول بني املستثمر وشركته الزميلة أو املشروع املشترك
تتعامل التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( )28مع املواقف التي
يكون فيها بيع أو مساهمة يف األصول بني املستثمر والشركة الزميلة أو املشروع املشترك .على وجه التحديد ،تنص
التعديالت على أن األرباح أو اخلسائر الناجتة عن فقدان السيطرة على الشركة التابعة التي ال حتتوي على نشاط
جتاري يف معاملة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم احملاسبة عليه باستخدام طريقة حقوق امللكية ،يتم اإلعتراف
بها يف بيان األرباح أو اخلسائر للشركة األم فقط يف حدود حصة املستثمرين غير ذات الصلة يف تلك الشركة الزميلة
أو املشروع املشترك .وباملثل ،فإن األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة قياس االستثمارات احملتفظ بها يف أي شركة
تابعة سابقة (التي أصبحت شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم احملاسبة عليه باستخدام طريقة حقوق امللكية) يتم
اإلعتراف بها يف بيان األرباح واخلسائر للشركة األم السابقة فقط إلى مدى مصالح املستثمرين غير ذات الصلة يف
الشركة الزميلة اجلديدة أو املشروع املشترك.

تاريخ سريان التطبيق غير
مسمى .التطبيق اإلختياري
متاح

 1يناير  .2023يسمح بالتطبيق
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )1تصنيف املطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
تؤثر التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( )1فقط على عرض املطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة املبكر
يف بيان املركز املالي وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي أصل أو التزام أو دخل أو مصروفات أو املعلومات التي مت
اإلفصاح عنها حول تلك البنود.

توضح التعديالت أن تصنيف املطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة يعتمد على احلقوق املوجودة يف نهاية فترة
التقرير ،وحتدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة ستمارس حقها يف تأجيل تسوية االلتزام،
بتوضيح أن احلقوق موجودة يف حالة االمتثال للتعهدات يف نهاية فترة التقرير ،وتقدمي تعريف «التسوية» لتوضيح أن
التسوية تشير إلى التحويل إلى الطرف املقابل من النقد أو أدوات حقوق امللكية أو املوجودات األخرى أو اخلدمات.
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للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .2تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملع ّدلة (تتمة)

 2.3املعايير الدولية للتقارير املالية قيد اإلصدار التي لم تدخل حيز التنفيذ ولم يتم تطبيقها مبكر ًا (تتمة)
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة
ّ
تعديالت على املعيار الدولي التقارير املالية رقم ( - )3اإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي
تعمل التعديالت على حتديث املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )3بحيث يشير إلى اإلطار املفاهيمي لعام 2018
بدالً من إطار عام  .1989كما أنها تضيف إلى املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)3بالنسبة لاللتزامات الواقعة يف
نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم ( ،)37أن يقوم املشتري بتطبيق معيار احملاسبة الدولي رقم ( )37لتحديد ما إذا كان
هناك التزام حالي يف تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة .بالنسبة للضريبة التي ستكون ضمن نطاق تفسير جلنة
تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم ( ،)21يطبق املشتري تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم ()21
لتحديد ما إذا كان احلدث امللزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ.

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2022

صريحا بأن املستحوذ ال يعترف باملوجودات احملتملة املستحوذ عليها يف عملية دمج
أخي ًرا ،تضيف التعديالت بيا ًنا
ً
األعمال.
تسري التعديالت على مجموعات األعمال التي يكون تاريخ االستحواذ عليها يف أو بعد بداية الفترة السنوية األولى
التي تبدأ يف أو بعد  1يناير .2022
يُسمح بالتطبيق املبكر إذا طبقت الشركة ً
أيضا جميع املراجع احملدثة األخرى (املنشورة مع حتديث اإلطار املفاهيمي)
يف نفس الوقت أو قبل ذلك.
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )١٦املمتلكات واآلالت واملعدات  -املتحصالت قبل اإلستخدام املقصود  1يناير  ،2022يسمح بالتطبيق
حتظر التعديالت اخلصم من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات أي متحصالت من بيع البنود التي املبكر
متاحا لالستخدام ،أي املتحصالت أثناء إحضار األصل إلى املوقع واحلالة
مت إنتاجها قبل أن يصبح هذا األصل
ً
الالزمة له ليكون قاد ًرا على العمل فيه بالطريقة التي قصدتها اإلدارة .وبالتالي ،تعترف املنشأة مبتحصالت املبيعات
هذه والتكاليف ذات الصلة يف الربح أو اخلسارة .تقيس املنشأة تكلفة هذه البنود وف ًقا للمعيار احملاسبي الدولي رقم
( – )2املخزون.

يسري تطبيقها للفترات
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية اجلديدة
ّ
السنوية التي تبدأ من أو بعد
معاجلة معيار سعر الفائدة  -املرحلة ( 2تعديالت على معايير التقارير املالية الدولية أرقام ( )9و( )7و ( )4و( 1 )16يناير 2021
واملعيار احملاسبي الدولية رقم ())39
تتناول التعديالت القضايا التي قد تؤثر على التقارير املالية نتيجة ملعاجلة معيار سعر الفائدة ،مبا يف ذلك آثار
التغيرات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوط الناشئة عن استبدال معيار سعر الفائدة بسعر مرجعي
بديل .توفر التعديالت إعفا ًء عمل ًيا من بعض املتطلبات الواردة يف معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )9واملعيار
احملاسبي الدولي رقم ( )39ومعيار التقارير املالية الدولية رقم ( )7ومعيار التقارير املالية الدولية رقم ( )4ومعيار
التقارير املالية الدولية رقم ( )16املتعلقة مبا يلي :التغييرات يف أساس حتديد التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات
املالية واملطلوبات املالية والتزامات عقود اإليجار ومحاسبة التحوط.
محاسبة التحوط
توفر التعديالت استثناءات ملتطلبات محاسبة التحوط يف املجاالت التالية - .السماح بتعديل تعيني عالقة التحوط
لتعكس التغييرات التي يتطلبها اإلصالح - .عند تعديل بند مغطى يف حتوط التدفقات النقدية ليعكس التغييرات التي
يتطلبها اإلصالح ،فإن املبلغ املتراكم يف احتياطي حتوط التدفق النقدي سيعتبر على أساس املعدل املعياري البديل
الذي تستند إليه التدفقات النقدية املستقبلية املتحوط منها - .عندما يتم تخصيص مجموعة من البنود كبند مغطى
ويتم تعديل بند يف املجموعة ليعكس التغييرات املطلوبة من خالل اإلصالح ،يتم تخصيص البنود املغطاة ملجموعات
فرعية بنا ًء على املعدالت املعيارية التي يتم التحوط لها - .إذا توقعت املنشأة بشكل معقول أنه سيتم حتديد سعر
مرجعي بديل بشكل منفصل خالل فترة  24شه ًرا ،فال يُحظر عليها حتديد السعر كعنصر مخاطر غير محدد تعاقد ًيا
إذا لم يكن قاب ً
ال للتحديد بشكل منفصل يف تاريخ التخصيص.

 1يناير 2021

اإلفصاح
سوف تتطلب التعديالت من املجموعة اإلفصاح عن معلومات إضافية حول تعرض املنشأة للمخاطر الناشئة عن
إصالح مؤشر أسعار الفائدة وأنشطة إدارة املخاطر ذات الصلة.
اإلنتقال إلى التطبيق
تخطط املجموعة لتطبيق التعديالت اعتباراً من  1يناير  .2021ولن يؤثر التطبيق على املبالغ التي مت اإلفصاح عنها
لعام  2020أو الفترات السابقة.
التعديالت السنوية على معايير التقارير املالية الدولية 2020-2018
تشمل التعديالت السنوية تعديالت على أربعة معايير:

توضح التعديالت أيضاً معنى «اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح» .يحدد معيار احملاسبة الدولي رقم ()16
اآلن تقييم األداء الفني واملادي لألصل بحيث ميكن استخدامه يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات ،أو تأجيرها
لآلخرين ،أو ألغراض إدارية.

 1يناير ُ .2022يسمح بالتطبيق
معيار التقارير املالية الدولية رقم ( :)1اعتماد املعايير الدولية للتقارير املالية ألول مرة
يوفر التعديل إعفا ًء إضاف ًيا للشركة الزميلة التي تطبق ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق مبحاسبة فروق حتويل املبكر.
العمالت املتراكمة .نتيجة لهذا التعديل ،ميكن للشركة التابعة التي تستخدم اإلعفاء يف معيار التقارير املالية الدولية
رقم ( :)1د ( 16أ) اآلن ً
أيضا أن تختار قياس فروق حتويل العمالت املتراكمة جلميع العمليات األجنبية بالقيمة
الدفترية التي سيتم تضمينها يف البيانات املالية املوحدة للشركة األم ،على أساس يف تاريخ انتقال الشركة األم إلى
معايير التقارير املالية الدولية ،إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجراءات التوحيد وتأثيرات اندماج األعمال التي
استحوذت فيها الشركة األم على الشركة الزميلة .خيار مماثل متاح لشركة زميلة أو مشروع مشترك يستخدم اإلعفاء
يف معيار التقارير املالية الدولية رقم  :1د ( 16أ).
 1يناير ُ .2022يسمح بالتطبيق
معيار التقارير املالية الدولية رقم  9األدوات املالية
يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار « »٪10لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي ،فإن املنشأة ال تشمل املبكر.
سوى الرسوم املدفوعة أو املستلمة بني الكيان (املقترض) واملقرض ،مبا يف ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة من قبل
أي من الكيانني أو املقرض نيابة عن اآلخر.

 1يناير  ،2022يسمح بالتطبيق
تعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )37العقود املمكن خسارتها  -تكلفة تنفيذ العقد
حتدد التعديالت أن «تكلفة الوفاء» بالعقد تشمل «التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد» .تتكون التكاليف املتعلقة املبكر
مباشرة بالعقد من كل من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد (من األمثلة على ذلك العمالة املباشرة أو املواد)
وتخصيص التكاليف األخرى التي تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود (من األمثلة على ذلك تخصيص رسوم االستهالك لـ
بند من املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة يف تنفيذ العقد).

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي حتدث يف أو بعد التاريخ الذي تطبق فيه املنشأة
التعديل ألول مرة.

إذا لم يتم عرضها بشكل منفصل يف بيان الدخل الشامل ،يجب أن تفصح البيانات املالية عن مبالغ املتحصالت
والتكلفة املدرجة يف الربح أو اخلسارة والتي تتعلق ببنود منتجة ليست من مخرجات األنشطة العادية للمنشأة ،وأي
بند (بنود) متسلسلة يتضمن بيان الدخل الشامل هذه املتحصالت والتكلفة.
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي ،ولكن فقط على بنود املمتلكات واآلالت واملعدات التي مت إحضارها إلى املوقع
واحلالة الالزمة لها لتكون قادرة على العمل بالطريقة التي تقصدها اإلدارة يف أو بعد بداية الفترة األولى املعروضة
يف البيانات املالية التي تطبق فيها املنشأة التعديالت بشكل أولي.
يجب على املنشأة اإلعتراف باألثر التراكمي للتطبيق املبدئي للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح امل ّدورة (أو
أي مكون آخر من حقوق امللكية ،حسب االقتضاء) يف بداية تلك الفترة األولى املعروضة.

تنطبق التعديالت على العقود التي لم ِ
تف املنشاة بعد بجميع إلتزاماتها يف بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها
املنشأة التعديالت أوالً .لم يتم إعادة صياغة املقارنات.
بد ًال من ذلك ،يجب على املنشأة االعتراف باألثر التراكمي لتطبيق التعديالت مبدئ ًيا كتعديل للرصيد االفتتاحي
لألرباح امل ّدورة أو (عنصر آخر من حقوق امللكية ،حسب االقتضاء) ،يف تاريخ التطبيق األولي.
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يسري التعديل للفترات السنوية التي تبدأ يف أو بعد  1يناير  ،2022مع السماح بالتطبيق املبكر.
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )16عقود اإليجار
يزيل التعديل الرسم التوضيحي لسداد حتسينات العقارات املستأجرة.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق ،وأن تطبيق
هذه املعايير والتفسيرات والتعديالت اجلديدة كما هو موضح يف الفقرات السابقة ،قد ال يكون له تأثير مادي على البيانات املالية للمجموعة
يف فترة التطبيق األولي.
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البيانات المالية الموحدة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

   .3السياسات احملاسبية الهامة
بيان اإللتزام
مت إعداد البيانات املالية املوحدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية الصادرة عن مجلس معايير احملاسبة الدولية ()IASB
واملتطلبات املعمول بها لقانون الشركات التجارية القطري رقم 11
لعام .2015
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية استخدام بعض التقديرات واألحكام احملاسبية الهامة .كما
يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها يف عملية تطبيق السياسات
احملاسبية للمجموعة .يتم توضيح املجاالت التي تنطوي على
درجة عالية من احلكم أو التعقيد ،أو املجاالت التي تكون فيها
االفتراضات والتقديرات مهمة بالنسبة للبيانات املالية املوحدة يف
إيضاح رقم (.)4
أساس اإلعداد
مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية
بإستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
مت عرض البيانات املالية املوحدة بالريال القطري وهي العملة
الوظيفية للمجموعة.
أساس التوحيد

عندما يكون لدى املجموعة األغلبية األقل يف حقوق التصويت أو
حقوق مماثلة لشركة مستثمر فيها ،فإن املجموعة تدرس جميع
احلقائق والظروف ذات الصلة يف تقييم ما إذا كانت تتمتع بسلطة
على شركة مستثمر فيها ،مبا يف ذلك:
¨¨الترتيب التعاقدي مع أصحاب األصوات اآلخرين للشركة
املستثمر فيها
¨¨احلقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
¨¨حقوق تصويت املجموعة وحقوق التصويت احملتملة
تقوم املجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت متتلك السيطرة على
الشركة املستثمر بها ،إذا كانت هنالك حقائق وظروف تدل على
وجود تغيرات على أحد أو كل العناصر الثالثة املذكورة أعاله .يتم
توحيد البيانات املالية للشركة التابعة إبتداءاً من حصول الشركة
على السيطرة يف الشركة التابعة ،ويتوقف التوحيد عندما تفقد
الشركة سيطرتها على الشركة التابعة .يتمم تضمني موجودات
ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها
أو املستبعدة خالل السنة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد وبيان
الدخل الشامل املوحد من تاريخ حصول املجموعة على السيطرة
حتى تاريخ توقف املجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.
الربح أو اخلسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخرى ينسب
إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق امللكية
غير املسيطرة ،حتى لو أدى ذلك إلى وجود رصيد عجز يف احلصص
غير املسيطرة .يتم إعداد هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام
سياسات محاسبية موحدة للمعامالت املماثلة واألحداث األخرى يف
ظروف مماثلة.

تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للشركة والبيانات
املالية للشركات التي تسيطر عليها الشركة وشركاتها التابعة .تتحقق
السيطرة عندما تتعرض املجموعة ،أو لديها حقوق ،لعائدات متغيرة
من مشاركتها مع الشركة املستثمر فيها وتكون لديها القدرة على
التأثير على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشركة املستثمر
فيها .على وجه التحديد ،تتحكم املجموعة يف الشركة املستثمر فيها
إذا وفقط إذا كان لدى املجموعة:

عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات
التابعة جلعل سياساتها احملاسبية متوافقة مع السياسات احملاسبية
للمجموعة .يتم حذف جميع املوجودات واملطلوبات داخل املجموعة
وحقوق امللكية واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية املتعلقة
باملعامالت بني أعضاء املجموعة بالكامل عند التوحيد.

¨¨السيطرة على الشركة املستثمر فيها (أي احلقوق احلالية
التي متنحها القدرة احلالية على توجيه األنشطة ذات الصلة
للشركة املستثمر فيها)

يتم احتساب أي تغيير يف حصة ملكية شركة تابعة ،دون فقدان
السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .يف حال فقدت املجموعة السيطرة
على شركة تابعة ،فإنها:

¨¨التعرض ،أو احلقوق ،لعائدات متغيرة من مشاركتها مع الشركة
املستثمر فيها ،و
¨¨القدرة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها
للتأثير على عوائدها

¨¨تلغي اإلعتراف باملوجودات (مبا يف ذلك الشهرة) واملطلوبات
التابعة للشركة التابعة.
¨¨ تلغي اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة.
¨¨ تلغي اإلعتراف على بفروقات سعر الصرف التراكمية املسجلة
يف حقوق امللكية.
¨¨ تعترف بالقيمة العادلة للمقابل املستلم.
¨¨ تعترف بالقيمة العادلة ألي إستثمار محتجز.
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¨¨تعترف بأي فائض أو عجز ضمن الربح أو اخلسارة.

اإلعتراف باإليرادات

¨¨تعيد تصنيف حصة الشركة األم من املكونات املعترف بها
سابقاً يف بنود الدخل الشامل األخرى إلى بيان الربح أو
اخلسارة أو األرباح احملتجزة ،حسب االقتضاء ،كما هو مطلوب
يف حال قامت املجموعة بالتخلص بشكل مباشر من املوجودات
واملطلوبات.

تقاس اإليرادات مببلغ يعكس البدالت التي تتوقع املنشأة أن حتصل
عليها مقابل حتويل البضائع أو اخلدمات إلى العميل ،باستثناء املبالغ
التي يتم حتصيلها نيابة عن أطراف ثالثة .يتم تعديل اإليرادات
باخلصومات املتوقعة وخصومات احلجم ،والتي يتم تقديرها بنا ًءا
على البيانات التاريخية أو التوقعات .تعترف املجموعة باإليرادات
عندما تنقل السيطرة على السلع أو اخلدمات إلى عمالئها.

يتم حتديد احلصص غير املسيطرة يف صايف موجودات الشركات
التابعة املوحدة بشكل منفصل عن حقوق امللكية للمجموعة هناك.
تتكون احلصص غير املسيطرة من مقدار هذه احلصص يف تاريخ
دمج األعمال األصلي وحصة احلقوق غير املسيطرة يف التغيرات
يف حقوق امللكية منذ تاريخ الدمج أو التجميع .إن اخلسائر املطبقة
على احلصص غير املسيطرة عليها التزام أعمى وتكون قادرة على
القيام باستثمار إضايف لتغطية اخلسائر.
الشهرة
تدرج الشهرة الناجتة عن االستحواذ على األعمال بالتكلفة كما مت
حتديدها يف تاريخ االستحواذ على الشركة مطروحاً منها خسائر
انخفاض القيمة املتراكمة ،إن وجدت.
ألغراض اختبار تدني القيمة ،يتم تخصيص الشهرة لكل وحدة من
وحدات توليد النقد التابعة للمجموعة (أو مجموعات الوحدات
املولدة للنقد) والتي من املتوقع أن تستفيد من أوجه التآزر يف
املجموعة.
يتم اختبار انخفاض قيمة الوحدة املولدة للنقد التي مت تخصيص
الشهرة لها سنو ًيا ،أو بشكل أكثر تكرا ًرا عندما يكون هناك مؤشر
على أن الوحدة قد انخفضت قيمتها .إذا مت تخصيص املبلغ القابل
لالسترداد لوحدة توليد النقد للوحدة ثم إلى املوجودات األخرى
للوحدة التناسبية بنا ًء على القيمة الدفترية لكل أصل يف الوحدة.
يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض يف قيمة الشهرة مباشرة يف
الربح أو اخلسارة .ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة املعترف
بها للشهرة يف الفترات الالحقة.
عندما يتم تخصيص الشهرة إلى وحدة توليد النقد ويتم التخلص
من جزء من العملية داخل تلك الوحدة ،يتم إدراج الشهرة املرتبطة
بالعملية املستبعدة يف القيمة الدفترية للعملية عند حتديد الربح أو
اخلسارة الناجتة عن التخلص .يتم قياس الشهرة التي يتم التخلص
منها يف هذه الظروف على أساس القيم النسبية للعملية املستبعدة
واجلزء احملتفظ به من وحدة توليد النقد.
مت توضيح سياسة املجموعة جتاه الشهرة الناجتة عن االستحواذ
على شركة تابعة يف اإليضاح رقم (.)12

بيع البضاعة  -جتارة التجزئة
يوضح املعيار الدولي للتقارير املالية رقم (« )15اإليرادات من العقود
مع العمالء» منوذج شامل واحد للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة
من العقود مع العمالء ،ويحل محل التوجيهات احلالية اخلاصة
باإلعتراف اإليرادات الواردة يف العديد من املعايير الدولية للتقارير
منوذجا جدي ًدا من خمس
املالية وتفسيراتها .ويضع هذا املعيار
ً
خطوات يسري على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء.
اخلطوة  :1حتديد العقد (العقود) مع العميل :يتم تعريف العقد
على أنه اتفاق بني طرفني أو أكثر ينشأ عنه حقوق والتزامات واجبة
التنفيذ ويحدد املعايير لكل من تلك احلقوق وااللتزامات.
اخلطوة  :2حتديد إلتزامات األداء املنصوص عليها يف العقد :التزام
األداء يف العقد هو وعد صريح بتحويل البضاعة أو اخلدمة إلى
العميل.
اخلطوة  :3حتديد سعر املعاملة :سعر املعاملة هو املبلغ الذي تتوقع
املنشأة استالمه مقابل حتويل البضاعة أو اخلدمة املوعودة إلى
العميل ،باستثناء املبالغ املتحصلة من أطراف ثالثة.
اخلطوة  :4تخصيص سعر املعاملة إلى التزامات األداء يف العقد:
بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام واحد باألداء ،تقوم
الشركة بتخصيص سعر املعاملة لكل التزام باألداء مببلغ محدد
للمقابل الذي تتوقع الشركة أن تستحقه يف مقابل الوفاء بكل التزام
لألداء.
اخلطوة  :5اإلعتراف باإليرادات عندما (حني) تقوم الشركة بالوفاء
بالتزام األداء.
بالنسبة ملبيعات البضاعة لعمالء التجزئة ،يتم اإلعتراف اإليرادات
عند حتويل السيطرة على البضاعة ،ويكون ذلك عند شراء العميل
للبضاعة من منفذ بيع التجزئة .يستحق سداد سعر املعاملة فو ًرا
عند شراء العميل للبضاعة .بالنسبة ملبيعات التجزئة ،يجوز ارجاع
البضاعة خالل  14يو ًما ،وبالتالي يتم حتقيق التزام استرداد األموال
واحلق يف البضاعة املعادة فيما يتعلق بالبضاعة املتوقع ارجاعها.
تستخدم الشركة خبرتها السابقة املتراكمة لتقدير عدد البضائع
املعادة على مستوى احملفظة باستخدام طريقة القيمة املتوقعة .من
احملتمل بدرجة كبيرة عدم حدوث عمليات عكس مهمة يف اإليرادات
املتراكمة احملققة ،وذلك بالنظر إلى ثبات مستوى البضائع املعادة
خالل السنوات السابقة.
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   .3السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
اإلعتراف باإليرادات (تتمة)
بيع البضاعة  -جتارة التجزئة (تتمة)
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو مستحق
االستالم ،مع األخذ يف االعتبار شروط السداد املتفق عليها
تعاقديا ،باستثناء الضرائب والرسوم .تقوم الشركة بتقييم ترتيبات
إيراداتها وف ًقا ملعايير محددة لتحديد ما إذا كانت الشركة تعمل
كطرف أصيل أو وكيل ،ولقد قررت الشركة أنها تعمل كطرف
أصيل يف كافة اتفاقياتها .يتم اإلعتراف اإليرادات يف بيان الربح
أو اخلسارة املوحد بالقدر الذي يكون من احملتمل عنده أن تتدفق
املنافع االقتصادية إلى الشركة وميكن قياس اإليرادات والتكاليف،
حسب االقتضاء ،بصورة موثوقة.
تطبق املجموعة برنامج نقاط الوالء ،مكافآت ميرة ،ويتيح هذا
البرنامج للعمالء جمع النقاط واستبدالها مبنتجات مجانية .تؤدي
نقاط الوالء إلى وجود التزام أداء منفصل حيث توفر حق مادي
للعمالء .يتم تخصيص جزء من سعر املعاملة لنقاط الوالء املمنوحة
للعمالء استنا ًدا إلى سعر البيع النسبي املنفصل ويتم اإلعتراف به
كإلتزام تعاقدي إلى أن يتم استبدال النقاط .يتم اإلعتراف باإليراد
عند استرداد املنتجات من قبل العميل .عند تقدير سعر البيع
املنفصل لنقاط الوالء ،تأخذ املجموعة يف االعتبار احتمال قيام
العميل باستبدال النقاط .تقوم املجموعة بتحديث تقديراتها للنقاط
التي سيتم استبدالها على أساس ربع سنوي ويتم إجراء أي تعديالت
على رصيد االلتزامات التعاقدية من خالل اإليرادات.

