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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

املساهمون األعزاء،

مساهمينا  لكم،  أقدم  أن  ويرسين  يرشفني  اإلدارة،  مجلس  عن  باألصالة 

ديسمرب   31 يف  املنتهية  للسنة  املرية  ملجموعة  السنوي  التقرير  الكرام، 

.2016

شهدت املرية خالل عام 2016، العديد من اإلنجازات، ومنو مستمر، ونتائج 

مالية جيدة. يف حني ارتفع إجاميل األرباح بنسبة 3.4% من 427.2 مليون 

ريال قطري إىل 441.7 مليون ريال قطري، وسجل إجاميل إيرادات تأجري 

وقفزت  قطري،  ريال  مليون   69.3 ليبلغ   %  37.6 بنسبة  ارتفاعاً  املحالت 

املبيعات بنسبة 6.3 %، وبلغت 2,604.4 مليون ريال قطري يف 31 ديسمرب 

 498.6 من  ارتفاعاً  املرية  ملجموعة  التشغييل  الدخل  حقق  كام   .2016

مليون ريال قطري )الفرتة السابقة( إىل 531.6 مليون ريال قطري )الفرتة 

الحالية(، محققاً منواً بنسبة 6.6 % خالل العام.

كام شهد عام 2016  تقدماً كبرياً يف خطة الرشكة التوسعية، والتي تهدف 

إىل تقديم تجربة تسوق املرية الراقية يف مختلف مناطق قطر، يف الوقت 

الذي تسهم فيه  بفعالية يف عملية التطوير العمراين يف املناطق التي تشهد 

زيادة سكانية، أو تلك التي ال تتوفر فيها خدمات البيع بالتجزئة باملستوى 

املطلوب.

وخالل العام، وقعت املرية اتفاقية لبناء ستة مراكز تسوق جديدة يف كل 

من روضة أبا الحريان، ازغوى، لعبيب، أم قرن، الخور، والسيلية، باإلضافة 

إىل استكامل العمل يف خمسة مراكز تسوق جديدة يف عدد من مناطق 

قطر، مام يؤرش إىل التقدم الذي تشهده مراكز التسوق الـ 11 من أصل 14 

مركز تسوق ضمن خطة التوسع التي أقرت يف عام 2015.

لقد آتت خطة املرية التوسعية مثارها األوىل قبل نهاية العام، مع افتتاح 

وسيتبعهام  )املعراض(،  السيلية  وشامل  سدرة  بو  يف  الجديدين  فرعيها 

املرية  تسوق  مراكز  إن  التوايل.  عىل  إضافية  تسوق  مراكز  ثالثة  افتتاح 

الخمسة الجديدة التي تقع يف شامل السيلية )املعراض(، أم صالل عيل، 

الوكرة )رشق(، لعبيب 2 وبو سدرة، ستضيف مساحة 9.709 مرت مربع إىل 

مساحة محالت السوبرماركت املوجودة يف قطر.

لقد تم بناء مراكز تسوق املرية املنتظرة وفق أعىل املعايري العاملية، فهي 

لضامن  اإلضاءة،  وأنظمة  الداخلية،  الديكورات  بأحدث  بالكامل  مزودة 

توفري تجربة تسوق إستثنائية. ويحتوي كل مركز عىل سوبرماركت مجهز 

السيارات  مواقف  العاملي،  املستوى  ذات  واملرافق  التقنيات  بأحدث 

إن  واملطاعم.  املحالت  كبرية ومتنوعة من  إىل جانب مجموعة  الواسعة، 

متاجرنا الحديثة مصممة لتمنح املواطنني واملقيمني يف املناطق الرئيسية 

تجربة تسوق مريحة، مجموعة متنوعة من منتجات عالية الجودة بأسعار 

تنافسية، وخدمات عاملية املستوى، وذلك بهدف اإلستمرار يف إنجاز رؤية 

الرشكة لتصبح املتجر »االكرث متيزا وقربا«. 

الخطط  مع  ومتاشياً  التوسع،  باسرتاتيجية  الراسخ  الرشكة  التزام  وبفضل 

العمرانية للدولة، تفتخر املرية اليوم بسلسلة فروعها التي بلغت 47 فرعا،ً  

42 فرعاً يف قطر، و 5 فروع يف سلطنة عامن. 

مقاييس  يف  املستمر  والتطوير  للنمو،  الطموحة  اسرتاتيجيتها  خالل  من 

املرافق والخدمة، فإن املرية ال تقوم بوضع معايري خاصة بسلسلة متاجرها 

يف قطر واملنطقة وحسب، لكنها أيضاً تربهن عىل قدرة الرشكة عىل تزويد 

بينام  التسوق،  مجال  يف  االبتكارات  بأحدث  قطر  دولة  يف  املستهلكني 

تلعب دوراً مركزياً يف التنمية العمرانية يف البالد، مبا ينسجم مع رؤية قطر 

الوطنية 2030.

املستدامة  والربحية  النمو  تحقيق  يف  املتميزة  الرشكة  إلنجازات  وتقديراً 

عىل مدى أكرث من عقد من تاريخها، تم إدراج املرية كواحدة من خمس 

رشكات قطرية يف قامئة »مارمور مينا إنتليجنس« 2016 للرشكات الثالثني 

غري املرصفية األكرث قيمة يف دول مجلس التعاون الخليجي.

الشيخ ثاين بن ثامر بن محمد آل ثاين

رئيس مجلس اإلدارة
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عملت املرية خالل إحدى عرش سنة من تاريخها عىل ترسيخ التزامها نحو 

املستهلكني  تزويد  أجل  من  الجهود  وبذلت  والثقافية،  االجتامعية  القيم 

منتجات  توفري  بهدف  للتحسني  املستمر  السعي  مع  املنتجات،  بأجود 

متميزة لجميع أفراد املجتمع يف كافة أنحاء دولة قطر. كام عملت  املرية 

عىل تنفيذ ورعاية العديد من الفعاليات واملبادرات التي تؤدي إىل إحداث 

أثر إيجايب مستدام عىل األفراد، والبيئة، واملجتمع ككل، وتستمر الرشكة 

بلعب دور ريادي يف تقوية االقتصاد الوطني، ومتتني النسيج االجتامعي، 

بينام تفي بالتزامها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ودعم ركائزها 

األربع.

خالل عام 2016 ، مل تدخر املرية جهداً يف مامرسة دورها كرشكة محلية رائدة 

من خالل رعاية عدد كبري من املبادرات اإلنسانية، واالجتامعية، والبيئية، 

كام حققت العديد من االنجازات التي القت تفاعالً كبرياً واستحساناً من 

كافة فئات املجتمع. فقد  تُرجمت جهود املرية الفاعلة  يف مجال تطوير 

املجتمع، إىل فوز مستحق بجائزة قطر للمسؤولية االجتامعية 2016، عن 

فئة الرشكات الكبرية.

عن  بالنيابة  االمتنان،  وعميق  التقدير  بخالص  أتوجه  أن  أود  الختام،  يف 

مجلس اإلدارة، إىل حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين، أمري 

البالد املفدى، لرؤيته الثاقبة، وقيادته الحكيمة، وتوجيهه املستمر يف سبيل 

التنمية  ملسرية  دعامً  املحلية،  املالية  واملؤسسات  االقتصاد،  مستوى  رفع 

يف قطر. كام نعرب عن جزيل شكرنا لحرضة صاحب السمو األمري الوالد 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين حفظه الله، الذي أرىس القواعد املتينة لبناء 

الوطن وتطويره. ونتوجه أيضاً يف مجلس اإلدارة بالشكر إىل معايل الشيخ 

عبدالله بن نارص بن خليفة آل ثاين، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، 

يف  الرشكات  مراقبة  لدائرة  الشكر  ونواصل  وتوجيه.  دعم  من  يقدمه  ملا 

وزارة االقتصاد والتجارة ملا تبديه من تعاون، وما تقدمه من مساعدة.

الكبري،  الكرام، اللتزامكم  ونود أن نتقدم بخالص الشكر لكم، مساهمينا 

ودعمكم الذي مّكن املرية من الوصول اىل مستويات غري مسبوقة، والتحرك 

بثبات نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح الرشكة الرائدة يف مجال بيع السلع 

االستهالكية يف قطر، وذلك متاشيا مع شعارنا »األكرث متيزاً وقربا ً. ونتقدم 

بالشكر أيضا لإلدارة التنفيذية، وموظفي املرية، لتفانيهم واجتهادهم.

نسأل املوىل عز وجل أن يسدد خطانا ملا فيه خري وطننا الحبيب ومساهمينا 

وعمالئنا األعزاء.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ ثاين بن ثامر بن محمد آل ثاين

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

املساهمون األعزاء،

يرس مجلس إدارة رشكة املرية للمواد االستهالكية )ش.م.ق(  تقديم تقريره 
للسنة  املايل  ووضعها  الرشكة  عمليات  املتضمن  عرش  الحادي  السنوي 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2016. 

بتوجيهات من مجلس اإلدارة، استطاعت املرية هذا العام أن تسّجل  العديد 
من االنجازات، ومواصلة النمو والتطّور، وتحقيق نتائج مالية قوية، ليسهم 
كل ذلك يف استمرار زخم أعاملها وحصدها الجوائز وشهادات التقدير من 

قبل خرباء السوق وممثيل الجهات الرسمية يف الدولة عىل حد سواء.

انطالقاً مام حققته عىل مدى أكرث من عقد من التميز وترسيخ للتوجهات، 
واصلت الرشكة تأدية دوراً فعاالً يف دعم االقتصاد الوطني، والوفاء للقيم 
االجتامعية والثقافية يف قطر، إىل جانب سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها يف 

أن تكون يف نظر املستهلكني دامئاً »األكرث متيزاً وقرباً«.

وقّدمت  التوسعية،  يف خطتها  ملموساً  تقدماً  املرية  العام، حققت  خالل 
ذات  تسوق  تجربة  ومراكزها  متاجرها  سلسلة  خالل  من  للمستهلكني 
الخدمات  لتوفري  قطر  دولة  وأنحاء جديدة يف  مناطق  عاملي يف  مستوى 
للمواطنني واملقيمني، إضافة إىل مساهمتها يف التطوير العمراين يف مختلف 

مناطق الدولة، مبا يتامىش مع رؤية قطر الوطنية 2030.

التجديد

انسجاماً مع شعارها »األكرث متيزاً وقرباً«، جددت املرية عدداً من فروعها 
يف العام 2016، لتتناسب مع هوية الرشكة الجديدة ولتمنح املستهلكني يف 
جميع مراكز املرية تجربة تسوق عىل مستوى واحد من الرقي يف الخدمة، 
االنفراد يف املنتجات عالية الجودة، التميز يف أسلوب العرض، الحداثة يف 

املرافق املتاحة، فضالً عن الراحة يف التسوق.

وغرافة  الشامل،  الخيل،  روضة  من  كل  حديثاً  املجددة  الفروع  تشمل 
الريان. وهذه الفروع  أُعيد تصميمها بالكامل لتقدم تجربة تسوق غنية 

للمواطنني واملقيمني يف بعض أكرث املناطق نشاطاً وإزدهاراً يف قطر.

التوسع

بعد احتفالها بالذكرى السنوية العارشة لتأسيسها وافتتاح 9 مراكز تسوق 
جديدة – إىل جانب فرعها املُستَأجر يف مول الخليج يف عام 2015 - قامت 
رشكة املرية يف عام 2016 باتخاذ خطوات هامة لتنفيذ خطتها التوسعية 

لقد  السابق.  العام  يف  عنها  اإلعالن  تم  والتي  فرعاً   14 الفتتاح  الهادفة 
جاءت خطة التوسع كثمرة للبحوث املعمقة واالسرتاتيجية التي ُوضعت 
مناطق  إىل  امتدت  حيث  قطر،  يف  والتنمية  العمراين  التخطيط  ملواكبة 

جديدة شهدت يف اآلونة األخرية منواً سكانياً الفتاً.

يف  جديدة  تسوق  مراكز  ستة  إنشاء  عقود  املرية  وقعت  مارس،  شهر  يف 
روضة أبا الحريان، أزغوى، لعبيب، أم قرن، الخور والسيلية عىل مساحة 
10,805 مرت مربع، 6,311 مرت مربع، 17,390 مرت مربع، 10,230 مرت مربع، 

15،000 مرت مربع، و15،000 مرت مربع عىل التوايل. 

باإلضافة  إىل هذا، أعلنت املرية يف اكتوبر عن دخولها املراحل النهائية من 
قطر،  يف  مختلفة  مناطق  يف  جديدة  فروع  إلفتتاح خمسة  االستعدادات 
وبذلك تكون املرية عىل طريق استكامل 11 من 14 مركز تسوق تضمنتها 

الخطة التوسعية. 

وستضيف مراكز التسوق املجتمعية الخمسة يف بو سدرة، شامل السيلية 
)املعراض(، الوكرة )رشق(، أم صالل عيل، ولعبيب 2 ، ما مجموعه 9,709 

مرت مربع إىل مساحة محالت سوبر ماركت املرية يف قطر.

الفروع   من  اثنني  بافتتاح  ووفقت  قد  العام،  نهاية  قبل  املرية  وكانت 
السيلية  شامل  فرع  تاله  أكتوبر،  يف  سدرة  بو  فرع  من  ابتداًء  الخمسة، 

)املعراض( يف ديسمرب.

املرية  أسواق  تّدخر رشكة  مل  ُعامن،  سلطنة  يف  لألرايض  استئجارها  عقب 
)املرية ُعامن( جهداً يف توسعة شبكة مراكزها ساعية للوصول إىل نحو 10 
مراكز تسوق منترشة يف انحاء السلطنة بحلول عام 2022. وتأيت املرحلة 
الحالية من التوسع يف اطار مهمة املرية الساعية ملنح املستهلكني تجربة 

تسوق فريدة يف كافة أنحاء السلطنة وتوفري قيمة حقيقية إلنفاقهم. 

أحدث  خالل  من  مؤخراً  التوسعية  ُعامن  املرية  رشكة  خطة  وتجسدت 
الجديد يف  فرعها  بافتتاح  والتي متثلت  إنجازاتها يف شهر سبتمرب 2016، 
املُقام عىل  الجديد  السوبرماركت  ويتميز  الهايل.  منطقة  املُزن، يف  مركز 
مساحة 1800 مرت مربع بتقديم تجربة تسوق عرصية ومريحة تلبي كافة 

متطلبات املستهلكني اليومية قاطني  شامل منطقة سيب.

ومبساحة اجاملية تقدر بـ 25,800 مرت مربع تشمل فروع  املرية ومحالت 
الهايربماركت الثالثة، وسوبرماركت يف الفلج والفرع الجديد يف املزن، تكون 
املرية قد نجحت املرية يف ترجمة رؤيتها عىل ارض الواقع بأن تكون »األكرث 

متيزاً وقرباً« بالنسبة للمستهلكني يف ُعامن.

ومع انتهاء عام 2016، بلغ عدد فروع سلسلة املرية 47 فرعاً، منها 42 يف 
قطر )مبساحة اجاملية تقدر بـ 68،000 مرت مربع، شاملة جيان هايربماركت 

يف حياة بالزا(، و 5 يف سلطنة عامن.

تقرير مجلس اإلدارة
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الخطط املستقبلية

وزارة  مع  وثيق  بشكل  العمل  املرية  ستواصل  بعده،  وما   2017 عام  يف 
البلدية والبيئة ملواكبة املستجدات املستقبلية واإلسهام يف التنمية والتطوير 
العمراين يف املناطق التي تحتاج إىل مزيد من خدمات التسوق أو تلك التي 
التي تشمل 14  التوسع  ابتداًء من استكامل خطة  تشهد زيادة سكانية، 
فرعاً للرشكة، مع وضع اللمسات األخرية عىل ثالثة من الفروع الخمسة 
املعلن عنها، يُتوقَع أن تفتح مراكز املرية فروعها يف الوكرة )رشق(، أم صالل 

عيل، ولعبيب 2 –الستقبال املستهلكني يف الربع األول من عام 2017.

الطالب  لخدمة  جديدة  فروع  افتتاح  التوسعية  املرية  خطة  تتضمن  كام 
يف مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع،  حيث وقّع  عددا من 

العقود لتشغيل عدة متاجر يف املدينة التعليمية.

وباإلضافة إىل ذلك، سيشهد عام 2017 توقيع عقد مع رشكة تطوير لوسيل 
الشاملية  ثعيلب  جبل  مبنطقة  تسّوق  مركزي  وإدارة  لتشغيل  العقارية 
ومنطقة الفلل السكنية الشاملية، كجزء من اسرتاتيجية املرية للتعاون مع 

الرشكات املحلية وكذلك البقاء بالقرب من املستهلكني أينام كانوا.

يف السياق نفسه، سوف تستكمل إجراءات توقيع رشاكة مع رشكة مشريب 
قطر،  يف  التجزئة  قطاع  يف  الرائدة  الرشكة  مبوجبه،  املرية  تفتح  العقارية، 
لها يف مشريب قلب الدوحة. وستفتح املرية فرعها الجديد يف املول  فرعاً 
التجاري )غالرييا مول( الذي يشكل جزءاً رئيسياً من املساحات التجارية يف 
املرشوع، إن فرع املرية يف مشريب سيعترب تصوراً فريداً وجديداً من نوعه، 
وهو مثار سنوات من الخربة التي اكتسبتها املرية يف مجال تصميم مناذج 
الفروع التجارية للرشكة، ليتامىش مع طبيعة املكان واملحيط الذي تتواجد 
لسوبرماركت،  مخصصة  مساحة  منها  أقسام،  عدة  الفرع  وسيضم  فيه. 
الثالث فقد تم تخصيصه ملقهى  القسم  أما  العضوية،  للمنتجات  وأخرى 

والتقنيات  الحلول  بأفضل  الفرع  تجهيز  وسيتم  العضوية.  للمنتجات 
التكنولوجية ذات املواصفات العاملية املتعلقة بأنظمة اإلضاءة املتطورة، 
ورفوف عرض وتخزين بتصاميم جّذابة وفعالة، تجعل من رحلة التسوق 

أكرث راحة ومتعة.

بهدف  العليا«،  للدراسات  الدوحة  »معهد  مع  الرشكة  تفاوضت  كذلك 
منتسبي  لتلبية حاجات  مربعاً  ماركت  مبساحة 150 مرتاً  تشغيل سوبر 
القوات  مع  متواصلة  تزال  ال  املفاوضات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  املعهد. 
للمرية  املسلحة القطرية وكلية أحمد بن محمد العسكرية لتدشني فرعاً 

هناك.

للسوق  رؤيتها  تحقيق  عىل  العمل  الرشكة  ستواصل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
العامين، بهدف توسيع شبكة فروعها يف السلطنة خالل السنوات املقبلة. 
)قبل  عوائد  وتحقيق  أرباحها  وزيادة  املميزة يف 2016  إنجازاتها  وعقب 
الفوائد والرضائب واملصاريف االستهالكية  EBITDA( مبا يتجاوز معايري 
قطاع تجارة التجزئة، وصلت رشكة أسواق املرية يف عامن مرحلة النضح، 
قاعدتها  من  انطالقاً  املقبلة  التوسعية  للخطوات  اآلن  مستعدة  وهي 

التجارية الراسخة. 

وإلنجاز هذا الهدف، وقعت الرشكة أربعة عقود مع وزارة اإلسكان لالنتفاع 
بأربع قطع من األرايض الحكومية يف عدد من محافظات السلطنة، األمر 
تلبية احتياجات أعداد أكرب من املستهلكني يف  الذي سيتيح لرشكة املرية 
يف  العامرات  منطقة  لتطوير   2017 عام  يف  األولوية  وستعطى  السلطنة. 
مسقط، حيث سيتم إنشاء مركز تسوق مبساحة 13,500 مرت مربع، فيام 
ستشهد منطقة السويق  بناء مركز مبساحة 20,500 مرت مربع. وباإلضافة 
املستقبل  يف  التسوق  مراكز  تطوير  فرص  بتقييم  الرشكة  تقوم  ذلك،  إىل 

القريب عىل قطعتي أرض  يف صور وصاللة.
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املسؤولية االجتامعية

بالقيم  التزامها  التأكيد عىل  املرية  واصلت   ، عام 2005  تأسيسها يف  منذ 
االجتامعية والثقافية، واتخذت يف سبيل ذلك خطوات عديدة من أجل أن 

تصنع فرقاً حقيقياً يف حياة أفراد املجتمع يف جميع أنحاء قطر. 

فخالل العام 2016 ، جسدت رشكة املرية للمواد االستهالكية منوذجاً مرشقاً 
اإلنسانية،  املبادرات  من  كبري  لعدد  رعايتها  خالل  من  الوطنية  للرشكة 
االجتامعية والبيئية، كام حققت العديد من االنجازات التي القت تفاعالً 

كبرياً واستحساناً من كافة فئات املجتمع.

الرمضاين  عرضها  بإطالق  املرية  قامت  املبارك،  رمضان  شهر  بقيم  احتفاء 
بالسنة  تيمناً  التكلفة  بسعر  منتجاً   1437 تقدميها   عرب  وذلك  االستثنايئ 
الهجرية 1437، وقد حملت هذه املبادرة شعار »ثقتكم تلهمنا العطاء يف 
شهر العطاء«، وذلك بهدف رد جزءاً من الجميل إىل املجتمع الذي تعمل 

فيه.

وانطالقاً من اعتزازها بتقاليد الرشكة السنوية، قدمت املرية الدعم ملشاريع 
رمضان والربامج التي تنفذها املؤسسات والجمعيات الخريية يف قطر، مثل 
»عيد الخريية«، »قطر الخريية« و »الهالل األحمر القطري« حسب املوارد 

املتوفرة.

من جهة أخرى، وانطالقاً من اهتاممها بنرش ثقافة الرياضة بني مختلف 
فئات املجتمع، قدمت املرية الدعم للعديد من الفعاليات الرياضية التي 
تقام يف الدولة، حيث احتفلت الرشكة باليوم الريايض الخامس للدولة مع 
موظفيها واملشاركني يف فعالية الدراجات الهوائية  »معاً للدوحة 2016« 
يف قناة كارتييه باللؤلؤة، بهدف تشجيع أفراد املجتمع التباع أسلوب حياة 

مفعم بالسعادة والصحة.

املبادرات املميزة يف فروعها، اتخذت املرية خطوات هامة  ومبوازاة هذه 
تهدف إىل املساعدة ىف تحقيق السالمة الغذائية والصحية، حيث قامت 
العامة وكلية طب وايل كورنيل  الصحة  تفاهم مع وزارة  بتوقيع مذكرة 
حول  املعلومات  وفّرت   إذ  العامة،  بالصحة  توعية  حملة  إلطالق  قطر 
النظام الغذايئ الصحي واملتوازن من خالل امللصقات التي عرضت يف عدد 

من فروع املرية. 

الذي  لكتاب »وطني قطر«،  املرية كراٍع ذهبي  عالوة عىل ذلك، اختريت 
أبرز  من  الحدث  هذا  وكان  لإلعالم،  االتحادي  املركز  إنجازه  عىل  أرشف 
الصورة  قطر«  »وطني  كتاب  جّسد  فقد   .2016 لعام  الرشكة  انجازات 
النموذجية لنهضة دولة قطر وما وصلت إليه من رفاهية وتطور بفضل 
الجهد والعطاء الالمحدود من قبل القيادة الحكيمة لحرضة صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى، ومن قبله حرضة صاحب 

السمو األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين حفظه الله. 

ومع نهاية العام، احتفلت رشكة املرية يف الذكرى السنوية الحادية عرشة 
مع سحوبات كربى عىل القسائم حيث حالف الحظ 11 فائزاً وربح كل 
باإلضافة إىل 590 جائزة  ريال قطري،  بقيمة 11,111  منهم جائزة كربى 

أخرى كانت بانتظار املتسوقني يف فروع املرية.

الجوائز واإلنجازات

يف  الرسيعني  املرية  وتقدم  تطور  انعكس  تاريخها،  من  سنوات   10 خالل 
إنجازاتها ونجاحاتها يف تقديم الخدمات واملنافع لعمالئها ومساهميها.

املستدامة، شهد  والربحية  النمو  تحقيق  إسرتاتيجيتها يف  لنجاح  تجسيداً 
قامئة  الخمس يف  القطرية  الرشكات  كواحدة من  املرية  إدراج  عام 2016 
يف  قيمة  األكرث  املرصفية  غري  الثالثني  للرشكات  إنتليجنس«  مينا  »مارمور 
دول مجلس التعاون الخليجي، كام سّجلت املرية ثاين أعىل معدل سنوي 
للعوائد ملدة 5 سنوات »معدل النمو السنوي املركب لـ 5 سنوات« بنسبة 

.%43

لقد تّوجت جهود التنمية االجتامعية ومبادرات الرشكة بالفوز بجائزة قطر 
للمسؤولية االجتامعية 2016 عن فئة الرشكات الكبرية.

