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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل 
 

 المحترمين           أعضاء مجلس اإلدارة  السادة
 ع.ق  ش.م.شركة الميرة للمواد االستهالكية 

 قطر   –الدوحة 
 

 المقدمة 

"( وشركاتها األم   )"الشركة   ق .ع. م . ش الموحد المرفق لشركة الميرة للمواد االستهالكية    المختصر   بيان المركز المالي المرحلي   قمنا بمراجعة لقد  
  الخسارة، للربح أو    الموحدة المختصرة    البيانات المرحلية كال  من  و   2022يونيو    30المجموعة"( كما في  " بـ    ا  التابعة )ويشار إليهم جميع 

اإلدارة   إن . وإيضاحات تفسيرية أخرى   ي ذلك التاريخ والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية ف لكية  التغيرات في حقوق الم الدخل الشامل،  
"  لتقارير المالية المرحلية ا "   ( 34) رقم  وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي    الموحدةالمختصرة    انات المالية المرحلية بي عن إعداد وعرض هذه ال  ة مسؤول 

 إستنادا    الموحدة   المختصرة   المرحلية   المالية   البيانات   هذه   حول   إستنتاج   إبداء   هي   مسؤوليتنا   إن الصادر عن مجلس معايير المحاسبة العالمي.  
 . مراجعتنا   إلى 
 

 نطاق المراجعة 
  مدقق   قبل  من  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة"  ،( 2410)  رقم  المراجعة  بعمليات  المتعلق  الدولي  للمعيار  وفقا    مراجعتناب   قمنا  لقد

  رئيسي   بشكل  اإلستفسارات،  بإجراء  القيام  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتضمن".  للمنشأة  المستقل  الحسابات
  يقل   المراجعة  نطاق  إن.  أخرى   مراجعة  وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وإتباع  والمحاسبية،  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من

  األمور  جميع  حول  تأكيد   على   الحصول  من  تمكننا   ال   فإنها  وبالتالي،  للتدقيق،  الدولية  للمعايير  وفقا    بالتدقيق  القيام  نطاق  عن  جوهريا  
 . بشأنها تدقيق رأي نبدي ال فإننا لذلك وتبعا   التدقيق،  يبينها  أن يمكن التي الهامة

 

 إستنتاج 

 يتم   لم  المرفقةالمختصرة الموحدة    المرحلية  المالية  البيانات  بأن  اإلعتقاد  إلى  يدعونا  ما  علمنا  إلى  يرد   لم  مراجعتنا،  أعمال  إلى  إستنادا  
 ".المرحلية المالية التقارير"( 34) رقم  الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الجوهرية، النواحي جميع من إعدادها،

 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحد  المختصر المرحلي ربح أو الخسارةال بيان
 2022 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة

 ة الموحدة المالية المرحلية المختصر  البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه 
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وتم ختمه من قبل مدقق الحسابات ألغراض التعريف فقط مجموعةمن قبل ال المرحلي المختصر الموحد إعداد هذا البيانتم 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2022  2021 
(مراجعة) إيضاح  ( مراجعة)    
 ريال قطري   ريال قطري   
     

 1,486,926,863  1,411,174,462  المبيعات
 ( 1,211,693,614)  ( 1,148,275,165)  تكلفة المبيعات
 275,233,249  262,899,297  إجمالي الربح 

     
 39,089,635  40,879,428  إيرادات إيجار 
 12,907,572  19,086,304  إيرادات أخرى 
 ( 157,716,611)  (166,247,101)  عمومية  و  إدارية مصاريف

 ( 58,964,151)  ( 58,113,765)  إستهالك وإطفاء فاري مص
 ( 10,274,334)  (10,071,326)  تكاليف التمويل 

 ( 17,854)  (27,601)  حصة في خسارة شركة زميلة 
 100,257,506  88,405,236    الدخل  ضريبةالربح قبل 
 ( 84,994)  ( 89,068)  ضريبة الدخل   مصروف

 100,172,512  88,316,168  ربح الفترة   
     

     العائد إلى:  
 100,117,165  89,254,638  مساهمي الشركة األم

 55,347  ( 938,470)  حقوق الملكية غير المسيطرة 
  88,316,168  100,172,512 
     

 0.50  0.45 4 العائد األساسي والمخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة األم



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 

 الموحد  المختصر المرحلي الشامل الدخل بيان
 2022يونيو  30لستة أشهر المنتهية في فترة ال

 ة الموحدة المالية المرحلية المختصر  البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه 
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 فقط التعريف ألغراض الحسابات مدقق قبل من ختمه وتم المجموعة قبل من الموحد المختصر المرحلي البيان هذا إعداد تم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  
 2022  2021 
 ( مراجعة)  (مراجعة) 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 100,172,512  88,316,168 ربح الفترة 
    

    األخرى  )ة( الشامل (الخسارة)الربح / 
  بح أو الخسارةالر  بيان إلى الحقا  تتم إعادة تصنيفها   بنود لن
    :الموحد 

    
بالقيمة العادلة للموجودات المالية صافي التغير في القيمة 

  25,959,584 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 
(4,430,843 ) 

 95,741,669  114,275,752 الشامل للفترة إجمالي الدخل 
    

    العائد إلى:
 95,686,322  115,214,222 مساهمي الشركة األم

 55,347  (938,470) حقوق الملكية غير المسيطرة 
 114,275,752  95,741,669 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 

  الموحد المختصر المرحلي المالي المركز بيان
 2022يونيو  30في كما 
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 ديسمبر  31  يونيو  30  
  2022  2021 
 (دققةم)  (مراجعة) ات إيضاح 
 ريال قطري   ريال قطري   

     الموجودات  
     المتداولة الموجودات غير 
 1,209,037,115  1,207,916,535 5 ممتلكات ومعدات 

 314,007,625  289,858,602 6 الحق في إستخدام الموجودات المستأجرة 
 344,097,998  344,097,998 7 الشهرة 

 306,141  212,012 8     موجودات غير ملموسة
الشامل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 اآلخر 
 
9 365,698,634  355,578,649 

 774,117  774,117  موجودات ضريبية مؤجلة  
 2,223,801,645  2,208,557,898  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

     
     الموجودات المتداولة 

 208,462,897  255,586,834 10 مخزون ال
 61,377,123  64,848,460  مدينة أخرى ذمم مدينة وأرصدة 

 19,344,641  19,540,330 )ب(   15 أطراف ذات عالقة  مطلوب من 
 342,315,523  219,412,686 11   نقد وأرصدة لدى البنوك

 631,500,184  559,388,310  إجمالي الموجودات المتداولة 
 2,855,301,829  2,767,946,208  إجمالي الموجودات 

     
     والمطلوبات لكية حقوق الم 
       لكيةحقوق الم 
 200,000,000  200,000,000  رأس المال 

 901,289,603  901,289,603  احتياطي قانوني
 21,750,835  21,750,835  احتياطي اختياري  

 56,070,081  51,388,717  احتياطي القيمة العادلة 
 370,111,373  308,179,479  أرباح مدورة

 1,549,221,892  1,482,608,634  الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
 40,283,902  39,345,432  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 1,589,505,794  1,521,954,066  لكية إجمالي حقوق الم 
     

