
نظرة عامة على نشاطات الشركة في 201٤

شركة الميرة للمواد االستهالكية )ش.م.ق( – القوائم المالية المجّمعة
 المؤشرات األساسية لألداء 

 )2014 – 2009(
مليون ريال قطري

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٠٢٠٠9
86٣.5 9١٤.8 ١.١6٣.7 ١.5٠٣.5  ٢.١76.٠1.946.0 صافي المبيعات

٣9٣.١ ٤٣٤.5 76٤.9 ١.٠٤6.٢  ١.99٠.9١.795.٣ إجمالي األصول
٤٠٢.٣ ٤١٣.8 599.7 9٠5.5  ١.89٣.١1.420.7 متوسط إجمالي األصول

٢٢٠.9 ٢٤9.٢ ٢7١.5 ٣٠5.٢  ١.٤٤٤.7١.٤٠٤.٠ إجمالي حقوق المساهمين
٢٢٠.7 ٢٣5.١ ٢6٠.٤ ٢88.٣  ١.٤٢٤.٣85٤.6 متوسط إجمالي حقوق المساهمين

١7٢.١ ١85.٣ ٤9٣.٤ 7٤٠.9  5٤6.٢٣9١.٤ إجمالي المطلوبات
٠.٠ ٠.٠ ٢٤6.6 ٤٠8.5  88.٣٠.٠ إجمالي الديون المصرفية
٢١5.9 ٢١5.7 ٢٤٣.7 ٤5٠.٣  8٣7.7١.٠٠6.٣ إجمالي األصول المتداولة

١6١.٣ ١7٢.6 ٢٣٠.٣ ٣١٤.5  ٤٣٤.6٣7٠.٣ إجمالي المطلوبات المتداولة
٠.٠ ٠.٠ 6.5 ١٢.١  ١.٤٣.7 تكاليف التمويل

٤5.5 65.5 8٣.8 ١١7.9 ٢٢8.٢١98.8 الربح قبل الفوائد والضرائب
٤5.5 65.5 77.٣ ١٠5.8  ٢٢6.6١96.١ صافي الربح العائد إلى المساهمين بالشركة

56.١ 77.8 99.٣ ١٤١.٤ ٢5٢.8٢٣٣.6 الربح قبل الفوائد واألهالك

المتوسط المرجح لعدد 
األسهم

 المعّدل لزيادة 
رأس المال

 10.000.000 10.000.000 ٢٠.٠٠٠.٠٠٠١9.١٠١.٣7٠11.757.04910.000.000عدد األسهم 

١٢.٠%١٣.٤%١5.١%١7.٠%١6.٤%١6.6%نسبة مجمل الربح

5.٣%7.٢%6.6%7.٠%١٠.١%١٠.٤%نسبة صافي الربح

١١.٣%١5.8%١٢.9%١١.7%١٣.8%١٢.٠%العائد على متوسط إجمالي األصول

٢٠.6%٢7.9%٢9.7%٣6.7%٢٢.9%١5.9%العائد على متوسط إجمالي حقوق المساهمين

77.9%7٤.٣%١8١.8%٢٤٢.7%٢7.9%٣7.8%إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين

٠.٠%٠.٠%9٠.8%١٣٣.8%٠.٠%6.١%نسبة الديون إلى حقوق المساهمين

١.٣ ١.٢ ١.١ ١.٤ ١.9٢.7 معّدل التداول

١6٠.٤5٤.٠9.7١٢.9٠.٠٠.٠معّدل تغطية الفوائد

٤.55 6.55 7.7٣ ١١.٣٣١٠.٢79ربح السهم

١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠ ١٠.٠٠١٠.٠٠القيمة االسمية للسهم

٢٢.٠9 ٢٤.9٢ ٢7.١5 7٣.5٠٢5.96 7٢.٢٣القيمة الدفترية للسهم 

حضرات السادة المساهمين الكرام
يسر مجلس إدارة شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق( ان يقدم لكم تقرير البيانات المالية الموحدة مع 

تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
لقد حققت شركتكم رقما قياسيآ جديدًا في كل من العمليات والنتائج المالية لعام ٢٠١٤ على مستويي التشغيل 

والنتائج المالية.

