حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المف ّدى

حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة
سعادة السيد  /عبد اللّه بن خالد القحطاني
رئيس مجلس اإلدارة
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
مجلس اإلدارة

السيد الدكتور  /سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /محمد عبد اللّه المصطفوي الهاشمي
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور  /صالح محمد النابت

السيد  /أحمد عبد اللّه الخليفي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /محمد إبراهيم السليطي

السيد /حسن عبد اللّه حسن ابراهيم األصمخ

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
اإلدارة

السيد جي سوفاج

الدكتور  /محمد ناصر القحطاني

الرئيس التنفيذي

كوبوس لومبارد
المدير التنفيذي لقسم السوبرماركت
المدير التنفيذي إلدارة العمليات باإلنابة

كريم نوي
المدير التنفيذي التجاري
مدير إدارة اإلمدادات باإلنابة

نائب الرئيس التنفيذي

أزهار مشتاق
المدير التنفيذي لألعمال المالية
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تيك بو تشاو

األمين مستور الفايق

المدير التنفيذي للشؤون المالية

المدير التنفيذي إلدارة الشؤون القانونية
سكرتير مجلس اإلدارة

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
رسالة رئيس مجلس اإلدارة

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم
السادة المساهمين الكرام
يسرني ويشرفني أن أقدم لكم وبالنيابة عن مجلس االدارة ،التقرير السنوي ﻟﻤﺠموعة الميرة ألنشطتها عن السنة
المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣م ،والتي كانت سنة إنجازات ونمو ملحوظ.
لقد شهد عام  2013نموا ً في مساحة متاجر الشركة ومبيعاتها وفي صافي األرباح .فقد افتتحت فروع جديدة في
دولة قطر ،بما أسهم في زيادة مساحة المتاجر بحوالي  4,100مترا ً مربعا ً ،في حين شهدت المبيعات نموا ً بنسبة
 %29.4مقارنة بعام  ،2012إذ إرتفعت من  1.503.5مليون ريال قطري إلى  1.946مليون ريال قطري في  ،2013وزاد
صافي األرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة  ،%85.4أي من  105.8مليون ريال قطري إلى  196.1مليون ريال
قطري ،تضمنت أرباحا ً صافي ًة غير عادية ناتجة عن تعويضات فرع الخور بلغت قيمتها  71.4مليون ريال قطري.
كما شهدنا في بداية عام  ٢٠١٣افتتاح أول هايبر ماركت جيان في حياة بالزا ،وهو تتويج لالتفاقية الموقعة بين شركة
الميرة القابضة ومتاجر البيع بالتجزئة الفرنسية كازينو ،والتي تهدف إلى تطوير شبكة أسواق الهايبر ماركت ومحالت
السوبر ماركت ،تعاونا ً مع جيان هايبر ماركت في دول مختارة في منطقة الشرق األوسط .ويأتي افتتاح جيان هايبر
ماركت منسجما ً مع التزامنا للمساهمين أصحاب المصالح الرئيسة لتقديم الجودة العالية وعروض المنتجات المتنوعة
لعمالئنا.
وتع ّزز الوفاء للعهد الذي قطعته الميرة على نفسها للمجتمع في قطر ،بافتتاح الميرة لمركزين جديدين للتسوق هما:
النعيجة مول  ،ولقطيفيه مول ،-ولثالثة متاجر أخرى في سيلين ،وبفرلي هلز  ،٣وبروة مسيمير خالل العام المنصرم.
وقد جُ هّز النعيجة مول وفقا ً للمواصفات العالمية والتصميم الداخلي الجديد للميرة ،بما يوفّر مجاالً مريحا ً للتسوق.
إن متجر الميرة الجديد في النعيجة (بمساحته التي تصل إلى  ٢٠٠٠مترا ً مربعا ً) ،يؤكد على وعودنا التي قطعناها
إلى عمالئنا الكرام بتقديم مجموعة واسعة من عروض المواد الغذائية الطازجة ،مع االلتزام بالمعايير الدولية بشكل
صارم لضمان نضارة وجودة المنتج.

عبد اللّه بن خالد القحطاني
رئيس مجلس اإلدارة

كما افتتحت الميرة لقطيفيه مول المقام على مساحة  ٨٥٠مترا ً مربعا ً في نوفمبر  ،٢٠١٣وجُ هّز المول بأحدث
التصاميم الداخلية ،وأنظمة اإلنارة والتنظيم بما أسهم في جذب العديد من تجّ ار التجزئة المحليين والعالميين
فروع لها فيه .ويأتي هذا انطالقا ً من حرصنا على تعزيز شراكاتنا المستقبلية في هذا المول
ومشغلي المطاعم لفتح
ٍ
وجميع مراكز التسوق في المستقبل .ويعتبر هذا المول األول للميرة الذي يفتح أبوابه على مدار الساعة في جميع
ايام األسبوع.
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
رسالة رئيس مجلس اإلدارة

كما افتتح متجرا ً جديدا ً دائما ً على مدخل منتجع سيلين ،بُغي ًة من الميرة لخدمة روّاد اﻟﻤﺨيم وزوار تلك المنطقة في
جميع أوقات السنة ،علما ً أن الميرة أمضت ثالث سنوات من تواجدها هناك الذي اقتصر على اﻟﻤﺨيم الشتوي فقط
في سيلين.

اسمحوا لي أن أعرب لكم نيابة عن مجلس اإلدارة وعنكم أيها السادة والسيدات المساهمين الكرام ،عن خالص تقديرنا
وعميق شكرنا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى على رؤيته الحكيمة الثاقبة،
وقيادته الرشيدة واستمرار مساندته وتوجيهاته لتعزيز مكانة االقتصاد المحلي والمؤسسات االقتصادية بما يخدم مسيرة
التنمية في البالد.

على صعيد اإلنشاء وبناء الفروع والموالت الجديدة ،تتواصل أعمال بناء تسعة موالت ،وإعداد متجرا ً واحدا ً مؤجرا ً في
أحد الموالت التجارية الكبيرة في قطر .ومن المخطط أن تنتهي أعمال بناء الموالت التسعة وتجهيز المتجر العاشر
في عام ٢٠١٤م  ،وبانتهائها تزداد مساحة المتاجر لدينا بحوالي  18.000مترا ً مربعا ً أخرى .كما لدينا مخطط إلنشاء
 ١٥موالً آخر بمساحة اجمالية تقدر بحوالي  32.500مترا ً مربعا ً سيتم العمل على انشائها خالل مدة تمتد من عامين
إلى خمسة أعوام في مواقع عديدة في دولة قطر.

كما يعرب اﻟﻤﺠلس عن خالص الشكر والعرفان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية على حرصه بمساندة الميرة.
كما نتقدم بالشكر واإلمتننان العميق اليكم أنتم أيها المساهمون الكرام على ثقتكم والتزامكم ودعمكم المستمر
حتى أصبحت االنجازات والنمو أمرا ً يمكن تحقيقه وحقيقة ماثلة أمام أعيننا.

إن استراتيجيتنا تقوم على مضاعفة المساحة االجمالية لمتاجرنا لتصل إلى  100.000مترا ً مربعا ً عندما تصبح جميع
الموالت قيد التشغيل .ويجدر الذكر إن بناء الموالت الجديدة يتم وفقا ً للمواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث
التصاميم الداخلية وأنظمة اإلنارة التي ستتضمن المظهر وتجربة التسوّق الماثلة في مول لقطيفيه.

كما نعرب عن شكرنا إلى اإلدارة التنفيذية وموظفي الميرة على جهودهم والعمل الدؤوب والمثابرة واإلخالص .
نسأل الله العلي القدير سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ً باإليمان والمثابرة على تحقيق المزيد من االنجازات  ،وااللتزام
نحو خدمة وطننا العزيز  ،وأخواننا المساهمين وعمالئنا الكرام .

أما على المستوى اإلقليمي ،فإن الميرة قد واصلت أعمال تطوير الفروع الخمسة التي استحوذت عليها وهي (٣
هايبر ماركت و  ٢سوبر ماركت) في سلطنة عمان في شهر فبراير عام ٢٠١٣م  ،وتقدر المساحة االجمالية للمتاجر
بحوالي  15.400مترا ً مربعا ً ،وتقع الفروع في مناطق بركاء والخوير وصحار والفلج  ،ويعتبر مول عذيبة أكبرها  ،اذ تبلغ
مساحته  5.100مترا ً مربعا ً  ،وقد انتهت أعمال تطوير وإعادة تجهيز مول عذيبة في شهر نوفمبر  ، ٢٠١٣باإلضافة إلى
األعمال الجاري اإلعداد لها لتطوير عدد ثالثة ( )3متاجر أخرى (بين هايبر ماركت وسوبر ماركت) هذا العام لكي نجعل
مستوى هذه المتاجر مماثالً لنفس مستوى جودة متاجر الميرة الجديدة في قطر.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد اللّه بن خالد القحطاني
رئيس مجلس اإلدارة

ولكي يتم تمويل هذه التوسعات  ،قدم مجلس اإلدارة في مايو  ٢٠١٢م  ،مقترحا ً ً لزيادة رأس مال الشركة من
 10.000.000سهما ً الى  20.000.000سهما ً من خالل اصدار أسهم جديدة .ووافقتم أيها المساهمون الكرام على
هذا المقترح في اكتوبر عام  ٢٠١٢م ،وأصدرت األسهم الجديدة وهي  10.000.000سهما ً ،وبلغت قيمة السهم
حظي السهم بطلب كبير عليه إذ وصلت نسبة التغطية إلى حوالي مرة ونصف.
الواحد  ٩٥رياال .وقد
َ
سنبقى ملتزمين بتقديم استراتيجية النمو طويلة األجل والقيمة المستدامة للمساهمين الكرام  ،وبنفس الوقت نعمل
على إنجاز رؤيتنا لنصبح " متجر التجزئة المفضل في الجيرة".
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
تقرير مجلس االدارة

تقرير مجلس االدارة
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
تقرير مجلس االدارة

تقرير مجلس االدارة

افتتاح فروع جديدة لخدمة عدد السكان المتنامى في دولة قطر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

فى عام  2013تم افتتاح مركزان للتسوق عصريان لخدمة الجمهور وقاطني منطقتي النعيجة
ولقطيفية.
باإلضافة إلى ذلك ،قدمنا خدمة التسوق السهل الى المجتمعات المتواجدة في مجمع بفيرلي
هيلز  ،3وبروة -مسيمير.
ونزوال عند رغبة زبائننا ،استبدلنا المتجر الشتوي المؤقت في منطقة سيلين بمتجر دائم يوفر
المنتجات الطازجة واحتياجات التخييم للمشاركين فى المخيمات الموسيمية وزوار تلك المنطقة
على مدار السنة.

أعزائنا المساهمين،
يسر مجلس إدارة شركة الميرة للمواد االستهالكية (شركة مساهمة قطرية) أن يقدم لكم التقرير
السنوي الثامن عن عمل الشركة ووضعها المالي حتى تاريخ  31ديسمبر .2013
لقد واصلت شركتكم تحقيق اإلنجازات خالل عام  ،2013سواء على صعيد العمليات أو النتائج
المالية لعام .2013

إنشاء الوجهة المفضلة واألكثر تميزا" فى قطر فى مجال البيع بالتجزئة
على مدى ثمان سنوات ومنذ انطالقتها
المتواضعة في عام  ،2005تطورت شركة الميرة
من مجموعة من المحالت الصغيرة والمتوسطة
والسوبر ماركت العادية ،الى سلسلة من المتاجر
والهايبر ماركت العصرية والمتطورة في دولة قطر
وسلطنة عمان ،باإلضافة إلى سعيها الدائم لتطوير
التزامها بأن تكون المتجر االكثر تميزا ً وقربا ً فى قطر.

"نحن نقدم متاجر إلى
المجتمعات المحلية
لنجعل التسوق أسهل
وأكثر مالئمة و متعة"

"رسالتنا هي إنشاء الوجهة
المفضلة واألكثر تميزا" فى
قطر فى مجال البيع بالتجزئة "

عام ُ ، 2013
خضنا تحديا ً أكبر مع افتتاحنا أول هايبر ماركت "جيان" في حياة بالزا لخدمة زبائننا في
قطر عبر تحويل متجر المخازن الكبرى الذي استحوذنا عليه في مجمع حياة بالزا ،الى جيان هايبر
ماركت وهي عالمة تجارية بارزة عالميا.

إن عمليات التوسعة والتطوير التي اتممناها حتى هذا
التاريخ ومخططاتنا المستقبلية للتوسع والتطوير ،تصب
جميعها فى خدمة المجتمعات المحلية .نحن نقدم
متاجر إلى المجتمعات المحلية لنجعل التسوق أسهل
وأكثر مالئمة و متعة من خالل توفير مجموعة واسعة
من المنتجات الطازجة والضرورية التى تلبي إحتياجاتهم
اليومية وفي أماكن قريبة منهم.

كذلك شهد نفس العام إفتتاح متجرين لـ "دبليو أتش سميث" ( )WHSmithفي قطر تحت إدارة شركة
مكتبة الميرة بفرعي النعيجة مول وإزدان مول.
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
تقرير مجلس االدارة

إفتتاح فروع للميرة ألول مرة في سلطنة عمان
بهدف تعزيز وجودنا خارج دولة قطر ،افتتحنا خمسة متاجر
جديدة (" "3هايبرماركت ،و" "2سوبرماركت) في سلطنة
عمان ،وبذلك يصبح مجموع عدد المتاجر في المجموعة
" ، "38باالضافة إلى متجري دبليو أتش سميث ،والثالث الذى
سيتم افتتاحه خالل الربع االول من عام .2014

"خالل عام ،2013
افتتحنا خمسة متاجر
جديدة ( 3هايبرماركت،
و 2سوبرماركت)
في سلطنة عمان "

والتخطيط للبدء بأعمال البناء خالل السنتين الى الخمس
سنوات القادمة .وعند افتتاحها سيكون بمقدورنا توفير
متطلبات األسر واألفراد ممن يقطنون مختلف المناطق،
آخذين فى اإلعتبار التوسع السكاني والجغرافي فى دولة
قطر.