     المطلوبات غير المتداولة 
 278,011,417  265,036,292 13 والتسهيالت  القروض

 273,236,547  252,821,269 14 مطلوبات عقود اإليجار
 43,047,965  43,864,758  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 3,187,795  3,315,359  أرصدة محتجزة دائنة  
 597,483,724  565,037,678  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

     
     المتداولة المطلوبات 

 572,282,095  583,572,379  دائنة أخرى  ذمم دائنة وأرصدة
 56,107,760  53,616,442 14 مطلوبات عقود اإليجار
 39,922,456  43,765,643 13 القروض والتسهيالت

 668,312,311  680,954,464  إجمالي المطلوبات المتداولة 
 1,265,796,035  1,245,992,142  إجمالي المطلوبات 
 2,855,301,829  2,767,946,208  والمطلوبات لكية إجمالي حقوق الم 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحد  المختصر المرحلي الملكية حقوق  في التغيرات بيان

 2022يونيو   30للستة أشهر المنتهية في 

 ة الموحدة المالية المرحلية المختصر  البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه 
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فقط التعريف ألغراض ساباتالح مدقق قبل من ختمه وتم المجموعة قبل من الموحد المختصر المرحلي البيان هذا إعداد تم

     الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم  

  القانوني  االحتياطي   رأس المال  
االحتياطي  
  االختياري 

احتياطي القيمة  
  اإلجمالي   أرباح مدورة   العادلة 

حقوق الملكية الغير  
  مسيطرة 

إجمالي حقوق  
 المساهمين 

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

 1,589,505,794  40,283,902  1,549,221,892  370,111,373  56,070,081  21,750,835  901,289,603  200,000,000 )مدققة(  2022يناير  1الرصيد كما في 
 88,316,168  (938,470)  89,254,638  89,254,638  --  --  --  --  ربح الفترة  

إعادة تصنيف أرباح من بيع موجودات مالية  
 --  --  --  30,640,948  (30,640,948)  --  --  -- بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 25,959,584  --   25,959,584  --   25,959,584  --   --  -- خر للفترة  الشامل اآل   دخلال
مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة  

 (1,827,480)  --  (1,827,480)  (1,827,480)  --  --  --  -- االجتماعية والرياضية 
 (180,000,000)  --  (180,000,000)  (180,000,000)  --  --  --  -- (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 1,521,954,066  39,345,432  1,482,608,634  308,179,479  51,388,717  21,750,835  901,289,603  200,000,000 )مراجعة( 2022يونيو  30الرصيد في 

 1,578,053,188  41,077,067  1,536,976,121  345,184,917  68,750,766  21,750,835  901,289,603  200,000,000 )مدققة( 2021يناير  1الرصيد في 
 100,172,512  55,347  100,117,165  100,117,165  --   --   --   --  ربح الفترة  

موجودات مالية  إعادة تصنيف أرباح من بيع 
 --   --   --   4,380,127  ( 4,380,127)   --   --  --    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 ( 4,430,843)   --  ( 4,430,843)   --  ( 4,430,843)   --   --  -- الخسارة الشاملة األخرى للفترة   
مخصص المساهمة في صندوق دعم األنشطة  

 ( 2,241,415)   --  ( 2,241,415)   ( 2,241,415)   --   --   --  -- والرياضية االجتماعية 
 ( 180,000,000)   --  ( 180,000,000)   ( 180,000,000)   --   --   --  -- (12توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 1,491,553,442  41,132,414  1,450,421,028  267,440,794  59,939,796  21,750,835  901,289,603  200,000,000 )مراجعة( 2021يونيو  30الرصيد في 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحد  المختصر المرحلي النقدية التدفقات بيان

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ة الموحدة المالية المرحلية المختصر  البياناتاإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه 
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 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   
  2022  2021 
 ( مراجعة)  (مراجعة)  

 ريال قطري   ريال قطري   
     األنشطة التشغيلية 

 100,257,506  88,405,236  الفترة قبل ضريبة الدخل ربح 
     :تعديالت للبنود التالية
 58,964,151  58,113,765  االستهالك واإلطفاء

 3,565,341  3,601,181  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 1,735,505  ( 2,108,568)  مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة الحركة 

 72,741  28,379  مخصص معترف به لخسائر اإلئتمان المتوقعة 
 10,274,334  10,071,322  تكاليف تمويل 

إيراد توزيعات أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  
  الشامل اآلخر 

 
(15,216,973)  

 
(10,515,911 ) 

 17,854  27,601  حصة في خسارة شركة زميلة
 87,374  (42,200)  من إستبعاد ممتلكات ومعدات)ربح( / خسارة 

 ( 2,128,297)  (1,604,277)  إيراد فوائد
 162,330,598  141,275,466  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

     
     :التغيرات في رأس المال العامل
 ( 25,033,089)  ( 3,477,583)  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 ( 5,757,995)  ( 45,015,369)  المخزون 
 ( 501,262)  (195,689)  مبالغ مطلوبة من أطراف ذات عالقة 

 ( 27,904,979)  6,221,915  ذمم دائنة وأرصدة محتجزة دائنة وذمم دائنة أخرى 
 103,133,273  98,808,740  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ( 4,989,523)  ( 4,618,112)  مساهمة في صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية
 ( 421,316)  ( 176,400)  ضريبة الدخل المدفوعة 

 ( 2,947,848)  ( 2,784,388)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 94,774,586  91,229,840  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

     
     األنشطة االستثمارية 

 (77,532,250)  (191,483,243)  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر شراء 
متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  الشامل اآلخر 
 

207,322,841  
 
59,839,515 

 (131,167,677)  (31,236,066)  ومعدات شراء ممتلكات 
 123,484  172,405  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

 (49,980)  --  شراء موجودات غير ملموسة 
 (27,624,737)  (7,912,596)  صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة
 (11,900,000)  (54,300,000)  يوما   90صافي الحركة في ودائع مستحقة بعد 

 10,515,911  15,216,973  توزيعات أرباح مستلمة
 2,603,142  1,582,144  فوائد مستلمة

 (175,192,592)  ( 60,637,542)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية 
     األنشطة التمويلية 

 ( 161,863,405)  ( 172,028,436)  توزيعات أرباح مدفوعة
 ( 2,717,982)  ( 4,567,692)  تكاليف تمويل مدفوعة

 ( 22,049,462)  ( 22,856,335)  اإليجار عقود مطلوبات ل الجزء األساسي مدفوعات
 ( 7,354,525)  ( 7,084,557)  مدفوعات تكاليف تمويل لمطلوبات عقود اإليجار

 96,876,070  ( 9,170,711)  صافي الحركة في القروض والتسهيالت 
 ( 97,109,304)  ( 215,707,731)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

     
 ( 177,527,310)  (185,115,433)  في النقد وشبه النقد النقص  صافي

 271,677,522  243,103,204  يناير 1النقد وشبه النقد في 
 94,150,212  57,987,771  يونيو  30النقد وشبه النقد في 

 

 فقط التعريف ألغراض لحساباتا مدقق قبل من ختمه وتم المجموعة قبل من الموحد المختصر المرحلي البيان هذا إعداد تم



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحدة  المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 -6 - 

 

