
نظرة عامة على نشاطات الشركة في 201٣

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

 )201٣ – 2007(
مليون ريال قطري

201٣201220112010200920082007
577.2 748.7 86٣.5 914.8 1.16٣.7 1.50٣.5  1.946.0صافي المبيعات

٣79.6 411.5 ٣9٣.1 4٣4.5 764.9 1.046.2  1.795.٣إجمالي األصول
٣65.7 ٣95.5 402.٣ 41٣.8 599.7 905.5  1.420.7متوسط إجمالي األصول

228.5 220.4 220.9 249.2 271.5 ٣05.2  1.404.0إجمالي حقوق المساهمين
225.2 224.5 220.7 2٣5.1 260.4 288.٣  854.6متوسط إجمالي حقوق المساهمين

151.0 191.1 172.1 185.٣ 49٣.4 740.9  ٣91.4إجمالي المطلوبات
0.0 0.0 0.0 0.0 246.6 408.5  0.0إجمالي الديون المصرفية
209.1 260.6 215.9 215.7 24٣.7 450.٣  1.006.٣إجمالي األصول المتداولة

144.6 18٣.5 161.٣ 172.6 2٣0.٣ ٣14.5  ٣70.٣إجمالي المطلوبات المتداولة
0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 12.1  ٣.7تكاليف التمويل

٣5.6 6٣.8 45.5 65.5 8٣.8 117.9 198.8الربح قبل الفوائد والضرائب
٣5.6 6٣.8 45.5 65.5 77.٣ 105.8  196.1صافي الربح العائد إلى المساهمين بالشركة

46.1 74.1 56.1 77.8 99.٣ 142.0  2٣٣.6الربح قبل الفوائد واألهالك
المتوسط 

المرجح لعدد 
األسهم

 المعّدل لزيادة 
رأس المال

 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 19.101.٣7011.757.04910.000.000عدد األسهم 

12.4%1٣.٣%12.0%1٣.4%15.1%17.0%16.4%نسبة مجمل الربح

6.2%8.5%5.٣%7.2%6.6%7.0%10.1%نسبة صافي الربح

9.7%16.1%11.٣%15.8%12.9%11.7%1٣.8%العائد على متوسط إجمالي األصول

15.8%28.4%20.6%27.9%29.7%٣6.7%22.9%العائد على متوسط إجمالي حقوق المساهمين

66.1%86.7%77.9%74.٣%181.8%242.7%27.9%إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين

0.0%0.0%0.0%0.0%90.8%1٣٣.8%0.0%نسبة الديون إلى حقوق المساهمين

1.4 1.4 1.٣ 1.2 1.1 1.4 2.7معّدل التداول

54.09.712.90.00.00.00.0معّدل تغطية الفوائد

٣.56 6.٣8 4.55 6.55 7.7٣ 10.279ربح السهم

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00القيمة االسمية للسهم

22.85 22.04 22.09 24.92 27.15 7٣.5025.96 القيمة 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 ٣1 ديسمبر 2013

لقد حققت شركتكم رقما قياسيآ جديدًا في كل من العمليات والنتائج المالية لعام 2013

مراجعة األعمال لعام 2013
تقييم األداء

مؤشرات العمليات
زيادة مساحة التسوق اإلجمالية بـ 4,100 مترًا مربعًا  بإضافة عدد 2 سوبر ماركت وعدد 3 متاجر   •

إفتتاح أول جيان هايبرماركت في قطر  •
تم إفتتاح متجرين لـ دبليو أتش سميث )WHsmith( تحت إدارة شركة مكتبة الميرة  •

إفتتاح خمسة متاجر جديدة في عمان  بإجمالي مساحة 15٬400 مترًا مربعًا  •

المؤشرات المالية
إرتفاع مبيعات المجموعة بمقدار 442.4 مليون ريال قطري، بنسبة 29.4%، لتصل الى 1,946.0 مليون ريال قطري   •
إرتفاع إجمالي الربح للمجموعة بمقدار 63.8 مليون ريال قطري، بنسبة 25.0%، لتصل الى 319.5 مليون ريال قطري  •

