
نظرة عامة على نشاطات الشركة في ٢٠١٦

تقییم األداء

مؤشرات العملیات

المؤشرات المالیة

النتائج المالیة
المبیعات وٕاجمالي األرباح

بلغ اجمالي المبیعات في هذا العام ٢,٦٠٤,٤ ملیون لایر قطري مقارنة مع ٢,٤٤٩,١ ملیون لایر قطري في عام ٢٠١٥، بنسبة زیادة ٦,٣٪ ( ١٥٥,٣ ملیون 
لایر قطري). وساهم الفرعین اللذین تم افتتاحهما فى ٢٠١٦ ( بوسدرة في شهر أكتوبر وشمال السیلیة (المعراض) في شهر دیسمبر) في رفع مبیعات المجموعة 

بمبلغ ٧,٥ ملیون لایر قطري. 
كما ارتفع اجمالي الربح بمبلغ ١٤,٥ ملیون لایر قطري بنسبة ٣,٤٪ لیصل إلى ٤٤١,٧ ملیون لایر قطري في عام ٢٠١٦ ، مقارنة بـ  ٤٢٧,٢ ملیون لایر 

قطري في عام ٢٠١٥.
إیرادات التشغیل 

زادت إیرادات التشغیل  بنسبة ٦,٦٪، من ٤٩٨,٦  ملیون لایر قطري الى ٥٣١,٦ ملیون لایر قطري.
كما زادت إیرادات تأجیر المحالت في مختلف فروع الشركة في عام ٢٠١٦ بنسبة ٣٧,٦٪ لتصل إلى ٦٩,٣ ملیون لایر قطري مقارنة بـ ٥٠,٣ ملیون لایر 

قطري عام ٢٠١٥.
صافي الربح العائد لمساهمي  الشركة

على الرغم من أن هذا العام كان ملیئا بالتحدیات، فقد انهت المجموعة العام ٢٠١٦ بصافي أرباح عائدة إلى مالكي الشركة االم، 
بزیادة بنسبة ٢٢,٩٪ لتصل الى ١٩٩,٢ ملیون لایر قطري في عام ٢٠١٦ 

العائد على السهم 
بلغ العائد على السهم لمالكي الشركة األم في عام ٢٠١٦ مبلغ ٩,٩٦ لایر قطري للسهم مقارنة مع ٨,١٠ لایر للسهم في عام ٢٠١٥.

األرباح الموزعة - ٢٠١٦
في اجتماعه الذي عقد بتاریخ ٢٠ فبرایر ٢٠١٧، اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بقیمة ٩ ریـاالت قطري للسهم بإجمالي ١٨٠ ملیون لایر قطري 

للمساهمین والتي تخضع لموافقة الجمعیة العمومیة العادیة. 
إجمالي الموجودات 

ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة ١١,٤ ٪ (٢٢٤,٥ ملیون لایر قطري)، من ١,٩٦٦,٤ ملیون لایر قطري في عام ٢٠١٥ ، الى ٢,١٩٠,٩ ملیون لایر قطري 
في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

إجمالي حقوق المساهمین
ارتفع إجمالي حقوق المساهمین بنسبة ١,٢٪ (١٧,٤ ملیون لایر قطري) من ١,٤٢٥,٢ ملیون لایر قطري في عام ٢٠١٥ إلى  ١,٤٤٢,٦ ملیون لایر قطري 

في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.
دیون للبنك 

بلغت القروض البنكیة المتداولة وغیر المتداولة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ مبلغ وقدره ١٣٣,٨ ملیون لایر قطري یتعلق هذا المبلغ بقرض أخذ من بنك قطر 
للتنمیة لتوفیر التمویل الجزئي للشركة لالستحواذ وتطویر وتجدید الفروع فى عمان . 

توزیعات االرباح
ارتفعت توزیعات األرباح النقدیة لعام ٢٠١٦ بنسبة ٥,٦٪ لتصل إلى ٩,٨ ملیون لایر قطري مقارنة بمبلغ ٩,٣ ملیون لایر قطري في ٢٠١٥.

افتتاح مركزي تسوق في بوسدرة وشمال السیلیة (المعراض)

الوصول إلى المراحل النهائیة من التحضیرات الفتتاح ثالثة مراكز تسوق أخرى في أم صالل علي،  الوكرة (شرق) و لعبیب ٢، من المتوقع تدشینها 
في الربع األول من عام ٢٠١٧

توقیع عقود إنشاء ستة فروع جدیدة في عدد من المناطق في قطر

توقیع اتفاقیة تعاون مع بنك قطر للتنمیة وذلك بهدف تعزیز عالقات التعاون وتبادل الخبرات في مجال ریادة األعمال، وتقدیم الدعم والتمویل لقطاع 
الشركات الصغیرة والمتوسطة

مشاركة المیرة النشطة في المبادرة الثنائیة بین وزارة البلدیة والبیئة ووزارة االقتصاد والتجارة لدعم وتشجیع المزارعین المحلیین ومنح المستهلكین 
أجود المنتجات الطازجة وبأسعار مناسبة

