٢٠١٥ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

6

Al Meera Consumer Goods Co. (QSC)

صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
األمير الوالد

مجلس اإلدارة
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سعادة السيد  /عبد اللّه بن خالد القحطاني
رئيس مجلس اإلدارة

الدكتور  /سيف سعيد السويدي

سعادة الدكتور  /صالح محمد النابت

السيد  /أحمد عبد اللّه الخليفي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

السيد  /محمد عبد اللّه المصطفوي الهاشمي

السيد  /محمد إبراهيم السليطي

السيد /حسن عبد اللّه حسن ابراهيم األصمخ

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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اإلدارة

السيد  /جي سوفاج

الدكتور  /محمد ناصر القحطاني

الرئيس التنفيذي

نائب الرئيس التنفيذي
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عبداهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س الإدارة
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،
نيابة عن جمل�س الإدارة ،ي�سرفني وي�سرين اأن اأقدم لكم ،م�ساهمينا الكرام،
التقرير ال�سنوي ملجموعة املرية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2015
لقد كان العام  2015عاما اآخر من الإجنازات املهمة والأداء القيا�سي يف
كل من قطاعي جتارة التجزئة والتاأجري .فقد ارتفعت املبيعات من قطاع
التجزئة بحوايل ( )273.1مليون يال قطري ،بزيادة قدرها ()%12.5
و�سايف الأرباح من قطاع التجزئة بحوايل ( )37.3مليون ريال قطري،
بزيادة ( .) %33.3يف حني ارتفعت الإيرادات من قطاع التاأجري للغري مببلغ
( )7.6مليون ريال قطري ،بزيادة ن�سبتها ( ،)%17.7وزاد �سايف الأرباح
من التاأجري للغري مببلغ ( )7.6مليون ريال قطري ،بزيادة () %20.6
مقارنة مع .2014
لقد قرر جمل�س الإدارة ،بعد درا�سة متاأنية وتقييم دقيق للقيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة لدينا للبيع يف  31دي�سمرب  ،2015اأن تبني ال�سركة
خ�سائر الإنخفا�س يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة
( )47.6مليون ريال قطري يف البيانات املالية املوحدة .ووفقا لذلك ،اأنهى
قطاع ال�ستثمار لدينا هذا العام بخ�سارة �سافية قدرها ( )31.5مليون ريال
قطري مقارنة ب�سايف ربح ( )77.8مليون ريال قطري يف عام  .2014ويبدو
اأن النخفا�س يف العوائد من ال�ستثمارات كانت �سم ٌة غالبة يف الكثري من
املوؤ�س�سات يف عام .2015
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يف العام  ،2015افتتحت ال�سركة  10فروع جديدة :ت�سعة ( )9مراكز
جتارية توزّعت يف مريخ ،العزيزية ،معيذر ،جريان جنيمة ،الذخرية ،الوكرة
(جنوب) ،الثمامة ،الوجبة و رو�سة اقدمي ،ا�سافة اإىل باكورة حمالّت املرية
يف جممّعات جتارية ،اإذ افتتح الفرع الأول للمرية يف مول اخلليج .وتتيح جميع
املتاجر اجلديدة للمت�سوقني جمموعة متنوعة ووا�سعة من املواد الغذائية
وغريه ،اإىل جانب املنتجات الطازجة .وت�ستمل معظم الفروع اجلديدة على
ملحمة وق�سم خا�س بالأ�سماك ،واحللويات ،والفواكه واخل�سروات بالإ�سافة
اإىل املخابز ،من اأجل تلبية احتياجات امل�ستهلكني اليومية املختلفة باأ�سعار
تناف�سية .وزوّدت الفروع بتجهيزات حديث ٍة تعك�س احلداثة والإبداع ،بدء ًا
من نظم الإنارة املتطورة وو�سو ًل اإىل اأحدث التكنولوجيات والتقنيات يف
جمال التخزين ،اإىل جانب اختيار اأرفف جديدة تواكب الأحدث يف الأ�سواق
العاملية ،الأمر الذي يربهن حر�س ال�سركة على تقدمي اأف�سل عر�س املنتجات
لعمالئها ،وتوفري جتربة ت�سوق فريدة تتميز بال�سهولة .بالإ�سافة اإىل
تخ�سي�س م�ساحة كبرية ملواقف ال�سيارات ،وتخ�سي�س م�ساحات للمحالت
التجارية واملطاعم مبا يُ�سهم كذلك يف تعزيز الربحية للم�ساهمني .فقد
�ساهمت الفروع الع�سرة اجلديدة بحوايل ( )210.9مليون ريال قطري يف
اجمايل املبيعات يف عام .2015
لدى املرية حالي ًا  45فرع ًا منها  41داخل قطر ،و 4فروع يف �سلطنة عُ مان.
وانطالقا من تعاون املرية الوثيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراين،
يتوا�سل التن�سيق مع الوزارة للوقوف على اقرتاحاتهم فيما يخ�س التو�سع
يف خمتلف مناطق الدولة ،ومن اأجل النظر يف طلباتنا فيما يتعلق باملواقع
اجلديدة مثل �سمال رو�سة احلمام� ،سمال ال�سحانية ،مدخل اخلريب ،رو�سة
را�سد ،اأم العمد ،اخلريطيات وغريها .جدي ٌر بالذكر اأنّ ال�سركة قد بداأت
اأعمال البناء يف عدد من الفروع اجلديدة كجزء من ا�سرتاتيجيتها التو�سعية
لبناء  14مركزا جديدا للت�سوق يف مناطق ومواقع جديدة جاءت يف �سمال
ال�سيلية (املعرا�س) ،بو �سدرة ،الوكرة (غرب) ،اأم �سالل علي ،لعبيب
(فرعان) ،رو�سة اأبا احلريان ،ازغوى ،اخلور ،اأم قرن ،رو�سة حمامة،
جريان جنيحات ،ال�سيلية وعني خالد.
وهذا يدل على املقدرة الكبرية للمرية على مواكبة امل�ستقبل ،مبا يتوافق مع
خطتها ال�سرتاتيجية ،والنه�سة العمرانية والنمو ال�سكاين الذين ت�سهدهما
قطر ،ومبا يُ�سهم يف دعم روؤية قطر الوطنية  2030لتطوير جميع املناطق
القطرية.
و�سهد العام  2015اي�سا الحتفال مبرور ع�سر �سنوات من الجنازات بعد
تاأ�سي�س �سركة املرية يف العام  ،2005اإذ ا�ستطاعت �سركة املرية للمواد
ال�ستهالكية خالل ع�سر �سنوات اأن ت�سبح جزء ًا من م�ساريع التنمية يف قطر،
ف�س ًال عن التزامها بالقيم الجتماعية والثقافية ك�سركة وطنية رائدة.
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كما حوّلت املرية مفهوم الت�سوق العائلي اإىل واقع ملمو�س ،حيث اتبّعت ال�سركة
كافة املعايري العاملية يف الت�سوق ،للوفاء مبتطلبات امل�ستهلكني وك�سب ر�ساهم،
وهذا ين�سب يف خدمة املجتمعات املتنوعة وتغطية احتياجات املواطنني
واملقيمني يف الدولة فخالل ال�سنوات الع�سر املا�سية ،برز جانب امل�سوؤولية
الجتماعية يف املرية ب�سكل كبري ،اإذ قدمت ال�سركة العديد من املبادرات التي
تعك�س اهتمام ال�سركة يف املجتمع .وهذه املبادرات مل تقف عند حد اأو جمال
معني ،واإمنا ات�سمت بالتنوع �سواء املتعلقة بال�ستهالك اأو ال�سالمة الغذائية
اأوال�سحية ،من خالل ال�سراكة مع اأهم املوؤ�س�سات احلكومية يف هذا املجال.
نيابة عن جمل�س الإدارة ،ا�سمحوا يل اأن اأعرب عن خال�س تقديرنا وعميق
�سكرنا حل�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد
املفدى على روؤيته احلكيمة ،وقيادته الر�سيدة ،وم�ساندته وتوجيهاته لتعزيز
مكانة القت�ساد املحلي واملوؤ�س�سات القت�سادية مبا يخدم م�سرية التنمية يف
البالد .وال�سكر مو�سول ل�ساحب ال�سمو الأمري الوالد ال�سيخ حمد بن خليفة
اآل ثاين الذي اأ�س�س القاعدة املتينة التي يرتكز عليها بناء وتنمية الوطن.
ويود جمل�س الإدارة اأي�سا اأن ي�سكر معايل ال�سيخ عبد اهلل بن نا�سر بن خليفة
اآل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ،على دعمه والتوجيه امل�ستمر.
وتقديرنا و�سكرنا يذهب اأي�سا اإىل اإدارة مراقبة ال�سركات يف وزارة القت�ساد
والتجارة على تعاونها امل�ستمر وامل�ساعدة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ونود اأن نتقدم بخال�س ال�سكر لكم ،م�ساهمينا الكرام ،للتزامكم ودعمكم
الالحمدود الذي مكّن املرية من الرتقاء اإىل م�ستويات غري م�سبوقة ،لكي
ن�سري بخطى واثقة نحو هدفنا الأ�سمى باأن ن�سبح ال�سركة الرائدة يف
قطاع البيع بالتجزئة يف قطر ،واأن نعك�س �سعارنا باأن نكون «الأكرث متيّز ًا
وقرباً» .ونتقدم بال�سكر اأي�سا لالإدارة التنفيذية وموظفي املرية لتفانيهم
و اجتهادهم.
ن�ساأل اهلل العلي القدير �سبحانه و تعاىل اأن يوفقنا جميعا بالإميان و املثابرة
على حتقيق املزيد من الإجنازات واللتزام نحو خدمة وطننا العزيز ،
واأخواننا امل�ساهمني وعمالئنا الكرام.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
عبد اهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ح�سرات ال�سادة امل�ساهمني،
ي�سر جمل�س اإدارة �سركة املرية للمواد ال�ستهالكية (�س.م.ق) تقدمي التقرير
ال�سنوي العا�سر لعمليات ال�سركة ومركزها املايل لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب .2015
احتفلت �سركة املرية يف هذا العام  ،2015مبرور � 10سنوات من بالإجنازات
التي بداأت مع تاأ�سي�س ال�سركة يف العام .2005
ومع مرور الزمن ،ا�ستطاعت �سركة املرية اأن حتقق العديد من الإجنازات
قادتها الإدارة التنفيذية بتوجيهات جمل�س الإدارة.
فقد ا�ستطاعت املرية خالل ع�سر �سنوات اأن ت�سبح جزء ًا من م�ساريع
التنمية يف قطر ،ف�س ًال عن التزامها بالقيم الجتماعية والثقافية ك�سركة
وطنية رائدة .وامتلكت ال�سركة مقدرة كبرية ملواكبة امل�ستقبل ،وخطت يف هذا
املجال خطوات عديدة من خالل تنفيذ خطتها ال�سرتاتيجية بزيادة عدد
فروعها لتتوافق مع النه�سة العمرانية والنمو ال�سكاين الذين ت�سهدهما قطر،
للم�ساهمة يف دعم روؤية قطر الوطنية  2030لتطوير جميع املناطق القطرية.
كما حوّلت املرية مفهوم الت�سوق العائلي اإىل واقع ملمو�س ،حيث اتبعت
ال�سركة كافة املعايري العاملية يف الت�سوق ،للوفاء مبتطلبات امل�ستهلكني وك�سب
ر�ساهم ،وهذا ين�سب يف خدمة املجتمعات املتنوعة وتغطية احتياجات
املواطنني واملقيمني يف الدولة.

التحديث
منذ حتديث هوية ال�سركة ورفع �سعار «الأكرث متيزا وقرباً» ،عملت ال�سركة
بكل طاقتها لتحقيق هذا ال�سعار ،وبداأت بتجديد فروعها يف الوكرة ،خليفة
اجلنوبية ،املن�سورة ،بن عمران ،حزم املرخية ،اأزغوى ،املعمورة وجيان
هايربماركت يف حياة بالزا .وي�سمل التجديد الداخلي اأجهزة التربيد
والرفوف والأر�سيات وغريها .ويف العام � ،2016ست�سمل عمليات التجديد
الأجزاء الداخلية لفروع ال�سمال ،املرقاب ،غرّافة الريان ،دحل احلمام،
رو�سة اخليل ،عنيزة ،ال�سحانية ،اجلميلية ،الغويرية والكعبان.
كما قامت �سركة املرية بتجديد واجهات فرع حزم املرخية ،فيما يتم حالي ًا
اإعداد املناق�سات اخلا�سة بتجديد الواجهات لفروع ال�سمال ،الوكرة ،بن
عمران ،املن�سورة ،اجلميلية ،دحل احلمام ،رو�سة اخليل ،عنيزة  ،2ازغوى،
املعمورة ،خليفة اجلنوبية وغرّافة الريان.
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التو�سع
رحلتنا مع عملية التو�سع بداأت مع تنفيذ خمطط العمل الذي انطلق منذ
� 10سنوات و الذي ارتكز على ا�سرتاتيجية مدرو�سة قادها املجل�س طول
الفرتة املا�سية .فقد ت�سمّنت ا�سرتاتيجية التو�سع اإعداد ت�ساميم جديدة
للفروع ،وكان اأولها بناء فرع اأبو نخلة ،تاله مركزان ع�سريّان للت�سوق
خلدمة اجلمهور وقاطني منطقتي النعيجة ولقطيفية ،متا�سيا مع �سيا�سة
ال�سركة لتو�سيع اإطارعملها يف خمتلف مناطق الدولة .بالإ�سافة اإىل ذلك ،مت
ا�ستئجار فرع من جمموعة د�سمان ،ليتم لحق ًا افتتاح هايرب ماركت املرية
على طريق املطار.
ويف عام  ،2011ا�ستحوذت املرية على �سركة الأ�سواق القطرية (املخازن
الكربى( و�سركة خمابز الأمراء .ويف نف�س العام ،وقعّت املرية اتفاقية امتياز
مع �سركة دبليو اإت�س �سميث ترافل ليميتدWHSmith Travel
 Limitedوالتي تعترب رائدة يف توريد املجالت والكتب والقرطا�سية
والأدوات املكتبية ،لت�سغيل متاجر  WHSmithيف دولة قطر.

وانطالق ًا من التزامها بتحقيق �سعار”الأكرث متيزا وقربا” ،وا�سلت املرية
خطط التو�سع يف جميع اأنحاء دولة قطر ،بالإ�سافة اإىل �سراء خم�سة متاجر
يف �سلطنة عمان مع �سريكها العماين ال�سركة العمانية لتنمية الإ�ستثمارات
الوطنية (.)ONIDCO
توا�سل ا�سرتاتيجيتنا التو�سعية طويلة املدى دعم زيادة املبيعات والنمو يف
الأرباح ،بال�سافة اإىل التزام هذه ال�سرتاتيجية بتوفري اجلودة والقيمة
واخلدمة لعمالئنا .ففي العام  ،2015افتتحت ال�سركة  9فروع جديدة،
ا�سافة اإىل افتتاح اأول فرع يف مول اخلليج ،وذلك متا�سيا مع روؤية قطر
الوطنية  2030لتطوير خمتلف املجالت يف الدولة .فاملرية �ستوا�سل النمو
من خالل �سعيها امل�ستمر للتميز والبقاء على مقربة من عمالئنا اأينما
كانوا.فعند انطالقتها منذ � 10سنوات كان لدى ال�سركة  26فرعا ،يف حني
اأ�سبح لديها �سبكة تتكون من  45فرع 41 ،منها يف دولة قطر و 4فروع يف
�سلطنة عُ مان.

تقرير مجلس اإلدارة

فروع جديدة يف الأعوام القادمة

جوائز واإجنازات

اإن اجنازات ال�سركة لن تقف عند هذا احلد ،فخططها التو�سعية �ستمتد
اإىل اآفاق جديدة  ،وهي تعمل الآن على بناء  14مركزا جديدا للت�سوق يف
جميع اأنحاء الدولة .هذا التو�سع الذي تقوم به املرية كان نتيجة درا�سات
متاأنية تراعي اخلطة العمرانية للدولة للو�سول اإىل املناطق اجلديدة
بالإ�سافة اإىل املناطق التي �سهدت كثافة �سكانية مرتفعة ،كما تقوم املرية
بالتن�سيق ب�سكل متوا�سل مع وزارة البلدية والتخطيط العمراين للوقوف
على اقرتاحاتهم والنظر يف طلباتنا.

ح�سلت املرية خالل هذا العام على عدد من اجلوائز ،مبا يف ذلك جائزة
قادة امل�سوؤولية الجتماعية من جامعة قطر .بالإ�سافة اإىل ذلك ،ت�سلمت
املرية من غرفة قطر جائزة التميز يف جمال �سالمة الأغذية  2015خالل
حفل تد�سني كتاب “اإجنازات قطر يف �سالمة العمل” .وعالوة على ذلك،
ح�سلت ال�سركة على �سهادة الأيزو  2008:9001لأن�سطة الق�سم التجاري من
مكتب فرييتا�س ،فرع اململكة املتحدة.
ويف وقت �سابق من هذا العام ،اختارت “قطر اليوم” املرية �سمن اأف�سل
ع�سر �سركات مدرجة يف البور�سة من حيث الأداء .جاء ذلك نتيجة لروؤية
ال�سركة وقدرتها العالية على التكيف والبتكار ،مما مكّنها من التغلب على
العديد من التحديات وزيادة قيمتها ال�سوقية ،ف�سال عن حتقيق عوائد كبرية
مل�ساهميها.
و�ساءة ر�سمتها املرية خالل ع�سرة �سنوات من اإن�سائها عك�ست
خطوات ّ
باأعمالها واإجنازاتها حر�سها العميق على م�سلحة زبائنها وم�ساهميها.
نحن على العهد ،و�سنبذل ق�سارى جهودنا من اأجل موا�سلة هذه النجاحات
والجنازات.

افتتاح فرع جديد يف عُمان يف 2016
بعد التطوير والتجديد وحتويل الفروع املوجودة اىل مولت جتارية،
اعترب العام  ،2015عام تدعيم وتقوية التواجد ل�سركة اأ�سواق املرية
(�س.م.ع.م)� .سهد العام  2015زيادة يف الأرباح الت�سغيلية والربح (قبل
الفوائد وال�سرائب) يف �سوق متيزت بارتفاع املناف�سة .ولتعزيز ح�ستنا يف
ال�سوق ،نخطط لفتتاح �سوبرماركت جديد ميتد على م�ساحة  1500مرت
مربع يف جممع جديد يف منطقة الهايل يف م�سقط يف الن�سف الثاين من
عام .2016

امل�سوؤولية الإجتماعية
منذ اإن�سائها يف عام  ،2005كانت املرية دائما ملتزمة بالوفاء مب�سوؤولياتها
الجتماعية ،ونتيجة لذلك ،حققت الكثري يف جمال العمل الجتماعي اميانا
منها اأن حتقيق النجاح ا�سا�سه خدمة املجتمع وتلبية حاجاته.
كما اطلقت املرية العديد من احلمالت لتعزيز امل�سوؤولية الجتماعية وانطالقا
من دورها يف التنمية الجتماعية ،وحر�سها على تبنّي احلمالت الرائدة يف
املجتمع ،اإذ قدّمت املرية للحمالت والفعاليات التي من �ساأنها تعزيز وحتقيق
اأهداف امل�سوؤولية املجتمعية ،والتي من بينها  :حملة تراحم ،التعاون مع قطر
اخلريية ،دعم الأ�سر املنتجة ،دعم مر�سى ال�سكري ،وم�ساركتها الفاعلة
يف اليوم الريا�سي للدولة ،واحلمالت الرم�سانية ،ودعم الهالل الأحمر
القطري ،ودعم املجل�س الأعلى لل�سحة ،ورعاية الأحداث الريا�سية واليوم
الوطني.