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

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

إيرادات التأجير
يتم اإلعتراف بإيرادات التأجير يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
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إيرادات توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد
تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت احلق للمجموعة يف
إستالم مدفوعات األرباح .حتقق إيرادات الفوائد على أساس
االستحقاق فيما يتعلق باملبلغ األساسي القائم وباستخدام طريقة
سعر الفائدة الفعلي املطبق ،ويستخدم نفس السعر بالضبط خلصم
التدفقات النقدية املستلمة على مدى العمر املتوقع للموجودات
املالية للوصول إلى صايف القيمة الدفترية للموجودات املالية عند
اإلعتراف املبدئي.
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك املتراكم
وانخفاض القيمة املتراكمة.
تتضمن التكلفة املصاريف التي تنسب بشكل مباشر إلى اقتناء
األصل .يتم إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفترية لألصل أو
االعتراف بها كأصل منفصل ،حسب االقتضاء ،فقط عندما يكون
من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إلى
املجموعة وميكن قياس تكلفة العنصر بشكل موثوق.
يتم رسملة املصاريف املتكبدة الستبدال عنصر من بنود املمتلكات
واملعدات التي يتم حسابها بشكل منفصل ويتم شطب القيمة
الدفترية للمكون املستبدل .تتم رسملة املصاريف الالحقة األخرى
فقط عندما تزيد من الفوائد االقتصادية املستقبلية للبند املتعلق
باملمتلكات واملعدات .يتم إدراج جميع املصاريف األخرى يف بيان
الربح أو اخلسارة املوحد عند تكبدها.
ال يحتسب اإلستهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ .يحتسب االستهالك على املوجودات األخرى باستخدام
طريقة القسط الثابت بتوزيع تكلفتها أو املبالغ املعاد تقييمها على
األعمار املتبقية للموجودات على مدى أعمارها اإلنتاجية كالتالي:
مباني
برادات ومعدات
سيارات
أثاث وتركيبات
أجهزة كمبيوتر
حتسينات املباني املستأجرة وأخرى

٪2.5
%10
%20
%20
%33-%20
%33-%10

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

يتم إلغاء اإلعتراف أي جزء من املمتلكات واملعدات عند استبعاده
أو عندما ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه.
وتدرج أي أرباح أو خسائر ناشئة من استبعاد املوجودات ،والتي
يتم إحتسابها بأنها الفرق بني املتحصالت من اإلستبعاد والقيمة
الدفترية لألصل ،يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد للسنة التي يتم
فيها إلغاء اإلعتراف.
يف نهـاية كل سنة مالية يعاد النظر يف القيمة املتبقية واألعمار
اإلنتاجية للموجودات وطرق استهالكها ويتم تعديلها ،حسب
الضرورة.
تسجل قطع األراضي التي تبرعت بها احلكومة بالقيمة االسمية
حسب تقدير اإلدارة.

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من قيمة املقاولة والتكاليف
املباشرة املرتبطة بتطوير موجودات املشروع وحتى بلوغها املوقع
واحلالة الضروريتان لتصبح مؤهلة للتشغيل بالطريقة التي تريدها
اإلدارة .يتم حتويل تكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى
املمتلكات واملعدات عند وصولها إلى احلالة املطلوبة لإلستخدام
املقصود .تراجع القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
لتحديد االنخفاض عندما تدل األحداث أو التغيرات إلى احتمال
عدم استرداد قيمتها الدفترية .عند وجود دليل كهذا وعندما تكون
القيمة الدفترية أعلى من املبالغ التقديرية املمكن استردادها ،يتم
تخفيض املوجودات إلى القيمة املمكن استردادها.
املوجودات غير امللموسة
يتم إدراج املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية احملددة
مطروحا منها
التي يتم احلصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة
ً
االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة املتراكمة .يتم
اإلعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار
اإلنتاجية املقدرة .تتم مراجعة العمر اإلنتاجي املقدر وطريقة
اإلطفاء يف نهاية كل فترة تقرير ،مع تأثير أي تغييرات يف التقدير
على أساس محتمل .يتم إدراج املوجودات غير امللموسة ذات األعمار
اإلنتاجية غير احملددة التي يتم احلصول عليها بشكل منفصل
ناقصا خسائر انخفاض القيمة املتراكمة.
بالتكلفة
ً
يتم إلغاء االعتراف باألصل غير امللموس عند االستبعاد ،أو عند عدم
توقع منافع اقتصادية مستقبلية من االستخدام أو البيع .األرباح أو
اخلسائر الناجتة عن إلغاء االعتراف باألصل غير امللموس ،والتي
يتم قياسها على أنها الفرق بني صايف العائدات والقيمة الدفترية
لألصل ،يتم تسجيلها يف الربح أو اخلسارة عند إلغاء اإلعتراف
األصل.

القابل لالسترداد لألصل لتحديد مدى خسارة انخفاض القيمة
(إن وجد) .عندما يتعذر تقدير املبلغ القابل لالسترداد لألصل
الفردي ،تقوم املجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسترداد للوحدة
املنتجة للنقد التي ينتمي إليها األصل .عندما ميكن حتديد أساس
معقول ومتناسق للتخصيص ،يتم ً
أيضا تخصيص أصول الشركات
للوحدات الفردية املولدة للنقد ،أو يتم تخصيصها ألصغر مجموعة
من الوحدات املولدة للنقد والتي ميكن حتديد أساس تخصيص
معقول ومتسق لها.
إن املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة
واملوجودات غير امللموسة غير املتاحة لالستخدام يتم اختبارها
لتحديد التدني يف القيمة على األقل سنو ًيا ،وكلما كان هناك مؤشر
على أن األصل قد تدنت قيمته.
القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة ناقصاً تكاليف
االستبعاد والقيمة قيد االستخدام أيهما أعلى .عند تقدير القيمة
قيد االستخدام ،يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
إلى قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس
تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر احملددة
لألصل.
إذا قدرت القيمة القابلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة املنتجة
للنقد) أقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل
(الوحدة املنتجة للنقد) إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم اإلعتراف
بخسارة تدني القيمة يف بيان الربح أو اخلسارة ما لم يتم إدراج
األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم ،ويف هذه احلالة يتم التعامل
مع خسارة انخفاض القيمة على أنها انخفاض يف إعادة التقييم.
عندما يتم عكس خسارة تدني القيمة يف وقت الحق ،يتم زيادة القيمة
الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى التقدير القابل لالسترداد،
لكن الزيادة يف القيمة الدفترية ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان
سيتم حتديدها إذا لم تكن هناك خسائر انخفاض يف القيمة مت
االعتراف به لألصل (وحدة توليد النقد) يف السنوات السابقة.
يتم إدراج عكس خسارة انخفاض القيمة مباشر ًة يف بيان الربح أو
اخلسارة ما لم يتم إدراج األصل ذي الصلة بقيمة إعادة التقييم ،ويف
هذه احلالة يتم التعامل مع عكس خسارة انخفاض القيمة على أنها
زيادة يف إعادة التقييم.
االستثمار يف الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة فيها تأثير
هام .التأثير الهام هو القدرة على املشاركة يف القرارات املتعلقة
بالسياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها ،ولكن ليست
السيطرة أو السيطرة املشتركة على هذه السياسات.

يف تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة مبراجعة القيمة الدفترية
ملوجوداتها امللموسة وغير امللموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي
مؤشر على أن هذه املوجودات قد تعرضت خلسائر انخفاض
القيمة .يف حالة وجود أي مؤشر من هذا القبيل ،يتم تقدير املبلغ
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   .3السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
االستثمار يف الشركات الزميلة (تتمة)

للشركة الزميلة يف تاريخ إيقاف طريقة حقوق امللكية ،القيمة العادلة
ألي حصة محتجزة وأي عائدات من بيع حصة جزئية يف الشركة
الزميلة يف حتديد الربح أو اخلسارة عند بيع الشركة الزميلة .يتم
إعادة تصنيف الربح أو اخلسارة املعترف بها ساب ًقا يف الدخل
الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة إلى الربح أو اخلسارة
عند بيع الشركة الزميلة.

تتم احملاسبة على إستثمارات املجموعة يف الشركات الزميلة بطريقة
حقوق امللكية .وفقاً لطريقة حقوق امللكية ،تدرج االستثمارات يف
الشركات الزميلة يف بيان املركز املالي املوحد بالتكلفة زائداً التغيرات
بعد الشراء يف حصة املجموعة من صايف موجودات الشركة الزميلة.
يتم اإلعتراف باخلسائر الزائدة على تكلفة االستثمار يف الشركات
الزميلة يف حال تكبد املجموعة اللتزامات نيابة عن الشركة الزميلة.
الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة يتم إدراجها ضمن القيمة الدفترية
لالستثمار وال يتم اطفاؤها.

يتم إدراج املوجودات واملطلوبات املالية يف بيان املركز املالي املوحد
للمجموعة عندما تصبح املجموعة طر ًفا يف األحكام التعاقدية
لألداة.

يتضمن بيان الربح أو اخلسارة املوحد حصة املجموعة يف نتائج
العمليات للشركات الزميلة .عندما يكون هناك تغير كان قد مت
اإلعتراف به مباشرة يف حقوق امللكية للشركات الزميلة ،تعترف
املجموعة بحصتها من التغير يف بيان حقوق امللكية املوحد ،عند
االقتضاء .يتم إستبعاد األرباح واخلسائر من العمليات بني املجموعة
والشركات الزميلة بقدر حصة املجموعة يف الشركة الزميلة.
األرباح واخلسائر غير احملققة الناجتة من العمليات بني املجموعة
والشركات الزميلة يتم استبعادها بقدر نسبة حصة املجموعة يف
الشركة الزميلة.

يتم قياس املوجودات واملطلوبات املالية مبدئ ًيا بالقيمة العادلة.
تضاف تكاليف املعامالت التي تعزى مباشرة إلى حيازة أو إصدار
املوجودات املالية واملطلوبات املالية (بخالف املوجودات املالية
واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة)
إلى أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات املالية أو االلتزامات
املالية ،حسب االقتضاء ،عند االعتراف األولي .يتم إثبات تكاليف
املعاملة املنسوبة مباشرة إلى اقتناء املوجودات املالية أو املطلوبات
املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشر ًة يف بيان
الربح أو اخلسارة املوحد.

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

املوجودات املالية

البيانات املالية للشركات الزميلة يتم حتضيرها لنفس الفترة املالية
للمجموعة .ويتم تعديل السياسات احملاسبية لتتسق مع السياسات
للمجموعة ،عند الضرورة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،تقوم املجموعة بتحديد ما إذا
كان من الضروري اإلعتراف بخسائر االنخفاض الستثماراتها يف
الشركات الزميلة .يف كل تاريخ للبيانات املالية ،تقوم املجموعة
بتحديد وجود دليل على االنخفاض لالستثمارات يف الشركات
الزميلة.
يف حالة وجود دليل ،تقوم املجموعة باحتساب قيمة االنخفاض وهو
الفرق بني القيمة القابلة لالسترداد للشركة وقيمتها الدفترية ،ومن
ثم تقوم باإلعتراف باخلسارة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.
تتوقف املجموعة عن استخدام طريقة حقوق امللكية من تاريخ توقف
االستثمار عن كونه شركة زميلة أو عندما يتم تصنيف االستثمار
على أنه محتفظ به للبيع .عندما حتتفظ املجموعة بحصة يف
الشركة الزميلة السابقة وتكون الفوائد احملتجزة أصل مالي ،فإن
املجموعة تقيس الفوائد احملتجزة بالقيمة العادلة يف ذلك التاريخ
وتعتبر قيمتها العادلة عند االعتراف املبدئي وفقاً للمعيار الدولي
للتقارير املالية رقم ( .)9يتم إدراج الفرق بني القيمة الدفترية
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يتم االعتراف بجميع عمليات الشراء أو البيع املنتظمة للموجودات
املالية وإلغاء االعتراف بها على أساس تاريخ املتاجرة .املشتريات أو
املبيعات بالطريقة املعتادة لعمليات شراء أو بيع للموجودات املالية
التي تتطلب تسليم املوجودات خالل اإلطار الزمني احملدد مبوجب
اللوائح أو االتفاقية يف السوق.
يتم قياس جميع املوجودات املالية املعترف بها الح ًقا بكاملها إما
بالتكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة ،اعتما ًدا على تصنيف املوجودات
املالية.

تصنيف املوجودات املالية
( )1أدوات الدين املخصصة بالتكلفة املطفأة
يتم قياس أدوات الدين التي تفي بالشروط التالية الح ًقا بالتكلفة
املطفأة:
¨¨يحتفظ األصل املالي يف منوذج أعمال هدفه االحتفاظ
باملوجودات املالية من أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
¨¨الشروط التعاقدية لألصل املالي تؤدي يف تواريخ محددة إلى
التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات رأس املال والفائدة
على املبلغ األصلي املستحق.

( )2أداة الدين املعينة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى
يتم قياس أدوات الدين التي تستويف الشروط التالية الح ًقا بالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى:

يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة
الفعلية على التكلفة املطفأة لألصل املالي .إذا ثبت يف الفترات
الالحقة من خالل مخاطر اإلئتمان لألدوات املالية أن األصل املالي
لم يعد متدني القيمة ،يتم اإلعتراف بإيراد الفوائد من خالل تطبيق
معدل الفائدة الفعلي للقيمة الدفترية لألصل املالي.

¨¨الشروط التعاقدية لألصل املالي تؤدى يف تواريخ محددة إلى
التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل القرض
والفائدة على املبلغ األصلي املستحق.

بالنسبة للموجودات املالية متدنية القيمة بصورة أساسية أو
املشتراة ،فإن املجموعة تعترف بإيرادات الفوائد من خالل تطبيق
معدل الفائدة الفعلي املعدل على االئتمان على التكلفة املطفأة
لألصل املالي من االعتراف املبدئي .ال يعود احلساب إلى األساس
اإلجمالي حتى إذا حتسنت مخاطر االئتمان لألصل املالي يف وقت
الحق بحيث لم يعد األصل املالي متدني اإلئتمان.

¨¨يتم اإلحتفاظ باألصل املالي من خالل منوذج أعمال الهدف
منه احلصول على التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األدوات
املالية.

بشكل تلقائي ،يتم قياس جميع املوجودات املالية األخرى الح ًقا
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
بالنسبة لألدوات املالية بخالف املوجودات املالية التي مت شراؤها
أو ذات القيمة املتدنية بصورة أساسية (أي املوجودات ذات القيمة
املتدنية من األساس عند االعتراف املبدئي) ،فإن معدل الفائدة
الفعلي هو املعدل الذي يخصم بالضبط املقبوضات النقدية
املستقبلية املقدرة (مبا يف ذلك جميع الرسوم والنقاط املدفوعة
أو املستلمة التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي
وتكاليف املعامالت واألقساط أو اخلصومات األخرى) بإستثناء
خسائر اإلئتمان املتوقعة ،من خالل العمر املتوقع ألداة الدين ،أو
إذا اقتضت احلاجة ،فترة أقصر ،إلى إجمالي القيمة الدفترية
ألداة الدين عند االعتراف األولي .بالنسبة للموجودات املالية التي
مت شراؤها أو ذات القيمة املتدنية بصورة أساسية ،يتم احتساب
معدل الفائدة الفعال املع ّدل إئتمانياً ،عن طريق خصم التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة ،مبا يف ذلك خسائر االئتمان املتوقعة،
على التكلفة املطفأة ألداة الدين عند االعتراف املبدئي.
طريقة التكلفة املطفأة وسعر الفائدة الفعلي
إن التكلفة املطفأة للموجودات املالية هو املبلغ الذي يقاس عند
االعتراف املبدئي مطروحاً منه املبالغ املسددة من أصل املبلغ،
مضافاً إليها اإلطفاء املتراكم بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي
فرق بني املبلغ املبدئي واملبلغ عند االستحقاق ،واملع ّدل مبخصص
خسارة التدني.
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة يتم فيما احتساب التكلفة املطفأة
ألداة الدين وتخصيص أرباح الفوائد على الفترات التي تخصها.
يتم إﺛﺑﺎت إيرادات اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳﺗﺧدام طريقة ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌالة
ﻷدوات اﻟدين اﻟﺗﻲ يتم قياسها ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎلتكلفة اﻟﻣطﻔﺄة وبالقيمة
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .بالنسبة لألدوات
املالية بخالف املوجودات املالية املشتراة أو متدنية القيمة بصورة
أساسية ،يتم إحتساب إيرادات الفوائد عن طريق تطبيق معدل
الفائدة الفعلية على القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل املالي،
بإستثناء املوجودات املالية التي أصبحت فيما بعد متدنية القيمة.
بالنسبة للموجودات املالية التي أصبحت فيما بعد متدنية القيمة،

يتم إثبات إيرادات الفوائد يف الربح أو اخلسارة ويتم تضمينها يف
بند «إيرادات الفوائد األخرى».
( )3أدوات امللكية املعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
عند االعتراف املبدئي ،يجوز للمجموعة إجراء انتخابات غير
قابلة لإللغاء (على أساس كل أداة على حدة) لتعيني اإلستثمارات
يف أدوات امللكية املعينة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر .ال يُسمح بتعيني أدوات امللكية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر إذا كان االستثمار يف األسهم محتفظ به
للمتاجرة أو إذا كان بدل محتمل معترف به من قبل مشترِ يف علمية
دمج األعمال.
يتم قياس االستثمارات يف أدوات امللكية املعينة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئ ًيا بالقيمة العادلة مضافاً إليها
تكاليف املعاملة .بعد ذلك ،يتم قياسها بالقيمة العادلة مع األرباح
واخلسائر الناجتة عن التغيرات يف القيمة العادلة املعترف بها يف
الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة يف احتياطي القيمة العادلة .لن يتم
إعادة تصنيف الربح أو اخلسارة املتراكمة إلى ربح أو خسارة عند
إستبعاد أو بيع يف إستثمارات األسهم ،بل سيتم حتويلها إلى أرباح
مدورة.
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على هذه االستثمارات يف أدوات
امللكية يف الربح أو اخلسارة وف ًقا للمعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ( ،)9إال إذا كانت توزيعات األرباح متثل بوضوح إسترداد جزء
من تكلفة االستثمار .يتم إدراج توزيعات األرباح يف بند «اإليرادات
األخرى» يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

الميرة التقرير السنوي | 2020

65

البيانات المالية الموحدة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

   .3السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
املوجودات املالية (تتمة)
تصنيف املوجودات املالية (تتمة)
( )4املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يتم قياس املوجودات املالية التي ال تفي مبعايير القياس بالتكلفة
املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .على وجه التحديد:
¨¨يتم تصنيف اإلستثمارات يف أدوات امللكية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو اخلسارة ،ما لم تقم املجموعة بتعيني إستثمار
ملكية غير محتفظ به للمتاجرة أو بدل محتمل معترف به يف
دمج األعمال كما يف القيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل األخرى عند االعتراف املبدئي.
¨¨يتم تصنيف أدوات الدين التي ال تستويف معايير التكلفة املطفأة
أو معايير التصنيف بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
الشامل اآلخرى كما يف القيمة العادلة يف الربح أو اخلسارة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يتم تعيني أدوات الدين التي تستويف إما
معايير التكلفة املطفأة أو معايير القياس بالقيمة العادلة من
خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى ،يتم تعيينها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة عند االعتراف األولي إذا كان هذا
التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو
االعتراف (ما يسمى «عدم التطابق احملاسبي») الذي قد ينشأ
من القياس املوجودات أو املطلوبات أو االعتراف باملكاسب
واخلسائر الناجتة عنها على أسس مختلفة .لم حتدد املجموعة
أي أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او
اخلسارة يف نهاية كل فترة تقرير ،مع االعتراف بأي مكاسب أو
خسائر بالقيمة العادلة يف الربح أو اخلسارة.