بناء موالت ومتاجر جديدة للميرة في انحاء دولة قطر
إستشراقا ً للمستقبل وبما يتماشى مع رؤية قطر  2030باشرنا عمليات بناء لتسعة موالت حديثة ذات
مواقع استراتيجية ليس فقط من أجل توفير السوبر ماركت ولكن أيضا ً المنتجات والخدمات االساسية
والمطاعم ،عبر الشراكة مع شركات معروفة للصيدلة والرعاية الصحية والبنوك ،الذين يقدمون
خدمات ترتقي إلى تطلعاتنا ،باالضافة الى مشغلي المطاعم والمقاهي المعروفة دوليا ً.
كل تلك الخدمات ووسائل الراحة األخرى ،ستعزز من متعة التسوق وتخلق جوا ً نابضا ً بالحياة بين
السكان ،وتجعل موالت الميرة وجهة عائلية مختارة من اجل
"إستشراقا ً للمستقبل التسوق واإللتقاء بين الجيران واألصدقاء.

وبما يتماشى مع رؤية
قطر  ،2030باشرنا
عمليات بناء لتسعة
موالت حديثة ذات
مواقع استراتيجية في
انحاء دولة قطر"

إضافة إلى ذلك ،فقد استأجرنا  1700متر مربع في مول
تسوق جديد في الدوحة وهو مول الخليج ومن المتوقع ان
يفتتح ابوابه في الربع الثاني من عام  ،2014ويتميز هذا المتجر
الجديد للميرة بتصميم داخلي حديث ،مع تزويده بأحدث أنواع
اإلضاءة واألرضيات ،األمر الذي سيوفر لزبائننا تجربة التسوق التي
يتوقعونها من المتاجر الراقية وبنفس األسعار الموجودة فى
متاجر الميرة األخرى.
ً
هنالك أيضا ً خمسة عشرة موال جديدا ً في طور الدراسة
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"هنالك أيضا ً خمسة
عشرة موال ً جديدا ً
في طور الدراسة
والتخطيط للبدء
بأعمال البناء خالل
السنتين الى الخمس
سنوات القادمة"
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مراجعة األعمال لعام 2013
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
مراجعة األعمال لعام 2013

العمليات

مراجعة األعمال لعام 2013

خلق مظهر جذاب لمتاجر الميرة

تقييم األداء ومؤشرات العمليات

ارتفعت مكانة الميرة في السوق كعالمة تجارية بشكل ملحوظ نتيجة االستثمارات التى قمنا بها
فى السنوات الثالث الماضية في تطوير وبناء موالت ومتاجر جديدة؛
إن التصميم الداخلي الجذاب وتوزيعات اإلضاءة واألرضيات المتطورة ،سلطت الضوء على الميرة،
مما حف ّز العديد من الشركات المحلية والعالمية الى اإلعراب عن رغبتها في الشراكة مع الميرة
بهدف خدمة مجتمعاتنا المحلية من خالل هذه الموالت والمتاجر الجديدة وتلك المُعاد تطويرها.

•زيادة مساحة التسوق اإلجمالية بحوالى  4,100مترا ً مربعا ً بإضافة عدد  2سوبر ماركت وعدد
 3متاجر صغيرة أخرى.
•افتتاح أول متجر لـ جيان هايبرماركت في قطر.
•افتتاح متجرين لـ دبليو أتش سميث ( )WHSmithتحت إدارة شركة مكتبة الميرة.
•افتتاح خمسة متاجر جديدة في عمان بمساحة  15.400مترا ً مربعا ً.

إن "المظهر الجذاب" الخاص بموالتنا الجديدة والمعاد تحديثها ،والتي نركز فيها بشكل خاص
على عبارة "طازجة" باإلضافة الى تحويل وتغيير اسم المخازن الكبرى إلى "جيان" في حياة بالزا
مع االحتفاظ بنفس خط األسعار مع باقي متاجر الميرة ،وجد صدى ايجابيا ً من قبل زبائننا ،وهذا
دليل على ارتفاع نسبة االقبال والمبيعات فى هذه المتاجر.
			

المؤشرات المالية
•ارتفاع مبيعات المجموعة بمقدار  442.4مليون ريال قطري ،بنسبة  ،٪ 29.4لتصل الى
 1,946.0مليون ريال قطري.
•ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار  63.8مليون ريال قطري ،بنسبة  ،٪ 25.0لتصل الى
 319.5مليون ريال قطري.
•ارتفاع إيرادات إيجار المحالت للمجموعة بمقدار  3.8مليون ريال قطري ،بنسبة  ،٪ 11.7لتصل
الى  36.6مليون ريال قطري.
•بلغ الربح الناتج من إستمالك األراضي والمباني في الخور  71.4مليون ريال قطري.
•زيادة اإليرادات التشغيلية للمجموعة بمقدار  ٪ 21.2لتصل إلى  382.2ريال قطري.
•ارتفاع صافي أرباح المجموعة العائد إلى مالكي الشركة بعد حقوق األقلية الغير مسيطرة
ومتضمنا ً الربح الناتج من إستمالك األراضي والمباني ،بنسبة  ٪ 85.4ليصل إلى  196.1مليون
ريال قطري.
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وأيضا ً ارتفع إجمالي عدد عمليات التسوق لعمالء شركة الميرة للمواد اإلستهالكية بنسبة ،٪ 10
من  19.2مليون في عام  2012حتى  21.1مليون ريال قطري في عام  ، 2013في حين ارتفع
متوسط سلة مشتريات العميل بنسبة  ٪ 2.8من  83.35ريال قطري في عام  2012إلى 85.63
ريال قطري في عام .2013

سنستمر على مدى األعوام القليلة القادمة في بناء وتطوير متاجر تتمتع بنفس "المظهر الجذاب"
مع سعينا إلضافة احدث االبتكارات على تصميم هذه المتاجر بحيث يصبح مع نهاية عام 2016
التسوق في موالت ومتاجر الميرة تجربة فريدة ال تشبهٌ غيرها.
وبشكل عام ،أصبح اسلوب عرض البضائع اكثر تركيزا ً على العمالء مع توفير المنتجات الطازجة بشكل
رئيسي.
إن الجودة والنوعية المحسّ نة للمنتجات والبضائع المعروضة عموما تلقى قبوالً في األسواق
ومعها ترتفع حصتنا فى السوق.
إن نمط الحياة الخاص بزبائننا وعاداتهم التسوقية في تغير مستمر ،ونحن كبائعين بالتجزئة
ومقدمي خدمات متنوعة وموزعة فى دولة قطر توزيعا ً استراتيجيا ً ومدروسا ً بدقة عالية ،نمتلك
فى الميرة القدرة واألدوات الالزمة لمواكبة المتطلبات الالمتناهية لزبائننا.
واآلن ،بات لزبائننا خيارات اكثر تنوعا ً عن أين؟ وكيف؟ وماذا يتسوقون؟ عندما يرتادون موالت ومتاجر
الميرة.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة  ٪ 25.0من  255.7مليون ريال قطري في عام  ، 2012إلى  319.5مليون
ريال قطري في عام .2013

إستمالك األراضي والمباني
في يوليو عام  ، 2013كجزء من مخطط الدولة لتصميم وتوسيع البنية التحتية ،باعت مجموعة
الميرة أرض ومبنى فرع الخور ،حيث كانت قيمتهما الدفترية الصافية  1.0مليون ريال قطري ،الى
حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقد بلغ إجمالي العائد 72.4
ربح صافي من إستمالك األراضي والمباني
مليون ريال قطري من البيع ،مما أسهم في تحقيق ٍ
قدره  71.4مليون ريال قطري.

النتائج المالية

إيرادات التشغيل

المبيعات ومجمل الربح
زادت إيرادات التشغيل بنسبة  ٪ 21,2إلى  382.2مليون ريال قطري.

لقد أسهمت إضافة متاجر جديدة وزيادة اإلقبال على فروع الميرة المختلفة وتجديد بعض الفروع
في عام  2013إلى نمو وزيادة قوية في المبيعات؛

كما زادت إيرادات تأجير المحالت في مختلف فروع الشركة في عام  2013بنسبة  ٪ 11,7لتصل
الى  36.6مليون ريال قطري مقارنة بـــ  32.7مليون ريال قطري عام .2012

وارتفعت مبيعات المجموعة للعام  2013بنسبة  ،٪ 29.4إلى ما يقرب من ملياري ريال قطري
(من  1,503.5مليون ريال قطري في عام  2012إلى  1,946.0مليون ريال قطري).
كما ارتفعت مبيعات المنتجات الطازجة في عام  2013لشركة الميرة بنسبة  ٪ 24.4عن العام
الماضي وساهمت بما يعادل  ٪ 19.0من إجمالي مبيعات التجزئة في قطر.
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ديون للبنك

صافي الربح العائد الى مساهمي الشركة

سددت الشركة جميع القروض للبنوك خالل هذا العام ،وليس على الشركة أي ديون للبنوك كما
في  31ديسمبر .2013

ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد استمالك األراضي والمباني بمقدار  71.4مليون
ريال قطري بنسبة  ٪ 85.4ليصل إلى  196.1مليون ريال قطري في حين ارتفع الربح العائد الى
مساهمي الشركة ،باستثناء العائد من إستمالك االراضي والمباني ،بنسبة  ٪ 17.9ليصل إلى 124.7
مليون ريال قطري.

استثمارات متوفرة للبيع

ارتفعت اإلستثمارات المتوفرة للبيع بنسبة  ،٪ 17.8من  125.8مليون ريال قطري في عام ، 2012
إلى  148.3مليون ريال قطري كما في  31ديسمبر .2013
حققت المحفظة االستثمارية للشركة أرباحا ً صافية وصلت إلى  14.9مليون ريال قطري بما يعادل
نسبة  %98.4من  7.5مليون ريال قطري للعام السابق.
توزيعات األرباح لعام  2013كانت  5.3مليون ريال قطري بإنخفاض بنسبة .%9.4

العائد على السهم متضمنا ً دخل اإلستمالك

ارتفع فى عام  2013الدخل المحقق من إستمالك األراضي والمباني والعائد على السهم الواحد،
بمقدار 10.27ريال قطري )المعدلة لزيادة رأس المال )  ،مقارن ًة بــــــ  9.00ريال قطري عن عام
( 2012معدلة لزيادة رأس المال).

إجمالي الموجودات

زاد إجمالي الموجودات بنسبة  ،٪ 71.6من  1,046.2مليون ريال قطري في عام  2012إلى
 1,795.3مليون ريال قطري كما في  31ديسمبر .2013

زيادة رأس المال

فى  25مارس  ، 2013بعد الحصول على الموافقات الالزمة ،وموافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  8أكتوبر  ،2012أصدرت المجموعة  10مليون سهم
لزيادة رأس المال بسعر إصدار  95.00ريال قطري للسهم الواحد ،ووصلت نسبة التغطية .%140

إجمالي حقوق المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة  ٪ 360.0من  305.2مليون ريال قطري في عام 2012
إلى  1,404.0مليون ريال قطري كما في  31ديسمبر  2013نتيجة لزيادة رأس المال والعائد
المحقق خالل العام .2013
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يظهر الهيكل القانوني للمجموعة في الرسم البياني أدناه:

الهيكلية القانونية لمجموعة الميرة
شركة الميرة للمواد االستهالكية (ش.م.ق) هي الشركة األم للشركات التالية:
الشركات التابعة:
•شركة الميرة القابضة "ذ.م.م"
•شركة الميرة للتطوير "ذ.م.م"
•شركة الميرة لألسواق المركزية "ش.ش.و"
•شركة األسواق القطرية "ذ.م.م"
•شركة مخابز األمراء "ذ.م.م"
•شركة مكتبة الميرة "ش.ش.و"

100 %

99 %

شركات تابعة في الخارج:
•شركة  ALGEللتجزئة "ذ.م.م"
•شركة الميرة عمان "ش.م.ع.م"
•شركة اسواق الميرة "ش.م.ع.م"

1%

1%

99 %

99 %

1%

99 %

1%

100%

51%
%49
%30

69%

%30

69%
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1%

1%

المؤشرات االساسية لألداء
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البيانات المالية الموحدة مع تقرير مدقق
الحسابات المستقل للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2013
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إحتيال أو عن خطأ .وعند القيام بتقييم تلك المخاطر  ،يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات
الرقابة الداخلية للمجموعة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة  ،وذلك
لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف  ،وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية
الرقابة الداخلية لدى المجموعة .يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية
المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة  ،وكذلك تقييم العرض االجمالي
للبيانات المالية الموحدة.
نعتقد أن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا حول التدقيق.

تقرير حول البيانات المالية

تقرير مدقق الحسابات المستقل (تتمة)

السادة /المساهمين المحترمين
شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
الدوحة – قطر

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
( «الشركة» ) والشركات التابعة لها (والمشار إليها مجتمعة بـ «المجموعة» )  ،والتي تتكون من
بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2013وكالً من بيانات األرباح أو الخسائر وبيان األرباح
أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ  ،وملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات
تفسيرية أخرى.

الـرأي
في رأينا  ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية،
المركز المالي الموحد لشركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق) والشركات التابعة لها كما في
 31ديسمبر  2013وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ
وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير
الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات التجارية القطري  ،واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي
تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء
جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

تقرير حول المتطلبات القانونية و»التشريعية» األخرى
برأينا أيضا ً ،أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البضاعة تم جردها  ،كما وقد حصلنا
على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا  ،وإن محتويات تقرير
مجلس اإلدارة السنوي متفقة مع سجالت ودفاتر الشركة .وأنه  ،وفي حدود المعلومات التي
توافرت لدينا  ،لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام النظام األساسي للشركة أو ألحكام
قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )5لسنة  2002على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط
الشركة أو في مركزها المالي الموحد.

مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادا ً إلى تدقيقنا .لقد قمنا
بتدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك
المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.
يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في
البيانات المالية الموحدة .تستند اإلجراءات المختارة إلى التقدير المهني لمدقق الحسابات  ،بما
في ذلك تقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة  ،سواء كانت ناشئة عن

عن ديلويت آند توش
فرع قطر

		 الدوحة  -قطر في
		 17فبراير 2014

مدحـــــــت صالحــــــــــه
شـــــــــــريك
سجل مراقبي الحسابات رقم ()257
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2013

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2013
إيضاحات
الموجودات

2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

إيضاحات

موجودات غير متداولة

حقوق الملكية لمساهمي الشركة

1.364.185.671

302,947,238

حقوق األقلية غير المسيطرة

39,785,118

2,286,605

إجمالي حقوق المساهمين

1.403.970.789

305.233.843

عقارات ومعدات

5

284,324,943

233.147.629

موجودات غير ملموسة

6

11,804,398

9.912.534

إستثمارات مالية متاحة للبيع

7

148,276,661

125.825.910

المطلوبات

األصول الضريبية المؤجلة

17

490,162

--

مطلوبات غير متداولة

شهرة

8

إجمالي الموجودات غير المتداولة

2013

2012

344,097,998

227.028.986

قروض وتسهيالت بنكية

14

--

408.498.236

788,994,162

595.915.059

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15

21,095,034

17.897.797

21,095,034

426.396.033

إجمالي المطلوبات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون

9

148,548,895

116.018.879

مطلوبات متداولة

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ً

10

47,929,842

35.799.332

ذمم دائنة ومستحقات

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

11

370.270.877

314.545.282

809,863,801

298.441.888

إجمالي المطلوبات المتداولة

370.270.877

314.545.282

إجمالي الموجودات المتداولة

1,006,342,538

450.260.099

إجمالي المطلوبات

391.365.911

740.941.315

إجمالي الموجودات

1,795,336,700

1.046.175,158

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

1,795,336,700

1.046.175.158
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حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال

12

200,000,000

100.000.000

سعادة السيد  /عبد اللّه بن خالد القحطاني

الدكتور  /سيف سعيد السويدي

إحتياطي قانوني

13

901,289,603

53,509,967

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

إحتياطي إختياري

13

21,750,835

21,750,835

إحتياطي القيمة العادلة

6,609,740

4,504,437

أرباح مدورة

234.535.493

123,181,999
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءآ من هذه البيانات المالية
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
إيضاحات

2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

2013

2012

إيضاحات

ريـال قطري

ريـال قطري

العائد إلى:
المبيعات

1,945,952,216

1.503.516.973

المساهمين بالشركة

196.123.109

105.755.855

تكلفة المبيعات

()1,626,436,774

()1.247.842.467

حقوق األقلية غير المسيطرة

()501,698

()603.456

إجمالي الربح

319,515,442

255.674.506

195.621.411

105.152.399

إيراد إيجارات المحالت

الربح األساسي والمخفف على السهم

22

36,584,593

32.742.429

26,065,893

26.999.190

العائد على السهم كما عرض سابقا

--

10,58

382,165,928

315.416.125

العائد على السهم ( 2012معدل)

10.27

9.00

مصروفات عمومية وإدارية

21

()220.401.189

()173.995.732

المتوسط المرجح لعدد األسهم

19,101,370

11,757,049

اإلستهالك

5

()32,627,390

()22.205.745

إطفاء الموجودات غير الملموسة

6

()1.733.251

()1.932.199

تكاليف التمويل

()3,690,470

()12,130,050

الربح قبل تأثير إستمالك األراضي والمباني

123.713.628

105.152.399

71.417.621

--

195.131.249

105.152.399

490.162

--

صافي الحركة على القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

195.621.411

105.152.399

إجمالي الدخل الشامل للسنة

إيرادات أخرى

20

اإليرادات التشغيلية

الربح الناتج من إستمالك األراضي والمباني

5

الربح قبل ضريبة الدخل
المسترجع من ضربية الدخل

17

ربح السنة

بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
إيضاحات

2013
ريـال قطري
195.621.411

ربح السنة

2012
ريـال قطري
105.152.399

بنود الدخل الشامل األخرى
23

2,105,303

()1.769.263

197.726.714

103.383.136

العائد إلى:
مساهمي الشركة
حقوق األقلية غير المسيطرة
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءآ من هذه البيانات المالية
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103.986.592 198.228.412
()501,698
()603.456
103.383.136 197.726.714

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ابيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
رأس المال

عالوة إصدار
على رأس المال

إحتياطي
قانوني

إحتياطي
إختياري

إحتياطي
القيمة العادلة

أرباح مدورة

حقوق الملكية
لمساهمي الشركة

حقوق األقلية
غير المسيطرة

إجمالي حقوق
المساهمين

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

الرصيد في  1يناير 2012

100.000.000

--

53.509.967

21.750.835

6.273.700

89.922.728

271.457.230

--

271.457.230

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

--

()1.769.263

105.755.855

103.986.592

()603.456

103.383.136

مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية
(إيضاح رقم )19

--

--

--

--

--

()2.496.584

()2.496.584

--

()2.496.584

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة عن
االستثمار في الشركات التابعة

--

--

--

--

--

--

--

2.890.061

2.890.061

أرباح معلنة للتوزيع (إيضاح رقم ) 18

--

--

--

--

--

()70.000.000

()70.000.000

--

()70.000.000

الرصيد في  31ديسمبر 2012

100.000.000

--

53.509.967

21.750.835

4.504.437

123.181.999

302.947.238

2.286.605

305.233.843

الزيادة في رأس المال

100,000,000

847,779,636

--

--

--

--

947.779.636

--

947.779.636

إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

--

2,105,303

196.123.109

198.228.412

()501,698

197.726.714

مساهمة في صندوق األنشطة اإلجتماعية
(إيضاح رقم )19

--

--

--

--

--

()4.769.615

()4.769.615

--

()4.769.615

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة عن
االستثمار في الشركات التابعة

--

--

--

--

--

--

--

38,000,211

38,000,211

المحول الى اإلحتياطي القانوني

--

()847,779,636

847,779,636

--

--

--

--

--

--

أرباح معلنة للتوزيع (إيضاح رقم )18

--

--

--

--

--

()80,000,000

()80,000,000

--

()80,000,000

الرصيد في  31ديسمبر 2013

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

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءآ من هذه البيانات المالية
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
إيضاحات

2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

إيضاحات

األنشطة التشغيلية

2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

األنشطة اإلستثمارية
195.131.249

الربح قبل ضريبة الدخل

()116,786,292

--

شراء إستثمارات متاحة للبيع

()218,403,566

()119.604.532

المتحصل من إستثمارات متاحة للبيع

212,939,355

109.241.638

شراء عقارات ومعدات

()89,974,836

()83.097.457

المتحصل من بيع عقارات ومعدات

73,705,576

65.369

شراء موجودات غير ملموسة

()1,235,748

--

11

()556,409,910

27.264.032

20

5,338,503

5.892.508
1.782.504
()58.455.938

إستحواذ خالل العام ،بالصافي من النقد المحصل

105.152.399

تعديالت:

8

اإلستهالك

5

32,865,935

22.475.783

إطفاء الموجودات غير الملموسة

6

1,733,251

1.932.199

إيراد الفوائد

()7,274,115

()1.782.504

صافي الربح من بيع إستثمارات متاحة للبيع

()14,881,237

()7.501.520

صافي الحركة في ودائع تستحق بعد  90يوم

صافي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

184,376

18.912

توزيعات أرباح مستلمة

4,877,741

4.674.394

فوائد مستلمة

4,522,229

958,323

--

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()686,304,689

()65,624,883

()40.925

إيرادات أرباح موزعة

()5,338,503

()5.892.508

تكاليف التمويل

3,690,470

12.130.050

146.322.607

131.166.280

15

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والتالفة
صافي ربح بيع عقارات ومعدات

20 & 5

األنشطة التمويلية
المحصل من القروض والتسهيالت البنكية

--

410.134.826

سداد قروض وتسهيالت البنكية

()408,498,236

()248.301.993

المحصل من زيادة رأس المال

947,779,636

--

توزيعات أرباح مدفوعة

()69,670,710

()54.261.748

الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما ً

()8.868.664

3.365.396

فوائد مدفوعة

()3,690,470

()15.111.931

المخزون

()18,077,363

()28.315.916

الذمم الدائنة والمستحقات

24.020.410

71.210.101

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة من
االستثمار في الشركات التابعة

38.000.211

2.890.061

النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

143,396,990

177.425.861

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

503.920.431

95.349.215

()1,680,504

()5.448.853

مساهمة صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية

()4,320,225

(النقص)  /الزيادة في النقد وشبه النقد

()44,987,997

--

208.870.285

النقد وشبه النقد في بداية السنة

253,518,099

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

137,396,261

171.977.008

النقد وشبه النقد في نهاية السنة

44.647.814
253.518.099

التغيرات في رأس المال العامل:

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

15

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءآ من هذه البيانات المالية
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11

208,530,102

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 .1التأسيس والنشاط

شركة الميرة القابضة (ذ.م.م) («الميرة القابضة») هي شركة ذات مسئولية محدودة  ،أسست في
دولة قطر .تعمل الشركة في إدارة إستثمارات المجموعة وشركاتها التابعة  ،وتملك براءات اإلختراع
واألعمال التجارية وتملك المنقوالت والعقارات الالزمة ألعمال الشركة.

في  13يوليو  2004تم إصدار القانون رقم ( )24لسنة  2004والذي نص على تحويل الجمعيات
اإلستهالكية السابقة إلى شركة مساهمة قطرية برأس مال قدره  100.000.000ريـال قطري  ،وبناءا ً
عليه تم إنشاء شركة الميرة للمواد اإلستهالكية والتي تخضع لقانون الشركات التجارية القطري
رقم ( )5لسنة  .2002تم تسجيل الشركة تحت المادة  68من قانون الشركات بسجل تجاري رقم
( )29969بتاريخ  2مارس .2005

شركة الميرة لألسواق المركزية (ش.ش.و) («الميرة لألسواق المركزية») هي شركة الشخص الواحد
 ،أسست في دولة قطر .تعمل الشركة في اإلستثمار في المشروعات وتأسيس الشركات وإدارتها
وتملك األسهم والحصص في الشركات وتملك المنقوالت والعقارات الالزمة ألعمال الشركة.
شركة الميرة للتطوير (ذ.م.م) («الميرة للتطوير») هي شركة ذات مسئولية محدودة  ،أسست في
دولة قطر .تعمل الشركة في إدارة الشركات التي تمتلكها  ،وإمتالك براءات اإلختراع واألعمال التجارية
واإلمتيازات وإمتالك العقارات لالزمة ألعمال الشركة.

في  8أكتوبر  ،2012وافق المساهمون على زيادة رأس المال إلى  20.000.000سهم بقيمة
أسمية  10ريـال قطري للسهم الواحد  ،وأصدرت الشركة  10.000.000سهم بقيمة  95ريـال
قطري للسهم الواحد وتم إغالق اإلكتتاب في  10فبراير .2013
تشتمل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها والمشار اليها مجتمعة بـ «المجموعة»
على التجارة بالجملة والتجزئة في مختلف أنواع المواد اإلستهالكية  ،وتملّك وإدارة محالت بيع
التجزئة  ،والتجارة في المواد الغذائية والسلع اإلستهالكية.

الشركة القطرية لألسواق (ذ.م.م) («األسواق القطرية») هي شركة ذات مسئولية محدودة أسست
في دولة قطر .تعمل الشركة في بيع المواد الغذائية والمواد المنزلية والمالبس.

إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر  ،وتملك حكومة دولة قطر ما نسبته  %26من أسهم
الشركة.

شركة مخابز األمراء («األمراء») هي شركة ذات مسئولية محدودة أسست في دولة قطر .تعمل
الشركة في إنتاج وبيع منتجات الخبز.

الشركة هي الشركة األم للشركات التالية:

شركة  ALGEللبيع بالتجزئة («شركة  )»ALGEهي شركة ذات مسؤولية محدودة  ،أسست في
سويسرا .تساهم في تطوير البيع بالتجزئة في تونس ،ليبيا ،مصر واألردن .لم تقم الشركة ببدء
نشاطها بعد كما في تاريخ نهاية البيانات المالية.

إسم الشركة
شركة الميرة القابضة (ذ.م.م)
شركة الميرة االسواق المركزية
(ش.ش.و)
شركة الميرة للتطوير (ذ.م.م)
الشركة القطرية لألسواق (ذ.م.م)
شركة مخابز األمراء (ذ.م.م)
شركة  ALGEللبيع بالتجزئة
شركة الميرة عُ مان
شركة الميرة لألسواق
مكتبة الميرة (ش.ش.و)

بلد التأسيس

العالقة

حصة الشركة األم
2012
2013

قطر

شركة تابعة

%100

%100

قطر

شركة تابعة

%100

%100

قطر
قطر
قطر
سويسرا
عُمان
عُمان
قطر

شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة

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

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

شركة الميرة عُمان («الميرة عُمان») هي شركة ذات مسؤولية محدودة  ،أسست في سلطنة
عُمان .نشاط الشركة هو قطاع اإلنشاءات وإدارة المجمعات التجارية وملحقاتها .لم تقم الشركة
ببدء نشاطها بعد كما في تاريخ نهاية البيانات المالية .تم اإلفصاح عن المعلومات المالية للشركة
التابعة في إيضاح .27
شركة الميرة لألسواق («الميرة لألسواق») هي شركة ذات مسؤولية محدودة  ،أسست في
سلطنة عُمان  ،ونشاطها هو إنشاء وتطوير المجمعات التجارية ومحالت األغذية ومحالت األغذية
العمالقة .تم اإلفصاح عن المعلومات المالية للشركة التابعة في إيضاح .27
مكتبة الميرة («مكتبة الميرة») هي شركة الشخص الواحد  ،أسست في دولة قطر .إن نشاط
الشركة هو بيع القرطاسية ومستلزمات الكمبيوتر والكتب واأللعاب.
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  17فبراير .2014

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )7األدوات المالية  :اإلفصاحات»  -تعديالت تحسن
عملية عرض األصول المالية واإللتزامات المالية.
(المعدّل)
معيار المحاسبة الدولي رقم (( )19المعدّل) « منافع الموظفين «  -معيار معدل ناتج من
منافع ما بعد التوظيف ومشاريع إنهاء المنافع.
«البيانات المالية الموحدة والمنفصلة « (مع
معيار المحاسبة الدولي رقم ()27
إمكانية التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره
كاآلتي :معيار المحاسبة الدولي رقم ()27
«البيانات المالية المنفصلة».
«اإلستثمارات في شركات زميلة» (مع إمكانية
معيار المحاسبة الدولي رقم ()28
التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره كاآلتي :معيار
المحاسبة الدولي رقم (« )28اإلستثمار في
شركة زميلة والمشاريع المشتركة».
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 10و  11و تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية
رقم ( 10و  11و  )12بعد إصدار هذه المعايير
( ) 12تعديالت*)
وذلك لتوضيح بعض التوجيهات عند التطبيق
المبدئي للمعايير.
التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية تعديالت إلصدار توضيحات على خمسة
للتقارير المالية 2011 – 2009
معايير دولية للتقارير المالية – المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( )1ومعايير المحاسبة
الدولية رقم ( 1و  16و  32و .)34

 .2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
 1,2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على
البيانات المالية
في تاريخ إعداد هذه البيانات المالية  ،كانت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية
سارية المفعول للسنة الحالية:

المعايير الجديدة
ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2013
•المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )10البيانات المالية الموحدة»* .
•المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )11ترتيبات تعاقدية»* .
•المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )12إفصاح الحصص في الشركات األخرى»* .
•المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (« )13قياس القيمة العادلة».