التفاوض مع شركة مشیرب العقاریة، التابعة لمؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع الفتتاح فرع في مشیرب قلب الدوحة، المشروع المتعدد 
االستخدامات الذي صمم لیعید إحیاء الوسط العمراني لمدینة الدوحة

توقیع عقد مع مؤسسة قطر للتربیة والعلوم وتنمیة المجتمع إلستئجار ثالث مواقع وذلك لتشغیلها من قبل شركة المیرة للمواد االستهالكیة بمساحة 
اجمالیة قدرها ٣٠١ متر مربع

إطالق العرض الرمضاني االستثنائي بتقدیم " ١٤٣٧ منتجًا بسعر التكلفة" تیمنًا بالسنة الهجریة ١٤٣٧، وذلك في اطار التزامها المتواصل بتقدیم 
األفضل للمستهلكین وتعزیز القیم االجتماعیة في الدولة. وحمل عرض المیرة الرمضاني شعار " ثقتكم تلهمنا العطاء في شهر العطاء: خیرات رمضان 

١٤٣٧هـ تأتیكم بـ١٤٣٧ منتجًا بسعر التكلفة

احتفال شركة المیرة للمواد االستهالكیة (ش.م.ق) في الذكرى السنویة الحادیة عشرة مع سحوبات كبرى على القسائم حیث حالف الحظ ١١ فائزًا 
وربح كل منهم جائزة كبرى بقیمة ١١,١١١ لایر قطري، باإلضافة إلى ٥٩٠ جائزة أخرى كانت بانتظار المتسوقین في فروع المیرة.

إبرام عددًا من عقود االنتفاع بأراٍض حكومیة في عدة مناطق في سلطنة ُعمان مع وزارة االسكان في السلطنة، بما یفسح المجال إلنشاء فروع جدیدة 
لشركة المیرة

الفوز بجائزة قطر للمسؤولیة االجتماعیة ٢٠١٦ عن فئة الشركات الكبیرة

تبوء مكانة رائدة كواحدة بین الشركات القطریة الخمس في قائمة "مارمور مینا إنتلیجنس" للشركات الثالثین الغیر مصرفیة األكثر قیمة في دول مجلس 
التعاون الخلیجي
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ارتفاع مبیعات المجموعة بنسبة ٦,٣٪ (١٥٥,٣ ملیون لایر قطري) ، لتقفز من ٢,٤٤٩,١ ملیون لایر قطري إلى ٢,٦٠٤,٤ ملیون لایر قطري 

ارتفاع اجمالي الربح للمجموعة بنسبة  ٣,٤٪ (١٤,٥ ملیون لایر قطري)، من ٤٢٧,٢ ملیون لایر قطري الى ٤٤١,٧ ملیون لایر قطري 

ارتفاع ایرادات ایجارات المحالت المؤجرة للغیر بنسبة ٣٧,٦٪ (أي بـمبلغ ١٩ ملیون لایر قطري)، من ٥٠,٣ ملیون لایر قطري إلى ٦٩,٣ ملیون لایر قطري 

ارتفعت االیرادات التشغیلیة للمجموعة بنسبة ٦,٦٪ لتصل الى ٥٣١,٦ ملیون لایر قطري مقارنة مع ٤٩٨,٦ ملیون لایر قطري في عام ٢٠١٥ 

ارتفاع صافي أرباح المجموعة العائد إلى مالكي الشركة االم ، بنسبة ٢٢,٩٪ لتصل الى ١٩٩,٢ ملیون لایر قطري 
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•

•
حضرات السادة المساهمین الكرام

یسر مجلس إدارة شركة المیرة للمواد االستهالكیة (ش.م.ق) تقدیم البیانات المالیة الموحدة وتقریر المدقق الخارجي للسنة المالیة المنتهیة 
في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

التدقیق  أعمال  الشهرة خالل  تقییم  معالجة  كیفیة 
من  تم  التي  والطریقة  النقدیة  بالتدفقات  یتعلق  فیما  لإلدارة  المستقبلیة  التوقعات  بتقییم  قمنا 
المیزانیات  مع  التوقعات  توافق  ضمان  ذلك  في  بما  التوقعات،  هذه  واعتماد  تحدید  خاللها 
من  اإلدارة  بها  قامت  التي  السابقة  التوقعات  دقة  مدى  االعتبار  في  اخذًا  المعتمدة،  األخیرة 

قبل. 

مثل  الصلة،  ذات  واإلفصاحات  للشهرة  الدفتریة  بالقیمة  المتعلقة  المؤیدة  األدلة  على  حصلنا 
عن  بتقییمها  وقمنا  النقدیة،  التدفقات  نمو  معدالت  حول  التوقعات  بشأن  الهامة  التقدیرات 
تقییم  خالل  من  الخصم  وأسعار  االقتصادیة  والتوقعات  التاریخیة  النتائج  مع  مقارنتها  طریق 
نطاق التوقعات بصورة منفصلة بناًء على بیانات السوق. كذلك، أجرینا تحلیل الحساسیة على 
باالستعانة  قمنا  وقد  الشهرة.  قیمة  في  انخفاض  أي  وجود  عدم  من  للتحقق  التقدیرات  هذه 