تدني قيمة املوجودات املالية
تقوم املجموعة باإلعتراف مبخصص خسارة خلسائر االئتمان
املتوقعة من اإلستثمارات يف أدوات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة
املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخرى،
ذمم اإليجارات املدينة ،والذمم التجارية املدينة .يتم ﺗﺣديث ﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻲﻓ ﺗﺎريخ كل ﺗﻘرير ﻟﺗعكس التغيرات ﻲﻓ
ﻣﺧﺎطر اإلﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اإلعتراف املبدئي ﻟﻸداة اﻟﻣﺎلية املقصودة.
تقوم املجموعة دائ ًما باإلعتراف بشكل مستمر بخسائر االئتمان
املتوقعة للذمم التجارية املدينة واألرصدة املدينة األخرى على مدار
عمر الدين .يتم تقدير خسائر اإلئتمان املتوقعة على هذه املوجودات
املالية باستخدام مصفوفة تستند إلى اخلبرة السابقة خلسارة
إئتمان املجموعة وتتالئم مع العوامل اخلاصة باملدينني والظروف
اإلقتصادية العامة وتقييم كل من التوجه احلالي واملناخ وكذلك
الظروف يف تاريخ التقرير ،مبا يف ذلك القيمة الزمنية للنقود عندما
تقتضي احلاجة ذلك.

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ جلميع اﻷدوات اﻟﻣﺎلية اﻷﺧرى ،ﺗﻘوم اﻟﺷركة ﺑاإلعتراف
بخسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الدين ،وخاصة ﻋﻧدﻣﺎ
يكون هناك زيادة كبيرة ﻲﻓ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ اإلﻋﺗراف املبدئي.
ومع ذلك ،إذا لم تزد مخاطر اإلئتمان على األداة املالية بشكل
ملحوظ منذ اإلعتراف املبدئي ،فإن املجموعة تقوم بقياس مخصص
اخلسارة لألداة املالية مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة ملدة
 12شهراً .يستند تقييم ما إذا كان ينبغي اإلعتراف بخسائر االئتمان
املتوقعة على مدار عمر الدين على الزيادة كبيرة يف احتمالية أو
خطر التعثر بدالً من إثبات أن األصل متدني القيمة يف تاريخ
التقرير.

66

(ب) تعريف التعثر
تقوم املجموعة بتوظيف مناذج إحصائية لتحليل البيانات التي مت
جمعها وتوليد تقديرات إلحتمالية التعثر (« )»PDمن التعرضات مع
مرور الوقت .يتضمن هذا التحليل حتديد أي تغييرات يف معدالت
التعثرعن السداد والتغيرات يف عوامل اإلقتصاد الكلي الرئيسية
عبر مختلف املناطق اجلغرافية للمجموعة.

متثل خسائر االئتمان املتوقعة على مدار عمر الدين ،خسائر
االئتمان املتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التعثر واحملتمل
حدوثها على مدى العمر املتوقع لألداة املالية .على النقيض من
ذلك ،متثل خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  12شهراً اجلزء من خسائر
اإلئتمان على مدار عمر الدين والذي املتوقع أن ينتج عن أحداث
التعثر يف السداد على أداة مالية ما يف خالل  12شه ًرا بعد تاريخ
التقرير.

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

(أ) الزيادة اجلوهرية يف مخاطر االئتمان

¨¨صعوبات مالية جوهرية للمقرض أو املقترض،

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األدوات املالية قد
زادت بشكل جوهري منذ االعتراف املبدئي ،تقوم املجموعة مبقارنة
مخاطر حدوث تعثر يف األداة املالية كما يف تاريخ التقرير مع مخاطر
حدوث تعثر على األداة املالية كما يف تاريخ االعتراف املبدئي .عند
إجراء هذا التقييم ،تأخذ املجموعة باإلعتبار ك ً
ال من املعلومات
الكمية والنوعية املعقولة واملدعومة ،مبا يف ذلك اخلبرة التاريخية
واملعلومات املستقبلية املتوفرة بدون تكلفة أو جهد ال داعي له.
بالنسبة لعقود الضمان املالي ،يعتبر التاريخ الذي تصبح فيه
املجموعة طرفاً يف اإللتزام غير القابل لإللغاء هو تاريخ االعتراف
املبدئي ألغراض تقييم األداة املالية للتدني يف القيمة .عند تقدير
ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة يف مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف
املبدئي بعقود الضمان املالي ،تدرس املجموعة التغييرات يف مخاطر
تعثر املدين احملدد يف العقد.
تقوم املجموعة بإنتظام مبراقبة فعالية املعايير املستخدمة لتحديد
ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة يف مخاطر االئتمان ومراجعتها حسب
االقتضاء للتأكد من أن املعايير قادرة على حتديد الزيادة كبيرة يف
مخاطر االئتمان قبل أن يصبح املبلغ تأخر سداده.
تفترض املجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات املالية لم تزداد
بشكل جوهري منذ اإلعتراف املبدئي إذا مت حتديد أن األداة املالية
لديها مخاطر ائتمانية منخفضة يف تاريخ التقرير .يتم حتديد
األدوات املالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
1 .1لدى األداة املالية مخاطر تعثر منخفصة ،و
2 .2لدى املقترض قدرة قوية على الوفاء بالتزاماته النقدية
التعاقدية على املدى القصير ،و
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3 .3قد تؤدي التغيرات غير املتوقعة يف الظروف االقتصادية
وظروف بيئة األعمال على املدى الطويل ،ولكن ليس بالضرورة،
إلى تقليل قدرة املقترض على الوفاء بإلتزامات التدفقات
النقدية التعاقدية.

(ج) املوجودات املالية متدنية القيمة

¨¨خرق للعقد ،مثل عدم السداد أو التعثر يف السداد (راجع (ب)
أعاله)؛
¨¨املقرض ،وألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة املالية
للمقترض ،مينح املقترض امتياز (أو امتيازات) لم يكن املقرض
ليمنحها،
¨¨يوجد احتمال كبير بأن يدخل املقترض يف اإلفالس أو إلى
إعادة تنظيم مالي أو
¨¨اختفاء سوق نشط لهذا األصل املالي بسبب الصعوبات املالية.

(د) سياسة الشطب
تقوم املجموعة بشطب أصل مالي عندما تكون هناك معلومات
تشير إلى أن الطرف اآلخر يعاني من صعوبات مالية وليس هناك
احتمال واقعي للتعايف أو التحصيل.

(ه) القياس واإلعتراف بخسائر االئتمان املتوقعة
يعد قياس خسائر االئتمان املتوقعة داللة على إحتمال كبير يف التعثر
يف السداد ،واخلسارة املؤدية للعجز (مبعنى حجم اخلسارة إذا كان
هناك عجز) ومدى التعرض عن التعثر .يستند تقييم إحتمالية
التعثر واخلسارة املؤدية للتعثر على بيانات تاريخية معدلة بواسطة
معلومات مستقبلية كما هو موضح أعاله .أما فيما يتعلق بالتعرض
عند التعثر ،للموجودات املالية ،فيتمثل ذلك يف القيمة الدفترية
اإلجمالية للموجودات يف تاريخ التقرير .اما بالنسبة لعقود الضمان
املالي ،يشمل التعرض املبلغ املسحوب يف تاريخ التقرير املالي،
باإلضافة إلى أي مبالغ إضافية يتوقع سحبها يف املستقبل حسب
تاريخ التعثر احملدد استنا ًدا إلى التوجه التاريخي وفهم املجموعة
لإلحتياجات التمويلية املستقبلية احملددة للمدنيني ،وغيرها من

املعلومات املستقبلية ذات الصلة.
بالنسبة للموجودات املالية ،يتم تقدير خسائر االئتمان املتوقعة
على أنها الفرق بني جميع التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة
للمجموعة وف ًقا للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع
املجموعة احلصول عليها والتي يتم خصمها بسعر الفائدة الفعلي
األصلي.

(و) إلغاء اإلعتراف باملوجودات املالية
تقوم املجموعة بإلغاء اإلعتراف باألصل املالي فقط عندما تنتهي
احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم
بتحويل األصل وكافة مخاطر ومزايا ملكية االصل إلى كيان آخر.
إذا لم تقم املجموعة بنقل أواإلحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا امللكية
بشكل واضح واستمرت يف السيطرة على األصل احملول ،فإن
املجموعة تعترف بحصتها احملتفظ بها يف األصل واإللتزام املرتبط
باملبالغ التي قد تضطر لدفعها .إذا إحتفظت املجموعة بكافة
مخاطر ومزايا ملكية املوجودات املالية احملولة ،تستمر املجموعة
يف اإلعتراف باألصل املالي وتعترف كذلك بالقروض املضمونة
للعائدات املستلمة.
عند الغاء اإلعتراف بأصل مالي مقاس بالتكلفة املطفأة ،يتم إثبات
الفرق بني القيمة الدفترية لألصل واملقابل املستلم ومبلغ الدين يف
بيان األرباح أو اخلسائر .باإلضافة إلى ذلك ،عند إلغاء اإلعتراف
باإلستثمار يف أداة دين مصنفة وفقاً للقيمة العادلة من خالل بنود
الدخل الشامل األخرى ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر
املتراكمة التي سبق جتميعها يف احتياطي إعادة تقييم االستثمارات
إلى الربح أو اخلسارة .وعلى النقيض من ذلك ،عند الغاء اإلعتراف
باإلستثمار يف أداة حقوق امللكية التي أقرتها املجموعة عند
اإلعتراف املبدئي واملقاسة من خالل القيمة العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل األخرى ،فإن األرباح أو اخلسائر املتراكمة يف
إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات ال يتم إعادة تصنيفها إلى بيان
الربح أو اخلسارة ،ولكن يتم حتويلها إلى األرباح املد ّورة.
املطلوبات املالية
يتم قياس جميع املطلوبات املالية الحقاً بالتكلفة املطفأة بإستخدام
طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة.

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يتم إدراج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة بقيمتها العادلة ،مع أي أرباح أو خسائر تنشأ عن التغيرات
يف القيمة العادلة املعترف بها يف بيان الربح أو اخلسارة إلى احلد
الذي ال تكون فيه جز ًء من عالقة حتوط معينة .يشتمل صايف
املكاسب أو اخلسائر املعترف به يف بيان الربح أو اخلسارة على أي
فائدة دفعت على أي إلتزام مالي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

   .3السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
املطلوبات املالية (تتمة)
املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
(تتمة)
ومع ذلك ،بالنسبة للمطلوبات املالية احملددة بالقيمة العادلة
من خالل الربح او اخلسارة ،فإن مبلغ التغير يف القيمة العادلة
للمطلوبات املالية واخلاص بالتغيرات يف املخاطر االئتمانية لتلك
املطلوبات يتم اإلعتراف به يف بيان الدخل الشامل اآلخر ،ما لم يكن
اإلعتراف بتأثيرات التغير يف مخاطر االئتمان الناجتة عن االلتزام
يف الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يؤدي إلى حدوث أو اتساع
اخللل احملاسبي يف بيان الربح أو اخلسارة .يتم اإلعتراف باملبلغ
املتبقي من التغير يف القيمة العادلة للمطلوب املالي يف بيان الربح
أو اخلسارة .إن التغيرات يف القيمة العادلة واملنسوبة إلى مخاطر
إئتمان املطلوبات املالية املعترف بها يف بيان الدخل الشامل اآلخر
ال يتم إعادة تصنيفها الحقاً يف بيان الربح او اخلسارة .وبدالً من
ذلك ،يتم حتويلها إلى أرباح محتجزة عند إلغاء اإلعتراف باإللتزام
أو املطلوب املالي.
يتم اإلعتراف مبكاسب وخسائر عقود الكفالة املالية الصادرة عن
املجموعة والتي حتددها املجموعة بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو اخلسارة ،يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.

املطلوبات املالية املقاسة الحق ًا بالتكلفة املطفأة
يتم قياس املطلوبات املالية التي لم يتم حتديدها على أنها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة الحقاً بالتكلفة املطفأة باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية.
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة حلساب التكلفة املطفأة إللتزام
مالي وتخصيص مصاريف الفائدة على مدى الفترة ذات الصلة.
معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يقوم بالضبط بخصم
املدفوعات النقدية املستقبلية املقدرة (مبا يف ذلك جميع الرسوم
والنقاط املدفوعة أو املستلمة التي تشكل جز ًءا ال يتجزأ من سعر
الفائدة الفعلي وتكاليف املعامالت واألقساط أو اخلصومات
األخرى) من خالل العمر املتوقع لإللتزام املالي أو (عند االقتضاء)
فترة أقصر ،إلى التكلفة املطفأة إللتزام مالي.

إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية
تقوم املجموعة بإلغاء اإلعتراف باملطلوبات املالية فقط وعندما
فقط يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء مدة التزامات املجموعة .يتم
اإلﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻔرق بني القيمة اﻟدﻓﺗرية ﻟﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎلية اﻟﺗﻲ ﺗم
إﻟﻐﺎء اإلعتراف بها واﻟﻣﺑﻟﻎ اﻟﻣدﻓوع واملستحق ﻲﻓ بيان الربح أو
اخلسارة املوحد.

مقاصة األدوات املالية
يتم إجراء مقاصة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج صايف
املبلغ يف بيان املركز املالي املوحد فقط إذا كان هنالك حق قانوني
ساري املفعول لتسوية املبالغ املعترف بها وتتوفر الرغبة يف التسوية
على أساس الصايف ،أو أن حتقق املوجودات وتسدد املطلوبات يف
نفس الوقت.
تدني قيمة املوجودات غير املالية
تقوم املجموعة ،يف تاريخ كل تقرير ،بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر
على تدني قيمة أحد املوجودات .يف حالة وجود أي مؤشر ،أو عندما
يكون اختبار تدني القيمة السنوي لألصل مطلو ًبا ،تقوم املجموعة
بتقدير املبلغ القابل إلسترداد لألصل .القيمة القابلة لالسترداد
لألصل هي القيمة العادلة للوحدة أو الوحدة املنتجة للنقد ،أيهما
أقل ،تكاليف البيع والقيمة املستخدمة .يتم حتديد املبلغ القابل
لالسترداد لألصل الفردي ،إال إذا لم يولد األصل تدفقات نقدية
مستقلة إلى حد كبير عن املوجودات األخرى أو مجموعات
املوجودات.
عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل أو الوحدات املولدة للنقد،
القيمة القابلة لإلسترداد ،فإن األصل يعتبر متدني القيمة ويخفض
إلى قيمته القابلة لإلسترداد.
املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن حتقيقها ،أيهما
أقل .تتمثل التكلفة بقيمة الشراء وأية مصاريف أخرى متكبدة
حتى وصول املخزون إلى موقعه وشكله احلاليني .تعتمد التكلفة
على طريقة الوارد أوالً صادر أوالً .يتم حتديد صايف القيمة املمكن
حتقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف قد
يتوقع تكبدها مستقب ً
ال حتى عند اإلنتهاء واالستبعاد.
ميا أو متقادماً ،يتم إجراء تقدير لصايف
عندما يصبح املخزون قد ً
القيمة القابلة لإلسترداد .بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي ،يتم
إجراء هذا التقدير على أساس فردي .بالنسبة للمبالغ غير الهامة
بشكل فردي ،ولكنها قدمية أو متقادمة يتم قياسها بشكل جماعي
ويتم تطبيق مخصص وف ًقا لنوع املخزون والعمر أو التقادم ،استنا ًدا
إلى القيمة التاريخية القابلة لإلسترداد .أي فرق بني املبالغ احملققة
فعل ًيا يف الفترات املستقبلية واملبالغ املتوقعة سيتم إدراجه يف بيان
الربح أو اخلسارة املوحد.
قياس القيمة العادلة
تقيس املجموعة األدوات املالية وبعض املشتقات غير املالية بالقيمة
العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مالي.

القيمة العادلة هي الثمن الذي سوف يستلم لبيع موجود أو يدفع
لتحويل مطلوب يف معاملة بني متعاملني يف السوق يف تاريخ القياس.
إن قياس القيمة العادلة يتم بنا ًء على إفتراض أن املعاملة لبيع
املوجود أو لتحويل املطلوب حتدث إما:

بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي تدرج يف البيانات املالية املوحدة
على أساس متكرر ،حتدد املجموعة ما إذا متت حتويالت بني
املستويات يف هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف
(بنا ًء على أدنى مستوى من املعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة
ككل) يف نهاية كل فترة تقرير.

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

لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،حددت املجموعة فئات املوجودات
واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر املوجود أو
املطلوب ومستوى تدرج القيمة العادلة حسبما مت إيضاحه أعاله.

¨¨يف السوق الرئيسي للموجود أو املطلوب؛ أو

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل ميكن الوصول إليها من
قبل املجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة ألي موجود أو مطلوب بإستخدام
االفتراضات التي سوف يستخدمها متعاملون يف السوق عندما
يقومون بتسعير موجود أو مطلوب ،بإفتراض أن املتعاملني يتصرفون
ملصلحتهم االقتصادية األفضل.
إن قياس القيمة العادلة ملوجودات غير مالية يأخذ يف االعتبار قدرة
املتعاملني بالسوق على حتقيق منافع اقتصادية عن طريق استخدام
املوجودات يف أفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها ملتعامل آخر
بالسوق الذي سيستخدم املوجودات يف أعلى وأفضل استخداماتها.
تستخدم املجموعة أساليب التقييم املناسبة يف الظروف والتي
تتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،وتعظيم استخدام
املدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام املدخالت
غير القابلة للمالحظة .يتم حتديد القيمة العادلة ألغراض القياس
و  /أو اإلفصاح يف هذه البيانات املالية املوحدة على أساس ما
هو موضح أعاله ،باستثناء معامالت الدفع القائمة على األسهم
والتي تدخل يف نطاق معيار التقارير املالية الدولية رقم ()2؛
معامالت التأجير التي تدخل يف نطاق معيار احملاسبة الدولي
( )17والقياسات التي لها بعض أوجه التشابه مع القيمة العادلة،
ولكنها ليست قيمة عادلة ،مثل صايف القيمة القابلة للتحقق يف
معيار احملاسبة الدولي ( )2أو القيمة املستخدمة يف معيار احملاسبة
الدولي رقم (.)36
يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها
العادلة أو اإلفصاح عنها يف البيانات املالية املوحدة ضمن تدرج
القيمة العادلة ،ووصفها كما يلي ،بنا ًء على أدنى مستوى من
املعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
¨¨املستوى  :1أسعار السوق املتداولة (غير املعدلة) يف األسواق
النشطة ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.
¨¨املستوى  :2تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من
املعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة واضح بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.

العمالت األجنبية

صرف العمالت األجنبية
عند إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة ،يتم إدراج املعامالت
بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للمجموعة (العمالت األجنبية)
بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعامالت .يف نهاية كل فترة
تقرير ،يتم إعادة حتويل البنود النقدية املقومة بالعمالت األجنبية
باملعدالت السائدة يف ذلك التاريخ .يتم إعادة حتويل البنود غير
النقدية املدرجة بالقيمة العادلة والتي يتم حتديدها بالعمالت
األجنبية باملعدالت السائدة يف تاريخ حتديد القيمة العادلة .ال
يتم إعادة حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث
التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية .يتم اإلعتراف بفروق الصرف
على البنود النقدية يف الربح أو اخلسارة يف الفترة التي تنشأ فيها
باستثناء ما هو منصوص عليه يف املعايير.
يتم حتويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف يف التاريخ الذي مت فيه
حتديد القيمة العادلة .يتم تسجيل فروق الترجمة على املوجودات
واملطلوبات املدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة
العادلة .على سبيل املثال ،يتم تسجيل فروق الترجمة على املوجودات
واملطلوبات غير النقدية مثل األسهم احملتفظ بها بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة يف الربح أو اخلسارة كجزء من الربح
أو اخلسارة يف القيمة العادلة وفروق الترجمة على املوجودات غير
النقدية مثل األسهم املصنفة كما بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر ،يتم اإلعتراف بها يف الدخل الشامل اآلخر.
يتم حتويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية للمجموعة
بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ التقرير .يتم حتويل بنود
اإليرادات واملصاريف مبتوسطأسعار الصرف للفترة ،ما لم تتقلب
أسعار الصرف بشكل كبير خالل تلك الفترة ،ويف هذه احلالة يتم
استخدام أسعار الصرف يف ت ا ريخ املعامالت .يتم إدراج فروق
الصرف الناشئة ،إن وجدت ،يف الدخل الشامل اآلخر ويتم جتميعها
يف عنصر منفصل من حقوق امللكية.