المعايير المعدّلة
سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو .2012
«عرض البيانات المالية»  -تعديالت إلدخال
معيار المحاسبة الدولي رقم (( )1المعدّل)
مصطلحات جديدة لبيان الدخل وبنود الدخل
الشامل األخرى.

* في مايو  ، 2011تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات
الزميلة وإفصاحات متضمنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 10و  11و  )12ومعايير محاسبية
دولية رقم (( )27كما هو معدّل في  )2011ورقم (( )28كما هو معدّل في  .)2011تلك الخمسة
معايير تكون قيد التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013كما تم عمل تعديالت
على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 10و  11و  )12بعد إصدار هذه المعايير وذلك لتوضيح
بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.

ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد  1يناير .2013
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( « )1تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
للمرة األولى « .تعديالت للسماح بالتطبيق
(المعدّل)
المستقبلي لمعيار المحاسبة الدولي رقم
( )39والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9
والفقرة ( 10أ) من معيار المحاسبة الدولي
رقم ( )20للقروض الحكومية المعلقة بتاريخ
اإلنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.
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التفسيرات الجديدة

معيار المحاسبة الدولي رقم (( )36المعدّل) تعديالت ناتجة من إيضاح المبالغ المحصلة
للموجودات غير المالية.
معيار المحاسبة الدولي رقم (( )39المعدّل) اإلعتراف والقياس لتوضيح أنه ال توجد حاجة
تعديل معيار المحاسبة رقم ( )39األدوات إليقاف حسابات التحوط إذا كانت مشتقات
التحوط مستبدلة  ،وذلك عند إستيفاء معايير
المالية
معينة.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2013
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير «تكاليف الفصل في عملية إنتاج المعادن».
المالية رقم ()20
إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية
للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2013بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات
المالية واإليضاحات.

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2017
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )7إيضاح األدوات المالية « -تعديالت تتطلب
إفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار
(المعدّل)
الدولي للتقارير المالية رقم (.»)9

 2,2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية
المفعول
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية
المفعول التالية:

سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
معيار المحاسبة الدولي رقم (( )19المعدّل) تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية
ربط المساهمات من الموظفين أو األطراف
األخرى إلى فترة الخدمة المرتبطة بها.
تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير
الدولية للتقارير المالية رقم ( 2و  3و  8و )13
للتقارير المالية 2012 – 2010
ومعايير المحاسبة الدولية رقم ( 16و  38و .)24
تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير
الدولية للتقارير المالية رقم ( 1و  3و  )13ومعيار
للتقارير المالية 2013 – 2011
المحاسبة الدولي رقم (.)40

المعايير الجديدة
سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2017
«األدوات المالية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ()9

المعايير المعدّلة
سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
معيار المحاسبة الدولي رقم (( )32المعدّل) «األدوات المالية  :العرض – تعديالت لتوضيح
التطبيقات المتعلقة بتسوية المتطلبات.
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 10و )12
ومعيار المحاسبة الدولي رقم (( )27المعدّل)
 :تعديالت لتقديم إستثناءات من المتطلبات
لتوحيد اإلستثمار من الشركات التابعة
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ( 10و  )12تعديالت لتقديم إستثناءات من المتطلبات
ومعيار المحاسبة الدولي رقم (( )27المعدّل) لتوحيد اإلستثمار من الشركات التابعة .

التفسيرات الجديدة
سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2014
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات
في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري
المالية رقم (« )21الضرائب».
على البيانات المالية للمجموعة في فترة
التطبيق المبدئي  ،فيما عدا بعض التغيرات
في العرض واإلفصاح.
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 .3أسس إعداد البيانات المالية والسياسات المحاسبية الهامة

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس الفترة المالية للشركة األم وباستخدام سياسات
محاسبية متطابقة.

بيان اإللتزام

البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة الشركات التابعة لها .ويتم تحقيق السيطرة
عندما يكون للشركة:
•السلطة على المستثمر
•تتأثر ،أو لديها الحقوق ،لعوائد متغيرة من مشاركتها مع المستثمر
•القدرة على استخدام قوتها للتأثير على عوائدها

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقانون الشركات
التجارية القطري.

أسس إعداد البيانات المالية
يتم إعداد البيان وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية  ،بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع التي تقاس بالقيمة
العادلة.

يتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة ،وكذلك تستبعد أي أرباح وخسائر
غير محققة ناتجة من المعامالت بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
تمثل الحقوق غير المسيطرة الجزء من الربح أو الخسارة وصافي الموجودات التي ال تملكها
المجموعة  ،ويظهر كبند منفصل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد وبيان األرباح أو الخسائر وبنود
الدخل الشامل األخرى الموحد وضمن حقوق المساهمين في بيان المركز المالي الموحد
منفصالً عن حقوق المساهمين بالشركة األم.

القيمة العادلة هي السعر المستلم لبيع أصل أو تم دفعه لتحويل إلتزام ضمن النشاط اإلعتيادي
للمشاركين في السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته
بشكل مباشر أو تقديره بإستخدام طرق تقييم أخرى.
ألغراض التقارير المالية  ،يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إلى مستوى  1و  2و  3بناءا ً على درجة
المدخالت التي يتم عن طريقها مالحظة قياس القيمة العادلة ومدى أهمية هذه المدخالت في
قياس القيمة العادلة بشكل كامل  ،والتي يتم توضيحها كالتالي:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :2تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة
المسجلة  ،واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال
تعتمد على بيانات سوقية واضحة.

اإليرادات
تشمل اإليرادات القيمة العادلة للمبالغ المالية المستلمة أو القابلة لإلستالم مقابل بيع السلع
والخدمات خالل النشاط التجاري للمجموعة .ويدرج اإليراد الصافي بعد المرتجعات والحسومات
والخصم .تعترف المجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس اإليرادات بشكل موثوق  ،وعندما
يكون باإلمكان تدفق المنافع اإلقتصادية مستقبالً للمجموعة وعند إستيفاء معايير معينة لكل نشاط
من أنشطتها بحسب ما هو موضح أدناه

مبيعات السلع – التجزئة

فيما يلى السياسات المحاسبية الهامة
أسس توحيد البيانات المالية

تقوم المجموعة بتشغيل سلسلة من منافذ بيع التجزئة .ويتم اإلعتراف بمبيعات السلع عندما يتم
بيع البضاعة للعميل .تتم مبيعات التجزئة عادة نقدا أو ببطاقة اإلئتمان.

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة .يتم توحيد الشركات
التابعة بالكامل من تاريخ تملكها  ،وهو التاريخ الذي تسيطر فيه المجموعة على الشركة وتعرف
السيطرة بأنها القدرة على التحكم بالسياسات التشغيلية والمالية بهدف الحصول على منافع
إقتصادية  ،ويستمر توحيدها حتى التاريخ الذي تنتهي فيه السيطرة.

إيراد إيجار المحالت
يتم اإلعتراف بإيراد إيجار المحالت فى بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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إيرادات الفوائد وتوزيعات األرباح

جميع تكاليف اإلقتراض األخرى يتم االعتراف بها كمصاريف في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند
تكبدها.

يتم اإلعتراف بالعائد من التوزيعات النقدية عندما يتأكد الحق في إستالم هذه المدفوعات .يتم
اإلعتراف بإيرادات الفوائد بإستخدام طريقة سعر الفائدة الفعّال  ،وهي التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية بقيمتها الدفتريةعند اإلعتراف
المبدئي.

اإليجارات
تصنف اإليجارات كإيجارات تمويلية عندما يحول العقد وبشكل جوهري جميع مخاطر ومنافع
التملك إلى المستأجر .تصنف اإليجارات األخرى كإيجارات تشغيلية .المدفوعات تحت عقد اإليجار
التشغيلي مخصوما ً منه أي حوافز مستلمة من المؤجر يتم تسجيلها في بيان األرباح أو الخسائر
الموحد على أساس القسط الثابتة على مدة العقد.

العمالت األجنبية
العملة الوظيفية وعملة عرض البيانات المالية
تم قياس بنود البيانات المالية للمجموعة بإستخدام العملة المستخدمة في البيئة اإلقتصادية
التي تعمل بها المؤسسة («العملة الوظيفية») .تعرض البيانات المالية بالريـال القطري وهي
العملة الوظيفية وعملة عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

العقارات والمعدات

تدرج العقارات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصا ً اإلستهالك وأي إنخفاض في القيمة .تشمل
التكلفة التاريخية جميع التكاليف المباشرة المرتبطة بشراء الموجودات .التكاليف الالحقة يتم
إدراجها بالقيمة الدفترية للموجودات أو تحقيقها لبند موجودات منفصل  ،حسب الحال ،وذلك
عندما يكون متوقعا ً تدفق منافع إقتصادية مرتبطة بالموجودات إلى الشركة وأن يكون باإلمكان
قياس الموجودات بصورة يعتمد عليها .يتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل .ويتم إدراج
جميع تكاليف الصيانة واإلصالحات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى
الموحد خالل الفترة المالية التي تتكبد فيها.
األراضى ال تستهلك .يتم إحتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت لتخفيض تكلفة الموجودات
وصوال إلى قيمتها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة على النحو التالي:

المعامالت واألرصدة
تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بإستخدام أسعار الصرف
السائدة في تاريخ المعاملة.
يتم تحويل بنود الموجودات المالية بالعملة األجنبية إلى العملة الوظيفية بإستخدام سعر الصرف
السائد بتاريخ البيانات المالية  ،يتم إدراج الفروقات الناتجة عن التحويل في بيان األرباح أو الخسائر
الموحد.
يتم تحويل بنود الموجودات غير المالية بالعملة األجنبية والتي تظهر بالتكلفة إلى العملة
الوظيفية بإستخدام سعر الصرف بتاريخ المعاملة األصلية  ،أما الموجودات غير المالية الظاهرة
بالقيمة العادلة فيتم تحويلها إلى العملة الوظيفية بإستخدام سعر التحويل السائد كما بتاريخ
قياسها بالقيمة العادلة.

المباني
الثالجات والمعدات
السيارات
األثاث والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر
تحسينات المباني

تكاليف االقتراض
يتم إضافة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة ببناء أو إنتاج أو الحصول على موجودات مؤهلة
إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح تلك الموجودات جاهزة بشكل جوهري للهدف المقصود
(سواء كان إستخدام أو بيع) .تعرف الموجودات المؤهلة على أنها تلك الموجودات التي تحتاج إلى
فترات طويلة من الزمن لتصبح جاهزة لإلستخدام أو للبيع .يتم قيد اإليرادات اإلستثمارية من الودائع
المؤقتة التي تم إستخدامها من القروض كجزء مطروح من تكلفة اإلقتراض التي يجب رسملتها
في الموجودات المؤهلة.

%5
%20
%20
%20
%33 -%20
%33-%10

تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها إذا لزم األمر في نهاية كل
فترة مالية.
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عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات القيمة التقديرية المتوقع إستردادها ،يتم تخفيض القيمة
الدفترية إلى القيمة المتوقع إستردادها.

لغايات فحص التدني  ،يتم توزيع الشهرة على كل وحدة مولدة للنقد في المجموعة (أو مجموعة
وحدات مولدة للنقد) التي من المتوقع أن تستفيد من ضم األعمال.

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة من اإلستبعادات بمقارنة المتحصالت من اإلستبعاد بالقيمة
الدفترية وتدرج ضمن «إيرادات أخرى» في بيان الدخل الموحد.
يتم تسجيل األراضى الممنوحة من قبل الحكومة بالقيمة اإلسمية لها والتي يتم تقديرها من قبل
اإلدارة.

يتم فحص الوحدة المولدة للنقد التي تم توزيع الشهرة عليها بشكل سنوي أو بشكل متكرر إذا كان
هنالك مؤشر على تدني الوحدة .إذا كانت القيمة القابلة للتحصيل للوحدات المولدة للنقد أقل من
قيمتها الدفترية  ،فإنه يتم توزيع خسارة التدني أوالً لتخفيض القيمة الدفترية للشهرة الموزعة على
الوحدات المولدة للنقد ومن ثم للموجودات األخرى للوحدات بشكل تناسبي على أساس القيمة
الدفترية لكل أصل من أصول الوحدة .يتم اإلعتراف بخسارة التدني في قيمة الشهرة مباشرة في
بيان األرباح أو الخسائر الموحد .ال يتم عكس خسارة التدني في قيمة الشهرة التي تم اإلعتراف بها
في فترات الحقة.

يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء بغرض اإليجار أو اإلستخدام اإلداري أو ألغراض لم يتم
تحديدها بعد تسجيل بالتكلفة ناقص أي خسائر للتدني .تتضمن التكلفة المصاريف اإلستشارية
لألصول المطبق عليها تكلفة اإلقتراض تماشيا مع السياسة المحاسبية للمجموعة .يتم أحتساب
اإلهالك لهذه األصول كما في بقية األصول عندما تصبح جاهزة لالستعمال .

في حال إستبعاد وحدة معينة مولدة للنقد  ،فإن قيمة الشهرة الموزعة على تلك الوحدة تدخل
في تحديد الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.

الموجودات غير الملموسة

التدني في قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة فيما عدا الشهرة

تسجل الموجودات غير الملموسة محددة العمر والمشتراه بصورة منفصلة على أساس التكلفة
ناقصا ً اإلطفاء المتراكم وأية خسائر في تدني القيمة ،ويتم إحتساب اإلطفاء على أساس القسط
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات( 5سنوات)  ،ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي
المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة محاسبية مع األخذ باإلعتبار أي تغييرات في التقدير تم
إحتسابها على أساس إحتمالي .أما بالنسبة للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير
المحدد المشتراه بصورة منفصلة فتسجل على أساس التكلفة ناقصا ً خسائر في تدني القيمة.

إن األصول القابلة لإلطفاء يتم فحص التدني فيها في حال وجود أي مؤشر على تدني هذا األصل.
يتم تسجيل خسارة التدني في حال أن القيمة الدفترية لألصل تخطت القيمة اإلستردادية له.
القيمة اإلستردادية هي القيمة األعلى لكل من القيمة العادلة لألصل مخفضة بتكاليف البيع وقيمة
اإلستخدام .لقياس قيمة التدني يتم تجميع األصول ألدنى درجة للحصول على التدفقات النقدية
المنفصلة (الوحدة المولدة للنقد).

تجميع األعمال والشهرة

المخزون

يتم تسجيل تجميع األعمال(اإلستحواذ على األعمال) باستخدام طريقة الشراء .إن تكلفة تجميع
األعمال يتم قياسها بإجمالي القيمة العادلة (في تاريخ التبادل) للموجودات المستلمة والمطلوبات
المتكبدة وأدوات حقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على األعمال
المشتراة .إن الموجودات المحددة والمطلوبات والمطلوبات المحتملة لألعمال المستحوذ عليها
والتي تستوفي شروط التحقيق وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية (« )3األعمال المجمعة» يتم
تسجيلها بقيمتها العادلة في تاريخ الشراء.

يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة اإلستردادية أيهما أقل .تتضمن التكلفة السعر عند
الشراء وتكلفة النقل وغيرها من التكاليف المباشرة المتكبدة في نقل هذا المخزون حتى وصوله
إلى موقعه وشكله الحالي .تحتسب التكلفة على أساس الوراد أوالً صادر أوالً ،وتحدد صافي
القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري مطروحا ً منه أية تكاليف إضافية متوقع
صرفها عند إتمام البضاعة وبيعها.

الموجودات المالية

يتم تسجيل الشهرة الناتجة من عملية اإلستحواذ على أعمال  ،بالتكلفة كما في تاريخ اإلستحواذ
على األعمال مطروحا ً منها خسائر التدني المتراكمة  ،إذا وجدت.

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية في البنود التالية :موجودات مالية بالقيمة العادلة
خالل الربح أو الخسارة ،وقروض وذمم مدينة ،وموجودات مالية متاحة للبيع .يعتمد التصنيف على
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الغرض الذي تم من أجله شراء األصل المالي .وتقوم اإلدارة بتصنيف الموجودات المالية في تاريخ
أول تحقيق لها.

في حالة اإلنخفاض الدائم في قيمة أي موجودات مالية متاحة للبيع  ،يتم تحويل مبلغ يمثل
الفرق بين تكلفتها (بعد خصم أي مدفوعات لسداد األصل واإلطفاء) وقيمتها العادلة حاليا ً  ،ناقص
أي خسارة انخفاض مدرجة سابقا ً في بيان األرباح أو الخسائر الموحد  ،من حقوق الملكية الموحد
إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد .ال تعكس خسائر أنخفاض أدوات حقوق الملكية المصنفة
متاحة للبيع في بيان األرباح أو الخسائر الموحد .وتعكس أدوات الدين المصنفة متاحة للبيع من
خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد إذا كانت الزيادة في القيمة العادلة لألدوات يمكن فعليا ً ربطها
بحادث وقع بعد أن تم إدراج خسائر التدني في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

طريقة نسبة الفائدة الفعالة
إن طريقة نسبة الفائدة الفعالة هي طريقة تستخدم إلحتساب قيمة التكلفة المطفأة للموجودات
المالية ولتوزيع ربح الفائدة على الفترة المتعلقة بها .إن نسبة الفائدة الفعالة هي النسبة التى
تستخدم فى خصم التدفقات النقدية المتوقعة على عمر الموجودات المالية أو إذا أمكن على
الفترة االقصر من القيمة الدفترية في تاريخ التسجيل.

القروض والذمم المدينة

اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة تسجل مبدئيا ً بالقيمة العادلة .بعد اإلعتراف المبدئي يعاد
قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة .تدرج تعديالت القيمة العادلة واألرباح والخسائر المحققة
في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير المشتقات المالية ذات دفعات ثابتة أو ممكنة
التحديد والتي ال يتم تداولها في سوق عاملة .تدرج القروض والذمم ضمن الموجودات المتداولة
بإستثناء المبالغ المستحقة بعد أكثر من  12شهر في تاريخ نهاية الفترة المالية .حيث تصنف ضمن
الموجودات غير المتداولة.

اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

النقد وشبه للنقد

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  ،بعد خصم مخصص
لالنخفاض .في حالة وجود أدلة موضوعية بانخفاض قيمة االستثمار يتم تحديد القيمة الممكن
استردادها من االستثمار وتحقق خسارة االنخفاض في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كمخصص
النخفاض قيمة االستثمارات.

يشتمل النقد وشبه للنقد على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك واإلستثمارات
قصيرة األجل عالية السيولة والتي تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل.

الذمم التجارية المدينة
إن الذمم التجارية المدينة يتم تسجيلها بسعر الفاتورة األصلية مخفض منها أي مخصص للديون
المشكوك في تحصيلها ويتم عمل تقييم للمخصص عندما يكون تحصيل القيمة كلها غير مؤكد
يتم إعدام الديون المشكوك في تحصيلها عند حدوثها.

اإلستثمارات المتاحة للبيع
يتم تسجيل أو إلغاء تسجيل االستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ المتاجرة عندما تصبح المجموعة
طرفا ً في عقد األداة االستثمارية أو في حالة خروجها من العقد.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية

االستثمارات المصنفة متاحة للبيع تقاس مبدئيا ً بالتكلفة والحقا ً يعاد قياسها بالقيمة العادلة  ،إال إذا
لم يمكن تحديد القيمة العادلة بصورة موثوقة فيتم إدراجها بالتكلفة .تدرج التغيرات في القيمة
العادلة في بند منفصل ضمن حقوق الملكية الموحد حتى يتم إلغاء اإلعتراف باالستثمار أو أن
يعتبر االستثمار بتدني القيمة .عند إلغاء اإلعتراف أو تدني القيمة يتم تحويل مجموع األرباح أو
الخسائر المدرجة سابقا ً في حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة.

تقوم المجموعة في نهاية السنة المالية بتقييم ما إذا كان هناك دليل فعلي على أن الموجودات
المالية أو مجموعة من الموجودات المالية قد إنخفضت قيمتها .تنخفض قيمة الموجودات
المالية أو مجموعة الموجودات المالية فقط عند وجود دليل فعلي على حدوث إنخفاض
في القيمة نتيجة لحدث أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد اإلعتراف المبدئي لألصل («حدث
خسارة») ويكون لحدث الخسارة هذا (أو أحداث الخسارة) أثر على التدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة للموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
المعايير التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود دليل فعلي على حدوث خسارة من إنخفاض
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المرتبطة بمبالغ قد تضطر إلى دفعها .إذا كانت المجموعة تحتفظ بكافة مخاطر وعوائد الملكية
من موجودات مالية تم نقلها فإن الشركة تستمر باإلعتراف باألصول المالية واإلعتراف باإلقتراض
المضمون للعائدات المستلمة.

القيمة تشمل ما يلي:
•الصعوبات المالية الهامة التي يعاني منها المقرض أو المقترض.
•مخالفة العقد مثل التوقف أو التخلف عن سداد الفائدة أو أصل القرض.
•يصبح من المحتمل أن يعلن المدين من عمليات التمويل إفالسه أو أية عملية أخرى إلعادة
الهيكلة المالية.
•إختفاء السوق النشط بالنسبة لذلك األصل نتيجة الصعوبات المالية.
بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة ،يتم قياس مبلغ الخسارة بإعتباره الفرق بين القيمة الدفترية
لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة (بإستثناء خسائر اإلئتمان المستقبلية
غير المتكبده) مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي الخاص باألصل المالي .يتم خفض القيمة
الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب خصم ويتم إحتساب مبلغ الخسارة في قائمة الدخل
الموحد .إذا كان للقرض أو األداة المحتفظ بها لحين إستحقاقها سعر فائدة متغير ،فإن معدل
الخصم يكون سعر الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.

عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية في مجملها ،فإنه يتم اإلعتراف بربح أو خسارة إلغاء
الموجودات المالية في بيان الدخل .تتمثل قيمة الربح أو الخسارة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل
ومجموع المقابل المستلم والمستحق واألرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها في
الدخل الشامل.

المطالبات المالية وأدوات الملكية المصدرة بواسطة المجموعة
أدوات الملكية
إن أدوات الملكية تتمثل في أي عقد يتضمن فائدة إستردادية ألصول شركة بعد خصم كل المطلوبات.
أدوات الملكية المحددة بواسطة المجموعة يتم تسجيلها بقيمة المبلغ المقبوض مخصوما ً منه
مصاريف اإلصدار المباشرة.

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة  ،يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعال األصلي.
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة  ،يكون االنخفاض هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بمقدار الخسارة من التدني باستثناء الذمم
المدينة التجارية حيث يتم تخفيض قيمتها باستخدام المخصص .عندما ال يكون هناك احتمالية
تحصيل هذه الذمم فإنه يتم شطبها مقابل المخصص.

الذمم التجارية الدائنة
الذمم التجارية الدائنة هي إلتزامات بالدفع مقابل سلع أو خدمات تم الحصول عليها خالل األعمال
اإلعتيادية من الموردين .ويتم تصنيف الذمم الدائنة بإعتبارها إلتزامات متداولة في حالة إستحقاق
الدفع خالل عام أو أقل .وخالف ذلك يتم عرض هذه الذمم الدائنة كمطلوبات غير متداولة .يتم
اإلعتراف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة بإستخدام معدل
الفائدة الفعلي.

أما فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المصنفة كمتوفرة للبيع ،فإن خسارة التدني والتي تم
االعتراف بها سابقا ً ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرى ال يتم عكسها من خالل بيان
األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرى .الزيادة في القيمة العادلة الالحقة لخسارة التدني يتم
االعتراف بها ضمن حقوق الملكية.

القروض

يتم اإلعتراف بالقروض مبدئيا على أساس القيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصا ً التكاليف المباشرة
المرتبطة بالمعاملة .يتم تقييم القروض بالتكلفة المطفأة بعد اإلعتراف المبدئي بإستخدام طريقة
سعر الفائدة الفعّال ويتم إدراج أية فروقات بين التكلفة ومبالغ السداد النهائية في بيان األرباح أو الخسائر
الموحد على مدى فترة اإلقتراض.

إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي مدة الحقوق التعاقدية
إلستالم التدفقات النقدية من ذلك األصل أو أن يتم إنتقال كافة مخاطر ومنافع الملكية لذلك األصل
إلى كيان آخر .إذا لم تنقل المجموعة ولم تحتفظ بكافة مخاطر وعوائد الملكية إستمرت في
السيطرة على الموجودات المنقولة ،فإن المجموعة تقوم بتسجيل العائد من األصل واإللتزامات
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مكافآت الموظفين

ضربية الدخل
تشتمل ضريبة الدخل على ضرائب حالية وضرائب مؤجلة .تدرج ضريبة الدخل في بيان األرباح أو
الخسائر الموحد باستثناء ما يتعلق منها ببنود أدرجت في بنود الدخل الشامل األخرى أو مباشرة
في حقوق المساهمين ،وفي هذه الحالة يتم إدراجها في بنود الدخل الشامل األخرى أو مباشرة
في حقوق المساهمين على التوالي.

مستحقات اإلجازة السنوية وتذاكر السفر
يتم تكوين مخصص لإللتزام المتوقع لمستحقات الموظفين لإلجازات السنوية وتذاكر السفر تبعا
لخدمة الموظف حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد .يدرج هذا المخصص ضمن «ذمم دائنة
تجارية وأخرى» في بيان المركز المالي الموحد.

الضريبة الحالية هي الضرائب المتوقعة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخدام
المعدالت الضريبية المطبقة في تاريخ التقرير المالي  ،وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن
السنوات السابقة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب .في العادة يتم
احتساب المكافأة على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته وإكمال الحد األدنى من فترة
الخدمة .التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت تستحق على مدى فترة الخدمة.
بالنسبة للموظفين القطريين تدفع المجموعة مساهمات للهيئة العامة للتقاعد .تحتسب
المساهمة كنسبة مئوية من مرتبات الموظفين القطريين .إن التزامات الشركة محددة بهذه
المساهمات والتي تدفع عند استحقاقها.

يتم إدراج ضريبة الدخل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد بإستثناء القدر الذي يتعلق ببنود يتم
إدراجها مباشرة في حقوق المساهمين ،وفي هذه الحالة يتم إثباتها في حقوق الملكية.
تحتسب الشركة مخصصا ً للضريبة المؤجلة للموجودات والمطلوبات باستخدام طريقة االلتزامات
على جميع الفروقات المؤقتة بين القيمة الدفترية ألرصدة الموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير
المالية والقيمة المستخدمة ألغراض الضريبة .يستند مبلغ الضريبة المؤجلة على النسق المتوقع
للتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة في
تاريخ التقرير المالي.