إرتفاع إيرادات إيجار المحالت للمجموعة بمقدار 3.8 مليون ريال قطري، بنسبة 11.7%، لتصل الى 36.6 مليون ريال قطري  •
بلغ الربح الناتج من إستمالك األراضي والمباني في الخور 71.4 مليون ريال قطري  •
زيادة اإليرادات التشغيلية للمجموعة بمقدار 21.2% لتصل إلى 382.2 ريال قطري.  •

إرتفاع صافي أرباح المجموعة العائد إلى مالكي الشركة بعد حقوق األقلية الغير مسيطرة ومتضمنًا الربح   •
الناتج من إستمالك األراضي والمباني، بنسبة 85.4% ليصل إلى 196.1مليون ريال قطري.

التشغيل
بداية عام 2013 شهد إفتتاح أول هايبر ماركت جيان في حياة بالزا. يأتي إفتتاح جيان هايبر ماركت منسجمًا مع 

التزامنا لجميع أصحاب المصلحة  لدينا لتقديم الجودة العالية والمنتجات المتنوعة العروض لعمالئنا.

انه الوفاء للعهد الذي قطعته الميرة على نفسها الى المجتمع المحلي في قطر، حيث افتتحت الميرة بنجاح 
إثنين من مراكز التسوق الجديدة وهما - النعيجة مول ولقطيفيه مول - وثالثة متاجر في سيلين و بفرلي هلز 3 

وبروة مسيمير خالل هذا العام. 

ويعطي  يسمح  مما  للميرة،  الجديد  الداخلي  والتصميم  العالمية  للمواصفات  وفقًا  مول  نعيجة  تجهيز  تم  وقد 
مجااًل للتسوق بأجواء مريحة تبقى عالقة بالذهن. إن متجرالميرة الجديد في النعيجة ) 2000 مترًا مربعًا( يؤكد على 
وعودنا التي قطعناها الى عمالئنا الكرام  بتقديم مجموعة واسعة من عروض المواد الغذائية الطازجة مع اإللتزام 
بالمعايير الدولية بشكل صارم لضمان نضارة وجودة المنتج. كما افتتحت الميرة لقطيفيه مول المقام على مساحة 
)850 مترًا مربعًا( في نوفمبر 2013 وتم تجهيز المول بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة اإلنارة التي جذبت العديد من 
تّجار التجزئة المحليين والعالميين ومشغلي المطاعم جميعهم راغبون بمشاركة الميرة في هذا المول وجميع 
مراكز التسوق في المستقبل. وهذا المتجر هو األول للميرة الذي يفتح ابوابه على مدار الساعة. وسنستمر في جذب 

الشركاء المتميزين لخدمة مجتمعاتنا.

لخدمة  المتجر  هذا  إيجاد  تم  وقد  سيلين.  منتجع  مدخل  على  سيلين  في  الدائم  الجديد  الميرة  متجر  يقع 
رواد المخيم و زوار تلك المنطقة في جميع األوقات من السنة بعد ثالث سنوات من وجود المتجر فقط خالل 

المخيم الشتوي في سيلين.

التسع  البناء للموالت  الميرة حاليًا تسع )9( موالت قيد اإلنشاء ومتجر مؤجر يتم تجهيزه. وتنتهي أعمال  لدى 
وأعمال التجهيزات في المول العاشر في عام 2014. وبانتهائها تزداد مساحة المتاجر لدينا 18,000 مترًا مربعًا أخرى.  
خالل  انشائها  على  العمل  سيتم  مربعًا  مترًا   32,500 اجمالية  بمساحة  آخر  مواًل   15 إلنشاء  مخطط  لدينا  كما 
العامين الى الخمسة أعوام القادمة في انحاء مختلفة من قطر. تقوم استراتيجيتنا على مضاعفة مساحة 
المتاجر لتغطي 100,000 مترًا مربعًا عندما تصبح جميع الموالت  قيــد التشغيل. ويتم بناء الموالت الجديدة وفقًا 
للمواصفات العالمية والتجهيزات بأحدث التصاميم الداخلية وأنظمة اإلنارة وسيكون لدينا بالتالي منظر مماثل 

لمول لقطيفيه.