بعد حصول القسم التجاري عىل شهادة اآليزو يف عام 2015، تسعى املرية 
إحراز  أجل  من  اإلمدادات  سلسلة  واجراءات  معايري  تحسني  إىل  حالياً 

شهادة آيزو أخرى عن فئة سلسلة اإلمدادات يف نهاية عام 2017.
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تقييم األداء

مؤرشات العمليات

• افتتاح مركزي تسوق يف بوسدرة وشامل السيلية )املعراض(	

• مراكز 	 ثالثة  الفتتاح  التحضريات  من  النهائية  املراحل  إىل  الوصول 
تسوق أخرى يف أم صالل عيل، الوكرة )رشق( و لعبيب 2، من املتوقع 

تدشينها يف الربع األول من عام 2017

• توقيع عقود إنشاء ستة فروع جديدة يف عدد من املناطق يف قطر	

• تعزيز 	 بهدف  وذلك  للتنمية  قطر  بنك  مع  تعاون  اتفاقية  توقيع 
وتقديم  األعامل،  ريادة  مجال  يف  الخربات  وتبادل  التعاون  عالقات 

الدعم والتمويل لقطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة

• البلدية والبيئة 	 الثنائية بني وزارة  املبادرة  النشطة يف  مشاركة املرية 
ومنح  املحليني  املزارعني  وتشجيع  لدعم  والتجارة  االقتصاد  ووزارة 

املستهلكني أجود املنتجات الطازجة وبأسعار مناسبة

• للرتبية 	 قطر  ملؤسسة  التابعة  العقارية،  مشريب  مع رشكة  التفاوض 
الدوحة،  قلب  مشريب  يف  فرع  الفتتاح  املجتمع  وتنمية  والعلوم 
الوسط  إحياء  ليعيد  صمم  الذي  االستخدامات  املتعدد  املرشوع 

العمراين ملدينة الدوحة

• املجتمع 	 وتنمية  والعلوم  للرتبية  قطر  مؤسسة  مع  عقد  توقيع 
للمواد  املرية  قبل رشكة  من  لتشغيلها  وذلك  مواقع  ثالث  إلستئجار 

االستهالكية مبساحة اجاملية قدرها 301 مرت مربع

• بسعر 	 منتجاً   1437  « بتقديم  االستثنايئ  الرمضاين  العرض  إطالق 
التزامها  اطار  يف  وذلك   ،1437 الهجرية  بالسنة  تيمناً  التكلفة« 
االجتامعية يف  القيم  وتعزيز  للمستهلكني  األفضل  بتقديم  املتواصل 
الدولة. وحمل عرض املرية الرمضاين شعار » ثقتكم تلهمنا العطاء يف 
بسعر  منتجاً  بـ1437  تأتيكم  رمضان 1437هـ  العطاء: خريات  شهر 

التكلفة

• احتفال رشكة املرية للمواد االستهالكية )ش.م.ق( يف الذكرى السنوية 	
الحادية عرشة مع سحوبات كربى عىل القسائم حيث حالف الحظ 
ريال قطري،  بقيمة 11,111  منهم جائزة كربى  وربح كل  فائزاً   11
باإلضافة إىل 590 جائزة أخرى كانت بانتظار املتسوقني يف فروع املرية

• يف 	 مناطق  عدة  يف  حكومية  بأراٍض  االنتفاع  عقود  من  عدداً  إبرام 
سلطنة ُعامن مع وزارة االسكان يف السلطنة، مبا يفسح املجال إلنشاء 

فروع جديدة لرشكة املرية

• الرشكات 	 فئة  عن   2016 االجتامعية  للمسؤولية  قطر  بجائزة  الفوز 
الكبرية

• قامئة 	 يف  الخمس  القطرية  الرشكات  بني  كواحدة  رائدة  مكانة  تبوء 
»مارمور مينا إنتليجنس« للرشكات الثالثني الغري مرصفية األكرث قيمة 

يف دول مجلس التعاون الخليجي

املؤرشات املالية

• يف عام 2016، اعتمد مجلس اإلدارة اإلعتامد املبكر للمعيار الدويل 	
املحاسبة  معيار  محل  يحل  الذي سوف   )IFRS  9( املالية  للتقارير 
الجديد  املعيار  اعتامد  إّن   .2018 يناير   1 من  إعتبارا   )39( الدويل 
املجموعة  استثامرات  تصنيف  بإعادة  الخيار  يعطي    )9  IFRS(
املتاحة للبيع كاستثامرات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اجاميل 
الدخل، وليس من خالل حساب األرباح والخسائر. والغرض الرئييس 
لهذا املعيار الجديد )IFRS 9( هو التقليل من التقلبات يف األرباح 
نتيجة التقلبات ىف سوق األسهم. وسوف ميّكن اعتامد املعيار الجديد 
األعامل  من  ألرباحها  بياناً  أكرث  عرض  من  املجموعة   )9  IFRS(

األساسية )التجزئة والتأجري( يف بيان الربح أو الخسارة

• ارتفاع مبيعات املجموعة بنسبة 6.3% )155.3 مليون ريال قطري(، 	
ريال  مليون   2,604.4 إىل  قطري  ريال  مليون   2,449.1 من  لتقفز 

قطري 

• ريال 	 مليون   14.5(  %3.4 بنسبة   للمجموعة  الربح  اجاميل  ارتفاع 
قطري(، من 427.2 مليون ريال قطري اىل 441.7 مليون ريال قطري 

• )أي 	  %37.6 بنسبة  للغري  املؤجرة  املحالت  ايجارات  ايرادات  ارتفاع 
إىل  قطري  ريال  مليون   50.3 من  قطري(،  ريال  مليون   19 بـمبلغ 

69.3 مليون ريال قطري 

• اىل 	 لتصل   %6.6 بنسبة  للمجموعة  التشغيلية  االيرادات  ارتفعت 
531.6 مليون ريال قطري مقارنة مع 498.6 مليون ريال قطري يف 

عام 2015 

• بنسبة 	  ، االم  الرشكة  ماليك  إىل  العائد  املجموعة  أرباح  ارتفاع صايف 
22.9% لتصل اىل 199.2 مليون ريال قطري
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العمليات

عىل مدار العام، شهدت الرشكة افتتاح اثنني من مراكز التسوق املجتمعية 
إىل  املرية  وصلت  كام  )املعراض(.  السيلية  وشامل  سدرة  بو  يف  الجديدة 
مراحل التجهيز النهائية لثالثة فروع أخرى يف أم صالل عيل، الوكرة )رشق(، 

ولعبيب 2، حيث من املتوقع أن يتم تدشينها يف أوائل عام 2017.

تفتتح يف  أن  املتوقع  ، ومن  اإلنشاء  قيد  ستة فروع جديدة  يوجد حالياً 
بداية عام 2018. باإلضافة إىل ذلك، سيشهد عام 2017 التوقيع عىل عقد 
مع رشكة لوسيل للتطوير العقاري، لتشغيل وإدارة اثنني من مراكز التسوق 
املجتمعية يف فوكس هيلز ومنطقة الفلل الشاملية، ويأيت ذلك كجزء من 
اسرتاتيجية املرية للتعاون مع الرشكات املحلية وكذلك البقاء بالقرب من 

املستهلكني أينام كانوا.

يف ذات السياق، ستشهد السنة الجديدة رشاكًة بني املرية ومشريب العقارية  
لتفتح مبوجبها الرشكة الرائدة يف قطاع التجزئة يف قطر، فرعاً لها يف مشريب 
قلب الدوحة، وستفتح املرية فرعها الجديد يف املول التجاري )غالرييا مول( 
فرع  إن  املرشوع.  يف  التجارية  املساحات  من  رئيسياً  جزءاً  يشكل  الذي 
املرية يف مشريب سيعترب تصوراً فريداً وجديداً من نوعه، وهو مثار سنوات 
التجارية  الفروع  اكتسبتها املرية يف مجال تصميم مناذج  التي  الخربة  من 

للرشكة، ليتامىش مع طبيعة املكان واملحيط الذي تتواجد فيه.

كام تتضمن خطة املرية التوسعية افتتاح فروع جديدة لخدمة الطالب يف 
مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع، حيث وقّع عدداً من العقود 

لتشغيل عدة متاجر يف املدينة التعليمية.

بهدف  العليا«،  للدراسات  الدوحة  »معهد  مع  الرشكة  تفاوضت  كذلك 
منتسبي  لتلبية حاجات  مربعاً  ماركت  مبساحة 150 مرتاً  تشغيل سوبر 
القوات  مع  متواصلة  تزال  ال  املفاوضات  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  املعهد. 
للمرية  املسلحة القطرية وكلية أحمد بن محمد العسكرية لتدشني فرعاً 

هناك.

انسجاماً مع هدف الرشكة املتمثل يف إثراء تجربة التسوق لدى العمالء، 
جّددت املرية ثالثة من فروعها خالل عام 2016 وهي فروع روضة الخيل، 

غرافة الريان، والشامل.

قطر  يف  منها   42 فرعاً،   47 عددها  البالغ  فروعها  بسلسلة  املرية  تفخر 
هايربماركت  شاملة جيان  مربع،  مرت  بـ 68،000  تقدر  اجاملية  )مبساحة 
يف حياة بالزا(، و 5 يف سلطنة عامن، مبا يعزز رؤيتها يف أن تصبح »األكرث 

متيزاً وقرباً«. 

 

العمل التجاري

يف عام 2016، أنجز القسم التجاري يف رشكة املرية للمواد االستهالكية عدداً 
ورفعت  العمالء،  رضا  نالت  القطري،  املجتمع  التي خدمت  األعامل  من 

مستوى ربحية الرشكة، وحافظت عىل املعايري العالية للرشكة .

يف سبيل تحقيق تنوع االقتصاد الوطني يف قطر ودعم املشاريع املحلية 
الناشئة، واصلت الرشكة العمل عن كثب مع الرشكات الصغرية واملتوسطة، 

ملساعدتها عىل النمو مع املرية، باإلضافة إىل إثراء خيارات املستهلكني.

ويف هذا اإلطار، وقعت املرية مؤخراً مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، 
يف  محورياً  الرشكة من خاللها دوراً  تلعب  بحيث  نوعها،  األوىل من  هي 
الرتويج للمنتجات القطرية، مينح أصحاب املبادرات التجارية منصة قوية 
لتسويق منتجاتهم، وتسهيل اندماج األعامل الصغرية واملتوسطة املُحتضنة 

ضمن سلسلة متاجرها.

ومن خالل دعم مبادرات ريادة األعامل ورعاية الرشكات الناشئة القطرية 
املرية  فإن  املتخصصة،  االستهالكية  والسلع  الغذائية  املواد  بيع  مجال  يف 
وبنك قطر للتنمية يساهامن بشكل فعال يف تحقيق أهداف رؤية قطر 
الرشكات  قبل  من  به  يُحتذى  كنموذج  العمل  وكذلك   ،2030 الوطنية 

الكبرية يف قطر.

يف نفس االتجاه، وفّرت املرية فرصة لألرس املنتجة لتسويق منتجاتهم من 
خالل منحهم األماكن والدعم لعرض بضائعهم، توجد حالياً 7 أرس منتجة 

تعرض أكرث من 48 سلعة يف فروع املرية.

يقوم القسم التجاري يف الرشكة بالعمل مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة 
االقتصاد والتجارة بدعم وتشجيع املزارعني املحليني وتوفري أجود املنتجات 
الطازجة للمستهلكني مع تقديم قيمة حقيقية إلنفاقهم. وقد تحقق ذلك 
املرية،  فروع  كافة  يف  املناسبة  والالفتات  املساحات  تخصيص  خالل  من 

وعرضها بأسعار مناسبة.

التجاري  القسم  نجح  والعاملية،  املحلية  املرية  مصادر  تحسني  أجل  ومن 
بزيادة عدد املوردين من 347 إىل 354، وكذلك زاد عدد منتجات الرشكة 
املنافذ  يف  وعرضها  مناسب  بشكل  صّنفت  إذ  منتجاً،   3,845 بحوايل 

الصحيحة بأسلوب يُسّهل عىل العمالء الوصول إليها. 

يف الوقت ذاته ، اعتاد املستهلكون عىل املنتجات التي تحمل عالمة املرية 
عىل  للرتكيز  الرشكة  يف  التجاري  القسم  دفع  مام  أكرب،  بشكل  التجارية 
التجارية  العالمة  الضوء عىل  تسلط  التي  الخاصة،  العالمة  نطاق  توسيع 
العمل عىل  املرية  عام 2017، ستواصل  الرشكة. يف  ربحية  وزيادة  للمرية 
تطوير الكثري من املنتجات التي تحمل »العالمة الخاصة« والتي تساهم يف 
زيادة حجم وقيمة املبيعات، باإلضافة إىل العمل مبارشة مع املصنعني من 
أجل تحسني هامش أرباحنا عرب إيجاد املصادر املناسبة من البالد املناسبة.

وملزيد من التقدم والتطور، ستواصل املرية بذل الجهود لتحقيق إنجازات 
جديدة عرب مسريتها الحافلة.
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النتائج املالية

املبيعات وإجاميل األرباح

بلغ اجاميل املبيعات يف هذا العام 2,604.4 مليون ريال قطري مقارنة مع 
2,449.1 مليون ريال قطري يف عام 2015، بنسبة زيادة %6.3 ) 155.3 
            2016 يف  افتتاحهام  تم  اللذين  الفرعني  وساهم  قطري(.  ريال  مليون 
) بوسدرة  يف شهر أكتوبر وشامل السيلية )املعراض( يف شهر ديسمرب( يف 

رفع مبيعات املجموعة مببلغ 7.5 مليون ريال قطري. 

كام ارتفع اجاميل الربح مببلغ 14.5 مليون ريال قطري بنسبة 3.4% ليصل 
إىل 441.7 مليون ريال قطري يف عام 2016 ، مقارنة بـ  427.2 مليون ريال 

قطري يف عام 2015.

إيرادات التشغيل 

زادت إيرادات التشغيل بنسبة 6.6%، من 498.6  مليون ريال قطري اىل 
531.6 مليون ريال قطري.

كام زادت إيرادات تأجري املحالت يف مختلف فروع الرشكة يف عام 2016 
بنسبة 37.6% لتصل إىل 69.3 مليون ريال قطري مقارنة بـ 50.3 مليون 

ريال قطري عام 2015.

صايف الربح العائد ملساهمي الرشكة

عىل الرغم من أن هذا العام كان مليئا بالتحديات، فقد انهت املجموعة 
العام 2016 بصايف أرباح عائدة إىل ماليك الرشكة االم، 

بزيادة بنسبة 22.9% لتصل اىل 199.2 مليون ريال قطري يف عام 2016 

العائد عىل السهم 

بلغ العائد عىل السهم ملاليك الرشكة األم يف عام 2016 مبلغ 9.96 ريال 
قطري للسهم مقارنة مع 8.10 ريال للسهم يف عام 2015.

األرباح املوزعة - 2016

يف اجتامعه الذي عقد بتاريخ 20 فرباير 2017، اقرتح مجلس اإلدارة توزيع 
ريال  مليون   180 بإجاميل  للسهم  قطري  ريـاالت   9 بقيمة  نقدية  أرباح 

قطري للمساهمني والتي تخضع ملوافقة الجمعية العمومية العادية. 

إجاميل املوجودات 

ارتفع اجاميل املوجودات بنسبة 11.4 % )224.5 مليون ريال قطري(، من 
1,966.4 مليون ريال قطري يف عام 2015 ، اىل 2,190.9 مليون ريال قطري 

يف 31 ديسمرب 2016.

إجاميل حقوق املساهمني

ارتفع إجاميل حقوق املساهمني بنسبة 1.2% )17.4 مليون ريال قطري( 
من 1,425.2 مليون ريال قطري يف عام 2015 إىل  1,442.6 مليون ريال 

قطري يف 31 ديسمرب 2016.

ديون للبنك 

بلغت القروض البنكية املتداولة وغري املتداولة كام يف 31 ديسمرب 2016 
أخذ  بقرض  املبلغ  هذا  يتعلق  قطري  ريال  مليون   133.8 وقدره  مبلغ 
للرشكة لالستحواذ وتطوير  الجزيئ  التمويل  لتوفري  للتنمية  بنك قطر  من 

وتجديد الفروع ىف عامن. 

توزيعات االرباح

ارتفعت توزيعات األرباح النقدية لعام 2016 بنسبة 5.6% لتصل إىل 9.8 
مليون ريال قطري مقارنة مببلغ 9.3 مليون ريال قطري يف 2015.

هيكل مجموعة املرية

تقرير مجلس اإلدارة | تقييم األداء
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المؤشرات األساسية لألداء
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إىل  املستقلني  الحسابات  مراقبي  تقرير 
السادة املساهمني الكرام رشكة املرية للمواد 

االستهالكية ش.م.ق.

تقرير حول أعامل تدقيق البيانات املالية املوحدة

الرأي
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة لرشكة املرية للمواد االستهالكية ش.م.ق. 
)»الرشكة«( ورشكاتها التابعة )يشار إليهم جميعاً بــ »املجموعة«( والتي 
تتضمن بيان املركز املايل املوحد كام يف 31 ديسمرب 2016 وبيان الربح أو 
الخسارة املوحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى املوحد وبيان التغريات يف 
حقوق املساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية 
يف ذلك التاريخ، وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة تتضمن ملخص 

ألهم السياسات املحاسبية. 

يف رأينا أن البيانات املالية املوحدة املرفقة تُظهر بعدالة، من كافة النواحي 
املادية، املركز املايل املوحد للمجموعة كام يف 31 ديسمرب 2016 وأدائها 
وفقاً  التاريخ  ذلك  يف  املنتهية  للسنة  املوحدة  النقديـة  وتدفقاتها  املايل 

.)IFRSs( للمعايري الدولية للتقارير املالية

أساس الرأي
للتدقيق )ISAs(. ويرد  الدولية  التدقيق وفقا للمعايري  لقد قمنا بأعامل 
فقرة  يف  املعايري  تلك  مبوجب  ملسؤولياتنا  بيان  هذا  تقريرنا  يف  الحقاً 
مسؤولية مراقب الحسابات حول أعامل تدقيق البيانات املالية املوحدة. 
املعايري  مجلس  عن  الصادر  املهنيني  املحاسبني  أخالقيات  مليثاق  وفقاً 
األخالقية الدولية )IESBA Code(، فإننا كيان مستقل عن املجموعة، وقد 
قمنا بتلبية مسؤولياتنا األخالقية األخرى املتعلقة بقيامنا بتدقيق البيانات 
وفينا  الصلة يف دولة قطر، وقد  ذات  املهنية  للمتطلبات  املوحدة  املالية 
مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً مليثاق أخالقيات املحاسبني املهنيني. يف 
رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساساً مالمئاً ميكننا 

من إبداء رأينا. 

األمور الهامة حول أعامل التدقيق
إن األمور الهامة حول أعامل التدقيق، يف تقديرنا املهني، هي تلك األمور 
األكرث أهمية خالل تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للسنة الحالية. وقد 
تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعامل التدقيق للبيانات املالية املوحدة 
ككل ويف تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأيا منفصال بشأن هذه األمور. وفيام 

ييل وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل أعامل التدقيق.

لقد وفينا باملسؤوليات املوضحة يف فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن 
تدقيق البيانات املالية املوحدة من هذا التقرير فيام يتعلق بهذه األمور. 

وبناء عليه، تضمنت أعامل التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف 
إىل االستجابة لتقييمنا ملخاطر األخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة. 
تقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، مبا يف ذلك اإلجراءات املتخذة 
املالية  البيانات  لرأينا حول تدقيق  أدناه، أساساً  ملعالجة األمور املوضحة 

املوحدة املرفقة.

قمنا بتحديد أمور التدقيق الهامة التالية: 

تقييم انخفاض قيمة الشهرة 
كام هو موضح يف إيضاح رقم 7 حول البيانات املالية الوحدة، يبلغ رصيد 
الشهرة يف تاريخ التقرير مبلغ 344.097.998 ريال قطري، وهو ميثل نحو 

16% من إجاميل موجودات املجموعة. 

للقيمة  تقييمها  يف  االستخدام«  عند  »القيمة  طريقة  اإلدارة  تستخدم 
الطريقة يف  تنطوي هذه  إن وجد.  فيها،  انخفاض  واية  للشهرة  الدفرتية 
اعترب  ولذلك  املستقبلية،  النتائج  حول  التقديرات  استخدام  عىل  التقييم 
فريق التدقيق التقديرات التي قامت بها اإلدارة خالل مراجعة انخفاض 
هامة تخضع الستخدام أحكام وتقديرات من قبل اإلدارة،  أموراً  القيمة، 
خصوصاً فيام يتعلق بالتوقعات بشأن التدفقات النقدية، ومعدالت النمو 
اإلجاملية، ومعدالت التضخم، والقيمة النهائية، وأسعار الخصم املطبقة، 

وبالتايل تم اعتبار الشهرة أحد أمور التدقيق الهامة.    

كيفية معالجة تقييم الشهرة خالل أعامل التدقيق 
قمنا بتقييم التوقعات املستقبلية لإلدارة فيام يتعلق بالتدفقات النقدية 
والطريقة التي تم من خاللها تحديد واعتامد هذه التوقعات، مبا يف ذلك 
ضامن توافق التوقعات مع امليزانيات األخرية املعتمدة، اخذاً يف االعتبار 

مدى دقة التوقعات السابقة التي قامت بها اإلدارة من قبل. 

حصلنا عىل األدلة املؤيدة املتعلقة بالقيمة الدفرتية للشهرة واإلفصاحات 
منو  معدالت  حول  التوقعات  بشأن  الهامة  التقديرات  مثل  الصلة،  ذات 
التدفقات النقدية، وقمنا بتقييمها عن طريق مقارنتها مع النتائج التاريخية 
التوقعات  تقييم نطاق  الخصم من خالل  والتوقعات االقتصادية وأسعار 
بصورة منفصلة بناًء عىل بيانات السوق. كذلك، أجرينا تحليل الحساسية 
عىل هذه التقديرات للتحقق من عدم وجود أي انخفاض يف قيمة الشهرة. 

وقد قمنا باالستعانة باملختصني ضمن فريق عملنا لهذا الغرض.

أمر آخر
 31 يف  املنتهية  للسنة  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  تدقيق  تم 
ديسمرب 2015 من قبل مكتب تدقيق آخر، والذي أبدى رأياً غري متحفظ 

يف تقريره املؤرخ يف 21 فرباير 2016 حول تلك البيانات املالية. 

املعلومات األخرى الواردة يف التقرير السنوي للمجموعة لعام 2016 
تتكون املعلومات األخرى من املعلومات الواردة بالتقرير السنوي، لكنها ال 
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تقرير حول أعامل تدقيق البيانات املالية املوحدة - تتمة

تشمل البيانات املالية وتقرير مدققي الحسابات حولها. إن مجلس اإلدارة 
السنوي  بالتقرير  مسؤول عن املعلومات األخرى. يتوقع أن يتم تزويدنا 
للمجموعة لعام 2016 بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات هذا. إن رأينا 
حول البيانات املالية ال يتضمن املعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من 

أشكال التأكيد حولها.

املالية، فإن مسؤوليتنا هي االطالع  البيانات  بتدقيق  بقيامنا  يتعلق  فيام 
عىل املعلومات األخرى عندما يتم تزويدنا بها، وعند القيام بذلك، األخذ يف 
االعتبار ما إذا كانت هذه املعلومات ال تتاميش بصورة مادية مع البيانات 
املالية أو املعلومات التي حصلنا عليها خالل أعامل التدقيق، أو أنها تبدو 

كأخطاء مادية. 

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات املالية املوحدة
املالية املوحدة وعرضها  البيانات  إن مسؤولية مجلس اإلدارة هي إعداد 
بصورة عادلة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية )IFRSs(، وهو كذلك 
مسؤول عن إجراءات الرقابة الداخلية التي يراها رضورية إلعداد بيانات 

مالية خالية من األخطاء املادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ. 

عن  مسؤوالً  اإلدارة  مجلس  يكون  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  عند 
تقييم قدرة املجموعة عىل االستمرار يف عملياتها وفقاً ملبدأ االستمرارية 
وكذلك يقوم باإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور املتعلقة مببدأ االستمرارية 
إذا كانت اإلدارة تنوي  واستخدام أساس مبدأ االستمرارية املحاسبي، إال 
أنه ليس لديها بديل واقعي غري  إنهاء عملياتها، أو  تصفية املجموعة أو 

ذلك.  

التقارير  إعداد  عملية  عىل  اإلرشاف  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  يكون 
املالية للمجموعة. 

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة 
تتمثل أهدافنا يف الحصول عىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية املوحدة 
ككل خالية من األخطاء املادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وكذلك 
املعقول  التأكيد  إن  رأينا.  يتضمن  الذي  الحسابات  مراقب  تقرير  إصدار 
هو تأكيد عايل املستوى، ولكنه ال يعد ضامناً بأن أعامل التدقيق التي تم 
القيام بها وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق )ISAs( سوف تقوم دامئا بتبيان 
الخطأ،  أو  االحتيال  من  األخطاء  تنشأ  قد  وقوعها.  عند  املادية  األخطاء 
وتعترب األخطاء مادية، بصورة فردية أو إجاملية، إذا كان من املحتمل أن 
تؤثر عىل القرارات االقتصادية للمستخدمني التي اتخذت بناًء عىل هذه 

البيانات املالية املوحدة. 