مساهمات التقاعد
تقوم المجموعة بدفع إشتراكات هيئة التقاعد والتأمينات اإلجتماعية والتي يتم إحتسابها كنسبة
مئوية من رواتب الموظفين وفقا لمتطلبات القانون رقم ( )24لسنة  2002فيما يتعلق بالمعاشات
والتقاعد .وتقتصر إلتزامات المجموعة على هذه المساهمات والتي يتم إدراجها ضمن
المصروفات عند إستحقاقها .ويتم إدراج هذا المخصص في «ذمم دائنة تجارية وأخرى» في بيان
المركز المالي.

يتم إدراج الموجودات الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي يكون من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة
في المستقبل سوف يكون متاح مقابل الفرق المؤقت الذي يمكن استخدامه .يتم استبعاد األصول
وااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا كان هنالك حق قانوني ملزم لتعويض في السلطات القضائية
الضريبة المطبقة.

المخصصات
يتم تسجيل المخصصات عند وجود إلتزام قانوني أو حكمي على المجموعة ناشئ من أحداث
سابقة ،وعندما يكون من المحتمل أن يتطلب األمر تدفقات نقدية خارجة لسداد اإللتزام وعندما
يمكن تقديره بمبلغ التسوية بشكل موثوق.

األرباح الموزعة
يتم تحقيق األرباح الموزعة لمساهمي الشركة تحت بند اإللتزامات في البيانات المالية الموحدة
للمجموعة في الفترة التي يتم فيها إعتماد األرباح الموزعة من قبل مساهمي الشركة.

تقاس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقعة للوفاء باإللتزام بإستخدام معدل يعكس
التقدير السوقي للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المرتبطة باإللتزام .يتم تحقيق الزيادة في
المخصص الناشي بمرور الوقت كمصروفات فوائد.
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 .4اإلفتراضات والتقديرات المحاسبية الهامة

األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات
تقوم إدارة المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات وذلك إلحتساب اإلستهالك .يتم
تحديد هذا التقدير بعد إعتبار االستخدام المتوقع لألصل ودرجة التلف واإلهتراء .تقوم اإلدارة سنويا ً
بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية حيث يتم تعديل اإلستهالك المستقبلي إذا رأت اإلدارة
أن العمر اإلنتاجي يختلف عن التقديرات السابقة.

تقوم المجموعة بإستخدام بعض التقديرات والفرضيات والتي تؤثر في تحديد القيمة الدفترية
لبعض الموجودات والمطلوبات كما هو مذكور في إيضاح رقم ( )3والتي ال يمكن تقييمها عن
بناء على الخبرة السابقة
طريق أطراف أخرى .يتم تقييم هذه التقديرات والفرضيات بشكل مستمر ً
للمجموعة وعوامل أخرى تشمل توقعات لألحداث المستقبلية بشكل معقول،

التدني في قيمة الشهرة

مع األخذ بعين اإلعتبار إحتمال أن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن هذه التقديرات .تتم مراجعة
هذه التقديرات واإلفتراضات بنح ٍو مستمر من قبل اإلدارة .يتم مراجعة هذه التقييمات واإلفتراضات
األساسية بصورة دورية ويتم اإلعتراف بأي تعديل على التقييمات المحاسبية خالل السنة التي تم
بها هذا التعديل أو في خالل السنة التي تم بها هذا التعديل والفترات الالحقة إذا كان التعديل سيؤثر
على السنة الحالية والفترات الالحقة.

عند تحديد التدني في قيمة الشهرة يتطلب ذلك تقدير القيمة المستخدمة للوحدات المولدة للنقد
التي تنتمي إليها الشهرة .يتطلب إحتساب القيمة المستخدمة من اإلدارة تقدير التدفقات النقدية
المستقبلية المتوقعة من الوحدات المولدة للنقد ومعدل الخصم المناسب وذلك الحتساب القيمة
الحالية .يتم تحديد القيمة القابلة للتحصيل للوحدات المولدة للنقد عن طريق اإلدارة بناءا ً على
إحتساب القيمة المستخدمة والتي تستخدم التدفقات النقدية بناءا ً على اإليراد المتحقق وهامش
الربح والذي يتم تقديره على مدة خمس سنوات .تم تعديل العائد قبل ضريبة الدخل واإلستهالك و
اإلطفاء بالتغيرات في رأس المال العامل ومتطلبات المصروفات الرأسمالية للوصول إلى التدفقات
النقدية الحرة .قامت اإلدارة بإستخدام معدل خصم  %7ومعدل نمو .%5

إنخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم المجموعة بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من
المحتمل تحصيل المبالغ بالكامل .يتم هذا التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردي .أما
بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة
جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضى على استحقاقها على
أساس فئات استحقاق تاريخية .يتم تسجيل الفروقات بين المبالغ المحصلة فى المستقبل و االرصدة
المتوقعة فى بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

إحتساب توزيع سعر الشراء
عند إظهار معامالت دمج األعمال في البيانات المالية تستخدم المجموعة مجموعة من
اإلفتراضات والتقديرات فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المحددة.

إنخفاض قيمة المخزون
تدرج البضاعة في السجالت بالتكلفة أو القيمة الممكن إستردادها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون
متقادم أو غير صالح لالستخدام يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحقيقها منها .يتم هذا التقدير
على أساس فردي للبنود الفردية الهامة .أما البنود الفردية غير الهامة ولكنها متقادمة أو غير صالحة
لالستخدام فيتم التقدير بصورة جماعية لها ويحتسب لها مخصص وفقا ً لنوع البنود ودرجة التقادم
وعدم الصالحية على أساس أسعار البيع التاريخية .يتم تسجيل الفروقات بين المبالغ المحققة فى
المستقبل و االرصدة المتوقعة فى بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
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 .5العقارات والمعدات
أراضي

مباني

ثالجات ومعدات

سيارات

أثاث وتركيبات

معدات كمبيوتر

ديكورات وتحسينات

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

أعمال رأسمالية
قيد التنفيذ
ريـال قطري

المجموع
ريـال قطري

التكلفة:
في  1يناير 2013
إضافات
إستبعادات
تحويالت
في  31ديسمبر 2013

5,383,975
75,030
()6,145
-5,452,860

137,753,158
-()176,286
70,591,052
208,167,924

89,414,915
14,394,796
()30,098,781
18,984,994
92,695,924

8,457,875
2,469,988
()1,801,678
-9,126,185

39,855,847
2,917,302
()20,999,991
8,527,524
30,300,682

18,764,399
4,050,570
()14,829,522
2,371,394
10,356,841

23,581,358
1,854,127
()12,025,569
7,583,501
20,993,417

76,599,528
66,214,578
()1,459,891
()108,058,465
33,295,750

399,811,055
91,976,391
()81,397,863
-410,389,583

اإلستهالك:
في  1يناير 2013
اإلستهالك خالل السنة
إستبعادات
في  31ديسمبر 2013

-----

49,991,730
8,145,681
()135,788
58,001,623

54,428,864
12,758,445
()28,774,287
38,413,022

6,446,382
1,046,210
()1,712,967
5,779,625

29,981,978
4,426,199
()19,301,229
15,106,948

14,771,399
2,915,450
()14,411,262
3.275.587

11,043,073
3,573,950
()9,129,188
5,487,835

-----

166,663,426
32,865,935
()73,464,721
126,064,640

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2013

5,452,860

150,166,301

54,282,902

3,346,560

15,193,734

7,081,254

15,505,582

33,295,750

284,324,943

خالل العام  ،قامت المجموعة برسملة تكاليف إقتراض بمبلغ صفر ريـال قطري ( 820.857 :2012ريـال قطري) ،كجزء من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ.
التكلفة:
في  1يناير 2012
إضافات
بيع
تحويالت
في  31ديسمبر 2012

5,383,975
---5,383,975

90,386,027
--47,367,131
137,753,158

72,379,830
8.349.277
()2,721,969
11,407,777
89,414,915

7,700,875
757,000
--8,457,875

38,575,269
1,035,262
()819
246,135
39,855,847

15,593,586
2,766,285
()22,900
427,428
18,764,399

18,987,789
1.988.988
-2,604,581
23,581,358

70,451,935
68,200,645
-()62,053,052
76,599,528

319,459,286
83,097,457
()2,745,688
-399,811,055

اإلستهالك:
في  1يناير 2012
اإلستهالك خالل السنة
إستبعادات
في  31ديسمبر 2012

-----

45,143,645
4,848,085
-49,991,730

47,315,665
9.814.460
()2.701.261
54.428.864

5,614,878
831,504
-6,446,382

26,883,463
3,098,524
()9
29,981,978

12,886,501
1,904,872
()19.974
14,771,399

9,064,735
1,978,338
-11,043,073

-----

146,908,887
22,475,783
()2.721.244
166.663.426

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2012

5,383,975

87,761,428

34.986.051

2,011,493

9,873,869

3,993,000

12,538,285

76,599,528

233.147.629
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 .7اإلستثمارت المالية المتاحة للبيع

إستمالك ارض ومبنى
في يوليو عام  ،2013كجزء من البنية التحتية الحكومية والتصميم والتوسع الحضري ،تم بيع األرض
والمبنى الذي يقع في منطقة الخور بقيمة دفترية صافية قدرها  1,031,009ريـال قطري من
قبل المجموعة لحكومة دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني .بلغ إجمالي
العائدات من البيع  72,448,630ريـال قطري.
لقد تم توزيع اإلستهالك للسنة في بيان الدخل الموحد كالتالي:
2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

تكلفة المبيعات

238.545

270,038

اإلستهالك

32.627.390

22,205,745

32,865,935

22,475,783

2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

إستثمارات في أسهم متداولة

133,682,597

111.231.846

إستثمارات في أسهم غير متداولة

14,594,064

14.594.064

اإلجمالي

148,276,661

125.825.910

القيمة الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبيع:
بالتكلفة

141,666,921

121.321.473

إحتياطي القيمة العادلة

6,609,740

4.504.437

148,276,661

125.825.910

 .6الموجودات غير الملموسة
2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

 .8دمج األعمال
تتمثل حركة الشهرة على النحو التالي:

التكلفة:
في بداية السنة

16,085,978

16.085.978

إضافات

3,772,567

--

2013

2012

ريـال قطري

ريـال قطري

إستبعادات

()2,095,892

--

في بداية السنة

في نهاية السنة

227,028,986

227,028,986

17,762,653

16.085.978

الزيادة خالل السنة المتعلقة بشراء حصة في شركة تابعة

117,069,012

--

344,097,998

227,028,986

اإلطفاء المتراكم:
في بداية السنة

6,173,444

4.241.245

اإلطفاء للسنة

1,733,251

1.932.199

إستبعادات

()1,948,440

--

في نهاية السنة

5,958,255

6.173.444

صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

11,804,398

9.912.534

اإلستحواذ على «سفير عمان»

إعتبارا ً من  1فبراير  ، 2013إستحوذت المجموعة على أعمال خمسة فروع (سوبرماركت) في
سلطنة عُمان بما يشمل من الموجودات والمطلوبات ذات الصلة على أساس القيمة العادلة
المقررة في ذلك التاريخ .يتم احتساب هذه العملية ضمن دمج األعمال وفقا ً لمعيار التقارير المالية
الدولية (« )3دمج األعمال».
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مخابز األمراء (ذ.م.م) كما في تاريخ اإلستحواذ  ،هي كالتالي:

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة لألعمال المستحوذ عليها كما في تاريخ
اإلستحواذ:

ريـال قطري
الموجودات
عقارات ومعدات
موجودات غير ملموسة
مخزون بضاعة
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما ً
نقد وشبه النقد
إجمالي الموجودات

ريـال قطري
الموجودات
عقارات ومعدات

2,001,555

موجودات غير ملموسة (إيضاح أ)

2,536,918

المخزون

15,410,976

دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

694.336

إجمالي الموجودات

20,643,785
المطلوبات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
إجمالي المطلوبات

3,973,302
66,398,381
70,371,683

صافي الموجودات والمطلوبات المحددة
شهرة ناشئة عند اإلستحواذ
قيمة الشراء

41,567,349
227,028,986
268,596,335

التدفقات النقدية المتعلقة باإلستحواذ
تكلفة اإلستحواذ
ناقص :النقد وشبه النقد في الشركات المستحوذ عليها
صافي التدفق النقدي المتعلق باإلستحواذ

268,596,335
()26,173,989
242,422,346

116.786.292

تخصيص الشهرة على وحدات لتوليد النقدية

المطلوبات
ذمم دائنة

20.289.416

إيجارات المخزن المستحقة

546.554

سلفات وذمم دائنة أخرى

90.535

إجمالي المطلوبات

20.926.505

صافي الموجودات والمطلوبات المحددة

()282,720

قيمة الشراء

()116,786,292

الشهرة الناتجة من اإلستحواذ

117.069.012

التدفقات النقدية المتعلقة باإلستحواذ
تكلفة اإلستحواذ

14,825,386
11,306,372
29,074,217
30,559,068
26,173,989
111,939,032

(أ) تشمل األصول الغير ملموسة عقود ايجار وانظمة برامج كجزء من االستحواذ.

تم توزيع القيمة الدفترية للشهرة ألغراض اختبار انخفاض القيمة إلى وحدة توليد النقد التالي:

معلومات عن إستحواذ السنوات السابقة
في  13يوليو  2011قامت المجموعة باإلستحواذ على  %100من رأس مال الشركة القطرية
لألسواق (ذ.م.م) وشركة مخابر األمراء (ذ.م.م) .إن األنشطة الرئيسية للشركات التابعة هي البيع
بالتجزئة ألنواع مختلفة من السلع اإلستهالكية وتشغيل المخابز.
إن القيم المخصصة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة القطرية لألسواق (ذ.م.م) وشركة

الشركة القطرية لألسواق
الميرة لألسواق (السفير عُمان خمسة فروع) (سوبرماركت)
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2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

227,028,986
117,069,012
344,097,998

227,028,986
-227,028,986

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 .10الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدما ً

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد من هذه الوحدات المولدة للنقد على أساس القيمة المستخدمة
والتي تستخدم التدفقات النقدية على أساس اإليرادات المتوقعة وهامش الربح الذي تم توقعه
لفترة خمس سنوات والموافق عليه من قبل إالدارة .تم تعديل العائد قبل ضريبة الدخل واإلستهالك
و اإلطفاء بالتغيرات في رأس المال العامل ومتطلبات المصروفات الرأسمالية للوصول إلى التدفقات
النقدية الحرة .قامت اإلدارة بإستخدام معدل خصم  .)%7 :2012( %7تم تقدير التدفقات النقدية بعد
فترة خمس سنوات باستخدام  )٪5 :2012( ٪5معدل نمو سنويا وهو معدل النمو على المدى
الطويل المتوقع للمجموعة.

