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

المقدمة
ش.م.ق.  اإلستهالكية  للمواد  الميرة  لشركة  المرفق  الموحد  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  لقد 
("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليهم جميعاً بـ"المجموعة") كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ والبيانات المرحلية 
الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية لفترة الستة 
البيانات  إعداد وعرض هذه  اإلدارة مسؤولة عن  إن  لها.  المتممة  واإليضاحات  التاريخ  المنتهية في ذلك  أشهر 
المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٤ الخاص بالتقارير المالية المرحلية. 
أعمال  إلى  استناداً  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  حول  نتيجة  إصدار  هي  مسئوليتنا  إن 

المراجعة التي قمنا بها.

نطاق المراجعة
الماليـة  المعلومات  المراجعة ٢٤١٠ "مراجعة  بإجراءات  المتعلق  الدولي  للمعيار  لقد تمت مراجعتنا وفقاً 
إجراء  المرحلية  المالية  المعلومات  مراجعة  تتضمن  للمؤسسة".  المستقـل  المدقق  قبل  من  المرحليـة 
وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وتطبيق   ، والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من  استفسارات 
مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال 
نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق. وعليه 

فإننا ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية المرحلية.

أساس النتيجة المتحفظة
لدى المجموعة استثمارات مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع ومدرجة في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة 
السوقية بمبلغ ١٥٤٫٤٧٠٫٢٥٤ ريال قطري. لم تأخذ اإلدارة في االعتبار االنخفاض المهم أو المستمر في قيمة 
هذه االستثمارات تحت التكلفة استناداً إلى متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ األدوات المالية: االعتراف 
والقياس ، وبالتالي لم تسجل خسائر لالنخفاض في القيمة والبالغة ٢٣٫٩٠٠٫١٢٤ ريال قطري في بيان الربح أو 
الخسارة المرحلي الموحد للفترة الحالية وذلك عن طريق إعادة تبويب هذا المبلغ من احتياطي القيمة العادلة 

إلى صافي ربح فترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦.

أساس النتيجة المتحفظة – تتمة 
كما هو موضح في اإليضاح ٢ من البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ، تنوي المجموعة التطبيق المبكر 
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩: األدوات المالية ، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والذي يعطي 
الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  كاستثمارات مدرجة  للبيع  المتاحة  المجموعة  استثمارات  تصنيف  بإعادة  الخيار 
الشامل اآلخر. وبالتالي ترى اإلدارة أن تسجيل االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع والبالغة ٢٣٫٩٠٠٫١٢٤ 

ريال قطري كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ ال مبرر له. 

نتيجة المراجعة 
استناداً إلى اعمال المراجعة التي قمنا بها وباستثناء تأثير األمر المشار إليه في فقرة أساس النتيجة المتحفظة أعاله 
، لم يـرد إلى علمنا ما يجعلنـا نعتقد بأن البيانات المالية المـرحلية المختصرة الموحدة لم يتم إعدادها ، من كافة 

النواحي المادية ، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقـم ٣٤.

أمر آخر  
تمت مراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وتم 
 ، آخر  تدقيق  قبل مكتب  المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ من  وللسنة  الموحدة كما في  المالية  البيانات  تدقيق 
والذي أبدى نتيجة غير متحفظة حول المراجعة ورأياً غير متحفظ حول تدقيق البيانات المالية في تقريريه بتاريخ ٩ 

أغسطس ٢٠١٥ و ٢١ فبراير ٢٠١٦ على التوالي. 

بيان الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحد   بيان المركز المالي المرحلي الموحد   

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

بيان الدخل الشامل  المرحلي المختصر الموحد

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

عقارات ومعدات
الشهرة 

موجودات غير ملموسة أخرى
استثمارات متاحة للبيع

استثمار في شركات زميلة 
موجودات ضريبة مؤجلة 

الموجودات المتداولة
مخزون

ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً 
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

أرصدة لدى البنوك ونقد 

إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين 
رأس المال

اإلحتياطي القانوني
احتياطي اختياري  

احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطر عليها
إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

العمليات المستمرة 
المبيعات

تكلفة المبيعات
إجمالي الربح

إيرادات إيجار المتاجر 
إيرادات أخرى

مصاريف عمومية وإدارية
تكاليف التمويل

مصاريف إستهالكات وإطفاءات
حصة في صافي خسارة شركة زميلة 

ربح الفترة من العمليات المستمرة 
خسارة  من العمليات غير المستمرة 

ربح الفترة

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطر عليها 

العائد األساسي والمخفف للسهم العائد إلى 
مساهمي الشركة األم

ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة 
استثمارات متاحة للبيع:

صافي الخسارة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع وإعادة 
تصنيفها في بيان الربح أو الخسارة الموحد

صافي الخسارة الناشئة خالل فترة إعادة التقييم 

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى: 
مساهمي الشركة األم

الحصص غير المسيطر عليها 

٧٩١٫٧٣٠٫٣٦٤
٣٤٤٫٠٩٧٫٩٩٨

٨٫٠٥٧٫٠٣٤
١٥٤٫٤٧٠٫٢٥٤

٩٨٫٤٩٧
٢٩٨٫٩٣٧

١٫٢٩٨٫٧٥٣٫٠٨٤

٦٩١٫١٩٠٫٨٠٩
٣٤٤٫٠٩٧٫٩٩٨

٨٫٧٣٠٫٩٦١
٢١٠٫٢٦٢٫٨٢١

٩٨٫٤٩٧
٢٩٨٫٩٣٧

١٫٢٥٤٫٦٨٠٫٠٢٣

١٫٣٥٠٫١٥٦٫١٧٠
(١٫١٣٤٫٧٠٧٫٤٣٩)

