
٣١ ديسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر  ٢٠١٨

ريال قطريريال قطري
٢٠١٨٢٠١٧(مدققة)(غير مدققة)

ريال قطريريال قطري

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

عقارات ومعدات
الشهرة

موجودات غير ملموسة أخرى  
استثمارات في أوراق مالية 

استثمار في شركة زميلة 

إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
مخزون

مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى 
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

أرصدة لدى البنوك ونقد 

إجمالي الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين 
رأس المال

إحتياطي قانوني
احتياطي اختياري  

احتياطيات أخرى
أرباح مدورة

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطر عليها

إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
قروض وتسهيالت 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
أرصدة محتجزة دائنة

مطلوبات ضريبة مؤجلة

إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
المطلوبات المتداولة

دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى 
قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

إجمالي المطلوبات المتداولة 

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

المبيعات
تكلفة المبيعات

إجمالي الربح

إيرادات إيجار المتاجر 
إيرادات أخرى

مصاريف عمومية وإدارية
مصاريف استهالكات وإطفاءات

تكاليف التمويل
حصة في خسارة شركة زميلة 

الربح قبل الضريبة 
(مصروفات) / إيرادات ضريبة الدخل 

ربح الفترة 

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطر عليها 

العائد األساسي والمخفف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة األم
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بيان المركز المالي المرحلي الموحد 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

الدكتور / سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

تم إعداد هذه البيانات على مسؤولية الشركة.

حسن عبدالله األصمخ
عضو مجلس اإلدارة

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.ق.
البيانـات الماليـة المرحلية المختصرة الموحدة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

(غير مدققة)

التسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر

ربح الفترة

إيرادات شاملة أخرى يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة:
 

استثمارات في أوراق مالية:
صافي التغير في القيمة العادلة       

إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطر عليها 
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بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
للتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧

ريال قطريريال قطري
(غير مدققة)