مراجعة األعمال لعام  2014

تقييم األداء

مؤشرات العمليات 
• مترا 	 ألف   ١8 بحوالي  اإلجمالية  التسوق  مساحة  زيادة  في  يسهم  مما  جديده  تسوق  مراكز   )9( بناء  اكتمال 

مربعا، وليصل اجمالي المساحة إلى 7٢.5٠٠ متر مربع.

• وستضيف 	 بعضها،  بناء  أعمال  في  والبدء  للتسوق  إضافيًا  مركزًا   )١٤( لعدد  الهندسية  التصاميم  من  اإلنتهاء 
هذه المراكز ما يفوق  ٣٢.5٠٠ متر مربع من مساحات التسوق، ولتصل المساحة االجمالية في الميرة إلى ١٠٠.٠٠٠ 

متر مربع.

• إدماج أرامكس للخدمات اللوجستية لتنمية وإدارة التسهيالت اللوجستية والخدمات التجارية في قطر.	

• وبركاء  	 مربع(،  متر   5.5٠٠( مساحة  بإجمالي  العذيبة  عمان:   في  المتاجر  أكبر  من  ثالثة  تجديد  عمليات  إتمام 
)٣.5٠٠ متر مربع(، وصحار )٢.5٠٠( متر مربع، وتحويلها إلى مجمعات تجارية لتتوافق  مع فروع الميرة  في قطر.

المؤشرات المالية
• ارتفاع مبيعات المجموعة بمبلغ  ٢٣٠.١   مليون ريال قطري، بنسبة ١١.8 %، لتصل الى ٢.١76.٠ مليون ريال قطري.	

• ارتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمبلغ  ٤١.6 مليون ريال قطري، بنسبة ١٣.٠%، لتصل الى ٣6١.١ مليون ريال قطري.	

• ارتفاع إيرادات إيجار المحالت للمجموعة بمبلغ  6.٢ مليون ريال قطري، بنسبة ١6.9 %، لتصل الى ٤٢.8 مليون ريال 	
قطري.

• ارتفاع صافي أرباح االستثمارات المتاحة للبيع  بمبلغ ٤6.٢ مليون ريال قطري ، بنسبة ٣١٠.٣%  لتصل في عام ٢٠١٤  	
إلى 6١.١ مليون ريال قطري

• زيادة اإليرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة  ٢6.9 % لترتفع من ٣8٢.٢ مليون ريال قطري إلى ٤8٤.9 مليون ريال.	

• الربح 	 ومتضمنًا  مسيطرة  الغير  األقلية  حقوق  بعد  الشركة  مالكي  إلى  العائد  المجموعة  أرباح  صافي  ارتفاع 
الناتج من  بيع اإلستثمارات المتاحه للبيع ، بنسبة ١5.5% ليصل إلى ٢٢6.6 مليون ريال قطري.

التشغيل
شهد العام ٢٠١٤ المنصرم اكتمال بناء  )9( مراكز للتسوق في مناطق مريخ، والعزيزية، وميعذر، وجريان نجيمة، 
بتقديم منتجات ذات  المصلحة  التزاما منا تجاه  أصحاب  اقديم،  والوجبة، وروضة  والثمامة،  والوكرة،  والذخيرة، 

جودة عالية ومتنوعة في اوسع توزيع جغرافي ممكن.

كما ستعمل مراكز التسوق  اإلضافيه األخرى  والبالغ عددها )١٤( مركزًا على تعزيز موقع شركة الميرة باعتبارها 
رائدة تجارة التجزئة في قطر، والحفاظ على هذه المكانة في ضوء  الرؤية المستقبلية للشركة علما بأن اعمال 

البناء قد بدأت في عدد منها وسوف تتوالى األعمال في  بقية المراكز .