تقرير مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 13 2015

مراجعة األعمال لعام 2015
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موؤ�سرات العمليات

•افتتاح ت�سعة ( )9مراكز جتارية جديدة متلكها ال�سركة يف قطر ،ت�سغل
املرية املكانة الرئي�سية فيها.
•افتتاح اأول فرع للمرية يف مركز جتاري كبري هو مول اخلليج.
•البدء ببناء خم�سة ( )5مراكز جتارية من اأ�سل اأربعة ع�سر ( )14مركز ًا
جديد ًا مت�سي اجلهود يف ت�سييدها يف قطر.
•احل�سول على �سهادة الأيزو  2008 :9001لأن�سطة الق�سم التجاري من
قبل هيئة العتماد “بريو فرييتا�س” �سا�س  -اململكة املتحدة.
•اختيار “قطر اليوم” ل�سركة املرية للمواد ال�ستهالكية �سمن اأف�سل 10
�سركات يف الداء من بني ال�سركات املدرجة يف بور�سة قطر.
•التوقيع على عقد ايجار لفتتاح �سوبرماركت جديد مب�ساحة  1500مرت
مربع يف جممّع املزن اجلديد ،يف منطقة الهايل يف م�سقط � -سلطنة عُ مان،
واملقرر افتتاحه يف الن�سف الثاين من .2016

تقرير مجلس اإلدارة

املوؤ�سرات املالية

•ارتفاع مبيعات املجموعة بن�سبة  273.1( %12.5مليون ريال قطري) ،
لتقفز من  2،176.0مليون ريال قطري يف عام  2014اإىل  2،449.1مليون
ريال قطري يف عام .2015
•ارتفاع اجمايل الربح للمجموعة بن�سبة  64.2( %17.7مليون ريال
قطري) ،من  362.9مليون ريال قطري اىل  427.2مليون ريال قطري.
•ارتفاع ايرادات ايجارات املحالت املوؤجرة للغري بن�سبة  %17.7اأي بـمبلغ
 7.6مليون ريال قطري ،ومن  42.8مليون ريال قطري يف عام  2014اإىل
 50.3مليون ريال قطري يف عام .2015
•ارتفعت اليرادات الت�سغيلية للمجموعة بن�سبة  %2.4بقيمة 498.6
مليون ريال قطري ،مقارنة مع  486.7مليون يف عام 2014
•تدين �سايف اأرباح املجموعة العائد اإىل مالكي ال�سركة بعد حقوق الأقلية
ّ
الغري م�سيطرة ،ومت�سمن ًا خم�س�س اخل�سائر الناجتة عن انخفا�س قيمة
ال�ستثمارات املتاحة للبيع ( 47.6مليون ريال قطري) بن�سبة ،%28.5
فبلغت  162.1مليون ريال قطري.
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“اختيار «قطر اليوم» ل�سركة املرية للمواد ال�ستهالكية
�سمن اأف�سل � 10سركات يف الداء من بني ال�سركات
املدرجة
الت�سغيل

�سهد العام  2015افتتاح ( )9مراكز جديدة للت�سوق يف مريخ ،العزيزية،
معيذر ،جريان جنيمة ،الذخرية ،الوكرة ،الثمامة ،الوجبة ورو�سة اقدمي،
�سغلت املرية املتاجر الرئي�سية داخلها ،ا�سافة اىل افتتاح فرع جديد للمرية
يف مول اخلليج .ومن بني اأربعة ع�سر ( )14مركز ت�سوق جديد من �سمن
خمطط ال�سنوات املقبلة ،تتوا�سل اأعمال البناء يف خم�سة ( )5من هذه
املراكز ،واملقرر انتهاء الأعمال بها خالل العام .2016
�ساهمت الفروع الع�سرة ( )10اجلديدة (�ساملة فرع املرية يف مول اخلليج)
بـ  210.9مليون ريال قطري يف مبيعات املجموعة يف عام  .2015ب�سكل عام،
�ساهمت هذه مبجموع م�ساحات �سالت بيع تقدّر بـ  13،975مرت مربع ،يف منو
ملحوظ للمبيعات يف العام  2015بن�سبة  .%9.7ي�ساف اإىل هذا م�ساهمتها
يف اأرباح املجموعة ،وتوفري تو�سّ ع يف خريطة مواقع املرية يف خمتلف مناطق
قطر.
كما ت�ستمر املرية يف عمليات جتديد الفروع القائمة لتحديثها بهدف �سمان
جتربة ت�سوق ممتعة للزبائن ،الأمر الذي انعك�س يف منو مبيعات الفروع
املجددة يف عام  ،2015بزيادة  %20يف املعمورة ،و  %13يف ازغوى .كما زادت
مبيعات فرع حزم املرخية الذي اكتمل جتديده يف يونيو  2015بن�سبة %8
على الرغم من عدم دخول املول طور الن�ساط الأو�سع انتظار لكتمال اأعمال
التطوير والتجديد فيه .كما مت النتهاء من جتديد فرع الوكرة الأول يف مايو
.2015
مت التعاقد لتجديد واجهات �ستة ( )6فروع هي جلميلية ،ازغوى ،بن عمران،
دحل احلمام ،غرافة الريان وخليفة اجلنوبية.
وت�سعى ال�سركة اأي�سا اإىل تبنّي التكنولوجيا لتعزيز جتربة الت�سوق لعمالئنا
الكرام من خالل التجارة اللكرتونية ،اإذ �سيتم قريبا اإطالق موقع الت�سوق
عرب النرتنت والذي طوّر خالل عام  .2015وبالإ�سافة اإىل ذلك ،جاري
اختبار نظام جديد يف فرع عنيزة الذي من �ساأنه حت�سني العمليات يف مراكز
الت�سوق عند تطبيقه.

“ح�سول املرية على �سهادة الأيزو  2008 :9001لأن�سطة
الق�سم التجاري من قبل هيئة العتماد «بريو فرييتا�س»
�سا�س  -اململكة املتحدة”
العمل التجاري

مدفوعة بالنطباع الإيجابي لدى العمالء� ،ست�ستمر �سركة املرية يف الرتكيز
والتو�سع يف اأق�سام بيع الأ�سناف الطازجة (اللحوم ،الأ�سماك ،الفواكه
واخل�سروات ،املخابز واملقبالت) ،تطبيق ًا ل�سرتاتيجيتها القائمة على التميز
عن باقي املتاجر .و�سرنكز اي�سا على تقدمي �سلع م�ستوردة ذات جودة واأ�سعار
منا�سبة لتلبية حتديات املناف�سة يف ال�سوق.
ونحن نعمل ب�سكل وثيق مع �سركائنا املحليني لتعزيز جمموعة متنوعة من
املنتجات .ويف اطار م�سوؤوليتها الجتماعية تعمل املرية على ت�سجيع منتجي
“الفواكه واخل�سار الع�سوية” القطريني ،بالإ�سافة لدعمها اأ�سحاب امل�ساريع
القطرية ال�سغرية با�سراف وتعاون مع اإدارة �سوؤون الأ�سر املنتجة.
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كما �سجّ لت املرية خالل العام  2015اإجنازات لفتة يف جمال اجلودة ترجمتها
ح�سولها على �سهادة الأيزو 2008:9001يف اإدارة اأن�سطة الق�سم التجاري،
وهذا ما يوؤكد اإلتزام املرية مب�سوؤوليتها نحو عمالئها بتلبية اأعلى م�ستويات
اجلودة للب�سائع املقدمة لهم وفقا للثقافة والعادات املتبعة يف جمتمعنا.
وخالل العام  2015وقعت املرية اتفاقية �سراكة مع “�سركة قطر كوالتي فود”
ل�سمان قدرة خمابز الأمراء على توفري املخبوزات ذات اجلودة با�ستمرار و
للتناف�س مع العالمات التجارية الرائدة يف ال�سوق.

“باإتباعها مبداأ ال�سفافية والتحوّط� ،سجلت املجموعة
خ�سائر تدين مببلغ  47،6مليون ريال قطري على
اإ�ستثماراتها املالية املتاحة للبيع من دون تاأثري على الأرباح
املقرتح توزيعها لهذه ال�سنة باملقارنة مع ال�سنة املا�سية”
النتائج املالية

املبيعات واإجمايل الأرباح
بلغ اجمايل املبيعات يف هذا العام  2،449.1مليون ريال مقارنة مع 2،176.0
مليون ريال قطري يف عام  ،2014بزيادة بلغت  273.1مليون ريال قطري.
و�ساهمت الفروع الع�سرة اجلديدة يف رفع مبيعات املجموعة بن�سبة %77.2
ومببلغ  210.9مليون ريال قطري .اأما الفروع احلالية فقد زادت مبيعاتها
وارتفعت بـ  %22.8ومببلغ  62.2مليون ريال.
كما ارتفع اجمايل الربح مببلغ  64.2مليون ريال قطري بن�سبة %17.7
لي�سل اإىل  427.2مليون ريال قطري يف هذا العام  ،مقارن ًا بـ  362.9مليون
ريال قطري يف عام .2014
اإيرادات الت�سغيل
زادت اإيرادات الت�سغيل بن�سبة  ،%2.4من  486.7مليون ريال قطري اىل
 498.6مليون ريال قطري  .كما زادت اإيرادات تاأجري املحالت يف خمتلف
فروع ال�سركة يف عام  2015بن�سبة  %17.7لت�سل اإىل  50.3مليون ريال
قطري مقارنة بـ  42.8مليون ريال قطري عام .2014
�سايف الربح العائد مل�ساهمي ال�سركة
انخف�ست اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية مبا يف ذلك البور�سة القطرية ب�سكل حاد
يف نهاية عام  .2015وقد اأثر هذا النخفا�س احلاد يف اأ�سعار الأ�سهم �سلب ًا يف
قيمة ا�ستثماراتنا املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب .2015
بعد درا�سة متاأنية وتقييم حكيم للقيمة العادلة لال�ستثمارت املتاحة للبيع
تبني ال�سركة
لدينا كما يف  31دي�سمرب عام  ،2015قرر جمل�س الإدارة اأن ّ
خ�سائر النخفا�س فى القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة 47.6
مليون ريال قطري يف بيان الدخل املوحد.
نتيجة لذلك ،انخف�س �سايف الربح العائد مل�ساهمي ال�سركة بعد حقوق الأقلية
غري امل�سيطرة ،بعد خم�س�س خ�سائر انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتاحة
للبيع ،بن�سبة ( )%28.5اىل  162.1مليون ريال قطري مقارنة بحوايل
 226.6مليون ريال قطري يف عام .2014
العائد على ال�سهم
بلغ العائد على ال�سهم يف عام  2015مبلغ  8.10ريال قطري لل�سهم مقارنة
مع  11.33ريال لل�سهم يف عام .2014
الأرباح املوزعة
يف اجتماعه الذي عقده يف  21فرباير  ،2016اقرتح جمل�س الإدارة توزيع
اأرباح نقدية بقيمة  9ريـالت قطري لل�سهم باإجمايل  180مليون ريال قطري
للم�ساهمني والتي تخ�سع ملوافقة اجلمعية العمومية العادية .واإذا ووفق على
الإقرتاح� ،سيكون اإجمايل توزيعات الرباح للم�ساهمني من عام  2005اإىل
 2015قد و�سل اىل مبلغ وقدره  890مليون ريال قطري.
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اإجمايل املوجودات
تراجع اجمايل املوجودات بن�سبة ( ،)% 1.2من  1،990.0مليون ريال قطري
يف عام  ، 2014اىل  1،966.4مليون ريال قطري يف  31دي�سمرب .2015
اإجمايل حقوق امل�ساهمني
انخف�س اإجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة ( )%1.3من  1،444.7مليون
ريال قطري يف عام  2014اإىل  1،425.2مليون ريال قطري يف  31دي�سمرب
.2015
ديون للبنك
بلغت القرو�س البنكية املتداولة وغري املتداولة كما يف  31دي�سمرب  2015مبلغ
وقدره  88.5مليون ريال قطري .يتعلق هذا املبلغ بقر�س اأخذ من بنك قطر
للتنمية لتوفري التمويل اجلزئي لل�سركة لال�ستحواذ فى عمان.
توزيعات الرباح
ارتفعت توزيعات الأرباح لعام  2015بن�سبة  %16.7لت�سل اإىل  9.3مليون
ريال قطري مقارنة مببلغ  7.9مليون ريال قطري يف .2014
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المؤشرات األساسية لألداء
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البيانات المالية الموحدة مع تقرير مدقق الحسابات
المستقل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

تقرير مدقق الحسابات المستقل
ال�سادة /امل�ساهمني املحرتمني
�سركة املرية للمواد ال�ستهالكية (�س.م.ق)
الدوحة – قطر
تقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�سركة املرية للمواد
الإ�ستهالكية (�س.م.ق) ( «ال�سركة» ) وال�سركات التابعة لها (وامل�سار اإليها
جمتمعة بـ «املجموعة» )  ،والتي تتكون من بيان املركز املايل املوحد كما يف
 31دي�سمرب  2015وك ًال من بيانات الربح اأو اخل�سارة وبيان الربح اأو اخل�سارة
وبنود الدخل ال�سامل الأخرى والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات
النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ  ،وملخ�س ًا لل�سيا�سات
املحا�سبية الهامة واإي�ساحات تف�سريية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
اإن الإدارة م�سوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعر�سها ب�سورة
عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية واأحكام قانون ال�سركات التجارية
القطري  ،والإحتفاظ باأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتربها الإدارة �سرورية
لغر�س اإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة خالية من اأخطاء
جوهرية � ،سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو عن خطاأ.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات
اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املوحدة اإ�ستناد ًا اإىل
تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك
املعايري اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء
التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية املوحدة
خالية من اأخطاء جوهرية.
يت�سمن التدقيق القيام باجراءات للح�سول على بينّات تدقيق ثبوتية
للمبالغ والإف�ساحات يف البيانات املالية املوحدة .ت�ستند الإجراءات املختارة
اإىل التقدير املهني ملدقق احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء
اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة� ،سواء كانت نا�سئة عن اإحتيال اأو عن
خطاأ .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر ،ياأخذ مدقق احل�سابات يف الإعتبار
اإجراءات الرقابة الداخلية للمجموعة واملتعلقة بالإعداد والعـر�س العادل
للبيانات املالية املوحدة ،وذلك لغر�س ت�سميم اإجراءات التدقيق املنا�سبة
ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى

املجموعة .يت�سمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�س
الجمايل للبيانات املالية املوحدة.
نعتقد اأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر
اأ�سا�س ًا لراأينا حول التدقيق.

الراأي
يف راأينا ،اأن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر ب�سورة عادلة ،من جميع
النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ل�سركة املرية للمواد ال�ستهالكية (�س.م.ق)
وال�سركات التابعة لها كما يف  31دي�سمرب  2015واأدائها املايل وتدفقاتها
النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

متطلبات قانونية وت�سريعية اأخرى
براأينا اأي�س ًا  ،اأن ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن اجلرد
الفعلي للمخزون قد اأجري وفق ًا لالأ�سول املتبعة واأن حمتويات تقرير جمل�س
الإدارة ال�سنوي متفقة مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة .كما وقد ح�سلنا
على كافة املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س تدقيقنا.
واأنه ح�سب علمنا واإعتقادنا ويف حدود املعلومات التي توافرت لدينا  ،مل تقع
خالل ال�سنة املالية خمالفات لأحكام متطلبات قانون ال�سركات التجارية
القطري والنظام الأ�سا�سي لل�سركة على وجه قد يوؤثر ب�سكل جوهري على
ن�ساط ال�سركة اأو يف مركزها املايل .كما مت ذكره يف اإي�ساح رقم ( )3من
البيانات املالية املوحدة ،فقد مت اإ�سدر قانون ال�سركات التجارية القطري
اجلديد بتاريخ  7يوليو  .2015اإن املجموعة ب�سدد تقييم تاأثري تطبيق قانون
ال�سركات التجارية القطري اجلديد على ال�سركة و�سركاتها التابعة.
الدوحة – قطر يف
 21فرباير 2016
عن ديلويت اآند تو�س
فرع قطر

مدحت �ساحلـ ـ ـ ـ ــه
�سريك
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()257
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بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2015
املوجودات
موجودات غري متداولة
عقارات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
اإ�ستثمار يف �سركات زميلة
الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة
�سهرة
اإجمايل املوجودات غري املتداولة
موجودات متداولة
خمزون
ذمم مدينة وم�ساريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوب من اأطراف ذات عالقة
نقد يف ال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك
اإجمايل املوجودات املتداولة
اإجمايل املوجودات
حقوق امل�ساهمني واملطلوبات
حقوق امل�ساهمني
راأ�س املال
اإحتياطي قانوين
اإحتياطي اإختياري
اإحتياطي القيمة العادلة
اأرباح مدورة
حقوق امللكية مل�ساهمي ال�سركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
اإجمايل حقوق امل�ساهمني
املطلوبات
مطلوبات غري متداولة
قرو�س وت�سهيالت بنكية
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
اإجمايل املطلوبات غري املتداولة
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
قرو�س وت�سهيالت بنكية
اإجمايل املطلوبات املتداولة
اإجمايل املطلوبات
اإجمايل حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

اإي�ساحات

5
6
7
8
19
9

691.190.809
8.730.961
210.262.821
98.497
298.937
344.097.998
1.254.680.023

588.020.015
10.240.782
210.304.302
98.497
421.429
344.097.998
1.153.183.023

10
11
28
12

183.419.260
51.084.395
5.660.379
471.522.458
711.686.492
1.966.366.515

171.829.639
41.925.435
6.869
623.972.031
837.733.974
1.990.916.997

13
14
14

29

200.000.000
901.289.603
21.750.835
()11.943.444
273.927.930
1.385.024.924
40.169.089
1.425.194.013

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

16
17

84.963.255
25.799.696
110.762.951

88.279.923
23.384.170
111.664.093

18
16

426.844.718
3.564.833
430.409.551
541.172.502
1.966.366.515

434.556.280
-434.556.280
546.220.373
1.990.916.997

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

�سعادة ال�سيد  /عبداهلل بن خالد القحطاين
رئي�س جمل�س الإدارة
ان الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2015

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
اإي�ساحات
املبيعات
تكلفة املبيعات
اإجمايل الربح
اإيرادات اإيجار املحالت
اإيرادات اأخرى
الإيرادات الت�سغيلية

22

م�ساريف عمومية واإدارية
الإ�ستهالك
خ�سائر تدين يف اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة
احل�سة يف خ�سائر ال�سركات زميلة
تكاليف التمويل
الربح قبل �سريبة الدخل
م�سروف �سريبة الدخل
الربح الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية امل�ستمرة
العمليات غري امل�ستمرة
ربح ال�سنة ( /خ�سائر) من العمليات الغري امل�ستمرة
ربح ال�سنة
العائد اإىل:
امل�ساهمني بال�سركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

23
5
7
6
 8و 15
19

15

29

الربح الأ�سا�سي على ال�سهم
العائد مل�ساهمي ال�سركة من العمليات امل�ستمرة وغري امل�ستمرة

24

العائد مل�ساهمي ال�سركة من العمليات امل�ستمرة

2015
ريـال قطري

2.449.080.123
()2.021.922.739
427.157.384
50.333.872
21.088.129
498.579.385

2.176.005.386
()1.813.085.592
362.919.794
42.761.250
81.067.092
486.748.195

()252.786.100
()34.135.363
()47.550.889
()1.515.821
()692.902
()2.863.370
159.034.940
()122.492
158.912.448

()231.195.193
()23.022.563
()450.000
()1.514.990
()3.503
()1.422.733
229.139.154
()68.733
229.070.421

