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OTHER BRANCHES IN QATAR

BRANCHES IN DOHA
BRANCHES

GPS COORDINATES BRANCHES

1

MAMOURA

2500 13' 51.35” N
51 29' 51.30” E

2

NUAIJA

2500 15' 31.70” N
51 31' 36.50” E

GPS COORDINATES

8

AL MIRQAB

250 16' 23.90” N
510 29' 29.35” E

9 BIN OMRAN

250 18' 11.91” N
510 29' 24.63” E

10 KHALIFA SOUTH

250 19' 06.05” N
510 28' 57.67” E

BRANCHES

16 AZGHAWA
17
Géant- Hyatt Plaza

3

2500 16' 11.62” N
51 31' 12.30” E

4

MANSOURA

25 16' 15.90” N
51 31' 44.24” E

11

25 19' 52.72” N
51 28' 38.30” E

5

AIRPORT HYPER

2500 16' 12.57” N
51 32' 44.88” E

12 HAZM MARKHIYA

2500 20' 14.85” N
51 30' 19.36” E

21 JUMALIYAH

6

AIRPORT BRANCH

2500 15' 37.49” N
51 33' 31.35” E

13 ONAIZA 2

250 19' 52.98” N
510 30' 40.65” E

22 MURRA

7

UM GWAILINA

2500 16' 56.79” N
51 32' 41.50” E

14 LEGTAIFIYA

250 21' 34.01” N
510 30' 04.30” E

0
0

0
0

GPS COORDINATES BRANCHES

15 GHARAFAT AL RAYAN

18

19 BEVERLY HILLS
20 ABU NAKHLA

23 SHAHANIYA
24 THAKHIRA

NEW BRANCHES
BRANCHES

قريبًا

GPS COORDINATES BRANCHES

2500 19' 54.05” N
51 25' 41.60” E
250 21' 16.74” N
510 26' 14.07” E
2500 12' 46.91” N
51 21' 07.00” E
250 15' 25.05” N
510 26' 13.96” E
2500 15' 39.30” N
51 27' 23.20” E
2500 10' 52.06” N
51 22' 50.00” E
250 37' 17.37” N
510 05' 00.93” E
2500 14' 33.62” N
51 25' 50.15” E
2500 22' 04.23” N
51 13' 41.52” E
2500 44' 10.53” N
51 32' 43.61” E

GPS COORDINATES

25 GHUWAIRIYA

2500 49' 45.20” N
51 14' 54.10” E

26 RES. COMP. 2

2500 42' 52.10” N
51 31' 48.60” E

27 RES. COMP. 1

2500 42' 58.35” N
51 31' 21.45” E

28 SHAMAL

2600 07' 55.72” N
51 12' 13.82” E

29 KAABAN

2500 52' 21.35” N
51 21' 05.71” E

30 Al WAKRA

2500 10' 45.24” N
51 35' 55.41” E

31

2500 12' 46.30” N
51 31' 36.40” E
2400 51' 43.10” N
51 30' 52.80” E

32 SEALINE
EZDAN MALL

25 0 19' 58.00” N
51 0 27' 44.70” E

COMING SOON BRANCHES
GPS COORDINATES

N1 JERYAN NEJAIMA

2500 22'07.69” N
51 28'26.79” E

N6 AL AZIZIA

2500 14'58.19” N
51 26'24.92” E

N2 AL WAJBA

2500 16'36.90” N
51 24'17.80” E

N7 RAWDAT EKDEEM

2500 19'29.76” N
51 23'18.44” E

N3 THAKHIRA

2500 43'32.30” N
51 31'49.90” E

N8 MUAITHER

2500 16'31.40” N
51 24'30.30” E

N4 AL WAKRA

250 09'02.68” N
510 35'37.72” E

N9 MURAIKH

2500 16'53.03” N
51 25'56.70” E

N5 AL THUMAMA

2500 14'11.25” N
51 33'52.30” E

N10 GULF MALL

250 20'08.88” N
510 27'40.56” E

BRANCHES

GPS COORDINATES BRANCHES

GPS COORDINATES

U8 AZGHAWA

U2 UMM SALAL ALI

2500 13'51.12” N
51 22'50.36” E
2500 28'28.40” N
51 23'26.07” E

U9 AL KHOR

2500 21'50.36” N
51 25'09.91” E
2500 40'31.46” N
51 29'41.61” E

U3 LEABAIB 1

2500 22'47.60” N
51 27'47.15” E

U10 UMM QARN

2500 32'47.03” N
51 25'58.37” E

U4 LEABAIB 2

250 22'24.14” N
510 26'57.14” E
2500 14'43.80” N
51 25'46.70” E

U11 RAWDAT AL HAMAMA

2500 19'33.58” N
51 32'07.44” E

U12 JERYAN JENAIHAT

250 24'25.79” N
510 26'24.46” E

250 8'39.75” N
510 36'13.13” E
2500 15'17.31” N
51 21'21.80” E

U13 AL SAILIYA

250 11'40.08” N
510 22'03.54” E
2500 12'19.66” N
51 27'44.89” E

U1

U5 BU SIDRA
U6 AL WAKRA 2
U7 RAWDAT ABA EL HERAN

U14 AIN KHALED
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اإلدارة

السيد  /جي سوفاج

الدكتور  /محمد ناصر القحطاني

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي
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�إىل جانب بناء ت�سعة ( )9مراكز جديدة خالل عام  ،2014قمنا كذلك
بالتجديد الكامل ملحالت ال�سوبرماركت املوجودة يف ازغوى واملعمورة ،مبا
يف ذلك تركيب معدات التربيد ،والرفوف اجلديدة ،ونظام الإ�ضاءة املتقدّم،
ليكون يف هذين الفرعني نف�س معايري التنظيم وجودة املطبّقة يف املحالت
اجلديدة .وخالل العام ،بد�أنا �أي�ضا بتجديد فرع حزم املرخية (الواجهة
ومنطقة املركز التجاري) لتعزيز هويته �إىل م�ستهلك يتطلّع �إىل جتديد
م�ستمر يواكب تطلّعاته ،وعند االنتهاء منه� ،سيوفر الفرع خيارات �أكرث من
املطاعم وحمالت البيع بالتجزئة.

عبداهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س الإدارة
كلمة رئي�س جمل�س �إدارة �شركة املرية للمواد الإ�ستهالكية (�ش.م.ق)
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�ضرات ال�سادة امل�ساهمني،
ي�سّ رين وي�شّ رفني �أن �أقدم لكم �إناب ًة عن جمل�س الإدارة ،التقرير ال�سنوي
ملجموعة املرية عن �أن�شطتها لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2014والتي كانت
�سنة اجنازات ومنو ملحوظ.
لقد �شهد عام  2014بناء وامتام ( )9مراكز جديدة وع�صرية للت�سوق يف
مناطق مريخ ،العزيزية ،معيذر ،جريان جنيمة ،ذخرية ،الوكرة ،الثمامة،
الوجبة ،و رو�ضة اقدمي ،لتلبية خمتلف املتطلبات اليومية ل�سكّان دولة قطر
�أينما كانوا .ويت�ضمّن كل مركز جتاري �سوبرماركت املرية ،ومنافذ ت�سوّق
متنوعة ،وعدد من املطاعم ،وذلك �ضمن مراعاة معايري جديدة لتجربة
الت�سوق املريحة لكافة اطياف املجتمع.
وبهدف حتقيق او�سع انت�شار ي�سمح بخدمة املناطق املختلفة يف قطر ،لدينا
حالي ًا ( )14مركز ت�سوّق جدد ا�ضافية قيد التنفيذ يف قطر .وقد بد�أت �أعمال
البناء فع ًال يف عدد منها .وتقع هذه املراكز الأربعة ع�شر يف� :شمال ال�سيلية
(املعرا�ض)� ،أم �صالل علي ،بو �سدرة ،الوكرة ،رو�ضة �أبا احلريان� ،أزغوى،
اخلور� ،أم قرن ،رو�ضة احلمامة ،جريان جنيحات ،ال�سيلية ،عني خالد،
واثنان يف لعبيب .ومن املتوقع �أن تزيد م�ساحة حمالت �سوبر ماركت املرية
ومتاجرها يف هذه الفروع الأربعة ع�شر ( )14مبقدار  32,500مرت مربع
لي�صل اجمايل امل�ساحة �إىل اكرث من � 100ألف مرت مربع ،مقارنة بحوايل
 72,500مرت مربع متوفرة حاليا وهو ما يتوافق مع خططنا اال�سرتاتيجية
للتو�سع.
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�أما يف جانب الأعمال الت�شغيلية ،فقد زادت املبيعات والأرباح ال�صافية ب�شكل
مطرد يف عام  .2014وال �شك �أن الفروع املحدّثة والأخرى اجلديدة التي
افتتحت عام  ،2013لقطيفية ونعيجة ،قد �ساهمت يف هذه الزيادة .فعلى
�سبيل املثال ،ارتفعت مبيعات فرعي ازغوى واملعمورة يف يناير  2015بعد
التجديد ،بن�سبة  ٪22.0و  ٪13.1على التوايل ،مقارنة مع �شهر يناير 2014
قبل التجديد .وزاد متو�سط املبيعات  2014ال�شهرية يف فرع نعيجة بن�سبة
 ،٪35.5مقارنة مبتو�سطها يف عام  .2013كذلك ،زاد متو�سط املبيعات
ال�شهرية يف فرع لقطيفية بن�سبة  ،٪52.6مقارنة مع متو�سط املبيعات يف �أول
�شهر كامل للفرع يف دي�سمرب .2013
من جانب �آخر� ،شهدت املبيعات االجمالية يف عام  2014منو ًا بن�سبة ٪11.8
يف املئة مقارنة بعام � ،2013إذ ارتفعت من  1946مليون ريال قطري �إىل
 2176مليون ريال قطري .وزاد �صايف الأرباح القابلة للتوزيع على امل�ساهمني
بن�سبة  15.5يف املئة� ،أي ارتفعت من  196.1مليون ريال قطري �إىل 226.6
مليون ريال قطري .وارتفع �صايف �أرباح  2014قبل دخل اال�ستثمار بن�سبة
 ٪51.7مقارن ًا ب�صايف �أرباح  2013قبل دخل اال�ستثمار و�صايف الأرباح على
م�صادرة الأرا�ضي والبناء يف اخلور.
ومنذ افتتاحه يف عام  ،2013ي�ستمر �أول هايربماركت جيان للمرية يف حياة
بالزا بتحقيق منو ملحوظ يف مبيعاته ،مع زيادة املبيعات بن�سبة  ٪13.7يف
عام  .2014ويعترب هايربماركت جيان يف حياة بالزا الآن واحد من حمالت
الهايربماركت املف�ضلة يف منطقة �أ�سباير.
ويف �سلطنة عُ مان ،ا�ستكملت جتديدات ثالثة فروع ب�شكل كامل وحتويلها �إىل
مراكز ت�سوّق .وقد انتهى جتديد فرع العذيبة ( 5,500مرت مربع) يف نوفمرب
2013؛ بركاء ( 3,500مرت مربع) يف �سبتمرب 2014؛ و�صحار (2,500
مرت مربع) يف دي�سمرب  .2014وتتبع مراكز الت�سوق الثالثة منوذج �أعمال
املرية نف�سه ،وتت�ألف من حمالت البيع بالتجزئة واملطاعم وهايربماركت

كلمة رئيس مجلس إدارة

املرية .وي�ضم الهايربماركت عدة �أق�سام توفر جمموعة �شاملة من املنتجات
للم�ستهلكني ،مثل املخبوزات ال�ساخنة؛ واللحوم ،وق�سم خا�ص للأ�سماك،
وق�سم جمدد للفواكه واخل�ضروات ،تقدّم جميعها الأ�صناف املحلية وامل�ستوردة
وكذلك جمموعة متنوعة من البقالة ،ف�ضال عن م�ساحة جمددة وخم�ص�صة
لاللكرتونيات من العالمات التجارية الرائدة ،وق�سم للأدوات املنزلية مع
عر�ض جذّاب للألعاب ،والهدايا ،وامل�ستلزمات املنزلية.
ويف � 21سبتمرب  ،2014قامت �شركة املرية للمواد اال�ستهالكية ،جنبا �إىل
جنب مع �شركائها ،جمموعة ريجن�سي القاب�ضة و�أرامك�س ريجيونال ،دبي
 الإمارات العربية املتحدة ،بتكوين �شركة للخدمات اللوج�ستية حتملا�سم «�أرامك�س للخدمات اللوج�ستية ذ.م.م» ،بهدف تطوير وت�شغيل من�ش�أة
اخلدمات اللوج�ستية التجارية يف قطر .وهذا ينطوي على بناء مركز توزيع
اخلدمات اللوج�ستية على م�ساحة � 91ألف مرت مربع من الأرا�ضي التي تقع
جنوب الدوحة .و�سيتم بناء املركز على عدة مراحل .وت�شمل املرحلة الأوىل
بناء من�ش�أة التخزين على م�ساحة � 20ألف مرت مع خطة لزيادة م�ساحة
امل�ستودعات ب�أربعة �أ�ضعاف يف املراحل املقبلة .و�سيقدم املركز جمموعة
متنوعة من اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة ،مبا يف ذلك خمازن توفر درجات
حرارة منا�سبة للتخزين ،وتنظيم الرقابة على املخزون ،وجدولة حديثة
للنقل والتوزيع ،وخدمات لوج�ستية �أخرى مثل النقليات املحلية بال�شاحنات،
والتخلي�ص اجلمركي ،وخدمات ال�شحن .و�ستجلب «�أرامك�س ريجيونال»
للم�شروع اخلربة وانظمة اخلدمات اللوج�ستية ،و�ستتوىل �إدارة وت�شغيل
املرفق ب�صفة يومية .و�سيقدم املرفق للمرية ال�سبل لتو�سيع عرو�ض املنتجات
وعالمتها التجارية يف ال�سوق املحلية.

كما يعرب املجل�س عن خال�ص ال�شكر والعرفان ملعايل ال�شيخ عبد اهلل بن
نا�صر بن خليفة �آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ،على حر�صه
على م�ساندة املرية.
وي�سعدنا �أن ن�شكر �إدارة مراقبة ال�شركات بوزارة االقت�صاد والتجارة على
تعاونهم ودعمهم الدائم وامل�ستمر ل�شركة املرية� ،آخذين على عاتقهم مواكبة
امل�ستجدّات يف واقع العمل االقت�صادي يف قطر.
وال يفوتنا �أن نتقدم بال�شكر واالمتنان العميق اليكم �أنتم �أيها امل�ساهمون
الكرام على ثقتكم والتزامكم ودعمكم امل�ستمر حتى �أ�صبحت االجنازات
والنمو �أمر ًا ميكن حتقيقه وذات حقيقة ماثلة �أمام �أعيننا.
وي�سعدنا �أن نعرب عن �شكرنا �إىل الإدارة التنفيذية وموظفي املرية على
جهودهم والعمل الد�ؤوب واملثابرة واالخال�ص.
ن�س�أل اهلل العلي القدير �سبحانه وتعاىل �أن يوفقنا جميع ًا بالإميان واملثابرة
على حتقيق املزيد من االجنازات ،وااللتزام نحو خدمة وطننا العزيز،
و�أخواننا امل�ساهمني وعمالئنا الكرام.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عبداهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س االدارة

�سوف ن�ستمر يف ال�سعي للتميّز ل�ضمان حتقيق ا�سرتاتيجية النمو طويلة
الأجل والقيمة امل�ستدامة ،فيما نعمل بالوقت نف�سه على اجناز ر�ؤيتنا لن�صبح
دائم ًا «الأكرث متي ّز ًا وقُربا» .كما �سنقوم بت�شجيع الت�سوق من خالل العمل على
تلبية احتياجات كل املجتمع حيث نقدم خدماتنا� .أخريا ولي�س �آخراً ،نحن
ملتزمون بتقدمي قيمة م�ستدامة للم�ساهمني عام ًا بعد عام.
ا�سمحوا يل �أن �أعرب لكم نيابة عن جمل�س الإدارة ،عن خال�ص تقديرنا
وعميق �شكرنا حل�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري
البالد املفدى على ر�ؤيته احلكيمة ،وقيادته الر�شيدة ،وم�ساندته وتوجيهاته
لتعزيز مكانة االقت�صاد املحلي وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية مبا يخدم م�سرية
التنمية يف البالد.

كلمة رئيس مجلس إدارة

التقرير السنوي 2014

11

تقرير مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سادة امل�ساهمون الكرام،
ي�س ُّر جمل�س �إدارة �شركة املرية للمواد اال�ستهالكية �أن يقدم لكم التقرير
ال�سنوي التا�سع حول الو�ضع املايل لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2014
نهنئكم ،لقد حققت �شركتكم رقم ًا قيا�سي ًا جديد ًا على م�ستوى النمو واجنازات
ملحوظة يف �أعمال البناء والعمليات والنتائج املالية لعام .2014
�آفاق اال�ستثمار اال�سرتاتيجي يف قطر

«اكتمال بناء ( )9مراكز جديدة للت�سوق
يف  2014وجار العمل لإقامة ( )14مركزاً
�إ�ضافيا»

�شكّل العام  2014مرحلة تاريخية بالن�سبة لأعمال تو�سّ ع �شركة املرية للمواد
اال�ستهالكية .ففي اطار خططها التو�سعية املعتمدة من جمل�س الإدارة،
جنحت ال�شركة يف بناء ( )9مراكز جديدة للت�سوق هذا العام ،كما اطلقت
اخلطة التنفيذية لـ( )14مركز ًا �إ�ضافياً .وهذه الفروع اجلديدة باال�ضافة
اىل الفروع احلالية ،لي�ست �سوى ترجمة اللتزام ال�شركة جتاه امل�ستهلكني
لتوفري جتربة ت�سوق ا�سهل واكرث متعة .فمع انتهاء هذه الأعمال� ،سيكون
للمرية موالت قادرة على خدمة  56منطقة يف دولة قطر.