الغرض. لهذا  عملنا  فریق  بالمختصین ضمن 

أمر آخر
قبل  من   ٢٠١٥ دیسمبر   ٣١ في  المنتهیة  للسنة  للمجموعة  الموحدة  المالیة  البیانات  تدقیق  تم 
مكتب تدقیق آخر، والذي أبدى رأیًا غیر متحفظ في تقریره المؤرخ في ٢١ فبرایر ٢٠١٦ 

المالیة.  البیانات  تلك  حول 

لعام ٢٠١٦  للمجموعة  السنوي  التقریر  الواردة في  المعلومات األخرى 
البیانات  تشمل  ال  لكنها  السنوي،  بالتقریر  الواردة  المعلومات  من  األخرى  المعلومات  تتكون 
المعلومات األخرى.  الحسابات حولها. إن مجلس اإلدارة مسؤول عن  المالیة وتقریر مدققي 
مراقب  تقریر  تاریخ  بعد   ٢٠١٦ لعام  للمجموعة  السنوي  بالتقریر  تزویدنا  یتم  أن  یتوقع 
نبدي أي  المعلومات األخرى، وال  المالیة ال یتضمن  البیانات  إن رأینا حول  الحسابات هذا. 

التأكید حولها. أشكال  شكل من 

المعلومات  على  االطالع  هي  مسؤولیتنا  فإن  المالیة،  البیانات  بتدقیق  بقیامنا  یتعلق  فیما 
األخرى عندما یتم تزویدنا بها، وعند القیام بذلك، األخذ في االعتبار ما إذا كانت هذه 

التدقیق الهامة حول أعمال  األمور 
أهمیة  األكثر  األمور  تلك  هي  المهني،  تقدیرنا  في  التدقیق،  أعمال  حول  الهامة  األمور  إن 
إجراء  األمور خالل  هذه  تناول  تم  وقد  الحالیة.  للسنة  الموحدة  المالیة  للبیانات  تدقیقنا  خالل 
نقدم رأیا منفصال  الموحدة ككل وفي تكوین رأینا حولها، وال  المالیة  للبیانات  التدقیق  أعمال 
أعمال  خالل  األمور  هذه  من  أمر  كل  تناول  لكیفیة  وصف  یلي  وفیما  األمور.  هذه  بشأن 

التدقیق.

البیانات  تدقیق  عن  الحسابات  مراقب  مسؤولیة  فقرة  في  الموضحة  بالمسؤولیات  وفینا  لقد 
المالیة الموحدة من هذا التقریر فیما یتعلق بهذه األمور. وبناء علیه، تضمنت أعمال التدقیق 
في  المادیة  األخطاء  لمخاطر  لتقییمنا  االستجابة  إلى  تهدف  إجراءات  تنفیذ  بها  قمنا  التي 
البیانات المالیة الموحدة. تقدم نتائج إجراءات التدقیق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات 
الموحدة  المالیة  البیانات  تدقیق  حول  لرأینا  أساسًا  أدناه،  الموضحة  األمور  لمعالجة  المتخذة 

المرفقة.

التالیة:  الهامة  التدقیق  أمور  بتحدید  قمنا 

الشهرة  قیمة  انخفاض  تقییم 
كما هو موضح في إیضاح رقم ٧ حول البیانات المالیة الوحدة، یبلغ رصید الشهرة في تاریخ 
موجودات  إجمالي  من   ٪١٦ نحو  یمثل  وهو  قطري،  لایر   ٣٤٤,٠٩٧,٩٩٨ مبلغ  التقریر 

المجموعة. 

تستخدم اإلدارة طریقة "القیمة عند االستخدام" في تقییمها للقیمة الدفتریة للشهرة وایة انخفاض 
النتائج  حول  التقدیرات  استخدام  على  التقییم  في  الطریقة  هذه  تنطوي  وجد.  إن  فیها، 
مراجعة  خالل  اإلدارة  بها  قامت  التي  التقدیرات  التدقیق  فریق  اعتبر  ولذلك  المستقبلیة، 
انخفاض القیمة، أمورًا هامة تخضع الستخدام أحكام وتقدیرات من قبل اإلدارة، خصوصًا فیما 
یتعلق بالتوقعات بشأن التدفقات النقدیة، ومعدالت النمو اإلجمالیة، ومعدالت التضخم، والقیمة 

الهامة.    التدقیق  أمور  أحد  الشهرة  اعتبار  تم  وبالتالي  المطبقة،  الخصم  وأسعار  النهائیة، 

الكرام المساهمین  السادة  إلى  المستقلین  الحسابات  مراقبي  تقریر 
االستهالكیة ش.م.ق. للمواد  المیرة  شركة 