 ة الرئيسيحول تأسيس الشركة واألنشطة معلومات  .1
 

 التعاونيــــــــة الجمعيــــــــات تحويــــــــل علــــــــى نــــــــص والــــــــذي 2004 لســــــــنة( 24) رقــــــــم القــــــــانون  إصــــــــدار تــــــــم 2004 يوليــــــــو 13 فــــــــي
ــتهالكية  إنشـــــاء تـــــم عليـــــه وبنـــــاء   قطـــــري، ريـــــال 100,000,000 قـــــدره مـــــال بـــــرأس قطريـــــة مســـــاهمة شـــــركة إلـــــى الســـــابقة االســـ

ــركة ــرة شـــ ــتهالكية للمـــــواد الميـــ ــركة( )"ق.ع.م.ش) االســـ ــع التـــــي"( الشـــ ــركات لقـــــانون  تخضـــ ــة الشـــ ــم القطـــــري  التجاريـــ  لعـــــام 11 رقـــ
ــم التجــــــاري  الســــــجل تحــــــ  الشــــــركة تســــــجيل تــــــم. 2015 ــاريخ 29969 رقــــ  المســــــجل الشــــــركة عنــــــوان إن. 2005 مــــــارس 2 بتــــ
 . قطر دولة – الدوحة 3371 رقم  بريد صندوق  هو
 
 إســـــمية بقيمـــــة ســـــهم 20,000,000 ليصـــــبح المـــــال رأس زيـــــادة علـــــى المســـــاهمون  وافـــــق ،2012 لعـــــام أكتـــــوبر مـــــن الثـــــامن فـــــي
 وأغلـــــــق الواحـــــــد، للســـــــهم قطــــــري  ريـــــــال 95 بقيمـــــــة ســــــهم 10,000,000 الشـــــــركة أصـــــــدرت. الواحــــــد للســـــــهم قطـــــــري  ريــــــال 10

ــاب ــر 10 فــــــي اإلكتتــــ ــاال  . 2013 فبرايــــ ــات إمتثــــ ــة لتعليمــــ ــر هيئــــ ــواق قطــــ ــة، لألســــ ــركة قامــــــ  الماليــــ ــذ الشــــ ــة بتنفيــــ ــهم تجزئــــ  األســــ
ــع ــهم 10 بواقــ ــل أســ ــهم لكــ ــال وبقيمــــة ســ ــري  ريــ ــد قطــ ــي للســــهم واحــ ــم والتــ ــتبدال تــ ــديم بالســــهم هاإســ ــة القــ ــه البالغــ  10 اإلســــمية قيمتــ
 إســــــمية بقيمـــــة ســـــهم مليـــــون  200,000,000 ليصـــــبح المــــــال رأس زيـــــادة عنـــــه نـــــت  الـــــذي األمــــــر الواحـــــد للســـــهم قطـــــري  ريـــــال
 الواحد للسهم قطري  ريال
 

 والتجزئـــــة بالجملـــــة التجـــــارة علـــــى"( المجموعـــــة" بــــــ جميعـــــا   إلـــــيهم يشـــــار) التابعـــــة وشـــــركاتها للشــــــركة الرئيســـــية األنشطــــــة تشتــــــمل
 .االستهالكية والسلع الغذائية المواد في والتجارة  البيع، منافذ وإدارة وتملك االستهالكية، السلع أنواع مختلف في
 
 .الشركة أسهم من٪ 26 نسبته ما. م.م.ذ القابضة قطر شركة وتمتلك قطر، بورصة في مدرجة الشركة إن
 

 30تمـــــ  الموافقـــــة علـــــى إصـــــدار هـــــذه البيانـــــات الماليـــــة المرحليـــــة المختصـــــرة الموحـــــدة للمجموعـــــة للســـــتة أشـــــهر المنتهيـــــة فـــــي 
 .2022أغسطس  10في  اإلدارةمجلس من قبل   2022يونيو  

 

 : منالشركات التابعة والشركات الزميلة للمجموعة  تتألف
 الفعلية للمجموعة  الملكيةنسبة  العالقة  بلد التأسيس  اسم الشركة 

   2022 2021 
     

 ٪ 100 ٪100 شركة تابعة قطر  شركة الميرة القابضة ذ.م.م.
 ٪ 100 ٪100 شركة تابعة قطر  ذ.م.م. المركزية لألسواقشركة الميرة 

 ٪ 100 ٪100 شركة تابعة قطر  شركة الميرة للتطوير ذ.م.م.
 ٪ 100 ٪100 تابعةشركة  قطر  شركة األسواق القطرية ذ.م.م.

 ٪ 100 ٪100 شركة تابعة قطر  ذ.م.م.  مكتبة الميرة
 ٪ 100 ٪100 شركة تابعة قطر  شركة مار للتجارة والخدمات ذ.م.م.

 ٪ 100 ٪ 100 شركة تابعة  قطر  شركة الميرة للخدمات اللوجستية ذ.م.م.
 ٪ 70 ٪ 70 شركة تابعة ُعمان  الميرة ُعمان ش.م.ع.م.شركة 

 ٪ 70 ٪ 70 شركة تابعة ُعمان  لألسواق ش.م.ع.م.شركة الميرة 
 ٪ 51 ٪ 51 شركة زميلة قطر  شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 
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 )تتمة(  معلومات حول تأسيس الشركة واألنشطة الرئيسية .1

هــــي شــــركة ذات مســــؤولية محــــدودة تأسســــ  فــــي دولــــة قطــــر. إن الشــــركة  )"الميــــرة القابضــــة"( ذ.م.م.شــــركة الميــــرة القابضــــة 
إدارة الشـــــركات التابعــــة لهــــا وتملــــك بــــراءات االختــــراع والعالمــــات التجاريـــــة تقــــوم بــــ هــــي شــــركة قابضــــة الســــتثمارات المجموعــــة و 

 والعقارات الضرورية للقيام بأنشطتها.  
 

تأسســـــ  فـــــي  ذات مســـــؤولية محـــــدودةشـــــركة  هـــــي المركزيـــــة"( لأســـــواق)"الميـــــرة  المركزيـــــة ذ.م.م.ســـــواق الميـــــرة لأشـــــركة 
دولــــة قطـــــر. يتمثـــــل نشــــاو الشـــــركة فـــــي إنشــــاء وإدارة المشـــــاريع التجاريـــــة واالســــتثمار فيهـــــا وتمتلـــــك األســــهم والعقـــــارات المنقولـــــة 

 وغير المنقولة الالزمة للقيام بأنشطتها.  
  

ــة قطـــــر. ي  )"الميـــــرة للتطـــــوير"( ذ.م.م.شـــــركة الميـــــرة للتطـــــوير  ــركة ذات مســـــؤولية محـــــدودة تأسســـــ  فـــــي دولـــ ــل هـــــي شـــ تمثـــ
نشــــــــاو الشــــــــركة فــــــــي إنشــــــــاء وإدارة المشــــــــاريع التجاريــــــــة واالســــــــتثمار فيهــــــــا وتمتلــــــــك بــــــــراءات االختــــــــراع واألعمــــــــال التجاريــــــــة 

 .والعقارات الالزمة للقيام بأنشطتها
 

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسس  في دولة قطر. يتمثل نشاو الشركة   )"األسواق القطرية"(  ذ.م.م.  األسواق القطريةشركة  
 .في بيع المواد الغذائية واألدوات المنزلية والمالبس الجاهزة

 

ــركة  )"مكتبــــة الميــــرة"( م.ذ.م.مكتبــــة الميــــرة  ــدودةهــــي شــ ــركة  ذات مســــؤولية محــ ــاو الشــ ــر. يتمثــــل نشــ تأسســــ  فــــي دولــــة قطــ
 نشـــــاطات، قـــــرر مجلـــــس اإلدارة إيقـــــاف 2020عـــــام خـــــالل  فـــــي بيـــــع القرطاســـــيات ومســـــتلزمات الكمبيـــــوتر والكتـــــ  واأللعـــــاب.