تقدر   .2013 عام  فبراير  شهر  في  عمان  سلطنة  في  ماركت(  سوبر  و2  ماركت  هايبر   3( متاجر   5 امتالك  وتم 
متجر  وأكبرها  وفلج  وصحار  والخوير  بركاء  في  وتقع  مربعًا  مترًا   15,400 بحوالي  للمتاجر  االجمالية  المساحة 
العذيبة اذ تبلغ مساحته ) 5,100 مترًا مربعًا(. وقد انتهت أعمال التطوير وإعادة التجهيز لمتجر العذيبة في شهر 
نوفمبر 2013 مع وجود خطة لتطوير 3 متاجر أخرى هذا العام لكي نجعل مستوى هذه المتاجر مماثاًل لنفس 

مستوى الجودة لمتاجر الميرة الجديدة في قطر.   

المبيعات ومجمل الربح
وقد ساهمت إضافة متاجر جديدة وزيادة اإلقبال و تجديد بعض الفروع في عام 2013 الى نمو وزيادة قوية في المبيعات .

وارتفعت مبيعات المجموعة للعام 2013 بنسبة 29.4%، إلى ما يقرب من ملياري ريال قطري من 1,503.5 مليون 
ريال قطري في عام 2012 إلى 1,946.0 مليون ريال قطري. 

كما ارتفعت مبيعات المنتجات الطازجة في عام 2013 لشركة الميرة بنسبة 24.4% عن العام الماضي وساهمت 
بما يعادل 19.0% من إجمالي مبيعات التجزئة في قطر. 

إرتفاع إجمالي عدد عمليات التسوق لعمالء شركة الميرة للمواد اإلستهالكية بنسبة 10%، من 19.2 مليون في عام 
21.1 مليون في عام 2013، في حين ارتفع متوسط سلة مشتريات العميل بنسبة 2.8%، من 83.35 ريال  2012 حتى 

قطري في عام 2012 إلى 85.63 ريال قطري في عام 2013. 

إزداد إجمالي الربح بنسبة 25.0% من 255.7 مليون ريال قطري في عام 2012، إلى 319.5 مليون ريال قطري في عام 2013

األراضي  ببيع  المجموعة  قامت  التحتية  البنى  وتوسيع  لتصميم  الدولة  مخطط  من  كجزء   ،2013 عام  يوليو  في 
الى  قطري  ريال  مليون   1.0 وقدره  مبلغ  لها  الصافية  الدفترية  القيمة  بلغت  والتى  الخور،  في  تقع  التي  والمباني 
حكومة دولة قطر ممثلة في البلدية والتخطيط العمراني وقد بلغ إجمالي العائد  72.4 مليون ريال قطري من 

البيع، مما أدى إلى ربٍح صافي في إستمالك األراضي والمباني قدره 71.4 مليون ريال قطري.

إيرادات التشغيل
زادت إيرادات التشغيل بنسبة 21,2% إلى 382.2 مليون ريال قطري. 

ريال  مليون   36.6 الى  لتصل   %11,7 بنسبة   2013 عام  في  الشركة  فروع  مختلف  في  المحالت  تأجير  إيرادات  زادت 
قطري مقارنة بـ 32.7 مليون ريال قطري عام 2012

صافي الربح العائد الى مساهمي الشركة 
قطري  ريال  مليون   71.4 بمقدار  والمباني  األراضي  استمالك  بعد  الشركة  لمساهمي  العائد  الربح  صافي  ارتفع 
الربح العائد الى مساهمي الشركة، باستثناء  196.1 مليون ريال قطري  في حين ارتفع  بنسبة  85.4%  ليصل إلى 

العائد من إستمالك االراضي والمباني، بنسبة 17.9% ليصل إلى 124.7 مليون ريال قطري.

العائد على السهم )متضمنًا دخل اإلستمالك( 
قطري  ريال   10.27 يعادل  والمباني،  األراضي  إستمالك  من  المحقق  الدخل  متضمنا«   ،2013 عام  في  السهم  عائد 

للسهم الواحد )المعدلة لزيادة رأس المال( مقابل 9.00 ريال قطري في عام 2012 )معدلة لزيادة رأس المال(.