الموحدة المالیة  البیانات  تدقیق  أعمال  تقریر حول 

الرأي
("الشركة")  ش.م.ق.  االستهالكیة  للمواد  المیرة  لشركة  الموحدة  المالیة  البیانات  دققنا  لقد 
المالي  المركز  بیان  تتضمن  والتي  "المجموعة")  بــ  جمیعًا  إلیهم  (یشار  التابعة  وشركاتها 
الموحد كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ وبیان الربح أو الخسارة الموحد وبیان اإلیرادات الشاملة 
الموحد  النقدیة  التدفقات  الموحد وبیان  المساهمین  التغیرات في حقوق  الموحد وبیان  األخرى 
ملخص  تتضمن  الموحدة  المالیة  البیانات  حول  وٕایضاحات  التاریخ،  ذلك  في  المنتهیة  للسنة 

المحاسبیة.  السیاسات  ألهم 

في رأینا أن البیانات المالیة الموحدة المرفقة ُتظهر بعدالة، من كافة النواحي المادیة، المركز 
المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدیـة الموحدة 

.(IFRSs) المالیة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  وفقًا  التاریخ  ذلك  في  المنتهیة  للسنة 

أساس الرأي
هذا  تقریرنا  في  ویرد الحقًا   .(ISAs) للتدقیق  الدولیة  للمعاییر  وفقا  التدقیق  بأعمال  قمنا  لقد 
بیان لمسؤولیاتنا بموجب تلك المعاییر في فقرة مسؤولیة مراقب الحسابات حول أعمال تدقیق 
مجلس  عن  الصادر  المهنیین  المحاسبین  أخالقیات  لمیثاق  وفقًا  الموحدة.  المالیة  البیانات 
قمنا  وقد  المجموعة،  عن  مستقل  كیان  فإننا   ،(IESBA Code) الدولیة  األخالقیة  المعاییر 
بتلبیة مسؤولیاتنا األخالقیة األخرى المتعلقة بقیامنا بتدقیق البیانات المالیة الموحدة للمتطلبات 
لمیثاق  وفقًا  األخرى  األخالقیة  مسؤولیاتنا  وفینا  وقد  قطر،  دولة  في  الصلة  ذات  المهنیة 
أخالقیات المحاسبین المهنیین. في رأینا أن أدلة التدقیق التي حصلنا علیها كافیة وتوفر أساسًا 

إبداء رأینا.  یمكننا من  مالئمًا 
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إجمالي المبیعات ( ملیون لایر قطري )
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صافي الربح ( ملیون لایر قطري )
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صافي ربح قطاع التجزئة ( ملیون لایر قطري )
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صافى ربح قطاع التأجیر ( ملیون لایر قطري )

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦
٢,٦٠٤,٤٢,٤٤٩,١٢,١٧٦,٠١,٩٤٦,٠١,٥٠٣,٥١,١٦٣,٧٩١٤,٨٨٦٣,٥٧٤٨,٧٥٧٧,٢٥٠٧,٩
٢,١٩٠,٩١,٩٦٦,٤١,٩٩٠,٩١,٧٩٥,٣١,٠٤٦,٢٧٦٤,٩٤٣٤,٥٣٩٣,١٤١١,٥٣٧٩,٦٣٥١,٩
٢,٠٧٨,٦١,٩٧٨,٦١,٨٩٣,١١,٤٢٠,٧٩٠٥,٥٥٩٩,٧٤١٣,٨٤٠٢,٣٣٩٥,٥٣٦٥,٧٣٣٣,٨
١,٤٤٢,٦١,٤٢٥,٢١,٤٤٤,٧١,٤٠٤,٠٣٠٥,٢٢٧١,٥٢٤٩,٢٢٢٠,٩٢٢٠,٤٢٢٨,٥٢٢١,٩
١,٤٣٣,٩١,٤٣٤,٩١,٤٢٤,٣٨٥٤,٦٢٨٨,٣٢٦٠,٤٢٣٥,١٢٢٠,٧٢٢٤,٥٢٢٥,٢١١١,٠
١,٤٠١,٧١,٣٨٥,٠١,٤٠٤,٨١,٣٦٤,٢٣٠٢,٩٢٧١,٥٢٤٩,٢٢٢٠,٩٢٢٠,٤٢٢٨,٥٢٢١,٩
١,٣٩٣,٤١,٣٩٤,٩١,٣٨٤,٥٨٣٣,٦٢٨٧,٢٢٦٠,٤٢٣٥,١٢٢٠,٧٢٢٤,٥٢٢٥,٢٢١٢,٧

٧٤٨,٢٥٤١,٢٥٤٦,٢٣٩١,٤٧٤٠,٩٤٩٣,٤١٨٥,٣١٧٢,١١٩١,١١٥١,٠١٣٠,٠
١٣٣,٩٨٨,٥٨٨,٣٠,٠٤٠٨,٥٢٤٦,٦٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠
٧٥٨,٨٧١١,٧٨٣٧,٧١,٠٠٦,٣٤٥٠,٣٢٤٣,٧٢١٥,٧٢١٥,٩٢٦٠,٦٢٠٩,١١٩٥,٨
٥٩٧,٩٤٣٠,٤٤٣٤,٦٣٧٠,٣٣١٤,٥٢٣٠,٣١٧٢,٦١٦١,٣١٨٣,٥١٤٤,٦١٢٤,١