¨¨املستوى  :3تقنيات التقييم التي يكون أدنى مستوى من
املعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة غير واضح.
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السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

خطط مكافأة نهاية اخلدمة
تقدم املجموعة مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها وف ًقا لعقود العمل
وقانون العمل القطري وقانون العمل العماني .يستند احلق يف هذه
املزايا إلى الراتب النهائي للموظفني وفترة اخلدمة املتراكمة كما
يف تاريخ التقرير بشرط إكمال فترة احلد األدنى من اخلدمة .يتم
استحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املزايا على مدار فترة التوظيف.

(أ) خطة املعاشات التقاعدية (قطر)

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

مبوجب القانون رقم  24لعام  2002بشأن التقاعد واملعاشات
التقاعدية ،يتعني على املجموعة أن تقدم مساهمات يف مخطط
صندوق حكومي للموظفني القطريني محسوبة كنسبة مئوية من
رواتب املوظفني القطريني .تقتصر التزامات املجموعة على هذه
املساهمات ،والتي يتم صرفها عند استحقاقها.

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات املجموعة الذي يرتبط بأنشطة
األعمال التي تكتسب منها املجموعة إيرادات وتتكبد تكاليف مبا
فيها إيرادات ومصاريف ذات عالقة باملعامالت مع أي من مكونات
املجموعة األخرى والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري
من قبل اإلدارة العليا للمجموعة (املسئول األول عن إتخاذ القرارات)
التخاذ قرارات عن املوارد املخصصة لكل قطاع وتقييم أدائها والتي
تتوفر عنها املعلومات املالية.

يتعني على املجموعة تقدمي مساهمات يف خطة الهيئة العامة
العمانية للتأمينات االجتماعية مبوجب املرسوم امللكي 91/72
للموظفني العمانيني احملسوبني كنسبة مئوية من رواتب املوظفني
العمانيني .تقتصر التزامات املجموعة على هذه املساهمات ،والتي
يتم صرفها عند استحقاقها

الضرائب

(ب) خطة املعاشات التقاعدية ( ُعمان)

املخصصات
يتم اإلعتراف باملخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزام
حالي (قانوني أو بناء) نتيجة حلدث سابق ،فمن احملتمل أن تكون
املجموعة ملزمة بتسوية االلتزام وميكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ
االلتزام.
ميثل املبلغ املعترف به كمخصص أفضل تقدير للمقابل املطلوب
لتسوية االلتزام احلالي يف تاريخ التقرير ،مع مراعاة املخاطر
والشكوك احمليطة بااللتزام .عندما يتم قياس مخصص باستخدام
التدفقات النقدية املقدرة لتسوية االلتزام احلالي ،فإن قيمته
الدفترية هي القيمة احلالية لتلك التدفقات النقدية.
عندما يتوقع استرداد بعض أو كل الفوائد االقتصادية املطلوبة
لتسوية مخصص من طرف ثالث ،يتم اإلعتراف باملدين كأصل إذا
كان من املؤكد فعل ًيا أنه سيتم استالم املبلغ املستحق وميكن قياس
مبلغ املستحق القبض بشكل موثوق.
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حتتسب الضرائب املستحقة على املجموعة طبقا للقوانني واللوائح
والتعليمات السارية يف الدول التي متتد إليها عمليات املجموعة .يتم
تكوين مخصص لاللتزامات الضريبية املستحقة على أساس تقييم
املطالبات الضريبية املتوقعة.

ضريبة الدخل احلالية:
املوجودات واملطلوبات املتعلقة بضريبة الدخل للسنة احلالية
والسنوت السابقة يتم قياسها باملبالغ املتوقع استردادها من أو
املدفوعة إلى السلطات الضريبية.
حتتسب التزامات الضريبة احلالية للمجموعة وفقاً للمعدالت
الضريبية التي يتم سنها ،قانوناً أو حكماً ،بنهاية السنة املالية
املشمولة بالتقرير.

الضريبة املؤجلة:
يتم احتساب ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات
عن جميع الفروق املؤقتة بتاريخ التقارير بني األوعية الضريبية
للموجودات واملطلوبات وقيمها الدفترية.
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل املؤجلة وفقاً
للمعدالت الضريبية املتوقع تطبيقها يف الفترة التي يتم فيها حتقق
املوجودات أو تسوية املطلوبات ،وبناء على القوانني السارية يف تاريخ
التقرير.

يتم اإلعتراف مبوجودات ضريبة الدخل املؤجلة لكافة الفروق املؤقتة
القابلة للخصم ،ويتم ترحيل املوجودات الضريبية غير املستخدمة
واخلسائر الضريبية غير املستخدمة فقط إلى احلد الذي يحتمل
عنده توفر ربح خاضع للضريبة يف مقابل الفروق املؤقتة القابلة
للخصم واملبالغ املرحلة من املوجودات الضريبية غير املستخدمة
واخلسائر الضريبية غير املستخدمة.
تتم مراجعة القيمة الدفترية ملوجودات ضريبة الدخل املؤجلة يف
تاریخ كل تقریر وتخفض قيمتها بالقدر الذي ال يصبح محتم ً
ال
عنده توفر أرباح خاضعة للضريبة كافية للسماح باستغالل جميع
موجودات ضریبة الدخل املؤجلة أو جزء منها.
عقود اإليجار

املجموعة كمستأجر
تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كان العقد أو يحتوي على عقد إيجار،
عند بدء العقد .تعترف املجموعة باحلق يف إستخدام املوجودات
املستأجرة ومطلوبات اإليجار املقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات
اإليجار التي يكون فيها املستأجر ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة
األجل (املع َّرفة على أنها عقود إيجار مدتها  12شهراً أو أقل) وعقود
اإليجار املوجودات ذات القيمة املنخفضة .بالنسبة لهذه العقود،
تعترف املجموعة مبدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية على أساس
القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن أساس منتظم
آخر أكثر متثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك الفوائد
االقتصادية من املوجودات املستأجرة.
يتم قياس التزام اإليجار مبدئ ًيا بالقيمة احلالية ملدفوعات اإليجار
التي لم يتم دفعها يف تاريخ البدء ،مخصومة باستخدام السعر
الضمني يف عقد اإليجار .إذا تعذر حتديد هذا املعدل بسهولة ،فإن
املجموعة تستخدم سعر الفائدة اإلضايف.
تشمل مدفوعات اإليجار املدرجة يف قياس التزام اإليجار ما يلي:
¨¨مدفوعات اإليجار الثابت (مبا يف ذلك املدفوعات املضمنة
ناقصا أي حوافز تأجير؛
الثابتة)،
ً
¨¨مدفوعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل،
تقاس يف البداية باستخدام املؤشر أو املعدل يف تاريخ البدء؛
¨¨املبلغ املتوقع أن يدفعه املستأجر مبوجب ضمانات القيمة
املتبقية؛
¨¨سعر ممارسة خيارات الشراء ،إذا كان املستأجر على يقني
معقول من ممارسة اخليارات؛ و
¨¨دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس
ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار
يتم تقدمي التزام اإليجار كبند منفصل يف بيان املركز املالي املوحد.

يتم قياس التزام اإليجار الح ًقا عن طريق زيادة القيمة الدفترية
لعكس الفائدة على التزامات اإليجار (باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية) وعن طريق تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات
اإليجار التي مت إجراؤها.
تقوم املجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار (وإجراء تعديل مماثل
حلق إستخدام األصل املستأجر ذي الصلة) كلما:
¨¨ﺗم تغيير ﻣدة اﻹيجار أو هناك تغيير ﻲﻓ تقييم ﻣﻣﺎرﺳﺔ خيار
اﻟﺷراء ،وﻲﻓ هذه اﻟﺣﺎﻟﺔ يتم إﻋﺎدة قياس ﻣﺳؤولية اﻟﺗﺄجير
ﻋن طريق ﺧﺻم ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹيجار اﻟﻣﻧﻘﺣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌدل
اﻟﺧﺻم املعدل.
¨¨تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات يف مؤشر أو معدل
أو تغيير يف املدفوعات املتوقعة مبوجب قيمة متبقية مضمونة،
ويف هذه احلاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق
خصم مدفوعات اإليجار املع ّدلة باستخدام معدل اخلصم
األولي (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب التغيير يف سعر
الفائدة العائم ،ويف هذه احلالة يتم استخدام معدل اخلصم
املعدل).
¨¨يتم تعديل عقد اإليجار وال يتم حساب تعديل عقد اإليجار
كعقد إيجار منفصل ،ويف هذه احلالة يتم إعادة قياس التزام
اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار املنقحة باستخدام
معدل خصم مع ّدل.
لم تقم املجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات
املعروضة.
يتم إهالك موجودات احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة خالل
فترة أقصر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لألصل األساسي.
إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق
استخدام األصل يعكس أن املجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء،
فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم إهالكها على مدى العمر
اإلنتاجي لألصل األساسي .يبدأ االستهالك يف تاريخ بدء عقد
اإليجار.
يتم عرض حق استخدام املوجودات كبند منفصل يف بيان املركز
املالي املوحد.
تطبق املجموعة املعيار احملاسبي الدولي رقم ( )36لتحديد ما إذا
كانت قيمة حق اإلستخدام قد تدنت قيمته وحتسب خسارة تدني
القيمة احملددة كما هو موضح يف سياسة «املمتلكات واملعدات».
ال يتم تضمني اإليجارات املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل
يف قياس مطلوبات اإليجار وموجودات حق إستخدام املوجودات .يتم
إدراج املدفوعات ذات الصلة كمصروف يف الفترة التي يحدث فيها
احلدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه املدفوعات ويتم إدراجها يف
«املصاريف العمومية واإلدارية» يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

   .3السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
عقود اإليجار (تتمة)
املجموعة كمستأجر (تتمة)
تتضمن التدفقات النقدية املستقبلية التي تتعرض لها املجموعة
والتي ال تنعكس يف قياس مطلوبات اإليجار ما يلي:
( )١مدفوعات اإليجار املتغيرة
عدم التيقن من التقدير الناشئ عن مدفوعات اإليجار املتغيرة
حتتوي بعض عقود اإليجار على شروط سداد متغيرة مرتبطة
باملبيعات الناجتة من أحد املتاجر .يتم استخدام شروط الدفع
املتغيرة ملجموعة متنوعة من األسباب ،مبا يف ذلك تقليل قاعدة
التكاليف الثابتة للمتاجر املنشأة حدي ًثا .يتم إدراج مدفوعات اإليجار
املتغيرة التي تعتمد على املبيعات يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد
يف السنة التي يحدث فيها الشرط الذي يدفع هذه املدفوعات.
( )2خيارات التمديد واإلنهاء
يتم تضمني خيارات التمديد واإلنهاء يف عدد من إيجارات املمتلكات
واملعدات .تستخدم هذه الشروط لزيادة املرونة التشغيلية من
حيث إدارة العقود .غالبية خيارات التمديد واإلنهاء املوجودة يتم
ممارستها فقط من قبل املجموعة أو كال الطرفني يتفقان بشكل
متبادل على الشروط واألحكام املتجددة.
عند حتديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة يف االعتبار جميع
احلقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاد ًيا ملمارسة خيار
التمديد ،أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء .يتم تضمني خيارات التمديد
(أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط يف مدة عقد اإليجار
إذا كان عقد اإليجار مؤك ًدا بشكل معقول أن يتم متديده (أو لم يتم
إنهاؤه).
( )3عقود اإليجار قصيرة األجل
تطبق املجموعة إعفاء اإلعتراف بعقود اإليجار على املدى القصير
على عقود اإليجار قصيرة األجل للمباني (أي تلك اإليجارات التي
لها مدة إيجار تبلغ  12شه ًرا أو أقل من تاريخ البدء وال حتتوي على
خيارات شراء) .يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار
قصيرة األجل كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى
فترة اإليجار.
اختارت املجموعة ً
أيضا عدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد
إيجار ،أو يحتوي على عقد إيجار يف تاريخ تقدمي التطبيق األولي.
بدالً من ذلك ،بالنسبة للعقود املبرمة قبل تاريخ االنتقال ،اعتمدت
املجموعة على تقييمها الذي طبق املعيار احملاسبي الدولي رقم
( )17وتفسير جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية رقم
( )4لتحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على إيجار.
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املجموعة كمؤجر

تصنيف البنود متداوله أو غير متداولة

األحكام الهامة

تدخل املجموعة يف عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض ممتلكاتها.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون املجموعة فيها املؤجر كإيجارات
متويلية أو تشغيلية .عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر
ومزايا امللكية إلى املستأجر ،يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار
متويلي .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى عقود اإليجار
التشغيلية.

تعرض املجموعة املوجودات واملطلوبات بنا ًء على التصنيف املتداول
 /وغير املتداول .يكون األصل املتداول عندما يكون:

يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة
بوضع األحكام التالية ،بصرف النظر عن تلك التي تنطوي على
تقديرات ،والتي لها التأثير األكثر أهمية على املبالغ املعترف بها يف
البيانات املالية املوحدة:

¨¨مت اإلحتفاظ به يف املقام األول لغرض التداول

اإليرادات من العقود مع العمالء

يتم اإلعتراف بإيرادات التأجير من عقود اإليجار التشغيلية على
أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة.
تضاف التكاليف املباشرة األولية املتكبدة يف التفاوض وترتيب عقد
إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل املؤجر ويتم اإلعتراف
بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
عندما يتضمن العقد مكونات التأجير وغير التأجير ،تطبق
املجموعة املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( )15لتخصيص مقابل
مبوجب كل عنصر.
تكاليف االقتراض
تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء أو تشييد أو إنتاج أحد
املوجودات التي تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة
لالستخدام املتوقع أو للبيع تتم رسملتها كجزء من تكلفة املوجودات
املعينة .كافة تكاليف االقتراض األخرى يتم حتقيقها كمصاريف
يف الفترة التي تتكبد فيها .تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد
والتكاليف األخرى التي تتكبدها املنشأة فيما يتعلق بعملية
االقتراض.
توزيع األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي املجموعة كالتزام يف
البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف الفترة التي يتم فيها اعتماد
أرباح األسهم من قبل مساهمي املجموعة.
األحداث بعد تاريخ التقرير
يتم تعديل البيانات املالية املوحدة لتعكس األحداث التي وقعت بني
تاريخ التقرير والتاريخ الذي يتم فيه إصدار البيانات املالية املوحدة،
بشرط أن تقدم أدلة على الظروف التي كانت موجودة يف تاريخ
التقرير .ويتم اإلفصاح عن أي أحداث ما بعد نهاية العام التي ال يتم
ضبطها على البيانات املالية املوحدة عندما تكون جوهرية.

¨¨من املتوقع أن يتحقق املقصود منه أو بيعه أو استهالكه يف دورة
التشغيل العادية
¨¨من املتوقع أن تتحقق يف غضون اثني عشر شهراً بعد الفترة
املشمولة بالتقرير ،أو

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

¨¨يف حكم النقد أو شبه النقد ما لم يكن مقي ًدا من التبادل أو
استخدامه لتسوية التزام ملدة اثني عشر شه ًرا على األقل بعد
فترة التقرير

مدى الوفاء بإلتزامات األداء مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ( )15اإليراد من العقود مع العمالء

جميع املوجودات األخرى تصنف على أنها غير متداولة.
يكون اإللتزام متداول إذا كان:
¨¨من املتوقع أن تتم تسويته يف دورة التشغيل العادية
¨¨مت اإلحتفاظ به يف املقام األول لغرض التداول
¨¨من املقرر أن يتم تسويته يف غضون إثني عشر شه ًرا بعد الفترة
املشمولة بالتقرير ،أو
¨¨ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإللتزام ملدة اثني
عشر شهراً على األقل بعد فترة التقرير
تقوم املجموعة بتصنيف جميع املطلوبات األخرى على أنها غير
متداولة.

 .٤األحكام الهامة واملصادر األساسية لعدم
التيقن
األحكام والتقديرات الهامة
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير
املالية من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ
الواردة يف التقرير للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف
واإلفصاح عن املوجودات الطارئة واملطلوبات الطارئة .قد حتدث
أحداث مستقبلية ستؤدي إلى تغيير اإلفتراضات املستخدمة يف
الوصول إلى التقديرات .تنعكس آثار أي تغيير يف التقديرات يف
البيانات املالية املوحدة حيث تصبح قابلة للتحديد بشكل معقول.
يتم تقييم األحكام والتقديرات بإستمرار إستناداَ إلى اخلبرة
التاريخية وعوامل أخرى ،مبا يف ذلك توقعات األحداث املستقبلية
التي يعتقد أنها معقولة يف ظل هذه الظروف.

يتعني على املجموعة تقييم كل عقد من عقودها مع العمالء لتحديد
ما إذا كانت التزامات األداء مستوفاة مبرور الوقت أو يف وقت ما من
أجل حتديد الطريقة املناسبة لالعتراف باإليرادات .لبيع البضائع
من خالل منافذ البيع بالتجزئة ،يتم اإلعتراف باإليرادات من قبل
املجموعة يف وقت يتم فيه نقل السيطرة إلى العميل.

حتديد سعر املعاملة
مطلوب من املجموعة حتديد سعر املعاملة فيما يتعلق بكل من
عقودها مع العمالء .عند إصدار هذا احلكم ،تقوم املنشأة بتقييم
تأثير أي مقابل متغير يف العقد ،بسبب املطلوبات وحقوق العوائد
ووجود أي عنصر متويل هام وأي مقابل غير نقدي يف العقد.
عند حتديد تأثير البدل املتغير ،تستخدم املجموعة طريقة «القيمة
املتوقعة» يف املعيار الدولي لتقارير املالية رقم ( )15حيث يتم حتديد
سعر املعاملة بالرجوع إلى مبلغ من املبالغ املرجحة.

حتديد ما إذا كانت نقاط الوالء توفر حقو ًقا مادية للعمالء
يدير قطاع التجزئة يف املجموعة برنامج نقاط الوالء ،مكافآت امليرة،
والذي يسمح للعمالء بتجميع النقاط عند شراء املنتجات يف متاجر
التجزئة باملجموعة .ميكن استبدال النقاط للمنتجات املجانية ،مع
مراعاة احلد األدنى لعدد النقاط التي مت احلصول عليها .قامت
املجموعة بتقييم ما إذا كانت نقاط الوالء توفر ح ًقا ماد ًيا للعميل
يجب احملاسبة عليه كالتزام أداء منفصل.
قررت املجموعة أن نقاط الوالء توفر ح ًقا ماد ًيا لن يحصل عليه
العميل دون الدخول يف العقد .ال تعكس املنتجات املجانية ،التي
سيحصل عليها العميل من خالل ممارسة نقاط الوالء ،سعر البيع
املستقل الذي يدفعه العميل دون وجود عالقة مع املجموعة لتلك
املنتجات .يتراكم حق العمالء ً
أيضا عند شراء منتجات إضافية.
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املجموعة كطرف أصيل أو وكيل
بالنسبة للمنتجات التي يتم بيعها لعمالء التجزئة مبوجب اتفاقيات
تشغيل قياسية معينة مع املوردين ،قامت املجموعة بتقييم ما إذا
كانت تعمل كأصيل (على سبيل املثال ،اإلبالغ عن إيرادات على
أساس إجمالي) أو وكيل (أي اإلبالغ عن إيرادات على أساس
صايف) .قررت املجموعة أنها ستقوم باإلبالغ عن إيرادات املنتجات
املباعة مبوجب هذا الترتيب على أساس إجمالي والتي يتم تسجيل
املبالغ التي مت حتصيلها من العمالء كإيراد ،ويتم تسجيل املبالغ
املدفوعة للموردين كتكلفة مبيعات.
يتم إصدار أحكام مهمة من قبل اإلدارة عند االنتهاء مما إذا كانت
وكيل أو أصي ً
ً
ال .يتم إجراء التقييم لكل
املجموعة تتعامل بصفتها
تدفق إيرادات منفصل يف املجموعة.
ً
حتليل للمؤشرات الرئيسية ،وحتديداً ما إذا كانت
يتطلب التقييم
املجموعة:

سيتم إطفاء هذه املوجودات على أساس منتظم يتوافق مع نقل
البضائع أو اخلدمات التي يتصل بها األصل إلى العميل.

حتديد مدة عقد اإليجار
عند حتديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة يف االعتبار جميع
احلقائق والظروف التي تخلق حافزًا اقتصاد ًيا ملمارسة خيار
التمديد ،أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء .يتم تضمني خيارات التمديد
(أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط يف مدة عقد اإليجار
إذا كان عقد اإليجار مؤك ًدا بشكل معقول أن يتم متديده (أو لم يتم
إنهائه).
تتم مراجعة التقييم يف حالة حدوث حدث هام أو تغيير كبير يف
الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تكون ضمن سيطرة
املستأجر.
بهذا اخلصوص ،تقوم املجموعة بإستهالك املباني املقامة على
األراضي املستأجرة بنا ًء على أعمارها اإلنتاجية التي ال تتجاوز مدة
اإليجار (بعد التأكد من التمديد بشكل معقول)

¨¨حتمل أي مخاطر للمخزون.