وعلى غرار المتاجر التي تم تطويرها، ستركز المتاجر الجديدة على الوفاء بتوفير جملة من المنتجات عالية الجودة 
بأسعار تنافسية لجذب المستهلكين للتسوق في الميرة ووضعها بفاعلية في طليعة سوق التجزئه في دولة 

قطر .

وفي اإلطار ذاته، تتميز المتاجر التي ُطّورت ، ومتجري  نعيجة ولقطيفية اللذان بدآ في عام ٢٠١٣ ، بنمو قوي في حجم 
المبيعات، مما يدل على رضى  المستهلكين  في ظل توسع الشركة والتزامها بأرقى معايير جودة اإلنتاج.

التجزئة  المنتجات الطازجة في سوق  الميرة للمواد االستهالكية في قطر زيادة في حصتها من  وشهدت شركة 
في قطر بنسبة ١9.7% خالل عام ٢٠١٤م لتصل مساهمة الشركة من إجمالي مبيعات سوق التجزئه في قطر إلى ٢٠.١%.

العمل التجاري
مع   التعاون  تعزيز  على  الشركه   وتحرص   ، السنوات  مدار  على  جلية  بصورة  الميرة  شركاء  قاعدة  اتسعت  لقد 
المستهلكين  احتياجات  لتلبية  المنتجات  من  واسعة  بتشكيلة  متاجرنا  لمد  والمتوسطين  الصغار  الموردين 
الصغار  الموردين  مع  التعامل  في  الميرة  إدارة  استراتيجية  إطار  في  ذلك  ويندرج  المجتمع.  شرائح  جميع  من 

والمتوسطين بغية دعم المشروعات التجارية في قطر.

ويعمل حاليا القسم التجاري للميرة عن كثب مع ما يزيد على ١76 شركة قطرية لمنحها الفرص المواتية لتنمية 
أنشطتها التجارية معنا من خالل تخصيص مساحات جيدة لها لعرض منتجاتها وبضائعها وتقوية حضورها  في 

متاجر الميرة. 

يضاف إلى ذلك، أن الميرة تلعب  دورًا رئيسًا في البرنامج االجتماعي الذي ُأطلق بمبادرة من وزارة العمل والشؤون 
أفضل  وفق  متاجرنا  في  منتجاتهم  لعرض  فريدة  منصة  توفير  خالل  من  القطرية،  األسر  لدعم  االجتماعية 

الشروط وأنسبها.

ومع التزام الميرة بالمصادر  المحلية والموردين المحليين، تعمل الميرة بصورة حثيثة للتعاون  مع الموردين بصورة 
مباشرة في دول عديدة كالمملكة المتحدة والواليات المتحدة األميركية وأوروبا وتركيا، لجلب أنواع جديدة من 
تتميز  اإلطار،  هذا  وفي  قطر.  في   المجتمع  شرائح  جميع  من  المستهلكين  لفائدة  تنافسية  بأسعار  المنتجات 
الميرة بعالقاتها مع 5١ موردًا عالميًا بما يزّودها بما  يزيد على ٤.8٠٠ نوع من المنتجات متضمنة السلع االستهالكية 

واألغذية الطازجة والبضائع العامة.

النتائج المالية
المبيعات ومجمل الربح

لقد ساهمت المتاجر الجديدة في نعيجة ولقطيفية عام ٢٠١٣ والفروع المحدثة في أزغوى والمعمورة، في رفع 
حجم المبيعات لعام ٢٠١٤. 

وارتفعت مبيعات المجموعة للعام ٢٠١٤ بنسبة ١١.8 %، إلى ما يقرب من ٢.٠ مليار ريال قطري )من ١.9٤6.٠  مليون ريال 
قطري في عام ٢٠١٣  إلى ٢.١76.٠  مليون ريال قطري( كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة ١٣.٠%  من ٣١9.5 مليون في عام 

٢٠١٣ ليصل إلى ٣6١.١ مليون ريال قطري. 