٣,٦٢,٩١,٤٣,٧١٢,١٦,٥٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠
٢٠٣,٨١٦٥,٣٢٢٨,٢١٩٨,٨١١٧,٣٨٣,٨٦٥,٥٤٥,٥٦٣,٨٣٦,٠٣٤,٥
١٩٩,٢١٦٢,١٢٢٦,٦١٩٦,١١٠٥,٨٧٧,٣٦٥,٥٤٥,٥٦٣,٨٣٦,٠٣٤,٥
٢٥١,٦٢٠٠,٩٢٥٢,٧٢٣٣,٦١٤١,٤٩٩,٣٧٧,٨٥٦,١٧٤,١٤٦,٦٤٥,٤

٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠٢٠,٠٠٠١٩,١٠١١١,٧٥٧١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠

٪١٠,٠٪١٢,٤٪١٣,٣٪١٢,٠٪١٣,٤٪١٥,١٪١٧,٠٪١٦,٤٪١٦,٧٪١٧,٤٪١٧,٠
٪٦,٨٪٦,٢٪٨,٥٪٥,٣٪٧,٢٪٦,٦٪٧,٠٪١٠,١٪١٠,٤٪٦,٦٪٧,٦
٪١٠,٣٪٩,٩٪١٦,١٪١١,٣٪١٥,٨٪١٢,٩٪١١,٧٪١٣,٨٪١٢,٠٪٨,٢٪٩,٦

٪١٦,٢٪١٦,٠٪٢٨,٤٪٢٠,٦٪٢٧,٩٪٢٩,٧٪٣٦,٨٪٢٣,٥٪١٦,٤٪١١,٦٪١٤,٣
٪٥٨,٦٪٦٦,١٪٨٦,٧٪٧٧,٩٪٧٤,٣٪١٨١,٨٪٢٤٢,٧٪٢٧,٩٪٣٧,٨٪٣٨,٠٪٥١,٩
٪٠,٠٪٠,٠٪٠,٠٪٠,٠٪٠,٠٪٩٠,٨٪١٣٣,٨٪٠,٠٪٦,١٪٦,٢٪٩,٣
 ١,٦ ١,٤ ١,٤ ١,٣ ١,٢ ١,١ ١,٤ ٢,٧ ١,٩ ١,٧ ١,٣
٥٦,٩٥٧,٧١٦٠,٤٥٤,٠٩,٧١٢,٩٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠

 ٣,٤٥ ٣,٦٠ ٦,٣٨ ٤,٥٥ ٦,٥٥ ٧,٧٣ ٩,٠٠ ١٠,٢٧ ١١,٣٣ ٨,١٠ ٩,٩٦
 ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٠,٠٠
 ٢٢,١٩ ٢٢,٨٥ ٢٢,٠٤ ٢٢,٠٩ ٢٤,٩٢ ٢٧,١٥ ٢٥,٧٧ ٧١,٤٢ ٧٠,٢٤ ٦٩,٢٥ ٧٠,٠٩

صافي المبیعات
اجمالي األصول

متوسط اجمالي األصول
اجمالي حقوق المساهمین

متوسط اجمالي حقوق المساهمین
اجمالي حقوق المساهمین العائدة إلى مساهمي الشركة االم

متوسط اجمالي حقوق المساهمین العائدة الى مساهمي الشركة االم
اجمالي المطلوبات

اجمالي الدیون المصرفیة
اجمالي األصول المتداولة

اجمالي المطلوبات المتداولة
تكالیف التمویل

الربح قبل الفوائد والضرائب
صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة االم

الربح قبل الفوائد واإلهالك
عدد االسهم ( بالملیون )

نسبة مجمل الربح
نسبة صافي الربح

العائد على متوسط اجمالي األصول
العائد على متوسط إجمالي حقوق المساهمین العائدة إلى مساهمي الشركة األم

اجمالي المطلوبات الى حقوق المساهمین
نسبة الدیون الى حقوق المساهمین

معدل التداول
معدل تغطیة الفوائد

ربح السهم
القیمة االسمیة للسهم
القیمة الدفتریة للسهم

مؤشرات األداء الرئیسیة (٢٠٠٦ – ٢٠١٦)

ملیون لایر قطري

فى عام ٢٠١٦، اعتمد مجلس اإلدارة اإلعتماد المبكر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة (IFRS 9) الذي سوف یحل محل معیار المحاسبة الدولي (٣٩) 
إعتبارا من ١ ینایر ٢٠١٨. إّن اعتماد المعیار الجدید (IFRS 9)  یعطي الخیار بإعادة تصنیف استثمارات المجموعة المتاحة للبیع كاستثمارات مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل اجمالي الدخل، ولیس من خالل حساب األرباح والخسائر. والغرض الرئیسي لهذا المعیار الجدید (IFRS 9) هو التقلیل من 
التقلبات في األرباح نتیجة التقلبات فى سوق األسهم. وسوف یمّكن اعتماد المعیار الجدید (IFRS 9) المجموعة من عرض أكثر بیانًا ألرباحها من 

األعمال األساسیة (التجزئة والتأجیر) في بیان الربح أو الخسارة.
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٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠٩

صافي ربح قطاع اإلستثمار ( ملیون لایر قطري )