 الميرة ذ.م.م. شركة مكتبة
 

ــار"( ــدمات ذ.م.م. )"مــ ــارة والخــ ــار للتجــ ــر. ويتمثــــ  شــــركة مــ ــي دولــــة قطــ ــدودة تأسســــ  فــ ــركة ذات مســــؤولية محــ ل هــــي شــ
 المنزلية.نشاو الشركة في بيع المواد الغذائية والمستلزمات 

 
ــدمات اللوجســـتية ذ.م. ــرة للخـ ــدمات اللوجســـتية"( .مشـــركة الميـ ــرة للخـ هيييي شييير ة ؤال ةسيييودلية ةسييي د ة    سييي   )"الميـ

ت ذإســتحو  ،2019 ديســمبر فــي .يتمثيين نطييلش الطيير ة فييي  ايي يت زيي ةلل التلييايش دالتو ييين  للطييل نلل. فييي  دليية   يير
ــل الشــــركة علــــىالشــــركة األم  ــم بالكامــ ــنيفها وتــ ــركة تصــ ــداد بتــــاريخ. تابعــــة كشــ ــات إعــ ــم الماليــــة، البيانــ ــن لــ ــد الشــــركة تكــ ــدأت قــ  بــ

 . التجارية  أعمالها
 

ــاو  )"الميــــرة ع مــــام"( .الميــــرة ع مــــام ش.م.ع.م ــل نشــ ــان. يتمثــ ــلطنة عمــ ــي ســ ــدودة تأسســــ  فــ ــؤولية محــ ــركة ذات مســ ــي شــ هــ
 الشركة في إنشاء وإدارة مراكز التسوق والمرافق ذات الصلة. كما في تاريخ التقرير، لم تبدأ الشركة أعمالها التجارية. 

 

ــواق  ــرة لأســـ ــركة الميـــ ــرة"(شـــ ــواق الميـــ طنة عمــــــان. هـــــي شــــــركة ذات مســـــؤولية محــــــدودة تأسســــــ  فـــــي ســــــل ش.م.ع.م )"أســـ
 يتمثل نشاو الشركة في إنشاء وتشغيل مراكز التسوق والمتاجر واألسواق الكبرى.

 

ــراء  مخـــــابزشـــــركة  هـــــي شـــــركة ذات مســـــؤولية محـــــدودة تأسســـــ  فـــــي دولـــــة قطـــــر. يتمثـــــل  )"مخـــــابر األمـــــراء"( ذ.م.م.األمـــ
 نشاو الشركة في تصنيع وبيع المخبوزات. 
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 أسس اإلعداد  .2

 2022يونيــــــو  30لفتــــــرة الســــــتة أشــــــهر المنتهيــــــة فــــــي للمجموعــــــة  الموحــــــدة المختصــــــرة المرحليــــــة الماليــــــة البيانــــــاتتــــــم إعــــــداد 
 .وطبقا لقانون الشركات التجارية القطري  " التقارير المالية المرحلية " (34)وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 

ــم ــات تـــــ ــداد البيانـــــ ــة إعـــــ ــة الم الماليـــــ ــرة الموحـــــــدة رحليـــــ ــي الالمختصـــــ ـــال القطـــــــري، وهـــــ ــة العـــــــرض بالريـــــ ــة وعملـــــ ــة الوظيفيـــــ عملـــــ
 مجموعة.لل
 

ــات الماليـــــــة المرحليـــــــة  ــدة  المختصـــــــرةإن البيانـــــ ــات واإليضـــــــاحات المطلوبـــــــة للتقـــــــارير الموحـــــ ال تحتـــــــوي علـــــــى كـــــــل المعلومـــــ
، 2021ديســــــــمبر  31فــــــــي تــــــــاريخ  كمــــــــا بيانــــــــات الماليــــــــة الموحــــــــدة للمجموعــــــــةلمقارنــــــــة مــــــــع الالســــــــنوية ويجــــــــ  قراءتهــــــــا با

النتـــــائ  المتوقعـــــة  نبالضـــــرورة عـــــ ال تعبــــر  2022يونيـــــو  30 النتـــــائ  للســــتة أشـــــهر المنتهيـــــة فـــــيفـــــإن باإلضــــافة إلـــــى ذلـــــك، 
 .2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 

 األحكام والتقديرات وإدارة المخاطر
 إســــــــتخدام األحكــــــــام المهنيــــــــة والتقــــــــديراتاإلدارة  مــــــــنيقتضــــــــي  الموحــــــــدة المختصــــــــرة المرحليــــــــة الماليــــــــة البيانــــــــاتإعــــــــداد  إن
 يـــــراداتواإل مطلوبـــــاتوال المســـــجلة للموجـــــودات مبـــــالغالالمحاســـــبية و سياســـــات تطبيـــــق الفـــــي عمليـــــة فتراضـــــات التـــــي تـــــؤ ر واإل

ــن هـــــذه التقـــــديراتقـــــد تختلـــــف الو  اريفوالمصـــــ  ــام المهنيـــــة نتـــــائ  الفعليـــــة عـــ ــتخدمتها التـــــي . إن األحكـــ اإلدارة فـــــي تطبيـــــق إســـ
ــات المحاســــبية ل ــن تأكــــدعــــدم ال ساســــية لحــــاالتوالمصــــادر األمجموعــــة لالسياســ تــــم تطبيقهــــا فــــي التــــي  ذاتهــــاالتقــــدير هــــي  مــ

 .2021ديسمبر  31نة المنتهية في للسمجموعة للالموحدة  السنوية البيانات المالية
 

 السياسات المحاسبية الهامة  .3
ــداد  ــي إعــــ ــبية المســــــتخدمة فــــ ــة البيانــــــاتإن السياســــــات المحاســــ ــدة المختصــــــرةالمرحليــــــة  الماليــــ ــات  تنســــــجم الموحــــ مــــــع السياســــ

، واإليضــــــــاحات 2021ديســــــــمبر  31للســــــــنة المنتهيــــــــة فــــــــي  الموحــــــــدة التــــــــي تــــــــم إســــــــتخدامها فــــــــي إعــــــــداد البيانــــــــات الماليــــــــة
لــــــة والتــــــي أصــــــبح  ســــــارية المفعــــــول خــــــالل الفتــــــرة مجموعــــــة تطبيــــــق ال المرفقــــــة، بإســــــتثناء لــــــبعا المعــــــايير الجديــــــدة والمعدر

 . ادناهالحالية كما هو موضح 
 

 والسارية للسنة الحالية  المعّدلةو  الجديدة المعايير (أ
 1  بعد  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  للفترات  سارية  أصبح    والتي  ،  التالية  والمعدلة   الجديدة  المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  تطبيق  تم