2013
ريـال قطري
ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة من بطاقات إئتمان
تأمينات نقدية
دفعات مقدمة للموردين
مصروفات مدفوعة مقدما ً
تأمينات
ذمم موظفين مدينة
إيرادات فوائد مستحقة
ايجارات مدينة
ذمم مدينة أخرى

االفتراضات األخرى المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة الختبار اإلنخفاض في قيمة
الشهرة هي معدل الزيادة في اإليرادات والتكلفة وتوقعات المصاريف الرأسمالية المتوقعة .تم
تقدير المعامالت الحالية والتاريخية كمؤشر للتقديرات المستقبلية.
تعتقد اإلدارة بأن أي تغيير محتمل في االفتراضات الرئيسية أعاله والذي يستند المبلغ القابل لالسترداد
ال يؤدي إلى زيادة القيمة الدفترية للشهرة لتتجاوز المبلغ الممكن استرداده ،وفقا لذلك ،ال يتوقع أية
خسائر انخفاض للسنوات  2013و .2012

يطرح :مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة

بضاعة جاهزة
مخزون مواد مستهلكة وقطع غيار
يطرح :مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والتالفة

2013
ريـال قطري
149,373,149
360,818
()1,185,072
148,548,895

115.932.977
312.651
()226.749
116.018.879

2013
ريـال قطري
في  1يناير
مخصص خالل السنة
المسترد خالل السنة

في  1يناير 2013
زيادة في المخصص المعترف به خالل السنة

226.749
958.323
1.185.072

1,628,133
261,759
()77,383
1,812,509

2012
ريـال قطري
1,609,221
105,095
()86,183
1,628,133

كما في  31ديسمبر  ،كانت أعمار الذمم التجارية المدينة غير المتدنية القيمة كالتالي:

الحركة في مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والتالفة هي كما يلي:
2013
ريـال قطري

9.460.903
3,671,822
34,537
10,142,722
7,385,058
2,100,026
789,417
244,706
920,529
2,677,745
37.427.465
()1.628.133
35.799.332

كما في  31ديسمبر  ، 2013تم تقدير إنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة بمبلغ 1,812,509
ريـال قطري ( 1.628.133 : 2012ريـال قطري).
فيما يلي الحركة على مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية:

 .9المخزون
2012
ريـال قطري

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

2012
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

اإلجمالي
ريـال قطري

أقل من  30يوم
ريـال قطري

متأخرة في السداد و غير متدنية القيمة
 60 – 30يوم  90 – 61يوم  120 – 91يوم أكثر من  120يوم
ريـال قطري
ريـال قطري ريـال قطري ريـال قطري

2,032,616
1,676,520
961,597 1,560,516
1,922,705 8,153,954 2013
3,123,563
254,099 1,715,609 3,344,932
1,022,700 9,460,903 2012
يتوقع أن يتم تحصيل الذمم التجارية المدينة غير المتدنية القيمة بالكامل .ال تقوم المجموعة بالحصول على ضمانات
مقابل الذمم المدينة.

226.749
-226.749
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 .11النقد وشبه النقد

للسهم الواحد (صافي  84.77ريـال قطري لكل سهم بعد تنزيل تكاليف اإلصدار) ،وقد تم إظهار
هذه العالوة ضمن االحتياطي القانوني.

يمكن مطابقة النقد وشبه النقد في نهاية السنة المالية كما هو موضح في بيان التدفقات النقدية
الموحد مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي:

 .13اإلحتياطيات

2013
ريـال قطري
نقد لدى البنوك
نقد بالصندوق
ودائع بتواريخ إستحقاق ألكثر من  90يوما ً

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

2012
ريـال قطري

إحتياطي قانوني

وفقا ً ألحكام قانون الشركات القطري رقم ( )5لسنة  ،2002يجب على الشركة تحويل  %10من
صافي األرباح السنوية إلى حساب اإلحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد اإلحتياطي %50من
قيمة رأس المال المدفوع  .لم يتم التحويل إلى حساب اإلحتياطي خالل السنة حيث تجاوز رصيد
االحتياطي  %50من رأس المال .إن هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع بإستثناء الظروف التي نص
عليها قانون الشركات رقم ( )5لسنة .2002

297,527,330
914,558
298,441,888
()44,923,789
253,518,099

يتم إيداع الودائع المصرفية لدى البنوك المحلية وتستحق في أكثر من  3أشهر وتحمل فائدة تتراوح
بين  %1إلى  %1,50سنويا.

وفقا للمادة ( )22من عقد تأسيس المجموعة  ،قامت المجموعة بتحويل عالوة اإلصدار الصافية
البالغة  847,77مليون ريـال قطري إلى االحتياطي القانوني.

 .12رأس المال

إحتياطي إختياري
2013
ريـال قطري

وفقا للمادة ( )66من عقد تأسيس المجموعة وبناء على إقتراح مجلس اإلدارة ،يمكن للجمعية
العامة أن تقرر تخصيص جزء من صافي األرباح لإلحتياطي اإلختياري الذي يتم إستخدامه بالشكل
وفي المجاالت التي تقررها الجمعية العامة.

2012
ريـال قطري

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  20.000.000سهم
عادي بقيمة  10ريـال قطري للسهم
( 10.000.000 :2012سهم عادي)

 .14القروض والتسهيالت البنكية
200,000,000

100.000.000
2013
ريـال قطري

حقوق اإلصدار
في  10فبراير  ،2013وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة ،أصدرت المجموعة  10مليون
سهم كحقوق إصدار بقيمة  95ريـال قطري للسهم الواحد وذلك بعد الحصول على الموافقة من
المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  8اكتوبر .2012

الجزء غير المتداول من تسهيالت مرابحة

--

2012
ريـال قطري
408,498.236

تتمثل القروض في مرابحة تم الحصول عليها من بنك محلي بمبلغ  409مليون ريـال قطري.
كان التاريخ الفعلي للسحب بين  9أكتوبر  2012و  19نوفمبر  . 2012تحمل التسهيالت ربحا ً بمعدّل

استلمت المجموعة عالوة إجمالية بلغت  850مليون ريـال قطري (صافي  847.77مليون ريـال
قطري) من حقوق إصدار  10مليون سهم في  10فبراير  ،2013وهو ما يمثل  85ريـال قطري
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 .17ضريبة الدخل

 %3,5في السنة ويتم دفعها كامالً بعد ثالث سنوات أو أقل .يظهر القرض أعاله بالصافي من تكاليف
التمويل غير المطفأة .تم تسديد هذه القروض في مارس .2013

2013
ريـال قطري

 .15مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

كما في  1يناير

17.897.797

18.672.256

مخصص خالل السنة

4.877.741

4.674.394

مدفوع خالل السنة

()1,680,504

()5.448.853

21,095,034

17.897.797

2012
ريـال قطري

خالل السنة

--

--

الضريبية المؤجلة

()490.162

--

()490.162

--

 )1الضريبة الحالية
تخضع المجموعة لضريبة الدخل بمعدل  %12من األرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 285.000
ريـال قطري ( 30.000ريـال عماني) على عملياتها في سلطنة عُمان .بسبب الخسائر الضريبية
التي تكبدتها المجموعة خالل العام على العمليات في سلطنة عمان ،لم يتم االعتراف بأية
مصروفات ضريبة خالل العام.

 .16الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع
2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

ذمم تجارية دائنة

267,845,628

196.203.430

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

47,572,305

37.243.015

 )2األصول الضريبة المؤجلة

إيرادات إيجارية مؤجلة

1,756,417

1.236.840

مكافآت موظفين

9.229.584

8.759.646

مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية 4.769.615
مخصص تذاكر السفر واإلجازات
3,697,274

4.320.225

تستند صافي األصول الضريبية المؤجلة البالغة  490,162ريـال قطري على فرق التوقيت بين
القيمة الضريبية والمحاسبية لمختلف األصول والمطلوبات لدى المجموعة.
ترجع األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المعترف بها إلى العناصر التالية:

3.272.812

مصروفات مستحقة

5,976,255

8.665.537

مبالغ مستحقة أخرى

29.423.799

54.843.777

370.270.877

314.545.282

تخضع الضريبة على الشركة التفاق مع السلطات الضريبية في عُمان .ومع ذلك  ،ترى اإلدارة أن
الضريبة اإلضافية ،إن وجدت ،لن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية.

في  1يناير
2013

الدخل المعترف به

ريـال قطري

ريـال قطري

في  31ديسمبر
2013
ريـال قطري

الفروقات المؤقتة المتعلقة بما يلي:
حساب اإلستهالك

45

--

()468,759

()468,759

إطفاء الشهرة

--

()1,404,832

()1,404,832

ترحيل الخسائر

--

2,363,753

2,363,753

--

490,162

490,162

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
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 .18األرباح الموزعة

 .21مصروفات عمومية وإدارية

في  9فبراير  ، 2013إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  8ريـال قطري للسهم بإجمالي 80
مليون ريـال قطري للمساهمين ( 7: 2012ريـال قطري للسهم بإجمالي  70مليون ريـال قطري).
والتي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية العادية التي عقدت بعد ذلك التاريخ.
في  17فبراير  ، 2014إقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح تبلغ  8ريـال قطري للسهم ،إن هذا
التوزيع يخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

تكاليف الموظفين
إيجارات
كهرباء وماء
تكاليف عقود العمال
أتعاب إستشارية ومهنية
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تكاليف بنكية وعمولة وبطاقات إئتمان
إصالحات وصيانة
دعاية وإعالن
سيارات ومصروفات تأمين
هاتف وبريد
طباعة وأدوات مكتبية
تبرعات
تكاليف سفر
رسوم تواكيل
مصروفات أخرى

 .19المساهمة في صندوق دعم األنشطة الرياضية واإلجتماعية
وفقا ً للقانون رقم ( )13لسنة  2008إحتسبت المجموعة مخصصا ً من الربح بقيمة  4,76مليون ريـال
قطري عن السنة المنتهية  2,49 : 2012( 2013مليون ريـال قطري) وهو يعادل  %2,5من صافي
ربح السنة المعدل للمجموعة ،للمساهمة في دعم األنشطة الرياضية والثقافية واإلجتماعية
والخيرية.

 .20إيرادات أخرى
2013
ريـال قطري
توزيعات أرباح
أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع  ،صافي
إيرادات فوائد
(الخسارة) /الربح من بيع و إستبعاد عقارات ومعدات
إيرادات أخرى

5,338,503
14,881,237
7,274,115
()5.792.738
4,364,776
26.065.893

2012
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

126.678.161
31,280,087
9,634,370
12,946,341
5,460,822
5.885.263
4,584,425
6,140,346
3,123,814
3,495,202
1,868,667
1,016,682
101,400
1,675,730
2.341.218
4,168,661
220.401.189

105,315,327
22.837.970
7,783,358
10,248,498
5,585,021
4,637,140
3,365,640
3,032,168
2,144,133
1,656,128
1,463,020
696,798
65,300
1,844,022
-3,321,209
173.995.732

 .22العائد األساسي والمخفف على السهم

5.892.508
7.501.520
1.782.504
40.925
11.781.733
26.999.190

يحتسب العائد األساسي على السهم بتقسيم صافي الربح للسنة العائد للمساهمين بالشركة األم على
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة على النحو التالي.

الربح العائد لمساهمي المجموعة
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (أ)
العائد األساسي والمعدّل للسهم
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2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

196.123.109
19,101,370
10.27

105.755.855
11,757,049
9,00

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 .25اإللتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية

( )1المتوسط المرجح لعدد األسهم احتسب كالتالي:
2013
ريـال قطري
األسهم في بداية السنة
تأثير األسهم المضافة
المتوسط المرجح لعدد األسهم في نهاية السنة

10,000,000
9,101,370
19,101,370

2012
ريـال قطري

تقوم المجموعة بإستئجار مساكن ومرافق عديدة للموظفين بموجب عقود إيجار تشغيلية قابلة
لإللغاء خالل عامين إلى  10أعوام .بالنسبة لإليجارات التشغيلية الغير قابلة لإللغاء  ،فإن الحد األدنى
لإللتزام اإليجاري المستقبلي يظهر كالتالي:

10,000,000
1,757,049
11,757,049

 .23بنود الدخل الشامل األخرى
2013
ريـال قطري
اإلستثمارات المتاحة للبيع
بنود يمكن اعادة تصنيفها ضمن بيان األرباح والخسائر في الفترة الالحقة:
صافي أرباح تعديالت القيمة العادلة خالل السنة
3.861.222
تعديالت إعادة التصنيف المتعلقة بإستثمارات متاحة للبيع تم بيعها
()1,755,919
خالل العام
2.105.303

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ال تتجاوز خمس سنوات
تتجاوز الخمس سنوات

2012
ريـال قطري

5.732.257

إعتمادات مستندية
خطابات ضمان

5,862,745
943,974
6,806,719

27,861,029
108,377,721
64,813,826
201,052,576

18.263.769
72.242.815
26.006.146
116.512.730

 .26األطراف ذات العالقة

األطراف ذات العالقة تمثل كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة
والشركات التي يسيطر عليها أو يمكن التاثير عليها من قبل هؤالء األطراف .يتم اعتماد سياسة
األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.