-



شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق) 
بيان التدفقات النقدية الموحد

 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٢٠١٥

ریـال قطري األنشطة التشغیلیة
الربح قبل الضریبة 

تعدیالت للبنود التالیة:
االستهالك واإلطفاء

إیرادات فوائد
الربح من بیع استثمارات في أوراق مالیة  

مبلغ مقتطع لمخصص خسارة ائتمانیة 
مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

خسائر انخفاض قیمة استثمارات في أوراق مالیة  
مخصص بضاعة قدیمة وبطیئة الحركة 

حصة في خسارة شركة زمیلة 
ربح من بیع استثمارات في شركات تابعة 

ربح من استبعاد عقارات ومعدات 
إیرادات توزیعات أرباح 

تكالیف تمویل 
األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل

التغیرات في رأس المال العامل:
مخزون

ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدمًا 
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

مكافآت نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعیة والریاضیة

صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
األنشطة االستثماریة

صافي المتحصالت من استبعاد حصة في شركات تابعة 
شراء إستثمارات في أوراق مالیة  

متحصالت من بیع استثمارات في أوراق مالیة  
شراء عقارات ومعدات 

شراء موجودات غیر ملموسة 
متحصالت من بیع عقارات ومعدات 

صافي الحركة في ودائع مستحقة بعد ٩٠ یوم 
توزیعات أرباح مستلمة
إیرادات فوائد مستلمة

صافي التدفقات النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة االستثماریة
األنشطة التمویلیة

توزیعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في قروض وتسهیالت تحمل فوائد 

فوائد مدفوعة 
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

صافي الزیادة في النقد وما في حكمه 
النقد وما في حكمه في ١ ینایر 

النقد وما في حكمه كما في ٣١ دیسمبر 

١٦٢,٤٦٤,٩٤٤

٣٥,٧٤٨,٨٦٧
(٦,٤٥٩,٨٦١)
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(١٢,٧٥٣,٩١٦)
(١٢,٣٦٠,٨٩٢)
(١,١٩٢,٢٣٥)

(٢١,٠٠٦,٤٦٣)
١٨٥,٣٢٦,٢٦٥

(١,٩٨٩,١٠٧)
(٥,٤٦٥,٨٩١)
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٢,٨٧٨,٣٥٣
(١٩٥,٤٩٤,٥٨٥)
١٥١,٠١٢,٣٩١
(١٣٨,٣٤٨,٣٨٠)

-
٩٨٠,٩٠٧

٢٩٥,٣١٦,٠٠٠
٩,٢٧٦,٩٤٨
٩,٢٤٣,٣٣٩

١٣٤,٨٦٤,٩٧٣

(١٦٧,٢٥٤,٦٠٨)
-
(٢,٦١٥,٢٠٥)

(١٦٩,٨٦٩,٨١٣)
١٤٢,٨٦٦,٤٢٧
١٩٥,٦٥٦,٠٣١
٣٣٨,٥٢٢,٤٥٨

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق) 
بيان الربح أو الخسارة الموحد

 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٢٠١٥ ٢٠١٦

ریـال قطري ریـال قطري
العملیات المستمرة 

المبیعات
تكلفة المبیعات
إجمالي الربح

إیرادات إیجار المتاجر 
إیرادات أخرى

مصاریف عمومیة وٕاداریة
مصاریف استهالكات وٕاطفاءات

خسائر انخفاض قیمة استثمارات في أوراق مالیة  
حصة في خسارة شركة زمیلة 

تكالیف التمویل
ربح السنة قبل الضریبة من العملیات المستمرة

مصروف ضریبة الدخل 
ربح السنة من العملیات المستمرة 

العملیات غیر المستمرة 
ربح السنة بعد الضریبة من العملیات غیر المستمرة

ربح السنة

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غیر المسیطر علیها 
ربحیة السهم

العائد األساسي والمخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة 
األم  من العملیات المستمرة وغیر المستمرة 

العائد األساسي والمخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة 
األم  من العملیات المستمرة 

٢,٦٠٤,٤٤٥,٠٨٨
(٢,١٦٢,٧٠٨,٠٤٣)

٤٤١,٧٣٧,٠٤٥
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-
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-
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١٥٩,٠٣٤,٩٤٠
(١٢٢,٤٩٢)

١٥٨,٩١٢,٤٤٨

٣,٤٣٠,٠٠٤
١٦٢,٣٤٢,٤٥٢

١٦٢,٠٩٤,٣٢٣
٢٤٨,١٢٩

١٦٢,٣٤٢,٤٥٢
٨,١٠

٧,٩٣

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق) 
بيان المركز المالي الموحد

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٢٠١٥ ٢٠١٦

ریـال قطري ریـال قطري الموجودات 
الموجودات غیر المتداولة

عقارات ومعدات
الشهرة

موجودات غیر ملموسة أخرى  
استثمارات في أوراق مالیة 
استثمار في شركات زمیلة 
موجودات ضریبیة مؤجلة 

إجمالي الموجودات غیر المتداولة
الموجودات المتداولة

مخزون 
ذمم مدینة ومصروفات مدفوعة مقدمًا 
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