 .المالية البيانات هذه في ، 2022 يناير
 

يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو   الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية للتقارير المالية 
 بعد 

اإلشارة إلى  -( 3تعديالت على المعيار الدولي التقارير المالية رقم )
 اإلطار المفاهيمي

 2022يناير   1

الممتلكات واآلالت   -(  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود  -والمعدات 

 2022يناير   1

العقود الممكن    -(  37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
 تكلفة تنفيذ العقد  -خسارتها 

 2022يناير   1

  -   2018دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية  
(:  1مالية رقم )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير ال  -  2020

اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة، والمعيار الدولي  
( األدوات المالية ، والمعيار الدولي للتقارير  9للتقارير المالية رقم )

الدولي رقم 16المالية رقم ) المحاسبة  ومعيار  ( عقود اإليجار ، 
 ( الزراعة. 41)

 2022يناير   1
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 )تتمة( المحاسبية الهامةالسياسات  .3
 )تتمة(  والسارية للسنة الحالية المعّدلةو  الجديدة المعايير (أ

لة المالية للتقارير الدولية المعايير هذه لتطبيق يكن لم  .والسابقة الحالية  السنوات في  المسجلة األرصدة على جوهري  أ ر أي المعدر
 

 ولم تطبيقها مبكرا   بعد تطبيقها موعد يحن لم  التي المالية للتقارير الدولية والمعايير  والمعّدلة الجديدة المعايير (ب
 المفعول  سارية  تصبح  لم  ولكن  إصدارها  تم  التي  التالية  والمعدلة   الجديدة  والتفسيرات  للمعايير  المبكر  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم
 . بعد

لة  يسري تطبيقها للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدر
( عقود التأمين. يتطل  المعيار  17معيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 

( أن يتم قياس مطلوبات التأمين بالقيمة  17الدولي للتقارير المالية رقم )
الحالية للوفاء ويوفر نه  قياس وعرض موحد لجميع عقود التأمين. تم  
تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة والقائمة على 

( 17المبادئ لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
يناير   1عقود التأمين كما في    4محل المعيار الدولي للتقارير المالية  

2023 . 
 

 2023يناير   1

تصنيف المطلوبات   -(  1)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
 على أنها متداولة أو غير متداولة

 

 2023يناير   1

ومعيار المحاسبة    10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
( ببيع أو المساهمة بالموجودات من الشركة المستثمرة 28الدولي رقم )

 إلى الشركة الزميلة أو المشروع المشترك 

 2023يناير   1

  - ضرائ  الدخل    –(  12)م  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق
الضرائ  المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معاملة  

 واحدة

 2023يناير   1

ومعيار   المعيار  )التعديالت على  المحاسبية  السياسات  اإلفصاح عن 
( رقم  الدولي  الدول1المحاسبة  المعايير  ممارسات  وبيان  للتقارير (  ية 

 (. 2المالية رقم 
 2023يناير   1

رقم  الدولي  المحاسبة  المعيار  )تعديالت  المحاسبية  التقديرات  تعريف 
(8 .) 

 2023يناير   1

  
عندما تكون قابلة   لمجموعةل  الموحدة  تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية

الموحدة للمجموعة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي تأ ير مادي على البيانات المالية 
 في فترة التطبيق األولي. 
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 للسهم    والمخفف األساسي العائد .4

الربح العائد للمساهمين للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  بقسمةللسهم  والمخفف األساسي العائديحتس  
 خالل الفترة كالتالي:

 يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2022 2021 
 )مراجعة(  )مراجعة( 

   

 100,117,165 89,254,638 قطري(  ريـال) األمالربح المنسوب إلى مساهمي الشركة 

 200,000,000 200,000,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة

 0.50 0.45 )ريــال قطــري(للسهم الواحد  والمخفف العائد األساسي
 

قيمة وذلك ألن الشركة لم تصدر أي أدوات مالية التي من شأنها أن تخفا ئد األساسي والمخفف للسهم العا يتساوى كال  من  (أ
 األسهم الحالية. 

 

 ممتلكات ومعدات   .5

 2022يونيو  30 
  )مراجعة(

 2021ديسمبر  31
 )مدققة(  

 ريال قطري   ريال قطري  
    

    التكلفة:
 1,593,345,726  1,758,130,465 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 165,859,564  33,121,466 خالل الفترة / السنة  إضافات  
 (1,074,825)  (5,470,365) استبعادات خالل الفترة / السنة  
 1,758,130,465  1,785,781,566 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  

    االستهالك المتراكم:
 478,271,852  549,093,350 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 71,711,409  34,111,841 االستهالك للفترة / للسنة 
 (889,911)  (5,340,160) متعلق باالستبعادات ال

 549,093,350  577,865,031 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
    

 1,209,037,115  1,207,916,535 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة   
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 الحق في إستخدام الموجودات المستأجرة  .6
  قابلة  محدودة  زمنية  لفترة  عادة  اإليجار  عقود  مدة  تكون .  ومباني  أراض    ضمنها  ومن  الموجودات  من   عدد  المجموعة  تستأجر
 .للتجديد

 

   الشهرة .7

  2022يونيو  30 
  )مراجعة(

  2021ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريال قطري   ريال قطري 
    

 227,028,986  227,028,986 ذ.م.م. شركة األسواق القطرية
 117,069,012  117,069,012 .ع.ع.م.ش  الميرة سواقشركة أ

 344,097,998  344,097,998 
 

ــا   ــنويا  تــــدني ل تجــــري اإلدارة تقييمــ القيمــــة الدفتريــــة للشــــهرة. تــــدني حتمــــال إون هنــــاك مؤشــــرات علــــى وعنــــدما تكــــ  ،قيمــــة الشــــهرة ســ
 31فــــــي تقيــــــيم تــــــدني القيمــــــة األساســــــية المســــــتخدمة إلعــــــداد  فتراضــــــاتة أن أي تغيــــــر محتمــــــل ومعقــــــول فــــــي اإلوتعتقــــــد اإلدار 
ــدني لــــن يــــؤدي إلــــى  2021ديســــمبر  ــبح أقــــلالقيمــــة الدفتريــــة للشــــهرة لتــ ــة لدســــتردادمــــن القيمــــة ال تصــ ــاء علــــى ذلــــك، قابلــ . وبنــ
: ال 2021يونيــــــو  30) 2022يونيــــــو  30لفتــــــرة الســــــتة أشــــــهر المنتهيــــــة فــــــي  فــــــي القيمــــــة تــــــدنيأي خســــــارة  تســــــجيللــــــم يــــــتم 
 شيء(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022يونيو  30 
 )مراجعة(

 2021ديسمبر  31 
 )مدققة(

 ريال قطري   ريال قطري  
    

 207,471,146  314,007,625 صافي القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة  
 149,944,235  256,789  اإلضافات

 4,887,582  (307,050) تعديل عقود اإليجار  
 (45,967,377)  (23,907,795) اإلطفاء  مصاريف

ل إلى أعمال قيد التنفيذ    (2,327,961)  (190,967)  محور
 314,007,625  289,858,602 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة صافي 
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 موجودات غير ملموسة   .8