وعلى مدار الأعوام الأربعة ال�سابقة ،زاد ا�ستثمارنا يف ممتلكات ومعدات
ال�شركة خم�سة �أ�ضعاف .ومن املتوقع �أن ت�صل قيمة هذه الأ�صول يف نهاية
ال�سنة املالية احلالية � 2014إىل  588.0مليون ريال قطري مقارنة ب 109.7
مليون ريال قطري يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2010
�إنّ اال�ستثمار يف امل�ستقبل �أم ٌر رئي�سي يف عامل يت�سم باملناف�سة .وهذا يحثّ
�شركة املرية على التو�سيع امل�ستمر لفروعها ،وفق ر�ؤية م�ستقبلية �شاملة
للحفاظ على موقع ال�شركة باعتبارها رائدة جتارة التجزئة يف قطر.
جتديد فروع املرية يف عمان

«فروع متجددة يف عمان ت�ضاهي نظريتها
يف قطر»

ويف �إطار التجديد امل�ستمر لفروعها اخلارجية� ،أمتّت �شركة املرية عمليات
التجديد لثالثة من �أكرب املتاجر يف �سلطنة عمان يف كل من منطقة العذيبة
( 5.500مرت مربع) ،بركاء ( 3.500مرت مربع) ،و�صحار ( 2.500مرت
مربع) ،وحتويلها �إىل موالت جتارية ت�ضاهي نظرياتها يف قطر .وقد �أدت هذه
اخلطوة �إىل حتريك �أن�شطة ال�شركة يف عُ مان .ف�أن�شطتنا يف عُ مان �أخذت
تتجه �إىل الربحية ،و�صارت تكت�سي بثوب التّحديث مثلما هو جا ٍر يف املرية يف
قطر .و�أ�صبحت هذه املراكز املحدثة توفر لعمالئنا �سوبرماركت ع�صري،
وحمالت ل�شركاء من متاجر التجزئة املعروفة واملطاعم وحمالت الوجبات
ال�سريعة لتلبية احتياجات الزبائن.
ت�أ�سي�س �شركة �أرامك�س لوجي�ستيك قطر (ذ .م .م)

«بناء نظام لوجي�ستي متطور و�شامل يف
جتديد الفروع جزء من ا�سرتاتيجية املرية قطر»
«ا�ستثمرنا ا�سرتاتيجيا وال نزال يف جتديد
لقد �أ�ضحى وجود من�ش�أة مركزية لتوزيع اخلدمات اللوج�ستية ب�شكل حديث
ومتطور يتمحور حول التوريد والتخرين والتوزيع� ،أمر ًا �أكرث احلاح ًا من �أي
فروعنا»

حتر�ص �شركة املرية على جتديد فروعها ب�صورة م�ستمرة ل�صبغها جوهر ًا
ومظهر ًا بروح ع�صرية متجددة تواكب االختيارات املتغرية للم�ستهلك وعادات
الت�سوق .لذلك ا�ستثمرت املرية ب�شكل ا�سرتاتيجي يف جتديد فروعها.
فخالل عام  ،2014جدّدت ال�شركة فرعيها يف �أزغوى واملعمورة� ،إىل جانب
جتديد الفرع الكائن يف حزم املرخية الذي طوّر ال�سوبرماركت فيه ،وجدّدت
الواجهات بالكامل بحيث يحمل اللم�سة الع�صرية للفروع احلديثة .ومع
اكتمال هذه الأعمال� ،سي�ضاف �إليه عد ٌد ًمن املحالت ،واملطاعم .كما تعتزم
ال�شركة القيام بتنفيذ جتديدات مماثلة لفرع املن�صورة.
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وقت ما ،مبا يواكب تو�سعنا يف م�شاريعنا خلدمة املزيد من املناطق ،و�أعداد
ٍ
�أكرب من ال�سكان يف دولة قطر.

ويندرج قيام �شركة املرية للمواد اال�ستهالكية بت�أ�سي�س �شركة �أرامك�س
لوجي�ستيك قطر (ذ .م .م) بالتعاون مع جمموعة ريجن�سي القاب�ضة،
املتخ�ص�صة بحلول �إدارة املرافق واملن�ش�آت ،و�شركة �أرامك�س ريجيونال –
دبي� ،ضمن جهود ال�شركة لت�سهيل عملية ت�شغيل وتطوير املرافق واخلدمات
اللوج�ستية لتو�سيع منتجاتها وخدمات عالمتها التجارية يف ال�سوق املحلي.
ومتتلك �شركة املرية ( )%51من هذا املرفق اجلديد ،فيما متلك جمموعة
ريجن�سي ( ،)%39و�شركة �أرامك�س ريجيونال (.)%10
تقرير مجلس اإلدارة

وت�شتمل املراحل الأوىل لتنفيذ هذا املرفق على �إن�شاء مركز توزيع غرب
الدوحة تبلغ م�ساحته � 91ألف مرت مربع .و�سيقدم املركز جمموعة متنوعة
من اخلدمات ذات القيمة امل�ضافة ،مبا يف ذلك خمازن تربيد مبختلف
درجات احلرارة ،وخمازن متنوعة �أخرى ،وتطبيق �أنظمة رقابة حديثة
لإدارة املخزون ،وتوفري خدمات لوج�ستية مثل النقليات املحلية بال�شاحنات،
والتخلي�ص اجلمركي ،وخدمات ال�شحن� .إن �إدارة اخلدمات اللوج�ستية مبزيد
أدوات ت�ساعدنا يف
من احلرفية واحلداثة� ،صار �أمر ًا ال منا�ص منه ليوفر لنا � ٍ
تخطيط وتنفيذ خطط التو�سع الناجحة يف املرية.
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تقييم األداء
م�ؤ�شرات العمليات
•اكتمال بناء ( )9مراكز ت�سوق جديده مما ي�سهم يف زيادة م�ساحة الت�سوق
الإجمالية بحوايل � 18ألف مرتا مربعا ،ولي�صل اجمايل امل�ساحة �إىل 72.500
مرت مربع.
•الإنتهاء من الت�صاميم الهند�سية لعدد ( )14مركز ًا �إ�ضافي ًا للت�سوق
والبدء يف �أعمال بناء بع�ضها ،و�ست�ضيف
هذه املراكز ما يفوق  32.500مرت مربع من م�ساحات الت�سوق ،ولت�صل
امل�ساحة االجمالية يف املرية �إىل  100.000مرت مربع.
•�إدماج �أرامك�س للخدمات اللوج�ستية لتنمية و�إدارة الت�سهيالت اللوج�ستية
واخلدمات التجارية يف قطر.
•�إمتام عمليات جتديد ثالثة من �أكرب املتاجر يف عمان :العذيبة ب�إجمايل
م�ساحة (  5.500مرت مربع) ،وبركاء ( 3.500مرت مربع) ،و�صحار
(  ) 2.500مرت مربع ،وحتويلها �إىل جممعات جتارية لتتوافق مع فروع املرية
يف قطر.
امل�ؤ�شرات املالية
•ارتفاع مبيعات املجموعة مببلغ  230.1مليون ريال قطري،
بن�سبة  ،٪ 11.8لت�صل اىل  2.176.0مليون ريال قطري.
•ارتفاع �إجمايل الربح للمجموعة مببلغ  41.6مليون ريال قطري ،بن�سبة
 ،٪ 13.0لت�صل اىل  361.1مليون ريال قطري.
•ارتفاع �إيرادات �إيجار املحالت للمجموعة مببلغ  6.2مليون ريال قطري،
بن�سبة  ،٪ 16.9لت�صل اىل  42.8مليون ريال قطري.
•ارتفاع �صايف �أرباح اال�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  46.2مليون ريال
قطري  ،بن�سبة  ٪ 310.3لت�صل يف عام � 2014إىل  61.1مليون ريال
قطري
•زيادة الإيرادات الت�شغيلية للمجموعة بن�سبة  ٪ 26.9لرتتفع من 382.2
مليون ريال قطري �إىل  484.9مليون ريال.
•ارتفاع �صايف �أرباح املجموعة العائد �إىل مالكي ال�شركة بعد حقوق الأقلية
الغري م�سيطرة ومت�ضمن ًا الربح الناجت من بيع الإ�ستثمارات املتاحه للبيع ،
بن�سبة  ٪ 15.5لي�صل �إىل  226.6مليون ريال قطري.
الت�شغيل
�شهد العام  2014املن�صرم اكتمال بناء ( )9مراكز للت�سوق يف مناطق مريخ،
والعزيزية ،وميعذر ،وجريان جنيمة ،والذخرية ،والوكرة ،والثمامة ،والوجبة،
ورو�ضة اقدمي ،التزاما منا جتاه �أ�صحاب امل�صلحة بتقدمي منتجات ذات جودة
عالية ومتنوعة يف او�سع توزيع جغرايف ممكن .كما �ستعمل مراكز الت�سوق
الإ�ضافيه الأخرى والبالغ عددها ( )14مركز ًا على تعزيز موقع �شركة املرية
باعتبارها رائدة جتارة التجزئة يف قطر ،واحلفاظ على هذه املكانة يف �ضوء
الر�ؤية امل�ستقبلية لل�شركة علما ب�أن اعمال البناء قد بد�أت يف عدد منها و�سوف
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تتواىل الأعمال يف بقية املراكز .وعلى غرار املتاجر التي مت تطويرها� ،سرتكز
املتاجر اجلديدة على الوفاء بتوفري جملة من املنتجات عالية اجلودة ب�أ�سعار
تناف�سية جلذب امل�ستهلكني للت�سوق يف املرية وو�ضعها بفاعلية يف طليعة �سوق
التجزئه يف دولة قطر  .ويف الإطار ذاته ،تتميز املتاجر التي طُ وّرت  ،ومتجري
نعيجة ولقطيفية اللذان بد�آ يف عام  ، 2013بنمو قوي يف حجم املبيعات،
مما يدل على ر�ضى امل�ستهلكني يف ظل تو�سع ال�شركة والتزامها ب�أرقى معايري
جودة الإنتاج.و�شهدت �شركة املرية للمواد اال�ستهالكية يف قطر زيادة يف
ح�صتها من املنتجات الطازجة يف �سوق التجزئة يف قطر بن�سبة % 19.7
خالل عام 2014م لت�صل م�ساهمة ال�شركة من �إجمايل مبيعات �سوق التجزئه
يف قطر �إىل 20.1
العمل التجاري
لقد ات�سعت قاعدة �شركاء املرية ب�صورة جلية على مدار ال�سنوات  ،وحتر�ص
ال�شركه على تعزيز التعاون مع املوردين ال�صغار واملتو�سطني ملد متاجرنا
بت�شكيلة وا�سعة من املنتجات لتلبية احتياجات امل�ستهلكني من جميع �شرائح
املجتمع .ويندرج ذلك يف �إطار ا�سرتاتيجية �إدارة املرية يف التعامل مع
املوردين ال�صغار واملتو�سطني بغية دعم امل�شروعات التجارية يف قطر .ويعمل
حاليا الق�سم التجاري للمرية عن كثب مع ما يزيد على � 176شركة قطرية
ملنحها الفر�ص املواتية لتنمية �أن�شطتها التجارية معنا من خالل تخ�صي�ص
م�ساحات جيدة لها لعر�ض منتجاتها وب�ضائعها وتقوية ح�ضورها يف متاجر
املرية.
ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن املرية تلعب دور ًا رئي�س ًا يف الربنامج االجتماعي الذي
�أُطلق مببادرة من وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية لدعم الأ�سر القطرية ،من
خالل توفري من�صة فريدة لعر�ض منتجاتهم يف متاجرنا وفق �أف�ضل ال�شروط
و�أن�سبها .ومع التزام املرية بامل�صادر املحلية واملوردين املحليني ،تعمل املرية
ب�صورة حثيثة للتعاون مع املوردين ب�صورة مبا�شرة يف دول عديدة كاململكة
املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا وتركيا ،جللب �أنواع جديدة من
املنتجات ب�أ�سعار تناف�سية لفائدة امل�ستهلكني من جميع �شرائح املجتمع يف
قطر .ويف هذا الإطار ،تتميز املرية بعالقاتها مع  51مورد ًا عاملي ًا مبا يزوّدها
مبا يزيد على  4.800نوع من املنتجات مت�ضمنة ال�سلع اال�ستهالكية والأغذية
الطازجة والب�ضائع العامة.
النتائج املالية
املبيعات وجممل الربح
لقد �ساهمت املتاجر اجلديدة يف نعيجة ولقطيفية عام  2013والفروع املحدثة
يف �أزغوى واملعمورة ،يف رفع حجم املبيعات لعام  2014وارتفعت مبيعات
املجموعة للعام  2014بن�سبة � ،٪ 11.8إىل ما يقرب من  2مليار ريال قطري
(من  1.946.0مليون ريال قطري يف عام � 2013إىل  2.176مليون ريال
قطري) كما ارتفع �إجمايل الربح بن�سبة  % 13من  319.5مليون يف عام
 2013لي�صل �إىل  361.1مليون ريال قطري.

التقرير السنوي 2014

15

�إيرادات الت�شغيل

ا�ستثمارات متوفرة للبيع وتوزيعات الأرباح

زادت �إيرادات الت�شغيل بن�سبة  ٪ 26.9من  382.2مليون ريال قطري �إىل
 484.9مليون مدفوعة ب�صورة �أ�سا�سية بزيادة �أرباح البيع للإ�ستثمارات
املتاحه للبيع خالل العام.
زادت �إيرادات ت�أجري املحالت يف خمتلف فروع ال�شركة يف عام  2014بن�سبة
 ٪ 16.9لت�صل �إىل  42.8مليون ريال  .قطري مقارنة ب  36.6مليون ريال
قطري عام 2013

�شهدت ال�شركة خالل العام  2014ارتفاعا غري م�سبوق يف قيمة حمفظة
ال�شركه املالية للأ�سهم املدرجة ببور�صة قطر خالل الت�سعة �أ�شهر الأوىل من
العام ذاته ،مما عزز من مكا�سب ال�شركة و�ساهم يف رفع �صايف ارباح بيع
الأ�سهم لي�صل الإجمايل �إىل  61.1مليون ريال قطري يف عام  2014مقارنة
ب  14.9مليون يف  ، 2013بزيادة مقدارها  46.2مليون �أي ما يعادل ن�سبة
 % 310.3عن عام  2013كما زاد الدخل املحقق من توزيعات الأرباح على
حمفظة ال�شركة املالية يف عام  2014بن�سبة  % 48.9لت�صل �إىل  7.9مليون
ريال قطري مقارنة ب  5.3مليون يف 2013

�صايف الربح العائد اىل م�ساهمي ال�شركة
ارتفع �صايف الربح العائد مل�ساهمي ال�شركة بعد حقوق االقلية غري امل�سيطرة،
اىل  226.6مليون ريال قطري  .بن�سبة  ٪ 15.5مقارنة ب  196.1مليون
ريال قطري يف العام .2013
ارتفع �صايف �أرباح عام  2014قبل �إيرادات اال�ستثمارات بن�سبة ٪ 51.7
( اىل  157.7مليون ريال قطري) باملقارنة مع �صايف �أرباح عام 2013
قبل ايرادات اال�ستثمار و�صايف �أرباح ا�ستمالك الأرا�ضي واملباين يف اخلور
(  104.0مليون ريال).
العائد على ال�سهم
العائد على ال�سهم يف عام  2014بلغ  11.33ريال قطري لل�سهم مقارنة مع
 10.27ريال لل�سهم يف عام ( 2013معدّل لزيادة ر�أ�س املال).
�إجمايل املوجودات
زاد �إجمايل املوجودات بن�سبة  ،٪ 10.9من  1.795.3مليون ريال قطري يف
عام  ، 2013اىل  1.990.9مليون ريال قطري  .يف  31دي�سمرب 2014
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
ارتفع �إجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة  ٪ 2.9من  1،404.0مليون ريال
قطري يف عام � 2013إىل  1،444.7مليون ريال  .قطري كما يف  31دي�سمرب
2014
ديون للبنك
اقرت�ضت ال�شركة خالل العام من بنك قطر للتنمية (كيو دي بي) لتوفري
التمويل اجلزئي لل�شركة يف عمان.
و�صل حجم الديون للبنك �إىل  88.3مليون كما يف  31دي�سمرب 2014

16

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

تقرير مجلس اإلدارة | تقييم األداء

100%

1%

99%

99%

1%

99%

1%

99%

1%

100%

49%

51%

30%

69%

1%

30%

69%

1%

39%
49%

51%

10%

تقرير مجلس اإلدارة | تقييم األداء

التقرير السنوي 2014

17

المؤشرات
االساسية
لألداء
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البيانات المالية
الموحدة مع
تقرير مدقق
الحسابات
المستقل للسنة
المنتهية في
 31ديسمبر 2014

تقرير مدقق الحسابات المستقل
ال�سادة /امل�ساهمني املحرتمني
�شركة املرية للمواد اال�ستهالكية (�ش.م.ق)
الدوحة – قطر
تقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�شركة املرية للمواد
الإ�ستهالكية (�ش.م.ق) ( «ال�شركة» ) وال�شركات التابعة لها (وامل�شار �إليها
جمتمعة بـ «املجموعة» )  ،والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف 31
دي�سمرب  2014وك ًال من بيانات الأرباح �أو اخل�سائر وبيان الأرباح �أو اخل�سائر
وبنود الدخل ال�شامل الأخرى والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ،وملخ�ص ًا لل�سيا�سات
املحا�سبية الهامة و�إي�ضاحات تف�سريية �أخرى.
م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة
عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية وقانون ال�شركات التجارية
القطري  ،والإحتفاظ ب�أنظمة الرقابة الداخلية التي تعتربها الإدارة �ضرورية
لغر�ض �إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة خالية من �أخطاء
جوهرية � ،سواء كانت عن �إحتيال �أو عن خط�أ.
م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية املوحدة �إ�ستناد ًا �إىل
تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك
املعايري �أن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و�أن نقوم بتخطيط و�إجراء
التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت البيانات املالية املوحدة
خالية من اخطاء جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام باجراءات للح�صول على بينّات تدقيق ثبوتية
للمبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية املوحدة .ت�ستند الإجراءات املختارة
�إىل التقدير املهني ملدقق احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء
اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�شئة عن �إحتيال �أو عن
خط�أ .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر ،ي�أخذ مدقق احل�سابات يف الإعتبار
�إجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة واملتعلقة بالإعداد والعـر�ض العادل
للبيانات املالية املوحدة ،وذلك لغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة
ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى

املجموعة .يت�ضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض
االجمايل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد �أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر
�أ�سا�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
الر�أي
يف ر�أينا � ،أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�صورة عادلة  ،من
جميع النواحي اجلوهرية ،الو�ضع املايل ل�شركة املرية للمواد اال�ستهالكية
(�ش.م.ق) وال�شركات التابعة لها كما يف  31دي�سمرب  2014و�أدائها املايل
املوحد وتدفقاتها النقديـة املوحدة لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري
الدولية للتقارير املالية.
متطلبات قانونية وت�شريعية �أخرى
بر�أينا �أي�ض ًا � ،أن املجموعة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن اجلرد
الفعلي للمخزون قد �أجري وفق ًا للأ�صول املتبعة وان حمتويات تقرير جمل�س
الإدارة ال�سنوي متفقة مع �سجالت ودفاتر ال�شركة .كما وقد ح�صلنا على
كافة املعلومات والإي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا .و�أنه ،
ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا  ،مل تقع خالل ال�سنة املالية خمالفات
لأحكام متطلبات قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة 2002
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل جوهري على ن�شاط
ال�شركة �أو يف مركزها املايل املوحد.
يف الدوحة – قطر
 1مار�س 2015

عن ديلويت �آند تو�ش
فرع قطر
مدحت �صاحله
�شريك
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()257
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2014
املوجودات
موجودات غري متداولة
عقارات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�إ�ستثمار يف �شركة زميلة
الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة
�شهرة
�إجمايل املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
خمزون
ذمم مدينة وم�صاريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوب من طراف ذا عالقة
�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق
�إجمايل املوجودات املتداولة
�إجمايل املوجودات
حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي �إختياري
�إحتياطي القيمة العادلة
�أرباح مدورة
حقوق امللكية مل�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�إجمايل املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
�إجمايل املطلوبات املتداولة
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

الدكتور � /سيف �سعيد ال�سويدي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

2014
ريـال قطري

�إي�ضاحات

2013
ريـال قطري

5
6
7
8
18
9

588.020.015
10.240.782
210.304.302
98.497
421.429
344.097.998
1.153.183.023

284,324,943
11,804,398
148,276,661
-490,162
344,097,998
788,994,162

10
11
27
12

171.829.639
41.925.435
6.869
623.972.031
837.733.974
1.990.916.997

148,548,895
47,929,842
-809,863,801
1,006,342,538
1,795,336,700

13
14
14

15
16

17

200.000.000
901.289.603
21.750.835
()13.918.815
295.654.041
1.404.775.664
39.920.960
1.444.696.624

88.279.923
23.384.170
111.664.093
434.556.280
434.556.280
546.220.373
1.990.916.997

200,000,000
901,289,603
21,750,835
6,609,740
234.535.493
1.364.185.671
39,785,118
1.403.970.789

-21,095,034
21,095,034
370.270.877
370.270.877
391.365.911
1,795,336,700

حممد ابراهيم ال�سليطي
ع�ضو جمل�س الإدارة
ان االي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء�أ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2014

بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
�إي�ضاحات
املبيعات
تكلفة املبيعات
�إجمايل الربح
�إيراد �إيجارات املحالت
�إيرادات �أخرى
الإيرادات الت�شغيلية

21
22
5
6

م�صروفات عمومية و�إدارية
الإ�ستهالك
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة
احل�صة من خ�سائر �شركة زميلة
تكاليف التمويل
الربح قبل ت�أثري �إ�ستمالك الأرا�ضي واملباين
الربح الناجت من �إ�ستمالك الأرا�ضي واملباين
الربح قبل �ضريبة الدخل
(امل�صروف)  /امل�سرتجع من �ضريبة الدخل
ربح ال�سنة

5
18

العائد �إىل:
امل�ساهمني بال�شركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

2014
ريـال قطري
2.176.005.608
()1.814.928.236
361,077,372

1,945,952,216
()1,626,436,774
319,515,442

42,761,250
81,067,092
484,905,714

36,584,593
26,065,893
382,165,928

()232.025.399
()23,150,075
()1,514,990
()3,503
()1,422,733
226.789.014
-226.789.014
()68,733
226.720.281

()220.401.189
()32,627,390
()1.733.251
-()3,690,470
123.713.628
71.417.621
195.131.249
490.162
195.621.411

226.584.439
135,842
226.720.281

الربح الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم
العائد على ال�سهم  ،العائد �إىل امل�ساهمني بال�شركة

23

2013
ريـال قطري

11،33

196.123.109
()501,698
195.621.411
10،27

بيان األرباح والخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنه الماليه المنتهيه في  31ديسمبر 2014
�إي�ضاح
ربح ال�سنة
بنود (اخل�سارة)  /الدخل ال�شامل الأخرى
�صايف احلركة على القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
العائد �إىل:
م�ساهمي ال�شركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

24

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

226.720.281

195.621.411

()20,528.555
206.191.726

2,105,303
197.726.714

206.055.884
135.842
206.191.726

198.228.412
()501,698
197.726.714

ان االي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء�أ من هذه البيانات املالية املوحدة
بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

بيان األرباح والخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنه الماليه المنتهيه في  31ديسمبر 2014
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م�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة
الإجتماعية (�إي�ضاح رقم)20
�أرباح معلنة للتوزيع (�إي�ضاح
رقم )19
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

املحول اىل الإحتياطي القانوين
�أرباح معلنة للتوزيع (�إي�ضاح
رقم )19
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

ح�صة حقوق الأقلية غري
امل�سيطرة الناجتة عن اال�ستثمار
يف ال�شركات التابعة

الر�صيد يف  1يناير 2013
الزيادة يف ر�أ�س املال
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
م�ساهمة يف �صندوق الأن�شطة
الإجتماعية (�إي�ضاح رقم)20

200,000,000

--

--

200,000,000
--

--

--

--

--

100.000.000
100,000,000
--

ريـال قطري

ر�أ�س املال

--

--

--

---

--

901,289,603

--

--

901,289,603
--

--

847,779,636

--

--

53.509.967
---

ريـال قطري

�إحتياطي قانوين

21,750,835

--

--

21,750,835
--

--

--

--

--

21.750.835
---

�إحتياطي
�إختياري
ريـال قطري

()13.918.815

--

--

6,609,740
()20,528.555

--

--

--

--

4.504.437
-2,105,303

�إحتياطي القيمة
العادلة
ريـال قطري

ان االي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزء�أ من هذه البيانات املالية املوحدة

()847,779,636

--

--

-847,779,636
--

عالوة �إ�صدار على
ر�أ�س املال
ريـال قطري

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

295.654.041

()160,000,000

()5.465.891

234.535.493
226.584.439

()80,000,000

--

--

()4.769.615

123.181.999
-196.123.109

ريـال قطري

�أرباح مدورة

1.404.775.664

()160,000,000

()5.465.891

1.364.185.671
206.055.884

()80,000,000

--

--

()4.769.615

302.947.238
947.779.636
198.228.412

حقوق امللكية
مل�ساهمي ال�شركة
ريـال قطري

39.920.960

--

--

39,785,118
135,842

--

--

38,000,211

--

2.286.605
-()501,698

حقوق الأقلية
غري امل�سيطرة
ريـال قطري

1.444.696.624

()160,000,000

()5.465.891

1.403.970.789
206.191.726

()80,000,000

--

38,000,211

()4.769.615

305.233.843
947.779.636
197.726.714

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني
ريـال قطري
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية

الربح قبل �ضريبة الدخل
تعديالت:
الإ�ستهالك
�إطفاء املوجودات غري امللمو�سة
�إيراد الفوائد
�صايف الربح من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات غري املدرجة
خم�ص�ص للب�ضاعة بطيئة احلركة والتالفة
احل�صة يف �صايف خ�سارة ال�شركة الزميلة
�صايف ربح بيع عقارات ومعدات
�إيرادات �أرباح موزعة
تكاليف التمويل

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

226.789.014

195.131.249

23,285,351
1,514,990
()9,284,896
()61,051,635
181,777
4,865,612
450,000
490,241
3,503
()199,005
()7,948,796
1,422,733
180.518.889

32,865,935
1,733,251
()7,274,115
()14,881,237
184,376
4,877,741
-958,323
-()65,624,883
()5,338,503
3,690,470
146.322.607

الذمم املدينة وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا
املخزون
مطلوب من طراف ذا عالقة
الذمم الدائنة وامل�ستحقات
النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
م�ساهمة �صندوق دعم الأن�شطة الإجتماعية

6.962.548
()23,770,985
()6,869
53.333.806
217,037,389
()2,576,476
()4,769,615
209,691,298

()8.868.664
()18,077,363
-24.020.410
143,396,990
()1,680,504
()4,320,225
137,396,261

�إ�ستحواذ على ا�ستثمارات يف �شركة زميلة
�إ�ستحواذ خالل العام ،بال�صايف من النقد املح�صل
�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
املتح�صل من �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء عقارات ومعدات
املتح�صل من بيع عقارات ومعدات
�شراء موجودات غري ملمو�سة
�صايف احلركة يف ودائع ت�ستحق بعد  90يوم
توزيعات �أرباح م�ستلمة
فوائد م�ستلمة

()102,000
-()688,022,139
666,067,578
()327.162.060
429,267
-173,017,699
7,948,796
8,144,977
()159,677,882

-()116,786,292
()218,403,566
212,939,355
()89,974,836
73,705,576
()1,235,748
()556,409,910
5,338,503
4,522,229
()686,304,689

املح�صل من القرو�ض والت�سهيالت البنكية
�سداد قرو�ض وت�سهيالت البنكية
املح�صل من زيادة ر�أ�س املال
توزيعات �أرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة
ح�صة حقوق الأقلية غري امل�سيطرة الناجتة من اال�ستثمار يف ال�شركات التابعة
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت من الأن�شطة التمويلية

88,279,923
--()149,744,677
()1,422,733
-()62,887,487

-()408,498,236
947,779,636
()69,670,710
()3,690,470
38.000.211
503.920.431

النق�ص يف النقد و�شبه النقد
النقد و�شبه النقد يف بداية ال�سنة
النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة

()12,874,071
208,530,102
195,656,031

()44,987,997
253,518,099
208,530,102

التغريات يف ر�أ�س املال العامل:

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
 .1الت�أ�سي�س والن�شاط
يف  13يوليو  2004مت �إ�صدار القانون رقم ( )24ل�سنة  2004والذي ن�ص على
حتويل اجلمعيات الإ�ستهالكية ال�سابقة �إىل �شركة م�ساهمة قطرية بر�أ�س مال
قدره  100.000.000ريـال قطري  ،وبناء ًا عليه مت �إن�شاء �شركة املرية للمواد
الإ�ستهالكية والتي تخ�ضع لقانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة
 .2002مت ت�سجيل ال�شركة حتت املادة  68من قانون ال�شركات ب�سجل جتاري
رقم ( )29969بتاريخ  2مار�س .2005
يف � 8أكتوبر  ،2012وافق امل�ساهمون على زيادة ر�أ�س املال �إىل 20.000.000
�سهم بقيمة �أ�سمية  10ريـال قطري لل�سهم الواحد  ،و�أ�صدرت ال�شركة
� 10.000.000سهم بقيمة  95ريـال قطري لل�سهم الواحد ومت �إغالق
الإكتتاب يف  10فرباير .2013

ت�شتمل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة وال�شركات التابعة لها وامل�شار اليها
جمتمعة بـ “املجموعة” على التجارة باجلملة والتجزئة يف خمتلف �أنواع
املواد الإ�ستهالكية  ،ومتلّك و�إدارة حمالت بيع التجزئة  ،والتجارة يف املواد
الغذائية وال�سلع الإ�ستهالكية.
�إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة يف بور�صة قطر  ،ومتلك حكومة دولة قطر ما ن�سبته
 %26من �أ�سهم ال�شركة.
�إن ال�شركات الزميلة والتابعة للمجموعة هي كالتايل:

ح�صة ال�شركة الأم

�إ�سم ال�شركة

�شركة املرية القاب�ضة (ذ.م.م)
�شركة املرية اال�سواق املركزية (�ش�.ش.و)
�شركة املرية للتطوير (ذ.م.م)
ال�شركة القطرية للأ�سواق (ذ.م.م)
�شركة خمابز الأمراء (ذ.م.م)
�شركة  ALGEللبيع بالتجزئة
�شركة املرية عُ مان
�شركة املرية للأ�سواق
مكتبة املرية (�ش�.ش.و)
�أرامك�س للخدمات اللوج�ستية (ذ.م.م)

بلد الت�أ�سي�س
قطر
قطر
قطر
قطر
قطر
�سوي�سرا
عُ مان
عُ مان
قطر
قطر

العالقة

�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة تابعة
�شركة زميلة

2014
%100
%100
%100
%100
%100
%51
%70
%70
%100
%51

2013
%100
%100
%100
%100
%100
%51
%70
%70
%100
--

�شركة املرية القاب�ضة (ذ.م.م) («املرية القاب�ضة») هي �شركة ذات م�سئولية
حمدودة � ،أ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�شركة يف �إدارة �إ�ستثمارات املجموعة
و�شركاتها التابعة  ،ومتلك براءات الإخرتاع والأعمال التجارية ومتلك
املنقوالت والعقارات الالزمة لأعمال ال�شركة.

�شركة املرية للتطوير (ذ.م.م) (“املرية للتطوير”) هي �شركة ذات
م�سئولية حمدودة � ،أ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�شركة يف �إدارة ال�شركات
التي متتلكها  ،و�إمتالك براءات الإخرتاع والأعمال التجارية والإمتيازات
و�إمتالك العقارات لالزمة لأعمال ال�شركة.

�شركة املرية للأ�سواق املركزية (�ش�.ش.و) (“املرية للأ�سواق املركزية”)
هي �شركة ال�شخ�ص الواحد � ،أ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�شركة يف الإ�ستثمار
يف امل�شروعات وت�أ�سي�س ال�شركات و�إدارتها ومتلك الأ�سهم واحل�ص�ص يف
ال�شركات ومتلك املنقوالت والعقارات الالزمة لأعمال ال�شركة.

ال�شركة القطرية للأ�سواق (ذ.م.م) (“الأ�سواق القطرية”) هي �شركة ذات
م�سئولية حمدودة �أ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�شركة يف بيع املواد الغذائية
واملواد املنزلية واملالب�س.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

 .الت�أ�سي�س والن�شاط (تتمة)

احلالية ومت تطبيقها يف �إعداد هذه البيانات املالية املوحدة:

�شركة خمابز الأمراء (“الأمراء”) هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة
�أ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�شركة يف �إنتاج وبيع منتجات اخلبز.

(�أ) املعاير املعدلة

�شركة  ALGEللبيع بالتجزئة (“�شركة  )”ALGEهي �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة � ،أ�س�ست يف �سوي�سرا .ت�ساهم يف تطوير البيع بالتجزئة يف
تون�س ،ليبيا ،م�صر والأردن .مل تقم ال�شركة ببدء ن�شاطها بعد كما يف تاريخ
نهاية البيانات املالية.
�شركة املرية عُمان (“املرية عُمان”) هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،
�أ�س�ست يف �سلطنة عُ مان .ن�شاط ال�شركة هو قطاع الإن�شاءات و�إدارة املجمعات
التجارية وملحقاتها .مل تقم ال�شركة ببدء ن�شاطها بعد كما يف تاريخ نهاية
البيانات املالية .مت الإف�صاح عن املعلومات املالية لل�شركة التابعة يف
�إي�ضاح .28
�شركة املرية للأ�سواق (“املرية للأ�سواق”) هي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة � ،أ�س�ست يف �سلطنة عُ مان  ،ون�شاطها هو �إن�شاء وتطوير املجمعات
التجارية وحمالت الأغذية وحمالت الأغذية العمالقة .مت الإف�صاح عن
املعلومات املالية لل�شركة التابعة يف �إي�ضاح .28

�سارية املفعول للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف او بعد يناير 2014
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )32املعدّل) «الأدوات املالية :العر�ض»-
تعديالت لتو�ضيح التطبيقات احلالية املتعلقة بت�سوية املتطلبات.
•املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( 10و  )12ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم (( )27املعدّل) :تعديالت لتقدمي �إ�ستثناء من متطلبات توحيد
الإ�ستثمار يف ال�شركات التابعة ل�شركة �إ�ستثمار.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )36املعدّل)  :تعديالت ناجتة من
�إي�ضاحات املبالغ القابلة للتح�صيل للموجودات غري املالية.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39املعدّل)  :تعديل معيار املحا�سبة
الدويل رقم (« )39الأدوات املالية» :الإعرتاف والقيا�س لتو�ضيح �أنه
ال توجد حاجة لإيقاف حما�سبة التحوط �إذا كانت م�شتقات التحوط
م�ستبدلة ومت �إ�ستيفاء معايري معينة.