إجمالي الموجودات 
ريال قطري  ريال قطري في عام 2012 إلى1,795.3 مليون  الموجودات بنسبة 71.6%، من1,046.2 مليون  زاد إجمالي 

كما في 31 ديسمبر 2013.

زيادة رأس المال 
فى 25 مارس 2013، بعد الحصول على الموافقات الالزمة، أصدرت المجموعة 10 مليون سهم لزيادة رأس المال 
اجتماع  المساهمين في  الحصول على موافقة من قبل  بعد  الواحد،  ريال قطري للسهم   95.00 بسعر إصدار 

الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2012. ووصلت نسبة التغطية لـ %140.

إجمالي حقوق المساهمين 
إرتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 360.0% من 305.2 مليون ريال قطري في عام 2012 إلى 1,404.0 مليون ريال 

قطري كما في 31 ديسمبر 2013 نتيجة لزيادة رأس المال والعائد المحقق خالل العام 2013.

ديون للبنك
سددت الشركة جميع القروض للبنوك خالل هذا العام، وليس على الشركة أي ديون كما في 31 ديسمبر 2013.

استثمارات متوفرة للبيع
إرتفعت اإلستثمارات المتوفرة للبيع بنسبة 17.8%، من 125.8 مليون ريال قطري في عام 2012، إلى 148.3 مليون ريال 

قطري كما في 31 ديسمبر 2013. 

ريال  مليون   7.5 من  قطري  ريال  مليون   14.9 إلى  وصلت  صافية  أرباحًا  للشركة  اإلستثمارية  المحفظة  حققت 
قطري للعام السابق بنسبة 98.4%. توزيعات األرباح لعام 2013 كانت 5.3 مليون ريال بانخفاض بنسبة %9.4.

المؤشرات األساسية لألداء )200٩ - 201٣(
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق(
بيان األرباح أو الخسائر الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٣
201٣2012

ريـال قطريريـال قطري
1.٩45.٩52.2161.50٣.516.97٣المبيعات 

)1.247.842.467()1.626.4٣6.774(تكلفة المبيعات 
٣1٩.515.442255.674.506إجمالي الربح 

٣6.584.5٩٣٣2.742.429إيراد إيجارات المحالت 
26.065.8٩٣26.999.190إيرادات أخرى 

٣82.165.٩28٣15.416.125اإليرادات التشغيلية 
)17٣.995.7٣2()220.401.18٩(مصروفات عمومية وإدارية 

)22.205.745()٣2.627.٣٩0(اإلستهالك
)1.9٣2.199()1.7٣٣.251(إطفاء الموجودات غير الملموسة

)12.1٣0.050()٣.6٩0.470(تكاليف التمويل
12٣.71٣.628105.152.٣99الربح قبل تأثير إستمالك األراضي والمباني

--71.417.621الربح الناتج من إستمالك األراضي والمباني
1٩5.1٣1.24٩105.152.٣99الربح قبل ضريبة الدخل

--4٩0.162المسترجع من ضربية الدخل
1٩5.621.411105.152.٣99ربح السنة

العائد إلى:
1٩6.12٣.10٩105.755.855المساهمين بالشركة

)60٣.456()501.6٩8(حقوق األقلية غير المسيطرة
1٩5.621.411105.152.٣99

الربح األساسي والمخفف على السهم
10.58--العائد على السهم كما عرض سابقا

10.279.00العائد على السهم )2012 معدل(
1٩.101.٣7011.757.049المتوسط المرجح لعدد األسهم

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٣
201٣2012

ريـال قطريريـال قطري
ربح السنة

1٩5.621.411105.152.٣99
بنود الدخل الشامل األخرى 

)1.769.26٣(2.105.٣0٣صافي الحركة على القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

1٩7.726.71410٣.٣8٣.1٣6إجمالي الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:
1٩8.228.41210٣.986.592مساهمي الشركة

)60٣.456()501.6٩8(حقوق األقلية غير المسيطرة
1٩7.726.71410٣.٣8٣.1٣6

-------------------------------------------
الدكتور / سيف سعيد السويدي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-------------------------------------------
السيد / عبداهلل بن خالد القحطاني