  الموجودات   هذه  تطفأ.  من قبل المجموعة  عليها  المتحصل  المكتملة  غير  واالتفاقيات  العمالء  مع  العقودو   الكمبيوتر  برام   ذلك  يمثل
 .االنتاجية أعمارها مدى على

 2022و يوني  30 
  )مراجعة(

  2021ديسمبر  31
 )مدققة(

 ريال قطري   ريال قطري  
    

    التكلفة:
 17,880,025  18,030,325 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 150,300  -- السنة  الفترة/ خالل  إضافات
 18,030,325  18,030,325 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    
    المتراكم:اإلطفاء 

 16,490,121  17,724,184 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 1,234,063  94,129 لفترة / للسنة لاإلطفاء 

 17,724,184  17,818,313 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 306,141  212,012 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة 

 

 خر  الدخل الشامل اآل بالقيمة العادلة من خاللمالية موجودات  .9
 2022يونيو  30 

  )مراجعة(
  2021ديسمبر  31

 )مدققة(
 ريال قطري   ي ريال قطر  
    

 349,281,349  357,449,046 أسهم ملكية مدرجة  
 6,297,300  8,249,588 أسهم ملكية غير مدرجة  

 365,698,634  355,578,649 
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 م المخزو .10
 ديسمبر   31  يونيو  30 
 2022  2021 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 226,566,472  271,637,935 بضاعة جاهزة للبيع  
 1,541,123  1,485,029 سلع إستهالكية وقطع غيار 

 273,122,964  228,107,595 
 (19,644,698)  (17,536,130) وبطيئة الحركة يخصم: مخصص بضاعة متقادمة 

 255,586,834  208,462,897 
 

    النقد وشبه النقد  .11
 من البنود التالية:شبه النقد و ، يتكون النقد الموحد المختصر التدفقات النقدية المرحليلغرض بيان 

 ديسمبر   31  يونيو  30 
 2022  2021 
 )مدققة(  (مراجعة) 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 2,576,763  1,746,303 نقد في الصندوق  
 155,776,441  47,691,468 أرصدة لدى البنوك
 84,750,000  8,550,000 ودائع قصيرة األجل 

 243,103,204  57,987,771 إجمالي النقد وشبه النقد 
    

 17,100,000  71,400,000 يوما    90ودائع ألجل تستحق بعد 
 82,332,904  90,245,500 دة ير حسابات بنكية مق

 (220,585)  (220,585) مخصص الخسارة االئتمانية على الودائع ألجل
 342,315,523  219,412,686 إجمالي النقد واألرصدة لدى البنوك 

 
   توزيعات األرباح .12

أرباح نقدية بواقع   توزيع الشركة أعلن ، 2022 مارس 13 بتاريخ تعقد تيال الجمعية العموميةموافقة بعد الحالية و خالل الفترة 
مليون ريال   180ريال قطري للسهم بإجمالي   0.90:  2021مليون ريال قطري ) 180ريال قطري للسهم وبإجمالي  0.90
 . 2021ديسمبر 31السنة المنتهية في متعلقة ب  (قطري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحدة  المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 والتسهيالت   قروضال .13

 ديسمبر   31  يونيو  30 
 2022  2021 
 (دققةم)  (مراجعة) 
 ريال قطري   ريال قطري  

    

 79,562,721  72,526,677 1القرض 
 208,801,209  197,584,093 2القرض 
 30,052,030  39,134,479 3القرض 

 (482,087)  (443,314) تكاليف ترتيبات التمويل المؤجلة  
 308,801,935  317,933,873 

 

 كالتالي:  الموحد المختصر المرحلي المالي المركز بيانتعرض في 
 ديسمبر   31  يونيو  30             
 2022  2021 
 (دققةم)  (مراجعة) 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 278,011,417  265,036,292 الجزء غير المتداول 
 39,922,456  43,765,643 الجزء المتداول  

 308,801,935  317,933,873 
 

 مطلوبات عقود اإليجار  .14
   2022 يونيو 30 

  )مراجعة(
  2021ديسمبر  31

 )مدققة(
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 216,947,709  329,344,307 في بداية الفترة / السنة 
 149,544,207  256,789 إضافات خالل الفترة / السنة 

 4,887,582  ( 307,050) تعديل العقود   
 14,680,906  7,084,557 تراكم الفائدة

 (56,716,097)  (29,940,892) المدفوعات خالل الفترة / السنة 
 329,344,307  306,437,711 نهاية الفترة / السنة   في
    

    كالتالي:  الموحد المختصر المرحلي المالي المركز بيانتعرض في 
 56,107,760  53,616,442  متداول
 273,236,547  252,821,269 متداول غير

 306,437,711  329,344,307 
 
 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحدة  المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 إفصاحات األطراف ذات العالقة   .15

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   أ( ) 

الحكومية، والشركات الزميلة، وكبار المساهمين، وأعضاء تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة، والهيئات الحكومية وشبه  
  عتياديرئيسيون. في سياق األعمال اإلمجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي يكونون فيها المالك ال

المعا التسعير وشروو  الموافقة على سياسات  مالت من قبل إدارة  تدخل المجموعة في معامالت مع أطراف ذات عالقة، ويتم 
 المجموعة.

 

قدرها   ذ.م.م. حصة  القابضة  قطر  مال  26تمتلك  من رأس  اإل٪  األعمال  وفي سياق  بتوريد  عتيادي  الشركة.  المجموعة  تقوم 
دمات من هذه الجهات في بضاعتها لمختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر، كما تتلقى المجموعة بعا الخ

 .  دولة قطر
 

 

 األطراف ذات العالقة من  مطلوب(  ب)

 كالتالي: الموحد المختصر المرحلي المالي المركز بياناألطراف ذات العالقة المدرجة في  معإن األرصدة 

 2021 ديسمبر 31  2022يونيو  30 
 (مدققة)  )مراجعة( 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

    الزميلة:  ةالشرك
 19,344,641  19,540,330 شركة مخابز األمراء ذ.م.م. 

 19,540,330  19,344,641 
 
 
 

 ولين باإلدارة  كبار المسؤ  تعويضات  (ج)

 كالتالي:   هي أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين باإلدارة خالل الفترة تعويضاتإن 

 يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  
 2022  2021 
 ( مراجعة)  (مراجعة) 
     ريال قطري   ريال قطري  

 4,832,740  4,524,510 كبار مسؤولي اإلدارة  تعويضات
 3,202,250  3,871,000 أعضاء مجلس اإلدارة  تعويضات

 8,395,510  8,034,990 
  
 
 
 



 ق.ع.م.ش شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 الموحدة  المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 -16 - 

 

 لتحليل القطاعي ا .16

المنتجات والخدمات التي تقدمها، ولها  ال ة قطاعات  ألغراض اإلدارة تنتظم المجموعة في شكل وحدات أعمال مقسمة حس  
 يمكن تحديدها كالتالي:  و  تقوم بإصدار تقارير تشغيلية

 .ستهالكيةعمليات بيع وشراء السلع اال ويشمل التجزئة، بيع قطاع •

من  مالية في شركات زميلة وموجودات ستثماراتإستثمارات المحتفظ بها كاألسهم وصناديق اإلويشمل ، ستثمارقطاع اإل  •
 وودائع  ابتة.اآلخر خالل الدخل الشامل 