مكتبة املرية (“مكتبة املرية”) هي �شركة ال�شخ�ص الواحد � ،أ�س�ست يف دولة
قطر� .إن ن�شاط ال�شركة هو بيع القرطا�سية وم�ستلزمات الكمبيوتر والكتب
والألعاب.
�شركة �أرامك�س للخدمات اللوج�ستية هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،
�أ�س�ست يف دولة قطر  ،ون�شاط هو التخزين وخدمات تو�صيل الب�ضائع.
متت املوافقة على �إ�صدار هذه البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2014من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  1مار�س .2015
 .2تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة
 .2,1املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التي لها ت�أثري على
الأر�صدة املدرجة يف البيانات املالية املوحدة
فيما يلي املعاير الدولية للتقارير املالية املعدلة والتي كان لها ت�أثري يف ال�سنة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014
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 .2تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة (تتمة)
 2،2املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�صادر وغري �سارية
املفعول (مع �إمكانية التطبيق املبكر)(تتمة)
(ب) التف�سريات اجلديدة
�سارية املفعول للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2014
•تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ()21
«ال�ضرائب».
�إن تطبيق هذه املعايري اجلديدة واملعدّلة مل يكن لها ت�أثري جوهري على
البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2014
ب�إ�ستثناء بع�ض التغريات يف عر�ض البيانات املالية والإي�ضاحات.
 2،2املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة ال�صادرة وغري
�سارية املفعول (مع �إمكانية التطبيق املبكر)
مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة
واملعدلة ال�صادرة وغري �سارية املفعول التالية:
(�أ) املعايري اجلديدة
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2016
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)14احل�سابات امل�ؤجلة الناجتة
عن حتديد الأ�سعار تنظمياً.
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2017
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع
العمالء.
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2018
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية.
(ب) املعايري املعدّلة
�سارية املفعول للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو .2014
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )19املعدل) :تعديل لتو�ضيح املتطلبات
املتعلقة يف كيفية ربط امل�ساهمات من املوظفني �أو الأطراف الأخرى �إىل
فرتة اخلدمة املرتبطة بها.
•حت�سينات �سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية – 2010
 :2012تعديالت لإ�صدار تو�ضيحات على املعايري الدولية للتقارير املالية
رقم ( 2و 3و 8و )13ومعايري املحا�سبة الدولية رقم ( 16و 24و.)38
•حت�سينات �سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية – 2011
 :2013تعديالت لإ�صدار تو�ضيحات على املعايري الدولية للتقارير
املالية رقم ( 1و 3و )13ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)40
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�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2016
•حت�سينات �سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية – 2012
 :2014تعديالت لإ�صدار تو�ضيحات و�إ�ضافة توجيهات �إ�ضافية /حمددة
على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( 5و )7ومعايري املحا�سبة
الدولية رقم ( 19و.)34
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم (( )28املعدلّة) -تعديالت متعلقة ببيع �أو م�ساهمة الأ�صول بني
م�ستثمر و�شركته الزميلة �أو م�شروعه امل�شرتك.
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )11املعدّل) -تعديالت متعلقة
مبحا�سبة الإ�ستحواذ على ح�صة يف عملية م�شرتكة.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )16املعدّل)– تعديالت متعلقة بتو�ضيح
طرق مقبولة للإ�ستهالك والإطفاء وتعديالت لت�صبح الأ�شجار املثمرة
�ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)16
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )38املعدّل) – تعديالت متعلقة
بتو�ضيحات طرق مقبولة للإ�ستهالك والإطفاء.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )41املعدّل) -تعديالت لت�صبح الأ�شجار
املثمرة �ضمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)16
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير .2016
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )27املعدّل) – تعديالت �إعادة طريقة
حقوق امللكية ك�إختيار حما�سبي للإ�ستثمارات يف ال�شركات التابعة
وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الزميلة يف البيانات املالية املنف�صلة
للمن�ش�أة.
�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير ( 2018عند
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ())9
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل)� :إف�صاحات الأدوات
املالية – تعديالت تتطلب �إف�صاحات حول التطبيق الأويل للمعيار
الدويل للتقارير املالية رقم (.)9
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39املعدّل)  :تعديالت ت�سمح للمن�ش�أة
�أن تختار الإ�ستمرار يف تطبيق متطلبات حما�سبة التحوط يف معيار
املحا�سبة الدويل رقم ( )39التي تخ�ص حتوط القيمة العادلة للتعر�ض
لأ�سعار الفائدة جلزء من حمفظة الأ�صول املالية �أو املطلوبات املالية
عندما يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ، )9ومتديد
خيار القيمة العادلة لبع�ض العقود التي تلبي �إ�ستثناءات النطاق
«�إ�ستخدام خا�ص».
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تتوقع الإدارة �أن تطبيق هذه املعايري والتف�سريات يف الفرتات الالحقة لن
يكون له ت�أثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة
التطبيق املبدئي ،فيما عدا بع�ض التغريات يف العر�ض والإف�صاح.
مل جتري الإدارة حتى الآن حتلي ًال مف�ص ًال لت�أثري تطبيقات هذه املعايري
وبالتايل مل حتدد مدى ت�أثريها على ال�شركة.
�3 .3أ�س�س �إعداد البيانات املالية وال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
بيان الإلتزام
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير
املالية وقانون ال�شركات التجارية القطري.
�أ�س�س �إعداد البيانات املالية
يتم �إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبد�أ التكلفة التاريخية  ،ب�إ�ستثناء
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع التي تقا�س بالقيمة العادلة.
القيمة العادلة هي ال�سعر امل�ستلم لبيع �أ�صل �أو مت دفعه لتحويل �إلتزام �ضمن
الن�شاط الإعتيادي للم�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س ،بغ�ض النظر عما
�إذا كان هذا ال�سعر ميكن مالحظته ب�شكل مبا�شر �أو تقديره ب�إ�ستخدام طرق
تقييم �أخرى.
لأغرا�ض التقارير املالية  ،يتم ت�صنيف قيا�س القيمة العادلة �إىل م�ستوى  1و
 2و  3بناء ًا على درجة املدخالت التي يتم عن طريقها مالحظة قيا�س القيمة
العادلة ومدى �أهمية هذه املدخالت يف قيا�س القيمة العادلة ب�شكل كامل ،
والتي يتم تو�ضيحها كالتايل:
املستوى :1
املستوى : 2
املستوى :3

األسعار املتداولة (غير املعدلة) في أسواق نشطة
ملوجودات أو مطلوبات مماثلة.

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

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على
القيمة العادلة املسجلة والتي ال تعتمد على بيانات
سوقية واضحة.

فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
�أ�س�س توحيد البيانات املالية
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�شركة و�شركاتها التابعة.
يتم توحيد ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ متلكها  ،وهو التاريخ الذي
ت�سيطر فيه املجموعة على ال�شركة وتعرف ال�سيطرة ب�أنها القدرة على
التحكم بال�سيا�سات الت�شغيلية واملالية بهدف احل�صول على منافع �إقت�صادية
 ،وي�ستمر توحيدها حتى التاريخ الذي تنتهي فيه ال�سيطرة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

يتم �إعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة لنف�س الفرتة املالية لل�شركة الأم
وبا�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متطابقة.
البيانات املالية املوحدة تت�ضمن البيانات املالية لل�شركة ال�شركات التابعة لها.
ويتم حتقيق ال�سيطرة عندما يكون لل�شركة:
•ال�سلطة على امل�ستثمر
•تت�أثر� ،أو لديها احلقوق ،لعوائد متغرية من م�شاركتها مع امل�ستثمر
•القدرة على ا�ستخدام قوتها للت�أثري على عوائدها
يتم ا�ستبعاد جميع الأر�صدة واملعامالت بني �شركات املجموعة ،وكذلك
ت�ستبعد �أي �أرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت بني �شركات
املجموعة عند �إعداد البيانات املالية املوحدة.
متثل احلقوق غري امل�سيطرة اجلزء من الربح �أو اخل�سارة و�صايف املوجودات
التي ال متلكها املجموعة  ،ويظهر كبند منف�صل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر
املوحد وبيان الأرباح �أو اخل�سائر وبنود الدخل ال�شامل الأخرى املوحد و�ضمن
حقوق امل�ساهمني يف بيان املركز املايل املوحد منف�ص ًال عن حقوق امل�ساهمني
بال�شركة الأم.
الإيرادات
ت�شمل الإيرادات القيمة العادلة للمبالغ املالية امل�ستلمة �أو القابلة للإ�ستالم
مقابل بيع ال�سلع واخلدمات خالل الن�شاط التجاري للمجموعة .ويدرج الإيراد
ال�صايف بعد املرجتعات واحل�سومات واخل�صم .تعرتف املجموعة بالإيرادات
عندما يكون بالإمكان قيا�س الإيرادات ب�شكل موثوق  ،وعندما يكون بالإمكان
تدفق املنافع الإقت�صادية م�ستقب ًال للمجموعة وعند �إ�ستيفاء معايري معينة
لكل ن�شاط من �أن�شطتها بح�سب ما هو مو�ضح �أدناه:
مبيعات ال�سلع – التجزئة
تقوم املجموعة بت�شغيل �سل�سلة من منافذ بيع التجزئة .ويتم الإعرتاف
مببيعات ال�سلع عندما يتم بيع الب�ضاعة للعميل .تتم مبيعات التجزئة عادة
نقدا �أو ببطاقة الإئتمان.
�إيراد �إيجار املحالت
يتم الإعرتاف ب�إيراد �إيجار املحالت فى بيان الأرباح �أو اخل�سائر وبنود الدخل
ال�شامل الأخرى املوحد بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
�إيرادات الفوائد و توزيعات الأرباح
يتم الإعرتاف بالعائد من التوزيعات النقدية عندما يت�أكد احلق يف �إ�ستالم
هذه املدفوعات .يتم الإعرتاف ب�إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام طريقة �سعر
الفائدة الفعّال  ،وهي التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خم�صومة
ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي للأداة املالية بقيمتها الدفرتيةعند الإعرتاف
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املبدئي.
العمالت الأجنبية
العملة الوظيفية و عملة عر�ض البيانات املالية
مت قيا�س بنود البيانات املالية للمجموعة ب�إ�ستخدام العملة امل�ستخدمة يف
البيئة الإقت�صادية التي تعمل بها امل�ؤ�س�سة («العملة الوظيفية») .تعر�ض
البيانات املالية بالريـال القطري وهي العملة الوظيفية وعملة عر�ض البيانات
املالية املوحدة للمجموعة.

�أي حوافز م�ستلمة من امل�ؤجر يتم ت�سجيلها يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد
على �أ�سا�س الق�سط الثابتة على مدة العقد.
العقارات واملعدات
تدرج العقارات واملعدات بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا الإ�ستهالك و�أي �إنخفا�ض
يف القيمة .ت�شمل التكلفة التاريخية جميع التكاليف املبا�شرة املرتبطة ب�شراء
املوجودات .التكاليف الالحقة يتم �إدراجها بالقيمة الدفرتية للموجودات �أو
حتقيقها لبند موجودات منف�صل  ،ح�سب احلال ،وذلك عندما يكون متوقع ًا
تدفق منافع �إقت�صادية مرتبطة باملوجودات �إىل ال�شركة و�أن يكون بالإمكان
قيا�س املوجودات ب�صورة يعتمد عليها .يتم �شطب القيمة الدفرتية للجزء
امل�ستبدل .ويتم �إدراج جميع تكاليف ال�صيانة والإ�صالحات الأخرى يف بيان
الأرباح �أو اخل�سائر وبنود الدخل ال�شامل الأخرى املوحد خالل الفرتة املالية
التي تتكبد فيها.

يتم حتويل بنود املوجودات املالية بالعملة الأجنبية �إىل العملة الوظيفية
ب�إ�ستخدام �سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ البيانات املالية  ،يتم �إدراج الفروقات
الناجتة عن التحويل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد.

الأرا�ضى ال ت�ستهلك .يتم �إحت�ساب الإ�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت
لتخفي�ض تكلفة املوجودات و�صوال �إىل قيمتها التقديرية املتبقية على مدى
�أعمارها الإنتاجية املتوقعة على النحو التايل:

املعامالت والأر�صدة
حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل العملة الوظيفية ب�إ�ستخدام
�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعاملة.

يتم حتويل بنود املوجودات غري املالية بالعملة الأجنبية والتي تظهر بالتكلفة
�إىل العملة الوظيفية ب�إ�ستخدام �سعر ال�صرف بتاريخ املعاملة الأ�صلية � ،أما
املوجودات غري املالية الظاهرة بالقيمة العادلة فيتم حتويلها �إىل العملة
الوظيفية ب�إ�ستخدام �سعر التحويل ال�سائد كما بتاريخ قيا�سها بالقيمة
العادلة.
تكاليف االقرتا�ض
يتم �إ�ضافة تكاليف الإقرتا�ض املتعلقة مبا�شرة ببناء �أو �إنتاج �أو احل�صول
على موجودات م�ؤهلة �إىل تكلفة تلك املوجودات حتى ت�صبح تلك املوجودات
جاهزة ب�شكل جوهري للهدف املق�صود (�سواء كان �إ�ستخدام �أو بيع) .تعرف
املوجودات امل�ؤهلة على �أنها تلك املوجودات التي حتتاج �إىل فرتات طويلة من
الزمن لت�صبح جاهزة للإ�ستخدام �أو للبيع .يتم قيد الإيرادات الإ�ستثمارية
من الودائع امل�ؤقتة التي مت �إ�ستخدامها من القرو�ض كجزء مطروح من تكلفة
الإقرتا�ض التي يجب ر�سملتها يف املوجودات امل�ؤهلة.
جميع تكاليف الإقرتا�ض الأخرى يتم االعرتاف بها كم�صاريف يف بيان
الأرباح �أو اخل�سائر املوحد عند تكبدها.
الإيجارات
ت�صنف الإيجارات ك�إيجارات متويلية عندما يحول العقد وب�شكل جوهري
جميع خماطر ومنافع التملك �إىل امل�ست�أجر .ت�صنف الإيجارات الأخرى
ك�إيجارات ت�شغيلية .املدفوعات حتت عقد الإيجار الت�شغيلي خم�صوم ًا منه
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تتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية للموجودات وتعديلها �إذا لزم
الأمر يف نهاية كل فرتة مالية.
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للموجودات القيمة التقديرية املتوقع
�إ�سرتدادها ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية �إىل القيمة املتوقع �إ�سرتدادها.
يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة من الإ�ستبعادات مبقارنة املتح�صالت
من الإ�ستبعاد بالقيمة الدفرتية وتدرج �ضمن “�إيرادات �أخرى” يف بيان
الدخل املوحد.
يتم ت�سجيل الأرا�ضى املمنوحة من قبل احلكومة بالقيمة الإ�سمية لها والتي
يتم تقديرها من قبل الإدارة.
يتم ت�سجيل الأعمال الر�أ�سمالية قيد الإن�شاء بغر�ض الإيجار �أو الإ�ستخدام
الإداري �أو لأغرا�ض مل يتم حتديدها بعد ت�سجيل بالتكلفة ناق�ص �أي خ�سائر
للتدين .تت�ضمن التكلفة امل�صاريف الإ�ست�شارية للأ�صول املطبق عليها تكلفة
الإقرتا�ض متا�شيا مع ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة .يتم �أحت�ساب الإهالك
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لهذه الأ�صول كما يف بقية الأ�صول عندما ت�صبح جاهزة لال�ستعمال .
املوجودات غري امللمو�سة
ت�سجل املوجودات غري امللمو�سة حمددة العمر وامل�شرتاه ب�صورة منف�صلة
على �أ�سا�س التكلفة ناق�ص ًا الإطفاء املرتاكم و�أية خ�سائر يف تدين القيمة،
ويتم �إحت�ساب الإطفاء على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي
املقدر للموجودات (� 5سنوات)  ،ويتم مراجعة العمر الإنتاجي املقدر وطريقة
الإطفاء يف نهاية كل فرتة حما�سبية مع الأخذ بالإعتبار �أي تغيريات يف
التقدير مت �إحت�سابها على �أ�سا�س �إحتمايل� .أما بالن�سبة للموجودات غري
امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي غري املحدد امل�شرتاه ب�صورة منف�صلة فت�سجل
على �أ�سا�س التكلفة ناق�ص ًا خ�سائر يف تدين القيمة.

من قيمتها الدفرتية  ،ف�إنه يتم توزيع خ�سارة التدين �أو ًال لتخفي�ض القيمة
الدفرتية لل�شهرة املوزعة على الوحدات املولدة للنقد ومن ثم للموجودات
الأخرى للوحدات ب�شكل تنا�سبي على �أ�سا�س القيمة الدفرتية لكل �أ�صل من
�أ�صول الوحدة .يتم الإعرتاف بخ�سارة التدين يف قيمة ال�شهرة مبا�شرة يف
بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد.
التدين يف قيمة املوجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة فيما عدا ال�شهرة
�إن الأ�صول القابلة للإطفاء يتم فح�ص التدين فيها يف حال وجود �أي م�ؤ�شر
على تدين هذا الأ�صل .يتم ت�سجيل خ�سارة التدين يف حال �أن القيمة الدفرتية
للأ�صل تخطت القيمة الإ�سرتدادية له .القيمة الإ�سرتدادية هي القيمة الأعلى
لكل من القيمة العادلة للأ�صل خمف�ضة بتكاليف البيع وقيمة الإ�ستخدام.
لقيا�س قيمة التدين يتم جتميع الأ�صول لأدنى درجة للح�صول على التدفقات
النقدية املنف�صلة (الوحدة املولدة للنقد).