إيرادات التشغيل
زادت إيرادات التشغيل بنسبة ٢6.9  % من ٣8٢.٢ مليون ريال قطري إلى ٤8٤.9 مليون مدفوعة بصورة أساسية بزيادة 

أرباح البيع اإلستثمارات المتاحه للبيع خالل العام .

 زادت إيرادات تأجير المحالت في مختلف فروع الشركة في عام ٢٠١٤ بنسبة  ١6.9  %  لتصل إلى ٤٢.8  مليون ريال 
قطري مقارنة  بـ ٣6.6 مليون ريال قطري عام ٢٠١٣.

صافي الربح العائد الى مساهمي الشركة 
ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد حقوق االقلية غير المسيطرة، الى ٢٢6.6 مليون ريال قطري

بنسبة ١5.5 % مقارنة بـ ١96.١مليون ريال قطري في العام ٢٠١٣.

ارتفع صافي أرباح عام ٢٠١٤ قبل إيرادات االستثمارات بنسبة 5١.7% ) الى ١57.7 مليون ريال قطري( بالمقارنة مع صافي 
أرباح عام ٢٠١٣ قبل ايرادات االستثمار وصافي أرباح استمالك األراضي والمباني في الخور )١٠٤.٠ مليون ريال(.

العائد على السهم 
العائد على السهم في عام ٢٠١٤  بلغ ١١.٣٣ ريال قطري للسهم مقارنة مع ١٠.٢7 ريال للسهم في عام ٢٠١٣ )معّدل 

لزيادة رأس المال(.

إجمالي الموجودات 
زاد إجمالي الموجودات بنسبة ١٠.9 %، من ١.795.٣ مليون ريال قطري في عام ٢٠١٣ ، الى ١.99٠.9   مليون ريال قطري 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

إجمالي حقوق المساهمين 
١،٤٠٤.٠ مليون ريال قطري في عام ٢٠١٣ إلى ١،٤٤٤.7 مليون ريال  ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ٢.9% من 

قطري كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

ديون للبنك
عمان.  في  للشركة  الجزئي  التمويل  لتوفير   ) بي  دي  )كيو  للتنمية  قطر  بنك  من  العام   خالل  الشركة  اقترضت 

ووصل حجم الديون للبنك إلى 88.٣ مليون كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

استثمارات متوفرة للبيع وتوزيعات األرباح 
المدرجة  لألسهم  المالية   الشركه  محفظة  قيمة  في  مسبوق  غير  ارتفاعا   ٢٠١٤ العام  خالل  الشركة  شهدت 
ببورصة قطر خالل التسعة أشهر األولى من العام ذاته، مما عزز من مكاسب الشركة  وساهم في رفع صافي 
ارباح بيع األسهم  ليصل اإلجمالي   إلى 6١.١  مليون ريال قطري في عام ٢٠١٤ مقارنة ب ١٤.9 مليون في ٢٠١٣ ، بزيادة 
على  األرباح  توزيعات  من  المحقق  الدخل  زاد  كما    ٢٠١٣ عام  عن   %٣١٠.٣ نسبة  يعادل  ما  أي  مليون   ٤6.٢ مقدارها 
محفظة الشركة المالية  في عام ٢٠١٤ بنسبة ٤8.9% لتصل إلى 7.9 مليون ريال قطري مقارنة ب5.٣ مليون في ٢٠١٣.