 أعمال تأجير المباني والمساحات الشاغرة في مراكز التسوق.ويشمل ، قطاع التأجير •
 

تخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم  إحدات األعمال بصورة منفصلة لغرض تراق  اإلدارة نتائ  التشغيل لو 
ويقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها األرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات   التشغيل،أداء القطاعات بناء على ربح أو خسارة 
 المالية المرحلية المختصرة الموحدة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

-17- 

 

 )تتمة( التحليل القطاعي .16

   

        )مراجعة(: 2022يونيو  30الفترة المنتهية في 
 اإلجمالي   التأجير   االستثمار   التجزئة  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

        
 1,411,174,462  --  --  1,411,174,462 المبيعات

 (1,148,275,165)  --  --  (1,148,275,165) تكلفة المبيعات
 262,899,297  --  --  262,899,297 إجمالي الربح 

        
 40,879,428  40,879,428  --  -- إيرادات إيجار  

 14,769,309  --  14,769,309  --  أدوات ملكيةإيرادات من إستثمارات في 
 1,017,449  --  1,017,449  -- إيرادات من ودائع  ابتة

 3,299,546  7,184  --  3,292,362 إيرادات أخرى 
 322,865,029  40,886,612  15,786,758  266,191,659 اإليرادات التشغيلية 

        
 (166,247,101)  (3,346,276)  (1,266,699)  (161,634,126) مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 58,113,765)  (4,127,744)  (32,833)  ( 53,953,188) اإلستهالك واإلطفاء
 (10,071,326)  (92,040)  (36,162)  (9,943,124)  تكاليف التمويل  

 (27,601)  --  (27,601)  -- حصة في خسارة شركة زميلة 
 88,405,236  33,320,552  14,423,463  40,661,221 الربح للفترة قبل ضريبة الدخل  

        
 ( 89,068)  --   --   ( 89,068) ضريبة الدخل  صروفم

 88,316,168  33,320,552  14,423,463  40,572,153 الربح للفترة  



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(التحليل القطاعي  .16

 

  :إيضاح
 الداخلية خالل الفترة. ت ت بين القطاعامعامالولم تتم أي  الخارجيين،تنشأ مبيعات المجموعة في جميع القطاعات من العمالء 

        (:مراجعة) 2021يونيو  30الفترة المنتهية في 
 اإلجمالي   التأجير  االستثمار  التجزئة 
 ريال قطري   قطري ريال   ريال قطري   ريال قطري  

        
 1,486,926,863  --  --  1,486,926,863 المبيعات

 ( 1,211,693,614)  --  --  ( 1,211,693,614) تكلفة المبيعات
 275,233,249  --  --  275,233,249 إجمالي الربح 

        
 39,089,635  39,089,635  --  -- إيرادات إيجار المتاجر 

 9,508,711  --  9,508,711  -- إستثمارات في أدوات ملكية إيرادات من
 1,828,057  --  1,828,057  -- إيرادات من ودائع  ابتة

 1,570,804  --  --  1,570,804 إيرادات أخرى 
 327,230,456  39,089,635  11,336,768  276,804,053 اإليرادات التشغيلية 

        
 ( 157,716,611)  ( 2,220,708)  ( 1,157,701)  ( 154,338,202) وإدارية مصاريف عمومية 
 ( 58,964,151)  ( 4,859,309)  ( 553,609)  ( 53,551,233) االستهالك واإلطفاء
 ( 10,274,334)  ( 514,473)  ( 31,244)  ( 9,728,617) تكاليف التمويل  

 ( 17,854)  --  ( 17,854)  -- حصة في خسارة شركة زميلة 
 100,257,506  31,495,145  9,576,360  59,186,001 الربح للفترة قبل ضريبة الدخل  

        
 ( 84,994)  --  --  ( 84,994) ضريبة الدخل  نافعم

 100,172,512  31,495,145  9,576,360  59,101,007 الربح للفترة  



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(التحليل القطاعي  .16

  2021 ديسمبر 31و  2022يونيو  30في كما يبين الجدول التالي موجودات القطاعات المتعلقة بالقطاعات التجارية للمجموعة 
 على التوالي. 

 
 
 
 
 

 اإلجمالي   التأجير   ستثمار اإل  التجزئة  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        

        الموجودات القطاعية 
        

 2,767,946,208  295,802,712  484,216,499  1,987,926,997 ( مراجعة) 2022يونيو   30في 
        
 2,855,301,829  290,524,780  469,703,942  2,095,073,107 )مدققة(  2021ديسمبر  31في 



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة(التحليل القطاعي  .16

 ، تعمل المجموعة في كل من دولة قطر وسلطنة عمان. وفيما يلي ملخص ألهم األرصدة المتعلقة باألعمال في كال البلدين.  جغرافيا  
 اإلجمالي   إستبعادات   ع مام   قطر  
 ديسمبر  31  يونيو  30  ديسمبر  31  يونيو  30  ديسمبر  31  يونيو  30  ديسمبر  31  يونيو  30 
 2022 

  )مراجعة(
2021 
  )مدققة(

2022 
  )مراجعة(

2021 
  )مدققة(

2022 
  )مراجعة(

2021 
 )مدققة(

 2022 
  )مراجعة(

2021 
 )مدققة(

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

 2,855,301,829  2,767,946,208  ( 46,915,140)   (48,252,761)  299,919,767  302,206,071  2,602,297,202  2,513,992,898 الموجودات إجمالي 
                

 1,265,796,035  1,245,992,142  ( 44,748,059)   (45,656,260)  165,640,113  171,054,674  1,144,903,981  1,120,593,728 إجمالي المطلوبات
 

           
 

   
 

 اإلجمالي   إستبعادات   ع مام   قطر  
 

  يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  يونيو 
  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 2022 

  )مراجعة(
2021 
  )مراجعة(

2022 
  )مراجعة(

2021 
  )مراجعة(

2022 
  )مراجعة(

2021 
 )مراجعة(

 2022 
  )مراجعة(

2021 
 )مراجعة(

 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
                

 1,486,926,863  1,411,174,462  --   --   70,436,582  61,012,475  1,416,490,281  1,350,161,987 اإليرادات
                

 100,172,512  88,316,168  ( 429,426)   ( 429,426)   184,557  ( 3,128,251)   100,417,381  91,873,845 صافي الربح/ )الخسارة( 

.الجغرافي الموقع حس  المجموعة ربح صافي إلى للتوصل تعديلها تم أعاله الجغرافية المواقع في الفعلية األرباح :إيضاح



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةالبيانات المالية المرحلي إيضاحات حول 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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   تزامات والمطلوبات المحتملةلاإل   .17

 لتزامات الرأسمالية:اإل 

في البيان المالي المرحلي المختصر الموحد كما  لهامخصصات  قيد يتملتزامات الرأسمالية للمجموعة المتعاقد عليها ولم  إن اإل
  مليون ريال قطري(. 37.85: 2021ديسمبر  31ريال قطري )مليون  48.7 بلغ  2022يونيو 30في 

 

 :  شهر 12عقود إيجار أقل من  بموجب لتزاماتإ

 ديسمبر   31  يونيو  30 
 2022  2021 
 (مدققة)  (مراجعة) 
 ريال قطري   ريال قطري  
    

 8,236,750  9,384,061 خالل سنة واحدة  
 8,236,750  9,384,061 جمالي اإل

 