جتميع الأعمال وال�شهرة
يتم ت�سجيل جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة ال�شراء� .إن تكلفة جتميع
الأعمال يتم قيا�سها ب�إجمايل القيمة العادلة (يف تاريخ التبادل) للموجودات
امل�ستلمة واملطلوبات املتكبدة و�أدوات حقوق امللكية امل�صدرة من قبل املجموعة
مقابل ال�سيطرة على الأعمال امل�شرتاة� .إن املوجودات املحددة واملطلوبات
واملطلوبات املحتملة للأعمال امل�ستحوذ عليها والتي ت�ستويف �شروط التحقيق
وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية (“ )3الأعمال املجمعة” يتم ت�سجيلها
بقيمتها العادلة يف تاريخ ال�شراء.

الإ�ستثمار يف �شركات زميلة
ال�شركة الزميلة هي من�ش�أة متار�س عليها ال�شركة ت�أثري ًا جوهري ًا بدون �أن
تكون تابعة لها �أو متتلك ح�صة فيها كجزء من م�شروع م�شرتك .ويتمثل
الت�أثري اجلوهري بالقدرة على امل�شاركة يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات
املالية والت�شغيلية لل�شركة امل�ستثمر فيها بدون �أن تكون هناك �سيطرة �أو
�سيطرة م�شرتكة على هذه ال�سيا�سات.

يتم قيا�س ال�شهرة بالفائ�ض من جمموع املقابل املايل املحول و�أية ح�صة غري
م�سيطرة يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها بالإ�ضافة �إىل القيمة العادلة يف تاريخ
الإ�ستمالك حل�صة حقوق ملكية املجموعة التي كانت حتتفظ بها يف ال�شركة
امل�ستحوذ عليها �سابقاً� ،إن وجدت ،على �صايف قيمة املوجودات امل�ستملكة ،
واملطلوبات املتكبدة يف تاريخ الإ�ستحواذ .يتم الإعرتاف فور ًا بالفائ�ض من
زيادة قيمة �صايف املوجودات امل�ستملكة واملطلوبات املتكبدة عن جمموع
املقابل املايل املحول ,والقيمة العادلة يف تاريخ الإ�ستمالك حل�صة املجموعة
يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها بذلك التاريخ� ،إن وجدت ،وقيمة ح�صة الأقلية
غري امل�سيطرة التي كانت حتتفظ بها يف ال�شركة امل�ستحوذ عليها ،يف الأرباح
�أو اخل�سارة كربح من عمليات �شراء �إ�ستثمار ب�سعر خمف�ض.

�أدرجت النتائج واملوجودات واملطلوبات لل�شركات الزميلة يف هذه البيانات
املالية املوحدة ب�إ�ستخدام طريقة حقوق امللكية �إال �إذا كان الإ�ستثمار� ،أو
جزء من الإ�ستثمار مت ت�صنيفه كمتاح للبيع ،يف هذه احلالة يتم حما�سبته
وفق ًا ملعيار التقارير املالية رقم ( .)5وفق ًا لطريقة حقوق امللكية  ،تدرج
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة
وتعدل بعد ذلك بالإعرتاف بح�صة املجموعة من �أرباح �أو خ�سائر ,وبنود
الدخل ال�شامل لل�شركة الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة .عندما تتجاوز ح�صة
املجموعة من خ�سائر ال�شركة الزميلة عن ح�صة املجموعة يف هذه ال�شركة
الزميلة (والتي تت�ضمن م�صالح طويلة الأجل والتي يف جوهرها ت�شكل جزء ًا
من �صايف �إ�ستثمار املجموعة يف ال�شركة الزميلة )  ،ف�إن املجموعة تتوقف
عن الإعرتاف بح�صتها يف مزيد من اخل�سائر امل�ستقبلية .يتم الإعرتاف
باخل�سائر الإ�ضافية فقط يف حال تكبدت املجموعة �أي �إلتزامات قانونية �أو
مدفوعات نيابة عن ال�شركة الزميلة.

تدين ال�شهرة
يتم ت�سجيل ال�شهرة الناجتة من عملية الإ�ستحواذ على �أعمال  ،بالتكلفة كما
يف تاريخ الإ�ستحواذ على الأعمال مطروح ًا منها خ�سائر التدين املرتاكمة ،
�إذا وجدت .لغايات فح�ص التدين  ،يتم توزيع ال�شهرة على كل وحدة مولدة
للنقد يف املجموعة (�أو جمموعة وحدات مولدة للنقد) التي من املتوقع �أن
ت�ستفيد من �ضم الأعمال .يتم فح�ص الوحدة املولدة للنقد التي مت توزيع
ال�شهرة عليها ب�شكل �سنوي �أو ب�شكل متكرر �إذا كان هنالك م�ؤ�شر على تدين
الوحدة� .إذا كانت القيمة القابلة للتح�صيل للوحدات املولدة للنقد �أقل
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املخزون
يظهر املخزون ب�سعر التكلفة �أو �صايف القيمة الإ�سرتدادية �أيهما �أقل .تت�ضمن
التكلفة ال�سعر عند ال�شراء وتكلفة النقل وغريها من التكاليف املبا�شرة
املتكبدة يف نقل هذا املخزون حتى و�صوله �إىل موقعه و�شكله احلايل .حتت�سب
التكلفة على �أ�سا�س الوراد �أو ًال �صادر �أوالً ،وحتدد �صايف القيمة املمكن
حتقيقها على �أ�سا�س �سعر البيع التقديري مطروح ًا منه �أية تكاليف �إ�ضافية
متوقع �صرفها عند �إمتام الب�ضاعة وبيعها.
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املوجودات املالية
تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات املالية يف البنود التالية :موجودات مالية
بالقيمة العادلة خالل الربح �أو اخل�سارة ،وقرو�ض وذمم مدينة ،وموجودات
مالية متاحة للبيع .يعتمد الت�صنيف على الغر�ض الذي مت من �أجله �شراء
الأ�صل املايل .وتقوم الإدارة بت�صنيف املوجودات املالية يف تاريخ �أول حتقيق
لها.
طريقة ن�سبة الفائدة الفعالة
�إن طريقة ن�سبة الفائدة الفعالة هي طريقة ت�ستخدم لإحت�ساب قيمة التكلفة
املطف�أة للموجودات املالية ولتوزيع ربح الفائدة على الفرتة املتعلقة بها� .إن
ن�سبة الفائدة الفعالة هي الن�سبة التى ت�ستخدم فى خ�صم التدفقات النقدية
املتوقعة على عمر املوجودات املالية �أو �إذا �أمكن على الفرتة االق�صر من
القيمة الدفرتية يف تاريخ الت�سجيل.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
يتم ت�صنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
عندما يحتفظ بها �إما للمتاجرة �أو حتدد كقيمة عادلة من خالل الربح �أو
اخل�سارة.
يتم ت�صنيف املوجودات املالية للمتاجرة عندما:
1 .1يتم الإ�ستحواذ عليها مبدئي ًا بغر�ض بيعها يف امل�ستقبل املنظور.
2 .2الإعرتاف املبدئي بها كجزء من حمفظة �أدوات مالية حمددة تديرها
املجموعة مع ًا ولديها منط م�ؤخر ًا للأرباح امل�أخوذة على املدى
الق�صري� .أو،
3 .3م�شتق غري م�صنف �أو فعال ك�أداة حتوط.
املوجودات املالية غري تلك املوجودات املالية املحتفظ بها بغر�ض املتاجرة
ميكن �أن ت�صنف كموجودات مالية من خالل الربح �أو اخل�سارة عند
الإعرتاف املبدئي �إذا:
1 .1كان هذا الت�صنيف �سيلغي �أو يقلل ب�شكل جوهري القيا�س �أو الإعرتاف
بعدم الثبات الذي قد ين�ش�أ ب�شكل �آخر.
�2 .2أن املوجودات املالية ت�شكل جزء ًا من جمموعة موجودات مالية �أو
مطلوبات مالية التي تديرها الإدارة والذي يتم تقييم �أدا�ؤها بناء ًا
على القيمة العادلة .بالن�سبة �إىل توثيق املجموعة لإدارة املخاطر �أو
�إ�سرتتيجية الإ�ستثمار  ،ف�إن املعلومات املتعلقة بالتجميع تتم داخلي ًا

32

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

بناء ًا على هذا الأ�سا�س� .أو،
�3 .3إذا �شكلت جزء ًا من عقد ي�شمل واحد �أو �أكرث من م�شتقات ال تتجز�أ ،
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س
�ضمن عقود جمتمعة (املوجودات �أو املطلوبات) والتي يتم ت�صنيفها
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة.
الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
اال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق يتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة ،
بعد خ�صم خم�ص�ص لالنخفا�ض .يف حالة وجود �أدلة مو�ضوعية بانخفا�ض
قيمة اال�ستثمار يتم حتديد القيمة املمكن ا�سرتدادها من اال�ستثمار وحتقق
خ�سارة االنخفا�ض يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد كمخ�ص�ص النخفا�ض
قيمة اال�ستثمارات.
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
يتم ت�سجيل �أو �إلغاء ت�سجيل اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف تاريخ املتاجرة
عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف عقد الأداة اال�ستثمارية �أو يف حالة خروجها
من العقد.
اال�ستثمارات امل�صنفة متاحة للبيع تقا�س مبدئي ًا بالتكلفة والحق ًا يعاد قيا�سها
بالقيمة العادلة � ،إال �إذا مل ميكن حتديد القيمة العادلة ب�صورة موثوقة
فيتم �إدراجها بالتكلفة .تدرج التغريات يف القيمة العادلة يف بند منف�صل
�ضمن حقوق امللكية املوحد حتى يتم �إلغاء الإعرتاف باال�ستثمار �أو �أن يعترب
اال�ستثمار بتدين القيمة .عند �إلغاء الإعرتاف �أو تدين القيمة يتم حتويل
جمموع الأرباح �أو اخل�سائر املدرجة �سابق ًا يف حقوق امللكية �إىل بيان الأرباح
�أو اخل�سائر املوحد لل�سنة.
يف حالة الإنخفا�ض الدائم يف قيمة �أي موجودات مالية متاحة للبيع  ،يتم
حتويل مبلغ ميثل الفرق بني تكلفتها (بعد خ�صم �أي مدفوعات ل�سداد الأ�صل
والإطفاء) وقيمتها العادلة حالي ًا  ،ناق�ص �أي خ�سارة انخفا�ض مدرجة �سابق ًا
يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد  ،من حقوق امللكية املوحد �إىل بيان الأرباح
�أو اخل�سائر املوحد .ال تعك�س خ�سائر �أنخفا�ض �أدوات حقوق امللكية امل�صنفة
متاحة للبيع يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد .وتعك�س �أدوات الدين
امل�صنفة متاحة للبيع من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد �إذا كانت
الزيادة يف القيمة العادلة للأدوات ميكن فعلي ًا ربطها بحادث وقع بعد �أن مت
�إدراج خ�سائر التدين يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد.
القرو�ض والذمم املدينة
القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري امل�شتقات املالية ذات دفعات
ثابتة �أو ممكنة التحديد والتي ال يتم تداولها يف �سوق عاملة .تدرج القرو�ض
والذمم �ضمن املوجودات املتداولة ب�إ�ستثناء املبالغ امل�ستحقة بعد �أكرث من
� 12شهر يف تاريخ نهاية الفرتة املالية .حيث ت�صنف �ضمن املوجودات غري
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

املتداولة.
النقد و�شبه للنقد
ي�شتمل النقد و�شبه للنقد على النقد يف ال�صندوق والودائع حتت الطلب لدى
البنوك والإ�ستثمارات ق�صرية الأجل عالية ال�سيولة والتي ت�ستحق خالل فرتة
ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
الذمم التجارية املدينة
�إن الذمم التجارية املدينة يتم ت�سجيلها ب�سعر الفاتورة الأ�صلية خمف�ض منها
�أي خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها ويتم عمل تقييم للمخ�ص�ص
عندما يكون حت�صيل القيمة كلها غري م�ؤكد يتم �إعدام الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها عند حدوثها.
�إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية
يتم تقييم تدين املوجودات املالية  ،ب�إ�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة  ،يف تاريخ التقرير املايل .يحدث التدين
يف املوجودات املالية نتيجة حلدث �أو �أكرث ح�صل بعد الإعرتاف املبدئي
للموجودات املالية و�أن التدفقات النقدية للإ�ستثمار قد ت�أثرت.
يف حالة الأوراق املالية ب�شكل �أ�سهم وامل�صنفة كمتوفرة للبيع  ،ف�إن الرتاجع
اجلوهري �أو طويل الأجل يف القيمة العادلة لل�سهم ملا دون تكلفتها يعترب
م�ؤ�شر على �أن ال�سهم قد تعر�ض لإنخفا�ض يف قيمته.
بالن�سبة للموجودات املالية الأخرى  ،ميكن �أن يت�ضمن وجود دليل فعلي على
حدوث خ�سارة من �إنخفا�ض القيمة ما يلي:
•ال�صعوبات املالية الهامة التي يعاين منها املقر�ض �أو املقرت�ض.
•خمالفة العقد مثل التوقف �أو التخلف عن �سداد الفائدة �أو �أ�صل
القر�ض.
•ي�صبح من املحتمل �أن يعلن املدين من عمليات التمويل �إفال�سه �أو �أية
عملية �أخرى لإعادة الهيكلة املالية.
•�إختفاء ال�سوق الن�شط بالن�سبة لذلك الأ�صل نتيجة ال�صعوبات املالية.
بالن�سبة لبع�ض املوجودات املالية  ،مثل الذمم التجارية املدينة  ،فيتم تقييم
التدين ب�شكل فردي بالإ�ضافة �إىل تقييم التدين ب�شكل جماعي� .إن الدليل
اجلوهري على تدين حمفظة الذمم ميكن �أن تت�ضمن خربات املجموعة
ال�سابقة يف حت�صيل املبالغ  ،الزيادة يف عدد الدفعات املت�أخرة والتي فات
�أوان �إ�ستحقاقها بالإ�ضافة �إىل مالحظة التغريات يف احلالة الإقت�صادية
املحلية والتي ت�ؤدي �إىل تعرث العمالء يف ال�سداد.
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة  ،يكون التدين هو الفرق بني
القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة
مبعدل الفائدة الفعلية للموجودات املالية الأ�صلية.
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة  ،يتم قيا�س خ�سائر التدين بالفرق بني
القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�صومة
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مبعدل العائد على ال�سوق ملوجودات مالية مماثلة .ال يتم عك�س مثل هذا
التدين يف الفرتات الالحقة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات املالية مبقدار اخل�سارة من التدين
با�ستثناء الذمم املدينة التجارية حيث يتم تخفي�ض قيمتها با�ستخدام
املخ�ص�ص .عندما ال يكون هناك احتمالية حت�صيل هذه الذمم ف�إنه يتم
�شطبها مقابل املخ�ص�ص .يتم عك�س التح�صيالت الالحقة للمبالغ التي مت
�شطبها �سابق ًا على ح�ساب املخ�ص�ص .التغريات يف القيمة الدفرتية حل�ساب
املخ�ص�ص يتم الإعرتاف بها �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد.
عند �إعتبار �أن املوجودات املالية املتوفرة للبيع قد تدنت  ،ف�إن اخل�سائر
املرتاكمة والتي مت الإعرتاف بها �سابقا �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى
فيتم ت�صنيفها �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد خالل الفرتة.
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطف�أة  ،ويف حالة انخف�ضت
قيمة خ�سائر التدين يف قيمة الإ�ستثمار يف الفرتة الالحقة وكان من املمكن
ربط هذا الإنخفا�ض ب�شكل مو�ضوعي حلدث ما وقع بعد الإعرتاف باخل�سائر،
ف�إنه يتم عك�س قيمة اخل�سارة املعرتف بها �سابق ًا يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر
املوحد وبحيث ال تتجاوز قيمة الإ�ستثمار بعد عك�س اخل�سارة قيمته وفق ًا
لطريقة التكلفة املطف�أة فيما لو مل يتم الإعرتاف بخ�سائر التدين.
�أما فيما يتعلق ب�أدوات حقوق امللكية امل�صنفة كمتوفرة للبيع ،ف�إن خ�سارة
التدين والتي مت االعرتاف بها �سابق ًا �ضمن بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد
ال يتم عك�سها من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد وبنود الدخل ال�شامل
الأخرى .الزيادة يف القيمة العادلة الالحقة خل�سارة التدين يتم االعرتاف
بها �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى ويتم جتمعيها حتت بند �إحتياطي
القيمة العادلة� .أما فيما يتعلق بديون �أوراق مالية وامل�صنفة كمتوفرة للبيع ،
يتم عك�س خ�سائر التدين الحق ًا من خالل بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد �إذا
كانت الزيادة يف القيمة العادلة للإ�ستثمار ميكن �أن تتعلق ب�شكل مو�ضوعي
حلدث ح�صل بعد الإعرتاف بخ�سائر التدين.
�إلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية
تقوم املجموعة ب�إلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية فقط عندما تنتهي مدة
احلقوق التعاقدية لإ�ستالم التدفقات النقدية من ذلك الأ�صل �أو �أن يتم
�إنتقال كافة خماطر ومنافع امللكية لذلك الأ�صل �إىل كيان �آخر� .إذا مل تنقل
املجموعة ومل حتتفظ بكافة خماطر وعوائد امللكية �إ�ستمرت يف ال�سيطرة
على املوجودات املنقولة ،ف�إن املجموعة تقوم بت�سجيل العائد من الأ�صل
والإلتزامات املرتبطة مببالغ قد ت�ضطر �إىل دفعها� .إذا كانت املجموعة
حتتفظ بكافة خماطر وعوائد امللكية من موجودات مالية مت نقلها ف�إن
ال�شركة ت�ستمر بالإعرتاف بالأ�صول املالية والإعرتاف بالإقرتا�ض امل�ضمون
للعائدات امل�ستلمة.
عند �إلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية يف جمملها ،ف�إنه يتم الإعرتاف
بربح �أو خ�سارة �إلغاء املوجودات املالية يف بيان الدخل .تتمثل قيمة الربح
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�أو اخل�سارة بالفرق بني القيمة الدفرتية للأ�صل وجمموع املقابل امل�ستلم
وامل�ستحق والأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي مت االعرتاف بها يف الدخل
ال�شامل.