للمعايري الدولية للتدقيق )ISAs(، فإننا  وكجزء من أعامل التدقيق وفقاً 
جميع  خالل  املهني  التزامنا  عىل  ونحافظ  املهني  تقديرنا  مبامرسة  نقوم 

مراحل التدقيق. كام قمنا أيضا مبا ييل:

• املوحدة، 	 املالية  البيانات  املادية يف  األخطاء  وتقييم مخاطر  تحديد 
بإجراءات  والقيام  وتصميم  خطأ،  أو  احتيال  عن  الناتجة  سواًء 
تدقيق  أدلة  عىل  الحصول  وكذلك  املخاطر  لهذه  استجابة  التدقيق 
تبيان  عدم  مخاطر  تعد  رأينا.  إلبداء  أساساً  توفر  ومالمئة  كافية 
الناتجة  املخاطر  من  أعىل  االحتيال  عن  الناتجة  املادية  األخطاء 
أو  التزوير  أو  التواطؤ  االحتيال  يشمل  قد  حيث  الخطأ،  عن 
الداخلية. الرقابة  تجاوز  أو  الخاطئ  العرض  أو  املتعمد   الحذف 

 
• التدقيق 	 بأعامل  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  إجراءات  فهم 

رأينا  إبـداء  لغرض  وليس  مناسبة،  تدقيق  إجراءات  إعداد  بغرض 
للمجموعة. الداخلية  والرقابة  الضبط  أنظمة  فعاليـة   حـول 

• ومعقولية 	 املستخدمة  املحاسبية  السياسات  مالءمة  مدى  تقييم 
 التقديرات املحاسبية واالفصاحات ذات الصلة املعدة من قبل اإلدارة. 

• إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية 	
وكذلك  عليها،  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  عىل  بناًء  املحاسبي، 
بالشك  تلقى  مادية  ظروف  أو  أحداث  هناك  كان  إذا  ما  تحديد 
يف  االستمرارية.  ملبدأ  وفقاً  االستمرار  عىل  املجموعة  قدرة  عىل 
يف  االنتباه  لفت  علينا  فإن  مادي،  شك  وجود  لنا  اتضح  حال 
املالية  البيانات  يف  الصلة  ذات  االفصاحات  إىل  التدقيق  تقرير 
كافية.  غري  االفصاحات  هذه  كانت  إذا  رأينا  تعديل  أو  املوحدة 
الحصول  تم  التي  التدقيق  أدلة  عىل  املراجعة  نتيجة  وتعتمد  كام 
عليها حتى تاريخ التقرير، إال أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد 
االستمرارية. ملبدأ  وفقاً  املجموعة  استمرار  عدم  إىل  التاريخ   ذلك 

• املوحدة، 	 املالية  البيانات  ومحتوى  وبنية  العام  العرض  تقييم 
املالية  البيانات  كانت  إذا  ما  وتحديد  اإلفصاحات،  ذلك  يف  مبا 
عادلة.  بصورة  الهامة  واألحداث  املعامالت  تظهر   املوحدة 

• املالية 	 املعلومات  بشأن  ومالمئة  كافية  تدقيق  أدلة  عىل  الحصول 
لرشكات املجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأينا حولها 
واإلرشاف  التوجيه  عن  مسؤولون  إننا  املوحدة.  املالية  البيانات  يف 
والقيام بأعامل التدقيق للمجموعة، ونظل نحن فقط املسؤولون عن 

رأينا حول أعامل التدقيق.

أخرى،  أمور  جانب  إىل  يتعلق،  فيام  اإلدارة  مجلس  مع  بالتواصل  قمنا 
بنطاق العمل املحدد وتوقيت التدقيق ونتائج أعامل التدقيق الهامة، مبا 
بتحديدها  قمنا  والتي  الداخلية  الرقابة  املادية يف  القصور  أوجه  يف ذلك 

خالل أعامل التدقيق.

كام نقدم بياناً ملجلس اإلدارة يفيد بأننا قد التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية 
فيام يتعلق باالستقاللية، وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور 
اإلجراءات  تقديم  وكذلك  استقالليتنا،  عىل  تؤثر  أنها  يعتقد  قد  أخرى 

الوقائية ذات الصلة عند الرضورة. 
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بتحديد  قمنا  اإلدارة،  مجلس  مع  حولها  التواصل  تم  التي  األمور  ومن 
األمور التي تعد أكرث أهمية خالل تدقيق البيانات املالية املوحدة للفرتة 
نقوم  التدقيق.  أعامل  حول  هامة  أمور  نعتربها  ذلك  عىل  وبناًء  الحالية 
بإيضاح هذه األمور يف تقرير مدقق الحسابات، إال يف حال وجود قانون أو 
تعليامت متنع االفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر، يف حاالت 
استثنائية للغاية، أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر يف تقريرنا ألنه من املحتمل 

أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف املصلحة العامة من االفصاح. 

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
ويف رأينا أن الرشكة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد أجري الجرد 
وفقاً لألصول املرعية وأن البيانات املالية تتفق مع أحكام قانون الرشكات 
لقـد  للرشكة.  األسايس  والنظام   2015 لسنة   11 رقم  القطري  التجارية 
حصلنا عىل جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها رضورية ألغراض 
تدقيقنا، وحسـب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل السنة مخالفات ألحكام 
القانون املذكور أعاله أو النظام األسايس للرشكة عىل وجه قد يكون له تأثري 

مادي عىل املركز املايل للمجموعة أو أدائها املايل.  

عن إرنست ويونـغ

زيـــاد نـــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258

الدوحة يف 20 فرباير 2017
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تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان الربح أو الخسارة املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

20162015
ريال قطريريال قطريإيضاحات

العمليات املستمرة 
2.604.445.0882.449.080.123املبيعات

)2.021.922.739()2.162.708.043(تكلفة املبيعات

441.737.045427.157.384إجاميل الربح

69.255.38550.333.872إيرادات إيجار املتاجر 
320.593.34321.088.129إيرادات أخرى

)252.786.100()278.163.392(4مصاريف عمومية وإدارية
)35.651.184()48.150.302(6 و 8مصاريف استهالكات وإطفاءات

)47.550.889(-9خسائر انخفاض قيمة استثامرات يف أوراق مالية  
)692.902()1.478.239(10حصة يف خسارة رشكة زميلة 

)2.863.370()3.581.182(تكاليف التمويل

200.212.658159.034.940ربح السنة قبل الرضيبة من العمليات املستمرة
)122.492()335.274(5مرصوف رضيبة الدخل 

199.877.384158.912.448ربح السنة من العمليات املستمرة 

العمليات غري املستمرة 
3.430.004-16ربح السنة بعد الرضيبة من العمليات غري املستمرة

199.877.384162.342.452ربح السنة

العائد إىل: 
199.155.622162.094.323مساهمي الرشكة األم

27721.762248.129الحصص غري املسيطر عليها 

199.877.384162.342.452
ربحية السهم

العائد األسايس واملخفف للسهم العائد إىل مساهمي الرشكة األم  من العمليات املستمرة 
259.968.10وغري املستمرة 

كة الأم  من العمليات  العائد الأساسي والمخفف للسهم العائد إىل مساهمي ال�ش
259.967.93المستمرة 

بيان الربح أو الخسارة املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان اإليرادات الشاملة األخرى املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

20162015
ريال قطريريال قطري

199.877.384162.342.452ربح السنة
إيرادات شاملة أخرى ال يعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة يف الفرتات الالحقة

استثامرات ىف أوراق مالية 
-1.643.265صايف التغري يف القيمة العادلة 

إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة يف الفرتات الالحقة

استثامرات متاحة للبيع:
47.550.889-خسائر انخفاض القيمة 
)1.540.390(-صايف ربح من االستبعاد 

)44.035.128(-صايف الخسارة الناشئة خالل السنة من إعادة التقييم 
1.975.371-صاىف ايرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إىل الربح أو الخسارة ىف الفرتات   الالحقة

1.643.2651.975.371إجامىل اإليرادات الشاملة األخرى

201.520.649164.317.823إجاميل الدخل الشامل للسنة

العائد إىل: 
200.798.887164.069.694مساهمي الرشكة األم

721.762248.129الحصص غري املسيطر عليها 

201.520.649164.317.823

بيان اإليرادات الشاملة األخرى املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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بيان املركز املايل املوحد 

كام يف 31 ديسمرب 2016

20162015
ريال قطريريال قطريإيضاحات

املوجودات 
املوجودات غري املتداولة

6920.678.425691.190.809عقارات ومعدات
7344.097.998344.097.998الشهرة

87.288.6548.730.961موجودات غري ملموسة أخرى  
9159.926.871210.262.821استثامرات يف أوراق مالية 
1098.49798.497استثامر يف رشكات زميلة 

298.937-5موجودات رضيبية مؤجلة 

1.432.090.4451.254.680.023إجامىل املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة
11184.862.105183.419.260مخزون

1264.898.72251.084.395ذمم مدينة ومرصوفات مدفوعة مقدماً 
208.477.2405.660.379مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

13500.553.676471.522.458أرصدة لدى البنوك ونقد 

758.791.743711.686.492إجامىل املوجودات املتداولة

2.190.882.1881.966.366.515إجاميل املوجودات

حقوق املساهمني واملطلوبات

حقوق املساهمني 
14200.000.000200.000.000رأس املال

15901.289.603901.289.603اإلحتياطي القانوين
1521.750.83521.750.835احتياطي اختياري  

)11.943.444()7.120.717(15احتياطيات أخرى
285.829.206273.927.930أرباح مدورة

1.401.748.9271.385.024.924الحقوق العائدة ملساهمي الرشكة األم
40.890.85140.169.089الحصص غري املسيطر عليها

1.442.639.7781.425.194.013إجاميل حقوق املساهمني

املطلوبات غري املتداولة
17121.546.52984.963.255قروض وتسهيالت تحمل فوائد 
1828.843.89725.799.696مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

150.390.426110.762.951إجامىل املطلوبات غري املتداولة
املطلوبات املتداولة

19585.505.538426.844.718ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
-536.337مطلوبات رضيبة مؤجلة 

1712.310.1093.564.833قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

597.851.984430.409.551إجامىل املطلوبات املتداولة

748.242.410541.172.502إجاميل املطلوبات

2.190.882.1881.966.366.515إجاميل حقوق املساهمني واملطلوبات

.....................................................................      ....................................................................
د/ سيف سعيد السويدي     سعادة الشيخ / ثاين بن ثامر بن محمد آل ثاين     

نائب رئيس مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة        
تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان املركز املايل املوحد 

كام يف 31 ديسمرب 2016
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بيان التدفقات النقدية املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016

20162015إيضاحات
ريال قطريريال قطري

األنشطة التشغيلية
200.212.658162.464.944الربح قبل الرضيبة 

تعديالت للبنود التالية:
648.150.30235.748.867 و 8االستهالك واإلطفاء

)6.459.861()8.410.371(3إيرادات فوائد
)1.051.844(-3الربح من بيع استثامرات يف أوراق مالية  

28178.048325.760مبلغ مقتطع ملخصص خسارة ائتامنية
185.745.0734.564.955مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

47.550.889-9خسائر انخفاض قيمة استثامرات يف أوراق مالية  
112.787.305742.722مخصص بضاعة قدمية وبطيئة الحركة 

101.478.239692.902حصة يف خسارة رشكة زميلة 
)4.641.573(-16ربح من بيع استثامرات يف رشكات تابعة 

)884.412(15.912ربح من استبعاد عقارات ومعدات 
)9.276.948()9.800.370(3إيرادات توزيعات أرباح 

3.581.1822.863.370تكاليف متويل 

243.937.978232.639.771األرباح التشغيلية قبل التغريات يف رأس املال العامل

التغريات يف رأس املال العامل:
)12.753.916()4.230.150(مخزون

)12.360.892()13.274.410(ذمم مدينة ومرصوفات مدفوعة مقدماً 
)1.192.235()2.816.861(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

)21.006.463(138.503.504ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

362.120.061185.326.265التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
)1.989.107()2.700.872(18مكافآت نهاية الخدمة املدفوعة للموظفني 

)5.465.891()3.820.434(املساهمة يف صندوق األنشطة االجتامعية والرياضية

355.598.755177.871.267صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية
2.878.353-16صايف املتحصالت من استبعاد حصة يف رشكات تابعة 

)195.494.585()58.505.662(رشاء إستثامرات يف أوراق مالية  
111.161.918151.012.391متحصالت من بيع استثامرات يف أوراق مالية  

)138.348.380()276.219.852(6رشاء عقارات ومعدات 
-)91.148(8رشاء موجودات غري ملموسة 

99.477980.907متحصالت من بيع عقارات ومعدات 
295.316.000)24.616.000(صايف الحركة يف ودائع مستحقة بعد 90 يوم 

39.800.3709.276.948توزيعات أرباح مستلمة
8.410.3719.243.339إيرادات فوائد مستلمة

134.864.973)229.960.526(صايف التدفقات النقدية )املستخدمة يف( من األنشطة االستثامرية
األنشطة التمويلية

)167.254.608()162.252.413(توزيعات أرباح مدفوعة
-45.328.549صايف الحركة يف قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

)2.615.205()3.581.182(فوائد مدفوعة 

)169.869.813()120.505.046(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

5.133.183142.866.427صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه 

338.522.458195.656.031النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

13343.655.641338.522.458النقد وما يف حكمه كام يف 31 ديسمرب 

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 31 جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان التدفقات النقدية املوحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016
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ني املوحد 
ساهم

ق امل
يف حقو

ت 
بيان التغريا

سمرب 2016
يف 31 دي

سنة املنتهية 
لل

رشكة األم
ي ال

ساهم
ق العائدة مل

الحقو

س املال
رأ

ين
ي القانو

اإلحتياط
ي 

اإلحتياط
االختياري

ت أخرى 
إحتياطيا

أرباح مدورة
يل

ام
اإلج

ق غري 
الحقو

سيطر عليها 
امل

ق 
يل حقو

ام
إج

ني
ساهم

امل

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

يف 1 يناير 2015 
ام 

الرصيد ك
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

سنة 
ربح ال

-
-

-
-

162.094.323
162.094.323

248.129
162.342.452

ت شاملة أخرى 
إيرادا

-
-

-
1.975.371

-
1.975.371

-
1.975.371

سنة
شامل لل

يل الدخل ال
ام

إج
-

-
-

1.975.371
162.094.323

164.069.694
248.129

164.317.823

ضية 
امعية والريا

شطة االجت
ق األن

صندو
يف 

ساهمة 
ص امل

ص
مخ

ضاح 24(
)إي

-
-

-
-

)3.820.434(
)3.820.434(

-
)3.820.434(

ضاح 23(
ت أرباح مدفوعة )إي

توزيعا
-

-
-

-
)180.000.000(

)180.000.000(
-

)180.000.000(

سمرب 2015 
يف 31 دي

ام 
الرصيد ك

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

ضاح 
يل للتقارير املالية 9 )إي

ق املعيار الدو
التعديل بعد تطبي

)31
-

-
-

677.041
-

677.041
-

677.041

يف 1 يناير 2016
ني املعدل 

ساهم
ق امل

يل حقو
ام

إج
200.000.000

901.289.603
21.750.835

)11.266.403(
273.927.930

1.385.701.965
40.169.089

1.425.871.054

سنة 
ربح ال

-
-

-
-

199.155.622
199.155.622

721.762
199.877.384

ق 
يف أورا

ت 
امرا

ن بيع استث
سائر م

ف خ
صني

إعادة ت
مالية

-
-

-
2.502.421

)2.502.421(
-

-
-

ت شاملة أخرى 
إيرادا

-
-

-
1.643.265

-
1.643.265

-
1.643.265

سنة 
شامل لل

يل الدخل ال
ام

إج
-

-
-

4.145.686
196.653.201

200.798.887
721.762

201.520.649

امعية 
شطة االجت

ق األن
صندو

يف 
ساهمة 

ص للم
ص

مخ
ضاح 24(

ضية )إي
والريا

-
-

-
-

)4.751.925(
)4.751.925(

-
)4.751.925(

ضاح 23(
ت أرباح مدفوعة )إي

توزيعا
-

-
-

-
)180.000.000(

)180.000.000(
-

)180.000.000(

سمرب 2016 
يف 31 دي

ام 
الرصيد ك

200.000.000
901.289.603

21.750.835
)7.120.717(

285.829.206
1.401.748.927

40.890.851
1.442.639.778

ت املالية املوحدة.
ن هذه البيانا

ىل 31 جزءاً م
ن 1 إ

ت املرفقة م
ضاحا

شكل اإلي
ت

بيان التغريات يف حقوق املساهمني املوحد 
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016

 
1  معلومات حول تأسيس الرشكة واألنشطة األساسية 

يف 13 يوليو 2004 تم إصدار القانون رقم )24( لسنة 2004 والذي نص 
إىل رشكة مساهمة قطرية  االستهالكية  التعاونية  الجمعيات  تحويل  عىل 
إنشاء رشكة  برأس مال قدره 100.000.000 ريال قطري، وبناًء عليه تم 
املرية للمواد االستهالكية ش.م.ق. )»الرشكة«( التي تخضع لقانون الرشكات 
التجارية القطري رقم )11( لسنة 2015. تم تسجيل الرشكة تحت السجل 
التجاري رقم 29969 بتاريخ 2 مارس 2005. إن عنوان الرشكة املسجل هو 

ص ب 3371 الدوحة – دولة قطر. 

تشتـمل األنشطـة الرئيسية للشـركة ورشكاتها التابعة )يشار إليهم جميعاً 
السلع  أنواع  مختلف  يف  والتجزئة  الجملة  تجارة  عىل  بـ«املجموعة«( 
املواد  يف  والتجارة  االستهالكية،  املواد  متاجر  وإدارة  ومتلك  االستهالكية، 

الغذائية والسلع االستهالكية.

إن أسهم الرشكة مدرجة يف بورصة قطر. خالل السنة، انعقدت الجمعية 
العمومية غري العادية للمجموعة بتاريخ 5 اكتوبر 2016 وقرر املساهمون 
والبالغة 26% إىل رشكة  اململوكة لحكومة دولة قطر  الحصة  نقل  خاللها 

قطر القابضة ذ.م.م. 

قبل  من  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات  إصدار  عىل  املوافقة  متت 
مجلس اإلدارة بتاريخ 20 فرباير 2017.

2  أسس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة 

 2/1   أسس اإلعداد
تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء 

االستثامرات يف األوراق املالية حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

تم إعداد البيانات املالية املوحدة بالريال القطري، وهو العملة الوظيفية 
وعملة العرض للمجموعة.

املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقاً  املوحدة  املالية  البيانات  أعدت 
قانون  ومتطلبات  الدولية  املحاسبة  معايري  مجلس  قبل  من  املصدرة 

الرشكات التجارية القطري رقم 11 لسنة 2015.

يتطلب  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقاً  مالية  بيانات  إعداد  إن 
متارس  أن  كذلك  ويتطلب  الهامة،  املحاسبية  التقديرات  بعض  إستخدام 
للمجموعة.  املحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  يف  تقديرها  اإلدارة 
املجاالت التي تتطلب درجة أعىل من التقدير أو التعقيد أو املجاالت التي 

تم  املوحدة  املالية  للبيانات  مهمة  التقديرات  أو  اإلفرتاضات  فيها  تكون 
اإلفصاح عنها يف اإليضاح رقم 30.

2/2   أسس التوحيد
لها حقوق  أو  عائدات متغرية  للمجموعة  تكون  السيطرة عندما  تتحقق 
فيها من عالقتها مع املؤسسة املستثمر فيها ولديها املقدرة للتاثري عىل تلك 
العائدات خالل سلطتها عىل املؤسسة املستثمر فيها. وبصفة خاصة تسيطر 

املجموعة عىل مؤسسة مستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى املجموعة:

• القدرة 	 تعطيها  مالية  )حقوق  فيها  املستثمر  املؤسسة  عىل  سيطرة 
حالياً لتوجيه أنشطة املؤسسة املستثمر فيها(

• مع 	 عالقتها  من  متغرية  عائدات  يف  حقوق  أو  متغرية  عائدات  لها 
املؤسسة املستثمر فيها

• للتأثري عىل 	 فيها  املستثمر  املؤسسة  املقدرة إلستخدام سلطتها عىل 
عائداتها 

عندما يكون للمجموعة حقوق أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة 
جميع  املجموعة  تدرس  مامثلة،  حقوق  أو  فيها  املستثمر  باملؤسسة 
الحقائق والظروف ذات الصلة لتقدير ما إذا كانت لها سلطة عىل املؤسسة 

املستثمر فيها، وتشمل:
               

• الرتتيبات التعاقدية مع الرشكاء اآلخرين ممن لهم حقوق تصويت يف 	
املؤسسة املستثمر فيها 

• حقوق ناشئة من ترتيبات تعاقدية أخرى 	
• حقوق التصويت باملجموعة وحقوق تصويت محتملة 	

 تقوم املجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر عىل املؤسسة املستثمر 
فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تدل عىل وجود تغريات يف عنرص 
واحد أو أكرث من عنارص السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد بيانات رشكة تابعة 
التابعة وتنتهي عندما  الرشكة  املجموعة عىل سيطرة عىل  عندما تحصل 
تفقد املجموعة السيطرة عىل الرشكة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات 
وإيرادات ومصاريف الرشكة التابعة املكتسبة أو املستبعدة خالل السنة 
يف بيان الربح أو الخسارة املوحد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى املوحد 
من التاريخ الذي تحصل فيه املجموعة عىل السيطرة حتى التاريخ الذي 

تفقد فيه املجموعة السيطرة عىل املؤسسة التابعة.

إىل  األخرى  الشاملة  االيرادات  من  بند  وكل  أوالخسائر  األرباح  تنسب 
املسيطرة، حتى  غري  الحصص  وإىل  للمجموعة  األم  الرشكة  أسهم  حاميل 
لو نتج عن هذا عجز يف رصيد الحصص غري املسيطرة. تعد هذه البيانات 
املالية املوحدة بإستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعامالت واألحداث 
األخرى املتشابهة يف الحاالت املامثلة. عند الرضورة يتم إدخال تعديالت 
يف البيانات املالية للرشكات التابعة لتتطابق سياساتها املحاسبية مع تلك 

املستخدمة من قبل املجموعة. جميع املوجودات واملطلوبات وحقوق 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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2  أسس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة - تتمة
2/2   أسس التوحيد – تتمة

امللكية واإليرادات واملصاريف بني رشكات املجموعة والتدفقات النقدية 
عند  بالكامل  استبعادها  يتم  املجموعة  أعضاء  بني  باملعامالت  املتعلقة 

التوحيد.

يتم  السيطرة،  فقدان  بدون  تابعة،  رشكة  ملكية  حصة  يف  تغيري  أي  إن 
إحتسابه كمعاملة ملكية. وإذا فقدت املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة 

سوف تقوم املجموعة بالتايل:
   

• إلغاء تحقيق موجودات )وتشمل الشهرة( ومطلوبات الرشكة التابعة.	
• إلغاء تحقيق القيمة الدفرتية ألي من الحصص غري املسيطرة.	
• األجنبية، 	 العمالت  تحويل  من  املرتاكمة  الفروقات  تحقيق  إلغاء 

املدرجة يف حقوق املساهمني.
• تحقيق القيمة العادلة للمبالغ املستلمة.	
• تحقيق القيمة العادلة ألي استثامر يحتفظ به.	
• تحقيق أي فائض أو عجز يف الربح أو الخسارة.	

• إعادة تبويب البنود الخاصة بالرشكة األم املدرجة سابقاً يف إيرادات 	
شاملة أخرى إىل الربح أو الخسارة أو األرباح املدورة، أيهام أنسب، 
للموجودات  املجموعة  إستبعاد  حال  يف  مطلوب  هو  ملا  وفقاً 

واملطلوبات ذات الصلة.

عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية ويتم إستبعاد جزء من 
العملية داخل تلك الوحدة، تدرج الشهرة املتعلقة بالعملية املستبعدة يف 
القيمة الدفرتية للعملية وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة من إستبعاد 
القيم  أساس  الحالة عىل  املستبعدة يف هذه  الشهرة  قياس  يتم  العملية. 
النسبية للعملية املستبعدة والجزء املحتفظ به من وحدة اإليراد النقدي. 

املوحدة  التابعة  الرشكات  موجودات  صايف  من  املسيطرة  غري  الحصص 
غري  الحصة  إن  املوحد.  امللكية  عن حقوق  منفصل  بند  ىف  اظهارها  يتم 
ونصيب  االعامل  دمج  بدء  تاريخ  ىف  الحصة  تلك  من  تتكون  املسيطرة 
األقلية من التغري ىف حقوق امللكية املوحد منذ تاريخ الدمج. إن الخسائر 
املتعلقة بالحصص غري املسيطرة هي مطلوبات ملزمة ولديها القدرة عىل 

ضخ استثامر اضايف لتغطية الخسائر. 