3.430.004
162.342.452
162.094.323
248.129
162.342.452
8،10
7،93

بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
اإي�ساح

2015

ريـال قطري

ربح ال�سنة
بنود الدخل ( /اخل�سارة) ال�سامل الأخرى
بنود من املحتمل اإعادة ت�سنيفها لحق ًا اإىل ربح اأو خ�سارة
�سايف احلركة على التغري الرتاكمي للقيمة العادلة
اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

1.975.371
164.317.823

العائد اإىل:

164.069.694
248.129
164.317.823

م�ساهمي ال�سركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة
بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بيان األرباح والخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد
للسنه الماليه المنتهيه في  31ديسمبر 2015

()2.350.140
226.720.281
226.584.439
135.842
226.720.281
11،33
11،45

162.342.452

25

2014
ريـال قطري

2014

ريـال قطري

226.720.281

()20.528.555
206.191.726
206.055.884
135.842
206.191.726
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اأرباح معلنة للتوزيع (اإي�ساح رقم )20
الر�سيد يف  31دي�سمرب 2015

200.000.000

--

--

200.000.000

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
م�ساهمة يف �سندوق الأن�سطة الإجتماعية
-(اإي�ساح رقم )21

اأرباح معلنة للتوزيع
الر�سيد يف  31دي�سمرب 2014

--

--

اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة
م�ساهمة يف �سندوق الأن�سطة الإجتماعية
-(اإي�ساح رقم )21

الر�سيد يف  31دي�سمرب 2013

200.000.000

ريـال قطري

راأ�س املال

901.289.603

--

--

--

901.289.603

--

--

--

901.289.603

ريـال قطري

21.750.835

--

--

--

21.750.835

--

--

--

21.750.835

ريـال قطري

اإحتياطي اإختياري

()11.943.444

--

--

1.975.371

()13.918.815

--

--

()20.528.555

6.609.740

ريـال قطري

اإحتياطي القيمة
العادلة

()5.465.891

206.055.884

()5.465.891

()3.820.434

164.069.694

()3.820.434
273.927.930

40.169.089 1.385.024.924

1.425.194.013

()180.000.000

--

248.129

164.317.823

(-- )180.000.000( )180.000.000

()3.820.434

162.094.323

295.654.041

39.920.960 1.404.775.664

1.444.696.624

()160.000.000

--

135.842

206.191.726

1.403.970.789

ريـال قطري

ريـال قطري

39.785.118 1.364.185.671

ريـال قطري

جمموع حقوق امللكية
مل�ساهمي ال�سركة

حقوق الأقلية غري
امل�سيطرة

اإجمايل حقوق
امل�ساهمني

(-- )160.000.000( )160.000.000

()5.465.891

226.584.439

234.535.493

ريـال قطري

اأرباح مدورة

ان الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءاأ من هذه البيانات املالية املوحدة

اإحتياطي قانوين

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
اإي�ساح
الأن�سطة الت�سغيلية
الربح قبل �سريبة الدخل يف العمليات امل�ستمرة وغري امل�ستمرة
تعديالت:
الإ�ستهالك
اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة
اإيرادات الفوائد
�سايف الربح من بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�سايف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها
خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
خ�سائر اإنخفا�س يف قيمة اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
خم�س�س للب�ساعة بطيئة احلركة والتالفة
احل�سة يف �سايف اخل�سارة من �سركات زميلة
ربح من بيع اإ�ستثمارات يف ال�سركة التابعة
�سايف ربح بيع عقارات ومعدات
اإيرادات اأرباح موزعة
تكاليف التمويل

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

162.464.944

226.789.014

التغريات يف راأ�س املال العامل:
الذمم املدينة وامل�ساريف املدفوعة مقدم ًا
خمزون
مطلوب من اأطراف ذات عالقة
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
النقد الناجت من الأن�سطة
مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
م�ساهمة �سندوق دعم الأن�سطة الإجتماعية
�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية
الأن�سطة الإ�ستثمارية
�سايف املتح�سل من بيع جزء من احل�سة يف ال�سركة التابعة والتي تت�سمن فقدان
ال�سيطرة
اإ�ستحواذ على اإ�ستثمارات يف �سركة زميلة
�سراء اإ�ستثمارات متاحة للبيع
املتح�سل من بيع اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
�سراء عقارات ومعدات
املتح�سل من بيع عقارات ومعدات
�سايف احلركة يف ودائع ت�ستحق بعد  90يوم
توزيعات اأرباح م�ستلمة
فوائد م�ستلمة
�سايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�سطة الإ�ستثمارية

34.233.046
1.515.821
()6.459.861
()1.051.844
325.760
4.564.955
47.550.889
742.722
692.902
()4.641.573
()884.412
()9.276.948
2.863.370
232.639.771

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

()12.360.892
()12.753.916
()1.192.235
()21.006.463
185.326.265
()1.989.107
()5.465.891
177.871.267

6.962.548
()23.770.985
()6.869
53.333.806
217.037.389
()2.576.476
()4.769.615
209.691.298

2.878.353
-()195.494.585
151.012.391
()138.348.380
980.907
295.316.000
9.276.948
9.243.339
134.864.973

-()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

الأن�سطة التمويلية
املح�سل من القرو�س والت�سهيالت البنكية
توزيعات اأرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة
�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

-()167.254.608
()2،615،205
()169،869،813

88.279.923
()149.744.677
()1.422.733
()62.887.487

الزيادة ( /النق�س) يف النقد و�سبه النقد
النقد و�سبه النقد يف بداية ال�سنة
النقد و�سبه النقد يف نهاية ال�سنة

142،866،427
195.656.031
338،522،458

()12.874.071
208.530.102
195.656.031

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
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ان الي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءاأ من هذه البيانات املالية املوحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

يف  8اأكتوبر  ،2012وافق امل�ساهمون على زيادة راأ�س املال اإىل � 20.000.000سهم
بقيمة اأ�سمية  10ريـال قطري لل�سهم الواحد  ،واأ�سدرت ال�سركة 10.000.000
�سهم بقيمة  95ريـال قطري لل�سهم الواحد ومت اإغالق الإكتتاب يف  10فرباير
.2013

1.1التاأ�سي�س والن�ساط
يف  13يوليو  2004مت اإ�سدار القانون رقم ( )24ل�سنة  2004والذي ن�س على
حتويل اجلمعيات الإ�ستهالكية ال�سابقة اإىل �سركة م�ساهمة قطرية براأ�س مال
قدره  100.000.000ريـال قطري  ،وبناء ًا عليه مت اإن�ساء �سركة املرية للمواد
الإ�ستهالكية والتي تخ�سع لقانون ال�سركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة
 .2002مت ت�سجيل ال�سركة حتت املادة رقم  68من قانون ال�سركات ب�سجل جتاري
رقم ( )29969بتاريخ  2مار�س  .2005مت ت�سجيل عنوان مكتب ال�سركة حتت
�سندوق بريد رقم  3371الدوحة  -قطر.

ت�ستمل الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة وال�سركات التابعة لها وامل�سار اليها جمتمعة بـ
"املجموعة" على التجارة باجلملة والتجزئة يف خمتلف اأنواع املواد الإ�ستهالكية
 ،ومتلّك واإدارة حمالت بيع التجزئة  ،والتجارة يف املواد الغذائية وال�سلع
الإ�ستهالكية.
اإن اأ�سهم ال�سركة مدرجة يف بور�سة قطر  ،ومتلك حكومة دولة قطر ما ن�سبته
 %26من اأ�سهم ال�سركة.
اإن ال�سركات الزميلة و التابعة للمجموعة هي كالتايل:
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�سركة املرية القاب�سة (ذ.م.م) («املرية القاب�سة») هي �سركة ذات م�سئولية
حمدودة  ،اأ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�سركة يف اإدارة اإ�ستثمارات املجموعة
و�سركاتها التابعة  ،ومتلك براءات الإخرتاع والأعمال التجارية ومتلك املنقولت
والعقارات الالزمة لأعمال ال�سركة.
�سركة املرية لالأ�سواق املركزية (�س�.س.و) («املرية لالأ�سواق املركزية») هي �سركة
ال�سخ�س الواحد  ،اأ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�سركة يف الإ�ستثمار يف امل�سروعات
وتاأ�سي�س ال�سركات واإدارتها ومتلك الأ�سهم واحل�س�س يف ال�سركات ومتلك
العقارات املنقولة والغري منقولة الالزمة لأعمال ال�سركة.
�سركة املرية للتطوير (ذ.م.م) («املرية للتطوير») هي �سركة ذات م�سئولية
حمدودة  ،اأ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�سركة يف اإدارة ال�سركات التي متتلكها ،
واإمتالك براءات الإخرتاع والأعمال التجارية والإمتيازات واإمتالك العقارات
الالزمةلأعمالال�سركة.
ال�سركة القطرية لالأ�سواق (ذ.م.م) («الأ�سواق القطرية») هي �سركة ذات
م�سئولية حمدودة اأ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�سركة يف بيع املواد الغذائية واملواد
املنزليةواملالب�س.
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�سركة خمابز الأمراء (ذ.م.م) («خمابز الأمراء») هي �سركة ذات م�سئولية
حمدودة اأ�س�ست يف دولة قطر .تعمل ال�سركة يف اإنتاج وبيع منتجات اخلبز (اإي�ساح
رقم .)15
�سركة ALGEللبيع بالتجزئة («�سركة )»ALGEهي �سركة ذات م�سوؤولية
حمدودة  ،اأ�س�ست يف �سوي�سرا .ت�ساهم يف تطوير البيع بالتجزئة يف تون�س ،ليبيا،
م�سر والأردن .مل تقم ال�سركة ببدء ن�ساطها بعد كما يف تاريخ التقرير.
�سركة املرية عُمان («املرية عُمان») هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة  ،اأ�س�ست
يف �سلطنة عُ مان .ن�ساط ال�سركة هو قطاع الإن�ساءات واإدارة املجمعات التجارية
وملحقاتها .مل تقم ال�سركة ببدء ن�ساطها بعد كما يف تاريخ التقرير .مت الإف�ساح
عن املعلومات املالية لل�سركة التابعة يف اإي�ساح.29
�سركة املرية لالأ�سواق («املرية لالأ�سواق») هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ،
اأ�س�ست يف �سلطنة عُ مان  ،ون�ساطها هو اإن�ساء وتطوير املجمعات التجارية وحمالت
الأغذية وحمالت الأغذية العمالقة .مت الإف�ساح عن املعلومات املالية لل�سركة
التابعة يف اإي�ساح .29
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

مكتبة املرية (�س�.س.و) («مكتبة املرية») هي �سركة ال�سخ�س الواحد  ،اأ�س�ست يف
دولة قطر .اإن ن�ساط ال�سركة هو بيع القرطا�سية و م�ستلزمات الكمبيوتر والكتب
والألعاب.
�سركة اأرامك�س للخدمات اللوج�ستية (ذ.م.م) هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ،
اأ�س�ست يف دولة قطر  ،ون�ساط ال�سركة هو التخزين و خدمات تو�سيل الب�سائع.
متت املوافقة على اإ�سدار هذه البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2015من قبل رئي�س جمل�س الإدارة ونائب رئي�س جمل�س الإدارة
بتاريخ  21فرباير .2016

(اأ) املعايري اجلديدة
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  1يناير 2016
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)14احل�سابات التنظيمية املوؤجلة.
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  1يناير 2018
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)15الإيرادات من العقود مع
العمالء.
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية.

1.2تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة
واملعدلة

�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  1يناير 2018
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)16الإيجارات.

 2.1املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدّلة التي لها تاأثري على
الأر�سدة املدرجة يف البيانات املالية املوحدة

(ب) املعايري املعدّلة
�ساري املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  1يناير 2016
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم
(( )28املعدّل)  -تعديالت متعلقة ببيع اأو م�ساهمة يف اأ�سول بني
امل�ستثمر واملن�ساأة الزميلة وامل�سروع امل�سرتك.

فيما يلي املعاير الدولية للتقارير املالية املعدلة والتي اأ�سبحت �سارية املفعول
يف ال�سنة احلالية ومت تطبيقها يف اإعداد هذه البيانات املالية املوحدة:
(اأ) املعايري املعدّلة
�سارية املفعول للفرتات التي تبداأ من اأو بعد  1يوليو 2014
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )19املعدّل) تعديل لتو�سيح املتطلبات
املتعلقة يف كيفية اأن امل�ساهمات من املوظفني اأو الأطراف الأخرى
املرتبطة باخلدمة يجب اأن تن�سب اإىل فرتات اخلدمة.
•حت�سينات �سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية – 2010
 :2012تعديالت لإ�سدار تو�سيحات 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�سدار تو�سيحات على املعايري الدولية للتقارير املالية
رقم ( 1و  3و  )13ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (.)40
اإن تطبيق هذه املعايري املعدّلة مل يكن له تاأثري جوهري على البيانات
املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2015باإ�ستثناء
بع�س التغريات يف عر�س البيانات املالية والإي�ساحات.
 2،2املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدّلة قيد الإ�سدار وغري
�سارية املفعول (مع اإمكانية التطبيق املبكر)
مل تقم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة
ال�سادرة وغري �سارية املفعول التالية:
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•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )11املعدّل)  :تعديالت متعلقة
مبحا�سبة الإ�ستحواذ على م�سلحة من عملية م�سرتكة.
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )12املعدّل)  :تعديالت متعلقة
باإ�ستثناءات يف تطبيق التوحيد.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )1املعدّل)  :التعديالت الناجتة عن
التطبيق املبكر.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )16املعدّل)  :تعديالت متعلقة بتو�سيح
طرق مقبولة لالإ�ستهالك والإطفاء لت�سبح الأ�سجار املثمرة �سمن نطاق
معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)16
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )27املعدّل)  :تعديالت اإعادة طريقة
اإحت�ساب حقوق امللكية كاإختيار حما�سبي لالإ�ستثمارات يف ال�سركات
التابعة وامل�ساريع امل�سرتكة وال�سركات الزميلة يف البيانات املالية
املنف�سلة للمن�ساأة.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )38املعدّل)  :تعديالت متعلقة
بتو�سيحات طرق مقبولة لالإ�ستهالك والإطفاء.
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )41املعدّل)  :تعديالت لت�سبح الأ�سجار
املثمرة �سمن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)16
•حت�سينات �سنوية على دورة املعايري الدولية للتقارير املالية – 2012
 :2014تعديالت لإ�سدار تو�سيحات واإ�سافة توجيهات حمددة اإ�سافية
على املعايري الدولية للتقارير املالية رقم ( 5و  )7ومعايري املحا�سبة
الدولية رقم ( 19و .)34
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�سارية املفعول للفرتات املالية التي تبداأ من اأو بعد  1يناير ( 2018اأو التطبيق
املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()9
•املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (( )7املعدّل)  :اإف�ساحات الأدوات
املالية – تعديالت تتطلب اإف�ساحات حول التطبيق الأويل للمعيار
الدويل للتقارير املالية رقم (.)9
•معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )39املعدّل)  :تعديالت ت�سمح لل�سركة اأن
تختار الإ�ستمرار يف تطبيق متطلبات حما�سبة التحوط يف معيار املحا�سبة
الدويل رقم ( )39التي تخ�س حتوّط القيمة العادلة للتعر�س لأ�سعار
الفائدة جلزء من حمفظة الأ�سول املالية اأو املطلوبات املالية عندما
يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9ومتديد خيار القيمة
العادلة لبع�س العقود التي تلبي اإ�ستثناءات النطاق "اإ�ستخدام خا�س".
تتوقع الإدارة تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15و ()9
ومعيار املحا�سبة الدويل املعدّل رقم ( )16يف البيانات املالية املوحدة
للمجموعة يف التواريخ الفعلية املطلوبة .اإن تطبيق هذه املعايري من
املمكن اأن يكون له تاأثري جوهري على املبالغ املف�سح عنها يف البيانات
املالية املوحدة وينتج عن ذلك اإف�ساحات اأكرث �سمو ًل يف البيانات املالية
املوحدة .مل تقم الإدارة باإجراءات حتليلية مف�سلة لتاأثري تطبيق تلك
املعايري وبالتايل مل تقم بتحديد مدى تاأثري ذلك.
تتوقع الإدارة اأن تطبيق معايري وتف�سريات اأخرى يف الفرتات الالحقة لن
يكون له تاأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة يف فرتة
التطبيق املبدئي ،فيما عدا بع�س التغريات يف العر�س والإف�ساح.