املجموعة على هذه امل�ساهمات والتي يتم �إدراجها �ضمن امل�صروفات عند
�إ�ستحقاقها .ويتم �إدراج هذا املخ�ص�ص يف “ذمم دائنة جتارية و�أخرى” يف
بيان املركز املايل.

املطالبات املالية و�أدوات امللكية امل�صدرة بوا�سطة املجموعة

املخ�ص�صات
يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عند وجود �إلتزام قانوين �أو حكمي على املجموعة
نا�شئ من �أحداث �سابقة ،وعندما يكون من املحتمل �أن يتطلب الأمر تدفقات
نقدية خارجة ل�سداد الإلتزام وعندما ميكن تقديره مببلغ الت�سوية ب�شكل
موثوق.

�أدوات امللكية
�إن �أدوات امللكية تتمثل يف �أي عقد يت�ضمن فائدة �إ�سرتدادية لأ�صول �شركة بعد
خ�صم كل املطلوبات� .أدوات امللكية املحددة بوا�سطة املجموعة يتم ت�سجيلها
بقيمة املبلغ املقبو�ض خم�صوم ًا منه م�صاريف الإ�صدار املبا�شرة.
الذمم التجارية الدائنة
الذمم التجارية الدائنة هي �إلتزامات بالدفع مقابل �سلع �أو خدمات مت
احل�صول عليها خالل الأعمال الإعتيادية من املوردين .ويتم ت�صنيف الذمم
الدائنة ب�إعتبارها �إلتزامات متداولة يف حالة �إ�ستحقاق الدفع خالل عام �أو
�أقل .وخالف ذلك يتم عر�ض هذه الذمم الدائنة كمطلوبات غري متداولة.
يتم الإعرتاف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س الحق ًا بالتكلفة
املطف�أة ب�إ�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.
القرو�ض
يتم الإعرتاف بالقرو�ض مبدئيا على �أ�سا�س القيمة العادلة للمبالغ املقرت�ضة
ناق�ص ًا التكاليف املبا�شرة املرتبطة باملعاملة .يتم تقييم القرو�ض بالتكلفة
املطف�أة بعد الإعرتاف املبدئي ب�إ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعّال ويتم
�إدراج �أية فروقات بني التكلفة ومبالغ ال�سداد النهائية يف بيان الأرباح �أو
اخل�سائر املوحد على مدى فرتة الإقرتا�ض.
مكاف�آت املوظفني
م�ستحقات الإجازة ال�سنوية وتذاكر ال�سفر
يتم تكوين خم�ص�ص للإلتزام املتوقع مل�ستحقات املوظفني للإجازات ال�سنوية
وتذاكر ال�سفر تبعا خلدمة املوظف حتى تاريخ التقرير .يدرج هذا املخ�ص�ص
�ضمن «ذمم دائنة جتارية و�أخرى» يف بيان املركز املايل املوحد.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني والذي يتم دفعه عند
انتهاء فرتة اخلدمة .يتم احت�ساب املكاف�أة ح�سب قانون العمل القطري وعلى
�أ�سا�س �آخر راتب ومدة اخلدمة كما يف تاريخ التقرير.
م�ساهمات التقاعد
تقوم املجموعة بدفع �إ�شرتاكات هيئة التقاعد والت�أمينات الإجتماعية والتي
يتم �إحت�سابها كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني وفقا ملتطلبات القانون
رقم ( )24ل�سنة  2002فيما يتعلق باملعا�شات والتقاعد .وتقت�صر �إلتزامات
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تقا�س املخ�ص�صات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة للوفاء بالإلتزام
ب�إ�ستخدام معدل يعك�س التقدير ال�سوقي للقيمة الزمنية للمال واملخاطر
املرتبطة بالإلتزام .يتم حتقيق الزيادة يف املخ�ص�ص النا�شي مبرور الوقت
كم�صروفات فوائد.
�ضربية الدخل
ت�شتمل �ضريبة الدخل على �ضرائب حالية و�ضرائب م�ؤجلة .تدرج �ضريبة
الدخل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد با�ستثناء ما يتعلق منها ببنود
�أدرجت يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى �أو مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني ،ويف
هذه احلالة يتم �إدراجها يف بنود الدخل ال�شامل الأخرى �أو مبا�شرة يف حقوق
امل�ساهمني على التوايل.
ال�ضريبة احلالية هي ال�ضرائب املتوقعة الدفع على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة
لل�سنة با�ستخدام املعدالت ال�ضريبية املطبقة يف تاريخ التقرير املايل  ،و�أية
تعديالت على ال�ضريبة امل�ستحقة عن ال�سنوات ال�سابقة.
يتم �إدراج �ضريبة الدخل يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد ب�إ�ستثناء القدر
الذي يتعلق ببنود يتم �إدراجها مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني ،ويف هذه احلالة
يتم �إثباتها يف حقوق امللكية.
حتت�سب ال�شركة خم�ص�ص ًا لل�ضريبة امل�ؤجلة للموجودات واملطلوبات با�ستخدام
طريقة االلتزامات على جميع الفروقات امل�ؤقتة بني القيمة الدفرتية لأر�صدة
املوجودات واملطلوبات لأغرا�ض التقارير املالية والقيمة امل�ستخدمة لأغرا�ض
ال�ضريبة .ي�ستند مبلغ ال�ضريبة امل�ؤجلة على الن�سق املتوقع للتحقق �أو �سداد
القيمة الدفرتية للأ�صول وااللتزامات با�ستخدام املعدالت ال�ضريبية املطبقة
يف تاريخ التقرير املايل.
يتم �إدراج املوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة �إىل احلد الذي يكون من املحتمل �أن
الربح اخلا�ضع لل�ضريبة يف امل�ستقبل �سوف يكون متاح مقابل الفرق امل�ؤقت
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الذي ميكن ا�ستخدامه .يتم ا�ستبعاد الأ�صول وااللتزامات ال�ضريبية امل�ؤجلة
�إذا كان هنالك حق قانوين ملزم لتعوي�ض يف ال�سلطات الق�ضائية ال�ضريبة
املطبقة.

وفق ًا لنوع البنود ودرجة التقادم وعدم ال�صالحية على �أ�سا�س �أ�سعار البيع
التاريخية .يتم ت�سجيل الفروقات بني املبالغ املحققة فى امل�ستقبل و االر�صدة
املتوقعة فى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد.

الأرباح املوزعة
يتم حتقيق الأرباح املوزعة مل�ساهمي ال�شركة حتت بند الإلتزامات يف البيانات
املالية املوحدة للمجموعة يف الفرتة التي يتم فيها �إعتماد الأرباح املوزعة من
قبل م�ساهمي ال�شركة.

الأعمار الإنتاجية للعقارات واملعدات
تقوم �إدارة املجموعة بتقدير الأعمار الإنتاجية للعقارات واملعدات وذلك
لإحت�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد �إعتبار اال�ستخدام املتوقع
للأ�صل ودرجة التلف والإهرتاء .تقوم الإدارة �سنوي ًا مبراجعة القيمة املتبقية
والأعمار الإنتاجية حيث يتم تعديل الإ�ستهالك امل�ستقبلي �إذا ر�أت الإدارة �أن
العمر الإنتاجي يختلف عن التقديرات ال�سابقة.

تقوم املجموعة ب�إ�ستخدام بع�ض التقديرات والفر�ضيات والتي ت�ؤثر يف حتديد
القيمة الدفرتية لبع�ض املوجودات واملطلوبات كما هو مذكور يف �إي�ضاح
رقم ( )3والتي ال ميكن تقييمها عن طريق �أطراف �أخرى .يتم تقييم هذه
التقديرات والفر�ضيات ب�شكل م�ستمر بنا ًء على اخلربة ال�سابقة للمجموعة
وعوامل �أخرى ت�شمل توقعات للأحداث امل�ستقبلية ب�شكل معقول  ،مع الأخذ
بعني الإعتبار �إحتمال �أن تكون النتائج الفعلية خمتلفة عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة هذه التقديرات والإفرتا�ضات بنح ٍو م�ستمر من قبل الإدارة.
يتم مراجعة هذه التقييمات والإفرتا�ضات الأ�سا�سية ب�صورة دورية ويتم
الإعرتاف ب�أي تعديل على التقييمات املحا�سبية خالل ال�سنة التي مت بها هذا
التعديل �أو يف خالل ال�سنة التي مت بها هذا التعديل والفرتات الالحقة �إذا كان
التعديل �سي�ؤثر على ال�سنة احلالية والفرتات الالحقة.

التدين يف قيمة ال�شهرة
يتطلب حتديد التدين يف قيمة ال�شهرة تقدير القيمة امل�ستخدمة للوحدات
املولدة للنقد التي تنتمي �إليها ال�شهرة .يتطلب �إحت�ساب القيمة امل�ستخدمة
تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدات املولدة للنقد ومعدل
اخل�صم املنا�سب وذلك الحت�ساب القيمة احلالية .يتم حتديد القيمة القابلة
للتح�صيل للوحدات املولدة للنقد بناء ًا على �إحت�ساب القيمة امل�ستخدمة
والتي ت�ستخدم التدفقات النقدية بناء ًا على الإيراد املتوقع املتحقق وهام�ش
الربح والذي يتم تقديرهم على مدة خم�س �سنوات .مت تعديل العائد قبل
�ضريبة الدخل والإ�ستهالك والإطفاء املتوقع بالتغريات يف ر�أ�س املال العامل
ومتطلبات امل�صروفات الر�أ�سمالية للو�صول �إىل التدفقات النقدية احلرة.
قامت الإدارة ب�إ�ستخدام معدل خ�صم  )%7 : 2013( %7ومعدل منو %5
(.)%5 : 2013

 .4الإفرتا�ضات والتقديرات املحا�سبية الهامة

�إنخفا�ض قيمة الذمم املدينة
تقوم املجموعة بعمل تقدير للأر�صدة التجارية املدينة املمكن حت�صيلها عندما
ال يكون من املحتمل حت�صيل املبالغ بالكامل .يتم هذا التقدير للمبالغ املدينة
الهامة على �أ�سا�س فردي� .أما بالن�سبة للمبالغ الفردية غري الهامة ولكنها
ا�ستحقت ال�سداد منذ فرتة طويلة فيتم تقديرها ب�صورة جماعية ويحت�سب
لها خم�ص�ص بناء على طول الفرتة الزمنية التي م�ضى على ا�ستحقاقها على
�أ�سا�س فئات ا�ستحقاق تاريخية .يتم ت�سجيل الفروقات بني املبالغ املح�صلة
فى امل�ستقبل و االر�صدة املتوقعة فى بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد.
�إنخفا�ض قيمة املخزون
تدرج الب�ضاعة يف ال�سجالت بالتكلفة �أو القيمة املمكن �إ�سرتدادها �أيهما
�أقل .عندما ي�صبح املخزون متقادم �أو غري �صالح لال�ستخدام يتم تقدير
�صايف القيمة املمكن حتقيقها منها .يتم هذا التقدير على �أ�سا�س فردي
للبنود الفردية الهامة� .أما البنود الفردية غري الهامة ولكنها متقادمة �أو غري
�صاحلة لال�ستخدام فيتم التقدير ب�صورة جماعية لها ويحت�سب لها خم�ص�ص
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 .6املوجودات غري امللمو�سة

 .5العقارات واملعدات (تتمة)
�إ�ستمالك ار�ض ومبنى
يف يوليو عام  ،2013كجزء من البنية التحتية احلكومية والت�صميم والتو�سع
احل�ضري ،مت بيع الأر�ض واملبنى الذي يقع يف منطقة اخلور بقيمة دفرتية
�صافية قدرها  1,031,009ريـال قطري من قبل املجموعة حلكومة دولة قطر
ممثلة يف وزارة البلدية والتخطيط العمراين .بلغ �إجمايل العائدات من البيع
 72,448,630ريـال قطري.
تغيري يف العمر الإنتاجي املقدر للعقارات واملعدات
تقوم املجموعة مبراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة للعقارات واملعدات يف نهاية
كل �سنة مالية .خالل العام ،قدرت املجموعة �أن العمر االنتاجي الفعلي لفئات
معينة من الأ�صول هي ب�شكل عام �أطول من احلياة الإنتاجية امل�ستخدمة.
بعد �أخذ املوافقة املطلوبة ،مددت املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة لفئات
معينة من العقارات واملعدات ،ابتداء من  1يناير  .2014وفيما يلي معدالت
اال�ستهالك اجلديدة والقدمية:
املباين
الثالجات واملعدات
ال�سيارات
الأثاث والرتكيبات
�أجهزة الكمبيوتر
حت�سينات املباين

املعدالت اجلديدة
%3
%10
%20
%20
%33 -%20
%33-%10

املعدالت القدمية
%5
%20
%20
%20
%33 -%20
%33-%10

بلغ م�صروف الإ�ستهالك لل�سنة  23،28مليون ريال قطري� .إذا �إفرت�ضنا �أنه
مل يكن هناك تغيرّ يف الأعمار الإنتاجية للأ�صول  ،ف�إن م�صروف الإ�ستهالك
�سوف يكون �أعلى بقيمة  17،47مليون ريال قطري لل�سنة.
لقد مت توزيع الإ�ستهالك لل�سنة يف بيان الأرباح �أو اخل�سائر املوحد كالتايل:
2014
ريـال قطري
تكلفة املبيعات
الإ�ستهالك

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

135,276
23,150,075
23,285,351

2013
ريـال قطري
238.545
32.627.390
32,865,935

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري
التكلفة:
يف بداية ال�سنة
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
يف نهاية ال�سنة

17,762,653
-()48,626
17,714.027

16,085,978
3,772,567
()2,095,892
17,762,653

الإطفاء املرتاكم:
يف بداية ال�سنة
الإطفاء لل�سنة
�إ�ستبعادات
يف نهاية ال�سنة
�صايف القيمة الدفرتية يف
نهاية ال�سنة

5,958,255
1,514,990
-7,473,245
10.240.782

6,173,444
1,733,251
()1,948,440
5,958,255
11,804,398

 .7الإ�ستثمارت املالية املتاحة للبيع
2014
ريـال قطري
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم متداولة
�إ�ستثمارات يف �أ�سهم غري
متداولة

2013
ريـال قطري

196,160.238

133,682,597

14,144,064
210,304.302

14,594,064
148,276,661

القيمة الدفرتية للإ�ستثمارات املتاحة للبيع:
148,276,661
كما يف  1يناير
688,022,139
الإ�ضافات
()605,015,943
اال�ستبعدات
التغريات يف القيمة العادلة
()20,528.555
لال�ستثمارات
خم�ص�ص تدين اال�ستثمارات
()450,000
يف �أ�سهم غري متداولة
210,304.302

125,825,910
218,403,566
()198,058,118
2,105,303
-148,276,661

 .8اال�ستثمار يف �شركة زميلة
2014
ريـال قطري
الر�صيد كما يف  1يناير
الإ�ضافات خالل ال�سنة
احل�صة من �صايف خ�سائر
ال�سنة

2013
ريـال قطري

-102.000

---

()3.503
98.497

---
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�إن تفا�صيل اال�ستثمار يف �شركة زميلة كما يف  31دي�سمرب هي كالتايل:

الن�شاط الرئي�سي

ال�شركة الزميلة

�أرامك�س للخدمات اللوج�ستية (ذ.م.م)

التخزين وخدمات ال�شحن وت�سليم
الب�ضائع

يتم �إحت�ساب اال�ستثمار يف �شركة زميلة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية يف
البيانات املالية� .إن ملخ�ص البيانات املالية فيما يتعلق بال�شركة الزميلة
مدرجة �أدناه:
2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري
200.000
�إجمايل الأ�صول
�إجمايل االلتزامات
()6.869
193.131
�صايف الأ�صول
ح�صة ال�شركة من �صايف �أ�صول
98,497
ال�شركة الزميلة

-----

-()6.869
()3.503

----

�إيرادات
�صايف اخل�سارة لل�سنة
ح�صة املجموعة يف �صايف
خ�سائر ال�شركة الزميلة

 .9دمج الأعمال
تتمثل حركة ال�شهرة على النحو التايل:

كما يف  1يناير
املتعلقة ب�إ�ستحواذ االعمال
خالل ال�سنة

38

344,097,998
-344,097,998

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

بلد التا�سي�س

قطر

%2014
%51

%2013
--

�أ) معلومات عن الإ�ستحواذ على «�سفري عُ مان» خالل ال�سنة ال�سابقة
�إعتبار ًا من  1فرباير � ، 2013إ�ستحوذت املجموعة على �أعمال خم�سة فروع
(�سوبرماركت) يف �سلطنة عُ مان مبا ي�شمل من املوجودات واملطلوبات ذات
ال�صلة على �أ�سا�س القيمة العادلة املقررة يف ذلك التاريخ .مت معاجلة هذه
املعاملة �ضمن دمج الأعمال وفق ًا للمعيار الدويل للتقارير املالية (“ )3دمج
الأعمال”.
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املحددة للأعمال امل�ستحوذ عليها كما
يف تاريخ الإ�ستحواذ:

�إن �أحد ال�شركاء يف �شركة �أرامك�س للخدمات اللوج�ستية (ذ.م.م) هو طرف
ذات عالقة.