منوذج تقييم األعمال

¨¨تتحمل املسؤولية الرئيسية عن توفير السلع أو اخلدمات
للعميل؛

يعتمد تصنيف املوجودات املالية وقياسها على نتائج مدفوعات املبلغ
األصلي والفائدة فقط وإختبار منوذج األعمال .حتدد املجموعة
منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات املوجودات
املالية معا لتحقيق هدف أعمال معني .يتضمن هذا التقييم احلكم
الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء
املوجودات وقياس أدائها واملخاطر التي تؤثر على أداء املوجودات
وكيفية إدارتها وكيفية تعويض مديري املوجودات .املجموعة تراقب
املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة التي مت إلغاء اإلعتراف
بها قبل إستحقاقها لفهم سبب التخلص منها وما إذا كانت األسباب
متوافقة مع هدف األعمال الذي مت اإلحتفاظ باملوجود من أجله.
تعتبر املراقبة جز ًء من التقييم املستمر للمجموعة حول ما إذا كان
منوذج العمل الذي حتتفظ به املوجودات املالية املتبقية ال يزال
مناسباً وإذا كان غير مناسب ،ما إذا كان هناك تغيير يف منوذج
العمل وبالتالي تغيير محتمل يف تصنيف تلك املوجودات.

حتدد اإلدارة ما إذا كانت املجموعة ستعترف بأصل ما من التكاليف
املتكبدة للوفاء بالعقد والتكاليف املتكبدة للحصول على عقد إذا
كانت التكاليف تفي بجميع املعايير التالية:

الزيادة الكبيرة يف مخاطر االئتمان

¨¨لديها القدرة على حتديد األسعار؛ و
¨¨تتحمل مخاطر االئتمان للعميل.
تستخدم هذه املؤشرات لتحديد ما إذا كانت املجموعة معرضة
للمخاطر والعوائد اجلوهرية املرتبطة ببيع البضائع أو تقدمي
اخلدمات .تعتبر املجموعة هي اجلهة الرئيسية التي تسيطر على
البضائع قبل نقلها إلى العمالء .يتضح هذا التحكم من خالل
مسؤولية املجموعة عن نقل البضائع إلى العمالء ولديها سلطة
تقديرية يف حتديد األسعار التي تخضع حلد السعر األقصى احملدد
من قبل حكومة قطر.

رسملة التكاليف

أ) تتعلق التكاليف مباشرة بعقد أو بعقد متوقع ميكن للمجموعة
حتديده على وجه اخلصوص؛
ب) التكاليف التي تولد أو تعزز موارد املجموعة التي سيتم 		
استخدامها للوفاء بالتزامات األداء يف املستقبل؛ و
ج) من املتوقع استرداد التكاليف.
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يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة كمخصص يساوي خسائر
اإلئتمان املتوقعة ملدة  12شهرا ملوجودات املرحلة األولى ،أو خسائر
اإلئتمان املتوقعة على مدار عمر الدين ملوجودات املرحلة  2أو املرحلة
 .3ينتقل األصل إلى املرحلة  2عندما تزداد مخاطر االئتمان بشكل
ملحوظ منذ اإلعتراف املبدئي .ال يحدد املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم ( )9خصائص الزيادة الكبيرة يف مخاطر االئتمان.
عند تقدير ما إذا كانت املخاطر االئتمانية لألصل قد زادت بشكل
ملحوظ ،تأخذ املجموعة بعني اإلعتبار املعلومات التطلعية النوعية
والكمية املعقولة والقابلة للدعم.

اإلعتراف بالشهرة على مستوى الوحدات املولدة للنقد

التقديرات

لغرض إختبار تدني القيمة ،يتم جتميع املوجودات التي ال ميكن
إختبارها بشكل فردي م ًعا يف أصغر مجموعة من املوجودات التي
تولد تدفقات نقدية داخلة من اإلستخدام املستمر والتي تكون مستقلة
إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من املوجودات األخرى
أو وحدة توليد النقد .مع مراعاة اختبار سقف القطاع التشغيلي،
وألغراض اختبار انخفاض قيمة الشهرة ،يتم جتميع وحدات إنتاج
النقد التي مت تخصيص الشهرة لها بحيث يعكس املستوى الذي
يتم فيه إجراء اختبار تدني القيمة أدنى مستوى يتم عنده مراقبة
الشهرة ألغراض إعداد التقارير الداخلية .يتم تخصيص الشهرة
املكتسبة من اندماج األعمال ملجموعات من الوحدات املنتجة للنقد
والتي من املتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج.

تناقش أدناه االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل ومصادر عدم
التيقن األخرى يف تاريخ التقرير والتي تنطوي على مخاطر كبيرة
للتسبب يف تعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات واملطلوبات
خالل السنة املالية القادمة.

تخصص املجموعة شهرة ملجموعات من وحدات توليد النقد ،حيث
ميثل كل بلد /مجموعة من محالت البيع بالتجزئة ،مجموعة من
وحدات توليد النقد لعمليات البيع بالتجزئة للمجموعة ،حيث ميثل
هذا أدنى مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة.

مبدأ االستمرارية
قامت اإلدارة بتقييم قدرة املجموعة على االستمرار يف أعمالها
وهي على قناعة بأن املجموعة متلك املوارد التي جتعلها قادرة على
اإلستمرار يف أعمالها يف املستقبل املنظور .باإلضافة إلى ذلك فإن
إدارة املجموعة ليست على علم بأي مشكالت جوهرية تلقى بالشك
على مقدرة املجموعة باالستمرار .وعليه تقوم اإلدارة يف إعداد
البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

تصنيف االستثمارات
تقرر اإلدارة عند االستحواذ على استثمار ما إذا كانت ستصنفه
كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة .تقوم
املجموعة بتصنيف االستثمارات كموجودات مالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو اخلسارة إذا مت تصنيف اإلستثمار على أنه
محتفظ به للمتاجرة وعند اإلعتراف املبدئي مت تعيينه من قبل
املجموعة على أنه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
يتم تصنيف جميع اإلستثمارات األخرى كموجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

تصنيف اإلستثمارات يف الشركة الزميلة
صنفت املجموعة حصتها األكبر من  ٪50يف شركة مخابز األمراء
ذ.م.م .كشركة زميلة .نظرت املجموعة يف شروط وأحكام االتفاقيات
والغرض من تصميم الشركة الزميلة .وف ًقا لالتفاقيات ،ليس
للمجموعة سيطرة على السياسات املالية والتشغيلية للمنشآت.
على هذا النحو ،خلصت املجموعة إلى أن هذه الشركة تعتبر شركة
زميلة.

تقدير سعر البيع املستقل  -برنامج مكافآت ميرة
تقدر املجموعة سعر البيع املستقل لنقاط الوالء املمنوحة مبوجب
برنامج مكافآت ميرة .يتم احتساب سعر البيع املستقل لنقاط الوالء
الصادرة عن طريق ضرب معدل االسترداد املق ّدر والقيمة النقدية
املخصصة لنقاط الوالء .عند تقدير معدل االسترداد ،تدرس
املجموعة الكسر ،والذي ميثل جزء من النقاط التي مت إصدارها
والتي لن يتم استردادها أب ًدا.
تطبق املجموعة طرق اإلسقاط اإلحصائي يف تقديرها باستخدام
أمناط اإلسترداد التاريخية للعمالء كمدخل رئيسي .يتم حتديث
معدل االسترداد كل ثالثة أشهر ويتم تعديل االلتزام بالنقاط غير
املستردة وف ًقا لذلك .عند تقدير قيمة النقاط التي مت إصدارها،
تنظر املجموعة يف مزيج املنتجات التي ستكون متاحة يف املستقبل
مقابل نقاط الوالء وتفضيالت العمالء .تضمن املجموعة أن القيمة
املخصصة لنقاط الوالء تتناسب مع سعر البيع املستقل للمنتجات
املؤهلة لالسترداد (أي أن قيمة كل نقطة تعادل سعر البيع املستقل
ألي منتجات مؤهلة لالسترداد مقسومة على الرقم من النقاط
املطلوبة).
نظ ًرا النتهاء صالحية النقاط الصادرة مبوجب البرنامج بعد سنة،
تخضع تقديرات سعر البيع املستقل إلى حالة عدم يقني كبيرة .أي
تغييرات كبيرة يف أمناط استرداد العمالء سوف تؤثر على معدل
االسترداد املقدر .يف  31ديسمبر  ،2020كان اإللتزام املقدر للنقاط
غير املستردة  3.165.574ريال قطري ( 1.993.460 :2019ريال
قطري) (إيضاح )24

تقديرالبدل املتغير للبضاعة املسترجعة
ميثل حق موجودات البضائع املسترجعة حق املجموعة يف استرداد
املنتجات من العمالء حيث ميارس العمالء حقهم يف إعادة املنتجات
مبوجب سياسة إسترداد البضاعة املجموعة البالغة  14يو ًما.
تستخدم املجموعة جتربتها التاريخية املتراكمة لتقدير عدد العوائد
على مستوى احملفظة باستخدام طريقة القيمة املتوقعة.
تتعلق املطلوبات املستردة بحق العمالء يف إرجاع املنتجات يف غضون
 14يو ًما من الشراء .عند نقطة البيع ،يتم اإلعتراف باملطلوبات
املستردة وإعادة تسوية مقابلة لتلك املنتجات املتوقع أن يتم إرجاعها.
تستخدم املجموعة جتربتها التاريخية املتراكمة لتقدير عدد العوائد
على مستوى احملفظة باستخدام طريقة القيمة املتوقعة.
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 .٤األحكام الهامة واملصادر األساسية لعدم التيقن (تتمة)
التقديرات (تتمة)
تقدير سعر البيع املستقل  -برنامج مكافآت ميرة (تتمة)
مدفوعات اإليجار املتغيرة
حتتوي بعض عقود إيجار العقارات على شروط سداد متغيرة
مرتبطة باملبيعات الناجتة من املتجر .يتم استخدام شروط الدفع
املتغيرة ملجموعة متنوعة من األسباب ،مبا يف ذلك تقليل قاعدة
التكاليف الثابتة للمتاجر املنشأة حدي ًثا .يتم إدراج مدفوعات
اإليجار املتغيرة التي تعتمد على املبيعات يف الربح أو اخلسارة يف
الفترة التي يحدث فيها الشرط الذي يدفع هذه املدفوعات.

خصم مدفوعات اإليجار
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضايف
للمجموعة .طبقت اإلدارة األحكام والتقديرات لتحديد معدل
اإلقتراض اإلضايف عند بدء عقد اإليجار.
جتميع حقوق إستخدام املوجودات املستأجرة
تقوم املجموعة بحساب وحتديد املوجودات كمحفظة بنا ًء على
خصائصها املتشابهة وقد طبقت متطلبات املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم ( )16على التقديرات واالفتراضات التي تعكس حجم
وتكوين هذه احملفظة.

تدني قيمة املخزون
يتم االحتفاظ باملخزون بالتكلفة أو صايف القيمة القابلة للتحقق،
ميا أو متقادماً ،يتم إجراء
أيهما أقل .عندما يصبح املخزون قد ً
تقدير لصايف القيمة القابلة للتحقق .بالنسبة للمبالغ اجلوهرية
بشكل فردي ،يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي .يتم تقييم
املبالغ غير الهامة على مستوى فردي ،ولكنها قدمية أو متقادماً،
بشكل جماعي ويتم تطبيق املخصص وف ًقا لنوع املخزون والعمر أو
التقادم ،استنا ًدا إلى أسعار البيع املتوقعة.

تدني قيمة املوجودات امللموسة وغير امللموسة
تقوم إدارة املجموعة بتقييم تدني قيمة املوجودات امللموسة وغير
امللموسة ذات األعمار احملدودة كلما كان هناك مؤشر على أن هذه
املوجودات قد تعرضت لتدني القيمة وف ًقا للسياسات احملاسبية
املنصوص عليها يف اإليضاح رقم ( .)3يتم حتديد القيمة القابلة
لالسترداد لألصل بنا ًء على طريقة القيمة قيد االستخدام.
تستخدم هذه الطريقة توقعات التدفق النقدي املقدرة على مدى
العمر اإلنتاجي املقدر لألصل املخصوم باستخدام أسعار السوق.
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األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات واملوجوات غير
امللموسة
حتدد إدارة املجموعة العمر اإلنتاجي املقدر ملمتلكاتها ومعداتها
واملوجودات غير امللموسة من أجل احتساب اإلستهالك واإلطفاء.
حددت اإلدارة األعمار اإلنتاجية املقدرة لكل أصل و  /أو فئة من
املوجودات على أساس العوامل التالية:
¨¨االستخدام املتوقع لألصول،
¨¨التقادم واإلستهالك املادي املتوقع ،والذي يعتمد على العوامل
التشغيلية والبيئية؛ و
¨¨القيود القانونية أو القيود املشابهة على استخدام األصول.
لم تضع اإلدارة تقديرات للقيم املتبقية ألية عناصر من املمتلكات
واملعدات يف نهاية عمرها اإلنتاجي حيث مت اعتبارها مبالغ غير
جوهرية.
تقوم إدارة املجموعة مبراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية
سنو ًيا ،وسيتم تعديل رسوم االستهالك واإلطفاء يف املستقبل عندما
تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

تدني قيمة الشهرة
إن حتديد ما إذا كانت الشهرة قد تدنت قيمتها ،يتطلب تقدير
القيمة املستخدمة لوحدات توليد النقد التي مت تخصيص الشهرة
لها .يتطلب حساب القيمة املستخدمة من اإلدارة تقدير التدفقات
النقدية املستقبلية املتوقعة من الوحدات املولدة للنقد ومعدل
خصم مناسب من أجل حساب القيمة احلالية .يتم حتديد املبلغ
القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد بواسطة اإلدارة بنا ًء على
حساب القيمة املستخدمة الذي يستخدم توقعات التدفق النقدي
استنا ًدا إلى اإليرادات املتوقعة وهامش الربح الذي مت تقديره ملدة
خمس سنوات منفصلة .مت تعديل األرباح قبل الفوائد والضرائب
واإلستهالك واإلطفاء وف ًقا للتغييرات يف متطلبات رأس املال العامل
واإلنفاق الرأسمالي للوصول إلى توقعات التدفقات النقدية املجانية.
استخدمت اإلدارة أسعار اخلصم لشركة األسواق القطرية ذ.م.م،.
وشركة امليرة لألسواق ش.م.ع.م (السفير عمان)  %6.4و% 9.2
على التوالي ( ٪ 8.51 :2019و )٪ 9.17ومعدل منو نهائي ٪ 2.0
و ٪ 2.0على التوالي ( ٪ 2.0 :2019و.)٪ 2.0

قياسات القيمة العادلة
يتم قياس بعض موجودات ومطلوبات املجموعة بالقيمة العادلة
ألغراض إعداد التقارير املالية .عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو
التزام ،تستخدم املجموعة بيانات ميكن مالحظتها يف السوق بالقدر
املتاح .يف حالة عدم توفر مدخالت املستوى األول ،تقوم املجموعة
بإجراء التقييم من خالل مقارنة بالكيانات التي لديها نفس النشاط
التجاري يف أقرب األسواق .تضع اإلدارة تقنيات التقييم املناسبة
واملدخالت يف النموذج .يتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتقنيات
التقييم واملدخالت املستخدمة يف حتديد القيمة العادلة ملختلف
املوجودات واملطلوبات يف اإليضاحات ذات الصلة.

مخصص خسائر االئتمان املتوقعة من الذمم التجارية املدينة
واملوجودات املالية األخرى
تستخدم املجموعة مصفوفة مخصصات حلساب خسائر اإلئتمان
املتوقعة للذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية األخرى .تستند
معدالت املخصصات على عدد األيام املستحقة ملجموعات شرائح
العمالء املختلفة التي لها أمناط خسارة متشابهة (أي حسب
اجلغرافيا ونوع املنتج ونوع العميل وتصنيفه والتغطية بخطابات
االعتماد).
تستند مصفوفة املخصص مبدئ ًيا إلى معدالت التعثر التاريخية
امللحوظة للمجموعة .ستقوم املجموعة مبعايرة املصفوفة لضبط
جتربة خسارة االئتمان السابقة مع املعلومات االستشرافية .على
سبيل املثال ،إذا كان من املتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية
املتوقعة (أي الناجت احمللي اإلجمالي) خالل العام املقبل مما قد
يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد يف قطاع البيع
بالتجزئة ،يتم تعديل معدالت التخلف عن السداد التاريخية .يف كل
تاريخ تقرير ،يتم حتديث املعدالت االفتراضية امللحوظة التاريخية
ويتم حتليل التغييرات يف التقديرات التطلعية.
تقييم العالقة بني معدالت التعثر التاريخية املرصودة ،والظروف
االقتصادية املتوقعة وخسائر اإلئتمان املتوقعة هو تقدير جوهري.
مبلغ خسائر اإلئتمان املتوقعة حساس للتغيرات يف الظروف
والظروف االقتصادية املتوقعة .قد ال تكون جتربة اخلسارة االئتمانية
التاريخية للمجموعة وتوقعاتها للظروف االقتصادية ممثلة للتعثر
الفعلي للعميل يف املستقبل .مت الكشف عن املعلومات حول خسائر
اإلئتمان املتوقعة على الذمم املدينة التجارية واملوجودات املالية
األخرى يف اإليضاح رقم (.)34
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للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .8املصاريف العمومية واإلدارية

 .5املبيعات
تستمد املجموعة إيراداتها من العقود املبرمة مع العمالء لنقل البضائع واخلدمات يف وقت ما من خالل خطوط اإلنتاج الرئيسية التالية.
2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

مبيعات البضاعة – يف نقطة زمنية معينة
مبيعات التجزئة
مبيعات اجلملة

3.383.887.839
23.852.099
3.407.739.938

2.966.470.581
18.682.689
2.985.153.270

 .6تكلفة املبيعات
تكون تكلفة مبيعات املجموعة من تكلفة املخزون و انكماش و فقدان املخزون املتكبدة صافية مقابل اخلصومات املستلمة من املوردين.

 .7إيرادات أخرى
2020
ريال قطري
إيرادات توزيعات أرباح
إيرادات فوائد
إيرادات متنوعة

9.455.793
3.491.090
3.759.797
16.706.680

2019
ريال قطري
8.467.827
3.644.956
2.804.127
14.916.910

2020
ريال قطري
رواتب وأجور ومنافع أخرى
مصاريف عمالة بالتعاقد
إصالحات وصيانة
إيجار وسكن موظفني
رسوم بنكية وعموالت ورسوم بطاقات ائتمان
مخصص بضاعة بطيئة احلركة (إيضاح )16
مصاريف دعاية وإعالن
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )25
أتعاب استشارية ومهنية
ماء وكهرباء
سيارات ورسوم تأمني
مخصص ( /عكس) خسائر إئتمان (إيضاح  17و)18
هاتف وبريد
طباعة وقرطاسية
مصاريف سفريات
رسوم امتياز
تبرعات
مصاريف أخرى

200.196.740
31.204.510
15.416.176
13.482.950
13.257.353
8.836.688
8.823.804
7.581.950
6.075.897
5.856.853
4.575.895
3.908.462
3.170.370
1.938.829
943.059
262.500
٤٥.١٣٩
3.792.799
329.369.974

2019
ريال قطري
166.670.790
22.365.927
12.953.028
13.847.439
10.598.757
2.419.273
11.837.847
6.322.351
3.955.975
28.598.955
3.830.459
)(2.239.456
3.000.837
2.110.175
1.671.715
1.050.000
٢٦.٣٧٧
3.445.346
292.465.795

 .9ضريبة الدخل
تعرض البنود الرئيسية ملصروف ضريبة الدخل كالتالي:
2020
ريال قطري
مصروف ضريبة الدخل
ضريبة الدخل املؤجلة
مصروف ضريبة الدخل كما يظهر يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد

460.326
)(369.203
91.123

2019
ريال قطري
150.192
)(379.221
)(229.029

تخضع عمليات املجموعة يف دولة قطر وسلطنة ُعمان لضريبة الدخل .ونظراً للخسائر الضريبية املتكبدة من العمليات يف سلطنة ُعمان،
لم يتم اإلعتراف مبصاريف ضرائب حالية خالل السنة وبسبب قانون الضريبة احملدث لدولة قطر ،قيمت املجموعة بأن شركاتها التابعة
العاملة داخل دولة قطر خاضعة للضريبة.
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للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .١٠ممتلكات ومعدات