1.3اأ�س�س اإعداد البيانات املالية وال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة
بيان الإلتزام
مت اإعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية
ومتطلبات اأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري .لقد مت اإ�سدر قانون
ال�سركات التجارية القطري اجلديد بتاريخ  7يوليو  2015والذي مت متديده ليطبق
بتاريخ  7اأغ�سط�س  .2016اإن املجموعة ب�سدد تقييم اإلتزامها بقانون ال�سركات
التجاريةالقطرياجلديد.
اأ�س�س اإعداد البيانات املالية
يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية  ،باإ�ستثناء
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع التي تقا�س بالقيمة العادلة.
القيمة العادلة هي ال�سعر امل�ستلم لبيع اأ�سل اأو مت دفعه لتحويل اإلتزام �سمن
الن�ساط الإعتيادي للم�ساركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س ،بغ�س النظر عما
اإذا كان هذا ال�سعر ميكن مالحظته ب�سكل مبا�سر اأو تقديره باإ�ستخدام طرق
تقييم اأخرى.
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لأغرا�س التقارير املالية  ،يتم ت�سنيف قيا�س القيمة العادلة اإىل م�ستوى  1و
 2و  3بناء ًا على درجة املدخالت التي يتم عن طريقها مالحظة قيا�س القيمة
العادلة ومدى اأهمية هذه املدخالت يف قيا�س القيمة العادلة ب�سكل كامل ،
والتي يتم تو�سيحها كالتايل:
امل�ستوى  : 1الأ�سعار املتداولة (غري املعدّلة) يف اأ�سواق ن�سطة
ملوجودات اأو مطلوبات مماثلة والتي ميكن للمجموعة
الو�سول اإليها يف تاريخ القيا�س.
امل�ستوى  : 2مدخالت اأخرى غري الأ�سعار املدرجة املوجودة يف
امل�ستوى ( )1للموجودات واملطلوبات  ،وا�سحة اإما
ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
امل�ستوى  : 3املدخالت للموجودات اأو املطلوبات التي ل ميكن
مالحظتها.
فيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
اأ�س�س توحيد البيانات املالية
البيانات املالية املوحدة تت�سمن البيانات املالية لل�سركة وال�سركات التابعة
لها .ويتم حتقيق ال�سيطرة عندما يكون لل�سركة:
•ال�سلطةعلىامل�ستثمر
•تتاأثر ،اأو لديها احلقوق ،لعوائد متغرية من م�ساركتها مع امل�ستثمر
•القدرة على ا�ستخدام قوتها للتاأثري على عوائدها
يتم اإدراج الدخل وامل�سروفات لل�سركة التابعة امل�ستحوذ عليها اأو املباعة
خالل ال�سنة يف بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحد
من التاريخ الذي اإكت�سبت فيه املجموعة حق ال�سيطرة حتى تاريخ فقدان
املجموعة حق ال�سيطرة على ال�سركة التابعة.
حني ال�سرورة ،يتم تعديل البيانات املالية لل�سركات التابعة حتى تتما�سى
ال�سيا�سات املحا�سبية مع تلك ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل املجموعة.
يتم اإ�ستبعاد جميع الأر�سدة واملعامالت بني �سركات املجموعة ،وكذلك ت�ستبعد اأي
اأرباح وخ�سائر غري حمققة ناجتة من املعامالت بني �سركات املجموعة عند اإعداد
البياناتاملاليةاملوحدة.
متثل احلقوق غري امل�سيطرة اجلزء من الربح اأو اخل�سارة و�سايف املوجودات التي
ل متلكها املجموعة  ،ويظهر كبند منف�سل يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد وبيان
الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل الأخرى املوحد و�سمن حقوق امل�ساهمني يف
بيان املركز املايل املوحد منف�س ًال عن حقوق امل�ساهمني بال�سركة الأم.
الإيرادات
ت�سمل الإيرادات القيمة العادلة للمبالغ املالية امل�ستلمة اأو القابلة لالإ�ستالم مقابل
بيع ال�سلع واخلدمات خالل الن�ساط التجاري للمجموعة .ويدرج الإيراد ال�سايف
بعد املرجتعات واحل�سومات واخل�سم .تعرتف املجموعة بالإيرادات عندما يكون
بالإمكان قيا�س الإيرادات ب�سكل موثوق  ،وعندما يكون بالإمكان تدفق املنافع
الإقت�سادية م�ستقب ًال للمجموعة وعند اإ�ستيفاء معايري معينة لكل ن�ساط من
اأن�سطتها بح�سب ما هو مو�سح اأدناه:
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مبيعات ال�سلع – التجزئة
تقوم املجموعة بت�سغيل �سل�سلة من منافذ بيع التجزئة .ويتم الإعرتاف مببيعات
ال�سلع عندما يتم بيع الب�ساعة للعميل .تتم مبيعات التجزئة عادة نقدا اأو ببطاقة
الإئتمان.
اإيرادات اإيجار املحالت
يتم الإعرتاف باإيرادات اإيجار املحالت فى بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد بطريقة
الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.
اإيرادات الفوائد و توزيعات الأرباح
يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح من الإ�ستثمارات عندما يتاأكد احلق يف اإ�ستالم
هذه املدفوعات .ت�ستحق اإيرادات الفوائد على الأ�سا�س الزمني بالرجوع
اإىل املبلغ الأ�سا�سي القائم وتطبيق معدل الفائدة الفعلي ،حيث يتم خ�سم
املقبو�سات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة خالل العمر املتوقع لالأ�سل املايل اإىل
�سايف القيمة الدفرتية للموجودات عند الإعرتاف املبدئي.
العمالت الأجنبية
العملة الوظيفية و عملة عر�س البيانات املالية
مت قيا�س بنود البيانات املالية املوحدة للمجموعة باإ�ستخدام العملة امل�ستخدمة يف
البيئة الإقت�سادية التي تعمل بها املوؤ�س�سة ("العملة الوظيفية") .تعر�س البيانات
املالية بالريـال القطري وهي العملة الوظيفية وعملة عر�س البيانات املالية املوحدة
للمجموعة.
املعامالت و الأر�سدة
يتم حتويل املعامالت التي تقوم بها املجموعة بالعمالت الأجنبية اإىل العملة
الوظيفيةباإ�ستخداماأ�سعارال�سرفال�سائدةيفتاريخاملعاملة.
يتم حتويل بنود املوجودات املالية بالعملة الأجنبية اإىل العملة الوظيفية باإ�ستخدام
�سعر ال�سرف ال�سائد بتاريخ البيانات املالية  ،يتم اإدراج الفروقات الناجتة عن
التحويل يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
يتم حتويل بنود املوجودات غري املالية بالعملة الأجنبية والتي تظهر بالتكلفة اإىل
العملة الوظيفية باإ�ستخدام �سعر ال�سرف بتاريخ املعاملة الأ�سلية  ،اأما املوجودات
غري املالية الظاهرة بالقيمة العادلة فيتم حتويلها اإىل العملة الوظيفية باإ�ستخدام
�سعرالتحويلال�سائدكمابتاريخقيا�سهابالقيمةالعادلة.
تكاليف القرتا�س
يتم اإ�سافة تكاليف الإقرتا�س املبا�سرة ب�سراء اأو اإن�ساء اأو اإنتاج اأو احل�سول على
موجودات موؤهلة والتي تاأخذ فرتة طويلة لت�سبح جاهزة لالإ�ستخدام املق�سود اأو
البيع اإىل تكلفة تلك املوجودات حتى ت�سبح تلك املوجودات جاهزة لالإ�ستخدام
اأوللبيع.
يتم قيد الإيرادات الإ�ستثمارية من الودائع املوؤقتة التي مت اإ�ستخدامها من القرو�س
كجزء مطروح من تكلفة الإقرتا�س التي يجب ر�سملتها يف املوجودات املوؤهلة.
جميع تكاليف الإقرتا�س الأخرى يتم العرتاف بها كم�ساريف يف بيان الربح اأو
اخل�سارةاملوحدعندتكبدها.
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الإيجارات
ت�سنف الإيجارات كاإيجارات متويلية عندما يحول العقد وب�سكل جوهري جميع
خماطر ومنافع التملك اإىل امل�ستاأجر .ت�سنف الإيجارات الأخرى كاإيجارات
ت�سغيلية .املدفوعات حتت عقد الإيجار الت�سغيلي خم�سوم ًا منه اأي حوافز م�ستلمة
مناملوؤجريتمت�سجيلهايفبيانالربحاأواخل�سارةاملوحدعلىاأ�سا�سالق�سطالثابت
على مدة العقد.
العقارات و املعدات
تدرج العقارات و املعدات بالتكلفة التاريخية ناق�س ًا الإ�ستهالك و اأي خ�سائر تدين
مرتاكمة يف القيمة .ت�سمل التكلفة التاريخية جميع التكاليف املبا�سرة املرتبطة
ب�سراء املوجودات .التكاليف الالحقة يتم اإدراجها بالقيمة الدفرتية للموجودات اأو
حتقيقها لبند موجودات منف�سل  ،ح�سب احلال ،وذلك عندما يكون متوقع ًا تدفق
منافع اإقت�سادية مرتبطة باملوجودات اإىل املجموعة واأن يكون بالإمكان قيا�س
تكلفة قيا�س املوجودات ب�سورة يعتمد عليها .يتم �سطب القيمة الدفرتية للجزء
امل�ستبدل .ويتم اإدراج جميع تكاليف ال�سيانة والإ�سالحات الأخرى يف بيان الربح
اأو اخل�سارة املوحد خالل الفرتة املالية التي تتكبد فيها.
الأرا�سى ل ت�ستهلك .يتم اإحت�ساب الإ�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت لتخفي�س
تكلفة املوجودات و �سول اإىل قيمتها التقديرية املتبقية على مدى اأعمارها
الإنتاجيةاملتوقعةعلىالنحوالتايل:
املباين
الثالجات واملعدات
ال�سيارات
الأثاث والرتكيبات
اأجهزة الكمبيوتر
حت�سينات املباين

%3
%10
%20
%20
%33 -%20
%33-%10

تتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية للموجودات وتعديلها اإذا لزم الأمر
يف نهاية كل فرتة مالية.
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للموجودات القيمة التقديرية املتوقع اإ�سرتدادها،
يتم تخفي�س القيمة الدفرتية اإىلالقيمةاملتوقع اإ�سرتدادها.
يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة من الإ�ستبعادات مبقارنة املتح�سالت من
الإ�ستبعاد بالقيمة الدفرتية وتدرج �سمن "اإيرادات اأخرى" يف بيان الربح اأو
اخل�سارةاملوحد.
يتم ت�سجيل الأرا�سى املمنوحة من قبل احلكومة بالقيمة الإ�سمية لها والتي يتم
تقديرها من قبل الإدارة.
يتم ت�سجيل الأعمال الراأ�سمالية قيد الإن�ساء بغر�س الإيجار اأو الإ�ستخدام الإداري
اأو لأغرا�س مل يتم حتديدها بعد بالتكلفة ناق�س اأي خ�سائر للتدين .تت�سمن
التكلفة امل�ساريف الإ�ست�سارية لالأ�سول املطبق عليها تكلفة الإقرتا�س متا�سيا مع
ال�سيا�سة املحا�سبية للمجموعة .يتم اإحت�ساب الإهالك لهذه الأ�سول كما يف بقية
العقارات و املعدات عندما ت�سبح جاهزة لالإ�ستعمال.
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املوجودات غري امللمو�سة
ما عدا ال�سهرة ،ت�سجل املوجودات غري امللمو�سة بالتكلفة ناق�س ًا الإطفاء املرتاكم.
ويتم اإحت�ساب الإطفاء على اأ�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 اأي تغيريات يف التقدير يتم اإحت�سابها
على اأ�سا�س م�ستقبلي .اأما بالن�سبة للموجودات غري امللمو�سة ذات العمر الإنتاجي
غري املحدد امل�سرتاه ب�سورة منف�سلة فت�سجل على اأ�سا�س التكلفة ناق�س ًا خ�سائر
التدين املرتاكمة يف القيمة.
جتميع الأعمال و ال�سهرة
يتم ت�سجيل جتميع الأعمال با�ستخدام طريقة ال�سراء .اإن تكلفة جتميع الأعمال
يتم قيا�سها باإجمايل القيمة العادلة (يف تاريخ التبادل) للموجودات امل�ستلمة
واملطلوبات املتكبدة واأدوات حقوق امللكية امل�سدرة من قبل املجموعة مقابل
ال�سيطرة على الأعمال امل�سرتاة .اإن املوجودات املحددة واملطلوبات واملطلوبات
املحتملة لالأعمال امل�ستحوذ عليها والتي ت�ستويف �سروط التحقيق وفق ًا للمعيار
الدويل للتقارير املالية رقم (" )3الأعمال املجمعة" يتم ت�سجيلها بقيمتها العادلة
يف تاريخ ال�سراء.
يتم قيا�س ال�سهرة بالفائ�س من جمموع املقابل املايل املحول واأية ح�سة غري
م�سيطرة يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها بالإ�سافة اإىل القيمة العادلة يف تاريخ
الإ�ستمالك حل�سة حقوق ملكية املجموعة التي كانت حتتفظ بها يف ال�سركة
امل�ستحوذ عليها �سابقاً ،اإن وجدت ،على �سايف قيمة املوجودات امل�ستملكة ،
واملطلوبات املتكبدة يف تاريخ الإ�ستحواذ .يتم الإعرتاف فور ًا بالفائ�س من زيادة
قيمة �سايف املوجودات امل�ستملكة واملطلوبات املتكبدة عن جمموع املقابل املايل
املحول .والقيمة العادلة يف تاريخ الإ�ستمالك حل�سة املجموعة يف ال�سركة
امل�ستحوذ عليها بذلك التاريخ ،اإن وجدت ،وقيمة ح�سة الأقلية غري امل�سيطرة
التي كانت حتتفظ بها يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها ،يف الربح اأو اخل�سارة كربح من
عمليات �سراء اإ�ستثمار ب�سعر خمف�س.
تدين ال�سهرة
يتم ت�سجيل ال�سهرة الناجتة من عملية الإ�ستحواذ على اأعمال  ،بالتكلفة كما يف
تاريخ الإ�ستحواذ على الأعمال مطروح ًا منها خ�سائر التدين املرتاكمة  ،اإذا وجدت.
لغايات فح�س التدين  ،يتم توزيع ال�سهرة على كل وحدة مولدة للنقد يف املجموعة
(اأو جمموعة وحدات مولدة للنقد) التي من املتوقع اأن ت�ستفيد من �سم الأعمال.
يتم فح�س الوحدة املولدة للنقد التي مت توزيع ال�سهرة عليها ب�سكل �سنوي اأو
ب�سكل متكرر اإذا كان هنالك موؤ�سر على تدين الوحدة .اإذا كانت القيمة القابلة
للتح�سيل للوحدات املولدة للنقد اأقل من قيمتها الدفرتية  ،فاإنه يتم توزيع خ�سارة
التدين اأو ًل لتخفي�س القيمة الدفرتية لل�سهرة املوزعة على الوحدات املولدة للنقد
ومن ثم للموجودات الأخرى للوحدات ب�سكل تنا�سبي على اأ�سا�س القيمة الدفرتية
لكل اأ�سل من اأ�سول الوحدة .يتم الإعرتاف بخ�سارة التدين يف قيمة ال�سهرة
مبا�سرة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
يتم الإعرتاف بخ�سارة اإنخفا�س ال�سهرة عندما ل ميكن رد خ�سائر الإنخفا�س
بالفرتات امل�ستقبلية .ويف حالة الإ�ستبعاد من الوحدة املولدة للنقد فاإن توزيع املبالغ
من ال�سهرة تدرج يف بيان الربح اأو اخل�سارة عند الإ�ستبعاد.
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التدين يف قيمة املوجودات امللمو�سة و غري امللمو�سة فيما عدا ال�سهرة
اإن الأ�سول القابلة لالإطفاء يتم فح�س التدين فيها يف حال وجود اأي موؤ�سر على
تدين هذا الأ�سل .يتم ت�سجيل خ�سارة التدين يف حال اأن القيمة الدفرتية لالأ�سل
تخطت القيمة الإ�سرتدادية له .القيمة الإ�سرتدادية هي القيمة الأعلى لكل من
القيمة العادلة لالأ�سل خمف�سة بتكاليف البيع وقيمة الإ�ستخدام .لقيا�س قيمة
التدين يتم جتميع الأ�سول لأدنى درجة للح�سول على التدفقات النقدية املنف�سلة
(الوحدةاملولدةللنقد).
الإ�ستثمار يف �سركات زميلة
ال�سركة الزميلة هي من�ساأة متار�س عليها املجموعة تاأثري ًا جوهري ًا بدون
اأن تكون تابعة لها اأو متتلك ح�سة فيها كجزء من م�سروع م�سرتك .ويتمثل
التاأثري اجلوهري بالقدرة على امل�ساركة يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات
املالية والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها بدون اأن تكون هناك �سيطرة اأو
�سيطرة م�سرتكة على هذه ال�سيا�سات.
اأدرجت النتائج واملوجودات واملطلوبات لل�سركات الزميلة يف هذه البيانات
املالية املوحدة باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية اإل اإذا كان الإ�ستثمار ،اأو
جزء من الإ�ستثمار مت ت�سنيفه كمتاح للبيع ،يف هذه احلالة يتم حما�سبته
وفق ًا ملعيار التقارير املالية رقم ( .)5وفق ًا لطريقة حقوق امللكية  ،تدرج
ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة
وتعدل بعد ذلك بالإعرتاف بح�سة املجموعة من اأرباح اأو خ�سائر .وبنود
الدخل ال�سامل لل�سركة الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة .عندما تتجاوز ح�سة
املجموعة من خ�سائر ال�سركة الزميلة عن ح�سة املجموعة يف هذه ال�سركة
الزميلة (والتي تت�سمن م�سالح طويلة الأجل والتي يف جوهرها ت�سكل جزء ًا
من �سايف اإ�ستثمار املجموعة يف ال�سركة الزميلة )  ،فاإن املجموعة تتوقف
عن الإعرتاف بح�ستها يف مزيد من اخل�سائر امل�ستقبلية .يتم الإعرتاف
باخل�سائر الإ�سافية فقط يف حال تكبدت املجموعة اأي اإلتزامات قانونية اأو
مدفوعات نيابة عن ال�سركة الزميلة.
املخزون
يظهر املخزون ب�سعر التكلفة اأو �سايف القيمة الإ�سرتدادية اأيهما اأقل .تت�سمن
التكلفة ال�سعر عند ال�سراء وتكلفة النقل وغريها من التكاليف املبا�سرة املتكبدة
يف نقل هذا املخزون حتى و�سوله اإىل موقعه و�سكله احلايل .حتت�سب التكلفة على
اأ�سا�س الوراد اأو ًل �سادر اأولً ،وحتدد �سايف القيمة املمكن حتقيقها على اأ�سا�س �سعر
البيعالتقديريمطروح ًامنهاأيةتكاليفاإ�سافيةمتوقع�سرفهاعنداإمتامالب�ساعة
وبيعها.
املوجودات املالية
اإن جميع املوجودات املالية يتم الإعرتاف بها اأو اإلغاء الإعرتاف بها يف تاريخ
املعاملة حيث يتم ال�سراء اأو بيع املوجودات املالية حتت عقد يكون �سمن
�سروط ت�سليم املوجودات املالية خالل الإطار الزمني املحدد من قبل ال�سوق
 ،ويتم قيا�سها مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ساف ًا لها تكاليف املعاملة  ،فيما عدا
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة والتي يتم
الإعرتاف بها مبدئي ًا بالقيمة العادلة.
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تقوم املجموعة بت�سنيف املوجودات املالية يف البنود التالية :موجودات مالية
بالقيمة العادلة خالل الربح اأو اخل�سارة ،وموجودات مالية متاحة للبيع ،وقرو�س
وذمم مدينة .يعتمد الت�سنيف على الغر�س الذي مت من اأجله �سراء الأ�سل املايل.
وتقوم الإدارة بت�سنيف املوجودات املالية يف تاريخ اأول حتقيق لها.
طريقة ن�سبة الفائدة الفعالة
اإن طريقة ن�سبة الفائدة الفعالة هي طريقة ت�ستخدم لإحت�ساب قيمة التكلفة
املطفاأة للموجودات املالية ولتوزيع ربح الفائدة على الفرتة املتعلقة بها .اإن ن�سبة
الفائدة الفعالة هي الن�سبة التى ت�ستخدم فى خ�سم التدفقات النقدية املتوقعة
على عمر املوجودات املالية اأو اإذا اأمكن على الفرتة الق�سر من القيمة الدفرتية
يفتاريخالت�سجيل.
املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة
يتم ت�سنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة عندما
يحتفظ بها اإما للمتاجرة اأو حتدد كقيمة عادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.
يتمت�سنيفاملوجوداتاملاليةللمتاجرةعندما:
 .1يتم الإ�ستحواذ عليها مبدئي ًا بغر�س بيعها يف امل�ستقبل املنظور؛
 .2الإعرتاف املبدئي بها كجزء من حمفظة اأدوات مالية حمددة تديرها
املجموعة مع ًا ولديها منط موؤخر ًا لالأرباح املاأخوذة على املدى الق�سري اأو،
 .3م�ستق غري م�سنف اأو فعال كاأداة حتوط.
املوجودات املالية غري تلك املوجودات املالية املحتفظ بها بغر�س املتاجرة ميكن اأن
ت�سنف كموجودات مالية من خالل الربح اأو اخل�سارة عند الإعرتاف املبدئي اإذا:
 .1كان هذا الت�سنيف �سيلغي اأو يقلل ب�سكل جوهري القيا�س اأو الإعرتاف بعدم
الثبات الذي قد ين�ساأ ب�سكل اآخر.

الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع
الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية الغري م�ستقة
وامل�سنفة اإما كاإ�ستثمارات متاحة للبيع اأو غري م�سنفة مثل قرو�س والذمم
املدينة ،اإ�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق ،موجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة.
يتم ت�سنيف الأ�سهم املالية املدرجة يف ال�سوق الن�سط للمتاجرة واململوكة
من قبل املجموعة كاإ�ستثمارت مالية متاحة للبيع واملدرجة بالقيمة العادلة
يف نهاية كل تقرير.
متلك املجموعة اإ�ستثمارت يف اأ�سهم غري مدرجة ل يتم تداولها يف ال�سوق
الن�سط والتي ت�سنف كموجودات مالية متاحة للبيع مدرجة ب�سعر التكلفة
وذلك لإعتقاد الإدارة باأن القيمة العادلة ل ميكن قيا�سها ب�سكل موثوق.
الأرباح اأو اخل�سائر الناجمة من التغيريات يف القيمة العادلة يعرتف بها
مبا�سرة يف اإحتياطي القيمة العادلة  ،ي�ستثنى من ذلك خ�سائر اإنخفا�س
القيمة ،حتت�سب الفوائد باإ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعال والأرباح اأو
اخل�سائر الناجتة من حتويالت العمالت الأجنبية يف الأ�سول النقدية والتي
يعرتف بها مبا�سرة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
عندما يتم اإ�ستبعاد الإ�ستثمار اأو حتديد الإنخفا�س يف القيمة ،فاإن الربح اأو
اخل�سارة املرتاكمة واملعرتف بها م�سبق ًا يف اإحتياطي القيمة العادلة حتول اإىل
بيان الربح اأو اخل�سارة.
يتم الإعرتاف بتوزيعات الأرباح لالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يف بيان
الربح واخل�سارة املوحد عندما يحق للمجموعة اإ�ستالم توزيعات الأرباح.