2014
ريـال قطري

ن�سبة امللكية

2013
ريـال قطري
227,028,986
117,069,012
344,097,998

ريـال قطري

املوجودات
عقارات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة (�إي�ضاح �أ)
املخزون
دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى
�إجمايل املوجودات

2,001,555
2,536,918
15,410,976
694.336
20,643,785

املطلوبات
ذمم دائنة
�إيجارات املخزن امل�ستحقة
�سلفات وذمم دائنة �أخرى
�إجمايل املطلوبات

20.289.416
546.554
90.535
20.926.505

�صايف املوجودات واملطلوبات املحددة
قيمة ال�شراء
ال�شهرة الناجتة من الإ�ستحواذ

()282,720
()116,786,292
117.069.012

التدفقات النقدية املتعلقة بالإ�ستحواذ
تكلفة الإ�ستحواذ

116.786.292

(�أ) ت�شمل الأ�صول الغري ملمو�سة عقود ايجار وانظمة برامج كجزء من
اال�ستحواذ.
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تخ�صي�ص ال�شهرة على وحدات لتوليد النقدية
لأغرا�ض تقييم �إنخفا�ض القيمة  ،مت توزيع القيمة الدفرتية لل�شهرة �إىل
وحدات توليد النقد التايل:
2014
ريـال قطري
ال�شركة القطرية للأ�سواق
ذ.م.م
املرية للأ�سواق (ال�سفري
عُ مان( خم�سة فروع
(�سوبرماركت)

2013
ريـال قطري

227,028,986

227,028,986

117,069,012

117,069,012

344,097,998

344,097,998

مت حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد من هذه الوحدات املولدة للنقد على
�أ�سا�س القيمة امل�ستخدمة والتي ت�ستخدم التدفقات النقدية على �أ�سا�س
الإيرادات املتوقعة وهام�ش الربح املوافق عليه من قبل الإدارة والذي مت
توقعه لفرتة خم�س �سنوات مبعدل خ�صم  . )٪7 :2013( % 7مت تعديل العائد
قبل �ضريبة الدخل والإ�ستهالك والإطفاء بالتغريات يف ر�أ�س املال العامل
ومتطلبات امل�صروفات الر�أ�سمالية للو�صول �إىل التدفقات النقدية احلرة
املتوقعة .مت تقدير التدفقات النقدية بعد فرتة خم�س �سنوات با�ستخدام
 )٪5 :2013( ٪5معدل منو ثابت �سنويا وهو معدل النمو على املدى الطويل
املتوقع للمجموعة.
تت�ضمن االفرتا�ضات الأخرى امل�ستخدمة يف احت�ساب القيمة امل�ستخدمة
معدل الزيادة يف الإيرادات والعائد قبل �ضريبة الدخل واال�ستهالك واالطفاء
وامل�صاريف الر�أ�سمالية املتوقعة .مت تقدير املعامالت احلالية والتاريخية
كم�ؤ�شر للتقديرات امل�ستقبلية.
تعتقد الإدارة ب�أن �أي تغيري حمتمل يف االفرتا�ضات الرئي�سية �أعاله والذي
ي�ستند عليه املبلغ القابل لال�سرتداد ال ي�ؤدي �إىل زيادة القيمة الدفرتية
لل�شهرة لتتجاوز املبلغ املمكن ا�سرتداده ،وفقا لذلك ،ال يتوقع �أية خ�سائر
انخفا�ض لل�سنوات  2014و .2013
 .10املخزون
2014
ريـال قطري
ب�ضاعة جاهزة للبيع
خمزون مواد م�ستهلكة وقطع
غيار
يطرح :خم�ص�ص للب�ضاعة
بطيئة احلركة والتالفة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

2013
ريـال قطري

172,966,300
538,652

149,373,149
360,818

173,504,952
()1,675,313

149,733,967
()1,185,072

171,829,639

148,548,895

احلركة يف خم�ص�ص للب�ضاعة بطيئة احلركة والتالفة هي كما يلي:
2014
ريـال قطري
كما يف  1يناير
1,185,072
زيادة يف املخ�ص�ص املعرتف به
490,241
خالل ال�سنة
1,675,313

2013
ريـال قطري
226.749
958.323
1.185.072

 .11الذمم املدينة وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا
2014
ريـال قطري
ذمم مدينة جتارية
12,094,867
إئتمان
�
بطاقات
ذمم مدينة من
5,490,036
ا
ً
مقدم
مدفوعة
م�صروفات
4,137,858
ت�أمينات
2,814,348
مدينة
موظفني
ذمم
2,420,459
م�ستحقة
فوائد
إيرادات
�
4,136,511
مدينة
ايجارات
192,487
دفعات مقدمة للموردين
12,126,966
ذمم مدينة �أخرى
506,189
43,919,721
يطرح :خم�ص�ص الإنخفا�ض
()1,994,286
يف قيمة الذمم املدينة
41,925,435

2013
ريـال قطري
8,153,954
4,222,453
12,545,575
2,820,725
1,156,563
2,996,592
285,991
16,157,383
1,403,115
49,742,351
()1,812,509
47,929,842

كما يف  31دي�سمرب � ،2014إنخفا�ض يف قيمة الذمم التجارية املدينة مببلغ
 1،994،286ريال قطري ( 1،812،509:2013ريال قطري).
فيما يلي احلركة على خم�ص�ص الإنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة
التجارية:
2014
ريـال قطري
يف  1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة
امل�سرتد خالل ال�سنة

1,812,509
181,777
-1,994,286

2013
ريـال قطري
1,628,133
261,759
()77,383
1,812,509
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كما يف  31دي�سمرب  ،كانت �أعمار الذمم التجارية املدينة غري املتدنية القيمة
كالتايل:

2014
2013

الإجمايل
ريـال قطري

�أقل من  30يوم
ريـال قطري

 60 – 30يوم
ريـال قطري

10,100,581
6.341.445

2,226,271
1,922,705

3,120,348
1,560,516

يتوقع �أن يتم حت�صيل الذمم التجارية املدينة غري املتدنية القيمة بالكامل .ال
تقوم املجموعة باحل�صول على �ضمانات مقابل الذمم املدينة.
 .12النقد و�شبه النقد
ميكن مطابقة النقد و�شبه النقد يف نهاية ال�سنة املالية كما هو مو�ضح يف بيان
التدفقات النقدية املوحد مع البنود ذات ال�صلة يف بيان املركز املايل املوحد
على النحو التايل:
2014
ريـال قطري
نقد لدى البنوك
نقد بال�صندوق
ودائع لأجل بتواريخ �إ�ستحقاق
لأكرث من  90يوم ًا

621,766,791
2,205,240
623,972,031
()428,316,000
195,656,031

2013
ريـال قطري
808,020,778
1,843,023
809,863,801
()601,333,699
208,530,102

مت�أخرة وغري متدنية القيمة
 120 – 91يوم
 90 – 61يوم
ريـال قطري
ريـال قطري
1,770,163
961,597

2014
ريـال قطري
امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع
بالكامل � 20.000.000سهم
عادي بقيمة  10ريـال قطري
لل�سهم
(� 20.000.000 :2013سهم
عادي)

40

200,000,000

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

200,000,000

1,562,360
1,676,520

�إحتياطي �إختياري
وفقا للمادة ( )66من عقد ت�أ�سي�س املجموعة وبناء على �إقرتاح جمل�س
الإدارة ،ميكن للجمعية العامة �أن تقرر تخ�صي�ص جزء من �صايف الأرباح
للإحتياطي الإختياري الذي يتم �إ�ستخدامه بال�شكل ويف املجاالت التي تقررها
اجلمعية العامة.
 .15القرو�ض والت�سهيالت البنكية
2014
ريـال قطري
اجلزء غري املتداول من
ت�سهيالت مرابحة
تكلفة �إتفاقية التمويل املت�أخرة

2013
ريـال قطري

1,421,439
220.107

 .14الإحتياطيات
�إحتياطي قانوين
وفق ًا لأحكام قانون ال�شركات القطري رقم ( )5ل�سنة  ،2002يجب على
ال�شركة حتويل  %10من �صايف الأرباح ال�سنوية �إىل ح�ساب الإحتياطي
القانوين حتى يعادل ر�صيد الإحتياطي %50من قيمة ر�أ�س املال املدفوع� .إن
هذا الإحتياطي غري متاح للتوزيع ب�إ�ستثناء الظروف التي ن�ص عليها قانون
ال�شركات رقم ( )5ل�سنة .2002

يتم �إيداع الودائع امل�صرفية لدى بنوك حملية وت�ستحق بعد �أكرث من � 3أ�شهر
وحتمل فائدة ترتاوح بني � %1إىل � %2سنوي ًا (� %1 :2013إىل � %1،50سنوياً).
 .13ر�أ�س املال

�أكرث من  120يوم
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

88,900,000

--

()620,077
88,279,923

---

ميثل هذا القر�ض ت�سهيالت مرابحة مت احل�صول عليها من بنك قطر للتنمية
يف  30يونيو  .2014يحمل القر�ض ربح مبعدل � %3سنويا ويدفع على  40ق�سط
ربع �سنوي ابتداء من � 30سبتمرب  .2016ويدرج هذا القر�ض بعد خ�صم
التكاليف غري املطف�أة من م�صاريف �إتفاقية التمويل.
�إن هدف القر�ض هو لتمويل جزء من اال�ستحواذ على فروع يف �سلطنة عُ مان
(�إي�ضاح رقم  ، )9حيث يخ�ضع ل�ضمانات متعلقة بهيكلية ر�أ�س املال العامل
ل�شركة املرية للأ�سواق يف عُ مان � ،شركة تابعة للمجموعة.
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 .16مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
2014
ريـال قطري
كما يف  1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة
مدفوع خالل ال�سنة

21,095,034
4,865,612
()2,576,476
23,384,170

�ضريبة خالل العام.
2013
ريـال قطري
17.897.797
4.877.741
()1,680,504
21,095,034

 .17ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
2014
ريـال قطري
ذمم جتارية دائنة
توزيعات �أرباح م�ستحقة
الدفع
ذمم مقاولني
�إيرادات �إيجارية م�ؤجلة
مكاف�آت موظفني
خم�ص�ص امل�ساهمة يف
�صندوق دعم الأن�شطة
الإجتماعية والريا�ضية
خم�ص�ص تذاكر ال�سفر
والإجازات
خم�ص�ص مكاف�أة جمل�س
الإدارة
م�صروفات م�ستحقة
مبالغ م�ستحقة �أخرى

2013
ريـال قطري

ب) الأ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة
ت�ستند �صايف الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة البالغة  421.429ريـال قطري
( 490.162 :2013ريـال قطري) على فرق التوقيت بني القيمة ال�ضريبية
واملحا�سبية ملختلف الأ�صول واملطلوبات لدى املجموعة.
 .19الأرباح املوزعة
يف  1مار�س � ،2015إقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية بقيمة  9ريـال
قطري لل�سهم ب�إجمايل  180مليون ريال قطري للم�ساهمني 8 : 2014( .ريـال
قطري لل�سهم ب�إجمايل  160مليون ريـال قطري) .والتي متت املوافقة عليه
من قبل اجلمعية العمومية العادية التي عقدت بعد ذلك التاريخ.

292,833,648
57,827,628

267,845,628
47,572,305

34,484,115
1,705,867
10.170.361
5.465.891

14,420,621
1,756,417
9.229.584
4.769.615

4,156,538

3,697,274

وفق ًا للقانون رقم ( )13ل�سنة � 2008إحت�سبت املجموعة خم�ص�ص ًا من الربح
بقيمة  5،46مليون ريـال قطري عن ال�سنة املنتهية 4،76 : 2013( 2014
مليون ريـال قطري) وهو يعادل  %2،5من �صايف ربح ال�سنة املعدل للمجموعة
وال�شركات التابعة  ،للم�ساهمة يف دعم الأن�شطة الريا�ضية والثقافية
والإجتماعية واخلريية.

7.500.000

5,910,763

� .21إيرادات �أخرى

10,917,282
9,494,950
434.556.280

5,976,255
9,092,415
370.270.877

� .18ضريبة الدخل
2014
ريـال قطري
-68.733

خالل ال�سنة
ال�ضريبة امل�ؤجلة
(امل�صروف)  /امل�سرتجع من
68.733
�ضريبة الدخل

2013
ريـال قطري
-()490.162
()490.162

 .20امل�ساهمة يف �صندوق دعم الأن�شطة الريا�ضية والإجتماعية

2014
ريـال قطري
توزيعات �أرباح
�أرباح بيع �إ�ستثمارات متاحة
للبيع � ،صايف
�إيرادات فوائد
الربح ( /اخل�سارة) من بيع
و �إ�ستبعاد عقارات ومعدات
�إيرادات �أخرى

2013
ريـال قطري

7,948,796

5,338,503

61,051,635
9,284,896

14,881,237
7,274,115

199,005
2,582,760
81,067,092

()5.792.738
4,364,776
26.065.893

�أ) ال�ضريبة احلالية
تخ�ضع املجموعة ل�ضريبة الدخل مبعدل  %12من الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة
التي تتجاوز  285.000ريـال قطري ( 30.000ريـال عماين) على عملياتها
يف �سلطنة عُ مان .ب�سبب اخل�سائر ال�ضريبية التي تكبدتها املجموعة خالل
العام على العمليات يف �سلطنة عُ مان ،مل يتم االعرتاف ب�أية م�صروفات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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أ) المتوسط المرجح لعدد األسهم احتسب كالتالي:

 .22م�صروفات عمومية و�إدارية

تكاليف املوظفني
�إيجارات
كهرباء وماء
تكاليف عقود العمال
�أتعاب �إ�ست�شارية ومهنية
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تكاليف بنكية وعمولة وبطاقات
�إئتمان
�إ�صالحات و�صيانة
دعاية و�إعالن
�سيارات وم�صروفات ت�أمني
هاتف وبريد
طباعة و�أدوات مكتبية
تكاليف �سفر
ر�سوم تواكيل
تربعات
م�صروفات �أخرى

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

132.216.992
33,246,514
10.892.962
14.931.399
3,623,586
7.576.000
5,575,863

126.678.161
31,280,087
9,634,370
12,946,341
5,460,822
5.885.263
4,584,425

5,369,205
3,702,461
2,757,039
1,894,851
1,121,870
2,300,331
3,743,982
83,000
2.989.344
232.025.399

6,140,346
3,123,814
3,495,202
1,868,667
1,016,682
1,675,730
2.341.218
101,400
4,168,661
220.401.189

 .23العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم
يحت�سب العائد الأ�سا�سي على ال�سهم بتق�سيم �صايف الربح لل�سنة العائد
للم�ساهمني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة
على النحو التايل:
2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

الربح العائد مل�ساهمي
املجموعة لل�سنة (ريال قطري)

226.584.439

196.123.109

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
القائمة خالل ال�سنة (�أ)(عدد
الأ�سهم)

20.000.000

19,101,370

العائد الأ�سا�سي واملعدّل لل�سهم

11،33

10،27

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

الأ�سهم يف بداية ال�سنة

20.000.000

10,000,000

ت�أثري الأ�سهم امل�ضافة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم يف
نهاية ال�سنة

--

9,101,370

20.000.000

19,101,370

 .24بنود الدخل ال�شامل الأخرى
2014
ريـال قطري
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
بنود ميكن اعادة ت�صنيفها
�ضمن بيان الأرباح واخل�سائر
يف الفرتة الالحقة:
�صايف �أرباح تعديالت القيمة
العادلة لإ�ستثمارات متاحة
للبيع
تعديالت �إعادة الت�صنيف اىل
الأرباح �أو اخل�سائر املتعلقة
ب�إ�ستثمارات متاحة للبيع مت
بيعها خالل العام

2013
ريـال قطري

40.523.080

3.861.222

()61,051,635

()1,755,919

()20,528.555

2.105.303

 .25تعهدات و�إلتزامات حمتملة
2014
ريـال قطري
�إعتمادات م�ستندية
خطابات �ضمان

1.813.242
4.490.441
6.303.683

2013
ريـال قطري
5,862,745
943,974
6,806,719

ت�شتمل الإلتزامات املحتملة للمجموعة على الإعتمادات امل�ستندية وخطابات
ال�ضمان املرتبطة ب�شراء ال�سلع واملتعلقة بالعقود احلالية املربمة بني
املجموعة وبع�ض املوردين .من غري املتوقع �أن ين�ش�أ �أي �إلتزامات جوهرية
نتيجة خلطابات الإعتمادات امل�ستندية وال�ضمانات التي مت �إ�صدارها خالل
الن�شاط الإعتيادي لل�شركة.
على املجموعة �إلتزامات را�سمالية تعاقدية غري مدرجة يف البيانات املالية
املوحدة كما يف  31دي�سمرب  2014والبالغة  98مليون ريال قطري (:2013
 45مليون ريال قطري).
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 .26الإلتزامات مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية

ب) املعامالت مع احلكومة

تقوم املجموعة ب�إ�ستئجار م�ساكن ومرافق عديدة للموظفني مبوجب عقود
�إيجار ت�شغيلية قابلة للإلغاء خالل عامني �إىل � 10أعوام .بالن�سبة للإيجارات
الت�شغيلية الغري قابلة للإلغاء  ،ف�إن احلد الأدنى للإلتزام الإيجاري امل�ستقبلي
يظهر كالتايل:

متتلك حكومة دولة قطر  %26من ر�أ�س مال ال�شركة .خالل الأعمال العادية
تقوم ال�شركة بتوفري ال�سلع الإ�ستهالكية للعديد من اجلهات احلكومية و�شبه
احلكومية يف دولة قطر .كما ت�ستفيد املجموعة من اخلدمات العديدة التي
تقدمها هذه اجلهات يف قطر.