البيانات  يف  الواردة  للمجموعة  الزميلة  والرشكات  التابعة  الرشكات  إن 
املالية املوحدة لرشكة املرية للمواد االستهالكية ش.م.ق. كام ييل: 

نسبة امللكيةالعالقةبلد التأسيساسم الرشكة
20162015

100٪100%رشكة تابعةقطررشكة املرية القابضة ذ.م.م
100٪100%رشكة تابعةقطررشكة املرية لالسواق املركزية ش.ش.و

100٪100%رشكة تابعةقطررشكة املرية للتطوير ذ.م.م
100٪100%رشكة تابعةقطرالرشكة القطرية لألسواق ذ.م.م

51٪51%رشكة تابعةسويرسارشكة ألجي للبيع بالتجزئة إس إيه آر إل
70٪70%رشكة تابعةُعامناملرية ُعامن 

70٪70%رشكة تابعةُعامنرشكة املرية لألسواق 
100٪100%رشكة تابعةقطرمكتبة املرية ش.ش.و

51٪51%رشكة زميلة قطررشكة مخابز األمراء ذ.م.م 
51٪51%رشكة زميلةقطرأرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م

القابضة«( هي رشكة ذات مسؤولية  القابضة ذ.م.م )»املرية  املرية  رشكة 
محدودة تأسست يف دولة قطر. إن الرشكة هي رشكة قابضة الستثامرات 
براءات االخرتاع والعالمات  لها ومتلك  التابعة  الرشكات  املجموعة وإدارة 

التجارية والعقارات الرضورية للقيام بأنشطتها. 

هو  املركزية«(  لالسواق  )»املرية  ش.ش.و  املركزية  لألسواق  املرية  رشكة 
رشكة شخص واحد تأسست يف دولة قطر. يتمثل نشاط الرشكة يف إنشاء 
وإدارة املشاريع التجارية واالستثامر فيها ومتلّك األسهم والعقارات املنقولة 

وغري املنقولة الالزمة للقيام بأنشطتها. 

رشكة املرية للتطوير ذ.م.م )»املرية للتطوير«( هي رشكة ذات مسؤولية 
وإدارة  إنشاء  يف  الرشكة  نشاط  يتمثل  قطر.  دولة  يف  تأسست  محدودة 
املشاريع التجارية واالستثامر فيها ومتلّك براءات االخرتاع واألعامل التجارية 

والعقارات الالزمة للقيام بأنشطتها.

ذات  رشكة  هي  القطرية«(  )»األسواق  ذ.م.م  لألسواق  القطرية  الرشكة 
بيع  يف  الرشكة  نشاط  يتمثل  قطر.  دولة  يف  تأسست  محدودة  مسؤولية 

املواد الغذائية واألدوات املنزلية واملالبس الجاهزة.
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ذات مسؤولية  األمراء«( هي رشكة  )»مخابر  ذ.م.م  األمراء  رشكة مخابز 
وبيع  تصنيع  يف  الرشكة  نشاط  يتمثل  قطر.  دولة  يف  تأسست  محدودة 

املخبوزات. 

رشكة ألجي للبيع بالتجزئة إس آيه آر إل )»ألجي للبيع بالتجزئة«( هي 
رشكة ذات مسؤولية محدودة تأسست يف سويرسا. يتمثل نشاط الرشكة يف 
تطوير تجارة التجزئة يف تونس وليبيا ومرص واألردن. كام يف تاريخ التقرير، 

مل تبدأ الرشكة أعاملها التجارية. 

املرية ُعامن )»املرية ُعامن«( هي رشكة ذات مسؤولية محدودة تأسست يف 
سلطنة عامن. يتمثل نشاط الرشكة يف إنشاء وإدارة مراكز التسوق واملرافق 

ذات الصلة. كام يف تاريخ التقرير، مل تبدأ الرشكة أعاملها التجارية. 

رشكة املرية لألسواق )»أسواق املرية«( هي رشكة ذات مسؤولية محدودة 
تأسست يف سلطنة عامن. يتمثل نشاط الرشكة يف إنشاء وتشغيل مراكز 

التسوق واملتاجر واألسواق الكربى.

مكتبة املرية ش.ش.و )»مكتبة املرية«( هي رشكة شخص واحد تأسست 
ومستلزمات  القرطاسيات  بيع  يف  الرشكة  نشاط  يتمثل  قطر.  دولة  يف 

الكمبيوتر والكتب واأللعاب. 

أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م هي رشكة ذات مسؤولية محدودة 
تأسست يف دولة قطر. يتمثل نشاط الرشكة يف تقديم خدمات التخزين 
أعاملها  الرشكة  تبدأ  مل  التقرير  تاريخ  يف  كام  بالشاحنات.  والتوصيل 

التجارية. 

3/2 املعايري والتفسريات الجديدة واملعدلة املطبقة من قبل املجموعة  

إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة مطابقة 
لتلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 

ديسمرب 2015، باستثناء ما ييل:

أ( التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية 9 - األدوات املالية
قامت املجموعة مبكراً بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 - األدوات 
املالية الصادر يف يوليو 2014 بتاريخ تطبيق مبديئ يف 1 يناير 2016. ومتثل 
متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية 9 تغيرياً كبرياً يف معيار املحاسبة 
الدويل 39 - األدوات املالية: التحقيق والقياس. ويتضمن املعيار الجديد 
تغيريات جوهرية يف طريقة املحاسبة للموجودات املالية وبعض جوانب 
السياسة  التغري يف  تأثريات  االفصاح عن  تم  املالية.  للمطلوبات  املحاسبة 

املحاسبية باإليضاح 31. 

ب( تطبيق املعايري والتفسريات الجديدة األخرى السارية املفعول اعتباراً 
من 1 يناير 2016

املعيار
املعيار الدويل للتقارير املالية 14: حسابات التأجيل التنظيمية

تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 11: حساب االستحواذ عىل حصص يف عمليات مشرتكة
تعديالت معيار املحاسبة الدويل 16 ومعيار املحاسبة الدويل 38: ايضاح حول الطرق املقبولة لالستهالك واإلطفاء

تعديالت معيار املحاسبة الدويل 16 و 41 - الزراعة: النباتات حاملة املحاصيل
تعديالت معيار املحاسبة الدويل 1 – املبادرة باإلفصاح 

تعديالت املعايري الدولية للتقارير املالية 10 و12 ومعيار املحاسبة الدويل 28: مؤسسات االستثامر - تطبيق استثناء التوحيد
دورة التحسينات السنوية: 2014-2012

تعديالت معيار املحاسبة الدويل 27: طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية املنفصلة 

 
وبالرغم من أن هذه املعايري الجديدة واملعدلة تطبق ألول مرة من قبل املجموعة يف عام 2016، إال أنه مل يكن لها أي تأثري مادي عىل البيانات املالية 

املوحدة للمجموعة. 

4/2 املعايري املصدرة ومل يرس مفعولها بعد

إن املعايري والتفسريات التي أصدرت ومل تصبح سارية املفعول حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للمجموعة مذكورة أدناه. تعتزم املجموعة تطبيق هذه 
املعايري، إذا كانت رضورية، عندما تصبح سارية املفعول. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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تاريخ الرسياناملعيار
1 يناير 2017مبادرة االفصاح )تعديالت معيار املحاسبة الدويل 7(

1 يناير 2017تحقيق موجودات الرضيبة املؤجلة للخسائر غري املحققة )تعديالت معيار املحاسبة الدويل 12(
1 يناير 2018املعيار الدويل للتقارير املالية 15: اإليرادات من العقود مع العمالء

1 يناير 2019املعيار الدويل للتقارير املالية 16: اإليجارات
1 يناير2018تصنيف وقياس معامالت الدفع عىل أساس األسهم )تعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 2(

مؤجلتعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية 10 ومعيار املحاسبة الدويل 28: بيع أو مشاركة موجودات بني مستثمر ورشكته الزميلة أو مرشوعه املشرتك

تقوم املجموعة حاليا بتقييم أثر تطبيق هذه املعايري املحاسبية. 

5/2 السياسات املحاسبية الهامة 

تحقيق اإليرادات
املستحق  أو  املستلم  للمقابل  العادلـة  القيمـة  اإليـرادات  تتضمن 
األعامل  دورة  خالل  الخدمات  تقديم  أو  السلع  بيع  مقابل  إستالمه 
املرتجعات والحسومات  اإليرادات بعد خصم  للمجموعة. تدرج  العادية 
مبلغ  قياس  ميكن  عندما  باإليرادات  املجموعة  تعرتف  والخصومات. 
اإليرادات بصورة موثوقة وعندما يكون مرجحاً أن تتدفق منافع إقتصادية 
أنشطة  من  لكل  املحددة  املعايري  استيفاء  وعند  املؤسسة  إىل  مستقبلية 

املجموعة املذكورة أدناه: 

بيع السلع - تجارة التجزئة
البيع بالتجزئة. يتم االعرتاف مببيعات  تدير املجموعة سلسلة من منافذ 
السلع عند قيام املجموعة ببيع املنتج للعميل. تتم مبيعات التجزئة عادًة 

إما نقدا أو من خالل بطاقات االئتامن.

إيرادات تأجري املحال التجارية 
يتم االعرتاف بإيرادات اإليجار يف بيان الربح أو الخسارة عىل أساس القسط 

الثابت عىل مدى فرتة عقد اإليجار.  

إيرادات توزيعات األرباح وإيرادات الفوائد 
تدرج إيرادات توزيعات األرباح عندما يثبت الحق للمجموعة يف إستالم 
فيام  االستحقاق  أساس  عىل  الفوائد  إيرادات  تحقق  األرباح.  مدفوعات 
الفعيل  الفائدة  سعر  طريقة  وباستخدام  القائم  األسايس  باملبلغ  يتعلق 
النقدية  التدفقات  لخصم  بالضبط  السعر  نفس  ويستخدم  املطبق، 
املالية للوصول إىل صايف  العمر املتوقع للموجودات  املستلمة عىل مدى 

القيمة الدفرتية للموجودات املالية عند التحقيق املبديئ.

العقارات واملعدات
تدرج العقارات واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك املرتاكم وخسائر 
انخفاض القيمة. ال يتم احتساب استهالك عىل األرايض واألعامل الرأساملية 

قيد التنفيذ. 

القسط  طريقة  باستخدام  األخرى  املوجودات  عىل  االستهالك  يحتسب 
املتبقية  األعامر  عىل  تقييمها  املعاد  املبالغ  أو  تكلفتها  بتوزيع  الثابت 

للموجودات عىل مدى أعامرها اإلنتاجية كالتايل: 

مباين                           %2.5 
برادات ومعدات                  %10 
سيارات                %20 
أثاث وتركيبات                  %20  

 %33 - %20 أجهزة كمبيوتر    
 %33 - %10 تحسينات املباين املؤجرة     

يعاد النظر يف القيمة الدفرتية للعقارات واملعدات لتحديد االنخفاض عند 
وجود أحداث أو تغريات يحتمل معها عدم اسرتداد القيمة الدفرتية. يف 
القيمة  الدفرتية أعىل من  القيمة  حالة وجود مؤرش كهذا وعندما تكون 
املمكن تحصيلها  القيمة  املوجودات إىل  يتم تخفيض  املمكن اسرتدادها، 
أو قيمتها يف حال االستخدام،  البيع  تكاليف  ناقصاً  العادلة  وهي قيمتها 

أيهام أعىل.

ترسمل املصاريف املتكبدة الستبدال أي جزء من بنود العقارات واملعدات 
الذي تم قيده بصورة منفصلة وتشطب القيمة الدفرتية للجزء املستبدل 
عندما يتم استبداله. املرصوفات األخرى الالحقة تتم رسملتها فقط عندما 
تزيد من املنافع االقتصادية املستقبلية للعقارات واملعدات ذات الصلة. 
املوحد  الخسارة  أو  الربح  بيان  املصاريف األخرى يف  يتم تسجيل جميع 

عند تكبدها.

يتم إلغاء تحقيق أي جزء من العقارات واملعدات عند استبعاده أو عندما 
ال يتوقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه. وتدرج أي أرباح 
أو خسائر ناشئة من استبعاد املوجودات يف بيان الربح أو الخسارة املوحد 

للسنة التي يتم فيها االستبعاد. 

يف نهـاية كل سنة مالية يعاد النظر يف القيمة املتبقية واألعامر اإلنتاجية 
للموجودات وطرق استهالكها ويتم تعديلها، حسب الرضورة. 

االسمية حسب  بالقيمة  الحكومة  بها  تربعت  التي  األرض  قطعة  تسجل 
تقدير اإلدارة. 

2  أسس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة - تتمة 
4/2 املعايري املصدرة ومل يرس مفعولها بعد - تتمة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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األعامل الرأساملية قيد التنفيذ
والتكاليف  املقاولة  قيمة  من  التنفيذ  قيد  الرأساملية  األعامل  تتكون 
املبارشة املرتبطة بتطوير موجودات املرشوع وحتى بلوغها املوقع والحالة 
يتم  اإلدارة.  تريدها  التي  بالطريقة  للتشغيل  لتصبح مؤهلة  الرضوريتان 
تحويل تكلفة األعامل الرأساملية قيد التنفيذ إىل العقارات واملعدات عند 
الدفرتية  القيمة  تراجع  املستهدف.  العمل الستخدامها  إىل حالة  وصولها 
األحداث  تدل  عندما  االنخفاض  لتحديد  التنفيذ  قيد  الرأساملية  لألعامل 
دليل  الدفرتية. عند وجود  قيمتها  اسرتداد  احتامل عدم  إىل  التغريات  أو 
املمكن  التقديرية  املبالغ  من  أعىل  الدفرتية  القيمة  تكون  وعندما  كهذا 

اسرتدادها، يتم تخفيض املوجودات إىل القيمة املمكن اسرتدادها.

املوجودات غري امللموسة
املوجودات غري امللموسة املشرتاه بصورة منفصلة تقاس مبدئياً بالتكلفة. 
وتكون تكلفة املوجودات غري امللموسة املشرتاه ضمن تجميع األعامل هي 
القيمة العادلة كام يف تاريخ الرشاء. بعد اإلدراج املبديئ تسجل املوجودات 
انخفاض  خسائر  وأية  مرتاكـم  إطفاء  أي  ناقص  بالتكلفة  امللموسة  غري 

مرتاكمة. 
          

األعامر اإلنتاجية للموجودات غري امللموسة يقرر إما أن تكون محددة أو 
غري محددة.

 املوجودات غري امللموسة ذات األعامر املحددة يتم إطفاؤها عىل مدى 
أعامرها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد االنخفاض يف أي 
فرتة  مراجعة  تتم  قيمتها.  انخفاض  احتامل  عىل  دليل  فيه  يظهر  وقت 
اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غري امللموسة ذات األعامر اإلنتاجية 
املحددة يف نهاية كل فرتة مالية. التغريات يف األعامر اإلنتاجية املتوقعة أو 
الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية التي  تتضمنها 
أنسب،  أيهام  الطريقة،  أو  اإلطفاء  فرتة  بتعديل  تحتسب  املوجودات 

وتعامل كتغريات يف التقديرات املحاسبية. 

تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات غري امللموسة محددة األعامر يف بيان 
الربح أو الخسارة املوحد يف بند املصاريف املالئم لطبيعة املوجودات غري 

امللموسة. 

يتم  ال  املحددة  غري  اإلنتاجية  األعامر  ذات  امللموسة  غري  املوجودات 
إطفاؤها ولكن يتم إختبارها لتحديد االنخفاض يف القيمة سنوياً سواء فردياً 
او عىل مستوى وحدة املدرة للنقد. تتم مراجعة سنوية للموجودات غري 
امللموسة غري محددة األعامر اإلنتاجية وذلك إلقرار إستمرارية املوجودات 
بدون عمر إنتاجي محدد، إذا مل تقرر اإلستمرارية يطبق التغيري يف العمر 

اإلنتاجي من عمر غري محدد إىل عمر محدد عىل أساس مستقبيل.

األرباح أو الخسائر الناشئة من إلغاء تحقيق أحد املوجودات غري امللموسة 
يتم قياسها بالفرق بني صايف عائدات اإلستعاد والقيمة الدفرتية للموجود 

وتدرج يف بيان الربح أو الخسارة املوحد عند إلغاء تحقيق املوجود. 

االستثامر يف الرشكات الزميلة 
الرشكات الزميلة هي الرشكات التي يكون للمجموعة فيها تأثري هام. التأثري 
املالية  بالسياسات  املتعلقة  القرارات  يف  املشاركة  عىل  القدرة  هو  الهام 
السيطرة  أو  السيطرة  ليست  ولكن  فيها،  املستثمر  للرشكة  والتشغيلية 

املشرتكة عىل هذه السياسات.

تتم املحاسبة يف استثامرات املجموعة يف االستثامرات يف الرشكات الزميلة 
امللكية، تدرج االستثامرات  لطريقة حقوق  امللكية. وفقاً  بطريقة حقوق 
التغريات  زائداً  بالتكلفة  املوحد  املايل  املركز  بيان  الزميلة يف  الرشكات  يف 
بعد الرشاء يف حصة املجموعة من صايف موجودات الرشكة الزميلة. يتم 
يف  الزميلة  الرشكات  يف  االستثامر  تكلفة  عىل  الزائدة  بالخسائر  االعرتاف 
حال تكبد املجموعة اللتزامات نيابة عن الرشكة الزميلة. الشهرة املتعلقة 
يتم  وال  لالستثامر  الدفرتية  القيمة  ضمن  إدراجها  يتم  الزميلة  بالرشكة 

اطفائها. 
 

يتضمن بيان الربح أو الخسارة املوحد حصة املجموعة يف نتائج العمليات 
للرشكات الزميلة. عندما يكون هناك تغري كان قد تم تحقيقه مبارشة يف 
التغري يف  من  املجموعة حصتها  تحقق  الزميلة،  للرشكات  امللكية  حقوق 
بيان حقوق امللكية املوحد، عند اإلقتضاء. االرباح والخسائر غري املحققة 
الناتجة من العمليات بني املجموعة والرشكات الزميلة تم استبعادها بقدر 

نسبة حصة املجموعة يف الرشكة الزميلة. 

يظهر إجاميل حصة املجموعة يف الربح أو الخسارة من الرشكة الزميلة يف 
بيان الدخل بخالف الربح التشغييل وميثل الربح أو الخسارة بعد خصم 

الرضائب والحصص غري املسيطرة يف الرشكات التابعة للرشكة الزميلة.

املالية  الفرتة  لنفس  تحضريها  يتم  الزميلة  للرشكات  املالية  البيانات 
السياسات  مع  لتتسق  املحاسبية  السياسات  تعديل  ويتم  للمجموعة. 

للمجموعة، عند الرضورة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم املجموعة بتحديد ما اذا كان من 
الرضوري تحقيق خسائر االنخفاض الستثامراتها يف الرشكات الزميلة. يف كل 
تاريخ للبيانات املالية، تقوم املجموعة بتحديد وجود دليل عىل االنخفاض 

لالستثامرات يف الرشكات الزميلة. 

وهو  االنخفاض  قيمة  باحتساب  املجموعة  تقوم  دليل،  وجود  حالة  يف 
ثم  ومن  الدفرتية،  وقيمتها  للرشكة  لإلسرتداد  القابلة  القيمة  بني  الفرق 

تعرتف بالخسارة يف بيان الربح أو الخسارة املوحد.

بقياس  املجموعة  تقوم  الزميلة،  الرشكات  عىل  الهام  التأثري  فقدان  عند 
بني  أي فرق  إدراج  يتم  العادلة.  بقيمته  به  استثامر محتفظ  أي  وإدراج 
القيمة الدفرتية للرشكة الزميلة بناًء عىل خسارة التأثري الهام أو السيطرة 
من  واملتحصالت  بها  املحتفظ  لالستثامرات  العادلة  والقيمة  املشرتكة 

االستبعاد يف بيان الربح أو الخسارة.
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االستثامرات واملوجودات املالية األخرى 

 )1( التصنيف

اعتباراً من 1 يناير 2016، بدأت املجموعة يف تصنيف موجوداتها املالية 
وفقاً لفئات القياس التالية:  

• اإليرادات 	 )من خالل  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  مالية  موجودات 
الشاملة األخرى أو من خالل الربح أو الخسارة(، و

• موجودات مالية يتم قياسها بالتكلفة املطفأة 	

بإدارة  والخاص  للمؤسسة  األعامل  منوذج  أساس  عىل  التصنيف  يقوم 
املوجودات املالية والرشوط التعاقدية للتدفقات النقدية.

بالنسبة للموجودات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يتم تسجيل األرباح 
األخرى.  الشاملة  اإليرادات  أو  الخسارة  أو  الربح  بيان  يف  إما  والخسائر 
بالنسبة لالستثامرات يف أدوات الدين فيتم التحقيق وفقاً لنموذج األعامل 
له. وبالنسبة لالستثامرات يف أدوات  الذي يتم االحتفاظ باالستثامر وفقاً 
حقوق امللكية، فيتوقف ذلك عىل ما إذا كانت املجموعة قد قررت بشكل 
أدوات  يف  االستثامرات  عن  املحاسبة  املبديئ  التحقيق  عند  فيه  رجعة  ال 

حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

تعيد املجموعة تصنيف استثامراتها يف أدوات الدين عندما، وفقط عندما 
يتغري منوذج أعاملها الخاص بإدارة تلك املوجودات. 

)2( القياس
بالقيمة  املالية  املوجودات  بقياس  املجموعة  تقوم  املبديئ،  التحقيق  عند 
العادلة  بالقيمة  املدرجة  غري  املالية  املوجودات  حالة  يف  زائداً،  العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة، التكاليف املبارشة املرتبطة باالستحواذ عىل 
املوجودات املالية. تكاليف املعامالت املتعلقة باملوجودات املالية املدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يتم تسجيل يف بيان الربح أو 

الخسارة. 

بصورة  باالعتبار  أخذها  يتم  املشتقات  تتضمن  التي  املالية  املوجودات 
إجاملية عند تحديد ما إذا كانت تدفقاتها النقدية تكون وحدها مدفوعات 

ألصل الدين والفائدة. 

أدوات الدين
يتم القياس الالحق ألدوات الدين بناًء عىل منوذج أعامل املجموعة املتعلق 
املجموعة  للموجود. وتقوم  النقدية  التدفقات  املوجود وخصائص  بإدارة 

بتصنيف أدوات الدين عىل أساس ثالث فئات للقياس وهي: 

• التكلفة املطفأة: املوجودات املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية 	
التعاقدية وتكون هذه التدفقات النقدية وحدها متثل مدفوعات أصل 
الدين والفائدة يتم قياسها بالتكلفة املطفأة. الربح أو الخسارة من 
استثامرات الدين التي تقاس الحقاً بالتكلفة املطفأة وال متثل جزءاً يف 
عالقة تحوط يتم تحقيقها يف الربح أو الخسارة عند استبعاد املوجودات 
املوجودات  هذه  من  الفوائد  إيرادات  تدرج  قيمتها.  انخفاض  أو 
 املالية يف اإليرادات األخرى باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعيل. 

• املوجودات 	 األخرى:  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  القيمة 
املحتفظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع املوجودات 
املالية وتكون هذه التدفقات النقدية وحدها متثل مدفوعات أصل 
اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  والفائدة،  الدين 
اإليرادات  يف  الدفرتية  القيمة  يف  الحركة  تدرج  األخرى.  الشاملة 
الشاملة األخرى، باستثناء يف حالة تحقيق أرباح أو خسائر انخفاض 
القيمة، وإيرادات الفوائد، وأرباح وخسائر رصف العمالت األجنبية 
فيتم إدراجها يف الربح والخسارة. عندما يتم استبعاد املوجود املايل، 
فإن األرباح أو الخسائر املرتاكمة املسجلة سابقاً يف اإليرادات الشاملة 
األخرى يتم إعادة تصنيفها من حقوق امللكية إىل الربح أو الخسارة ويتم 
إدراجها يف أرباح / )خسائر( أخرى. تدرج إيرادات الفوائد من هذه 
 املوجودات املالية يف اإليرادات األخرى  بطريقة  معدل  الفائدة  الفعيل. 

• ال 	 التي  املوجودات  الخسارة:  أو  الربح  خالل  من  العادلة  القيمة 
تستويف معايري التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات 
أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  األخرى  الشاملة 
الخسارة. الربح أو الخسارة من استثامرات الدين التي تقاس الحقاً 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وال متثل جزءاً يف عالقة 
بيان  يف  بالصايف  وتعرض  الخسارة،  أو  الربح  يف  إدراجه  يتم  تحوط 
الربح أو الخسارة يف ضمن أرباح / )خسائر( أخرى يف الفرتة التي تشأ 
فيها. تدرج إيرادات الفوائد من هذه املوجودات املالية يف إيرادات 

الفوائد. 

أدوات حقوق امللكية
تقوم املجموعة الحقاً بقياس كافة االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية 
وخسائر  أرباح  عرض  املجموعة  إدارة  قررت  حال  ويف  العادلة.  بالقيمة 
اإليرادات  يف  امللكية  حقوق  أدوات  يف  االستثامرات  من  العادلة  القيمة 
العادلة  القيمة  وخسائر  أرباح  تصنيف  إعادة  يتم  فال  األخرى،  الشاملة 
الحقاً إىل الربح أو الخسارة. وتدرج توزيعات األرباح من هذه االستثامرات 
يف الربح أو الخسارة ضمن إيرادات أخرى عند ثبوت حق املجموعة يف 

استالم توزيعات األرباح. 