المؤشرات األساسية لألداء )200٩ - 2014(
المبيعات مليون ر.ق
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق(
بيان األرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٤
٢٠١٤٢٠١٣

ريـال قطريريـال قطري
٢.١76.٠٠5.6٠8١.9٤5.95٢.٢١6المبيعات 

)١.6٢6.٤٣6.77٤()١.8١٤.٩٢8.٢36(تكلفة المبيعات 
36١.٠77.37٢٣١9.5١5.٤٤٢إجمالي الربح 

٤٢.76١.٢5٠٣6.58٤.59٣إيراد إيجارات المحالت 
8١.٠67.٠٩٢٢6.٠65.89٣إيرادات أخرى 

٤8٤.٩٠5.7١٤٣8٢.١65.9٢8اإليرادات التشغيلية 
)٢٢٠.٤٠١.١89()٢3٢.٠٢5.3٩٩(مصروفات عمومية وإدارية 

)٣٢.6٢7.٣9٠()٢3.١5٠.٠75(اإلستهالك
)١.7٣٣.٢5١()١.5١٤.٩٩٠(إطفاء الموجودات غير الملموسة

--)3.5٠3(الحصة من خسائر شركة زميلة
)٣.69٠.٤7٠()١.٤٢٢.733(تكاليف التمويل

٢٢6.78٩.٠١٤١٢٣.7١٣.6٢8الربح قبل تأثير إستمالك األراضي والمباني
7١.٤١7.6٢١--الربح الناتج من إستمالك األراضي والمباني

٢٢6.78٩.٠١٤١95.١٣١.٢٤9الربح قبل ضريبة الدخل
٤9٠.١6٢)68.733()المصروف( / المسترجع من ضريبة الدخل

٢٢6.7٢٠.٢8١١95.6٢١.٤١١ربح السنة

العائد الى:
٢٢6.58٤.٤3٩١96.١٢٣.١٠9المساهمين بالشركة

)5٠١.698(١35.8٤٢حقوق األقلية غير المسيطرة
٢٢6.7٢٠.٢8١١95.6٢١.٤١١

الربح األساسي والمخفف على السهم
١١،33١٠.٢7العائد على السهم ، العائد إلى المساهمين بالشركة

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق(
بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٤
٢٠١٤٢٠١٣

ريـال قطريريـال قطري

٢٢6.7٢٠.٢8١١95.6٢١.٤١١ربح السنة

بنود )الخسارة( / الدخل الشامل األخرى 
٢.١٠5.٣٠٣)٢٠.5٢8.555(صافي الحركة على القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

٢٠6.١٩١.7٢6١97.7٢6.7١٤إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:
٢٠6.٠55.88٤١98.٢٢8.٤١٢مساهمي الشركة

)5٠١.698(١35.8٤٢حقوق األقلية غير المسيطرة
٢٠6.١٩١.7٢6١97.7٢6.7١٤

-------------------------------------------
السيد / محمد ابراهيم السليطي

عضو مجلس اإلدارة

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١٤

٢٠١٤٢٠١٣
ريـال قطريريـال قطري

األنشطة التشغيلية
٢٢6.78٩.٠١٤١95.١٣١.٢٤9الربح قبل ضريبة الدخل

تعديالت:
23.285.35132.865.935اإلستهالك

1.514.9901.733.251إطفاء الموجودات غير الملموسة 
)7.274.115()9.284.896(إيراد الفوائد 

)14.881.237()61.051.635(صافي الربح من بيع إستثمارات متاحة للبيع
181.777184.376صافي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

4.865.6124.877.741مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
--450.000مخصص انخفاض قيمة االستثمارات غير المدرجة

490.241958.323مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والتالفة
--3.503الحصة في صافي خسارة الشركة الزميلة

)65.624.883()199.005(صافي ربح بيع عقارات ومعدات
)5.338.503()7.948.796(إيرادات أرباح موزعة

1.422.7333.690.470تكاليف التمويل 
١8٠.5١8.88٩١٤6.٣٢٢.6٠7

التغيرات في رأس المال العامل: 
)8.868.66٤(6,٩6٢,5٤8الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا 

)18.077.363()23.770.985(المخزون 
--)6.869(مطلوب من أطراف ذا عالقة
53.333.8٠6٢٤.٠٢٠.٤١٠الذمم الدائنة والمستحقات

217.037.389143.396.990النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)1.680.504()2.576.476(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  للموظفين 