التكلفة:
يف  1يناير 2020
إضافات
استبعادات
حتويالت

يف  31ديسمبر 2020

األراضي
ريال قطري

أثاث وتركيبات
ريال قطري

املباني
ريال قطري

برادات ومعدات
ريال قطري

سيارات
ريال قطري

5.922.495
----

1.000.330.237
1.753.832
)(85.051
5.488.374

265.019.885
3.945.359
)(983.233
6.306.155

21.062.040
1.065.002
)(2.722.486
--

51.593.453
2.715.950
)(248.663
3.355.727

5.922.495

1.007.487.392

274.288.166

19.404.556

57.416.467

حتسينات على
املباني املؤجرة
واألخرى
ريال قطري

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

41.512.737
2.967.264
)(7.674
49.236

94.153.115
2.517.251
)(14.355
12.235.636

54.976.078
47.872.490
-)(27.435.128

1.534.570.040
62.837.148
)(4.061.462
--

44.521.563

108.891.647

75.413.440

1.593.345.726

أجهزة كمبيوتر
ريال قطري

االستهالك املتراكم:
يف  1يناير 2020

--

141.545.000

141.441.206

17.800.562

32.897.168

28.700.045

47.608.443

--

409.992.424

متعلق باالستبعادات

--

24.071.113

23.525.508

1.278.070

8.175.412

4.935.616

9.689.142

--

71.674.861

--

)(80.506

()٤٨٦.٤٦٠

)(2.671.963

)(145.649

)(7.629

)(3.226

--

()٣.٣٩٥.٤٣٣

يف  31ديسمبر 2020

--

165.535.607

164.480.254

16.406.669

40.926.931

33.628.032

57.294.359

--

478.271.852

االستهالك للسنة

صايف القيمة الدفترية:
يف  31ديسمبر 2020

5.922.495

841.951.785

109.807.912

2.997.887

16.489.536

10.893.531

51.597.288

75.413.440

1.115.073.874

إيضاحات:
( )1مت تشييد مباني بقيمة دفترية  618.212.677ريال قطري ( 628.395.177 :2019ريال قطري) على أراضي مستأجرة من حكومة
دولة قطر .مت احلصول على هذه األراضي مبوجب عقود إيجار تشغيلي ملدة  25سنة .قررت اإلدارة إستهالك قيمة هذه املباني املشيدة على
األراضي املستأجرة على مدى  40سنة على أساس العمر اإلنتاجي املتوقع لها ،تعتقد اإلدارة أن هذه العقود ميكن جتديدها لفترة أخرى
تتجاوز األعمار اإلنتاجية لتلك املباني.
( )2تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إنشاء متاجر كبرى جديدة ومخزن مركزي وحتسينات على احملال التجارية القائمة ،ويتم متويل
هذه التكاليف بقرض مت احلصول عليه من بنوك محلية .إن تكاليف االقتراض املرسملة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر  2020بلغت صفر
ريال قطري ( 3.250.854 :2019ريال قطري) .يحمل هذا القرض معدل ربح يقدر بـ  %5.5 :2019( % 5.5سنوياً) .بلغت قيمة إطفاء احلق
يف استخدام املوجودات املستأجرة والفائدة التي مت رسملتها على مطلوبات عقود اإليجار خالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر  2020بقيمة
 557.524و 1.222ريال قطري على التوالي ( 1.296.068 :2019و 1.600.884على التوالي)
( )3كما يف تاريخ التقرير ،سجلت املجموعة  31قطعة أرض ( 31 :2019قطعة أرض) من األراضي التي منحتها إياها حكومة دولة قطر
بالقيمة االسمية يف الدفاتر احملاسبية.
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 .١٠ممتلكات ومعدات (تتمة)
األرض
ريال قطري

املباني
ريال قطري

برادات ومعدات
ريال قطري

سيارات
ريال قطري

أثاث وتركيبات
ريال قطري

أجهزة كمبيوتر
ريال قطري

حتسينات على
املباني املؤجرة
واألخرى
ريال قطري

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

التكلفة:
يف  1يناير 2019
إضافات
استبعادات
حتويالت

5.922.488
7
---

959.658.716
679.458
-39.992.063

251.100.095
3.250.963
)(123.859
10.792.686

20.655.420
439.310
)(65.500
32.810

48.817.135
2.867.669
)(24.669
)(66.682

37.182.249
2.607.895
)(53.278
1.775.871

86.927.945
2.757.710
)(648.340
5.115.800

54.096.992
58.521.634
-)(57.642.548

1.464.361.040
71.124.646
)(915.646
--

يف  31ديسمبر 2019

5.922.495

1.000.330.237

265.019.885

21.062.040

51.593.453

41.512.737

94.153.115

54.976.078

1.534.570.040

االستهالك املتراكم:
يف  1يناير 2019
االستهالك للسنة
متعلق باالستبعادات

----

118.599.991
22.945.009
--

117.223.925
24.317.959
()100.678

14.953.152
2.912.909
)(65.499

24.773.939
8.141.656
)(18.427

25.962.577
2.786.292
)(48.824

39.971.246
8.285.535
)(648.338

----

341.484.830
69.389.360
()881.766

يف  31ديسمبر 2019

--

141.545.000

141.441.206

17.800.562

32.897.168

28.700.045

47.608.443

--

409.992.424

صايف القيمة الدفترية:
يف  31ديسمبر 2019

5.922.495
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للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .11احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة
ومبان ومخزن .عادة ما تكون عقود اإليجار لفترات زمنية ثابتة قابلة للتمديد.
ٍ
أراض
تستأجر املجموعة العديد من املوجودات مبا يف ذلك ٍ
كانت احلركة يف احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة على النحو التالي:

الرصيد يف بداية السنة
إيجارات جديدة أُضيفت خالل السنة
تعديل العقود
موجودات حق إستخدام املوجودات املستأجرة وامللغاة خالل السنة
إطفاء احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة
مح ّول إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
املدفوعات خالل السنة
الرصيد يف نهاية السنة

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

223.397.648
50.159.957
)(2.280.151
)(19.729.970
)(43.408.788
)(557.524
)(110.026
207.471.146

238.602.300
28.825.618
)(2.352.620
-)(40.193.164
)(1.296.068
)(188.418
223.397.648

املبالغ املعترف بها يف الربح واخلسارة
2020
ريال قطري
مصاريف اإلطفاء للحق يف إستخدام املوجودات املستأجرة
النفقات املتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل
املصاريف املتعلقة مبدفوعات اإليجار املتغيرة غير املدرجة يف قياس مطلوبات عقود اإليجار

43.408.788
8.973.127
1.204.483

2019
ريال قطري
40.193.164
9.587.040
4.260.399

خالل السنة مت رسملة وتخصيص إستهالك احلق يف إستخدام املوجودات املستأجرة والبالغة  557.524ريال قطري (1.296.068 :2019
ريال قطري) والفائدة على مطلوبات عقود اإليجار والبالغة  110.026ريال قطري ( 188.418 :2019ريال قطري) يف األعمال الرأسمالية
قيد التنفيذ وحلساب شركة زميلة على التوالي .خالل العام احلالي ،مت إيقاف العمل مبشروع بناء املستودع املركزي ،مما أدى إلى إلغاء
االعتراف بأصل حق استخدام الذي تبلغ قيمته  19.729.970ريال قطري.

شركة األسواق القطرية ذ.م.م.

شركة أسواق امليرة ش.م.ع.م (السفير ُعمان)

مت حتديد املبالغ القابلة لالسترداد من هذه الوحدات املولدة للنقد
على أساس حسابات القيمة عند االستخدام .وتستخدم يف تلك
املعاجلة احملاسبية توقعات التدفقات النقدية بناء على اإليرادات
املتوقعة وهوامش الربح املعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة 5
سنوات ومبعدل خصم  .)٪8.51 :2019( % 6.4مت تعديل توقعات
الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء مقابل التغيرات
يف متطلبات رأس املال العامل والنفقات الرأسمالية للتوصل إلى
التدفقات النقدية احلرة املتوقعة .يتم إجراء توقعات التدفقات
النقدية ألكثر من  5سنوات باستخدام معدل منو مطرد قدره % 2.0
( )٪2.0 :2019وهو معدل النمو املتوقع للشركة على املدى الطويل.

مت حتديد املبالغ القابلة لالسترداد من هذه الوحدات املولدة للنقد
على أساس حسابات القيمة عند االستخدام .وتستخدم يف تلك
املعاجلة احملاسبية توقعات التدفقات النقدية بناء على اإليرادات
املتوقعة وهوامش الربح املعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة
 5سنوات مبعدل خصم  .)٪9.17 :2019( % 9.2مت تعديل الربح
املتوقع قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وفقاً للتغيرات
يف رأس املال العامل ومتطلبات النفقات الرأسمالية للتوصل إلى
التدفقات النقدية احلرة املتوقعة .يتم استقراء التدفقات النقدية
ملا بعد اخلمس سنوات باستخدام معدل منو ثابت قدره % 2.0
( ،)٪٢.٠ :2019وهو معدل النمو املتوقع على املدى الطويل للشركة.

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

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

تعتقد اإلدارة أن أي تغيير محتمل معقول يف االفتراضات الهامة
املذكورة أعاله والتي تستند إليها القيمة القابلة لالسترداد لن ينتج
عنه زيادة مادية يف القيمة الدفترية للشهرة عن قيمتها القابلة
لالسترداد ،وبالتالي لم يتم اإلعتراف خسارة االنخفاض يف القيمة
يف عامي  2019و .2020لم يتم إدراج أي انخفاض يف قيمة الشهرة
منذ االعتراف األولي.

لم يتم اإلعتراف بأي خسارة تدني يف القيمة للشهرة منذ اإلعتراف
األولي.

 .13موجودات غير ملموسة
تتمثل يف العقود مع العمالء واتفاقيات عدم املنافسة املتحصل عليها كجزء من توحيد األعمال وبرامج الكمبيوتر .تطفأ هذه املوجودات على
مدى أعمارها االنتاجية.
كانت احلركة على هذه املوجودات كالتالي:

 .12الشهرة

2020
ريال قطري

القيمة الدفترية للشهرة موزعة على وحدات توليد النقد كالتالي:
2020
ريال قطري
شركة األسواق القطرية ذ.م.م.
اسواق امليرة ش.م.ع.ع( .السفير ُعمان)
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227.028.986
117.069.012
344.097.998

2019
ريال قطري
227.028.986
117.069.012
344.097.998

2019
ريال قطري

التكلفة:
يف  1يناير
إضافات خالل العام
يف  31ديسمبر
اإلطفاء:
يف  1يناير
اإلطفاء للسنة
يف  31ديسمبر

17.880.025
-17.880.025

17.811.175
68.850
17.880.025

15.148.510
1.341.611
16.490.121

13.518.909
1.629.601
15.148.510

صايف القيمة الدفترية يف  31ديسمبر

1.389.904

2.731.515
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للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .14موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
2020
ريال قطري
استثمارات يف أسهم مدرجة
استثمارات يف أسهم غير مدرجة

340.855.380
6.060.251
346.915.631

يبني اجلدول التالي املعلومات املالية امللخصة الستثمارات املجموعة يف الشركات الزميلة:
2019
ريال قطري
259.800.914
8.977.215
268.778.129

إيضاحات:
1 .1يتم إدارة االستثمارات يف األسهم املدرجة أعاله من قبل شركات معروفة متخصصة يف إدارة صناديق االستثمار ،ويتم اتخاذ القرارات
االستثمارية من قبل هذه الشركات بالنيابة عن املجموعة.
2 .2تتضمن االستثمارات يف األسهم املدرجة مبلغ  312.095.234ريال قطري ( 210.085.446 :2019ريال قطري) قيمة استثمارات يف
أسهم مدرجة يف قطر و 28.760.146ريال قطري ( 49.715.468 :2019ريال قطري) قيمة اسثمارات خارج قطر.

حصة املجموعة من بيان املركز املالي للشركات الزميلة:
املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
القيمة الدفترية لإلستثمار
حصة املجموعة من إيرادات الشركة الزميلة ونتائجها:
املبيعات
حصة املجموعة من نتائج الشركة الزميلة

2020
ريال قطري
يف  1يناير
إضافات
استبعادات
صايف التغيرات يف القيمة العادلة
يف  31ديسمبر

268.778.129
195.012.421
)(186.404.190
69.529.271
346.915.631

2019
ريال قطري
145.415.332
272.373.253
)(161.590.317
12.579.861
268.778.129

 .15استثمارات يف شركات زميلة
كانت استثمارات املجموعة يف شركات زميلة كالتالي:
الشركة الزميلة
شركة مخابز األمراء ذ.م.م.

النشاط الرئيسي

مكان التأسيس والعمليات

صناعة وبيع املخبوزات

قطر

نسبة امللكية للمجموعة
٢٠١٩
٢٠٢٠
٪
٪
٪51
٪51

154.621
73.586
)(10.580.923
-)(10.352.716

455.384
114.258
)(9.267.712
)(120.222
)(8.818.292

1.620.992
)(1.534.424

2.714.568
)(1.533.374

 .16املخزون

3 .3عند بيع استثمارات أسهم حقوق امللكية ،يتم حتويل أي رصيد ضمن احتياطي الدخل الشامل اآلخر يتعلق بهذه األسهم إلى األرباح
املدورة ،وال يتم حتويله إلى الربح أو اخلسارة.
4 .4كانت احلركة يف هذه املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كالتالي:

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

بضاعة جاهزة للبيع
مواد استهالكية وقطع غيار
يخصم :مخصص بضاعة قدمية وبطيئة احلركة

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

221.795.626
910.061
222.705.687
)(23.986.675
198.719.012

215.910.298
1.306.286
217.216.584
()9.998.786
207.217.798

كانت احلركة يف مخصص البضاعة القدمية وبطيئة احلركة كالتالي:
٢٠٢٠
ريال قطري
يف  1يناير
مصاريف معترف بها يف املصاريف العمومية واإلدارية (إيضاح رقم ())8
مصاريف معترف بها ( /عكس) مصاريف معترف بها يف تكلفة املبيعات
كما يف  31ديسمبر

9.998.786
8.836.688
5.151.201
23.986.675

2019
ريال قطري
8.654.095
2.419.273
()1.074.582
9.998.786

كانت احلركة يف االستثمارات يف الشركات الزميلة كالتالي:
2020
ريال قطري
يف  1يناير
-ً
إستبعاد شركة امليرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م( .سابقا :شركة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م-- ).
مخصص مسجل لشركة مخابز األمراء ذ.م.م .كما يف  1يناير
)(8.818.292
حصة يف النتائج املالية للسنة
)(1.534.424
يعرض منفص ً
ال كمخصص للعجز يف شركة زميلة من شركة مخابز األمراء ذ.م.م( .إيضاح )24
10.352.716
-يف  31ديسمبر
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2019
ريال قطري
98.497
)(98.497
)(7.284.918
)(1.533.374
8.818.292
--

الميرة التقرير السنوي | 87 2020

البيانات المالية الموحدة

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .19رأس املال

 .17ذمم مدينة جتارية وأرصدة مدينة أخرى
2020
ريال قطري
مدينون جتاريون
دفعات مقدمة للموردين  -الصايف
مستحقات مدينة من بطاقات إئتمانية
ودائع
مصاريف مدفوعة مقدماً
مستحقات من املوظفني
إيجارات مستحقة
إيرادات فوائد مستحقة
ذمم مدينة أخرى
يخصم :مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة (إيضاح )34

5.982.372
11.448.455
10.354.736
15.777.627
5.188.626
3.991.804
6.839.822
1.521.377
1.972.843
63.077.662
)(4.601.414
58.476.248

2019
ريال قطري
4.930.555
10.199.828
9.008.659
15.583.556
6.915.646
5.327.466
7.455.310
1.261.769
1.941.870
62.624.659
)(1.033.990
61.590.669

إيضاحات:
1 .1مت االفصاح عن مخاطر االئتمان للخسائر االئتمانية املتوقعة من الذمم التجارية املدينة وفقاً ملتطلبات املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
( ،)9يف االيضاح رقم (.)34
2 .2وفقاً للممارسة االعتيادية للمجموعة ،ال يتم احلصول على ضمانات على الذمم التجارية املدينة ،وبالتالي فإن أغلب الذمم املدينة غير
مضمونة.

 .18النقد وشبه النقد
ميكن تسوية النقد و شبه النقد يف نهاية السنه كما هو موضح يف بيان التدفقات النقديه املوحد مع البنود ذات الصلة يف بيان املركز املالي
املوحد على النحو التالي:
2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

نقد يف الصندوق
أرصدة لدى البنوك
ودائع قصيرة األجل ((1
إجمالي النقد وشبه النقد

1.838.649
78.938.873
190.900.000
271.677.522

2.686.023
143.656.315
60.600.000
206.942.338

ودائع ألجل تستحق بعد  ٩٠يوماً
أرصدة بنكية مقيدة ()2
ناقصاً :مخصص اخلسارة االئتمانية للودائع قصيرة األجل (( )3إيضاح رقم (((34
إجمالي األرصدة لدى البنوك والنقد

83.300.000
94.400.132
)(489.259
448.888.395

4.900.000
84.886.387
)(148.221
296.580.504

املصرح به واملصدر
واملدفوع بالكامل:
 200.000.000سهم
بقيمة  1ريال قطري
للسهم

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

 .21قروض وتسهيالت
200.000.000

ايضاح:
إمتثا ًال لتعليمات هيئة قطر لألسواق املالية ،قامت الشركة بتنفيذ
جتزئة األسهم بواقع  10أسهم لكل سهم واحد وبقيمة ريال قطري
واحد للسهم والتي مت إستبدالها بالسهم القدمي البالغة قيمته
اإلسمية  10ريال قطري للسهم الواحد .حصلت الشركة على
موافقة املساهمني يف اجلمعية العامة غير العادية للشركة املنعقدة
يف  24مارس  .2019متت املوافقة على جتزئة األسهم من قبل وزارة
االقتصاد والتجارة بالتزامن مع املوافقة على عقد تأسيس الشركة،
بدأ سريان طرح األسهم اجلديدة يف سوق قطر لألوراق املالية
إعتبا ًرا من  18يونيو .2019

 .20االحتياطيات
االحتياطي القانوني
ينص قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  2015على
وجوب حتويل نسبة  ٪10من صايف الربح السنوي إلى اإلحتياطي
القانوني حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي  ٪50من رأس املال
املصدر .قررت الشركة وقف التحويالت إلى رصيد االحتياطي
القانوني ،حيث بلغ الرصيد  ٪50من رأس املال .إن االحتياطي
القانوني غير قابل للتوزيع اال يف احلاالت التي ينص عليها القانون
أعاله.

االحتياطي االختياري
وفقاً للنظام األساسي للمجموعة ،يجوز للجمعية العمومية ،وبنا ًء
على اقتراح مجلس اإلدارة ،ميكن أن تقرر اجلمعية العمومية اقتطاع
جزء من صايف الربح وإيداعه يف حساب االحتياطي االختياري،
ويجوز استخدام هذا الرصيد يف األشكال والطرق التي يقررها
املساهمون خالل اجتماع اجلمعية العمومية .لم تكن هناك حركة
على هذا اإلحتياطي خالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020
( :2019ال شيء).

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

إحتياطي املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
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2020
ريال قطري

200.000.000

إحتياطي القيمة العادلة

2 .2احلسابات البنكية املقيدة تتضمن املبالغ احملتفظ بها لدى البنوك لتوزيعات األرباح التي مت املوافقة عليها خالل االجتماع السنوي
للجمعية العمومية ولم يتم حتصيلها بعد.
3 .3مت االفصاح حول مخاطر االئتمان املتعلقة باخلسائر االئتمانية املتوقعة من الودائع ألجل وفقاً لتعليمات املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم ( )9يف االيضاح رقم (.)34

املجمعة يف احتياطي املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق امللكية .تقوم املجموعة بالتحويل
من رصيد هذا االحتياطي إلى األرباح املدورة عند بيع األوراق املالية
ذات الصلة.

قامت املجموعة بإدراج التغيرات يف القيمة العادلة لالستثمارات يف
األوراق املالية يف بنود الدخل الشامل األخرى .تدرج هذه التغيرات

القرض ()1
القرض ()2
القرض ()٣
تكاليف الترتيبات
التمويلية املؤجلة

2019
ريال قطري

89.181.330
125.000.000
13.706.923

95.873.302
125.000.000
--

)(603.175
227.285.078

)(746.032
220.127.270

تعرض يف بيان املركز املالي املوحد كالتالي:
2020
ريال قطري
اجلزء غير املتداول
اجلزء املتداول

192.829.002
34.456.076
227.285.078

2019
ريال قطري
181.641.159
38.486.111
220.127.270

القرض ()1
مت احلصول على تسهيل من بنك قطر للتنمية لتمويل جزء من
عملية االستحواذ على شركة تابعة يف سلطنة عمان.
تتضمن اتفاقية التسهيل شروط محددة تتعلق بهيكل رأس املال
لألنشطة التجارية التشغيلية لشركة أسواق امليرة ش.م.ع.ع ،.وهي
إحدى الشركات التابعة للمجموعة يف سلطنة عمان .يحمل هذا
القرض ربح مبعدل  ٪3سنوياً.
مت إجراء سحب أولي للتسهيالت يف  20يونيو  2014مببلغ  89مليون
ريال قطري .يسدد هذا املبلغ على  40قسط ربع سنوي ابتداء من
 30سبتمبر .2016
خالل النصف األخير من عام  ،2016مت سحب مبلغ إضايف من
التسهيل قدره  50مليون ريال قطري ومت استخدامه بالكامل يف
إنشاء بعض املتاجر للشركة ،ويسدد على  39قسط ربع سنوي ابتداء
من  5ديسمبر .2016
هذا القرض مضمون بضمان شركة امليرة القابضة ذ.م.م ،.وهي
شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة.
يف مارس  ،2020أتفق بنك قطر للتنمية مع املجموعة على تأجيل
سداد القرض ملدة  6أشهر اعتبا ًرا من مارس  .2020وكان التأجيل
خال ًيا من أي ربح أو رسوم خالل فترة الستة أشهر املمتدة.
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 .21قروض وتسهيالت (تتمة)
القرض ()2

خالل عام  ،2018أبرمت الشركة اتفاقية قرض مرابحة مببلغ 200
مليون ريال مع أحد البنوك احمللية يف دولة قطر لتمويل اخلطط
التوسعية للشركة .يحمل القرض ربحاً بسعر عمليات االقراض يف
دولة قطر مضافا إليه  ٪0.25وبحد أدنى  .٪5.25مت أول سحب
على القرض يف  21مارس  2018مببلغ  125مليون ريال قطري.
يسدد مبلغ القرض على  20قسط ربع سنوي اعتبارا من مارس
.2020
مقترحا من بنك محلي إلعادة
يف ديسمبر  ،2019تلقت املجموعة
ً
هيكلة القرض ،ومتديد فترة السماح إلى  3سنوات من فترة السماح
األصلية البالغة عامني ومعدل ربح جديد بسعر عمليات اإلقراض
يف دولة قطر مضافاً إليه  ٪0.25بحد أدنى ( ٪4.5سعر عمليات
اإلقراض يف دولة قطر  %0.25 +مع عدم وجود حد أدنى خالل
فترة السماح) .يف أبريل  ،2020مت االنتهاء من الشروط وأعادت
اإلدارة هيكلة القروض .أجرت اإلدارة اختبا ًرا لتقييم ما إذا كانت
إعادة الهيكلة تشكل تعدي ً
ال ها ًما وخلصت إلى أن إعادة الهيكلة ال
ً
تعديل مه ًما .لم يتم قيد األرباح الناجتة بسبب عدم أهميتها.
تعتبر
القرض ()3
خالل العام ،أبرمت شركة امليرة عمان ش.م.ع.م ،إحدى الشركات
التابعة للمجموعة ،خطاب تسهيل رئيسي مع أحد البنوك التجارية
ً
تسهيل
يف سلطنة عمان .وف ًقا خلطاب التسهيل الرئيسي ،قدم البنك
مال ًيا بحد أقصى  52مليون ريال قطري ( 5.5مليون ريال عماني).
متاحا للسحب على عدة شرائح خالل فترة
يجب أن يكون التسهيل
ً
التوفر البالغة  24شه ًرا من تاريخ خطاب التسهيل .خالل السنة،
قامت الشركة بسحب مبلغ  13.71مليون ريال قطري ( 1.4مليون
ريال عماني) لغرض النفقات الرأسمالية .يخضع تسهيل القرض
ألجل لسعر ربح قدره  ٪5.75سنوياً .خالل فترة التوفر ،يتم سداد
القرض ألجل بعد فترة التوفر وبعد فترة تأجيل مدتها  6أشهر من
نهاية فترة التوفر .وبالتالي ،ال يوجد سداد مستحق خالل الـ 12
شه ًرا القادمة .القروض ألجل مضمونة من خالل رهن عقاري على
حق االنتفاع املقترح مبجمع امليرة للتجزئة يف العامرات .إلتزمت
الشركة بجميع التعهدات املالية للبنك التجاري.