 المطلوبات المحتملة 

مطلوبات محتملة تتعلق باإلعتمادات المستندية وخطابات الضمان واألمور األخرى التي قد تنشا عن سياق المجموعة  كان لدى  
 العمل اإلعتيادي والتي تم التقدير بأنه لن ينشا عنها أي مطلوبات جوهرية. التفاصيل كان  على النحو التالي: 

 ديسمبر   31  يونيو  30 
 2022  2021 
 )مدققة(  )مراجعة( 
 ريال قطري   ريال قطري  

    
 2,841,480  3,660,382 خطابات ضمان
 1,685,888  729,323 إعتمادات مستندية 

 4,389,705  4,527,368 
 

 إدارة المخاطر المالية  .18

  31للسنة المنتهية في  الموحدة البيانات المالية في لتي أفصح عنهامع ا ةقائمة ومنسجم لمجموعةإن سياسات إدارة المخاطر ل
 . 2021ديسمبر 

 

   القيمة العادلة لأدوات المالية .19

 تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  
 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    إستثمارات في موجودات ماليةو وبنود مما لة للنقد  نقد  تتكون الموجودات المالية من  
ذمم  و   مطلوبات المالية من قروضمدينة أخرى. وتتكون ال   وأرصدةذمم مدينة  و   ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  اآلخر
 دائنة أخرى.  وأرصدة دائنة

 

 .ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية
 

 



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةالبيانات المالية المرحلي إيضاحات حول 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 )تتمة( العادلة لأدوات الماليةالقيمة  .19

 القيم العادلة 

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مدرجة بالمبالغ التي يمكن أن يتم بها تبادل االداة المالية في معاملة مالية بين  
 بيع إجبارية أو تصفية. بغير معاملة طرفين راغبين في التعامل 

 
 طرق التقييم واإلفتراضات 

 ة العادلة:فتراضات التالية لتقدير القيماستخدم  األسالي  واإل

ها الدفترية إلى حد كبير الدائنة والموجودات المتداولة والمطلوبات األخرى تقارب قيمت و والذمم التجارية المدينة    شبه النقدالنقد و  •
 ستحقاق قصير األجل لهذه األدوات. بسب  اإل

مشتقة من األسعار المدرجة في األسواق    المدرجة  خربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآل  موجودات الماليةالقيمة العادلة لل •
 النشطة.  

ستخدام إر المدرجة ب غي   خراآل  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  موجوداتستثمارات في الة العادلة لدتقدير القيم •
 أسالي  تقييم مناسبة.  

 

ئتمان. وعليه فإن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل أو ضمانات لتخفيف تأ ير مخاطر اإل  تماني ائليس لدى المجموعة دعم  
 .لةئتمانية المحتماإلالمخاطر 

 
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 المجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية حس  تقنيات التقييم: تستخدم

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق عاملة لموجودات أو مطلوبات مما لة. : 1المستوى 
القيمة العادلة المسجلة ، واضحة  تقنيات أخرى والتي تكون جميع بياناتها التي لها تأ ير هام على  :  2المستوى 

 . بصورة مباشرة أو غير مباشرة
التقنيات التي تستخدم بيانات لها تأ ير هام على القيمة العادلة المسجلة والتي ال تعتمد على بيانات  : 3المستوى 

 سوقية واضحة. 
 

 لدى المجموعة األدوات التالية مقاسة بالقيمة العادلة:  التقرير، كانكما في تاريخ  

 )مراجعة(   2022يونيو  30 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        

 مالية موجوداتستثمارات في إ
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

        خر الشامل اآل
 --  --  357,449,046  357,449,046 مدرجة  ملكية أسهم
        

 8,249,588  --  --  8,249,588 غير مدرجة  ملكية أسهم
 
 



 (ق.ع.م.ش) شركة الميرة للمواد االستهالكية 
 المختصرة الموحدة  ةالبيانات المالية المرحلي إيضاحات حول 

 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

- 23 - 
 

 )تتمة( القيمة العادلة لأدوات المالية .19

 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 )مدققة(  2021ديسمبر  31 
 3المستوى   2المستوى   1المستوى   اإلجمالي  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        

إستثمارات في موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

        خر الشامل اآل
 --  --  349,281,349  349,281,349 أسهم ملكية مدرجة 

        
 6,297,300  --  --  6,297,300 أسهم ملكية غير مدرجة 

   
ولم تحدث تحويالت    العادلة،للقيمة    2والمستوى    1، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى  2022يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  
 : ال شيء( 2021) العادلةللقيمة  3إلى أو من المستوى 

 
توضح الجداول أعاله تصنيف األدوات المالية للمجموعة وفقا لتدرج القيمة العادلة. يقدم هذا التصنيف أساسا معقوال لتوضيح طبيعة 

 ومدى المخاطر المتعلقة بهذه األدوات المالية. 
 

   19 –فايروس كوفيد  تأثير .20

 بشكل  التأ يرات  ومدة  مدى  يعتمد.  العالم  مستوى   على  قتصادياإل  والنشاو  التجارية  العمليات  تعطيل  في  كورونا  فيروس  تفشي  ستمري 
  ضئيل   أنه  على  وعملياتها  المجموعة  أنشطة  على  التأ ير  تقييم   يتم  .بدقة  بها  التنبؤ  يمكن  ال  التي  المستقبلية  األحداث  على  كبير
 .للغاية

 

 لمحتملة ا والمطلوبات لتزاماتاإل
  بين األعمال  و   التجارية  العالقات  في  وتغيرات  تعاقدية  تحديات  أي  ذلك  في  بما  تشغيلية،  ضطراباتإ  أي  أ ر  بتقييم  المجموعة  قام 
 .  المحتملةمطلوبات وال لتزاماتاإل في محتملة زيادة أي هناك كان  إذا ما لتحديد والموردين، والعمالء المجموعة شركات

 

 اإلستمرارية مبدأ
 المعلومات  وجميع  الحالية  االقتصادية  الظروف  ضوء  في  مستمرة  منشأةك  يمكنها اإلستمرار  كان  إذا  لما  تقييم  بإجراء  المجموعة  قام 
 قد.  والسيولة  المال  ورأس  للمجموعة  المستقبلي  األداء  تغطي  التي  التوقعات  إعداد  تم .  المستقبلية  والشكوك  المخاطر  حول  المتاحة
  الوجود   في  ستمرارلد  كافية  موارد  لديها  المجموعة  أن  التوقعات  تظهر  الحالي  الوق   في  ولكن  التطور،  في  19  -كوفيد    تأ ير  يستمر

  إعداد   تم  لذلك،  ونتيجة.  2021ر  ديسمب   31منذ    م يتغيرول   كبير  حد  إلى  يتأ ر  مل  إستمرارها وفقا  لمبدأ اإلستمرارية  وأن  التشغيلي
 .االستمرارية مبدأ أساس على مناس  بشكل الموحدة ختصرةالم المرحلية المالية البيانات هذه
 

  تفشي   يحد ه  قد  الذي  المحتمل   األعمال  تعطل  إلدارة  الموقف  تقدم  مع   كث   عن (  19  –  كوفيد)   تأ ير  مراقبة  المجموعة  ستواصل
 . 2022 عام في المالي وأدائها  عملياتها  على( 19 – كوفيد)