 .2اأن املوجودات املالية ت�سكل جزء ًا من جمموعة موجودات مالية اأو مطلوبات
مالية التي تديرها الإدارة والذي يتم تقييم اأداوؤها بناء ًا على القيمة العادلة.
بالن�سبة اإىل توثيق املجموعة لإدارة املخاطر اأو اإ�سرتتيجية الإ�ستثمار  ،فاإن
املعلومات املتعلقة بالتجميع تتم داخلي ًا بناء ًا على هذا الأ�سا�س؛ اأو؛

القرو�س و الذمم املدينة
اإن القرو�س والذمم املدينة هي موجودات مالية غري م�ستقة وتتم عن طريق
دفعات ثابتة اأو حمددة ول تكون متداولة يف �سوق ن�سط .بعد الإعرتاف
املبدئي ،فاإن تلك املوجودات املالية يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام
طريقة �سعر الفائدة الفعال مطروح ًا منها خ�سائر التدين.

 .3اإذا �سكلت جزء ًا من عقد ي�سمل ي�سمل واحد اأو اأكرث من م�ستقات ل تتجزاأ ،
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س �سمن
عقود جمتمعة (املوجودات اأو املطلوبات) والتي يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة
من خالل الربح اأو اخل�سارة.

يتم الإعرتاف باإيرادات الفوائد باإ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعال،
ي�ستثنى من ذلك الذمم املدينة ق�سرية الأجل عندما يكون تاأثري معدل
اخل�سم غري هام.

الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ الإ�ستحقاق
الإ�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق يتم قيا�سها بالتكلفة املطفاأة ،
بعد خ�سم خم�س�س لالنخفا�س .يف حالة وجود اأدلة مو�سوعية بانخفا�س
قيمة ال�ستثمار يتم حتديد القيمة املمكن ا�سرتدادها من ال�ستثمار وحتقق
خ�سارة النخفا�س يف بيان الأرباح اأو اخل�سائر املوحد كمخ�س�س لنخفا�س
قيمة ال�ستثمارات.
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يتم اإدراج الإطفاء يف اإيرادات الفوائد يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
بتم الإعرتاف باخل�سائر الناجمة من الإنخفا�س يف بيان الربح اأو اخل�سارة
املوحد.
النقد و �سبه للنقد
ي�ستمل النقد و�سبه للنقد على النقد يف ال�سندوق واأر�سدة لدى البنوك
ووداائع ق�سرية الأجل والتي ت�ستحق خالل فرتة ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.
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الذمم التجارية املدينة
يتم ت�سجيل الذمم التجارية املدينة ب�سعر الفاتورة الأ�سلية بعد خ�سم اأي
خم�س�س للديون امل�سكوك يف حت�سيلها .ويتم عمل تقديرات للمبالغ امل�سكوك
يف حت�سيلها عندما ت�سبح اإمكانية حت�سيلها غري ممكنة .يتم �سطب الديون
امل�سكوك يف حت�سيلها عند تكبدها.
اإنخفا�س قيمة املوجودات املالية
يتم تقييم تدين املوجودات املالية  ،باإ�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة  ،يف تاريخ التقرير املايل .يحدث التدين
يف املوجودات املالية نتيجة حلدث اأو اأكرث ح�سل بعد الإعرتاف املبدئي
للموجودات املالية واأن التدفقات النقدية لالإ�ستثمار قد تاأثرت.
يف حالة الأوراق املالية ب�سكل اأ�سهم وامل�سنفة كمتوفرة للبيع  ،فاإن الرتاجع
اجلوهري اأو طويل الأجل يف القيمة العادلة لل�سهم ملا دون تكلفتها يعترب
موؤ�سر على اأن ال�سهم قد تعر�س لإنخفا�س يف قيمته.
بالن�سبة للموجودات املالية الأخرى  ،ميكن اأن يت�سمن وجود دليل فعلي على
حدوث خ�سارة يف اإنخفا�س القيمة ما يلي:
1ال�سعوبات املالية الهامة التي يعاين منها املقر�س اأو املقرت�س.
1خمالفة العقد مثل التوقف اأو التخلف عن �سداد الفائدة اأو اأ�سل
القر�س.
1ي�سبح من املحتمل اأن يعلن املدين من عمليات التمويل اإفال�سه اأو اأية
عملية اأخرى لإعادة الهيكلة املالية.
1اإختفاء ال�سوق الن�سط بالن�سبة لذلك الأ�سل نتيجة ال�سعوبات املالية.
بالن�سبة لبع�س املوجودات املالية  ،مثل الذمم التجارية املدينة  ،فيتم تقييم
التدين ب�سكل فردي بالإ�سافة اإىل تقييم التدين ب�سكل جماعي .اإن الدليل
اجلوهري على تدين حمفظة الذمم ميكن اأن تت�سمن خربات املجموعة
ال�سابقة يف حت�سيل املبالغ  ،الزيادة يف عدد الدفعات املتاأخرة والتي فات
اأوان اإ�ستحقاقها بالإ�سافة اإىل مالحظة التغريات يف احلالة الإقت�سادية
املحلية والتي توؤدي اإىل تعرث العمالء يف ال�سداد.
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة  ،يكون التدين هو الفرق بني
القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة
مبعدل الفائدة الفعلية للموجودات املالية الأ�سلية.
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة  ،يتم قيا�س خ�سائر التدين بالفرق بني
القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة
مبعدل العائد على ال�سوق ملوجودات مالية مماثلة .ل يتم عك�س مثل هذا
التدين يف الفرتات الالحقة.
يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات املالية مبقدار اخل�سارة من التدين
با�ستثناء الذمم املدينة التجارية حيث يتم تخفي�س قيمتها با�ستخدام
املخ�س�س .عندما ل يكون هناك احتمالية حت�سيل هذه الذمم فاإنه يتم
�سطبها مقابل املخ�س�س .يتم عك�س التح�سيالت الالحقة للمبالغ التي مت
�سطبها �سابق ًا على ح�ساب املخ�س�س .التغريات يف القيمة الدفرتية حل�ساب
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املخ�س�س يتم الإعرتاف بها �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
عند اإعتبار اأن املوجودات املالية املتوفرة للبيع قد تدنت  ،فاإن اخل�سائر
املرتاكمة والتي مت الإعرتاف بها �سابقا �سمن بنود الدخل ال�سامل الأخرى
فيتم ت�سنيفها �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد خالل الفرتة.
بالن�سبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة  ،ويف حالة انخف�ست
قيمة خ�سائر التدين يف قيمة الإ�ستثمار يف الفرتة الالحقة وكان من املمكن
ربط هذا الإنخفا�س ب�سكل مو�سوعي حلدث ما وقع بعد الإعرتاف باخل�سائر،
فاإنه يتم عك�س قيمة اخل�سارة املعرتف بها �سابق ًا يف بيان الربح اأو اخل�سارة
املوحد وبحيث ل تتجاوز قيمة الإ�ستثمار بعد عك�س اخل�سارة قيمته وفق ًا
لطريقة التكلفة املطفاأة فيما لو مل يتم الإعرتاف بخ�سائر التدين.
اأما فيما يتعلق باأدوات حقوق امللكية امل�سنفة كمتوفرة للبيع ،فاإن خ�سارة
التدين والتي مت العرتاف بها �سابق ًا �سمن بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد
ل يتم عك�سها من خالل بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد .الزيادة يف القيمة
العادلة الالحقة خل�سارة التدين يتم العرتاف بها �سمن بنود الدخل ال�سامل
الأخرى ويتم جتمعيها حتت بند اإحتياطي القيمة العادلة .اأما فيما يتعلق
بديون اأوراق مالية وامل�سنفة كمتوفرة للبيع  ،يتم عك�س خ�سائر التدين لحق ًا
من خالل بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد اإذا كانت الزيادة يف القيمة العادلة
لالإ�ستثمار ميكن اأن تتعلق ب�سكل مو�سوعي حلدث ح�سل بعد الإعرتاف
بخ�سائر التدين.
اإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية
تقوم املجموعة باإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية فقط عندما تنتهي مدة
احلقوق التعاقدية لإ�ستالم التدفقات النقدية من ذلك الأ�سل اأو اأن يتم
اإنتقال كافة خماطر ومنافع امللكية لذلك الأ�سل اإىل كيان اآخر .اإذا مل تنقل
املجموعة ومل حتتفظ بكافة خماطر وعوائد امللكية اإ�ستمرت يف ال�سيطرة
على املوجودات املنقولة ،فاإن املجموعة تقوم بت�سجيل العائد من الأ�سل
والإلتزامات املرتبطة مببالغ قد ت�سطر اإىل دفعها .اإذا كانت املجموعة
حتتفظ بكافة خماطر وعوائد امللكية من موجودات مالية مت نقلها فاإن
ال�سركة ت�ستمر بالإعرتاف بالأ�سول املالية والإعرتاف بالإقرتا�س امل�سمون
للعائدات امل�ستلمة.
عند اإلغاء الإعرتاف باملوجودات املالية يف جمملها ،فاإنه يتم الإعرتاف
بربح اأو خ�سارة اإلغاء املوجودات املالية يف بيان الدخل .تتمثل قيمة الربح
اأو اخل�سارة بالفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل وجمموع املقابل امل�ستلم
وامل�ستحق والأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة التي مت العرتاف بها يف بيان الربح
اأو اخل�سارة املوحد.
املطلوبات املالية واأدوات حقوق امللكية امل�سدرة بوا�سطة املجموعة
اأدوات امللكية
اإن اأدوات امللكية تتمثل يف اأي عقد يت�سمن فائدة اإ�سرتدادية لأ�سول �سركة بعد
خ�سم كل املطلوبات .اأدوات امللكية املحددة بوا�سطة املجموعة يتم ت�سجيلها
بقيمة املبلغ املقبو�س خم�سوم ًا منه م�ساريف الإ�سدار املبا�سرة.
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الذمم التجارية الدائنة
الذمم التجارية الدائنة هي اإلتزامات بالدفع مقابل �سلع اأو خدمات مت
احل�سول عليها خالل الأعمال الإعتيادية من املوردين .ويتم ت�سنيف الذمم
الدائنة باإعتبارها اإلتزامات متداولة يف حالة اإ�ستحقاق الدفع خالل عام اأو
اأقل .وخالف ذلك يتم عر�س هذه الذمم الدائنة كمطلوبات غري متداولة.
يتم الإعرتاف بالذمم الدائنة مبدئيا بالقيمة العادلة وتقا�س لحق ًا بالتكلفة
املطفاأة باإ�ستخدام معدل الفائدة الفعلي.

�سربية الدخل
ت�ستمل �سريبة الدخل على �سرائب حالية و�سرائب موؤجلة .تدرج �سريبة
الدخل يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد با�ستثناء ما يتعلق منها ببنود
اأدرجت يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى اأو مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني ،ويف
هذه احلالة يتم اإدراجها يف بنود الدخل ال�سامل الأخرى اأو مبا�سرة يف حقوق
امل�ساهمني على التوايل.
ال�سريبة احلالية هي ال�سرائب املتوقعة الدفع على الدخل اخلا�سع لل�سريبة
لل�سنة با�ستخدام املعدلت ال�سريبية املطبقة يف تاريخ التقرير املايل  ،واأية
تعديالت على ال�سريبة امل�ستحقة عن ال�سنوات ال�سابقة.
يتم اإدراج �سريبة الدخل يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد باإ�ستثناء القدر
الذي يتعلق ببنود يتم اإدراجها مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني ،ويف هذه احلالة
يتم اإثباتها يف حقوق امل�ساهمني.
حتت�سب ال�سركة خم�س�س ًا لل�سريبة املوؤجلة للموجودات واملطلوبات با�ستخدام
طريقة اللتزامات على جميع الفروقات املوؤقتة بني القيمة الدفرتية لأر�سدة
املوجودات واملطلوبات لأغرا�س التقارير املالية والقيمة امل�ستخدمة لأغرا�س
ال�سريبة .ي�ستند مبلغ ال�سريبة املوؤجلة على الن�سق املتوقع للتحقق اأو �سداد
القيمة الدفرتية لالأ�سول واللتزامات با�ستخدام املعدلت ال�سريبية املطبقة
يف تاريخ التقرير املايل.
يتم اإدراج املوجودات ال�سريبية املوؤجلة اإىل احلد الذي يكون من املحتمل
اأن الربح اخلا�سع لل�سريبة يف امل�ستقبل �سوف يكون متاح مقابل الفرق
املوؤقت الذي ميكن ا�ستخدامه .يتم ا�ستبعاد الأ�سول واللتزامات ال�سريبية
املوؤجلة اإذا كان هنالك حق قانوين ملزم لالإ�ستبعاد لدى ال�سلطات الق�سائية
ال�سريبية املطبقة.

م�ساهمات التقاعد

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

القرو�س
يتم الإعرتاف بالقرو�س مبدئيا على اأ�سا�س القيمة العادلة للمبالغ املقرت�سة
ناق�س ًا التكاليف املبا�سرة املرتبطة باملعاملة .يتم تقييم القرو�س بالتكلفة
املطفاأة بعد الإعرتاف املبدئي باإ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعّال ويتم
اإدراج اأية فروقات بني التكلفة ومبالغ ال�سداد النهائية يف بيان الربح اأو
اخل�سارة املوحد على مدى فرتة الإقرتا�س.
مكافاآت املوظفني
م�ستحقات الإجازة ال�سنوية و تذاكر ال�سفر
يتم تكوين خم�س�س لالإلتزام املتوقع مل�ستحقات املوظفني لالإجازات ال�سنوية
وتذاكر ال�سفر تبعا خلدمة املوظف حتى تاريخ التقرير .يدرج هذا املخ�س�س
�سمن "ذمم دائنة جتارية واأخرى" يف بيان املركز املايل املوحد.
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم تكوين خم�س�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني والذي يتم دفعه عند
انتهاء فرتة اخلدمة .يتم احت�ساب املكافاأة ح�سب قانون العمل القطري وعلى
اأ�سا�س اآخر راتب ومدة اخلدمة كما يف تاريخ التقرير.
تقوم املجموعة بدفع اإ�سرتاكات هيئة التقاعد والتاأمينات الإجتماعية والتي
يتم اإحت�سابها كن�سبة مئوية من رواتب املوظفني وفقا ملتطلبات القانون
رقم ( )24ل�سنة  2002فيما يتعلق باملعا�سات والتقاعد .وتقت�سر اإلتزامات
املجموعة على هذه امل�ساهمات والتي يتم اإدراجها �سمن امل�سروفات عند
اإ�ستحقاقها .ويتم اإدراج هذا املخ�س�س يف "ذمم دائنة جتارية واأخرى" يف
بيان املركز املايل.
املخ�س�سات
يتم ت�سجيل املخ�س�سات عند وجود اإلتزام قانوين اأو حكمي على املجموعة
نا�سئ من اأحداث �سابقة ،وعندما يكون من املحتمل اأن يتطلب الأمر تدفقات
نقدية خارجة ل�سداد الإلتزام وعندما ميكن تقديره مببلغ الت�سوية ب�سكل
موثوق.
تقا�س املخ�س�سات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة للوفاء بالإلتزام
باإ�ستخدام معدل يعك�س التقدير ال�سوقي للقيمة الزمنية للمال واملخاطر
املرتبطة بالإلتزام .يتم حتقيق الزيادة يف املخ�س�س النا�سي مبرور الوقت
كم�سروفات فوائد.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

تقوم املجموعة باإ�ستخدام بع�س التقديرات والفر�سيات والتي توؤثر يف حتديد
القيمة الدفرتية لبع�س املوجودات واملطلوبات كما هو مذكور يف اإي�ساح
رقم ( )3والتي ل ميكن تقييمها عن طريق اأطراف اأخرى .يتم تقييم هذه
التقديرات والفر�سيات ب�سكل م�ستمر بنا ًء على اخلربة ال�سابقة للمجموعة
وعوامل اأخرى ت�سمل توقعات لالأحداث امل�ستقبلية ب�سكل معقول  ،مع الأخذ
بعني الإعتبار اإحتمال اأن تكون النتائج الفعلية خمتلفة عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة هذه التقديرات والإفرتا�سات بنح ٍو م�ستمر من قبل الإدارة.
يتم مراجعة هذه التقييمات والإفرتا�سات الأ�سا�سية ب�سورة دورية ويتم
الإعرتاف باأي تعديل على التقييمات املحا�سبية خالل ال�سنة التي مت بها هذا
التعديل اأو يف خالل ال�سنة التي مت بها هذا التعديل والفرتات الالحقة اإذا كان
التعديل �سيوؤثر على ال�سنة احلالية والفرتات الالحقة.
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اإنخفا�س قيمة الذمم املدينة
تقوم املجموعة بعمل تقدير لالأر�سدة التجارية املدينة املمكن حت�سيلها عندما
ل يكون من املحتمل حت�سيل املبالغ بالكامل .يتم هذا التقدير للمبالغ املدينة
الهامة على اأ�سا�س فردي .اأما بالن�سبة للمبالغ الفردية غري الهامة ولكنها
ا�ستحقت ال�سداد منذ فرتة طويلة فيتم تقديرها ب�سورة جماعية ويحت�سب
لها خم�س�س بناء على طول الفرتة الزمنية التي م�سى على ا�ستحقاقها على
اأ�سا�س فئات ا�ستحقاق تاريخية .يتم ت�سجيل الفروقات بني املبالغ املح�سلة
فى امل�ستقبل والأر�سدة املتوقعة فى بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
اإنخفا�س قيمة املخزون
تدرج الب�ساعة يف ال�سجالت بالتكلفة اأو القيمة املمكن اإ�سرتدادها اأيهما
اأقل .عندما ي�سبح املخزون متقادم اأو غري �سالح لال�ستخدام يتم تقدير
�سايف القيمة املمكن حتقيقها منها .يتم هذا التقدير على اأ�سا�س فردي
للبنود الفردية الهامة .اأما البنود الفردية غري الهامة ولكنها متقادمة اأو غري
�ساحلة لال�ستخدام فيتم التقدير ب�سورة جماعية لها ويحت�سب لها خم�س�س
وفق ًا لنوع البنود ودرجة التقادم وعدم ال�سالحية على اأ�سا�س اأ�سعار البيع
التاريخية .يتم ت�سجيل الفروقات بني املبالغ املحققة فى امل�ستقبل والأر�سدة
املتوقعة فى بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد.
الأعمار الإنتاجية للعقارات واملعدات
تقوم اإدارة املجموعة بتقدير الأعمار الإنتاجية للعقارات واملعدات وذلك
لإحت�ساب الإ�ستهالك .يتم حتديد هذا التقدير بعد اإعتبار ال�ستخدام املتوقع
لالأ�سل ودرجة التلف والإهرتاء .تقوم الإدارة �سنوي ًا مبراجعة القيمة املتبقية
والأعمار الإنتاجية حيث يتم تعديل الإ�ستهالك امل�ستقبلي اإذا راأت الإدارة اأن
العمر الإنتاجي يختلف عن التقديرات ال�سابقة.