التغريات يف القيمة العادلة للموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بيان  ضمن  أخرى  )خسائر(   / أرباح  يف  إدراجها  يتم  الخسارة  أو  الربح 
)ورد  القيمة  انخفاض  خسائر  مالمئاً.  يكون  حسبام  الخسائر،  أو  األرباح 
خسائر انخفاض القيمة( من االستثامرات يف أدوات حقوق امللكية املقاسة 
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بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال يتم عرضها بشكل 
منفصل عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة. 

)3( انخفاض القيمة 
االئتامنية  الخسائر  حول  مستقبيل  أساس  عىل  بالتقييم  املجموعة  تقوم 
املتوقعة املرتبطة مبوجوداتها املدرجة بالتكلفة املطفأة وبالقيمة العادلة 
انخفاض  تحديد  طريقة  وتعتمد  األخرى.  الشاملة  اإليرادات  خالل  من 
القيمة املطبقة عىل ما إذا كانت هناك زيادة كبرية يف املخاطر االئتامنية. 
ويقدم االيضاح 27 مزيداً من التفاصيل حول كيفية قيام املجموعة بتحديد 

ما إذا كانت هناك زيادة كبرية يف املخاطر االئتامنية. 

ويف حالة الذمم التجارية املدينة، باستثناء املبالغ املستحقة من املؤسسات 
بها  يسمح  التي  املبسطة  الطريقة  بتطبيق  املجموعة  تقوم  الحكومية، 
املعيار الدويل للتقارير املالية 9، والتي تتطلب االعرتاف بالخسائر املتوقعة 

عىل مدى األعامر الكاملة للذمم املدينة منذ االعرتاف املبديئ. 

السياسات املحاسبية املطبقة قبل 1 يناير 2016

األوراق املالية االستثامرية
االستثامرات املتاحة للبيع: 

تشتمل االستثامرات املتاحة للبيع عىل استثامرات يف حقوق امللكية وأوراق 
تصنيفها  يتم  ال  أو  الفئة  للبيع يف هذه  املتاحة  االستثامرات  تدرج  دين. 
التي ينوي  الفئة هي تلك  الدين يف هذه  أية فئات أخرى. أوراق  ضمن 
االحتفاظ بها لفرتة زمنية غري محددة والتي ميكن بيعها استجابة ملتطلبات 
السيولة او استجابة للتغريات يف أحوال السوق. تدرج االستثامرات املتاحة 

للبيع مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف املعاملة. 

بعد القياس املبديئ، يعاد قياس االستثامرات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة 
وتدرج األرباح أو الخسائر غري املحققة كإيرادات شاملة أخرى يف احتياطي 
أو  األرباح  تدرج  وعندئذ  االستثامر،  تحقيق  إلغاء  حتى  العادلة  القيمة 
انخفضت  االستثامر  أن  يقرر  أو  األخرى  التشغيل  إيرادات  يف  الخسائر 
قيمته، وعندئذ يتم تحويل الخسارة املرتاكمة إىل بيان الربح أو الخسارة 
تسجل  للبيع  املتاحة  االستثامرات  ملكية  أثناء  املكتسبة  الفوائد  املوحد. 

كإيرادات فوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

مقدرتها  كانت  إذا  ما  لتحديد  للبيع  املتاحة  موجوداتها  املجموعة  تقيّم 
تستطيع  ال  عندما  مالمئاً.  يزال  ما  القريب  املدى  يف  بيعها  يف  ورغبتها 
املجموعة، يف حاالت نادرة، بيع هذه املوجودات املالية بسبب عدم نشاط 
األسواق وأن رغبة اإلدارة يف بيعها يف املستقبل املنظور قد تغريت بصورة 
كبرية، قد تختار املجموعة أن تعيد تصنيف هذه املوجودات. إن إعادة 
التصنيف إىل قروض وذمم مدينه مسموح بها عندما تستويف املوجودات 
املالية تعريف القروض والذمم املدينة وأن املجموعة ترغب يف وتستطيع 
االحتفاظ بهذه املوجودات يف املستقبل املنظور أو حتى تاريخ االستحقاق.

عندما  فقط  بها  مسموح  االستحقاق  حتى  فئة  إىل  التصنيف  إعادة  إن 
ترغب املجموعة ولديها االستطاعة عىل االحتفاظ بها.

بالنسبة ملوجودات مالية أعيد تصنيفها من فئة متاحة للبيع، فإن القيمة 
تصبح  التصنيف  إعادة  تاريخ  يف  الدفرتية  والقيمة  الصلة  ذات  العادلة 
تكلفتها املطفأة الجديدة، وأي ربح أو خسارة من تلك املوجودات مدرج 
يف حقوق املساهمني يتم إطفاؤه إىل الربح أو الخسارة عىل مدى العمر 
بني  فرق  وأي  الفعيل.  الفائدة  باستخدام طريقة سعر  لالستثامر  املتبقي 
التكلفة الجديدة املطفأة والتدفقات املتوقعة يتم إطفاؤه أيضاً عىل مدى 
إذا  الفعيل.  الفائدة  سعر  طريقة  باستخدام  للموجودات  املتبقي  العمر 
تقرر الحقاً أن املوجودات قد انخفضت قيمتها، يتم إعادة تصنيف املبلغ 

املدرج يف حقوق امللكية إىل بيان الربح أو الخسارة املوحد.

املوجودات املالية
التحقيق والقياس املبديئ

تصنيفها  يتم   39 الدويل  املحاسبة  معيار  نطاق  املالية ضمن  املوجودات 
كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو قروض 
وذمم مدينة، أو استثامرات محتفظ بها لالستحقاق، أو موجودات مالية 
متاحة للبيع، أو مشتقات مصنفة كأدوات تحوط خالل إجراءات تحوط 
فعال حسبام يكون مالمئاً. تحـدد املجموعة تصنيف موجوداتها املالية عند 

إدراجها املبديئ. 

إليها  ويضاف  العادلة،  بالقيمة  مبدئياً  املالية  املوجودات  جميع  تدرج 
تكاليف املعاملة املبارشة يف حالة االستثامرات بالقيمة العادلة من خالل 
تسليم  تتطلب  التي  املبيعات  أو  املشرتيات  جميع  الخسارة.  أو  الربح 
املوجودات يف التاريخ الذي تحدده النظم أو األعراف بالسوق )الصفقات 
العادية( تدرج يف تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة 

برشاء أو بيع املوجودات. 

املطلوبات املالية
التحقيق والقياس املبديئ

تصنيفها  يتم   39 الدويل  املحاسبة  معيار  نطاق  يف  املالـية  املطلوبات 
كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو قروض 
وتسهيالت، أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط يف تحوط فعال حسبام 
التحقيق  عند  املالية  مطلوباتها  تصنيف  املجموعة  تحدد  مالمئا.  يكون 

املبديئ. 
                             

القروض  حالة  ويف  العادلة،  بالقيمة  مبدئياً  املالية  املطلوبات  تدرج 
والتسهيالت زائداً تكاليف االقرتاض املبارشة. 

ينص املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يف معظمه عىل ذات املتطلبات التي 
املطلوبات  بتصنيف  يتعلق  فيام   39 الدويل  املحاسبة  معيار  عليها  ينص 

املالية. 
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القياس الالحق
املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  املطلوبات  تشتمل 
عىل مطلوبات مالية محتفظ بها للمتاجرة، ومطلوبات مالية مصنفة عند 

اإلدراج املبديئ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف املطلوبات املالية املحتفظ بها للمتاجرة إذا تم حيازتها لغرض 
بيعها يف املدى القريب. وتشمل هذه الفئة األدوات املالية املشتقة لدى 
املجموعة ولكنها ال تستويف معايري محاسبة التحوط عىل النحو املحدد يف 

معيار املحاسبة الدويل 39. 

األرباح أو الخسائر من املطلوبات املحتفظ بها للمتاجرة يتم إدراجها يف 
بيان الربح أو الخسارة املوحد. 

مل تقم املجموعة بتسجيل أية مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. 

إلغاء تحقيق املوجودات املالية واملطلوبات املالية

أ( املوجودات املالية
يلغى تحقق املوجودات املالية )أو جزء من موجودات مالية أو جزء من 

مجموعة موجودات مالية مامثلة( يف أي من الحاالت التالية:

• انتهاء الحق يف استالم تدفقات نقدية من املوجودات، أو	
• من 	 نقدية  تدفقات  استالم  يف  حقوقها  بتحويل  املجموعة  قيام 

املوجودات أو بالتعهد بدفع التدفقات النقدية املستلمة كاملة ودون 
تأخري كبري إىل طرف ثالث مبوجب ترتيبات للتمرير وإما )أ( أن تكون 
قد قامت بشكل جوهري بتحويل كافة مخاطر ومنافع املوجودات 
أو )ب( مل تقم بتحويل كافة مخاطر ومنافع املوجودات بشكل مادي 

أو باالحتفاظ بها ولكنها قامت بتحويل السيطرة عىل املوجودات.

ب( املطلوبات املالية
انتهاء رسيان  أو  إلغاء  أو  دفع  حالة  يف  املالية  املطلوبات  تحقيق  يلغى 
االلتزام. عندما تستبدل مطلوبات مالية حالية مبطلوبات أخرى من نفس 
املقرض برشوط مختلفة أو عندما يتم تعديل جوهري يف رشوط مطلوبات 
حالية، يعامل هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لتحقيق املطلوبات الحالية 
الدفرتية يف  القيم  الفرق بني  الجديدة. يتم تحقيق  وتحقيق للمطلوبات 

بيان الربح أو الخسارة املوحد.

انخفاض املوجودات املالية واملبالغ غري املمكن اسرتدادها
يف نهاية كل فرتة مالية يتم تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل مادي عىل 
احتامل انخفاض قيمة موجودات مالية معينة. يف حالة وجود دليل كهذا 
تدرج خسارة انخفاض قيمة املوجودات يف بيان الربح أو الخسارة املوحد. 

يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتايل:

أ(    بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، يكون االنخفاض هو 
الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، بعد خصم أي خسائر انخفاض يف 

القيمة تم تحقيقها سابقاً يف بيان الربح أو الخسارة املوحد.
ب(  بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، يكون االنخفاض هو الفرق 
املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني 

مخصومة مبعدل العائد السوقي ملوجودات مالية مامثلة.
اإلنخفاض  يكون  املطفأة،  بالتكلفة  املدرجة  للموجودات  بالنسبة  ج(     
النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  هو 

املتوقعة مخصومة مبعدل الفائدة األصيل.

الذمم املدينة 
تدرج الذمم املدينة بالقيمة األصلية للفواتري بعد خصم مخصص للمبالغ 
التي يتوقع عدم تحصيلها. يتم تقدير مخصص لالنخفاض عند وجود دليل 
فعيل )مثل احتامل اإلعسار أو أن املدين يواجه مشاكل مالية هامة( بأن 
للرشوط  وفقاً  املستحقة  املبالغ  جميع  تحصيل  تستطيع  لن  املجموعة 
األصلية للفاتورة. يتم تخفيض القيمة الدفرتية للرصيد املدين من خالل 
القيمة  منخفضة  الديون  تحقيق  إلغاء  يتم  للمخصص.  استخدام حساب 

عندما تقرر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها. 

النقد والبنود املامثلة للنقد 
يتكون النقد والبنود املامثلة للنقد يف بيان التدفقات النقدية من نقد يف 
الصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع قصرية األجل تستحق خالل ثالثة 

أشهر أو أقل، بعد خصم حسابات السحب عىل املكشوف، إن وجدت. 

القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد
العادلة  بالقيمة  مبدئياً  فوائد  تحمل  التي  والتسهيالت  القروض  تدرج 
للمبلغ املقرتض ناقصاً التكاليف املبارشة للمعاملة. بعد التحقيق املبديئ، 
املطفأة  بالتكلفة  فوائد  تحمل  التي  والتسهيالت  القروض  قياس  يتم 
بيان  األرباح والخسائر تدرج يف  الفعيل.  الفائدة  باستخدام طريقة سعر 
عن  وكذلك  املطلوبات  تحقيق  يلغى  عندما  املوحد  الخسارة  أو  الربح 

طريق إستخدام عملية اإلطفاء بسعر الفائدة الفعيل. 

تحتسب التكلفة املطفأة بأن يؤخذ يف االعتبار أية خصوم أو رسوم عند 
الفعيل.  الفائدة  التي تشكل جزء من سعر  التكاليف  أو  الرشاء والرسوم 
يدرج اإلطفاء بسعر الفائدة الفعيل ضمن تكاليف التمويل يف بيان الربح 

أو الخسارة املوحد. 

السياسات املحاسبية املطبقة قبل 1 يناير 2016 - تتمة 
املطلوبات املالية  - تتمة
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إلغاء  عند  املوحد  الخسارة  أو  الربح  بيان  يف  الخسائر  أو  األرباح  تدرج 
تحقيق املطلوبات.

مقاصة األدوات املالية
صايف  ويدرج  املالية  واملطلوبات  املالية  للموجودات  مقاصة  إجراء  يتم 
املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد يف حال وجود حق قانوين ساري املفعول 
لتسوية املبالغ املحققة وحال توفرت الرغبة يف التسوية عىل أساس الصايف 

لتحقيق املوجودات وسداد املطلوبات يف نفس الوقت.

انخفاض قيمة املوجودات غري املالية  
تقوم املجموعة بالتقييم يف تاريخ كل بيان للمركز املايل للتأكد من وجود 
أي مؤرش الحتامل انخفاض أي موجـودات. إذا وجد أي مؤرش كهذا، أو 
إذا كان رضورياً إجراء فحص سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات، تقوم 
املبلغ  املوجودات.  من  اسرتداده  املمكن  للمبلغ  تقدير  بعمل  املجموعة 
موجودات  ألي  العادلة  القيمة  هو  موجودات  أي  من  اسرتداده  املمكن 
حال  قيمتها يف  أو  البيع  التكاليف حتى  ناقصاً  للنقد  مولدة  أو وحدات 
االستخدام أيهام أعىل، ويتم تحديده لكل موجودات مبفردها، ما مل تكن 
املوجودات ال تنتج إيرادات نقدية تكون منفصلة بشكل كبري عن إيرادات 

موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى. 

للنقد املبلغ  الدفرتية للموجود أو للوحدة املولدة  القيمة  عندما تتجاوز 
املمكن اسرتداده، يعترب املوجود منخفض القيمة ويتم تخفيض قيمته إىل 

املبلغ املمكن اسرتداده.

املخزون
يدرج املخزون بالتكلفة أو صايف القيمة املمكن تحقيقها، أيهام أقل. تتمثل 
حتى  متكبدة  أخرى  مصاريف  وأية  بالفاتورة  املدرجة  القيمة  التكلفة 
التكلفة عىل طريقة  الحاليني. تعتمد  وصول املخزون إىل موقعه وشكله 
عىل  تحقيقها  املمكن  القيمة  صايف  تحديد  يتم  أوالً.  يرصف  أوالً  الوراد 
أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف قد يتوقع تكبدها مستقبالً 

حتى االنتهاء من الصنع والبيع.

قياس القيمة العادلة
بالقيمة  املالية  غري  املشتقات  وبعض  املالية  األدوات  املجموعة  تقيس 

العادلة يف تاريخ كل بيان مركز مايل. 

يدفع  أو  موجود  لبيع  يستلم  سوف  الذي  الثمن  هي  العادلة  القيمة 
لتحويل مطلوب يف معاملة بني متعاملني يف السوق يف تاريخ القياس. إن 
أو  لبيع املوجود  املعاملة  بناًء عىل إفرتاض أن  يتم  العادلة  القيمة  قياس 

لتحويل املطلوب تحدث إما:

• يف السوق الرئييس للموجود أو املطلوب؛ أو	
• أو 	 للموجود  بالنسبة  األفضل  السوق  يف  رئيسية،  سوق  غياب  يف 

املطلوب.

يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األفضل ميكن الوصول إليها من قبل 
املجموعة. 

بإستخدام االفرتاضات  أو مطلوب  العادلة ألي موجود  القيمة  يتم قياس 
التي سوف يستخدمها متعاملون يف السوق عندما يقومون بتسعري موجود 
أو مطلوب، بإفرتاض أن املتعاملني يترصفون ملصلحتهم االقتصادية األفضل.

قدرة  االعتبار  يف  يأخذ  مالية  غري  ملوجودات  العادلة  القيمة  قياس  إن 
استخدام  طريق  عن  اقتصادية  منافع  تحقيق  عىل  بالسوق  املتعاملني 
املوجودات يف أفضل استخداماتها أو عن طريق بيعها ملتعامل آخر بالسوق 

الذي سيستخدم املوجودات يف أعىل وأفضل استخدامتها.

لها  تتوفر  التي  الظروف  يف  املالمئة  التقييم  تقنيات  املجموعة  تستخدم 
بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مبا يزيد استخدام املعطيات الرضورية 

الواضحة ويقلل استخدام املعطيات غري الواضحة.

يتم تصنيف جميع املوجودات واملطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة 
أو اإلفصاح عنها يف البيانات املالية املوحدة ضمن تدرج القيمة العادلة، 
لقياس  الهامة  املعطيات  من  مستوى  أدىن  عىل  بناًء  ييل،  كام  ووصفها 

القيمة العادلة ككل:

• املستوى  1: أسعار السوق املتداولة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة 	
ملوجودات أو مطلوبات مامثلة.

• املستوى 2: تقنيات التقييم التي يكون أدىن مستوى من املعطيات 	
الهامة لقياس القيمة العادلة واضحة بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

• املستوى 3: تقنيات التقييم التي يكون أدىن مستوى من املعطيات 	
الهامة لقياس القيمة العادلة غري واضحة.

املوحدة  املالية  البيانات  التي تدرج يف  للموجودات واملطلوبات  بالنسبة 
عىل أساس متكرر، تحدد املجموعة ما إذا متت تحويالت بني املستويات 
يف هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء عىل أدىن 
نهاية كل  العادلة ككل( يف  القيمة  لقياس  الهامة  املعطيات  مستوى من 

فرتة تقرير.

املوجودات  فئات  املجموعة  حددت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  لغرض 
املطلوب  أو  املوجود  ومخاطر  طبيعة وخصائص  أساس  واملطلوبات عىل 

ومستوى تدرج القيمة العادلة حسبام تم إيضاحه أعاله.

العمالت األجنبية
تحويل العمالت األجنبية

التشغيل بإستخدام أسعار  بالعمالت األجنبية تحول إىل عملة  املعامالت 
العمالت  رصف  وخسائر  أرباح  املعامالت.  تواريخ  يف  السائدة  الرصف 
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األجنبية الناتجة من تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية بأسعار رصف 
نهاية السنة املسجلة بعمالت أجنبية تدرج يف بيان الدخل املوحد.

إن نتائج واملراكز املالية لجميع رشكات املجموعة )وليس ألي منها إقتصاد 
يتم  العرض،  مختلفة عن عملة  تشغيل  تستخدم عمالت  التي  متضخم( 

تحويلها كالتايل:

تحويلها  يتم  مايل  ببيان يف كل مركز  املدرجة  واملطلوبات  املوجودات  أ( 
بسعر اإلقفال يف تاريخ ذلك املركز املايل.

أسعار  مبتوسط  تحويلها  يتم  دخل  بيان  لكل  واملصاريف  اإليرادات  ب( 
الرصف )ما مل يكن هذا املتوسط غري معقول كتقريب للتأثري الرتاكمي 
لألسعار السائدة يف تواريخ املعامالت، ويف هذه الحالة تحول اإليرادات 

واملصاريف باألسعار يف تواريخ املعامالت(، و

الشاملة  اإليرادات  يف  إدراجها  يتم  الناتجة  التحويل  فروقات  جميع  ج( 
األخرى.

مؤسسة  عىل  اإلستحواذ  عند  الناشئة  العادلة  والقيمة  الشهرة  تعديالت 
تحويلها  ويتم  األجنبية  املؤسسة  ومطلوبات  كموجودات  تعامل  أجنبية 
الشاملة  اإليرادات  يف  تدرج  تنشأ  التي  التحويل  فروقات  اإلقفال.  بسعر 

األخرى.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفني
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة

لعقود  ملكافأة نهاية الخدمة ملوظفيها وفقاً  تحتسب املجموعة مخصصاً 
تستحق   .2004 لسنة   14 رقم  القطري  العمل  وقانون  العاملني  خدمة 
املكافأة يف العادة عىل أساس آخر راتب للموظف ومدة الخدمة املرتاكمة 
لكل موظف وإكامل حد أدىن من فرتة الخدمة. تدرج التكاليف املتوقعة 

ملكافأة نهاية الخدمة عىل مدى فرتة الخدمة. 

صندوق التقاعد
تلتزم  بالتقاعد واملعاشات،  الخاص  القانون رقم 24 لسنة 2002  مبوجب 
القطريني  للموظفني  التقاعد  صندوق  يف  محددة  مبساهمة  املجموعة 
تحتسب كنسبة مئوية من مرتبات املوظفني القطريني. التزامات املجموعة 

محددة بهذه املساهمة ويتم دفعها عند االستحقاق. 

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
بالخدمات  واملتعلقة  مستقبالً  الدفع  املستحقة  االلتزامات  تسجيل  يتم 
للمجموعة،  بالبضائع  املتعلقة  املخاطر واملنافع  تتحول  أو عندما  املؤداة 

بغض النظر عن استالم أو عدم استالم الفواتري من املوردين.

مخصصات
عىل  حكمي(  أو  )قانوين  إلتزام  وجود  حالة  يف  مخصصات  تكوين  يتم 
املجموعة ناشئ من أحداث سابقة، وعندما يكون محتمالً سداد تكاليف 

هذا االلتزام مببالغ موثوقة.

العائد عىل السهم
ألسهمها  واملخففة  األساسية  العائدات  بيانات  بعرض  املجموعة  تقوم 
إىل  العائد  الربح  بقسمة  للسهم  األسايس  العائد  احتساب  يتم  العادية. 
القامئة  األسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  عىل  األم  بالرشكة  العادية  األسهم 
خالل الفرتة. يتم تحديد العائد املخفف للسهم عن طريق تعديل الربح 
أو الخسارة العائدة إىل حاميل األسهم العادية للمجموعة ومتوسط العدد 
املخففة  العادية  األسهم  لتأثريات جميع  القامئـة  العادية  لألسهم  املرجح 
ممنوحة  أسهم  وخيارات  للتحويل  قابلة  سندات  تتضمن  التي  املحتملة 

للموظفني، إن وجدت.
          

التقارير القطاعية 
القطاع التشغييل هو أحد مكونات املجموعة الذي يرتبط بأنشطة األعامل 
إيرادات  فيها  مبا  تكاليف  وتتكبد  إيرادات  املجموعة  منها  تكتسب  التي 
ومرصوفات ذات عالقة باملعامالت مع أي من مكونات املجموعة األخرى 
والتي تتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل دوري من قبل اإلدارة العليا 
للمجموعة )املسئولة األوىل عن إتخاذ القرارات( التخاذ قرارات عن املوارد 
املالية  املعلومات  عنها  تتوفر  والتي  أدائها  وتقييم  قطاع  لكل  املخصصة 

املنفصلة.

الرضائب
واللوائح  للقوانني  طبقا  املجموعة  عىل  املستحقة  الرضائب  تحتسب 
يتم  املجموعة.  عمليات  إليها  متتد  التي  الدول  يف  السارية  والتعليامت 
تقييم  أساس  عىل  املستحقة  الرضيبية  لاللتزامات  مخصص  تكوين 
املتوقعة. إن عمليات املجموعة داخل دولة قطر ال  املطالبات الرضيبية 

تخضع لرضيبة الدخل. 

رضيبة الدخل الحالية: 
املوجودات واملطلوبات املتعلقة برضيبة الدخل للسنة الحالية والسنوات 
إىل  املدفوعة  أو  من  اسرتدادها  املتوقع  باملبالغ  قياسها  يتم  السابقة 

السلطات الرضيبية. 

للمعدالت الرضيبية  الحالية للمجموعة وفقاً  التزامات الرضيبة  تحتسب 
التي يتم سنها، قانوناً أو حكامً، بنهاية السنة املالية املشمولة بالتقرير. 

الرضيبة املؤجلة:
ألغراض إعداد التقارير املالية يحدد مخصص الرضيبة املؤجلة باستخدام 
طريقة املطلوبات عن الفروق املؤقتة بني األوعية الرضيبية للموجودات 

واملطلوبات وقيمتها الدفرتية يف نهاية السنة املالية املشمولة بالتقرير. 

2  أسس اإلعداد وملخص السياسات املحاسبية الهامة - تتمة 
قياس القيمة العادلة  - تتمة
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يتم االعرتاف بالتزامات الرضيبة املؤجلة لجميع الفروق املؤقتة الخاضعة 
للرضيبة، باستثناء ما ييل: 

• يف حالة نشوء االلتزامات الرضيبية املؤجلة وقت االعرتاف املبديئ للشهرة 	
أو ملوجود أو التزام يف معاملة ال تتضمن اندماج أعامل وال تؤثر، يف وقت 
 املعاملة، عىل الربح  املحاسبي  أو الربح أو الخسارة الخاضعة للرضيبة؛ و 

• يف حالة الفروق املؤقتة الخاضعة للرضيبة املرتبطة باالستثامرات يف 	
الرشكات التابعة والزميلة والحصص يف املشاريع املشرتكة، حيث ميكن 
التحكم يف توقيت رد الفروق املؤقتة ويحتمل أال تنعكس الفروقات 

املؤقتة يف املستقبل القريب. 