 .22مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

يف  1يناير
املخصص خالل السنة
مكافأة نهاية اخلدمة
)(5.894.602
املدفوعة
يف  31ديسمبر
43.801.028

34.297.992
6.918.055

37.455.701
12.239.929

()3.760.346
37.455.701

 .23مطلوبات عقود اإليجار
2020
ريال قطري
يف  1يناير
إضافات خالل السنة
تعديل العقود
إلغاء اإلعتراف مبطلوبات
عقود اإليجار
تراكم الفائدة
املدفوعات خالل السنة
يف  31ديسمبر
متداول
غير متداول

2019
ريال قطري

226.517.863
50.159.957
)(1.255.478

235.013.386
28.825.618
)(2.285.166

)(19.729.970

--

10.808.776
)(49.553.439
216.947.709

12.933.345
)(47.969.320
226.517.863

38.027.680
178.920.029
216.947.709

49.939.296
176.578.567
226.517.863

حتليل احلساسية للمطلوبات غير املخصومة هي على النحو التالي:
2020
ريال قطري
أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من
 5سنوات
أكثر من  5سنوات

2019
ريال قطري

38.910.939

49.939.296

103.317.532

105.748.922

201.282.373
343.510.844

198.102.724
353.790.942

خالل العام احلالي ،مت إيقاف العمل مبشروع بناء املستودع املركزي
مما أدى إلى إلغاء االعتراف مبطلوبات عقد اإليجار الذي تبلغ
قيمته  19.729.970ريال قطري.
ال تواجه املجموعة مخاطر سيولة كبيرة فيما يتعلق بإلتزاماتها .يتم
رصد مطلوبات عقود اإليجار من خالل إدارة املجموعة.
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 .24ذمم دائنة جتارية وأرصدة دائنة أخرى
2020
ريال قطري
دائنون جتاريون
توزيعات أرباح مستحقة
مصاريف مستحقة
أرصدة محتجزة دائنة
مخصص العجز لشركة زميلة (إيضاح )15
مخصص املساهمة يف صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
مبلغ مستحق للمقاولني
التزامات عقد برنامج الوالء
إيرادات إيجار مؤجلة
ضريبة الدخل املؤجلة
أرصدة دائنة أخرى

تعرض األرصدة احملتجزة الدائنة يف بيان املركز املالي املوحد كالتالي:
جزء متداول ( طالع أعاله)
جزء غير متداول

2019
ريال قطري

431.197.237
112.619.117
83.231.827
5.099.455
10.352.716
4.989.523
5.561.511
3.165.574
284.434
441.886
15.540.013
672.483.293

383.816.201
102.938.110
53.866.759
11.866.935
8.818.292
4.452.991
3.583.502
1.993.460
657.402
150.192
12.981.840
585.125.684

5.099.455
1.785.315
6.884.770

11.866.935
2.944.716
14.811.651

 .25إفصاحات األطراف ذات العالقة
املعامالت مع األطراف ذات العالقة
متثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة ،وكبار املساهمني ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة ،والشركات التي
يكونون فيها املالك الرئيسيون .ويف سياق األعمال العادية ،تدخل املجموعة يف معامالت مع أطراف ذات عالقة .ويتم املوافقة على سياسات
التسعير وشروط املعامالت من قبل إدارة املجموعة.
متتلك شركة قطر القابضة ذ.م.م ،والتي هي مملوكة من حكومة دولة قطر ،حصة قدرها  ٪26من رأس مال الشركة .ويف سياق األعمال
العادية للمجموعة تقوم املجموعة بتوريد بضائعها ملختلف اجلهات احلكومية وشبه احلكومية يف دولة قطر ،كما وتتلقى املجموعة بعض
اخلدمات من هذه اجلهات يف دولة قطر.
يبني اجلدول التالي املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد:

شركة مخابز األمراء ذ.م.م (شركة زميلة)

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

املشتريات

3.104.790

5.322.682

املبيعات

337.243

2.330.110

إيرادات عمولة املبيعات

698.303

1.197.603

تكاليف موظفني

2.105.705

2.357.264

مصاريف عقود اإليجار

115.123

208.355
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 .25إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)

 .27املطلوبات احملتملة

أرصدة األطراف ذات العالقة

يف  31ديسمبر  2020و ،2019كان لدى املجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بخطابات ضمان واعتمادات مستندية وأجور أخرى ناشئة خالل
األعمال العادية للمجموعة وليس من املتوقع أن ينشأ عنها أي التزامات هامة .تفاصيل املطلوبات احملتملة كالتالي:

كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف بيان املركز املالي املوحد كالتالي:
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة:

2020
ريال قطري

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

18.851.044
18.851.044

2019
ريال قطري
16.679.504
16.679.504

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

مكافآت كبار املوظفني باإلدارة العليا
2020
ريال قطري
مكافآت موظفي اإلدارة العليا
مكافآت أعضاء مجلس االدارة

10.453.008
7.581.950
18.034.958

2019
ريال قطري
7.941.666
6.322.351
14.264.017

 .26االلتزامات
إن االلتزامات الرأسمالية التقديرية للمجموعة املتعاقد عليها ولم تقيم لها مخصصات كالتالي:
2020
ريال قطري
67.572.186

2019
ريال قطري

أبرمت املجموعة اتفاقيات إيجار غير قابلة لإللغاء لبعض األراضي واملباني يف العديد من احملال التجارية.
إيجارات اإليجار التشغيلي املستقبلية املستحقة الدفع يف  31ديسمبر هي كما يلي:
2020
ريال قطري
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 .28توزيعات أرباح
اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام  2020بنسبة  %90على رأس املال املدفوع بواقع  0.90ريال قطري للسهم وبإجمالي  180مليون
ريال قطري ،وسيتم طرح هذا املقترح على املساهمني خالل اجتماع اجلمعية العمومية القادمة للموافقة عليه ( 0.85 :2019ريال قطري
للسهم ،بعد جتزئة السهم ،بإجمالي  170مليون ريال قطري لسنة .)2019

 .29املساهمة يف صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
مخصصا لدعم األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية واخليرية مببلغ يعادل ٪2.5
وف ًقا للقانون رقم  13لعام  ،2008اتخذت املجموعة
ً
من صايف الربح بعد اقتطاع توزيعات األرباح املستلمة من اإلستثمارات املدرجة .تعتبر هذه املساهمة االجتماعية والرياضية مبثابة مخصص
لألرباح املدورة للمجموعة ويتم عرضها يف بيان التغيرات يف حقوق امللكية املوحد.
خصصت املجموعة من األرباح املدورة مبلغ  4.99مليون ريال قطري للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  4.45 :2019( 2020مليون ريال قطري)
للمساهمة يف صندوق التنمية االجتماعية والرياضية يف قطر.

8.146.750

يحتسب العائد على السهم بقسمة ربح السنة العائد للمساهمني بالشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
إن العائد األساسي احملتسب للسهم يعادل العائد املخفف للسهم ،بحيث لم تكن هناك اختالفات يف صايف الربح العائد ملساهمي الشركة
األم ولألسهم القائمة.
2020
ريال قطري

95.922.530

(ب) اإللتزامات مبوجب عقود اإليجار خالل  12شهراً  /عقود اإليجار التشغيلي

خالل سنة واحدة

خطابات ضمان
اعتمادات مستندية

11.536.868
1.543.330
13.080.198

10.508.710
52.255
10.560.965

 .30العائد األساسي واملخفف للسهم

(ا) االلتزامات الرأسمالية:

التزامات رأسمالية  -ممتلكات ومعدات
االلتزامات الرأسمالية التقديرية املعتمدة واملتعاقد عليها كما يف تاريخ التقرير

2020
ريال قطري

2019
ريال قطري

2019
ريال قطري

2019
ريال قطري

الربح العائد ملساهمي الشركة األم (ريال قطري)

209.037.000

186.587.482

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

200.000.000

200.000.000

العائد األساسي واملخفف للسهم (ريال قطري)

1.05

0.93

8.302.000
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 .31التحليل القطاعي (تتمة)

 .31التحليل القطاعي
ألغراض اإلدارة تنتظم املجموعة يف شكل وحدات أعمال مقسمة حسب املنتجات واخلدمات التي تقدمها ،ولها ثالثة قطاعات تشغيلية
كالتالي:
1 .1قطاع التجزئة ،ويشمل عمليات بيع وشراء السلع االستهالكية.
2 .2قطاع االستثمار ،ويشمل األسهم وصناديق االستثمار احملتفظ بها كاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
اآلخرى وودائع ثابتة.
3 .3قطاع التأجير ،ويشمل تأجير املتاجر يف مراكز التسوق اململوكة للمجموعة.
تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لقطاعات األعمال بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء
القطاعات بناء على ربح أو خسارة التشغيل ،ويقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها األرباح أو اخلسائر التشغيلية يف البيانات املالية املوحدة.
التجزئة
ريال قطري

االستثمار
ريال قطري

التأجير
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

السنة املنتهية يف  31ديسمبر :2020
املبيعات
تكلفة املبيعات

3.407.739.938
)(2.815.652.132

---

---

3.407.739.938
()2.815.652.132

إجمالي الربح
إيرادات التأجير
إيرادات من إستثمارات يف أدوات حقوق امللكية
إيرادات من ودائع إستثمارية
إيرادات أخرى

592.087.806
--5.845
6.098.242

--7.708.935
2.516.512
377.146

-65.114.399
----

592.087.806
65.114.399
7.708.935
2.522.357
6.475.388

اإليرادات التشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
االستهالك واإلطفاء
حصة يف خسارة شركة زميلة
تكاليف التمويل

598.191.893
)(325.315.488
)(105.657.956
-)(15.669.803

10.602.593
)(721.495
)(1.074.201
)(1.534.424
--

65.114.399
)(3.332.991
)(9.693.103
-)(888.159

673.908.885
)(329.369.974
)(116.425.260
)(1.534.424
)(16.557.962

الربح قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

151.548.646
)(91.123

7.272.473
--

51.200.146
--

210.021.265
)(91.123

الربح للسنة

151.457.523

7.272.473

51.200.146

209.930.142

االستثمار
ريال قطري

التجزئة
ريال قطري

التأجير
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

السنة املنتهية يف  31ديسمبر :2019
املبيعات
تكلفة املبيعات

2.985.153.270
)(2.466.540.264

---

---

2.985.153.270
)(2.466.540.264

إجمالي الربح
إيرادات التأجير
إيرادات من إستثمارات يف أدوات حقوق امللكية
إيرادات من ودائع إستثمارية
إيرادات أخرى

518.613.006
---6.185.653

--6.661.650
2.069.607
--

-74.778.270
----

518.613.006
74.778.270
6.661.650
2.069.607
6.185.653

اإليرادات التشغيلية
مصاريف عمومية وإدارية
االستهالك واإلطفاء
حصة يف خسارة شركة زميلة
تكاليف التمويل

524.798.659
()291.834.541
()101.524.635
-)(17.758.681

8.731.257
()988.589
()1.083.511
)(1.533.374
--

74.778.270
357.335
()8.603.979
---

608.308.186
)(292.465.795
)(111.212.125
)(1.533.374
)(17.758.681

الربح قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

113.680.802
229.029

5.125.783
--

66.531.626
--

185.338.211
229.029

الربح للسنة

113.909.831

5.125.783

66.531.626

185.567.240

متثل إيرادات القطاع أعاله اإليرادات احملققة من العمالء اخلارجيني .لم تكن هناك مبيعات بني القطاعات خالل السنة احلالية ( :2019ال
شيء) .إن السياسات احملاسبية للقطاع هي ذات السياسات احملاسبية للمجموعة املبينة باإليضاح (.)3
يبني اجلدول التالي املوجودات القطاعية املتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  2020وللسنة املنتهية يف 31
ديسمبر  2019على التوالي:
االستثمار
ريال قطري

التجزئة
ريال قطري

التأجير
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

املوجودات القطاعية:
يف  31ديسمبر 2020

1.933.850.302

523.435.814

283.069.496

2.740.355.612

يف  31ديسمبر 2019

1.926.550.185

348.981.775

270.222.572

2.545.754.532

إفصاحات أخرى :
االستثمار
ريال قطري

التجزئة
ريال قطري

التأجير
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

النفقات الرأسمالية:
يف  31ديسمبر 2020

56.388.357

--

6.448.791

62.837.148

يف  31ديسمبر 2019

64.158.649

--

6.965.997

71.124.646

تتكون النفقات الرأسمالية من إضافات إلى املمتلكات واملعدات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف  31ديسمبر 2020

 .32شركات تابعة هامة مملوكة جزئياً (تتمة)
 .31التحليل القطاعي (تتمة)

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

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

بيان الربح أو اخلسارة:

قطر

استبعادات

ُعمان

اإلجمالي

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 املوجودات

2.481.439.073

2.292.668.989

302.891.740

294.341.969

)(43.975.202

()41.256.426

2.740.355.611

2.545.754.532

إجمالي املطلوبات

1.039.008.453

952.523.660

165.968.195

160.395.562

)(42.674.225

()40.747.988

1.162.302.423

1.072.171.234

ُعمان

قطر

2020
ريال قطري

اإلجمالي

استبعادات

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

ريال قطري

املبيعات

3.258.876.515

2.850.436.126

148.863.423

134.717.144

--

--

3.407.739.938

2.985.153.270

صايف الربح

207.745.576

189.505.040

2.977.105

()3.429.362

)(792.539

)(508.438

209.930.142

185.567.240

2019
ريال قطري

املبيعات
إيرادات أخرى
مصاريف

148.863.423
8.309.717
)(154.565.238

134.717.144
7.614.697
)(146.140.424

الربح(/اخلسارة) قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

2.607.902
369.203

()3.808.583
379.221

الربح ( /اخلسارة) للسنة

2.977.105

)(3.429.362

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطر عليها

2.083.963
893.142
2.977.105

)(2.400.554
)(1.028.808
)(3.429.362

بيان املركز املالي:

إيضاح:

2020
ريال قطري

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

 .32شركات تابعة هامة مملوكة جزئي ًا

موجودات غير متداولة
موجودات متداولة

املعلومات املالية للشركات التابعة ذات احلصص املادية غير املسيطرة كالتالي:
نسبة حصة امللكية العائدة إلى احلصص غير املسيطر عليها:
الشركة التابعة

بلد
التأسيس

أسواق امليرة ش.م.ع.ع.
امليرة عمان ش.م.ع.ع.
شركة أجلي للبيع بالتجزئة إس إيه آر إل

ُعمان
ُعمان
سويسرا

احلصص غير املسيطر
عليها
2019
2020
٪
٪

%30
%30
--

٪30
٪30
--

الربح املوزع
)اخلسارة املوزعة(
2019
2020
ريال قطرى
ريال قطرى

916.666
)(23.524
--

)(972.757
)(56.051
8.566

893.142

)(1.020.242

األرصدة املتراكمة
2019
2020
ريال قطرى
ريال قطرى

39.820.768
1.256.299
--

38.904.109
1.279.816
--

41.077.067

40.183.925

حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة األم
احلصص غير املسيطر عليها
مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

2019
ريال قطري

235.469.252
67.422.488

235.737.599
58.604.370

302.891.740

294.341.969

95.846.481
41.077.067
72.449.252
93.518.940

93.762.482
40.183.925
100.205.726
60.189.836

302.891.740

294.341.969

بيان التدفقات النقدية:
2020
ريال قطري

إيضاحات:

2019
ريال قطري

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

صايف النقد من األنشطة التشغيلية
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
صايف النقد من األنشطة التمويلية

31.937.442
)(25.578.959
)(2.023.624

4.185.396
)(20.145.776
13.947.995

فيما يلي ملخص املعلومات املالية املتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غير مسيطرة هامة .إن ملخص املعلومات املالية
أدناه متثل املبالغ قبل حذف العمليات داخل املجموعة.

صايف الزيادة (النقص) يف النقد وشبه النقد

4.334.859

)(2.012.385
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مخاطر أسعار األسهم

 .33تكاليف التمويل
2020
ريال قطري
الفائدة على السحب على املكشوف والقروض
5.755.505
مصاريف الفوائد على مطلوبات عقود اإليجار (إيضاح )23
10.808.776
إجمالي الفوائد
16.564.281
ناقصاً :الفائدة على السحب على املكشوف والقروض املرسملة يف تكلفة تأهيل املوجودات (إيضاح -- )10
ناقصاً :مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار املرسملة يف تكلفة تأهيل املوجودات (إيضاح )23
)(1.222
)(5.097
مصروف الفائدة على مطلوبات اإليجار – موزعة على شركة زميلة (إيضاح )23
16.557.962

2019
ريال قطري
9.697.011
12.933.345
22.630.356
()3.250.854
()1.600.884
()19.937
17.758.681

 .34إدارة املخاطر املالية
أهداف إدارة املخاطر املالية
تتضمن املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة دائنون جتاريون وتوزيعات أرباح مستحقة واألرصدة الدائنة للمقاولني وأرصدة محتجزة دائنة
وذمم دائنة أخرى وقروض وتسهيالت .ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه املطلوبات املالية يف احلصول على التمويل لعمليات املجموعة .ولدى
املجموعة موجودات مالية مختلفة مدينون جتاريون ومستحقات مدينة من بطاقات ائتمانية وودائع ومبالغ مستحقة من موظفني وذمم تأجير
مدينة ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ،وأرصدة مدينة أخرى ،وموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل
األخرى ،ونقد وأرصدة لدى البنوك ،وتنشأ هذه املوجودات مباشرة من عمليات املجموعة .تتمثل املخاطر الهامة الناجتة عن األدوات املالية
للمجموعة يف مخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة .تقوم اإلدارة مبراجعة واعتماد السياسات املتعلقة بإدارة كل من هذه
املخاطر ،كما يلي:

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق يف تأثير تقلبات أسعار السوق ،مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم ،على الدخل أو
حقوق امللكية أو قيمة األدوات املالية للمجموعة .الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة مخاطر تعرض السوق ضمن حدود مقبولة،
مع حتسني العائد .تتعرض املجموعة ضمن أنشطتها اإلعتيادية للمخاطر املالية للتغيرات يف أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم .تقوم
اإلدارة مبراجعة واعتماد السياسات املتعلقة بإدارة كل من تلك املخاطر ،والتي نلخصها أدناه.
مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة يف مخاطر تغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة بالسوق.
ويتعلق تعرض املجموعة ملخاطر التغيرات يف أسعار الفائدة بالسوق بشكل أساسي بالودائع حتت الطلب والقروض والتسهيالت التي حتمل
أسعار فائدة عائمة.
إن حساسية بيان الربح أو اخلسارة املوحد هي تأثير التغيرات املفترضة يف أسعار الفائدة على ربح املجموعة لسنة واحدة ،بنا ًء على السعر
املتغير للموجودات واملطلوبات املالية احملتفظ بها يف  31ديسمبر .تتم إدارة املخاطر من قبل املجموعة من خالل احلفاظ على مزيج مناسب
بني اتفاقيات األسعار الثابتة واملتغيرة.
                                                                       
2020
ريال قطرى
التغيير احملتمل يف نقاط األساس
التأثير على الربح أو اخلسارة
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٢٥ +/1.177.051

2019
ريال قطرى
٢٥ +/1.135.790

تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار األسهم الناشئة عن استثمارات األسهم .يتم االحتفاظ باالستثمارات يف األسهم ألغراض استراتيجية وليس
ألغراض جتارية .يوضح اجلدول التالي حساسية تأثير التغيرات التراكمية يف القيم العادلة املعترف بها يف حقوق امللكية للتغيرات احملتملة
املعقولة يف أسعار األسهم ،مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة .من املتوقع أن يكون تأثير النقص يف أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثير
الزيادات املوضحة.
2020
ريال قطرى
التغير يف أسعار األسهم
التأثير على حقوق امللكية

5+/17.042.769

2019
ريال قطرى
5+/12.990.046

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغيرات يف أسعار العمالت األجنبية .وحيث أن سعر الريال القطري
مربوط بالدوالر األمريكي ،ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي متثل مخاطر عمالت أجنبية هامة ،إن املجموعة غير معرضة ملخاطر جوهرية
على العمالت األجنبية ،وذلك ألن األرصدة بعمالت غير الدوالر األمريكي محدودة.