تدين قيمة الإ�ستثمارات املاليه املتاحه للبيع
تتبع املجموعة معيار املحا�سبة الدويل رقم (" )39الأدوات املالية :الإعرتاف
والقيا�س" لتحديد متى تكون الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع منخف�سة ،اإن
حتديد الإنخفا�س يتطلب قرارات جوهرية مدرو�سة بعناية عند اإتخاذ هذه
التقديرات .تقوم املجموعة بالتقييم بناء ًا على عوامل اأخرى اأو يكون هناك
موؤ�سرات اأخرى ت�سري اإىل الإنخفا�س.
تعترب املجموعة اإ�سثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع على اأنها منخف�سة القيمة
عندما يطراأ اإنخفا�س هام على القيمة العادلة دون قيمة التكلفة اأو يكون
هناك اإنخفا�س يف القيمة طويل الأمد اأو وجود اأية موؤ�سرات اأخرى ذات �سلة.
اإن حتديد ماهيه "الهام" اأو "طويل الأمد" تتطلب قرارات مدرو�سه بعنايه
حيث تعترب الإداره "الهام" عموم ًا على اأنه اإنخفا�س بالقيمة مبعدل  %20اأو
اأكرث و تعترب "طويل الأمد" اإذا اإنخف�ست القيمة ملدة تزيد عن من  9اأ�سهر.
بالإ�سافة اإىل اأن املجموعة تقوم بالتقييم بناء ًا على عوامل اأخرى مبا فيها
التغريات امل�ستمرة يف �سعر الأ�سهم املدرجة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية
وعامل اخل�سم لالأ�سهم غري املدرجة.
خالل ال�سنة ،قامت املجموعة بالإعرتاف بتدين قيمة اإ�ستثماراتها املالية
املتاحة يف �سركة تابعة مملوكة بالكامل للبيع مببلغ  47،55مليون ريال قطري
( 450 :2014األف ريال قطري).
فقدان ال�سيطرة على �سركة تابعة
خالل ال�سنة ،قامت املجموعة باإ�ستبعاد  %49من ح�ستها يف �سركة تابعة
مملوكة بالكامل (اإي�ساح رقم  .)15وبناء ًا على �سروط العملية ،فقدت
املجموعة �سيطرتها من ال�سركة التابعة ،واأن احل�سة املتبقية يف ال�سركة
امل�ستثمر بها تعطي املجموعة احلق يف ممار�سة تاأثري جوهري.

التدين يف قيمة ال�سهرة
يتطلب حتديد التدين يف قيمة ال�سهرة تقدير القيمة امل�ستخدمة للوحدات
املولدة للنقد التي تنتمي اإليها ال�سهرة .يتطلب اإحت�ساب القيمة امل�ستخدمة
تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الوحدات املولدة للنقد ومعدل
اخل�سم املنا�سب وذلك لحت�ساب القيمة احلالية .يتم حتديد القيمة القابلة
للتح�سيل للوحدات املولدة للنقد بناء ًا على اإحت�ساب القيمة امل�ستخدمة
والتي ت�ستخدم التدفقات النقدية بناء ًا على الإيراد املتوقع املتحقق وهام�س
الربح والذي يتم تقديرهم على مدة خم�س �سنوات .مت تعديل العائد قبل
�سريبة الدخل والإ�ستهالك والإطفاء املتوقع بالتغريات يف راأ�س املال العامل
ومتطلبات امل�سروفات الراأ�سمالية للو�سول اإىل التدفقات النقدية احلرة.
قامت الإدارة باإ�ستخدام معدل خ�سم  )%7 : 2014( %7ومعدل منو %5
(.)%5 : 2014
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�سايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2015

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف  1يناير 2015
الإ�ستهالك خالل ال�سنة
اإ�ستبعادات
اإلغاء اأ�سول من بيع �سركة
تابعة (اإي�ساح )15
يف  31دي�سمرب 2015

5.872.473

---

----

5.452.860
109.583
-310.030

اأرا�سي
ريـال قطري

يف  1يناير 2015
اإ�سافات
اإ�ستبعادات
حتويالت
اإلغاء اأ�سول من بيع �سركة
-تابعة (اإي�ساح )15
5.872.473
يف  31دي�سمرب 2015

التكلفة:

 .5عقارات و معدات

454.907.553

-69.420.486

61.677.848
7.742.638
--

-524.328.039

212.084.253
677.698
-311.566.088

مباين
ريـال قطري

120.643.419

()4.218.338
62.762.028

53.283.591
13.736.996
()40.221

()4.938.741
183.405.447

132.226.032
5.152.298
()49.391
51.015.249

ثالجات ومعدات
ريـال قطري

9.217.593

()128.555
7.343.303

6.495.835
2.386.973
()1.410.950

()182.950
16.560.896

8.938.032
2.876.511
()1.416.697
6.346.000

�سيارات
ريـال قطري

16.283.937

()606.856
6.614.267

5.192.054
2.032.073
()3.004

()674.103
22.898.204

10.257.298
12.242.041
()58.289
1.131.257

اأثاث وتركيبات
ريـال قطري

3.118.698

-12.088.740

9.569.023
2.519.717
--

-15.207.438

16.485.178
1.146.503
-()2.424.243

معدات كمبيوتر
ريـال قطري

41.444.395

-17.405.154

11.596.150
5.814.649
()5.645

-58.849.549

30.138.417
3.373.671
()37.938
25.375.399

39.702.741

---

----

-39.702.741

691.190.809

()4.953.749
175.633.978

147.814.501
34.233.046
()1.459.820

()5.795.794
866.824.787

735.834.516 320.252.446
138.348.380 112.770.075
()1.562.315
-(-- )393.319.780

اأعمال راأ�سمالية قيد
التنفيذ
ديكورات وحت�سينات
ريـال قطري
ريـال قطري

املجموع
ريـال قطري
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�سايف القيمة الدفرتية:
يف  31دي�سمرب 2014

الإ�ستهالك خالل ال�سنة
اإ�ستبعادات
حتويالت
يف  31دي�سمرب 2014

الإ�ستهالك املرتاكم:
يف  1يناير 2014

التكلفة:
يف  1يناير 2014
اإ�سافات
اإ�ستبعادات
حتويالت
يف  31دي�سمرب 2014

اأرا�سي
ريـال قطري

5.452.860

------

5.452.860
---5.452.860

 .5عقارات و معدات (تتمة)

150.406.405

58.001.623
4.193.307
()517.082
-61.677.848

208.167.924
4.433.411
()517.082
-212.084.253

مباين
ريـال قطري

78.942.441

38.413.022
9.898.950
()55.636
5.027.255
53.283.591

92.695.924
18.078.360
()199.840
21.651.588
132.226.032

ثالجات ومعدات
ريـال قطري

2.442.197

5.779.625
1.019.294
()373.638
70.554
6.495.835

9.126.185
114.950
()373.657
70.554
8.938.032

�سيارات
ريـال قطري

5.065.244

15.106.948
1.263.578
()7.592
()11.170.880
5.192.054

30.300.682
2.195.841
()8.436
()22.230.789
10.257.298

اأثاث وتركيبات
ريـال قطري

6.916.155

3.275.587
2.095.273
()75.826
4.273.989
9.569.023

10.356.841
1.122.697
()112.385
5.118.025
16.485.178

معدات كمبيوتر
ريـال قطري

18.542.267

5.487.835
4.814.949
()505.716
1.799.082
11.596.150

320.252.446

588.020.015

------

126.064.640
23.285.351
()1.535.490
-147.814.501

410.389.583
327.162.060
()1.717.127
-735.834.516

20.993.417
3.314.722
()505.727
6.336.005
30.138.417

33.295.750
297.902.079
-()10.945.383
320.252.446

اأعمال راأ�سمالية قيد
التنفيذ
ديكورات وحت�سينات
ريـال قطري
ريـال قطري

املجموع
ريـال قطري
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 .5عقارات و معدات (تتمة)
تغيري يف العمر الإنتاجي املقدر للعقارات واملعدات
تقوم املجموعة مبراجعة الأعمار الإنتاجية املقدرة للعقارات واملعدات يف نهاية كل
�سنة مالية .يف �سنة  ،2014قدرت املجموعة اأن العمر النتاجي الفعلي لفئات معينة
من الأ�سول هي ب�سكل عام اأطول من احلياة الإنتاجية امل�ستخدمة .بعد اأخذ املوافقة
املطلوبة ،مددت املجموعة الأعمار الإنتاجية املقدرة لفئات معينة من العقارات
واملعدات ،ابتداء من  1يناير  .2014وفيما يلي معدلت ال�ستهالك اجلديدة
والقدمية:
املباين
الثالجات واملعدات
ال�سيارات
الأثاث والرتكيبات
اأجهزة الكمبيوتر
حت�سينات املباين

املعدلت اجلديد

%3
%10
%20
%20
%33 -%20
%33-%10

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

لقد مت توزيع الإ�ستهالك لل�سنة يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد كالتايل:

تكلفة املبيعات
الإ�ستهالك

97.683
34.135.363
34.233.046

2014
ريـال قطري
262.788
23.022.563
23.285.351

 .6املوجودات غري امللمو�سة
التكلفة:
يف بداية ال�سنة
اإ�سافات
اإ�ستبعادات
يف نهاية ال�سنة
الإطفاء املرتاكم:
يف بداية ال�سنة
الإطفاء لل�سنة
يف نهاية ال�سنة
�سايف القيمة الدفرتية يف نهاية
ال�سنة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015
ريـال قطري

اإ�ستثمارات يف اأ�سهم مدرجة
اإ�ستثمارات يف اأ�سهم غري مدرجة

2014
ريـال قطري

17.714.027
6.000
-17.720.027

17.762.653
-()48.626
17.714.027

7.473.245
1.515.821
8.989.066

5.958.255
1.514.990
7.473.245

8.730.961

10.240.782

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

196.562.702
13.700.119
210.262.821

196.160.238
14.144.064
210.304.302

القيمة الدفرتية لالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع:
2015
ريـال قطري

املعدلت القدمية

تغري يف الأعمار الإنتاجية لالأ�سول  ،فاإن م�سروف
اإذا اإفرت�سنا اأنه مل يكن هناك ّ
الإ�ستهالك يف �سنة � 2015سوف يكون اأعلى بقيمة  13،11مليون ريال قطري لل�سنة
( 47،17 :2014مليون ريال قطري لل�سنة).
2015
ريـال قطري

 .7الإ�ستثمارت املالية املتاحة للبيع

كما يف  1يناير
الإ�سافات
الإ�ستبعدات
التغريات يف القيمة العادلة
1.975.371
لالإ�ستثمارات
أ�سهم
ا
يف
ال�ستثمارات
تدين
خم�س�س
()47.550.889
غري متداولة
210.262.821

2014
ريـال قطري

148.276.661
210.304.302
688.022.139
195.494.585
()605.015.943( )149.960.548
()20.528.555
()450.000
210.304.302

تتم اإدارة الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع املدرجة عن طريق خرباء اإ�ستثمار
معروفني والذين يتخذون القرارات الإ�ستثمارية نيابة عن املجموعة.
 .8الإ�ستثمار يف �سركات زميلة

2015
ريـال قطري
98.497
--

كما يف  1يناير
الإ�سافات خالل ال�سنة
املخ�س�س امل�سجل عند الإعرتاف
()1،708،576
ب�سركة الإمراء (اإي�ساح رقم )15
()692،902
احل�سة يف �سايف خ�سائر ال�سنة
خم�س�س العجز يف �سركة زميلة الذي
مت اإدراجه ب�سكل منف�سل ( اإي�ساح
2،401،478
رقم )18
98.497

2014
ريـال قطري
-102.000
()3.503

98.497
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اإن تفا�سيل الإ�ستثمار يف �سركات زميلة كما يف  31دي�سمرب هي كالتايل:
ال�سركة الزميلة

ن�سبة امللكية

الن�ساط الرئي�سي

بلد التاأ�سي�س

2015

اأرامك�س للخدمات اللوج�ستية (ذ.م.م) (اأ)

التخزين وخدمات ال�سحن
وت�سليم الب�سائع

قطر

%51

%51

�سركة خمابز الأمراء (ذ.م.م) (ب)

اإنتاج وبيع منتجات اخلبز

قطر

%51

(� :2014سركة تابعة)

(اأ) يتم اإحت�ساب الإ�ستثمار يف ال�سركة الزميلة باإ�ستخدام طريقة حقوق
امللكية يف البيانات املالية .مل تقم ال�سركة الزميلة باأي ن�ساط ت�سغيلي حيث
اإن ملخ�س البيانات املالية فيما يتعلق بال�سركة الزميلة مدرج اأدناه:
2015
ريـال قطري
اإجمايل املوجودات
اإجمايل املطلوبات
�سايف املوجودات
ح�سة املجموعة يف �سايف اأ�سول
ال�سركة الزميلة
�سايف اخل�سارة لل�سنة
ح�سة املجموعة يف �سايف خ�سائر
ال�سركة الزميلة

2014
ريـال قطري

200.000
()6.869
193.131

200.000
()6.869
193.131

98.497

98.497

--

()6.869

--

()3.503

اإن اأحد ال�سركاء يف �سركة اأرامك�س للخدمات اللوج�ستية (ذ.م.م) هو طرف
ذو عالقة من املجموعة.
(ب) اإن احل�سة يف �سايف املوجودات يف هذه ال�سركة الزميلة هو �سفر
وذلك نتيجة للعجز يف حقوق امللكية امل�ستثمر بها يف نهاية ال�سنة .لقد قامت
املجموعة بالإعرتاف بح�ستها يف �سايف العجز مببلغ  2.4مليون ريال قطري
كما يف  31دي�سمرب  2015كمخ�س�س للعجز يف �سركة زميلة (اإي�ساحات رقم
 15و .)18

 .9ال�سهرة (تتمة)
مت حتديد القيمة القابلة لالإ�سرتداد من هذه الوحدات املولدة للنقد على
اأ�سا�س القيمة امل�ستخدمة والتي ت�ستخدم التدفقات النقدية على اأ�سا�س
الإيرادات املتوقعة وهام�س الربح املوافق عليه من قبل الإدارة والذي مت
توقعه لفرتة خم�س �سنوات مبعدل خ�سم  .)%7 :2014( %7مت تعديل العائد
قبل �سريبة الدخل والإ�ستهالك والإطفاء بالتغريات يف راأ�س املال العامل
ومتطلبات امل�سروفات الراأ�سمالية للو�سول اإىل التدفقات النقدية احلرة
املتوقعة .مت تقدير التدفقات النقدية بعد فرتة خم�س �سنوات باإ�ستخدام
معدل منو ثابت �سنوي ًا  )%5 :2014( %5وهو معدل النمو على املدى الطويل
املتوقع للمجموعة.
تت�سمن الفرتا�سات الأخرى امل�ستخدمة يف احت�ساب القيمة امل�ستخدمة
معدل الزيادة يف الإيرادات والعائد قبل �سريبة الدخل والإ�ستهالك والإطفاء
وامل�ساريف الراأ�سمالية املتوقعة .مت تقدير املعامالت احلالية والتاريخية
كموؤ�سر للتقديرات امل�ستقبلية.
تعتقد الإدارة باأن اأي تغيري حمتمل يف الفرتا�سات الرئي�سية اأعاله والذي
ي�ستند عليه املبلغ القابل لال�سرتداد ل يوؤدي اإىل زيادة القيمة الدفرتية
لل�سهرة لتتجاوز املبلغ املمكن ا�سرتداده .ووفق ًا لذلك ،مل يتم الإعرتاف باأية
خ�سائر اإنخفا�س لل�سنوات  2015و  .2014ل يوجد اأي خ�سائر تدين معرتف
بها على ال�سهرة منذ تاريخ الإعرتاف الأويل.
 .10خمزون

 .9ال�سهرة
مت توزيع القيمة الدفرتية لل�سهرة اإىل وحدات توليد النقد التايل:
2015
ريـال قطري
ال�سركة القطرية لالأ�سواق ذ.م.م
املرية لالأ�سواق (ال�سفري عُ مان)
خم�سة فروع (�سوبرماركت)

2014
ريـال قطري

227.028.986

227.028.986

117.069.012

117.069.012

344.097.998

344.097.998
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2014

2015
ريـال قطري
ب�ساعة جاهزة للبيع
خمزون مواد م�ستهلكة وقطع غيار
يطرح :خم�س�س للب�ساعة بطيئة
احلركة والتالفة

2014
ريـال قطري

184.684.471
1.152.824
185.837.295
()2.418.035

172.966.300
538.652
173.504.952
()1.675.313

183.419.260

171.829.639

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

احلركة يف خم�س�س للب�ساعة بطيئة احلركة والتالفة هي كما يلي:
2015
ريـال قطري
كما يف  1يناير
زيادة يف املخ�س�س املعرتف به
خالل ال�سنة

2014
ريـال قطري

1.675.313
742.722

1.185.072
490.241

2.418.035

1.675.313

 .11الذمم املدينة وامل�ساريف املدفوعة مقدم ًا
2015
ريـال قطري
ذمم مدينة جتارية
ذمم مدينة من بطاقات اإئتمان
م�ساريف مدفوعة مقدم ًا
تاأمينات
ذمم موظفني مدينة
اإيرادات فوائد م�ستحقة
اإيجارات مدينة
دفعات مقدمة للموردين
ذمم مدينة اأخرى
يطرح :خم�س�س الإنخفا�س يف
قيمة الذمم املدينة التجارية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

كما يف  31دي�سمرب  ، 2015مت تقدير اإنخفا�س يف قيمة الذمم التجارية املدينة
مببلغ  2.320.046ريـال قطري ( 1.994.286 : 2014ريـال قطري).
فيما يلي احلركة على خم�س�س الإنخفا�س يف قيمة الذمم املدينة التجارية:
2015
ريـال قطري
يف  1يناير
خم�س�س خالل ال�سنة

1.994.286
325.760
2.320.046

2014
ريـال قطري
1.812.509
181.777
1.994.286

2014
ريـال قطري

13.832.546
6.911.351
5.856.599
7.511.302
3.817.246
1.353.033
1.789.356
12.017.419
315.589
53.404.441

12.094.867
5.490.036
4.137.858
2.814.348
2.420.459
4.136.511
192.487
12.126.966
506.189
43.919.721

()2.320.046

()1.994.286

51.084.395

41.925.435
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كما يف  31دي�سمرب  ،كانت اأعمار الذمم التجارية املدينة غري املتدنية القيمة
كالتايل:
الإجمايل
ريـال قطري
2015
2014

11.512.500
10.100.581

 60 – 30يوم
ريـال قطري

اأقل من  30يوم
ريـال قطري
4.757.019
2.226.271

2.803.443
3.120.348

متاأخرة وغري متدنية القيمة
 120 – 91يوم
 90 – 61يوم
ريـال قطري
ريـال قطري
1.130.850
1.770.163

1.940.328
1.562.360

اأكرث من  120يوم
ريـال قطري
880.860
1.421.439

يتوقع اأن يتم حت�سيل الذمم التجارية املدينة غري املتدنية القيمة بالكامل .ل تقوم
املجموعةباحل�سولعلى�سماناتمقابلالذمماملدينة.
 .12النقد و�سبه النقد
ميكن مطابقة النقد و�سبه النقد يف نهاية ال�سنة املالية كما هو مو�سح يف بيان
التدفقات النقدية املوحد مع البنود ذات ال�سلة يف بيان املركز املايل املوحد على
النحوالتايل:

نقد لدى البنوك
ودائع ثابتة
نقد بال�سندوق
ودائع لأجل بتواريخ اإ�ستحقاق لأكرث
من  90يوم ًا

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

271.131.342
198.366.000
2.025.116
471.522.458

193.450.791
428.316.000
2.205.240
623.972.031

()133.000.000
338.522.458

()428.316.000
195.656.031

اإن الودائع لأجل لها مواعيد اإ�ستحقاق خمتلفة وحتمل هام�س ربح يرتاوح بني %1
اإىل � %2سنوي ًا ( %1 :2014اإىل � %2سنوياً).