()7.501.520
()1.769.263

 .24تعهدات وإلتزامات محتملة
2013
ريـال قطري

2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

معامالت مع أطراف ذات عالقة

2012
ريـال قطري

بإستثناء المبالغ التي تم دفعها مقدما ً إلى بعض األطراف ذات العالقة  ،لم يكن هناك مشتريات
ذات قيمة كبيرة أو مبيعات منتجات أو تقديم خدمات تمت مع أطراف ذات عالقة.

8,731,911
5,649,448
14,381,359

أرصدة أطراف ذات عالقة
ال توجد أي أرصدة قائمة ألطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر  :2012( 2013ال شيء).

 .1المعامالت مع الحكومة

تشتمل اإللتزامات المحتملة للمجموعة على اإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان المرتبطة
بشراء السلع والمتعلقة بالعقود الحالية المبرمة بين المجموعة وبعض الموردين.
من غير المتوقع أن ينشأ أي إلتزامات جوهرية نتيجة لخطابات اإلعتمادات المستندية والضمانات
التي تم إصدارها خالل النشاط اإلعتيادي للشركة.

تمتلك حكومة دولة قطر  %26من رأس مال الشركة .خالل األعمال العادية تقوم الشركة بتوفير
السلع اإلستهالكية للعديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر .كما تستفيد
المجموعة من الخدمات العديدة التي تقدمها هذه الجهات في قطر.
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 .2المعامالت مع كبار المسؤولين باإلدارة

البيع بالتجزئة
ريـال قطري

بلغت المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين باإلدارة خالل السنة كالتالي:
2013
ريـال قطري
مكافآت كبار مسؤولي اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

5.214.221
5.885.263
11.099.484

2012
ريـال قطري
5.237.260
4.637.140
9.874.400

 .27البيانات القطاعية
ألغراض إدارية نظمت المجموعة في وحدات تجارية بناء على المنتجات والخدمات ،
وللمجموعة ثالث قطاعات تشغيلية تصدر تقارير وهي:
 قطاع البيع بالتجزئة  ،والذي يشمل أنشطة شراء وبيع السلع اإلستهالكية. قطاع اإلستثمار  ،والذي يشمل أنشطة األسهم والصناديق المحتفظ بها كإستثمارات متاحة للبيع ،والودائع الثابتة.
ً
 قطاع التأجير  ،والذي يشمل أساسا نشاط تأجير المحالت في مختلف المجمعات التي تمتلكهاالمجموعة.
تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج التشغيل لوحداتها التجارية بصورة منفصلة لغرض إتخاذ القرارت حول توزيع
الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء القطاع بناء على ربح أو خسارة التشغيل ويتم قياسها كربح أو
خسارة التشغيل في البيانات المالية الموحدة.

قطاعات التشغيل
يعرض الجدول التالي معلومات اإليرادات والربح المتعلقة بقطاعات التشغيل بالمجموعة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2013و 31ديسمبر  2012على التوالي:

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الربح
إيرادات تأجير المحالت
إيرادات توزيعات أرباح
أرباح إستثمارات متاحة للبيع بالصافي
إيرادات أخرى
إيرادات التشغيل
مصاريف عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
اإلستهالك واإلطفاء
الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح السنة

1,945,952,216
()1,626,436,774
319,515,442
---70,012,135
389,527,577
()217.779.751
()3,690,470
()31,853,758
136.203.598
490,162
136.693.760

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الربح
إيرادات تأجير المحالت
إيرادات توزيعات أرباح
أرباح إستثمارات متاحة للبيع بالصافي
إيرادات أخرى
إيرادات التشغيل
مصاريف عمومية وإدارية
تكاليف تمويل
اإلستهالك واإلطفاء
ربح السنة

1.503.516.973
()1.247.842.467
255.674.506
---11.822.658
267.497.164
()173.543.744
()12,130,050
()17.814.597
64.008.773

اإلستثمار
ريـال قطري
----5,338,503
14,881,237
7,274,115
27,493,855
()10,403
--27,483,452
-27,483,452

التأجير
ريـال قطري
---36,584,593
--()22,476
36,562,117
()2,611,035
-()2,506,883
31,444,199
-31,444,199

------32,742,429
--5,892,508
-7,501,520
-1,782,504
32,742,429 15,176,532
()451,988
---()6,323,347
-25.967.094 15.176.532

اإلجمالي
ريـال قطري
1,945,952,216
()1,626,436,774
319,515,442
36,584,593
5,338,503
14,881,237
77,263,774
453,583,549
()220.401.189
()3,690,470
()34,360,641
195.131.249
490,162
195.621.411

1.503.516.973
()1.247.842.467
255.674.506
32,742,429
5,892,508
7,501,520
13.605.162
315.416.125
()173.995.732
()12,130,050
()24,137,944
105.152.399

الجدول التالي يبين موجـودات القطاعات فيما يتعلق بالقطاعات التجارية للمجمـوعة للسنوات
المنتهية في  31ديسمبر  2013و  31ديسمبر  2012على التوالي:
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البيع بالتجزئة
ريـال قطري
موجودات القطاع:
في  31ديسمبر 2013
في  31ديسمبر 2012

اإلستثمار
ريـال قطري
137,980,431
137,980,431

1,645,050,400
895,888,858

التأجير
ريـال قطري
12,305,869
12,305,869

اإلجمالي
ريـال قطري
1,795,336,700
1,046,175,158

جغرافيا ً ،تعمل المجموعة في دولة قطر وسلطنة عمان .فيما يلي ملخص لألرصدة الرئيسية المتعلقة بالمنطقة الجغرافية:
قطر
2013
ريـال قطري
مجموع األصول
مجموع المطلوبات

1.612.501.854
336.380.261

عمان
2012
ريـال قطري

871.508.701
702.910.827

2013
ريـال قطري
182,834,846
54,985,650

قطر

مجموع اإليرادات
صافي الربح(/الخسارة)

المجموع
2012
ريـال قطري

174,666,457
38,030,488

2013
ريـال قطري
1,795,336,700
391.365.911

عمان

2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

1,809,785,464
197.228.624

1,503,516,973
105,152,399

2013
ريـال قطري
136,166,752
()1,607,213

2012
ريـال قطري
1,046,175,158
740,941,315
المجموع

2012
ريـال قطري
---

 .28إدارة المخاطر المالية
األهداف والسياسات
تشتمل المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة على ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وقروض
وتسهيالت .الغرض األساسي لهذه المطلوبات المالية هو الحصول على تمويل لعمليات
المجموعة .ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل إستثمارات متاحة للبيع ونقد وأرصدة
لدى البنوك وهي ناتجة مباشرة من عمليات المجموعة.
إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر السوق ومخاطر االئتمان
ومخاطر السيولة .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من
هذه المخاطر  ،والتي نلخصها فيما يلي:

2013
ريـال قطري

2012
ريـال قطري

1,945,952,216
195.621.411

1,503,516,973
105,152,399

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف
العمالت األجنبية وأسعار األسهم على إيرادات المجموعة أو على قيمة األدواتالمالية المملوكة
للمجموعة .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراقبة تعرض المجموعة لمخاطر السوق
في حدود مقبولة مع زيادة العائدات.

مخاطر أسعار الفائدة

إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار السوق يتعلق أساسا ً بموجودات ومطلوبات
المجموعة التي تحمل أسعار فائدة متغيرة (الودائع لدى البنوك) .الجدول التالي يعكس حساسية
بيان االرباح والخسائر الموحد لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة  ،مع ثبات جميع المتغيرات
األخرى .إن حساسية بيان االرباح والخسائر الموحد هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة
على ربح المجموعة لسنة واحدة  ،بناء على األدوات المالية بأسعار فائدة متغيرة كما في 31
ديسمبر  2013و 31ديسمبر  .2012يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساويا ً ومعاكسا ً
 49لتأثير الزيادات المبينة.
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التغيرات في نقاط األساس

بالنسبة للمخاطر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى  ،وتشمل الذمم المدينة
واألرصدة لدى البنوك  ،ينشأ تعرض المجموعة للمخاطر من عجز العمالء عن السداد  ،ويكون
أقصى مخاطر مساويا ً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات في بيان المركز المالي الموحد.
الجدول التالي يبين أقصى تعرض للمخاطر اإلئتمانية بالنسبة لبنود بيان المركز المالي الموحد:

التأثير على الربح
ريـال قطري

2013

25+

1,503,334

2012

25+

112.309

2013
ريـال قطري

مخاطر أسعار األسهم
الجدول التالي يعكس حساسية مجموع التغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة
في أسعار األسهم ،مع ثبات جميع المتغيرات األخرى .يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم
مساويا ً ومعاكسا ً لتأثير الزيادات المبينة.
التغير في أسعار األسهم

التأثير على حقوق الملكية

2013
إستثمارات متاحة للبيع  -مدرجة
2012
إستثمارات متاحة للبيع  -مدرجة

5%

أرصدة لدى البنوك
مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

808,020,778
35,384,267

297.527.330
28.414.274

إستثمارات متاحة للبيع  -مدرجة

843,405,045

325.941.604

مخاطر السيولة

ريـال قطري
5%

2012
ريـال قطري

تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة المجموعة الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
إن وسيلة المجموعة إلدارة مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائما ً سيولة
كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها  ،في الظروف العادية وغير العادية  ،ودون أن تتكبد خسائر
غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة المجموعة.
الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات المجموعة غير المخصومة كما في 31
ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية وأسعار الفائدة الحالية بالسوق.

6,684,130

5.561.592

كما تمتلك المجموعة إستثمارات غير مدرجة ومسجلة بالتكلفة حيث يظهر تأثير التغير في أسعار
األسهم فقط عندما يتم بيع اإلستثمار أو إعتباره منخفض القيمة حيث يظهر التأثير في بيان االرباح
أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد.

عند الطلب
ريـال قطري
2013
دائنون تجاريون
توزيعات أرباح
ذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحقة
قروض وتسهيالت بنكية

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمالت
األجنبية .وحيث أن سعر الريـال القطري مرتبط بالدوالر األمريكي  ،ال تعتبر األرصدة بالدوالر األمريكي
تمثل مخاطر عمالت أجنبية هامة  ،نسبة لألرصدة القليلة المستحقة بعمالت أجنبية غير الدوالر
األمريكي.

2012
دائنون تجاريون
توزيعات أرباح
ذمم دائنة أخرى ومبالغ مستحقة
قروض وتسهيالت بنكية

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة
مالية لطرف آخر .يتمثل تعرض المجموعة لمخاطر ائتمانية على ارصدتها لدى البنوك وبعض
الموجودات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد.
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أقل من  1سنة
ريـال قطري

 3 – 1سنوات
ريـال قطري

اإلجمالي
ريـال قطري

-47,572,305
--47,572,305

267,845,628
-43.866.943
-311.712.571

------

267,845,628
47,572,305
43.866.943
-359.284.876

عند الطلب
ريـال قطري

أقل من  1سنة
ريـال قطري

 3 – 1سنوات
ريـال قطري

اإلجمالي
ريـال قطري

-37.243.015
--37.243.015

196.203.430
-71.102.351
-267.305.781

---408.498.236
408.498.236

196.203.430
37.243.015
71.102.351
408.498.236
713.047.032

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
ايضاحات حول البيانات المالية الموحده
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إدارة رأس المال

تدرج القيمة العادلة:

تقوم المجموعة بإدارة رأسمالها بشكل يضمن اإلستمرارية ويعظم العائد للمساهمين من خالل
اإلستخدام األمثل والمتوازن لرأس المال والمديونية.
أن هيكل راس مال المجموعة يتكون من قروض تمويلية والتي تتضمن القروض المذكورة فى أيضاح
( )14ونقد وشبه نقد وحقوق الملكية متمثلة برأس المال المصدر االحتياطيات واالرباح المدورة كما
هو مشار اليه فى ايضاح ( )12و ( )13على التوالى.

تستخدم المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حسب
تقنيات التقييم:
المستوى  :1األسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.
المستوى  :2تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة
المسجلة  ،واضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المستوى  :3التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال
تعتمد على بيانات سوقية واضحة.

معدل االستعداد:
فى نهاية السنة المالية كان معدل االستعداد كما يلي:
2013
ريـال قطري
القروض (أ)
يطرح  :البنوك ونقد في الصندوق
صافي المديونية
حقوق المساهمين (ب)
معدّل اإلستعداد

(أ)
(ب)

------

2012
ريـال قطري

كما في  31ديسمبر لدى المجموعة األدوات المالية التالية بالقيمة العادلة.
 31ديسمبر 2013
ريـال قطري

408.498.236
()298.441.888
110.056.348
305.233.843
0,36

إستثمارات متاحة للبيع
أسهم مدرجة بالبورصة

133,682,597

 31ديسمبر 2012
ريـال قطري

القروض هى قروض طويلة االجل كما هو مشار اليه فى ايضاح (. )14
تضم حقوق الملكية رأس المال وإحتياطيات الشركة التى يتم ادارتها كرأس لمال.
إستثمارات متاحة للبيع
أسهم مدرجة بالبورصة

 .29القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.
الموجودات المالية تشتمل على نقد وبنود مماثلة للنقد وإستثمارات متاحة للبيع ومدينون تجاريون
وذمم مدينة أخرى .والمطلوبات المالية تشتمل على قروض تحمل فوائد ودائنين تجاريين وذمم
دائنة أخرى.
إن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية  ،باستثناء بعض اإلستثمارات المتاحة للبيع غير المتداولة
التي تدرج بالتكلفة  ،تقارب قيمتها الدفترية.

111.231.846

المستوى 1
ريـال قطري

133,682,597
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ريـال قطري

--

--

المستوى 2
ريـال قطري

المستوى 1
ريـال قطري

111.231.846
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ريـال قطري

--

المستوى 3
ريـال قطري

--

يوجد أستثمارات متاحة للبيع بقيمة  14.594.064ريـال قطري ( 14.594.064 : 2012ريـال قطري)
مدرجة بالتكلفة نظرا الن القيمة العادلة ال يمكن تقديرها بصورة موثوقة بواسطة االدارة.
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ، 2013لم تحدث تحويالت بين المستوى  1والمستوى
 2للقيمة العادلة  ،ولم تحدث تحويالت إلى أو من مستوى  3للقيمة العادلة.
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