أرصدة لدى البنوك ونقد 
إجمالي الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات 
حقوق المساهمین والمطلوبات 

حقوق المساهمین
رأس المال

اإلحتیاطي القانوني
احتیاطي اختیاري  

احتیاطیات أخرى
أرباح مدورة

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
الحصص غیر المسیطر علیها

إجمالي حقوق المساهمین
مطلوبات غیر متداولة 

قروض وتسهیالت تحمل فوائد 
مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

إجمالى المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

مطلوبات ضریبة مؤجلة 
قروض وتسهیالت تحمل فوائد 

إجمالى المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمین والمطلوبات
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١,٩٦٦,٣٦٦,٥١٥

 

سعادة الشیخ / ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني 
رئیس مجلس اإلدارة

الدكتور / سیف سعید السویدي
نائب رئیس مجلس اإلدارة
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٢٠١٦
ریـال قطري

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق) 
بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد

 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٢٠١٥ ٢٠١٦

ریـال قطري ریـال قطري

ربح السنة
إیرادات شاملة أخرى ال یعاد تصنیفها إلى الربح أو الخسارة 

في الفترات الالحقة
استثمارات فى أوراق مالیة 

صافي التغیر في القیمة العادلة 

إیرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفها إلى الربح أو الخسارة 
في الفترات الالحقة

استثمارات متاحة للبیع:
خسائر انخفاض قیمة 

صافي ربح من اإلستبعاد
صافي الخسارة الناشئة خالل السنة من إعادة التقییم 

صافى ایرادات شاملة أخرى یعاد تصنیفها إلى الربح أو 
الخسارة فى الفترات الالحقة

إجمالى اإلیرادات الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غیر المسیطر علیها 
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-
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  ١٦٤,٣١٧,٨٢٣

یتعلق  فیما  األخالقیة  بمسؤولیاتنا  التزمنا  قد  بأننا  یفید  اإلدارة  لمجلس  بیانًا  نقدم  كما 
باالستقاللیة، وقمنا بالتواصل معهم حول أیة عالقات أو أمور أخرى قد یعتقد أنها تؤثر على 

الضرورة.  الصلة عند  ذات  الوقائیة  تقدیم اإلجراءات  استقاللیتنا، وكذلك 
 

أكثر  تعد  التي  األمور  بتحدید  قمنا  اإلدارة،  التواصل حولها مع مجلس  تم  التي  األمور  ومن 
أهمیة خالل تدقیق البیانات المالیة الموحدة للفترة الحالیة وبناًء على ذلك نعتبرها أمور هامة 
حول أعمال التدقیق. نقوم بإیضاح هذه األمور في تقریر مدقق الحسابات، إال في حال وجود 
قانون أو تعلیمات تمنع االفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت استثنائیة 
السلبیة  اآلثار  تفوق  أن  المحتمل  تقریرنا ألنه من  أمر في  اإلفصاح عن  أنه ال یجب  للغایة، 

العامة من االفصاح.  المصلحة  أهداف  لذلك 

األخرى والتنظیمیة  القانونیة  المتطلبات  حول  تقریر 
لألصول  وفقًا  الجرد  أجري  وقد  منتظمة  محاسبیة  بسجالت  تحتفظ  الشركة  أن  رأینا  وفي 
المرعیة وأن البیانات المالیة تتفق مع أحكام قانون الشركات التجاریة القطري رقم ١١ لسنة 
التي  واإلیضاحات  المعلومات  جمیع  على  حصلنا  لقـد  للشركة.  األساسي  والنظام   ٢٠١٥
مخالفات  السنة  خالل  تقع  لم  واعتقادنا  علمنا  وحسـب  تدقیقنا،  ألغراض  ضروریة  رأیناها 
ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثیر مادي 

المالي.   أدائها  أو  للمجموعة  المالي  المركز  على 

إرنست ویونـغ عن 

نـــادر زیـــاد 
سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٥٨

الدوحة في ٢٠ فبرایر ٢٠١٧

تدقیق كافیة ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأینا. تعد مخاطر عدم تبیان األخطاء المادیة الناتجة 
أو  التواطؤ  االحتیال  یشمل  قد  حیث  الخطأ،  عن  الناتجة  المخاطر  من  أعلى  االحتیال  عن 

الداخلیة. الرقابة  المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز  التزویر أو الحذف 

تدقیق  إجراءات  إعداد  بغرض  التدقیق  بأعمال  الصلة  ذات  الداخلیة  الرقابة  إجراءات  فهم   •
للمجموعة. الداخلیة  والرقابة  الضبط  أنظمة  فعالیـة  حـول  رأینا  إبـداء  لغرض  ولیس  مناسبة، 

المحاسبیة  التقدیرات  ومعقولیة  المستخدمة  المحاسبیة  السیاسات  مالءمة  مدى  تقییم   •
واالفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة. 