اإحتياطي اإختياري
وفقا لأحكام عقد تاأ�سي�س املجموعة وبناء على اإقرتاح جمل�س الإدارة ،ميكن
للجمعية العامة اأن تقرر تخ�سي�س جزء من �سايف الأرباح لالإحتياطي الإختياري
الذي يتم اإ�ستخدامه بال�سكل و يف املجالت التي تقررها اجلمعية العامة.
 .15اإ�ستبعاد �سركة تابعة
خالل ال�سنة ،قامت املجموعة باإ�ستبعاد ن�سبة  %49من ح�ستها يف �سركة خمابز
الأمراء (ذ.م.م ).اإىل �سركة قطر كواليتي لالأغذية (ذ.م.م ).لتنخف�س ح�سة
املجموعة اإىل  %51حيث مت احل�سول على مبلغ نقدي بقيمة  3مليون ريال قطري
مقابل عملية الإ�ستبعاد .مت الإنتهاء من عملية الإ�ستبعاد بتاريخ  29يوليو 2015
حيث مت اإنتقال حق ال�سيطرة على �سركة خمابز الأمراء اإىل امل�ستحوذ .ومت
الإعرتاف باحل�سة املتبقية يف �سركة خمابز الأمراء كاإ�ستثمار يف �سركة زميلة،
ومت اإحت�سا بها باإ�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
اأ .حتليل ل�سايف املوجودات امل�ستبعده:
قامت املجموعة باإلغاء الإعرتاف باملوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية يف تاريخ
اخل�سارة على النحو التايل:

 .13راأ�س املال
2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع بالكامل
� 20.000.000سهم عادي بقيمة
 10ريـال قطري لل�سهم (:2014
200.000.000
� 20.000.000سهم عادي)

200.000.000

 .14الإحتياطيات
اإحتياطي قانوين
وفق ًا لأحكام قانون ال�سركات التجارية القطري ،يجب على ال�سركة حتويل %10
من �سايف الأرباح ال�سنوية اإىل ح�ساب الإحتياطي القانوين حتى يعادل ر�سيد
الإحتياطي %50من قيمة راأ�س املال املدفوع .اإن هذا الإحتياطي غري متاح للتوزيع
باإ�ستثناءالظروفالتين�سعليهاقانونال�سركاتالتجاريةالقطري.
 40شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

2015
ريـال قطري
عقارات ومعدات
خمزون
ذمم مدينة وم�ساريف مدفوعة مقدم ًا
مطلوب من طرف ذا عالقة
نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك
مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
مطلوب اإىل طرف ذا عالقة

842.045
421.573
92.695
729.595
121.647
()160.322
()206.512
()5.190.870
()3.350.149

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

الربح املحقق من اإ�ستبعاد ال�سركة التابعة هو على النحو التايل:

قيمة البيع
يطرح :القيمة الدفرتية للح�سة امل�ستبعدة بن�سبة %49
(العجز)
الربح من اإ�ستبعاد ال�سركة التابعة

�سايفالتدفقاتالنقدية منالإ�ستبعادلل�سركةالتابعة

مقابل مايل ورد يف النقد و�سبه النقد
يطرح :نقد واأر�سدة لدى البنوك مت ا�ستبعادها

2015
ريـال قطري

3.000.000
()1.641.573
4.641.573

3.000.000
()121.647
2.878.353

2015
ريـال قطري

2014
ريال قطري

1.570
()1.118.206
()1.116.636
()70.225
()24.708
()1.211.569

222
()1.842.644
()1.842.422
()380.206
()127.512
()2.350.140

4.641.573

--

3.430.004

()2.350.140

�سايف التدفقات النقدية من العمليات غري امل�ستمرة يظهر كما يلي:
2015
ريـال قطري
�سايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت ()6.414
من اأن�سطة الت�سغيل
()60.304
�سايف النقد امل�ستخدم يف اأن�سطة
التمويل
�سايف النق�س يف النقد و�سبه النقد ()66.718

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

ملخ�س البيانات املالية املدرج اأدناه يظهر املبالغ املف�سح عنها يف البيانات املالية
لل�سركة الزميلة من تاريخ الإعرتاف بال�سركة الزميلة حتى  31دي�سمرب 2015
والتي مت اإعدادها وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية:
2015
ريـال قطري

2015
ريـال قطري

ب .العملياتالت�سغيليةالغريم�ستمرة
اإن نتائج العمليات الت�سغيلية الغري م�ستمرة والعمليات الناجتة عنها مت اإدراجها
يف بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد .لقد مت اإعادة عر�س اأرقام مقارنة الربح من
العمليات الغريم�ستمرة لت�سمل تلك العمليات الغري م�ستمرة يف ال�سنة احلالية.

املبيعات
تكلفة املبيعات
اإجمايل اخل�سارة
م�ساريف عمومية واإدارية
الإ�ستهالك
خ�سارة الفرتة حتى تاريخ اإلغاء
الإعرتاف
ربح من اإ�ستبعاد ال�سركة التابعة
ربح ( /خ�سارة) ال�سنة الناجت من
العمليات الت�سغيلية الغري م�ستمرة
العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة

ج .خم�س�س العجز يف ال�سركة الزميلة
مت اإحت�ساب احل�سة املحتفظ بها من �سركة الأمراء والبالغة  %51باإ�ستخدام
طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املوحدة .مت تكوين خم�س�س حلماية
املجموعة من تكبد اأي اإلتزامات قانونية اأو دفعات بالنيابة عن ال�سركة الزميلة.

2014
ريال قطري
65.447

اإجمايل الإيرادات
اإجمايل اخل�سائر لل�سنة
�سايف خ�سارة املجموعة يف ح�سة ال�سركة الزميلة
اإجمايل املوجودات
اإجمايل املطلوبات
�سايف العجز
خم�س�س ح�سة املجموعة من �سايف عجز ال�سركة
الزميلة

1.071.668
()1.358.631
()692.902
1.893.715
()6.602.495
()4.708.780
()2.401.478

 .16القرو�س والت�سهيالت البنكية
2015
ريـال قطري
اجلزء غري املتداول من ت�سهيالت
مرابحة
تكلفة اإتفاقية التمويل املتاأخرة

2014
ريـال قطري

88.900.000

88.900.000

()371.912
88.528.088
يطرح :اجلزء املتداول من ت�سهيالت 3.564.833
مرابحة
84.963.255

()620.077
88.279.923
-88.279.923

ميثل هذا القر�س ت�سهيالت مرابحة مت احل�سول عليها من بنك قطر للتنمية يف30
يونيو  .2014يحمل القر�س ربح مبعدل � %3سنويا ويدفع على  40ق�سط ربع �سنوي
ابتداء من� 30سبتمرب .2016ويدرج هذا القر�س بعد خ�سم التكاليف غري املطفاأة
منم�ساريفاإتفاقيةالتمويل.
اإن هدف القر�س هو لتمويل جزء من الإ�ستحواذ على �سركة تابعة يف �سلطنة
عُ مان يف ال�سنوات ال�سابقة ،حيث يخ�سع ل�سمانات متعلقة بهيكلية راأ�س املال
العامل ل�سركة املرية لالأ�سواق يف عُ مان � ،سركة تابعة للمجموعة.

()190.036
()124.589
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 .17مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

كما يف  1يناير
خم�س�س خالل ال�سنة
مدفوع خالل ال�سنة
اإلغاء الإعرتاف من اإ�ستبعاد �سركة
تابعة (اإي�ساح رقم )15

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

23.384.170
4.564.955
()1.989.107
()160.322

21.095.034
4.865.612
()2.576.476
--

25.799.696

23.384.170

 .18ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة الدفع
2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

290.451.283
ذمم جتارية دائنة
70.573.020
توزيعات اأرباح م�ستحقة
18.496.861
ذمم مقاولني
143.12.680
م�ساريف م�ستحقة
10،131،935
مكافاآت موظفني
5،740،000
خم�س�س مكافاأة جمل�س الإدارة
خم�س�س تذاكر ال�سفر والإجازات 041،086.4
خم�س�س امل�ساهمة يف �سندوق دعم 3.820.434
الأن�سطة الإجتماعية والريا�سية
خم�س�س العجز يف ال�سركة الزميلة 2.401.478
(اإي�ساح ( 15ج))
1.736.389
اإيراد اإيجار موؤجل
6.772.089
ذمم دائنة اأخرى
426.844.718

292.833.648
57.827.628
34.484.115
10.917.282
10.170.361
7.500.000
4.156.538
5.465.891
-1.705.867
9.494.950
434.556.280

 .20الأرباح املوزعة
يف  21فرباير  ،2016اإقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نقدية بقيمة  9ريـال
قطري لل�سهم باإجمايل  180مليون ريال قطري للم�ساهمني و التي تخ�سع ملوافقة
اجلمعية العمومية العادية ( 9: 2015ريـال قطري لل�سهم باإجمايل 180مليون ريـال
قطري والتي متت املوافقة عليه من قبل اجلمعية العمومية العادية التي عقدت يف
 1مار�س .)2015
 .21امل�ساهمة يف �سندوق دعم الأن�سطة الريا�سية والإجتماعية
وفق ًاللقانونرقم()13ل�سنة 2008اإحت�سبتاملجموعة خم�س�س ًامنالربح بقيمة
 3،82مليون ريـال قطري عن ال�سنة املنتهية  5.46 : 2014( 2015مليون ريـال
قطري) وهو يعادل  %2.5من �سايف ربح ال�سنة املعدل للمجموعة وال�سركات
التابعة  ،للم�ساهمة يف دعم الأن�سطة الريا�سية والثقافية والإجتماعية واخلريية
 .22اإيرادات اأخرى
2015
ريـال قطري
توزيعات اأرباح
اأرباح بيع اإ�ستثمارات متاحة للبيع
� ،سايف
اإيرادات فوائد
ربح من بيع عقارات ومعدات
اإيرادات اأخرى

2015
ريـال قطري
ال�سريبة املوؤجلة

122.492

68.733

اأ) ال�سريبة احلالية
تخ�سع املجموعة ل�سريبة الدخل مبعدل  %12من الأرباح اخلا�سعة لل�سريبة
التي تتجاوز  285.000ريـال قطري ( 30.000ريـال عماين) على عملياتها
يف �سلطنة عُ مان .ب�سبب اخل�سائر ال�سريبية التي تكبدتها املجموعة خالل
العام على العمليات يف �سلطنة عُ مان ،مل يتم العرتاف باأية م�سروفات
�سريبة خالل العام.
ب) الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة
ت�ستند �سايف الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة البالغة  298.937ريـال قطري
( 421.429 :2014ريـال قطري) على فرق التوقيت بني القيمة ال�سريبية
واملحا�سبية ملختلف الأ�سول واملطلوبات لدى املجموعة.
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9.276.948

7.948.796

1.051.844
6.459.861
884.412
3.415.064
21.088.129

61.051.635
9.284.896
199.005
2.582.760
81.067.092

 .23م�سروفات عمومية واإدارية

� .19سريبة الدخل
2014
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

تكاليف املوظفني
اإيجار
كهرباء وماء
تكاليف عقود العمال
اأتعاب اإ�ست�سارية ومهنية
مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة
تكاليف بنكية وعمولة وبطاقات
اإئتمان
اإ�سالحات و�سيانة
دعاية واإعالن
�سيارات وم�سروفات تاأمني
هاتف وبريد
طباعة واأدوات مكتبية
تكاليف �سفر
ر�سوم تواكيل
تربعات
م�سروفات اأخرى

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

141،231.298
39.825.039
13.098.586
18.123.419
1.293.208
381،575.5
6.871.741

132.216.992
33.246.514
10.892.962
14.931.399
3.623.586
7.576.000
5.575.863

6.405.425
4.925.585
2.779.243
2.170.229
1.386.051
2.266.639
3.327.991
106.285
3.593.786
252.786.100

5.369.205
3.702.461
2.757.039
1.894.851
1.121.870
2.300.331
3.743.982
83.000
2.159.138
231.195.193

 .24العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم
يحت�سبالعائدالأ�سا�سيعلىال�سهمبتق�سيم�سايفالربحلل�سنةالعائدللم�ساهمني
على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:
2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

162.094.323

226.584.439

الربح العائد مل�ساهمي ال�سركة يف
العام من العمليات امل�ستمرة وغري
امل�ستمرة (ريال قطري)
الربح ( /اخل�سارة) العائد مل�ساهمي 3.430.004
ال�سركة يف العام من العمليات غري
امل�ستمرة (ريال قطري)
عدد الأ�سهم القائمة (عدد الأ�سهم) 20.000.000
الربح الأ�سا�سي على ال�سهم
العائد مل�ساهمي ال�سركة من
العمليات امل�ستمرة
العائد مل�ساهمي ال�سركة من توقف 0،17
العمليات غري امل�ستمرة
اإجمايل الربح الأ�سا�سي على ال�سهم 10،8
7،93

()2.350.140
20.000.000
11،45
()0،12

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
بنود ميكن اإعادة ت�سنيفها �سمن
بيان الربح اأو اخل�سارة يف الفرتة
الالحقة:
�سايف (خ�سائر) اأو اأرباح من القيمة
العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع ()44.035.128
اإعادة ت�سنيف الأرباح اإىل الأرباح
اأو اخل�سائر الناجتة من بيع
()1.540.390
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
اإعادة ت�سنيف اخل�سائر اإىل
الأرباح اأو اخل�سائر املتعلقة بتدين
47.550.889
اإ�ستثمارات متاحة للبيع
1.975.371

2014
ريـال قطري

اإعتمادات م�ستندية
خطابات �سمان

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

232.250
4.780.502
5.012.752

 .27الإلتزامات مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية
تقوم املجموعة باإ�ستئجار م�ساكن ومرافق عديدة للموظفني مبوجب عقود اإيجار
ت�سغيلية قابلة لالإلغاء ترتاوح من عامني اإىل  25عام .بالن�سبة لالإيجارات
الت�سغيلية الغري قابلة لالإلغاء  ،فاإن احلد الأدنى لالإلتزام الإيجاري امل�ستقبلي يظهر
كالتايل:
2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

32.122.548
خالل �سنة واحدة
اأكرث من �سنة واأقل من خم�س �سنوات 104.586.596
55.786.608
اأكرث من خم�س �سنوات
192.495.752

29.290.229
103.980.945
44.175.067
177.446.241

 .28الأطراف ذات العالقة
40.523.080
()61.051.635
-()20.528.555

 .26تعهدات واإلتزامات حمتملة
2015
ريـال قطري

اإلتزامات راأ�سمالية
على املجموعة اإلتزامات را�سمالية تعاقدية غري مدرجة يف البيانات املالية املوحدة
كما يف  31دي�سمرب  2015والبالغة  195مليون ريال قطري ( 98 :2014مليون ريال
قطري).

11،33

 .25بنود الدخل ال�سامل الأخرى
2015
ريـال قطري

ت�ستمل الإلتزامات املحتملة للمجموعة على الإعتمادات امل�ستندية وخطابات
ال�سمان املرتبطة ب�سراء ال�سلع واملتعلقة بالعقود احلالية املربمة بني املجموعة
وبع�س املوردين .من غري املتوقع اأن ين�ساأ اأي اإلتزامات جوهرية نتيجة خلطابات
الإعتمادات امل�ستندية وال�سمانات التي مت اإ�سدارها خالل الن�ساط الإعتيادي
لل�سركة.

الأطراف ذات العالقة متثل كبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�س الإدارة والإدارة العليا
للمجموعة وال�سركات التي ي�سيطر عليها اأو ميكن التاثري عليها من قبل هوؤلء
الأطراف .يتم اعتماد �سيا�سة الأ�سعار و�سروط هذه املعامالت من قبل اإدارة
املجموعة.
معامالت مع اأطراف ذات عالقة
اأ .اأر�سدة اأطراف ذات عالقة
املطلوب من اأطراف ذات عالقة يف البيانات املالية املوحدة هي كما يلي:
2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري
1.813.242
4.490.441
6.303.683

�سركة خمابز الأمراء (ذ.م.م)
اأرامك�س للخدمات اللوج�ستية
(ذ.م.م)

2014
ريـال قطري

5.653.460

--

6.919
5.660.379

6.869
6.869
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ب .املعامالت مع احلكومة
متتلك حكومة دولة قطر  %26من راأ�سمال ال�سركة .خالل الأعمال العادية تقوم
ال�سركة بتوفريال�سلع الإ�ستهالكية للعديدمناجلهات احلكومية و�سبهاحلكومية
يف دولة قطر .كما ت�ستفيد املجموعة من اخلدمات العديدة التي تقدمها هذه
اجلهات يف قطر.
ج .املعامالت مع كبار امل�سوؤولني بالإدارة
بلغت املكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار امل�سوؤولني بالإدارة خالل ال�سنة
كالتايل:
2015
ريـال قطري
مكافاآت كبار م�سوؤويل الإدارة
مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

5،872،890
5،797،000
11،669.890

د .املعامالت مع اأطراف ذات عالقة

م�سرتيات
�سركة خمابز الأمراء (ذ.م.م).
املبيعات
�سركة خمابز الأمراء (ذ.م.م).
عمولة املبيعات
�سركة خمابز الأمراء (ذ.م.م).