)4.320.225()4.769.615(مساهمة صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
209.691.298137.396.261صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
--)١٠٢.٠٠٠(إستحواذ على استثمارات في شركة زميلة

)١١6.786.٢9٢(--إستحواذ خالل العام، بالصافي من النقد المحصل
)٢١8.٤٠٣.566()688.٠٢٢.١3٩(شراء إستثمارات متاحة للبيع 

666.٠67.578٢١٢.9٣9.٣55المتحصل من إستثمارات متاحة للبيع 
)89.97٤.8٣6()3٢7.١6٢.٠6٠(شراء عقارات ومعدات 

٤٢٩.٢677٣.7٠5.576المتحصل من بيع عقارات ومعدات 
)١.٢٣5.7٤8(--شراء موجودات غير ملموسة 

)556.٤٠9.9١٠(١73.٠١7.6٩٩صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 90 يومًا
7.٩٤8.7٩65.٣٣8.5٠٣توزيعات أرباح مستلمة 

8.١٤٤.٩77٤.5٢٢.٢٢9فوائد مستلمة 
)686.٣٠٤.689()١5٩.677.88٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
--88.٢7٩.٩٢3المحصل من القروض والتسهيالت البنكية

)٤٠8.٤98.٢٣6(--سداد قروض وتسهيالت بنكية
9٤7.779.6٣6--المحصل من زيادة رأس المال

)69.67٠.7١٠()١٤٩.7٤٤.677(توزيعات أرباح مدفوعة
)٣.69٠.٤7٠()١.٤٢٢.733(فوائد مدفوعة  

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة من االستثمار 
٣8.٠٠٠.٢١١--في الشركات التابعة

5٠٣.9٢٠.٤٣١)6٢.887.٤87(صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

)٤٤.987.997()١٢.87٤.٠7١()النقص( في النقد وشبه النقد
٢٠8.53٠.١٠٢٢5٣.5١8.٠99النقد وشبه النقدفي بداية السنة

١٩5.656.٠3١٢٠8.5٣٠.١٠٢النقد وشبه النقدفي نهاية السنة

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

كما في 31 ديسمبر ٢٠١٤
٢٠١٤٢٠١٣

ريـال قطريريـال قطريالموجودات
موجودات غير متداولة 

588.٠٢٠.٠١5٢8٤.٣٢٤.9٤٣عقارات ومعدات 
١٠.٢٤٠.78٢١١.8٠٤.٣98موجودات غير ملموسة 

٢١٠.3٠٤.3٠٢١٤8.٢76.66١إستثمارات مالية متاحة للبيع 
--٩8.٤٩7إستثمار في شركة زميلة

٤٢١.٤٢٩٤9٠.١6٢األصول الضريبية المؤجلة
3٤٤.٠٩7.٩٩8٣٤٤.٠97.998شهرة 

١.١53.١83.٠٢3788.99٤.١6٢إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
١7١.8٢٩.63٩١٤8.5٤8.895مخزون 

٤١.٩٢5.٤35٤7.9٢9.8٤٢ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 
--6.86٩مطلوب من أطراف ذا عالقة

6٢3.٩7٢.٠3١8٠9.86٣.8٠١أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
837.733.٩7٤١.٠٠6.٣٤٢.5٣8إجمالي الموجودات المتداولة

١.٩٩٠.٩١6.٩٩7١.795.٣٣6.7٠٠إجمالي الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات 
حقوق المساهمين

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠رأس المال 
٩٠١.٢8٩.6٠39٠١.٢89.6٠٣إحتياطي قانوني 
٢١.75٠.835٢١.75٠.8٣5إحتياطي إختياري 

6.6٠9.7٤٠)١3.٩١8.8١5(إحتياطي القيمة العادلة 
٢٩5.65٤.٠٤١٢٣٤.5٣5.٤9٣أرباح مدورة 

١.٤٠٤.775.66٤١.٣6٤.١85.67١حقوق الملكية لمساهمي الشركة
3٩.٩٢٠.٩6٠٣9.785.١١8حقوق األقلية غير المسيطرة