تسجل موجودات الرضيبة املؤجلة لكافة الفروق املؤقتة القابلة للخصم، 
ويتم ترحيل اإلعفاءات الرضيبية غري املستخدمة والخسائر الرضيبية غري 
للرضيبة  خاضع  ربح  توفر  عنده  يحتمل  الذي  الحد  إىل  فقط  املستغلة 
ترحيل  من  االستفادة  ويجوز  للخصم.  القابلة  املؤقتة  الفروق  مقابل  يف 
املستغلة،  غري  الرضيبية  والخسائر  املستخدمة  غري  الرضيبية  اإلعفاءات 

باستثناء الحاالت التالية:

• املؤقت 	 بالفرق  املتعلق  املؤجلة  الرضيبة  موجود  نشوء  حالة  يف 
يف  التزام  أو  ملوجود  املبديئ  االعرتاف  وقت  للخصم  القابل 
عىل  املعاملة،  وقت  يف  تؤثر،  وال  أعامل  ادماج  تتضمن  ال  معاملة 
و للرضيبة؛  الخاضعة  الخسارة  أو  الربح  أو  املحاسبي   الربح 

• باالستثامرات 	 املرتبطة  للرضيبة  الخاضعة  املؤقتة  الفروق  حالة  يف 
التابعة والزميلة والحصص يف املشاريع املشرتكة، حيث  يف الرشكات 
تدرج موجودات الرضيبة املؤجلة فقط إىل الحد الذي يحتمل عنده 
توفر  ويحتمل  القريب  املستقبل  يف  املؤقتة  الفروقات  تنعكس  أن 
ربح خاضع للرضيبة بحيث ميكن يف مقابله استغالل الفروق املؤقتة. 

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات الرضيبة املؤجلة يف نهاية السنة 
املالية املشمولة بالتقرير، وتخفض قيمتها بالقدر الذي ال يصبح محتمالً 
جميع  باستغالل  للسامح  وكافية  للرضيبة  خاضعة  أرباح  توفر  عنده 
موجودات الرضيبة املؤجلة أو جزء منها. يعاد تقييم موجودات الرضيبة 
ويتم  بالتقرير،  املشمولة  املالية  السنة  نهاية  يف  املدرجة  غري  املؤجلة 
االعرتاف بها إىل الحد الذي يصبح من املحتمل عنده توفر أرباح خاضعة 

للرضيبة يف املستقبل تسمح باسرتداد موجودات الرضيبة املؤجلة. 

تقاس موجودات ومطلوبات الرضيبة املؤجلة بناء عىل املعدالت الرضيبية 
املتوقع تطبيقها خالل السنة عند تحقق املوجودات أو سداد االلتزامات 
يتم  التي  الرضيبية(  )والقوانني  الرضيبية  املعدالت  أساس  عىل  الرضيبية 

سنها، قانوناً أو حكامً، بنهاية السنة املالية املشمولة بالتقرير.

يتم  امللكية  حقوق  يف  مبارشة  مدرجة  ببنود  املتعلقة  املؤجلة  الرضيبة 
االعرتاف بها يف حقوق امللكية وليس يف بيان الربح أو الخسارة. 

حق  وجود  حال  يف  املؤجلة  الرضيبة  والتزامات  موجودات  مقاصة  تتم 
الدخل  رضيبة  ومطلوبات  موجودات  بني  مقاصة  بإجراء  ملزم  قانوين 
الحالية، وتتعلق الرضائب املؤجلة بذات املؤسسة الخاضعة للرضيبة وذات 

السلطة الرضيبية.  

اإليجارات 
إن تحديد ما إذا كان الرتتيب التعاقدي هو عبارة عن )أو يحتوي عىل( 
عقد إيجار يتم بناًء عىل طبيعة الرتتيب التعاقدي عند بدأ اإليجار. يكون 
الرتتيب التعاقدي عبارة عن )أو يحتوي عىل( إيجار إذا كان تنفيذ الرتتيب 
محددة(  موجودات  )أو  محدد  موجود  استغالل  عىل  يعتمد  التعاقدي 
ومينح حق استغالل املوجود )أو املوجودات( حتى إذا مل يتم تحديد هذه 

املوجود )أو املوجودات( بشكل رصيح يف الرتتيب التعاقدي. 
                   

املجموعة كمستأجر
تتم رسملة عقود اإليجارات التمويلية والتي مبوجبها تحول إىل املجموعة 
بعقد  العمل  بداية  عند  املستأجرة  املوجودات  ومنافع  مخاطر  جميع 
اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات املستأجرة أو بالقيمة الحالية للحد 
األدىن من مدفوعات اإليجار إن كانت أقل. توزع مدفوعات اإليجار بني 
التمويل وخفض قيمة مطلوبات اإليجارات وذلك من أجل تحقيق سعر 
فائدة ثابت عىل الرصيد املتبقي من املطلوبات. تدرج مصاريف التمويل 

يف تكاليف التمويل يف بيان الربح أو الخسارة املوحد.

التقديرية  اإلنتاجية  األعامر  مدى  عىل  املستأجرة  املوجودات  تستهلك 
للموجودات. ولكن عند عدم اليقني عىل عدم انتفاع املجموعة باملوجود 
عند انتهاء فرتة اإليجار فإن املوجود املستأجر يستهلك عىل مدى األعامر 

اإلنتاجية التقديرية للموجود أو مدة اإليجار، أيهام أقل.

الدخل  بيان  يف  كمصاريف  التشغيلية  اإليجارات  مدفوعات  تحقيق  يتم 
املوحد بأقساط ثابتة عىل مدى فرتة اإليجار.

املجموعة كمؤجر
التي ال تحول  يتم إدراج اإليجارات تحت إيجارات تشغيلية يف الحاالت 
فيها املجموعة جميع مخاطر ومنافع ملكية املوجودات. التكاليف املبدئية 
املتكبدة يف التفاوض عىل إيجار تشغييل تتم إضافتها إىل القيمة الدفرتية 
للموجودات املستأجرة ويتم تحقيقها عىل مدى فرتة اإليجار عىل نفس 
أسس إيرادات اإليجارات. تحقق اإليجارات املحتملة كإيرادات يف الفرتة 

التي تكتسب فيها.

تصنيف املتداول مقابل غري املتداول
تعرض املجموعة املوجودات واملطلوبات بناء عىل تصنيف متداول / غري 

متداول، يكون األصل متداول عندما:

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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• دورة 	 يف  استهالكها  أو  بيعها  يتم  أن  يقصد  أو  تتحقق  أن  يتوقع 
التشغيل العادية.

• محتفظ بها أساساً لغرض املتاجرة.	
• يتوقع أن تتحقق خالل إثنا عرش شهراً بعد فرتة التقرير، أو 	
• نقد أو بنود مامثلة للنقد مامل يحظر أن يتم تبادلها أو إستخدامها 	

لتسوية مطلوبات ملدة أقلها إثنا عرش شهراً بعد فرتة التقرير.

اإللتزام  تصنيف  ويتم  متداولة.  غري  تصنف  األخرى  املوجودات  جميع 
كمتداول عندما:

• يتوقع أن تتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية.	
• محتفظ بها أساساً لغرض املتاجرة.	
• تكون مستحقة التسوية خالل إثنا عرش شهراً بعد تاريخ التقرير، أو	
• ال يوجد حق غري مرشوط تؤخر تسوية املطلوبات ملدة ال تقل عن 	

إثنا عرش شهراً بعد تاريخ التقرير.

وتصنف املجموعة جميع املطلوبات األخرى غري متداولة.

استخدام التقديرات
املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  املوحدة وفقاً  املالية  البيانات  إعداد  إن 
مبالغ  عىل  تؤثر  وافرتاضات  تقديرات  استخدام  اإلدارة  من  يتطلب 
واملطلوبات  املوجودات  عن  واإلفصاح  املدرجة  واملطلوبات  املوجودات 
اإليرادات واملرصوفات املسجلة خالل  التقرير ومبالغ  تاريخ  املحتملة يف 
التقديرات تتم بناء عىل  بالتقرير. وبالرغم من أن هذه  الفرتة املشمولة 
خربة اإلدارة باألحداث واألعامل الجارية، إال أن النتائج النهائية الفعلية قد 

تختلف عن هذه التقديرات )انظر اإليضاح 30(. 
          

تدرج  منتظمة.  بصورة  األساسية  واالفرتاضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
تعديالت التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي تتم فيها تعديالت التقدير إذا 
كانت التعديالت تؤثر فقط عىل تلك الفرتة أو يف فرتة التعديل والفرتات 

املستقبلية إذا كانت التعديالت تؤثر عىل الفرتتني الحالية واملستقبلية.

 3      إيرادات أخرى 

20162015
ريال قطريريال قطري

9.800.3709.276.948إيرادات توزيعات أرباح
8.410.3716.459.861إيرادات فوائد

1.051.844-ربح من بيع استثامرات متاحة للبيع )بالصايف( 
884.412-ربح من بيع عقارات ومعدات

2.382.6023.415.064إيرادات متنوعة

20.593.34321.088.129

تصنيف املتداول مقابل غري املتداول - تتمة 
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4 املصاريف العمومية واإلدارية 

20162015
ريال قطريريال قطري

147.480.350141.231.298رواتب وأجور ومنافع أخرى
41.966.57739.825.039إيجار

23.098.79018.123.419مصاريف عاملة املقاوالت
19.251.27513.098.586ماء وكهرباء

8.671.3666.405.425إصالحات وصيانة
7.614.2306.871.741رسوم بنكية وعموالت ورسوم بطاقات ائتامن

6.234.9365.381.575مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
3.231.9283.327.991رسوم امتياز

3.122.1794.925.585إعالنات 
2.941.0812.779.243سيارات ورسوم تأمني

2.691.4772.170.229هاتف وبريد
2.135.0402.266.639مصاريف سفريات 

1.732.3001.293.208أتعاب استشارية ومهنية
1.331.6021.386.051طباعة وقرطاسية

90.699106.285تربعات
-15.912خسارة من بيع عقارات ومعدات 

6.553.6503.593.786أخرى 

278.163.392252.786.100

5 رضيبة الدخل

كانت البنود الرئيسية ملرصوف رضيبة الدخل كالتايل: 

20162015
ريال قطريريال قطري

مرصوف رضيبة الدخل

335.274122.492رضيبة الدخل املؤجلة

335.274122.492رضيبة الدخل كام يظهر يف بيان الربح أو الخسارة

تخضع عمليات املجموعة يف سلطنة عامن لرضيبة الدخل. ونظراً للخسائر الرضيبية املتكبدة من العمليات يف سلطنة عامن، مل يتم تحقيق مصاريف 
رضائب حالية خالل السنة. 

كانت الحركة يف موجودات )مطلوبات( رضيبة الدخل املؤجلة كالتايل: 

20162015
ريال قطريريال قطري

298.937421.429الرصيد يف 1 يناير
)122.492()335.274(رد الفروقات املؤقتة للسنة 

298.937)36.337(يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016



رشكة املرية للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق( 42

ت
ت ومعدا

6 عقارا

ض
األر

ين
املبا

ت
ت ومعدا

برادا
ت

سيارا
ت

ث وتركيبا
أثا

أجهزة كمبيوتر

ىل 
ت ع

سينا
تح

ين املؤجرة 
املبا

واألخرى

س 
امل رأ

أع
مالية قبل 

التنفيذ
يل

ام
اإلج

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري
ريال قطري

ريال قطري

التكلفة:

يف 1 يناير 2016
5.872.473

524.328.039
183.405.447

16.560.896
22.898.204

15.207.438
58.849.549

39.702.741
866.824.787

ت 
ضافا

إ
-

2.539.470
4.397.339

140.253
2.184.918

3.326.429
1.952.509

261.678.934
276.219.852

ت
استبعادا

-
-

)113.897(
)6.019(

)5.930(
)29.122(

)456.312(
)25.753(

)637.033(

ت 
تحويال

-
78.863.685

19.066.933
-

12.796.459
1.809.143

7.088.352
)119.624.572(

-

ف 
صني

إعادة ت
-

)8.089.875(
)6.428.129(

-
123.150

6.304.979
8.089.875

-
-

سمرب 2016
يف 31 دي

5.872.473
597.641.319

200.327.693
16.695.130

37.996.801
26.618.867

75.523.973
181.731.350

1.142.407.606

ك:
االستهال

يف 1 يناير 2016
-

69.420.486
62.762.028

7.343.303
6.614.267

12.088.740
17.405.154

-
175.633.978

سنة  
ك لل

االستهال
-

12.080.607
16.497.814

2.531.515
4.086.578

3.452.259
7.968.074

-
46.616.847

ف 
صني

إعادة ت
-

)101.050(
)2.033.284(

-
84.420

1.948.865
101.049

-
-

ت 
ق باالستبعادا

متعل
-

-
)61.082(

)5.999(
-

)5.977(
)448.586(

-
)521.644(

سمرب 2016
يف 31 دي

-
81.400.043

77.165.476
9.868.819

10.785.265
17.483.887

25.025.691
-

221.729.181

يف القيمة الدفرتية:
صا

سمرب 2016
يف 31 دي

5.872.473
516.241.276

123.162.217
6.826.311

27.211.536
9.134.980

50.498.282
181.731.350

920.678.425

ضاح: 
إي

ض 
ت اإلدارة خف

يل ملدة 25 سنة. قرر
شغي

ب عقود إيجار ت
يض مبوج

ىل هذه األرا
صول ع

ن حكومة دولة قطر. وقد تم الح
ستأجرة م

يض م
ىل أرا

ين بقيمة دفرتية 265.304.584 ريال قطري ع
شييد مبا

تم ت
ن تجديدها لفرتة محددة أخرى. 

ي املتوقع لها، وباعتقاد االدارة أن هذه العقود ميك
س العمر اإلنتاج

ىل أسا
ى 40 سنة ع

ىل مد
ستأجرة ع

يض امل
ىل األرا

شيدة ع
ين امل

قيمة هذه املبا
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يف 1 يناير 2015
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320.252.446
735.834.516

ت 
ضافا

إ
109.583

677.698
5.152.298

2.876.511
12.242.041

1.146.503
3.373.671

112.770.075
138.348.380

ت
استبعادا

-
-

)49.391(
)1.416.697(

)58.289(
-

)37.938(
-

)1.562.315(

ت 
تحويال

310.030
311.566.088

51.015.249
6.346.000

1.131.257
)2.424.243(

25.375.399
)393.319.780(

-

رشكة 
ن استبعاد 

م
ب 

شط
ضاح 16(

تابعة )إي
-

-
)4.938.741(

)182.950(
)674.103(

-
-

-
)5.795.794(

سمرب 2015
يف 31 دي

5.872.473
524.328.039

183.405.447
16.560.896

22.898.204
15.207.438

58.849.549
39.702.741

866.824.787

ك:
االستهال

يف 1 يناير 2015 
-

61.677.848
53.283.591

6.495.835
5.192.054

9.569.023
11.596.150

-
147.814.501

سنة  
ك لل

االستهال
-

7.742.638
13.736.996

2.386.973
2.032.073

2.519.717
5.814.649

-
34.233.046

ت 
ق باالستبعادا

متعل
-

-
)40.221(

)1.410.950(
)3.004(

-
)5.645(

-
)1.459.820(

رشكة 
ن استبعاد 

م
ب 

شط
ضاح 16(

تابعة )إي
-

-
)4.218.338(

)128.555(
)606.856(

-
-

-
)4.953.749(

سمرب 2015
يف 31 دي

-
69.420.486

62.762.028
7.343.303

6.614.267
12.088.740

17.405.154
-

175.633.978

يف القيمة الدفرتية:
صا

سمرب 2015
يف 31 دي

5.872.473
454.907.553

120.643.419
9.217.593

16.283.937
3.118.698

41.444.395
39.702.741

691.190.809

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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6 عقارات ومعدات – تتمة 
 إن مرصوف االستهالك موزع يف بيان الربح أو الخسارة املوحد كالتايل:

20162015
ريال قطريريال قطري

97.683-تكلفة املبيعات 
46.616.84734.135.363االستهالك 

46.616.84734.233.046
 

7 الشهرة 
القيمة الدفرتية للشهرة موزعة عىل وحدات توليد النقد كالتايل: 

20162015
ريال قطريريال قطري

227.028.986227.028.986الرشكة القطرية لألسواق ذ.م.م
117.069.012117.069.012سوق املرية ش.م.ع.ع. )السفري ُعامن( – خمسة متاجر 

344.097.998344.097.998

النقدية  التدفقات  القيمة عند االستخدام. وتستخدم يف هذه الطريقة  يتم تحديد املبالغ املمكن اسرتدادها من هذه الوحدات املولدة للنقد بطريقة 
املتوقعة بناًء عىل توقعات اإلدارة حول اإليرادات وهامش الربح لفرتة 5 سنوات منفصلة ومبعدل خصم 8% )2015: 7%(. تم تعديل توقعات الربح قبل 
الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء )EBITDA( مقابل التغريات يف متطلبات رأس املال العامل والنفقات الرأساملية للتوصل إىل التدفقات النقدية 
الحرة املتوقعة. يتم إجراء توقعات التدفقات النقدية ألكرث من 5 سنوات باستخدام معدل منو مطرد قدره 3.6% )2015: 5%( وهو معدل النمو املتوقع 

للمجموعة عىل املدى الطويل.

التقديرات األخرى املستخدمة الحتساب القيمة عند االستخدام تتضمن معدل منو اإليرادات املتوقع، واملتوسط الثابت لهامش الربح قبل الفوائد والرضائب 
واالستهالك واإلطفاء )EBITDA( والنفقات الرأساملية املتوقعة. وقد تم استخدام املعامالت الحالية والتاريخية كمؤرشات للمعامالت املستقبلية. 

تعتقد اإلدارة أن أي تغري معقول محتمل يف التقديرات الهامة املذكورة أعاله، والتي تحدد مبوجبها املبالغ املمكن اسرتدادها، لن ينتج عنه تجاوز القيمة 
الدفرتية للشهرة قيمتها القابلة لالسرتداد، وبناًء عىل ذلك مل يتم تسجيل أية خسارة النخفاض القيمة خالل 2016 و 2015. مل يتم تسجيل انخفاض يف 

قيمة الشهرة منذ إدراجها املبديئ.  

8  موجودات غري ملموسة أخرى  
ميثل ذلك العقود مع العمالء واالتفاقيات غري املكتملة املتحصل عليها خالل توحيد األعامل وبرامج الكمبيوتر. تطفأ هذه املوجودات عىل مدى أعامرها 

االنتاجية.  
كانت الحركة عىل هذه املوجودات كالتايل: 

20162015
ريال قطريريال قطري

التكلفة:
17.720.02717.714.027يف 1 يناير 
-91.148إضافات   
6.000-تحويالت 

17.811.17517.720.027يف 31 ديسمرب  

اإلطفاء:
8.989.0667.473.245يف 1 يناير 

1.533.4551.515.821اإلطفاء للسنة 

10.522.5218.989.066يف 31 ديسمرب  

صايف القيمة الدفرتية:
7.288.6548.730.961يف 31 ديسمرب  

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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9 استثامرات يف أوراق مالية   
20162015

ريال قطريريال قطري

145.574.712196.562.702استثامرات يف أسهم مدرجة
14.352.15913.700.119استثامرات يف أسهم غري مدرجة

159.926.871210.262.821

إيضاحات:
متثل االستثامرات يف أوراق مالية االستثامرات يف أسهم متداولة مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.. 1
االستثامرات يف األسهم املدرجة أعاله يتم إدارتها من قبل رشكات مشهورة متخصصة يف إدارة صناديق االستثامر، ويتم اخاذ القرارات االستثامرية من . 2

قبل هذه الرشكات بالنيابة عن املجموعة.  
عند بيع استثامرات أسهم حقوق امللكية، يتم تحويل أي رصيد ضمن احتياطي االيرادات الشاملة األخرى يتعلق بهذه األسهم إىل األرباح املدورة، . 3

وال يتم تحويله إىل الربح أو الخسارة.
تم االفصاح حول التغري يف السياسة املحاسبية باإليضاح رقم 30.. 4
كانت الحركة يف هذه االستثامرات كالتايل:. 5

20162015
ريال قطريريال قطري

210.262.821210.304.302يف 1 يناير 
58.505.662195.494.585إضافات   

)149.960.548()111.161.918(استبعادات 
1.643.2651.975.371التغريات يف القيمة العادلة لالستثامرات 

-677.041التعديل بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 )إيضاح 31(
)47.550.889(-خسارة انخفاض القيمة 

159.926.871210.262.821يف 31 ديسمرب 

10  استثامرات يف رشكات زميلة

إن استثامرات املجموعة يف رشكات زميلة كالتايل:

نسبة امللكية للمجموعة
20162015مكان التأسيس

٪٪والعملياتالنشاط الرئييس الرشكة الزميلة 

رشكة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م. )1(
خدمات التخزين والقيمة 

51٪51٪قطراملضافة والشحن 
51٪51٪قطرصناعة وبيع املخبوزات رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. )2(

إن الحركة يف االستثامرات يف الرشكات الزميلة كالتايل:

20162015

ريال قطريريال قطري

20162015

98.49798.497يف 1 يناير

)1.708.576()2.401.478(مخصص مسجل لرشكة مخابز األمراء ذ.م.م. 

)692.902()1.478.239(حصة يف النتائج املالية 

3.879.7172.401.478يعرض منفصالً كمخصص للعجز يف رشكة زميلة من رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. )إيضاح 19(

98.49798.497

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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)1( رشكة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م. 

يظهر ملخص بيان املركز املايل وبيان الربح أو الخسارة كالتايل:  
20162015

ريال قطريريال قطري

200.000200.000إجاميل املوجودات
)6.869()6.869(إجاميل املطلوبات

193.131193.131صايف املوجودات

51٪51٪الحصة يف الرشكة الزميلة 

98.49798.497حصة املجموعة من صايف موجودات الرشكة الزميلة 

--صايف الخسارة للسنة

--حصة املجموعة من صايف خسائر الرشكة الزميلة

)2( رشكة مخابز األمراء ذ.م.م.

أ( يظهر ملخص بيان املركز املايل كالتايل: 
20162015

ريال قطريريال قطري

1.213.6281.135.678املوجودات املتداولة
554.202758.037املوجودات غري املتداولة
)168.351()239.484(املطلوبات غري املتداولة

)6.434.144()9.135.634(املطلوبات املتداولة

)4.708.780()7.607.288(صايف املوجودات

51%51٪الحصة يف الرشكة الزميلة 

)2.401.478()3.879.717(القيمة الدفرتية لالستثامر

ب( يظهر ملخص بيان املركز املايل كالتايل: 
20162015

ريال قطريريال قطري

3.987.3573.890.068املبيعات 
)5.445.059()6.430.206(تكلفة املبيعات 

)1.554.991()2.442.849(إجاميل الخسارة 

38.000-إيرادات أخرى 
)113.297()401.264(مرصوفات عمومية وإدارية 
)47.550()54.395(مرصوفات استهالك وإطفاء 

)1.677.838()2.898.508(الخسارة للسنة 
51%51٪الحصة يف الرشكة الزميلة 

1.478.239692.902الحصة من صايف خسائر الرشكة الزميلة 

إيضاح:
بلغت حصة املجموعة من صايف موجودات هذه الرشكة الزميلة ال يشء، وذلك نتيجة حدوث عجز يف حقوق املساهمني للرشكة املستثمر فيها يف تاريخ 
التقرير. أدرجت املجموعة الحصة يف صايف العجز مببلغ 3.8 مليون ريال قطري كام يف 31 ديسمرب 2016 كمخصص مقابل عجز الرشكة الزميلة )2015: 

2.4 مليون ريال قطري )إيضاح 19(.

10  استثامرات يف رشكات زميلة - تتمة 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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 11 املخزون 
20162015

ريال قطريريال قطري

188.391.278184.684.471بضاعة جاهزة للبيع  
1.676.1671.152.824مواد استهالكية وقطع غيار 

190.067.445185.837.295

)2.418.035()5.205.340(يخصم: مخصص بضاعة قدمية وبطيئة الحركة

184.862.105183.419.260

كانت الحركة يف مخصص البضاعة القدمية وبطيئة الحركة كالتايل: 
20162015

ريال قطريريال قطري

2.418.0351.675.313يف 1 يناير 
2.787.305742.722املخصص للسنة 

5.205.3402.418.035يف 31 ديسمرب 

 
12 ذمم مدينة ومرصوفات مدفوعة مقدماً 

20162015
ريال قطريريال قطري

11.914.82913.832.546ذمم تجارية مدينة
)2.320.046()1.780.129(يخصم: مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة )إيضاح 28(

10.134.70011.512.500
17.222.8186.911.351مستحقات مدينة من بطاقات إئتامنية 

13.981.18312.017.419دفعات مقدمة للموردين
9.252.6027.511.302ودائع 

6.990.0095.856.599مصاريف مدفوعة مقدماً
3.779.0273.817.246مستحقات من املوظفني

1.838.2971.789.356إيجارات مستحقة
1.201.9411.353.033إيرادات فوائد مستحقة 

498.145315.589أرصدة مدينة أخرى

64.898.72251.084.395
إيضاحات:

1( تم االفصاح حول مخاطر االئتامن حول الخسائر االئتامنية املتوقعة من الذمم التجارية املدينة وفقاً لتعليامت املعيار الدويل للتقارير املالية 9، يف 
االيضاح رقم 28.