بناًء على  المحاسبي،  االستمراریة  لمبدأ  اإلدارة  استخدام  نتیجة حول مدى مالءمة  • إصدار 
أدلة التدقیق التي حصلنا علیها، وكذلك تحدید ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادیة تلقى 
بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة. في حال اتضح لنا وجود 
شك مادي، فإن علینا لفت االنتباه في تقریر التدقیق إلى االفصاحات ذات الصلة في البیانات 
نتیجة  وتعتمد  كما  كافیة.  غیر  االفصاحات  هذه  كانت  إذا  رأینا  تعدیل  أو  الموحدة  المالیة 
تؤدي  قد  أنه  إال  التقریر،  تاریخ  حتى  علیها  الحصول  تم  التي  التدقیق  أدلة  على  المراجعة 

التاریخ إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمراریة. أحداث أو ظروف بعد ذلك 

اإلفصاحات،  ذلك  في  بما  الموحدة،  المالیة  البیانات  ومحتوى  وبنیة  العام  العرض  تقییم   •
بصورة  الهامة  واألحداث  المعامالت  تظهر  الموحدة  المالیة  البیانات  كانت  إذا  ما  وتحدید 

عادلة. 

أو  المجموعة  لشركات  المالیة  المعلومات  بشأن  ومالئمة  كافیة  تدقیق  أدلة  على  الحصول   •
مسؤولون  إننا  الموحدة.  المالیة  البیانات  في  حولها  رأینا  إلبداء  للمجموعة  التجاریة  األنشطة 
عن  المسؤولون  فقط  نحن  ونظل  للمجموعة،  التدقیق  بأعمال  والقیام  واإلشراف  التوجیه  عن 

التدقیق. أعمال  رأینا حول 

المحدد  العمل  بنطاق  أمور أخرى،  إلى جانب  یتعلق،  فیما  اإلدارة  بالتواصل مع مجلس  قمنا 
الرقابة  المادیة في  الهامة، بما في ذلك أوجه القصور  التدقیق  التدقیق ونتائج أعمال  وتوقیت 

التدقیق. أعمال  بتحدیدها خالل  قمنا  والتي  الداخلیة 

علیها  حصلنا  التي  المعلومات  أو  المالیة  البیانات  مع  مادیة  بصورة  تتماشي  ال  المعلومات 
التدقیق، أو أنها تبدو كأخطاء مادیة.  خالل أعمال 

 
الموحدة المالیة  البیانات  مسؤولیة اإلدارة ومجلس اإلدارة حول 

إن مسؤولیة مجلس اإلدارة هي إعداد البیانات المالیة الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا 
للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (IFRSs)، وهو كذلك مسؤول عن إجراءات الرقابة الداخلیة 
عن  الناتجة  سواء  المادیة،  األخطاء  من  خالیة  مالیة  بیانات  إلعداد  ضروریة  یراها  التي 

احتیال أو خطأ. 

المجموعة  قدرة  تقییم  عن  مسؤوًال  اإلدارة  مجلس  یكون  الموحدة  المالیة  البیانات  إعداد  عند 
على االستمرار في عملیاتها وفقًا لمبدأ االستمراریة وكذلك یقوم باإلفصاح، عند الحاجة، عن 
األمور المتعلقة بمبدأ االستمراریة واستخدام أساس مبدأ االستمراریة المحاسبي، إال إذا كانت 
اإلدارة تنوي تصفیة المجموعة أو إنهاء عملیاتها، أو أنه لیس لدیها بدیل واقعي غیر ذلك.  

للمجموعة.  المالیة  التقاریر  یكون مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملیة إعداد 

الموحدة  المالیة  البیانات  تدقیق  الحسابات عن  مراقب  مسؤولیة 
من  خالیة  ككل  الموحدة  المالیة  البیانات  بأن  معقول  تأكید  على  الحصول  في  أهدافنا  تتمثل 
الناتجة عن احتیال أو خطأ، وكذلك إصدار تقریر مراقب الحسابات  المادیة، سواء  األخطاء 
بأن  یعد ضمانًا  ال  ولكنه  المستوى،  عالي  تأكید  هو  المعقول  التأكید  إن  رأینا.  یتضمن  الذي 
أعمال التدقیق التي تم القیام بها وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق (ISAs) سوف تقوم دائما بتبیان 
األخطاء  وتعتبر  الخطأ،  أو  االحتیال  من  األخطاء  تنشأ  قد  وقوعها.  عند  المادیة  األخطاء 
االقتصادیة  القرارات  تؤثر على  أن  المحتمل  إذا كان من  إجمالیة،  أو  فردیة  مادیة، بصورة 

الموحدة.  المالیة  البیانات  هذه  على  بناًء  اتخذت  التي  للمستخدمین 

وكجزء من أعمال التدقیق وفقًا للمعاییر الدولیة للتدقیق (ISAs)، فإننا نقوم بممارسة تقدیرنا 
یلي: بما  أیضا  قمنا  التدقیق. كما  المهني خالل جمیع مراحل  التزامنا  المهني ونحافظ على 

الناتجة عن احتیال  الموحدة، سواًء  المالیة  البیانات  المادیة في  تحدید وتقییم مخاطر األخطاء 
أو خطأ، وتصمیم والقیام بإجراءات التدقیق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة 