مخاطر االئتمان
تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان إذا تعثرت األطراف املقابلة يف التزاماتها التعاقدية مما أدى إلى خسارة مالية للمجموعة .كما يف 31
ديسمبر  ،2020تعرض املجموعة للمخاطر االئتمانية القصوى دون مراعاة أي ضمانات محتفظ بها أو حتسينات ائتمانية أخرى ،مما
سيتسبب يف خسارة مالية للمجموعة بسبب عدم الوفاء بالتزام من األطراف املقابلة والضمانات املالية املقدمة من قبل املجموعة تنشأ من
القيمة الدفترية للموجودات املالية املعترف بها ذات الصلة كما هو موضح يف بيان املركز املالي املوحد.
يتم تطبيق طرق تصنيف املخاطر االئتمانية املتعلقة باملوجودات املالية منذ  1يناير  2018أدناه كالتالي:
تأخذ املجموعة باالعتبار احتمال عجز األطراف املقابلة عن السداد عند اإلعتراف املبدئي للموجودات وما إذا كانت هناك زيادة جوهرية
يف املخاطر االئتمانية على أساس مستمر خالل الفترة املشمولة بالتقرير .ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية يف املخاطر االئتمانية،
تقوم املجموعة مبقارنة مخاطر التأخر يف السداد املتعلقة بأحد املوجودات كما يف تاريخ التقرير مع مخاطر تأخر السداد يف تاريخ حتقيقها
املبدئي ،وتأخذ باالعتبار خالل ذلك املعلومات املعقولة والداعمة املتوفرة للفترات املستقبلية .وعلى وجه اخلصوص يتم األخذ باالعتبار
املؤشرات التالية:
¨¨التصنيف االئتماني اخلارجي (حسبما يكون متاحاً).

¨¨التغيرات السلبية الهامة الفعلية أو املتوقعة يف األعمال التجارية أو الظروف املالية أو االقتصادية التي يتوقع أن ينتج عنها تغيراً هاماً
يف قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته.
¨¨التغيرات الهامة الفعلية أو املتوقعة يف النتائج التشغيلية للعميل.
¨¨الزيادة اجلوهرية للمخاطر االئتمانية املتعلقة باألدوات املالية األخرى لنفس العميل.
¨¨التغيرات اجلوهرية يف األداء أو السلوك املتوقع للعميل ،مبا يف ذلك التغيرات يف حالة السداد للعمالء داخل املجموعة والتغير يف النتائج
التشغيلية للعميل.
وبغض النظر عن التحليل أعاله ،يفترض أن تكون هناك زيادة هامة باملخاطر االئتمانية إذا تخلف املدين عن سداد مدفوعاته التعاقدية ألكثر
من  30يوماً .ويتمثل التخلف عن سداد املوجودات املالية يف تأخر الطرف املقابل عن سداد املدفوعات التعاقدية خالل  360يوماً (:2019
 360يوماً) من تاريخ استحقاقها.
يتم مراقبة تعرض املجموعة والتصنيفات اإلئتمانية ألطرافها املقابلة بشكل مستمر وتنتشر القيمة اإلجمالية للمعامالت املبرمة بني األطراف
املقابلة املعتمدة.
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( )2الطريقة املبسطة

 .34إدارة املخاطر املالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
ميثل اجلدول التالي إطار تصنيف مخاطر االئتمان احلالي للمجموعة:
التصنيف
جيدة
مشكوك يف
حتصيلها
متعثرة
مشطوبة

أساس اإلعتراف بخسارة االئتمان
الوصف
املتوقعة
لدى الطرف املقابل مخاطر متدنية للتعثر وليس لديه أي مبالغ متأخرة عن السداد خسائر ائتمانية متوقعة ملدة  12شهر
املبلغ مستحق من أكثر من  30يوماً أو كان هناك زيادة جوهرية يف مخاطر اإلئتمان خسائر ائتمانية متوقعة على مدار عمر
الدين  -وليس تدني يف اإلئتمان
منذ اإلعتراف األولي.
املبلغ مستحق من أكثر من  360يوماً أو أن هناك دليل أن األصل تدنت قيمته اإلئتمانية خسائر ائتمانية متوقعة على مدار عمر
الدين  -تدني يف اإلئتمان
يتم شطب املبلغ
هناك أدلة تشير إلى وجود صعوبة مالية شديدة وليس لدى املجموعة أي احتمال
واقعي إلسترداد املبلغ

تُشطب املوجودات املالية يف حال انعدام التوقعات املعقولة الستردادها ،مثل عجز املدين عن الدخول يف اتفاق إلعادة اجلدولة مع املجموعة.
تصنف املجموعة القروض أو الذمم املدينة كغير قابلة للتحصيل يف حال تأخر املدين عن سداد الدفعات التعاقدية ألكثر من  360يوماً (:2019
 360يوماً) .بعد إدراج مخصص للقروض أو الذمم املدينة ،تقوم املجموعة بإجراءات تنفيذية حملاولة استرداد املبالغ املستحقة .تدرج املبالغ
املستردة يف بيان الربح أو اخلسارة املوحد عند استردادها.

( )1الطريقة العامة
يتم استخدام الطريقة العامة يف حالة الودائع الثابتة والذمم التجارية املدينة ذات الشروط االئتمانية طويلة األجل .حتتسب املجموعة
للمخاطر االئتمانية بتكوين مخصصات كافية للخسائر االئتمانية املتوقعة بصورة دورية .وعند احتساب معدالت اخلسائر االئتمانية املتوقعة
تأخذ املجموعة باالعتبار معدالت اخلسائر التاريخية لكل فئة من الذمم املدينة وتقوم بضبطها وفقاً للبيانات املستقبلية حول االقتصاد الكلي.
تقوم املجموعة بتكوين مخصصات للخسائر االئتمانية مقابل هذه املوجودات املالية كما يف  31ديسمبر ،كالتالي:
إجمالي القيمة
الدفترية
التقديرية عند
التعثر

القيمة الدفترية
(صافية من
مخصص تدني
القيمة)

 31ديسمبر 2020

ودائع قصيرة األجل

درجة اإلستتثمار % 0.26

خسائر متوقعة
خالل  12شهراً

190.900.000

190.410.741

ذمم جتارية مدينة من جهات حكومية

درجة اإلستتثمار % 60.13

خسائر متوقعة
خالل  12شهراً

3.855.466

1.537.346

إجمالي القيمة
الدفترية
التقديرية عند
التعثر

القيمة الدفترية
(صافية من
مخصص تدني
القيمة)

60.600.000

60.451.779

4.326.259

4.316.470

الفئة

التصنيف
االئتماني
اخلارجي

معدل اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة

 31ديسمبر 2019

التصنيف
االئتماني
اخلارجي

ودائع قصيرة األجل

درجة اإلستتثمار % 0.24

خسائر متوقعة
خالل  12شهراً

ذمم جتارية مدينة من جهات حكومية

درجة اإلستتثمار % 0.23

خسائر متوقعة
خالل  12شهراً

الفئة
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معدل
اخلسارة
االئتمانية
املتوقعة

أساس اإلعتراف
مبخصص اخلسائر
االئتمانية املتوقعة

أساس اإلعتراف
مبخصص اخلسائر
االئتمانية املتوقعة

فيما يتعلق بالذمم التجارية واإليجارات املدينة ،باستثناء الذمم التجارية املدينة من الهيئات احلكومية ،تقوم املجموعة بتطبيق الطريقة
املبسطة يف اتخاذ املخصصات للخسائر االئتمانية املتوقعة كما هو منصوص عليه باملعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( ،)9حيث يجيز املعيار
استخدام مخصصات اخلسارة على مدى أعمار الذمم املدينة .مت حتديد مخصصات اخلسائر كما يف  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر 2019
كالتالي:

 31ديسمبر 2020
إجمالي القيمة الدفترية
مخصص اخلسارة

منتظم
ريال قطرى

متأخر السداد
منذ 180-121
يوما
ريال قطرى

939.327
81.306

1.079.659
147.348

937.040
172.879

1.721.109
524.518

منتظم
ريال قطرى

متأخر السداد
منذ 60-31
يوما
ريال قطرى

متأخر السداد
منذ 90-61

متأخر السداد
منذ 120-91

متأخر السداد
منذ 180-121

متأخرالسداد منذ

متأخرالسداد
منذ أكثر من

إجمالي القيمة الدفترية

3.841.974

1.180.194

440.681

402.676

721.894

921.586

550.601

8.059.606

مخصص اخلسارة

55.952

57.029

25.915

35.057

94.483

205.164

550.601

1.024.201

يوما
ريال قطرى

يوما
ريال قطرى

يوما
ريال قطرى

1.042.172
1.008.345

اإلجمالي
ريال قطرى

625.335
274.622

 31ديسمبر 2019

1.524.083
74.276

متأخر السداد
منذ 60-31
يوما
ريال قطرى

متأخر السداد
منذ 90-61
يوما
ريال قطرى

متأخر السداد
منذ 120-91
يوما
ريال قطرى

متأخرالسداد
منذ 360-181
يوما
ريال قطرى

متأخرالسداد
منذ أكثر من
 360يوم
ريال قطرى

 360-181يوما
ريال قطرى

7.868.725
2.283.294

 360يوم
ريال قطرى

اإلجمالي
ريال قطرى

تتضمن اخلسائراإلئتمانية أدناه معلومات مستقبلية.
إن احلركة يف مخصص اخلسارة كالتالي:
الطريقة العامة
ريال قطري

الطريقةاملبسطة
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

كما يف  1يناير 2019
مصروف مخصص اخلسارة يف الربح أو اخلسارة خالل السنة

148.212
9.798

3.273.455
)(2.249.254

3.421.667
)(2.239.456

كما يف  31ديسمبر 2019

158.010

1.024.201

1.182.211

مصروف مخصص اخلسارة املتكبد ( /املسترد) يف الربح أو اخلسارة خالل السنة

2.318.120

1.590.342

3.908.462

كما يف  31ديسمبر 2020

2.476.130

2.614.543

5.090.673

إن إجمالي القيمة الدفترية للذمم التجارية وذمم اإليجار املدينة مببلغ  12.822.194ريال قطري ( 12.385.865 :2019ريال قطري)
(إيضاح .)17
يعرض إجمالي مخصص اخلسارة كالتالي:

مخصص الذمم التجارية املدينة (إيضاح )17
مخصص الودائع ألجل بالتكلفة املطفأة (إيضاح )18

2020
ريال قطري
4.601.414
489.259
5.090.673

2019
ريال قطري
1.033.990
148.221
1.182.211
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 .34إدارة املخاطر املالية (تتمة)

 .35القيمة العادلة لألدوات املالية

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة يف أن ال تتمكن املجموعة من الوفاء بإلتزاماتها املرتبطة باملطلوبات املالية عند إستحقاقها .إن منهجية املجموعة إلدارة
مخاطر السيولة هي أن تضمن توافر سيولة لسداد إلتزامتها عند اإلستحقاق ،يف الظروف العادية وغير العادية ودون أن تتكبد خسائر غير
مقبولة أو املخاطرة بسمعة املجموعة.
يفصل اجلدول التالي املطلوبات املالية غير املشتقة للمجموعة بنا ًء على الفترة املتبقية من تاريخ التقرير وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
املبالغ املبينة يف اجلدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير املخصومة .تساوي األرصدة املستحقة خالل  12شهراً تساوي أرصدة الدفترية
حيث أن تأثير اخلصم ليس كبي ًرا.
عند الطلب
ريال قطري

يف  31ديسمبر 2020
دائنون جتاريون
توزيعات أرباح مستحقة
أرصدة محتجزة دائنة
مبالغ مستحقة للمقاولني
مطلوبات عقود اإليجار
ذمم دائنة أخرى
ضريبة الدخل املستحقة
قروض وتسهيالت

يف  31ديسمبر 2019
دائنون جتاريون
توزيعات أرباح مستحقة
أرصدة محتجزة دائنة
مبلغ مستحق للمقاولني
مطلوبات عقود اإليجار
ذمم دائنة أخرى
ضريبة الدخل املستحقة
قروض وتسهيالت

-112.619.117
-----

--

-112.619.117

أقل من سنة
واحدة
ريال قطري
431.197.237
-5.099.455
5.561.511
38.027.680
15.650.556
441.886
34.456.076
530.434.401

 5 – 1سنوات
ريال قطري

أكثر من 5
سنوات
ريال قطري

--1.785.315
-75.928.078
--

----102.991.951
--

176.487.704
254.201.097

16.341.298
119.333.249

--

--

اإلجمالي
ريال قطري
431.197.237
112.619.117
6.884.770
5.561.511
216.947.709
15.650.556
441.886
227.285.078
1.016.587.864

عند الطلب
ريال قطري

أقل من سنة
واحدة
ريال قطري

 5 – 1سنوات
ريال قطري

أكثر من 5
سنوات
ريال قطري

اإلجمالي
ريال قطري

-102.938.110
-----

383.816.201
-11.866.935
3.583.502
49.939.296
12.981.840

--2.944.716
-71.915.802
--

----104.662.765
--

383.816.201
102.938.110
14.811.651
3.583.502
226.517.863
12.981.840

-102.938.110

47.199.376
509.537.342

192.693.138
267.553.656

8.529.214
113.191.979

248.421.728
993.221.087

--

150.192

--

--

150.192

السياسات احملاسبية الهامة
مت توضيح تفاصيل السياسات واألساليب الهامة املتبعة مبا يف ذلك معايير اإلعتراف على أساس القياس فيما يتعلق بكل فئة من املوجودات
املالية واملطلوبات املالية يف اإليضاح رقم ( )3املرفق للبيانات املالية.
كما يف  31ديسمبر ،كان لدى املجموعة األدوات املالية التالية مقاسة بالقيمة العادلة:
اإلجمالي
ريال قطري
 31ديسمبر 2020
أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة

رأس املال يتضمن رأس املال املدفوع واالحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واألرباح املدورة.
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340.855.380
--

-6.060.251

---

 31ديسمبر 2019

اإلجمالي
ريال قطري

املستوى 1
ريال قطري

املستوى 2
ريال قطري

املستوى 3
ريال قطري

أسهم مدرجة
أسهم غير مدرجة

259.800.914
8.977.215

259.800.914
--

---

-8.977.215

خالل السنة املنتهية يف  31ديسمبر  ،2020لم تكن هناك حتويالت بني املستوى  1واملستوى  2لقياس القيمة العادلة ،ولم يتم التحويل من أو
إلى املستوى  3من قياس القيمة العادلة ( :2019ال شيء).

 .36تسوية املطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية
يوضح اجلدول أدناه التغييرات يف التزامات املجموعة الناشئة عن األنشطة التمويلية مبا يف ذلك التغييرات النقدية وغير النقدية .إن
املطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية هي تلك التي مت تصنيف التدفقات النقدية لها ،أو التدفقات النقدية املستقبلية ،يف بيان املجموعة
للتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية.
 1يناير 2020
ريال قطري
مطلوبات عقود اإليجار
القروض والتسهيالت

إدارة رأس املال
تقوم املجموعة بإدارة رأسمالها لتكون قادرة على االستمرار يف عملياتها وفقاً ملبدأ االستمرارية ولزيادة العائد للمساهمني من خالل االستفادة
املثلى من أرصدة الدين وحقوق امللكية .تقوم املجموعة بإدخال تعديالت على هيكل رأس املال يف ضوء التغيرات يف الظروف االقتصادية
والتجارية ،وخالل ذلك قد تقوم املجموعة بتعديل األرباح املوزعة على املساهمني أو إصدار أسهم جديدة .لم يتم إدخال أية تعديالت على
األهداف والسياسات والعمليات خالل السنوات املنتهية يف  31ديسمبر  2020و 31ديسمبر .2019

340.855.380
6.060.251

املستوى 1
ريال قطري

املستوى 2
ريال قطري

املستوى 3
ريال قطري

مطلوبات عقود اإليجار
القروض والتسهيالت

226.517.863
220.127.270
446.645.133

 1يناير 2019
ريال قطري
(املعدل)
ّ
235.013.386
233.068.818
468.082.204

التدفقات النقدية
التمويلية
ريال قطري
)(49.553.439
7.014.951
)(42.538.488
التدفقات النقدية
التمويلية
ريال قطري
()47.969.320
()13.084.405
()61.053.725

التغيرات غير
النقدية
ريال قطري
39.983.285
142.857
40.126.142
التغيرات غير
النقدية
ريال قطري
39.473.797
142.857
39.616.654

 31ديسمبر 2020
ريال قطري
216.947.709
227.285.078
444.232.787

 31ديسمبر 2019
ريال قطري
226.517.863
220.127.270
446.645.133
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 .37تأثير فايروس كوفيد – 19

 .38العمليات املتوقفة

يستمر تفشي فيروس كورونا املستجد يف تعطيل العمليات التجارية والنشاط االقتصادي على مستوى العالم .يعتمد مدى ومدة التأثير بشكل
كبير على األحداث املستقبلية التي ال ميكن التنبؤ بها بدقة .نظراً للتطور السريع للوضع ،فإن التأثير على أنشطة وعمليات املجموعة غير
مؤكد ،وبالتالي فإن تقديرات اإلدارة يف قياس املبالغ املدرجة يف هذه البيانات املالية تظل حساسة لتقلبات السوق.

خالل الفترة ،قرر مجلس اإلدارة إيقاف عمليات شركة مكتبة امليرة ،والتي هي شركة تابعة للشركة األم.

خسائر االئتمان املتوقعة وتدني قيمة املوجودات املالية :تطلبت حاالت عدم اليقني الناجمة عن كوفيد  19 -من املجموعة إعادة تقييم
املدخالت واالفتراضات املستخدمة لتحديد خسائر االئتمان املتوقعة كما يف  31ديسمبر  .2020قامت املجموعة بتحديث املعلومات التطلعية
ذات الصلة فيما يتعلق بوزن سيناريوهات االقتصاد الكلي ذات الصلة للسوق؛ زيادة مخاطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدني التعرض يف
القطاعات التي يحتمل أن تتأثر.
االلتزامات واملطلوبات الطارئة :قامت املجموعة بتقييم تأثير أي اضطرابات تشغيلية ،مبا يف ذلك أي حتديات تعاقدية وتغييرات يف األعمال
أو العالقات التجارية بني كيانات املجموعة والعمالء واملوردين ،لتحديد ما إذا كانت هناك أي زيادة محتملة يف االلتزامات وااللتزامات
الطارئة.

املنح احلكومية وامتيازات اإليجار
أصدرت حكومة دولة قطر ،يف مارس  ،2020توجيهاً يقضي بإعفاء بعض القطاعات من رسوم املرافق ملدة ستة أشهر مقابل منح إمتياز
اإليجار ملستأجريها .لاللتزام بهذا التوجيه ،منحت املجموعة امتيازات إيجار لبعض املستأجرين مقابل املنفعة املستلمة من إعفاء املرافق
(كهرباء ومياه) مما أدى إلى خسارة دخل اإليجار بحوالي  10.56مليون ريال قطري .اعترفت املجموعة باخلصم على مصاريف املرافق
للفترة املنتهية يف  31ديسمبر .2020
مبدأ االستمرارية :أجرت املجموعة تقييماً ما إذا كان افتراض اإلستمرارية مناسباً يف ضوء الظروف االقتصادية احلالية وجميع املعلومات
املتاحة حول املخاطر املستقبلية والشكوك .مت إعداد التوقعات التي تغطي األداء املستقبلي للمجموعة ورأس املال والسيولة ،مع دمج التأثير
احملتمل لـكوفيد  19 -يف الفترات القادمة.
لدى اإلدارة توقعات معقولة بأن املجموعة لديها املوارد الكافية ملواصلة العمل كمنشأة مستمرة يف املستقبل املنظور .ستواصل املجموعة
مراقبة تأثير كوفيد  19 -عن كثب مع تقدم املوقف إلدارة تعطل األعمال احملتمل الذي قد يحدثه تفشي كوفيد  19 -على عملياتها وأدائها
املالي يف عام .2021
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كانت القيم الدفترية ملوجودات ومطلوبات الشركة التابعة كما تظهر يف دفاترها احملاسبية يف  31ديسمبر  2020على النحو التالي:
2020
ريال قطري

املوجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
إجمالي املوجودات

209.705
209.705

حقوق امللكية واملطلوبات
ذمم دائنة وأرصدة مستحقة
رأس املال
خسائر متراكمة
إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات

110.545
200.000
)(100.840
209.705

كانت أهم بنود بيان الربح أو اخلسارة للعمليات املتوقفة للسنة املنتهية يف  31ديسمبر  2020كما يلي:
2020
ريال قطري
املبيعات
تكلفة املبيعات
مصاريف إدارية وعمومية
مصروف إستهالك وإطفاء

367.387

)(427.999

)(333.921
)(38.109

نظ ًرا لعدم أهمية ما ورد أعاله ،لم تدرج املجموعة مكتبة امليرة كعمليات متوقفة يف البيانات املالية املرحلية املوحدة.
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