
تقرير حول مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إلى السادة المساهمين   الكرام
شركة الميرة للمواد االستهالكية ش.م.ق.

المقدمة
لقــد راجعنــا بيــان المركــز المالــي المرحلــي الموحــد المرفــق لشــركة الميــرة للمــواد االســتهالكية ش.م.ق. 
ــو ٢٠١٨  ــي ٣٠ يوني ــا ف ــة") كم ــاً بـــ ”المجموع ــم جميع ــار إليه ــة (ويش ــركاتها التابع ــركة األم") وش ("الش
ــاهمين  ــوق المس ــي حق ــرات ف ــامل والتغي ــل الش ــارة والدخ ــح أو الخس ــدة للرب ــة الموح ــات المرحلي والبيان
ــرى. إن  ــة األخ ــات المتمم ــخ واإليضاح ــك التاري ــي ذل ــة ف ــهر المنتهي ــتة أش ــرة الس ــة لفت ــات النقدي والتدفق
ــاً  ــدة وفق ــرة الموح ــة المختص ــة المرحلي ــات المالي ــذه البيان ــرض ه ــداد وع ــن إع ــؤول ع ــس اإلدارة مس مجل
مســئوليتنا  إن  المرحليــة.  الماليــة  بالتقاريــر  الخــاص   ٣٤ رقــم  الدولــي  المحاســبة  لمعيــار 
ــال  ــى أعم ــتناداً إل ــدة اس ــرة الموح ــة المختص ــة المرحلي ــات المالي ــذه البيان ــول ه ــة ح ــدار نتيج ــي إص ه

المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة
لقــد تمــت مراجعتنــا وفقاً للمعيــار الدولي المتعلق بإجــراءات المراجعــة ٢٤١٠ "مراجعة المعلومات الماليـــة 
المرحليـــة مــن قبــل المدقــق المستقـــل للمؤسســة". تتضمــن مراجعــة المعلومــات الماليــة المرحليــة إجــراء 
استفســارات مــن األشــخاص المســؤولين عــن األمــور الماليــة والمحاســبية، وتطبيــق إجــراءات تحليليــة 
وإجــراءات مراجعــة أخــرى. إن نطــاق المراجعــة يقــل كثيــراً عــن نطــاق تدقيــق يتــم وفقــاً لمعاييــر التدقيــق 
الدوليــة، وبالتالــي ال نســتطيع الحصــول علــى التأكيــد الــذي يمكــن أن نحصــل عليــه عــن كافــة األمــور الهامــة 

خالل أعمال تدقيق. وعليه فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة.

نتيجة المراجعة 
اســتناداً إلــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا، لــم يـــرد إلــى علمنــا مــا يجعلنـــا نعتقــد بــأن البيانــات الماليــة 
ــار  ــاً لمعي ــة، وفق ــي المادي ــة النواح ــن كاف ــا، م ــم إعداده ــم يت ــة ل ــدة المرفق ــرة الموح ــرحلية المختص المـ

المحاسبة الدولي رقـم ٣٤.

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموحد   بيان المركز المالي المرحلي الموحد

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
الدوحة - قطر

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

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
احتياطي 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

ربح الفترة

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

استثمارات في أوراق مالية:
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية

إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطر عليها 
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(١٥٠٫١٣٧٫٣٢١)
(٢٨٫٢١٨٫٥٩٠)

(٢٫١١٥٫٨٢٦)
(٦١٣٫٤٣٨)

١٠٢٫٣٢٢٫٠٦٥
١٤٧٫٥٠٧

١٠٢٫٤٦٩٫٥٧٢
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(١٣٫٤٦٤)
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١٠٢٫٤٦٩٫٥٧٢

(١١٫٥٩٥٫٥١٠)

٩٠٫٨٧٤٫٠٦٢

٩٠٫٧٦٥٫٣١٩
١٠٨٫٧٤٣
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١٫٥٦٣٫٣٨٧٫٩٦١
(١٫٣١٢٫٦٦٠٫٦٣٩)

٢٥٠٫٧٢٧٫٣٢٢

٣٧٫٤٢٢٫١٠٩
٩٫٩٧٤٫٦٠٤

(١٧٠٫٤٥٦٫٨٠٨)
(٣١٫٩٤٩٫٧٩٥)

(١٫٣٢٤٫٨٣٣)
(١٫٠١٣٫٠٠٦)

٩٣٫٣٧٩٫٥٩٣
(١١١٫٨٣٤)

٩٣٫٢٦٧٫٧٥٩

٩٣٫٢٨١٫٢٢٣
(١٣٫٤٦٤)

٩٣٫٢٦٧٫٧٥٩

٤٫٦٦

٢٠١٨
(غير مدققة)
ريال قطري

٢٠١٧
(غير مدققة)
ريال قطري

٢٠١٨
(غير مدققة)
ريال قطري

٢٠١٧
(غير مدققة)
ريال قطري

ريال قطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ٣٠ يونيو ٢٠١٨
(غير مدققة)
ريال قطري

(مدققة)

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ في ٣٠ يونيو ٢٠١٨
الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

البيانـات الماليـة المرحلية المختصرة الموحدة
٣٠ يونيو ٢٠١٨

عـن إرنسـت ويـونـغ
إيهــاب مـــرزوق  

سجل مراقبي الحسابات رقم ٣٣٨
الدوحــة في ٧ أغسطس ٢٠١٨

حسن عبد الله األصمخ
عضو مجلس اإلدارة

محمد عبد الله المصطفوي الهاشمي 
عضو مجلس اإلدارة