رئيس مجلس اإلدارة

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

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر201٣

201٣2012
ريـال قطريريـال قطري

األنشطة التشغيلية
1٩5.1٣1.24٩105.152.٣99الربح قبل ضريبة الدخل

تعديالت:
32.865.93522.475.78٣اإلستهالك

1.733.2511.9٣2.199إطفاء الموجودات غير الملموسة 
)1.782.504()7.274.115(إيراد الفوائد 

)7.501.520()14.881.237(صافي الربح من بيع إستثمارات متاحة للبيع
184.37618.912صافي مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

4.877.7414.674.٣94مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
--958.323مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والتالفة

)40.925()65.624.883(صافي ربح بيع عقارات ومعدات
)5.892.508()5.338.503(إيرادات أرباح موزعة

3.690.47012.130.050تكاليف التمويل 
146.٣22.6071٣1.166.280

التغيرات في رأس المال العامل: 
٣.٣65.٣96)8.868.664(الذمم المدينة والمصاريف المدفوعة مقدمًا 

)28.٣15.916()18.077.363(المخزون 
24.020.41071.210.101الذمم الدائنة والمستحقات

143.396.990177.425.861النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)5.448.853()1.680.504(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  للموظفين 

--)4.320.225(مساهمة صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية 
137.396.261171.977.008صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
--)116.786.2٩2(إستحواذ خالل العام، بالصافي من النقد المحصل

)119.604.532()218.40٣.566(شراء إستثمارات متاحة للبيع 
212.٩٣٩.٣55109.241.638المتحصل من إستثمارات متاحة للبيع 

)83.097.457()8٩.٩74.8٣6(شراء عقارات ومعدات 
7٣.705.57665.369المتحصل من بيع عقارات ومعدات 

--)1.2٣5.748(شراء موجودات غير ملموسة 
27.264.032)556.40٩.٩10(صافي الحركة في ودائع تستحق بعد 90 يومًا

5.٣٣8.50٣5.892.508توزيعات أرباح مستلمة 
4.522.22٩1.782.504فوائد مستلمة 

)58.455.938()686.٣04.68٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
410.134.826--المحصل من القروض والتسهيالت البنكية

)248.301.993()408.4٩8.2٣6(سداد قروض وتسهيالت بنكية
--٩47.77٩.6٣6المحصل من زيادة رأس المال

)54.261.748()6٩.670.710(توزيعات أرباح مدفوعة
1()٣.6٩0.470(فوائد مدفوعة   5 . 1 1 1 . 9 3 1 (

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة الناتجة من االستثمار 
٣8.000.2112.890.061في الشركات التابعة

50٣.٩20.4٣195.349.215صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

208.870.285)44.٩87.٩٩7()النقص( / الزيادة في النقد وشبه النقد
25٣.518.0٩٩44.647.814النقد وشبه النقدفي بداية السنة

208.5٣0.102253.518.099النقد وشبه النقدفي نهاية السنة

مدحت صالحه 
سجل مراقبي الحسابات رقم )257(

تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل

السادة/ المساهمين المحترمين  
شركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق(

تقرير حول البيانات المالية
)ش.م.ق(  اإلستهالكية  للمواد  الميرة  لشركة  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا   لقد 
) »الشركة« ( والشركات التابعة لها )والمشار إليها مجتمعة بـ »المجموعة« ( ، والتي تتكون من بيان المركز 
المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2013 وكاًل من بيانات األرباح أو الخسائر وبيان األرباح أو الخسائر وبنود 
الدخل الشامل األخرى والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية 

في ذلك التاريخ ، وملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية 
تعتبرها  التي  الداخلية  الرقابة  بأنظمة  واإلحتفاظ   ، القطري  التجارية  الشركات  وقانون  المالية  للتقارير 
 ، جوهرية  أخطاء  من  خالية  عادلة  بصورة  الموحدة  المالية  البيانات  وعرض  إعداد  لغرض  ضرورية  اإلدارة 

سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستنادًا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا 
الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن  وفقًا للمعايير 
الموحدة  المالية  البيانات  كانت  إذا  فيما  معقول  تأكيد  على  للحصول  التدقيق  وإجراء  بتخطيط  نقوم 

خالية من اخطاء جوهرية.