2014
ريـال قطري

2015
ريـال قطري
4.912.717

--

2.101.069

--

525.267

--

2014
ريـال قطري
5.297.853
7.576.000
12.873.853

 .29حقوق الأقلية الغري م�سيطرة

اإ�سم ال�سركة التابعة مكان التاأ�سي�س
�سركة املرية عُ مان
�سركة املرية
لالأ�سواق
�ALGEسركة
للبيع بالتجزئة

ن�سبة ح�سة امللكية وحقوق الت�سويت
املحتفظ بها من قبل حقوق الأقلية الغري
م�سيطرة
2014
2015
%30
%30

الربح ( /اخل�سارة) املن�سوبة حلقوق
الأقلية الغري م�سيطرة

الن�سب الرتاكمية حلقوق الأقلية الغري
م�سيطرة

2015
264.632

2014
149.364

2015
38.760.644

2014
38.496.012

عمان

%30

%30

()7.062

()7.350

1.400.217

1.407.279

�سوي�سرا

%49

%49

()9.441

()6.172

8.228

17.669

248.129

135.842

40.169.089

39.920.960

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

44.732.709
145.734.571
55.758.693
839.050

42.823.485
147.899.958
57.170.367
542.112

93.708.676
40.160.861

93.107.675
39.903.291

عمان

اأ) متتلك املجموعة  %70من ح�س�س ملكية اأ�سواق املرية S.A.O.C
و�سركة املرية عُ مان  S.A.O.Cواإ�ستناد ًا اإىل الإتفاقيات التعاقدية بني
املجموعة وامل�ستثمرين الّخرين ،لدى املجموعة احلق بتعيني وعزل اأغلبية
اأع�ساء جمل�س الإدارة لهذه ال�سركات التابعة .اإن الأن�سطة املتعلقة بهذه
ال�سركات التابعة يتم حتديدها من قبل جمل�س الإدارة اإ�ستناد ًا اإىل غالبية
الأ�سوات .نتيجة لذلك  ،اإ�ستنتجت الإدارة اأن املجموعة ت�سيطر على اأ�سواق
املرية  S.A.O.Cو�سركة املرية عمان وبناء ًا عليه ،يتم توحيد تلك
ال�سركات يف هذه البيانات املالية.
تلخ�س املعلومات املالية اأدناه واملتعلقة بال�سركات التابعة للمجموعة والتي
تت�سمن ح�س�س جوهرية غري م�سيطرة .متثل املعلومات املالية امللخ�سة
اأدناه املبالغ قبل املعامالت امل�ستبعدة.
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اأ) ال�سركة القطرية لالأ�سواق
و�سركة املرية عُ مان S.A.O.C.
S.A.O.C.
موجودات متداولة
موجودات غري متداولة
مطلوبات متداولة
مطلوبات غري متداولة
حقوق امللكية املن�سوبة اإىل مالكي
ال�سركة
حقوق الأقلية غري امل�سيطرة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2015
ريـال قطري
اإيرادات
اإيرادات اأخرى
م�ساريف
الربح لل�سنة

2014
ريـال قطري

151.904.519
147.236.189
6.906.587
8.643.752
()158.337.731( )155.021.373
473.375
858.568

600.998

الربح املن�سوب اإىل مالكي ال�سركة
الربح املن�سوب اإىل حقوق الأقلية غري
257.570
امل�سيطرة
858.568
الربح لل�سنة
�سايف النقد (امل�ستخدم يف)  /الناجت ()1.487.292
من الأن�سطة الت�سغيلة
�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ()2.953.341
الإ�ستثمارية
�سايف النقد الناجت من ) /امل�ستخدم 7.842.963
يف( الأن�سطة التمويلة
�سايف النق�س يف النقد و�سبه النقد 3.402.330

331.361
142.014
473.375
5.813.563

 .30البيانات القطاعية
لأغرا�س اإدارية نظمت املجموعة يف و حدات جتارية بناء على املنتجات
واخلدمات  ،وللمجموعة ثالث قطاعات ت�سغيلية ت�سدر تقارير وهي على النحو
التايل:
•قطاع البيع بالتجزئة  ،والذي ي�سمل اأن�سطة �سراء وبيع ال�سلع الإ�ستهالكية.
• قطاع الإ�ستثمار  ،والذي ي�سمل اأن�سطة الأ�سهم وال�سناديق املحتفظ بها
كاإ�ستثماراتمتاحةللبيع،والودائعالثابتة.
•قطاع التاأجري  ،والذي ي�سمل اأ�سا�س ًا ن�ساط تاأجري املحالت يف خمتلف املجمعات
التي متتلكها املجموعة.
تقوم الإدارة مبراقبة نتائج الت�سغيل لوحداتها التجارية ب�سورة منف�سلة لغر�س
اإتخاذ القرارت حول توزيع املوارد وتقييم الأداء .يتم تقييم اأداء القطاع بناء على
اأرباح اأو خ�سائر الت�سغيل و يتم قيا�سها كاأرباح اأو خ�سائر الت�سغيل يف البيانات
املاليةاملوحدة.

()14.128.163
()799.995
()9.114.595

 .30البيانات القطاعية (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
املبيعات
تكاليف املبيعات
اإجمايل الربح
اإيرادات تاأجري املحالت
اإيرادات توزيعات اأرباح
اأرباح اإ�ستثمارات متاحة للبيع بال�سايف
اإيردات فوائد
اإيرادات اأخرى
اإيرادات الت�سغيل
م�ساريف عمومية واإدارية
خ�سائر التدين
احل�سة يف �سايف خ�سائر ال�سركة الزميلة
تكاليف متويل
الإ�ستهالك والإطفاء
الربح قبل �سريبة الدخل
�سريبة الدخل
الربح من العمليات الت�سغيلية امل�ستمرة
الربح من العمليات الت�سغيلية غري امل�ستمرة
ربح ال�سنة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

البيع بالتجزئة
ريـال قطري
2.449.080.123
()2.021.922.739
427.157.384
----4.299.476
431.456.860
()249.854.030
--()2.863.370
()32.720.641
146.018.819
()122.492
145.896.327
3.430.004
149.326.331

الإ�ستثمار
ريـال قطري
----9.276.948
1.051.844
6.459.861
-16.788.653
-()47.550.889
()692.902
--()31.455.138
-()31.455.138
-()31.455.138

التاأجري
ريـال قطري
---50.333.872
----50.333.872
()2.932.070
---()2.930.543
44.471.259
-44.471.259
-44.471.259

الإجمايل
ريـال قطري
2.449.080.123
()2.021.922.739
427.157.384
50.333.872
9.276.948
1.051.844
6.459.861
4.299.476
498.579.385
()252.786.100
()47.550.889
()692.902
()2.863.370
()35.651.184
159.034.940
()122.492
158.912.448
3.430.004
162.342.452
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 .30البيانات القطاعية (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014
املبيعات
تكاليف املبيعات
اإجمايل الربح
اإيرادات تاأجري املحالت
اإيرادات توزيعات اأرباح
اأرباح اإ�ستثمارات متاحة للبيع بال�سايف
اإيردات فوائد
اإيرادات اأخرى
اإيرادات الت�سغيل
م�ساريف عمومية واإدارية
خ�سائر التدين
احل�سة يف �سايف خ�سائر ال�سركة الزميلة
تكاليف متويل
الإ�ستهالك والإطفاء
الربح قبل �سريبة الدخل
�سريبة الدخل
الربح من العمليات الت�سغيلية امل�ستمرة
اخل�سارة من العمليات الت�سغيلية غري امل�ستمرة
ربح ال�سنة

البيع بالتجزئة
ريـال قطري
2.176.005.386
()1.813.085.592
362.919.794
----2.781.765
365.701.559
()226.834.868
--()1.422.733
()23.004.703
114.439.255
()68.733
114.370.522
()2.350.140
112.020.382

الإ�ستثمار
ريـال قطري
----7.948.796
61.051.635
9.284.896
-78.285.327
-()450.000
()3.503
--77.831.824
-77.831.824
-77.831.824

التاأجري
ريـال قطري
---42.761.250
----42.761.250
()4.360.325
---()1.532.850
36.868.075
-36.868.075
-36.868.075

الإجمايل
ريـال قطري
2.176.005.386
()1.813.085.592
362.919.794
42.761.250
7.948.796
61.051.635
9.284.896
2.781.765
486.748.136
()231.195.193
()450.000
()3.503
()1.422.733
()24.537.553
229.139.154
()68.733
229.070.421
()2.350.140
226.720.281

اإن اإيرادات القطاعات املذكورة اأعاله متثل الإيرادات الناجتة من عمالء خارجيني .ل يوجد بيانات قطاعية للمبيعات الداخلية لل�سنة احلالية ( :2014ل �سيء) .اإن
ال�سيا�سات املحا�سبية للبيانات القطاعية هي نف�س ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة و املذكورة يف اإي�ساح رقم (.)3
اجلدول التايل يبني موجـودات القطاعات فيما يتعلق بالقطاعات التجارية للمجمـوعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2015و  31دي�سمرب  2014على التوايل:
البيع بالتجزئة
ريـال قطري
موجودات القطاع:
يف  31دي�سمرب 2015
يف  31دي�سمرب 2014
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1.565.832.359
1.296.634.785

الإ�ستثمار
ريـال قطري
343.361.317
638.718.798

التاأجري
ريـال قطري
57.172.839
55.563.414

الإجمايل
ريـال قطري
1.966.366.515
1.990.916.997

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

جمموع الإيرادات
�سايف الربح/
(اخل�سارة)

جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات

160.326.843

2.301.843.934

2015
ريـال قطري

1.780.535.474
520.914.780

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

225.204.780

2.024.101.089

قطر

1.804.854.292
514.527.863

قطر

2.015.609

147.236.189

2015
ريـال قطري

185.831.041
20.252.722

2015
ريـال قطري

جغرافياً،تعملاملجموعةيفدولةقطرو�سلطنةعُ مان.فيمايليملخ�سلالأر�سدةالرئي�سيةاملتعلقةباملنطقةاجلغرافية:

.30البيانات القطاعية (تتمة)

2014
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

1.515.501

151.904.297

عُ مان

186.062.705
31.692.510

عُ مان

162.342.452

226.720.281

2014
ريـال قطري

2.449.080.123

املجموع

1.990.916.997
546.220.373

2014
ريـال قطري

2.176.005.386

2015
ريـال قطري

1.966.366.515
541.172.502

2015
ريـال قطري

املجموع

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
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 .31اإدارة املخاطر املالية
الأهداف و ال�سيا�سات
ت�ستملاملطلوبات املاليةالرئي�سية للمجموعة علىذممدائنة وقرو�س وت�سهيالت.
الغر�س الأ�سا�سي لهذه املطلوبات املالية هو احل�سول على متويل لعمليات
املجموعة .ولدى املجموعة موجودات مالية خمتلفة مثل اإ�ستثمارات متاحة للبيع
ونقد واأر�سدة لدى البنوك وهي ناجتة مبا�سرة من عمليات املجموعة.
اإن املخاطر الرئي�سية النا�سئة من الأدوات املالية للمجموعة هي خماطر ال�سوق
وخماطر الئتمان و خماطر ال�سيولة .تقوم الإدارة مبراجعة ال�سيا�سات بغر�س
اإدارة كل من هذه املخاطر  ،والتي تن�ساأ مبا�سرة من العمليات.
خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق يف خطر تاأثري تغريات الأ�سعار بال�سوق مثل اأ�سعار الفائدة
واأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الأ�سهم على اإيرادات املجموعة اأو على
قيمة الأدوات املالية اململوكة للمجموعة .اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو
مراقبة تعر�س املجموعة ملخاطر ال�سوق يف حدود مقبولة مع زيادة العائدات.
خماطراأ�سعارالفائدة
اإن تعر�س املجموعة ملخاطر التغريات يف اأ�سعار الفائدة يتعلق اأ�سا�س ًا مبوجودات
ومطلوبات املجموعة التي حتمل اأ�سعار فائدة متغرية (الودائع لدى البنوك).
اجلدول التايل يعك�س ح�سا�سية بيان الربح اأو اخل�سارة املوحد لتغريات معقولة
حمتملة يف اأ�سعار الفائدة  ،مع ثبات جميع املتغريات الأخرى .اإن ح�سا�سية بيان
الربح اأو اخل�سارة املوحد هو تاأثري التغريات املفرت�سة يف اأ�سعار الفائدة على ربح
املجموعة ل�سنة واحدة  ،بناء على الأدوات املالية باأ�سعار فائدة متغرية كما يف 31
دي�سمرب 2015و 31دي�سمرب .2014يتوقع اأن يكون تاأثري النق�س يف اأ�سعار الفائدة
م�ساوي ًا و معاك�س ًا لتاأثري الزيادات املبينة.
الزيادة يف نقاط الأ�سا�س

التاأثري على الربح
ريـال قطري

2015

25+

332.500

2014

25+

1.070.790

خماطر اأ�سعار الأ�سهم
اجلدول التايل يعك�س ح�سا�سية جمموع التغريات يف القيمة العادلة للتغريات
املعقولة املحتملة يف اأ�سعار الأ�سهم ،مع ثبات جميع املتغريات الأخرى .يتوقع اأن
يكون تاأثري النق�س يف اأ�سعار الأ�سهم م�ساوي ًا و معاك�س ًا لتاأثري الزيادات املبينة.
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التغري يف اأ�سعار الأ�سهم

التاأثري على حقوق امللكية
ريـال قطري

2015
اإ�ستثمارات متاحة للبيع – مدرجة

5%+

9.828.135

2014
اإ�ستثمارات متاحة للبيع  -مدرجة

5%+

9.808.012

كما متتلك املجموعة اإ�ستثمارات غري مدرجة وم�سجلة بالتكلفة حيث يظهر تاأثري
التغري يف اأ�سعار الأ�سهم فقط عندما يتم بيع الإ�ستثمار اأو اإعتباره منخف�س القيمة
حيث يظهر التاأثري يف بيان الربح اأو اخل�سارة وبنود الدخل ال�سامل الأخرى
املوحد.
خماطرالعمالت
خماطر العمالت هي خطر تقلب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار
العمالت الأجنبية .وحيث اأن �سعر الريـال القطري مرتبط بالدولر الأمريكي  ،ل
تعترب الأر�سدة بالدولر الأمريكي متثل خماطر عمالت اأجنبية هامة .ل تتعر�س
املجموعة ملخاطر العمالت بالن�سبة لالأر�سدة القليلة امل�ستحقة بعمالت اأجنبية
غري الدولر الأمريكي.
خماطرالئتمان
تتمثل خماطر الئتمان يف اأن يف�سل طرف يف اأداة مالية يف الوفاء بالتزاماته
وي�سبب بذلك خ�سارة مالية لطرف اآخر .يتمثل تعر�س املجموعة ملخاطر ائتمانية
على اأر�سدتها لدى البنوك وبع�س 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�سع �سقف اإئتماين ور�سد الأر�سدة
املعلقة.
بالن�سبة للمخاطر الإئتمانية النا�سئة من املوجودات املالية للمجموعة  ،وت�سمل
الذمم املدينة والأر�سدة لدى البنوك  ،ين�ساأ تعر�س املجموعة للمخاطر من
عجز العمالء عن ال�سداد  ،ويكون اأق�سى املخاطر م�ساوي ًا للقيمة الدفرتية لهذه
املوجودات يف بيان املركز املايل املوحد.
اجلدول التايل يبني اأق�سى تعر�س للمخاطر الإئتمانية بالن�سبة لبنود بيان املركز
املايل املوحد:

اأر�سدة لدى البنوك
مدينون جتاريون وذمم مدينةاأخرى

2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

469،497،346
45،227،796
514،725،138

621،766،791
37،787،577
659،554،368

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

خماطرال�سيولة
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم ا�ستطاعة املجموعة الوفاء بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .اإن و�سيلة املجموعة لإدارة خماطر ال�سيولة هو اأن ت�سمن بقدر الإمكان اأن
يكون لديها دائم ًا �سيولة كافية ل�سداد التزاماتها عند ا�ستحقاقها  ،يف الظروف العادية وغري العادية  ،ودون اأن تتكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة ب�سمعة املجموعة.
اجلدول التايل يلخ�س مواعيد ا�ستحقاق مطلوبات املجموعة غري املخ�سومة كما يف  31دي�سمرب بناء على املدفوعات التعاقدية و اأ�سعار الفائدة احلالية بال�سوق.
عند الطلب
ريـال قطري
2015
دائنون جتاريون
توزيعات اأرباح م�ستحقة
ذمم دائنة اأخرى
قرو�س وت�سهيالت بنكية
املجموع

-70.573.020
--70.573.020

اأقل من � 1سنة
ريـال قطري
290.451.283
-27.005.339
3.564.833
321.021.455

عند الطلب
ريـال قطري
2014
دائنون جتاريون
توزيعات اأرباح م�ستحقة
ذمم دائنة اأخرى
قرو�س وت�سهيالت بنكية
املجموع

-57.827.628
--57.827.628

� 2 – 1سنوات
ريـال قطري
---7.700.087
7.700.087
� 2 – 1سنوات
ريـال قطري

اأقل من � 1سنة
ريـال قطري
292.833.648
-45.684.932
-338.518.580

---3.606.082
3.606.082

اإدارة راأ�س املال
تقوم املجموعة باإدارة راأ�سمالها ب�سكل ي�سمن الإ�ستمرارية ويعظم العائد
للم�ساهمني من خالل الإ�ستخدام الأمثل واملتوازن لراأ�س املال واملديونية.
اإن هيكل را�س مال املجموعة يتكون من قرو�س متويلية والتي تت�سمن القرو�س
املذكورة فى اأي�ساح ( )16ونقد و�سبه النقد وحقوق امل�ساهمني والتي ت�ستمل
على راأ�س املال امل�سدر والإحتياطيات والأرباح املدورة كما هو م�سار اليه فى
اي�ساح ( )12و ( )13و ( )14على التوايل.
معدلال�ستعداد:
فى نهاية ال�سنة املالية كان معدل ال�ستعداد كما يلي:
2015
ريـال قطري

2014
ريـال قطري

88.279.923
88.279.923
القرو�س (اأ)
()623.972.031( )471.522.458
يطرح  :نقد واأر�سدة لدى البنوك
()535.692.108( )383.242.535
�سايف النقد
1.444.696.624 1.425.194.013
حقوق امل�ساهمني (ب)
()%37
�سايف املديونية اإىل حقوق امل�ساهمني ()%27

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

� 5 – 2سنوات
ريـال قطري
---16.377.652
16.377.652
� 5 – 2سنوات
ريـال قطري
---23.788.325
23.788.325

اأكرث من � 5سنوات
ريـال قطري
---60.885.516
60.885.516

الإجمايل
ريـال قطري
290.451.283
70.573.020
27.005.339
88.528.088
476.557.730

اأكرث من � 5سنوات
ريـال قطري
---60.885.516
60.885.516

الإجمايل
ريـال قطري
292.833.648
57.827.628
45.684.932
88.279.923
484.626.131

(اأ)القرو�س هى قرو�س طويلة الجل كما هو م�سار اليه فى اي�ساح (.)16
(ب) ت�سم حقوق امل�ساهمني راأ�س املال واإحتياطيات ال�سركة التى يتم
ادارتها كراأ�س املال.
 .32القيمة العادلة لالأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من موجودات مالية و مطلوبات مالية.
املوجودات املالية ت�ستمل على نقد و�سبه النقد واإ�ستثمارات متاحة للبيع ومدينون
جتاريون وذمم مدينة اأخرى .واملطلوبات املالية ت�ستمل على قرو�س وت�سهيالت
ودائنني جتاريني وذمم دائنة اأخرى.
اإن القيمة العادلة لهذه املوجودات و املطلوبات املالية  ،با�ستثناء بع�س الإ�ستثمارات
املتاحة للبيع غري املتداولة التي تدرج بالتكلفة  ،تقارب قيمتها الدفرتية.
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.32القيمة العادلة لالأدوات املالية (تتمة)
الت�سل�سل الهرميللقيمة العادلة
ت�ستخدم املجموعة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية
وفق ًالطريقةالتقييم:
امل�ستوى 1
امل�ستوى 2
امل�ستوى 3

 :الأ�سعار املتداولة (غري املعدلة) يف اأ�سواق ن�سطة ملوجودات اأو
مطلوبات مماثلة.
 :تقنيات اأخرى تكون جميع بياناتها التي لها تاأثري هام على
القيمة العادلة امل�سجلة  ،وا�سحة ب�سورة مبا�سرة اأو غري
مبا�سرة.
 :التقنيات التي ت�ستخدم بيانات لها تاأثري هام على القيمة
العادلة امل�سجلة والتي ل تعتمد على بيانات �سوقية وا�سحة.

كما يف  31دي�سمرب  ،متتلك املجموعة اأدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة كالتايل:
2015
ريـال قطري
اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
اأ�سهم مدرجة

196.562.702
2014
ريـال قطري

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
اأ�سهم مدرجة

196.160.238

امل�ستوى 1
ريـال قطري
196.562.702

امل�ستوى 2
ريـال قطري
--

امل�ستوى 1
ريـال قطري
196.160.238

امل�ستوى 3
ريـال قطري
--

امل�ستوى 2
ريـال قطري
--

امل�ستوى 3
ريـال قطري
--

تدرج الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بقيمة  13.700.119ريال قطري ( 14.144.064 :2014ريـال قطري) بالتكلفة  ،وذلك لعدم قدرة الإدارة على حتديد القيمة
العادلة.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2015مل يكن هناك اأي حتويل بني امل�ستوى ( )1واملت�سوى ( )2يف قيا�س القيمة العادلة  ،وكذلك مل يكن هناك اأي حتويل
من  /اإىل امل�ستوى ( )3يف قيا�س القيمة العادلة.

 50شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

البيانات الصحفية الهامة
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