2014
ريـال قطري
خالل �سنة واحدة
�أكرث من �سنة و�أقل من خم�س
�سنوات
�أكرث من خم�س �سنوات

2013
ريـال قطري

29,290,229

27,861,029

103,980,945
44,175,067
177,446,241

108,377,721
64,813,826
201,052,576

 .27الأطراف ذات العالقة
الأطراف ذات العالقة متثل كبار امل�ساهمني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
العليا للمجموعة وال�شركات التي ي�سيطر عليها �أو ميكن التاثري عليها من قبل
ه�ؤالء الأطراف .يتم اعتماد �سيا�سة الأ�سعار و�شروط هذه املعامالت من قبل
�إدارة املجموعة.
معامالت مع �أطراف ذات عالقة
ب�إ�ستثناء املبالغ التي مت دفعها مقدم ًا �إىل بع�ض الأطراف ذات العالقة  ،مل
يكن هناك م�شرتيات ذات قيمة كبرية �أو مبيعات منتجات �أو تقدمي خدمات
متت مع �أطراف ذات عالقة.
�أ) �أر�صدة �أطراف ذات عالقة
املطلوب من طرف ذو عالقة يف البيانات املالية املوحدة هي كما يلي:
2014
ريـال قطري
�أرامك�س للخدمات اللوج�ستية
(ذ.م.م)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

6.869
6.869

2013
ريـال قطري

ج) املعامالت مع كبار امل�س�ؤولني بالإدارة
بلغت املكافات لأ ع�ضاء جمل�س الإدارة و كبار امل�س�ؤولني بالإدارة خالل ال�سنة
كالتايل:
2014
ريـال قطري
مكاف�آت كبار م�س�ؤويل الإدارة
مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة

5.297.853
7.576.000
12.873.853

2013
ريـال قطري
5.214.221
5.885.263
11.099.484

 .28البيانات القطاعية
لأغرا�ض �إدارية نظمت املجموعة يف وحدات جتارية بناء على املنتجات
واخلدمات  ،وللمجموعة ثالث قطاعات ت�شغيلية ت�صدر تقارير وهي:
	-قطاع البيع بالتجزئة  ،والذي ي�شمل �أن�شطة �شراء وبيع ال�سلع
الإ�ستهالكية.
	-قطاع الإ�ستثمار  ،والذي ي�شمل �أن�شطة الأ�سهم وال�صناديق املحتفظ بها
ك�إ�ستثمارات متاحة للبيع  ،والودائع الثابتة.
	-قطاع الت�أجري  ،والذي ي�شمل �أ�سا�س ًا ن�شاط ت�أجري املحالت يف خمتلف
املجمعات التي متتلكها املجموعة.
تقوم الإدارة مبراقبة نتائج الت�شغيل لوحداتها التجارية ب�صورة منف�صلة
لغر�ض �إتخاذ القرارت حول توزيع املوارد وتقييم الأداء .يتم تقييم �أداء
القطاع بناء على ربح �أو خ�سارة الت�شغيل ويتم قيا�سها كربح �أو خ�سارة
الت�شغيل يف البيانات املالية املوحدة.

---
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
املبيعات
تكاليف املبيعات
�إجمايل الربح
�إيرادات ت�أجري املحالت
�إيرادات توزيعات �أرباح
�أرباح �إ�ستثمارات متاحة للبيع بال�صايف
�إيردات فوائد
�إيرادات �أخرى
�إيرادات الت�شغيل
م�صاريف عمومية و�إدارية
احل�صة يف �صايف خ�سائر ال�شركة الزميلة
تكاليف متويل
الإ�ستهالك والإطفاء
الربح قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
املبيعات
تكاليف املبيعات
�إجمايل الربح
�إيرادات ت�أجري املحالت
�إيرادات توزيعات �أرباح
�أرباح �إ�ستثمارات متاحة للبيع بال�صايف
�إيرادات �أخرى
�إيرادات الت�شغيل
م�صاريف عمومية و�إدارية
تكاليف متويل
الإ�ستهالك والإطفاء
الربح قبل �ضريبة الدخل
�ضريبة الدخل
ربح ال�سنة

البيع بالتجزئة
ريـال قطري

الإ�ستثمار
ريـال قطري

الت�أجري
ريـال قطري

الإجمايل
ريـال قطري

2.176.005.608

--

--

2.176.005.608

()1.814.928.236

--

--

---2,781,765

7,948,796
61,051,635
9,284,896
--

-----

()450,000
()3,503
---

()4,360,325
--()1,532,850

()232.025.399
()3,503
()1,422,733
()24,665,065

--

--

()68,733

361,077,372
--

363,859,137

()227.215.074
-()1,422,733
()23,132,215

112.089.115

()68,733

---

78,285,327

77,831,824

-42,761,250

42,761,250

36,868,075

()1.814.928.236

361,077,372
42,761,250

7,948,796
61,051,635
9,284,896
2,781,765

484,905,714

226.789.014

112.020.382

77,831,824

36,868,075

226.720.281

البيع بالتجزئة
ريـال قطري

الإ�ستثمار
ريـال قطري

الت�أجري
ريـال قطري

الإجمايل
ريـال قطري

1,945,952,216

--

--

1,945,952,216

()1,626,436,774
319,515,442

---

---

--70,012,135

5,338,503
14,881,237
7,274,115

--()22,476

()10,403
---

()2,611,035
-()2,506,883

()220.401.189
()3,690,470
()34,360,641

--

490,162
195.621.411

--

389,527,577

()217.779.751
()3,690,470
()31,853,758

136.203.598

490,162

136.693.760

--

27,493,855

36,584,593

36,562,117

27,483,452

31,444,199

27,483,452

31,444,199

--

()1,626,436,774
319,515,442

36,584,593

5,338,503
14,881,237
77,263,774

453,583,549

195.131.249

اجلدول التايل يبني موجـودات القطاعات فيما يتعلق بالقطاعات التجارية للمجمـوعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2014و  31دي�سمرب 2013على التوايل:

موجودات القطاع:
يف  31دي�سمرب 2014
يف  31دي�سمرب 2013
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البيع بالتجزئة
ريـال قطري

الإ�ستثمار
ريـال قطري

الت�أجري
ريـال قطري

الإجمايل
ريـال قطري

1,296,634,785

638,718.798
137,980,431

55,563,414
12,305,869

1,990,916.997
1,795,336,700

1,645,050,400

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

جغرافياً،تعملاملجموعةيفدولةقطرو�سلطنةعُ مان.فيمايليملخ�صللأر�صدةالرئي�سيةاملتعلقةباملنطقةاجلغرافية:
2014
ريـال قطري
جمموع الأ�صول
جمموع املطلوبات

1,804,854.292
514.527.863
2014
ريـال قطري

جمموع الإيرادات
�صايف الربح(/اخل�سارة)

قطر

2.024.101.089

225.204.780

قطر

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

1.612.501.854
336.380.261

186,062,705
31.692.510

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

1,809,785,464

197.228.624

151,904,519

1,515,501

� .29إدارة املخاطر املالية
الأهداف وال�سيا�سات
ت�شتمل املطلوبات املالية الرئي�سية للمجموعة على ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة
الدفع وقرو�ض وت�سهيالت .الغر�ض الأ�سا�سي لهذه املطلوبات املالية هو
احل�صول على متويل لعمليات املجموعة .ولدى املجموعة موجودات مالية
خمتلفة مثل �إ�ستثمارات متاحة للبيع ونقد و�أر�صدة لدى البنوك وهي ناجتة
مبا�شرة من عمليات املجموعة.
�إن املخاطر الرئي�سية النا�شئة من الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر
ال�سوق وخماطر االئتمان وخماطر ال�سيولة .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة
ال�سيا�سات بغر�ض �إدارة كل من هذه املخاطر  ،والتي تن�ش�أ مبا�شرة من
العمليات.
خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق يف خطر ت�أثري تغريات الأ�سعار بال�سوق مثل �أ�سعار
الفائدة و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم على �إيرادات
املجموعة �أو على قيمة الأدوات املالية اململوكة للمجموعة� .إن الهدف من
�إدارة خماطر ال�سوق هو مراقبة تعر�ض املجموعة ملخاطر ال�سوق يف حدود
مقبولة مع زيادة العائدات.
خماطر �أ�سعار الفائدة
�إن تعر�ض املجموعة ملخاطر التغريات يف �أ�سعار ال�سوق يتعلق �أ�سا�س ًا مبوجودات
ومطلوبات املجموعة التي حتمل �أ�سعار فائدة متغرية (الودائع لدى البنوك).
اجلدول التايل يعك�س ح�سا�سية بيان االرباح واخل�سائر املوحد لتغريات معقولة

عُ مان

2013
ريـال قطري

182,834,846
54,985,650
عُ مان

1,990,916.997
546.220.373

2013
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

136,166,752

226.720.281

2013
ريـال قطري

1,795,336,700
391.365.911
املجموع

2.176.005.608

()1,607,213

2013
ريـال قطري

1,945,952,216
195.621.411

حمتملة يف �أ�سعار الفائدة  ،مع ثبات جميع املتغريات الأخرى� .إن ح�سا�سية
بيان االرباح واخل�سائر املوحد هو ت�أثري التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة
على ربح املجموعة ل�سنة واحدة  ،بناء على الأدوات املالية ب�أ�سعار فائدة
متغرية كما يف  31دي�سمرب  2014و 31دي�سمرب  .2013يتوقع �أن يكون ت�أثري
النق�ص يف �أ�سعار الفائدة م�ساوي ًا ومعاك�س ًا لت�أثري الزيادات املبينة.
الزيادة يف نقاط
الأ�سا�س

الت�أثري على الربح
ريـال قطري

2014

25+

1,070,790

2013

25+

1,503,334

خماطر �أ�سعار الأ�سهم
اجلدول التايل يعك�س ح�سا�سية جمموع التغريات يف القيمة العادلة للتغريات
املعقولة املحتملة يف �أ�سعار الأ�سهم ،مع ثبات جميع املتغريات الأخرى .يتوقع
�أن يكون ت�أثري النق�ص يف �أ�سعار الأ�سهم م�ساوي ًا ومعاك�س ًا لت�أثري الزيادات
املبينة.
التغري يف �أ�سعار
الأ�سهم
2014
�إ�ستثمارات متاحة للبيع -
مدرجة
2013
�إ�ستثمارات متاحة للبيع -
مدرجة
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2014
ريـال قطري

املجموع

5%

5%

الت�أثري على حقوق
امللكية
ريـال قطري
9,808.012

6,684,130
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كما متتلك املجموعة �إ�ستثمارات غري مدرجة وم�سجلة بالتكلفة حيث يظهر
ت�أثري التغري يف �أ�سعار الأ�سهم فقط عندما يتم بيع الإ�ستثمار �أو �إعتباره
منخف�ض القيمة حيث يظهر الت�أثري يف بيان االرباح �أو اخل�سائر وبنود الدخل
ال�شامل الأخرى املوحد.
خماطر العمالت الأجنبية
خماطر العمالت الأجنبية هي خطر تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة
للتغريات يف �أ�سعار العمالت الأجنبية .وحيث �أن �سعر الريـال القطري مرتبط
بالدوالر الأمريكي  ،ال تعترب الأر�صدة بالدوالر الأمريكي متثل خماطر عمالت
�أجنبية هامة  ،ن�سبة للأر�صدة القليلة امل�ستحقة بعمالت �أجنبية غري الدوالر
الأمريكي.
خماطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف �أن يف�شل طرف يف �أداة مالية يف الوفاء بالتزاماته
وي�سبب بذلك خ�سارة مالية لطرف �آخر .يتمثل تعر�ض املجموعة ملخاطر
ائتمانية على �أر�صدتها لدى البنوك وبع�ض املوجودات املالية املدرجة يف بيان
املركز املايل املوحد.
ت�سعى املجموعة للحد من خماطر الإئتمان بالن�سبة للبنوك ،بالتعامل مع
بنوك ذات �سمعة ح�سنة .وبالن�سبة للعمالء بو�ضع �سقف �إئتماين ور�صد

2014
دائنون جتاريون
توزيعات �أرباح
ذمم دائنة �أخرى
قرو�ض وت�سهيالت بنكية
املجموع

2013
دائنون جتاريون
توزيعات �أرباح
ذمم دائنة �أخرى ومبالغ
م�ستحقة
املجموع
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عند الطلب
ريـال قطري
-57,827,628
---

57,827,628

�أقل من � 1سنة
ريـال قطري
292,833,648
-45,684,932
--

338,518,580

عند الطلب
ريـال قطري
--

�أقل من � 1سنة
ريـال قطري

الأر�صدة املعلقة.
بالن�سبة للمخاطر االئتمانية النا�شئة من املوجودات املالية للمجموعة  ،وت�شمل
الذمم املدينة والأر�صدة لدى البنوك  ،ين�ش�أ تعر�ض املجموعة للمخاطر من
عجز العمالء عن ال�سداد  ،ويكون �أق�صى خماطر م�ساوي ًا للقيمة الدفرتية
لهذه املوجودات يف بيان املركز املايل املوحد.
اجلدول التايل يبني �أق�صى تعر�ض للمخاطر الإئتمانية بالن�سبة لبنود بيان
املركز املايل املوحد:

�أر�صدة لدى البنوك
مدينون جتاريون وذمم
مدينة �أخرى

2014
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

621.766.791
37,787,577
659.554.368

808.020.778
35,384,267
843.405.045

خماطر ال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم ا�ستطاعة املجموعة الوفاء بالتزاماتها املالية
عند ا�ستحقاقها� .إن و�سيلة املجموعة لإدارة خماطر ال�سيولة هو �أن ت�ضمن
بقدر الإمكان �أن يكون لديها دائم ًا �سيولة كافية ل�سداد التزاماتها عند
ا�ستحقاقها  ،يف الظروف العادية وغري العادية  ،ودون �أن تتكبد خ�سائر غري

� 2 – 1سنوات
ريـال قطري
---3,606,082

3,606,082

� 5 – 2سنوات
ريـال قطري
---23,788,325

23,788,325

� 3 – 2سنوات
ريـال قطري

� 2 – 1سنوات
ريـال قطري

�أكرث من �5سنوات
ريـال قطري
---60,885,516

الإجمايل
ريـال قطري
292,833,648
57,827,628
45,684,932
88,279,923
484,626,131

60,885,516

�أكرث من �5سنوات
ريـال قطري

الإجمايل
ريـال قطري

47,572,305

267,845,628

--

--

--

--

267,845,628

--

25.269.453

--

--

--

25.269.453

47,572,305

293.115.081

--

--

--

340.687.386

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

--

--

--

47,572,305

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

�إدارة ر�أ�س املال
تقوم املجموعة ب�إدارة ر�أ�سمالها ب�شكل ي�ضمن الإ�ستمرارية ويعظم العائد
للم�ساهمني من خالل الإ�ستخدام الأمثل واملتوازن لر�أ�س املال واملديونية.
�أن هيكل را�س مال املجموعة يتكون من قرو�ض متويلية والتي تت�ضمن القرو�ض
املذكورة فى �أي�ضاح ( )15ونقد و�شبه نقد وحقوق امللكية متمثلة بر�أ�س املال
امل�صدر االحتياطيات واالرباح املدورة كما هو م�شار اليه فى اي�ضاح ( )12و
( )13على التوايل.
معدل اال�ستعداد:
فى نهاية ال�سنة املالية كان معدل اال�ستعداد كما يلي:
2014
ريـال قطري
القرو�ض (�أ)
يطرح  :البنوك ونقد يف
ال�صندوق
�صايف املديونية
حقوق امل�ساهمني (ب)
معدّل الإ�ستعداد

88,279,923
()623,972,031
()535,692,108
1,444,696,624
()%37

 .30القيمة العادلة للأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.
املوجودات املالية ت�شتمل على نقد وبنود مماثلة للنقد و�إ�ستثمارات متاحة
للبيع ومدينون جتاريون وذمم مدينة �أخرى .واملطلوبات املالية ت�شتمل على
قرو�ض وت�سهيالت حتمل فوائد ودائنني جتاريني وذمم دائنة �أخرى.
�إن القيمة العادلة لهذه املوجودات واملطلوبات املالية  ،با�ستثناء بع�ض
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع غري املتداولة التي تدرج بالتكلفة  ،تقارب قيمتها
الدفرتية.
الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة للأدوات
املالية وفق ًا لطريقة التقييم:

2013
ريـال قطري
------

امل�ستوى :1
امل�ستوى : 2
امل�ستوى :3

(�أ) القرو�ض هى قرو�ض طويلة االجل كما هو م�شار اليه فى اي�ضاح (.)15
(ب) ت�ضم حقوق امللكية ر�أ�س املال و�إحتياطيات ال�شركة التى يتم ادارتها
كر�أ�س املال.

الأ�سعار املتداولة (غري املعدلة) يف �أ�سواق ن�شطة ملوجودات �أو
مطلوبات مماثلة.
تقنيات �أخرى تكون جميع بياناتها التي لها ت�أثري هام على القيمة
العادلة امل�سجلة  ،وا�ضحة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
التقنيات التي ت�ستخدم بيانات لها ت�أثري هام على القيمة العادلة
امل�سجلة والتي ال تعتمد على بيانات �سوقية وا�ضحة.

كما يف 31دي�سمرب  ،متتلك املجموعة �أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة كالتايل:

�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�أ�سهم مدرجة

�إ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�أ�سهم مدرجة

 31دي�سمرب 2014
�ألف ريـال قطري
196.160.238

 31دي�سمرب 2013
�ألف ريـال قطري
133.682.597

امل�ستوى 1
�ألف ريـال قطري
196.160.238

امل�ستوى 1
�ألف ريـال قطري
133.682.597

امل�ستوى 2
�ألف ريـال قطري
--

امل�ستوى 2
�ألف ريـال قطري
--

امل�ستوى 3
�ألف ريـال قطري
--

امل�ستوى 3
�ألف ريـال قطري
--

تدرج الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة  14.144.064ريال قطري ( 14.594.064 :2013ريـال قطري) بالتكلفة  ،وذلك لعدم قدرة الإدارة على حتديد القيمة
العادلة.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2014مل يكن هناك �أي حتويل بني امل�ستوى ( )1واملت�سوى ( )2يف قيا�س القيمة العادلة  ،وكذلك مل يكن هناك �أي حتويل
من � /إىل امل�ستوى ( )3يف قيا�س القيمة العادلة.
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