١.٤٤٤.6٩6.6٢٤١.٤٠٣.97٠.789إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة 

--88.٢7٩.٩٢3قروض وتسهيالت بنكية
٢3.38٤.١7٠٢١.٠95.٠٣٤مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

١١١.66٤.٠٩3٢١.٠95.٠٣٤إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
٤3٤.556.٢8٠٣7٠.٢7٠.877ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 

٤3٤.556.٢8٠٣7٠.٢7٠.877إجمالي المطلوبات المتداولة
5٤6.٢٢٠.373٣9١.٣65.9١١إجمالي المطلوبات

١.٩٩٠.٩١6.٩٩7١.795.٣٣6.7٠٠إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

تقرير مدقق الحسابات المستقل
السادة المساهمين

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق(

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
اإلستهالكية  للمواد  الميرة  لشركة  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 

 ، "المجموعة"(  بـ  مجتمعة  إليها  )والمشار  لها  التابعة  والشركات  )"الشركة"(  )ش.م.ق( 

والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014 وكاًل من بيانات األرباح 

حقوق  في  والتغيرات  األخرى  الشامل  الدخل  وبنود  الخسائر  أو  األرباح  وبيان  الخسائر  أو 

وملخصًا   ، التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقدية  والتدفقات  المساهمين 

للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
وفقًا  عادلة  بصورة  وعرضها  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن 

بأنظمة  واإلحتفاظ   ، القطري  التجارية  الشركات  وقانون  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير 

الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة 

بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت عن إحتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا. لقد 

الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات  قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير 

قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول 

فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية من اخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات 

لمدقق  المهني  التقدير  إلى  المختارة  اإلجراءات  تستند  الموحدة.  المالية  البيانات  في 

الموحدة،  المالية  البيانات  في  الجوهرية  األخطاء  مخاطر  تقييم  ذلك  في  بما  الحسابات، 

سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق 

والعـرض  باإلعداد  والمتعلقة  للمجموعة  الداخلية  الرقابة  إجراءات  اإلعتبار  في  الحسابات 

العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب 

يتضمن  المجموعة.  لدى  الداخلية  الرقابة  فعالية  حول  رأي  إبداء  لغرض  وليس  الظروف، 

التقديرات  ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  مالئمة  تقييم  كذلك  التدقيق 

المالية  للبيانات  االجمالي  العرض  تقييم  وكذلك  اإلدارة،  قبل  من  المعدة  المحاسبية 

الموحدة.

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول 

التدقيق.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

الرأي 

النواحي  جميع  من   ، عادلة  بصورة  تظهر  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  أن   ، رأينا  في 

الجوهرية، الوضع المالي لشركة الميرة للمواد االستهالكية )ش.م.ق( والشركات التابعة 

لها كما في 31 ديسمبر 2014 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة 

المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

متطلبات قانونية وتشريعية أخرى
برأينا أيضًا ، أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد الفعلي للمخزون 

مع  متفقة  السنوي  اإلدارة  مجلس  تقرير  محتويات  وان  المتبعة  لألصول  وفقًا  أجري  قد 

سجالت ودفاتر الشركة. كما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها 

ضرورية ألغراض تدقيقنا. وأنه ، وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا ، لم تقع خالل 

السنة المالية مخالفات ألحكام متطلبات قانون الشركات التجارية القطري رقم )5( لسنة 

2002 والنظام األساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري على نشاط الشركة أو 

في مركزها المالي الموحد.

عن ديلويت آند توش 

فرع قطر

مدحت صالحة

الشريك 

سجل مراقبي الحسابات رقم )٢57(

الدوحة - قطر

1 مارس 2015
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الدكتور / سيف سعيد السويدي

نائب رئيس مجلس اإلدارة