البيانات  في  واإلفصاحات  للمبالغ  ثبوتية  تدقيق  بّينات  على  للحصول  باجراءات  القيام  التدقيق  يتضمن 
المالية الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة إلى التقدير المهني لمدقق الحسابات ، بما في ذلك تقييم 

مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند 
للمجموعة  الداخلية  الرقابة  إجراءات  اإلعتبار  في  الحسابات  مدقق  يأخذ   ، المخاطر  تلك  بتقييم  القيام 
التدقيق  ، وذلك لغرض تصميم إجراءات  المالية الموحدة  للبيانات  والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل 
المناسبة حسب الظروف ، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المجموعة. يتضمن 
التدقيق كذلك تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة 

من قبل اإلدارة ، وكذلك تقييم العرض االجمالي للبيانات المالية الموحدة.

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

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
الـرأي

في رأينا ، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية ، المركز 
المالي الموحد لشركة الميرة للمواد اإلستهالكية )ش.م.ق( والشركات التابعة لها كما في 31 ديسمبر 
للمعايير  وفقًا  التاريخ  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقديـة  وتدفقاتها  الموحد  المالي  وأدائها   2013

الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية و«التشريعية« األخرى
، كما وقد حصلنا  البضاعة تم جردها  الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن  أن  أيضًا،  برأينا 
، وإن محتويات تقرير مجلس  على كافة المعلومات واإلفصاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا 
 ، لدينا  توافرت  التي  المعلومات  حدود  وفي   ، وأنه  الشركة.  ودفاتر  سجالت  مع  متفقة  السنوي  اإلدارة 
الشركات  قانون  ألحكام  أو  للشركة  األساسي  النظام  ألحكام  مخالفات  المالية  السنة  خالل  تقع  لم 
التجارية القطري رقم )5( لسنة 2002 على وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو في مركزها 

المالي الموحد.

عن ديلويت آند توش  

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

كما في 31 ديسمبر2013
201٣2012

ريـال قطريريـال قطريالموجودات
موجودات غير متداولة 

284.٣24.٩4٣2٣٣.147.629عقارات ومعدات 
11.804.٣٩89.912.5٣4موجودات غير ملموسة 

148.276.661125.825.910إستثمارات مالية متاحة للبيع 
--4٩0.162األصول الضريبية المؤجلة

٣44.0٩7.٩٩8227.028.986شهرة 
788.٩٩4.162595.915.059إجمالي الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
148.548.8٩5116.018.879مخزون 

47.٩2٩.842٣5.799.٣٣2ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 
80٩.86٣.801298.441.888أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

1.006.٣42.5٣8450.260.099إجمالي الموجودات المتداولة
1.7٩5.٣٣6.7001.046.175.158إجمالي الموجودات 

حقوق المساهمين والمطلوبات 
حقوق المساهمين

200.000.000100.000.000رأس المال 
٩01.28٩.60٣5٣.509.967إحتياطي قانوني 
21.750.8٣521.750.8٣5إحتياطي إختياري 

6.60٩.7404.504.4٣7إحتياطي القيمة العادلة 
2٣4.5٣5.4٩٣12٣.181.999أرباح مدورة 

1.٣64.185.671٣02.947.2٣8حقوق الملكية لمساهمي الشركة
٣٩.785.1182.286.605حقوق األقلية غير المسيطرة

1.40٣.٩70.78٩٣05.2٣٣.84٣إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة 

408.498.2٣6--قروض وتسهيالت بنكية
21.0٩5.0٣417.897.797مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

21.0٩5.0٣4426.٣96.0٣٣إجمالي المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
٣70.270.877٣14.545.282ذمم دائنة ومستحقات

٣70.270.877٣14.545.282إجمالي المطلوبات المتداولة
٣٩1.٣65.٩11740.941.٣15إجمالي المطلوبات

1.7٩5.٣٣6.7001.046.175.158إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

الدوحة - قطر
17 فبراير 2014