2( وفقاً للمامرسة االعتيادية للمجموعة، ال يتم الحصول عىل ضامنات عىل الذمم املدينة، وبالتايل فإن أغلب الذمم املدينة غري مضمونة. 

13 نقد وبنود مامثلة للنقد    
20162015

ريال قطريريال قطري

2.988.9212.025.116نقد يف الصندوق 
246.628.938271.131.342أرصدة لدى البنوك

250.935.817198.366.000ودائع قصرية األجل )بعد خصم املخصص( )إيضاح 28(

500.553.676471.522.458
)133.000.000()156.898.035(ودائع ألجل تستحق بعد 90 يوماً 

343.655.641338.522.458
إيضاحات:

1( الودائع ألجل لها آجال استحقاق متنوعة وتحمل هامش ربح مبعدالت السوق.
2( تم االفصاح حول مخاطر االئتامن املتعلقة بالخسائر االئتامنية املتوقعة من الودائع قصرية األجل وفقاً لتعليامت املعيار الدويل للتقارير املالية 9 يف 

االيضاح رقم 28.
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

يف 31 ديسمرب 2016
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14 رأس املال 
20162015

ريال قطريريال قطري
املرصح به واملصدر واملدفوع بالكامل: 

20.000.000200.000.000200.000.000 سهم بقيمة 10 ريال قطري للسهم 

 
15 االحتياطيات

االحتياطي القانوين
يبلغ هذا  القانوين حتى  اإلحتياطي  إىل  السنوي  الربح  10% من صايف  نسبة  تحويل  لسنة 2015 عىل   11 رقم  القطري  التجارية  الرشكات  قانون  ينص 
االحتياطي 50% من رأس املال املصدر. قررت الرشكة وقف التحويالت إىل رصيد االحتياطي القانوين، حيث بلغ الرصيد 50% من رأس املال. إن االحتياطي 

القانوين غري قابل للتوزيع اال يف الحاالت التي ينص عليها القانون أعاله. 

االحتياطي االختياري
الربح وإيداعه يف حساب  اقتطاع جزء من صايف  اقرتاح مجلس اإلدارة، أن تقرر  بناًء عىل  العمومية،  للنظام األسايس للمجموعة، يجوز للجمعية  وفقاً 
االحتياطي االختياري، ويجوز استخدام هذا الرصيد يف األشكال والطرق التي يقررها املساهمون خالل اجتامع الجمعية العمومية. مل تكن هناك حركة عىل 

املخصص خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 )2015: ال يشء(.

االحتياطيات األخرى
املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل احتياطي اإليرادات الشاملة األخرى 

املجمعة يف  التغريات  تدرج هذه  األخرى.  الشاملة  اإليرادات  املالية يف  األوراق  لالستثامرات يف  العادلة  القيمة  بالتغريات يف  االعرتاف  املجموعة  قررت 
احتياطي املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ضمن حقوق امللكية. تقوم املجموعة بالتحويل من رصيد هذا االحتياطي 

إىل األرباح املدورة عند بيع األوراق املالية ذات الصلة. 
وفيام ييل تفاصيل الحركة يف »االحتياطيات األخرى« خالل السنة.

موجودات مالية متاحة 
للبيع

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى

إجاميل االحتياطيات 
األخرى

ريال قطريريال قطريريال قطري
)13.918.815(-)13.918.815(يف 1 يناير 2015

)44.035.128(-)44.035.128(إعادة تقييم 
)1.540.390(-)1.540.390(إعادة تصنيف إىل الربح أو الخسارة 

47.550.889-47.550.889خسائر انخفاض القيمة 

1.975.371-1.975.371إيرادات شاملة أخرى للسنة 

)11.943.444(-)11.943.444(يف 31 ديسمرب 2015

-)11.943.444(11.943.444إعادة تصنيف بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9 )إيضاح 31(
677.041677.041-تعديل بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9

خالل  من  العادلة  بالقيمة  أسهم  استثامرات  بيع  من  خسارة  تحويل 
2.502.4212.502.421-اإليرادات الشاملة األخرى إىل األرباح املدورة 

1.643.2651.643.265-إعادة تقييم

4.822.7274.822.727-إيرادات شاملة أخرة للسنة 

))7.120.717())7.120.717(-يف 31 ديسمرب 2016

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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16   استبعاد رشكة زميلة 

خالل عام 2015، قامت املجموعة ببيع نسبة 49% من حصتها يف رشكة مخابز األمراء ذ.م.م.، وهي إحدى رشكاتها التابعة، إىل رشكة قطر كواليتي فود 
ذ.م.م. وبالتايل انخفضت حصة امللكية إىل 51%. تم استالم عوائد االستبعاد نقداً مببلغ 3 مليون ريال قطري، وتم اإلنتهاء من عملية البيع بتاريخ 29 يوليو 
2015 حيث انتقلت السيطرة عىل رشكة مخابز األمراء إىل املشرتي. أدرجت حصة امللكية املحتفظ بها يف رشكة مخابز األمراء كاستثامر يف رشكة زميلة، وتم 

احتسابها باستخدام طريقة حقوق امللكية. 

أ( تحليل صايف املوجودات املستبعدة
قامت املجموعة باستبعاد املوجودات واملطلوبات وحقوق املساهمني اعتباراً من تاريخ فقد السيطرة عليها، كالتايل: 

ريال قطري

املوجودات
842.045عقارات ومعدات

421.573مخزون
92.695ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

729.595مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
121.647أرصدة لدى البنوك ونقد

2.207.555

املطلوبات 
)160.322(مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

)206.512(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
)5.190.870(مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة 

)5.557.704(

)3.350.149(صايف املوجودات املرتبطة مبارشة مبجموعة االستبعاد 

كان الربح املحقق من استبعاد الرشكة التابعة كالتايل: 

ريال قطري

3.000.000العوائد املستلمة  
1.641.573يضاف: القيمة الدفرتية للحصة املستبعدة البالغة 49% )العجز(

4.641.573الربح من استبعاد الرشكة التابعة

كان صايف التدفقات النقدية الناتجة من استبعاد جزء من الحصة يف الرشكة التابعة كالتايل: 

ريال قطري

3.000.000املبلغ املستلم يف شكل نقد وبنود مامثلة للنقد 
)121.647(يخصم: األرصدة لدى البنوك والنقد 

2.878.353

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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16   استبعاد رشكة زميلة - تتمة
ب( العمليات غري املستمرة 

إن نتائج العمليات الغري مستمرة املدرجة يف بيان الربح أو الخسارة املوحد ناتجة عن املعامالت املبينة أعاله. تم إعادة عرض الربح لفرتة املقارنة من 
العمليات غري املستمرة لتتضمن تلك العمليات التي توقفت خالل السنة الحالية.  

حتى تاريخ االستبعاد يف 
2015

ريال قطري

1.570املبيعات
)1.118.206(تكلفة املبيعات

)1.116.636(إجاميل الخسارة
)70.225(مصاريف عمومية وإدارية 

)24.708(استهالك

)1.211.569(الخسارة للفرتة حتى تاريخ االستبعاد 
4.641.573ربح من استبعاد الرشكة التابعة 

3.430.004الربح من العمليات غري املستمرة العائد ملاليك املجموعة 

إن صايف التدفقات النقدية من العمليات غري املستمرة كالتايل: 

2015
ريال قطري

)6.414(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 
)60.304(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)66.718(صايف النقص يف النقد والبنود املامثلة للنقد 

ج( مخصص العجز يف رشكة زميلة

إن الحصة البالغة 51% املحتفظ بها يف رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. تتم املحاسبة عنها يف هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية. ويتم 
تحقيق املخصصات بقدر االلتزامات القانونية أو الحكمية التي تتكبدها املجموعة أو املدفوعات التي تقوم بها نيابة عن الرشكة الزميلة. 

إن ملخص املركز املايل كام يف 31 ديسمرب 2015 كالتايل: 

2015
ريال قطري

1.893.715اجاميل املوجودات 
)6.602.495(إجاميل املطلوبات

)4.708.780(صايف العجز

51%حصة املجموعة 

)2.401.478(الحصة النسبية )املخصص النسبي( للمجموعة يف صايف عجز الرشكة الزميلة 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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17  قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

20162015
ريال قطريريال قطري

133.979.70488.900.000تسهيالت مرابحة طويلة األجل 
)371.912()123.066(تكلفة مؤجلة لرتتيب متوييل  

133.856.63888.528.088

12.310.1093.564.833يخصم: الجزء املتداول 

121.546.52984.963.255

ميثل هذا القرض تسهيالت مرابحة تم الحصول عليها من بنك قطر للتنمية بتاريخ 20 يونيو 2014. يحمل القرض معدل ربح سنوي 3% ويسدد عىل 40 
قسط ربع سنوي ابتداء من 30 سبتمرب 2016. يعرض قرض املرابحة بعد خصم التكلفة غري املطفأة للرتتيب التموييل. 

تم الحصول عىل قرض املرابحة لتمويل جزء من عملية االستحواذ عىل رشكة تابعة يف سلطنة عامن خالل السنوات السابقة. تتضمن اتفاقية التسهيل 
رشوط محددة تتعلق بهيكل رأس املال لألنشطة التجارية التشغيلية لرشكة أسواق املرية ش.م.ع.ع.، وهي رشكة تابعة للمجموعة يف سلطنة عامن. خالل 

عام 2016، تم سحب تسهيل إضايف مببلغ 50 مليون ريال قطري من قبل املجموعة.

18  مكافأة نهاية الخدمة للموظفني 

20162015
ريال قطريريال قطري

25.799.69623.384.170يف 1 يناير
5.745.0734.564.955املخصص خالل السنة 

)1.989.107()2.700.872(مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة 
)160.322(-إلغاء تحقيق من استبعاد رشكة تابعة )إيضاح 16( 

28.843.89725.799.696يف 31 ديسمرب

19 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
20162015

ريال قطريريال قطري

405.232.415290.451.283ذمم تجارية دائنة
88.320.60770.573.020توزيعات أرباح مستحقة

33.542.64318.496.861ذمم للمقاولني
37.605.54932.593.164مرصوفات مستحقة 

4.751.9253.820.434مخصص املساهمة يف صندوق األنشطة االجتامعية والرياضية  
3.879.7172.401.478مخصص للعجز لدى إحدى الرشكات الزميلة )إيضاح 10(

785.9161.736.389إيرادات إيجار مؤجلة
11.386.7666.772.089أرصدة دائنة أخرى 

585.505.538426.844.718

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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20 إفصاحات األطراف ذات العالقة 

املعامالت مع األطراف ذات العالقة
متثل األطراف ذات العالقة الرشكات الزميلة، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والرشكات الزميلة، وكبار املساهمني، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي 
اإلدارة العليا للمجموعة، والرشكات التي يكونون فيها املالك الرئيسيون. ويف سياق األعامل العادية، تدخل املجموعة يف معامالت مع أطراف ذات عالقة. 

ويتم املوافقة عىل سياسات التسعري ورشوط املعامالت من قبل إدارة املجموعة.

متتلك قطر القابضة ذ.م.م حصة قدرها 26% من رأس مال الرشكة. ويف سياق األعامل العادية للمجموعة تقوم املجموعة بتوريد بضائعها ملختلف الجهات 
الحكومية وشبه الحكومية يف دولة قطر، كام وتتلقى املجموعة بعض الخدمات من هذه الجهات يف دولة قطر. 

كانت املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة يف بيان الربح أو الخسارة كالتايل:
20162015

ريال قطريريال قطري

املشرتيات: 
2.847.9584.912.717رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. )رشكة زميلة(

املبيعات: 
3.985.9442.101.069رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. )رشكة زميلة(

إيرادات عمولة املبيعات:
1.157.210525.267رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. )رشكة زميلة(

أرصدة األطراف ذات العالقة
كانت األرصدة مع األطراف ذات العالقة واملدرجة يف بيان املركز املايل املوحد كالتايل:

20162015مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة:
ريال قطريريال قطري

الرشكات الزميلة: 
8.465.7715.653.460رشكة مخابز األمراء ذ.م.م. 

11.4696.919رشكة أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م.

8.477.2405.660.379

رشوط وأحكام املعامالت مع األطراف ذات العالقة
تخضع املعامالت مع األطراف ذات العالقة لرشوط مامثلة للرشوط السائدة يف املعامالت طول الذراع. األرصدة املستحقة يف نهاية السنة غري مضمونة وبال 

فائدة وحدوث تسوية نقدا. مل تكن هناك أي ضامنات أو استالم أي مدينون أو دائنون ألي طرف.
تتم املعامالت مع األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار السائدة ملعامالت السوق. األرصدة املستحقة كام يف تاريخ التقرير غري مضمونة وال تحمل فوائد 

ويتم تسويتها نقًدا. مل يتم تقديم أو استالم أية ضامنات ألية مبالغ مدينة أو دائنة ذات صلة باألطراف ذات العالقة. 

مكافآت كبار املوظفني باإلدارة العليا 

20162015
ريال قطريريال قطري

5.152.0115.872.890مكافآت موظفي اإلدارة العليا 
6.234.9365.797.000مكافآت أعضاء مجلس االدارة 

11.386.94711.669.890

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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21  االلتزامات املحتملة 
أ( االلتزامات الرأساملية:

إن االلتزامات الرأساملية التقديرية للمجموعة املتعاقد عليها ومل تجنب لها مخصصات كالتايل: 

20162015
ريال قطريريال قطري

التزامات رأساملية - عقارات ومعدات 
247.558.393195.000.000االلتزامات الرأساملية التقديرية املعتمدة واملتعاقد عليها كام يف تاريخ التقرير

ب( التزامات مبوجب عقد إيجار تشغييل: 
أبرمت املجموعة اتفاقيات تأجري غري قابلة لإللغاء لقطعة أرض ومباين محددة بقطاعات أعامل مختلفة. الحد األدىن لإليجارات املستحقة مستقبالً مبوجب 

عقود اإليجار التشغييل كام يف 31 ديسمرب كالتايل: 

20162015
ريال قطريريال قطري

35.484.55332.122.548خالل سنة واحدة 
91.324.505104.586.596أكرث من سنة وأقل من خمس سنوات 

114.100.39855.786.608أكرث من خمس سنوات

240.909.456192.495.752

22  املطلوبات املحتملة 
العادية  يف 31 ديسمرب 2016، كان لدى املجموعة مطلوبات محتملة تتعلق بخطابات ضامن واعتامدات مستندية وأجور أخرى ناشئة خالل األعامل 

للمجموعة وليس من املتوقع أن ينشأ عنها أي التزامات هامة. تفاصيل املطلوبات املحتملة كالتايل: 

20162015

ريال قطريريال قطري

4.949.6514.780.502خطابات ضامن
892.210232.250اعتامدات مستندية

5.841.8615.012.752

23 أرباح موزعة 
اقرتح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية لعام 2016 بنسبة 90% بواقع 9 ريال قطري للسهم وبإجاميل 180 مليون ريال قطري، وسيتم طرح هذا املقرتح 

عىل املساهمني خالل اجتامع الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليه )2015: 9 ريال قطري للسهم بإجاميل 180 مليون ريال قطري لسنة 2015(.

خالل السنة الحالية املشمولة بالتقرير، وبعد الحصول عىل موافقة املساهمني خالل االجتامع السنوي للمساهمني الذي عقد يف 28 مارس 2016، وزعت 
الرشكة أرباح نقدية بواقع 9 ريال قطري للسهم وبإجاميل 180 مليون ريال قطري عىل املساهمني للسنة املالية 2015 )2015: 9 ريال قطري للسهم 

بإجاميل 180 مليون ريال قطري(. 

24 مساهمة الصندوق االجتامعي  
وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2008، ساهمت املجموعة مببلغ 4.75 مليون ريال قطري من الربح خالل عام 2016 )2015: 3.8 مليون ريال قطري(، أي ما 

يعادل 2.5% من صايف الربح السنوي املعدل للمجموعة والرشكات التابعة، لدعم األنشطة الرياضة والثقافية واالجتامعية والخريية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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25  العائد األسايس واملخفف للسهم 
تحتسب ربحية السهم بقيمة ربح السنة العائد للمساهمني بالرشكة األم عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القامئة خالل السنة. إن العائد األسايس 

املحتسب للسهم يعادل العائد املخفف للسهم، حيث مل تكن هناك اختالفات يف صايف الربح العائد ملساهمي الرشكة األم ولألسهم القامئة.
20162015

199.155.622162.094.323الربح من العمليات املستمرة وغري املستمرة العائد ملساهمي الرشكة األم 

199.155.622158.664.319الربح من العمليات املستمرة العائد ملساهمي الرشكة األم

20.000.00020.000.000املتوسط املرجح لعدد األسهم

العائد األسايس واملخفف للسهم 
9.967.93العائد ملساهمي الرشكة األم من العلميات املستمرة 

0.17-العائد ملساهمي الرشكة األم من العلميات غري املستمرة 

9.968.10إجاميل العائد األسايس واملخفف للسهم

 
26 التحليل القطاعي

ألغراض اإلدارة تنتظم املجموعة يف شكل وحدات أعامل مقسمة حسب املنتجات والخدمات التي تقدمها، ولها ثالثة قطاعات تشغيلية كالتايل: 
قطاع البيع بالتجزئة، ويشمل عمليات بيع ورشاء السلع االستهالكية.. 1
قطاع االستثامر، ويشمل األسهم وصناديق االستثامر املحتفظ بها كاستثامرات متاحة للبيع وودائع ثابتة.. 2
قطاع التأجري، ويشمل تأجري املتاجر يف مراكز التسوق اململوكة للمجموعة. . 3

تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لقطاعات األعامل بصورة منفصلة لغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات بناء 
عىل ربح أو خسارة التشغيل، ويقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها األرباح أو الخسائر التشغيلية يف البيانات املالية املوحدة.  

اإلجاميلالتأجرياالستثامرالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

 السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016:
2.604.445.088--2.604.445.088املبيعات

)2.162.708.043(--)2.162.708.043(تكلفة املبيعات

441.737.045--441.737.045إجاميل الربح
69.255.38569.255.385--إيرادات إيجار املتاجر

9.800.370-9.800.370-إيرادات توزيعات أرباح  
8.410.371-8.410.371-إيرادات فوائد
2.382.602-2.178.393204.209إيرادات أخرى

443.915.43818.414.95069.255.385531.585.773اإليرادات التشغيلية

)278.163.392()1.469.551()896.140()275.797.701(مصاريف عمومية وإدارية
)1.478.239(-)1.478.239(-حصة يف صايف خسارة رشكة زميلة 

)3.581.182(--)3.581.182(تكاليف التمويل 
)48.150.302()4.142.144(-)44.008.158(االستهالك واإلطفاء

120.528.39716.040.57163.643.690200.212.658الربح قبل رضيبة الدخل 
)335.274(--)335.274(مرصوف رضيبة الدخل 

120.193.12316.040.57163.643.690199.877.384الربح من العمليات املستمرة 
----ربح السنة من العمليات غري املستمرة

120.193.12316.040.57163.643.690199.877.384الربح للسنة

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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اإلجاميلالتأجرياالستثامرالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2015:
2.449.080.123--2.449.080.123املبيعات

)2.021.922.739(--)2.021.922.739(تكلفة املبيعات

427.157.384--427.157.384إجاميل الربح

50.333.87250.333.872--إيرادات إيجار املتاجر
9.276.948-9.276.948-إيرادات توزيعات أرباح 

1.051.844-1.051.844-ربح من استثامرات متاحة للبيع
6.459.861-6.459.861-إيرادات فوائد
4.299.476--4.299.476إيرادات أخرى

431.456.86016.788.65350.333.872498.579.385اإليرادات التشغيلية
)252.786.100()2.932.070(-)249.854.030(مصاريف عمومية وإدارية

)47.550.889(-)47.550.889(-خسارة انخفاض القيمة 
)692.902(-)692.902(-حصة يف صايف خسارة رشكة زميلة 

)2.863.370(--)2.863.370(تكاليف التمويل
)35.651.184()2.930.543(-)32.720.641(االستهالك واإلطفاء

44.471.259159.034.940)31.455.138(146.018.819الربح قبل رضيبة الدخل 
)122.492(--)122.492(ربح السنة من العمليات غري املستمرة

44.471.259185.912.448)31.455.138(145.896.327الربح من العمليات املستمرة 
3.430.004--3.430.004ربح السنة من العمليات غري املستمرة 

44.471.259162.342.452)31.455.138(149.326.331الربح للسنة

الحالية )2015: ال يشء(. إن  السنة  القطاعات خالل  الخارجيني. مل تكن هناك مبيعات بني  العمالء  اإليرادات املحققة من  القطاع أعاله  إيرادات  متثل 
السياسات املحاسبية للقطاع هي ذات السياسات املحاسبية للمجموعة املبينة باإليضاح 2. 

يبني الجدول التايل املوجودات القطاعية املتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 وللسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 
2015 عىل التوايل:

اإلجاميلالتأجرياالستثامرالتجزئة
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

املوجودات القطاعية:

1.623.236.880423.741.919143.903.3892.190.882.188يف 31 ديسمرب 2016 

1.565.832.359343.361.31757.172.8391.966.366.515يف 31 ديسمرب 2015 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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26  التحليل القطاعي – تتمة 

جغرافيا، تعمل املجموعة يف كل من دولة قطر وسلطنة عامن. وفيام ييل ملخص ألهم األرصدة املتعلقة باألعامل يف كال البلدين:

اإلجاميلُعامنقطر

201620152016201520162015

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

2.006.337.9641.780.535.474184.544.224185.831.0412.190.882.1881.966.366.515إجاميل املوجودات

727.256.447520.914.78020.985.96320.257.722748.242.410541.172.502إجاميل املطلوبات

 
اإلجاميلُعامنقطر

201620152016201520162015

ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

2.468.794.8422.301.843.934135.650.246147.236.1892.604.445.0882.449.080.123املبيعات 

197.452.732160.326.8432.424.6522.015.609199.877.384162.342.452األرباح

27 رشكات تابعة هامة مملوكة جزئياً 

املعلومات املالية للرشكات التابعة ذات الحصص املادية غري املسيطرة كالتايل: 
 

نسبة حصة امللكية إىل الحصص غري املسيطرة: 

 الحصص غري املسيطربلد التأسيسالرشكة التابعة
عليها

األرصدة املرتاكمةالربح املوزع )الخسارة املوزعة(

201620152016201520162015

30735.171264.63239.495.81538.760.644%30%ُعامنأسواق املرية
1.392.4421.400.217)7.062()7.775(30%30%ُعامناملرية عامن

رشكة ألجي للبيع بالتجزئة إس إيه 
2.5948.228)9.441()5.634(49%49%سويرساآر إل

721.762248.12940.890.85140.169.089

إيضاحات:
لدى املجموعة القدرة عىل تعيني أو عزل غالبية أعضاء مجلس اإلدارة للرشكات التابعة املذكورة أعاله. يتم تحديد األنشطة ذات الصلة لهذه الرشكات 
التابعة من قبل مجلس اإلدارة عىل أساس أغلبية التصويت. ولذلك ترى إدارة املجموعة أن املجموعة لديها سيطرة عىل هذه الرشكات التابعة، وبالتايل 

تم دمجها يف هذه البيانات املالية املوحدة. 

فيام ييل ملخص املعلومات املالية املتعلقة بالرشكات التابعة للمجموعة التي لديها حصص غري مسيطرة هامة. وحيث أنه ال توجد صفقات وأرصدة هامة 
يف رشكة ألجي للبيع بالتجزئة إس إيه آر إل، مل تدرج املبالغ ذات الصلة يف ملخص املعلومات املالية. إن ملخص املعلومات املالية أدناه ميثل املبالغ قبل 

الخصومات داخل املجموعة.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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أسواق املرية واملرية عامن 
20162015

ريال قطريريال قطري

135.650.245147.236.189إيرادات 
9.327.9188.643.752إيرادات أخرى

)155.021.373()142.553.511(مرصوفات 

2.424.652858.568الربح للسنة 

العائد إىل: 
1.697.256600.998مساهمي الرشكة األم 

727.396257.570الحصص غري املسيطر عليها 

2.424.652858.568

بيان املركز املايل:
20162015

ريال قطريريال قطري

146.268.162145.734.571موجودات غري متداولة 
42.880.67644.732.709موجودات متداولة

189.148.838190.467.280

95.405.92893.708.676حقوق امللكية العائدة ملساهمي الرشكة األم 
40.888.25740.160.861الحصص غري املسيطر عليها 

951.060839.050مطلوبات غري متداولة 

51.903.59355.758.693مطلوبات متداولة

189.148.838190.467.280

بيان التدفقات النقدية
20162015

ريال قطريريال قطري

)1.487.292(14.551.597صايف النقد من )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية 
)2.953.341()13.297.682(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثامرية

7.842.963)7.801.105(صايف النقد )املستخدم يف( من األنشطة التمويلية

3.402.330)6.547.190(صايف )النقص( الزيادة يف النقد والبنود املاثلة للنقد

 
28  إدارة املخاطر املالية  

األهداف والسياسات
املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة تتضمن ذمم دائنة وقروض وتسهيالت. ويتمثل الغرض الرئييس من هذه املطلوبات املالية يف الحصول عىل التمويل 
لعمليات املجموعة. ولدى املجموعة موجودات مالية مختلفة تتضمن ذمم تجارية مدينة، ذمم مدينة وأخرى، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، 
واستثامرات يف أوراق مالية، ونقد وأرصدة لدى البنوك، وتنشأ هذه املوجودات مبارشة من عمليات املجموعة. تتمثل املخاطر الهامة الناتجة عن األدوات 
املالية للمجموعة يف مخاطر السوق، ومخاطر االئتامن، ومخاطر السيولة. تقوم اإلدارة مبراجعة واعتامد السياسات املتعلقة بإدارة كل من هذه املخاطر، 

ونلخصها فيام ييل: 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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28  إدارة املخاطر املالية – تتمة 
 مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق يف تأثري تقلبات أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار رصف العمالت األجنبية وأسعار األسهم، عىل الدخل أو حقوق امللكية 
 أو قيمة األدوات املالية للمجموعة. تقوم اإلدارة مبراجعة واعتامد السياسات املتعلقة بإدارة كل من تلك املخاطر، والتي نلخصها فيام ييل: 

 مخاطر أسعار الفائدة
تتمثل مخاطر أسعار الفائدة يف مخاطر تغري القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية نتيجة لتقلبات أسعار الفائدة بالسوق. ويتعلق 

تعرض املجموعة ملخاطر التغريات يف أسعار الفائدة بالسوق بشكل أسايس بالودائع تحت الطلب التي تحمل أسعار فائدة عامئة. 

إن حساسية بيان الربح أو الخسارة املوحد هو تأثري التغريات املفرتضة يف أسعار الفائدة عىل ربح املجموعة لسنة واحدة بناء عىل املوجودات املالية التي 
تحمل أسعار فائدة عامئة كام يف 31 ديسمرب. يتوقع أن يكون النقص يف أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثري الزيادات املبينة أدناه:

                                                                        
التأثري عىل الربح التغري يف 

ريال قطرينقاط األساس
2016

369.191+25أسهم مدرجة

2015
495.915+25أسهم مدرجة

مخاطر أسعار األسهم
يوضح الجدول التايل حساسية تأثري التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة املدرجة يف حقوق امللكية للتغريات املعقولة املحتملة يف أسعار األسهم، مع ثبات 

كافة املتغريات األخرى. يتوقع أن يكون تأثري االنخفاض يف أسعار األسهم مساوياً ومعاكساً لتأثري الزيادات املبينة.

التأثري عىل حقوق التغري يف أسعار األسهم
امللكية

ريال قطري

2016
7.278.736+5٪استثامرات متاحة للبيع – مدرجة 

2015
9.828.135+5%استثامرات متاحة للبيع – مدرجة 

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي خطر تقلب قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار العمالت األجنبية. وحيث أن سعر الريال القطري مرتبط بالدوالر 

األمرييك، ال تعترب األرصدة بالدوالر األمرييك متثل مخاطر عمالت أجنبية هامة، نسبة لألرصدة القليلة املستحقة بعمالت أجنبية غري الدوالر األمرييك.

مخاطر االئتامن
تتعرض املجموعة للمخاطر االئتامنية يف حال عجز األطراف املقابلة عن سداد املدفوعات عند استحقاقها فيام يتعلق مبا ييل: 

• مدفوعات الذمم التجارية املدينة، حيث يجب سداد الفواتري خالل 120 يوماً من إصدارها.	
• التدفقات النقدية التعاقدية للودائع البنكية املدرجة بالتكلفة املطفأة. 	

يتم تطبيق طرق تصنيف املخاطر االئتامنية وفيام يتعلق باملوجودات املالية منذ 1 يناير 2016 أدناه كالتايل: 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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تأخذ املجموعة باالعتبار احتامل عجز األطراف املقابلة عن السداد عند التحقيق املبديئ للموجودات وما إذا كانت هناك زيادة هامة يف املخاطر االئتامنية 
عىل أساس مستمر خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. ولتحديد ما إذا كانت هناك زيادة هامة يف املخاطر االئتامنية، تقوم املجموعة مبقارنة مخاطر التأخر يف 
السداد املتعلقة بأحد املوجودات كام يف تاريخ التقرير مع مخاطر تأخر السداد يف تاريخ تحقيقها املبديئ، وتأخذ باالعتبار خالل ذلك املعلومات املعقولة 

والداعمة املتوفرة للفرتات املستقبلية. وعىل وجه الخصوص يتم األخذ باالعتبار املؤرشات التالية:  

• التصنيف االئتامين الخارجي )حسبام يكون متاحاً(. 	
• التغريات السلبية الهامة الفعلية أو املتوقعة يف األعامل التجارية أو الظروف املالية أو االقتصادية التي يتوقع أن ينتج عنها تغرياً هاماً يف قدرة العميل 	

عىل الوفاء بالتزاماته.
• التغريات الهامة الفعلية أو املتوقعة يف النتائج التشغيلية للعميل. 	
• الزيادة الهامة للمخاطر االئتامنية املتعلقة باألدوات املالية األخرى لنفس العميل. 	
• التشغيلية 	 النتائج  التغريات يف حالة السداد للعمالء داخل املجموعة والتغري يف  الهامة يف األداء أو السلوك املتوقع للعميل، مبا يف ذلك  التغريات 

للعميل. 
وبغض النظر عن التحليل أعاله، يفرتض أن تكون هناك زيادة هامة باملخاطر االئتامنية إذا تخلف املدين عن سداد مدفوعاته التعاقدية ألكرث من 30 يوماً. 

ويتمثل التخلف عن سداد املوجودات املالية يف تأخر الطرف املقابل عن سداد املدفوعات التعاقدية خالل 120 يوماً من تاريخ استحقاقها. 

تشطب املوجودات املالية يف حال انعدام التوقعات املعقولة السرتدادها، مثل عجز املدين عن الدخول يف اتفاق إلعادة الجدولة مع املجموعة. تشطب 
املجموعة القروض أو الذمم املدينة يف حال تأخر املدين عن سداد الدفعات التعاقدية ألكرث من 120 يوماً، وبعد شطب القروض أو الذمم املدينة تقوم 

املجموعة بإجراءات تنفيذية ملحاولة اسرتداد املبالغ املستحقة. تدرج املبالغ املسرتدة يف بيان الربح أو الخسارة املوحد عند اسرتدادها.  

)1( الطريقة العامة 
يتم استخدام الطريقة العامة يف حالة الودائع الثابتة والذمم التجارية املدينة ذات الرشوط االئتامنية طويلة األجل. تحتسب املجموعة للمخاطر االئتامنية 
بتكوين مخصصات كافية للخسائر االئتامنية املتوقعة بصورة دورية. وعند احتساب معدالت الخسائر االئتامنية املتوقعة تأخذ املجموعة باالعتبار معدالت 
الخسائر التاريخية لكل فئة من الذمم املدينة وتقوم بضبطها وفقاً للبيانات املستقبلية حول االقتصاد الكيل. تقوم املجموعة بتكوين مخصصات للخسائر 

االئتامنية مقابل هذه املوجودات املالية كام يف 31 ديسمرب 2016، كالتايل: 

التصنيف االئتامين الفئة 
الخارجي

معدل الخسارة 
االئتامنية 
املتوقعة

أساس تحقيق مخصص 
الخسائر االئتامنية املتوقعة

إجاميل القيمة الدفرتية 
التقديرية

عند تأخر السداد

القيمة الدفرتية )بعد 
خصم مخصص انخفاض 

القيمة(

ودائع قصرية األجل
فئة االستثامر

خسائر متوقعة عىل مدى أجل %0.3
252.526.991251.809.016االئتامن

ذمم تجارية مدينة من 
3.4%فئة االستثامرجهات حكومية

خسائر متوقعة عىل مدى أجل 
8.691.1858.661.584االئتامن

)2( الطريقة املبسطة
للخسائر  املخصصات  اتخاذ  يف  املبسطة  الطريقة  بتطبيق  املجموعة  تقوم  الحكومية،  الهيئات  من  املدينة  الذمم  باستثناء  املدينة،  بالذمم  يتعلق  فيام 
االئتامنية املتوقعة كام هو منصوص عليه باملعيار الدويل للتقارير املالية 9، حيث يجيز املعيار استخدام مخصصات الخسارة عىل مدى أعامر الذمم املدينة. 

تم تحديد مخصصات الخسائر كام يف 31 ديسمرب 2016 كالتايل:

31 ديسمرب 2016

مستحق السداد 
حالياً

متأخر السداد 
منذ 30-60 يوما

متأخر السداد 
منذ 61-90 يوما

متأخر السداد 
منذ 120-91 

يوما

متأخر السداد منذ 
أكرث من 120 يوم

اإلجاميل

2.279.3781.171.984210.486157.0361.243.0575.061.941إجاميل القيمة الدفرتية

194.808193.859136.097132.9441.092.8101.750.518مخصص الخسارة 

تتضمن الخسائر االئتامنية أدناه أيضاً معلومات مستقبلية.
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

يف 31 ديسمرب 2016
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مخاطر االئتامن  – تتمة
الطريقة املبسطة  – تتمة

إن مخصص الخسارة كام يف 31 ديسمرب 2015 يتم تسويته مع مخصص الخسارة االفتتاحي كالتايل: 

 اإلجاميلالطريقة املبسطةالطريقة العامة
ريال قطريريال قطريريال قطري

مخصص الخسارة الختامي كام يف 31 ديسمرب 2015 )محتسب وفقاً ملعيار املحاسبة 
2.320.0462.320.046-الدويل 39( 

-)891.264(891.264املبالغ املعدلة من خالل األرباح املدورة 

مخصص الخسارة االفتتاحي كام يف 1 يناير 2016 )محتسب وفقاً للمعيار الدويل 
891.2641.428.7822.320.046للتقارير املالية 9(

321.736178.048)143.688(مخصص الخسارة )رد املخصص( املدرج يف الربح أو الخسارة خالل السنة 

747.5761.750.5182.498.094كام يف 31 ديسمرب 2016 

إن إجاميل القيمة الدفرتية للذمم التجارية املدينة مببلغ 11.914.729 مليون ريال قطري )2015: 13.832.546 مليون ريال قطري(.

خالل عام 2016، مل تقم املجموعة بشطب أية ذمم تجارية مدينة، وال تتوقع اإلدارة تحصيل أية تدفقات نقدية مستقبلية أو اسرتداد مبالغ التدفقات 
النقدية املشطوبة سابقاً. 

يعرض إجاميل مخصص الخسارة كالتايل:
2016

ريال قطري

1.780.129مخصص الذمم التجارية املدينة )إيضاح 12(
717.965مخصص الودائع ألجل بالتكلفة املطفأة 

2.498.094

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة يف عدم استطاعت املجموعة الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. إن وسيلة املجموعة إلدارة مخاطر السيولة هي أن تضمن 
بقدر اإلمكان أن يكون لديها دامئاً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها، يف الظروف العادية وغري العادية، ودون أن تتكبد خسائر غري مقبولة أو 

املخاطرة بسمعة املجموعة.
                                      

التعاقدية غري املخصومة وأسعار الفائدة الحالية  الجدول التايل يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات املجموعة كام يف 31 ديسمرب بناء عىل املدفوعات 
بالسوق.

اإلجاميلأكرث من 5 سنوات1 – 5 سنواتأقل من سنة واحدةعند الطلب
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

يف 31 ديسمرب 2016
405.232.415--405.232.415-دائنون تجاريون

88.320.607---88.320.607توزيعات أرباح مستحقة 
44.929.409--44.929.409-ذمم دائنة أخرى

16.256.91065.027.64075.969.334157.253.884-قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

88.320.607466.418.73465.027.64075.969.334695.736.315

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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اإلجاميلأكرث من 5 سنوات1 – 5 سنواتأقل من سنة واحدةعند الطلب
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

يف 31 ديسمرب 2015
290.451.283--290.451.283-دائنون تجاريون

70.573.020---70.573.020توزيعات أرباح مستحقة 
25.268.950--25.268.950-ذمم دائنة أخرى

6.517.28741.292.49459.357.960107.167.741-قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

70.573.020322.237.52041.292.49459.357.960493.460.994

إدارة رأس املال
تقوم املجموعة بإدارة رأساملها لتكون قادرة عىل االستمرار يف عملياتها وفقاً ملبدأ االستمرارية ولتعظيم العائد للمساهمني من خالل االستفادة املثىل من 
أرصدة الدين وحقوق امللكية. تقوم املجموعة بإدخال تعديالت عىل هيكل رأس املال يف ضوء التغريات يف الظروف االقتصادية والتجارية، وخالل ذلك قد 
تقوم املجموعة بتعديل األرباح املوزعة عىل املساهمني أو إصدار أسهم جديدة. مل يتم إدخال أية تعديالت عىل األهداف والسياسات والعمليات خالل 

السنوات املنتهية يف 31 ديسمرب 2016 و 31 ديسمرب 2015. 

رأس املال يتضمن رأس املال املدفوع واألرباح املدورة، ويقدر مببلغ 485.829.206 ريال قطري كام يف 31 ديسمرب 2016 )2015: 473.927.930 ريال 
قطري(. 

29  القيمة العادلة لألدوات املالية
تتكون األدوات املالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية.

املوجودات املالية تتضمن نقد وبنود مامثلة للنقد، واستثامرات متاحة للبيع، ووذمم تجارية مدينة، وذمم مدينة أخرى، بينام تتضمن املطلوبات املالية 
قروض وتسهيالت، وذمم تجارية دائنة، وذمم دائنة أخرى. 

إن القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية، باستثناء بعض االستثامرات املتاحة للبيع غري املدرجة املسجلة بالتكلفة، ال تختلف بصورة مادية 
عن قيمتها الدفرتية.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم املجموعة التدرج التايل لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية حسب تقنيات التقييم:

األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف أسواق عاملة ملوجودات أو مطلوبات مامثلة.:املستوى 1

تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأثري هام عىل القيمة العادلة املسجلة، واضحة بصورة مبارشة أو غري مبارشة، و:املستوى 2 

التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأثري هام عىل القيمة العادلة املسجلة والتي ال تعتمد عىل بيانات سوقية واضحة.:املستوى 3

كام يف 31 ديسمرب، كان لدى املجموعة األدوات املالية التالية مقاسة بالقيمة العادلة: 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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29  القيمة العادلة لألدوات املالية  – تتمة
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  – تتمة

املستوى 3املستوى 2املستوى 1اإلجاميل 
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

31 ديسمرب 2016 
--145.574.712145.574.712أسهم مدرجة

14.352.159--14.352.159أسهم غري مدرجة

املستوى 3املستوى 2املستوى 1اإلجاميل31 ديسمرب 2015 
ريال قطريريال قطريريال قطريريال قطري

--196.562.702196.562.702أسهم مدرجة

 
خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016، مل تكن هناك تحويالت بني املستوى 1 واملستوى 2 لقياس القيمة العادلة، ومل يتم التحويل من أو إىل املستوى 

3 من قياس القيمة العادلة. 
كام يف 31 ديسمرب 2015، تتضمن االستثامرات يف األوراق املالية استثامرات غري مدرجة مببلغ 13.700.119 ريال قطري مسجلة بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض 

يف القيمة، حيث أنه ال ميكن تقييم قيمتها العادلة بصورة مؤقتة بسبب عدم اليقني حول التدفقات النقدية.

30  التقديرات واالفرتاضات املحاسبية الهامة 
خالل تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة، استخدمت اإلدارة بعض التقديرات واالفرتاضات لتحديد املبالغ التي تم إدراجها بالبيانات املالية. كانت 

التقديرات واالفرتاضات الهامة املستخدمة كالتايل: 

انخفاض قيمة املخزون       
تدرج البضاعة يف السجالت بالتكلفة أو القيمة املمكن تحقيقها أيهام أقل. يف حال وجود بضاعة قدمية أو غري صالحة لالستخدام، يتم تقدير صايف القيمة 
املمكن تحقيقها منها. يتم هذا التقدير عىل أساس فردي للبضاعة الفردية الهامة. أما البضاعة الفردية غري الهامة ولكنها قدمية أو غري صالحة لالستخدام 

فيتم التقدير بصورة جامعية لها ويحتسب لها مخصص وفقاً لنوع البضاعة ودرجة التقادم و عدم الصالحية عىل أساس أسعار البيع التقديرية. 

األعامر اإلنتاجية للعقارات واملعدات واملوجودات غري امللموسة 
تقوم املجموعة بتحديد األعامر اإلنتاجية التقديرية للعقارات واملعدات الحتساب االستهالك. يتم هذا التقدير بعد األخذ يف االعتبار االستخدام املتوقع أو 
التآكل الطبيعي للموجودات. تراجع إدارة املجموعة القيمة املتبقية واألعامر اإلنتاجية سنوياً، ويتم تعديل قسط االستهالك املستقبيل عندما ترى اإلدارة 

أن األعامر اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 

انخفاض قيمة الشهرة 
إن تحديد ما إذا كان الشهرة منخفضة القيمة يتطلب تقدير القيمة عند االستخدام لوحدات توليد النقد املخصص لها الشهرة. ويتطلب احتساب القيمة 
عند االستخدام أن تقوم اإلدارة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من وحدات توليد النقد وسعر خصم مناسب الحتساب القيمة الحالية. 
تحدد اإلدارة املبلغ القابل لالسرتداد لوحدات توليد النقد بناء عىل حساب القيمة عند االستخدام والتي تستخدم فيها توقعات التدفقات النقدية بناء 
عىل اإليرادات املتوقعة وهامش الربح املتوقع لفرتة 5 سنوات منفصلة. تم تعديل التوقعات املتعلقة بالربح قبل الفوائد والرضائب واالستهالك واإلطفاء 
)EBITDA( مقابل التغريات يف متطلبات رأس املال العامل والنفقات الرأساملية للتوصل إىل التدفقات النقدية الحرة املتوقعة. استخدمت اإلدارة معدل 

خصم 8% )2015: 7%( ومعدل منو نهايئ %3.6 )2015: %5(. 
مبدأ االستمرارية

التي تجعلها قادرة عىل االستمرار يف أعاملها يف  قامت اإلدارة بتقييم مقدرة املجموعة عىل االستمرار يف أعاملها وأقتنعت بأن املجموعة متلك املوارد 
املستقبل املنظور. باإلضافة إىل ذلك فإن إدارة املجموعة ليست عىل علم بأي مشكالت جوهرية تلقى بالشك عىل مقدرة املجموعة باالستمرار. وعليه 

تقوم اإلدارة يف إعداد البيانات املالية املوحدة عىل أساس مبدأ االستمرارية. 
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016
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31 التغريات يف السياسات املحاسبية  

كام هو موضح يف السياسات املحاسبية )إيضاح 2(، فقد قامت املجموعة مبكراً بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 الصادر يف يوليو 2014، مام 
أدى إىل حدوث بعض التغريات يف السياسات املحاسبية وتعديل املبالغ املعرتف بها يف البيانات املالية. ووفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدويل للتقارير 

املالية 9، مل يتم تعديل أرقام املقارنة. 

تم تغيري السياسات املحاسبية لتتامىش مع املعيار الدويل للتقارير املالية 9 الصادر عن مجلس معايري املحاسبة الدولية يف يوليو 2014. يحل املعيار الدويل 
للتقارير املالية 9 محل معيار املحاسبة الدويل 39 الذي ينظم تحقيق وتصنيف وقياس املوجودات املالية واملطلوبات املالية، وإلغاء تحقيق األدوات املالية، 
وانخفاض قيمة املوجودات املالية، ومحاسبة التحوط. كام يقوم املعيار الدويل للتقارير املالية 9 بتعديل هام عىل املعايري األخرى املتعلقة باألدوات املالية، 

مثل املعيار الدويل للتقارير املالية 7 »األدوات املالية: اإلفصاحات«.

)أ( تصنيف وقياس األدوات املالية
كان التأثري اإلجاميل عىل األرباح املدورة للمجموعة نتيجة لتصنيف وقياس األدوات املالية كام يف 1 يناير 2016 كالتايل:  

ريال قطري

273.927.930األرباح املدورة كام يف 31 ديسمرب 2015 )كام يف التقرير السابق(
)569.877(النقص يف مخصص الذمم التجارية املدينة

569.877الزيادة يف مخصص الودائع ألجل بالتكلفة املطفأة

-تعديل عىل األرباح املدورة بعد تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9

273.927.930األرباح املدورة كام يف 1 يناير 2016 )معدلة(

يف 1 يناير 2016، قامت إدارة املجموعة بتحديد مناذج األعامل التي تنطبق عىل املوجودات املالية املحتفظ بها من قبل املجموعة يف تاريخ التطبيق األويل 
للمعيار الدويل للتقارير املالية 9  )1 يناير 2016( وقامت بتصنيف األدوات املالية ضمن الفئات املالمئة مبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية 9. كانت 

التأثريات الهامة نتيجة إلعادة التصنيف كالتايل: 

متاحة للبيع 

موجودات مالية 
أخرى 

)بالتكلفة املطفأة( 

بالقيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
الشاملة األخرى 

إجاميل املوجودات 
املالية

ريال قطريريال قطريريال قطرياملوجودات املالية – 1 يناير 2016

250.100.590-210.262.82139.837.769الرصيد االفتتاحي 

تعديل بعد التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية 9

إعادة تصنيف األسهم املحتفظ بها لغري املتاجرة من “متاحة للبيع” 
-210.262.821-)210.262.821(إىل “بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى”

39.837.769210.262.821250.100.590-الرصيد االفتتاحي 

* تتضمن املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة، باستثناء النقد والبنود املامثلة للنقد.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
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إن تأثري هذه التغريات عىل حقوق املساهمني للمجموعة كالتايل:

االحتياطيات – يناير 2016

التأثري عىل االحتياطيات 
املتاحة للبيع

التأثري عىل احتياطي القيمة 
العادلة من خالل اإليرادات 

الشاملة األخرى

التأثري عىل األرباح 
املدورة*

ريال قطريريال قطريريال قطري

الرصيد االفتتاحي 
--)11.943.044(تعديل بعد التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية 9

إعادة تصنيف األسهم املحتفظ بها لغري املتاجرة من “متاحة 
الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  “بالقيمة  إىل  للبيع” 

-)11.943.044(11.943.044األخرى”

-)11.943.044(الرصيد االفتتاحي 

)1( استثامرات األسهم املصنفة سابقاً كاستثامرات متاحة للبيع
قررت املجموعة عرض تغريات القيمة العادلة لكافة استثامرات األسهم املصنفة سابقاً كاستثامرات متاحة للبيع يف اإليرادات الشاملة األخرى نظراً ألن هذه 
االستثامرات غري محتفظ بها للمتاجرة. ونتيجة لذلك، تم إعادة تصنيف موجودات بقيمة عادلة مببلغ 210.262.821 ريال قطري من موجودات مالية 
متاحة للبيع إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، كام تم إعادة تصنيف خسارة يف القيمة العادلة مببلغ 11.943.444 
ريال قطري من احتياطي املوجودات املالية املتاحة للبيع إىل احتياطي املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى يف 1 يناير 
2016. مل يتم إعادة تصنيف أية مبالغ أخرى من احتياطيات الربح أو الخسارة نتيجة استبعاد أدوات حقوق امللكية. تم إدراج أرباح مببلغ 9.800.370 

ريال قطري يف بيان الربح أو الخسارة املوحد. 

)2( إعادة تصنيف األدوات املالية نتيجة لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 9
يف تاريخ التطبيق املبديئ، وهو 1 يناير 2016، كان تصنيف وقياس األدوات املالية للمجموعة كالتايل:

القيمة الدفرتيةفئة القياساملوجودات املالية - 1 يناير 2016
األصلية 

)معيار املحاسبة 
الدويل 39(

الجديدة 

)املعيار الدويل 
للتقارير املالية 9(

األصلية 

ريال قطري

الجديدة

 ريال قطري

الفرق

ريال قطري

املوجودات املالية غري املتداولة

متاحة للبيعاستثامرات يف أوراق مالية

بالقيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

210.262.821210.939.862677.041الشاملة األخرى

املوجودات املالية املتداولة

-13.832.54613.832.546بالتكلفة املطفأةبالتكلفة املطفأة ذمم تجارية مدينة
-469.479.342469.479.342بالتكلفة املطفأةبالتكلفة املطفأةنقد وبنود مامثلة للنقد

-26.005.22326.005.223بالتكلفة املطفأةبالتكلفة املطفأةذمم مدينة أخرى 

)ب( انخفاض قيمة املوجودات املالية

لدى املجموعة النوعني التاليني من املوجودات املالية تخضع لنموذج الخسائر االئتامنية املتوقعة الجديد وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 9:

• الذمم التجارية املدينة	
• املوجودات املالية األخرى املدرجة بالتكلفة املطفأة 	

يتعني عىل املجموعة، وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 9، أن تعيد النظر يف طريقة احتساب انخفاض القيمة لكل فئة من هذه الفئات من املوجودات.
إن تأثري التغري يف طريقة احتساب انخفاض القيمة عىل حقوق امللكية للمجموعة تم ايضاحه بالجدول أعاله. 

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
يف 31 ديسمرب 2016