٢١٥٫٤٤٨٫٧٣١

٣٤٫٩٢٣٫١٧١
١٣٫٤٥٥٫٧٦٦

(١٣٥٫٥٦٦٫٢٣٥)
(١٫٤٢٢٫٠٧٣)

(٢٣٫٥٤٢٫٨٨٧)
(٧٤٣٫٣٩٠)

١٠٢٫٥٥٣٫٠٨٣
-

١٠٢٫٥٥٣٫٠٨٣

١٠٢٫٣٥٠٫٤٨٥
٢٠٢٫٥٩٨

١٠٢٫٥٥٣٫٠٨٣

٥٫١٢

١٠٢٫٥٥٣٫٠٨٣

٨٧٣٫٦٦٦
(١٢٫١٥٦٫٩٤٩)

(١١٫٢٨٣٫٢٨٣)

٩١٫٢٦٩٫٨٠٠

٩١٫٠٦٧٫٢٠٢
٢٠٢٫٥٩٨

٩١٫٢٦٩٫٨٠٠

١٠٠٫٩٧٩٫٠٢١

٢٫٣٣٢٫٩١٩
(٩٫٢٨٥٫١٣٣)

(٦٫٩٥٢٫٢١٤)

٩٤٫٠٢٦٫٨٠٧

٩٣٫٩٢٤٫٥٦٨
١٠٢٫٢٣٩

٩٤٫٠٢٦٫٨٠٧

١٫٢٢٠٫٤١٤٫٣٦٢
(١٫٠٢٠٫٩٦٧٫٨٤٦)

١٩٩٫٤٤٦٫٥١٦

٢٣٫٢٦٠٫٤٧١
١٥٫٧٩١٫٧١٧

(١٢٠٫٤٣٦٫٣٨٠)
(١٫٤٢١٫٣٧٤)

(١٥٫٣٤٢٫٧٢١)
-

١٠١٫٢٩٨٫٢٢٩
(٣١٩٫٢٠٨)

١٠٠٫٩٧٩٫٠٢١

١٠٠٫٨٧٦٫٧٨٢
١٠٢٫٢٣٩

١٠٠٫٩٧٩٫٠٢١

٥٫٠٤

١٩٢٫٦٩٤٫٦٦٠
٥٧٫٨٨٢٫٤٧٣

٧٫٢٢٦٫٨٥٧
٤٦٩٫١٣٢٫٠١٤
٧٢٦٫٩٣٦٫٠٠٤

٢٫٠٢٥٫٦٨٩٫٠٨٨

١٨٣٫٤١٩٫٢٦٠
٥١٫٠٨٤٫٣٩٥

٥٫٦٦٠٫٣٧٩
٤٧١٫٥٢٢٫٤٥٨
٧١١٫٦٨٦٫٤٩٢

١٫٩٦٦٫٣٦٦٫٥١٥

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٩٠١٫٢٨٩٫٦٠٣

٢١٫٧٥٠٫٨٣٥
(٢٣٫٢٢٦٫٧٢٧)
١٩٣٫٩٥٩٫٢٠٩

١٫٢٩٣٫٧٧٢٫٩٢٠
٤٠٫٣٧١٫٦٨٧

١٫٣٣٤٫١٤٤٫٦٠٧

٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٩٠١٫٢٨٩٫٦٠٣

٢١٫٧٥٠٫٨٣٥
(١١٫٩٤٣٫٤٤٤)
٢٧٣٫٩٢٧٫٩٣٠

١٫٣٨٥٫٠٢٤٫٩٢٤
٤٠٫١٦٩٫٠٨٩

١٫٤٢٥٫١٩٤٫٠١٣

٨٠٫٩٠٩٫١٤٤
٢٧٫٣١٤٫٠٦٥

١٠٨٫٢٢٣٫٢٠٩

٧٫٧٤٢٫٦٨٦
٥٧٥٫٥٧٨٫٥٨٦
٥٨٣٫٣٢١٫٢٧٢

٦٩١٫٥٤٤٫٤٨١

٢٫٠٢٥٫٦٨٩٫٠٨٨

٨٤٫٩٦٣٫٢٥٥
٢٥٫٧٩٩٫٦٩٦

١١٠٫٧٦٢٫٩٥١

٣٫٥٦٤٫٨٣٣
٤٢٦٫٨٤٤٫٧١٨
٤٣٠٫٤٠٩٫٥٥١

٥٤١٫١٧٢٫٥٠٢

١٫٩٦٦٫٣٦٦٫٥١٥

٣٠ يونيو ٢٠١٥ ٣٠ يونيو ٢٠١٦

ريال قطري ريال قطري
(غير مدققة) (غير مدققة)

٣٠ يونيو ٢٠١٥ ٣٠ يونيو ٢٠١٦

ريال قطري ريال قطري
(غير مدققة) (غير مدققة)

ريال قطري ريال قطري

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ٣٠ يونيو ٢٠١٦
(مدققة) (غير مدققة)

للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦ في ٣٠ يونيو ٢٠١٦
 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 لفترة الستة أشهر المنتهية في
للستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٦

البيانـات الماليـة المرحلية المختصرة الموحدة
٣٠ يونيو ٢٠١٦

عـن إرنسـت ويـونـغ
زيــاد نـــادر  

سجل مراقبي الحسابات رقم ٢٥٨
الدوحــة في ٨ أغسطس ٢٠١٦

د/ سيف سعيد السويدي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

جـي سوفـاج
الرئيس التنفيذي 

مؤشرات االداء 

الى   ريال  مليون   ١,٢٢٠٫٤ من  قطري),  ريال  مليون   ١٢٩٫٧)  ٪١٠٫٦ بنسبة  المجموعة  مبيعات  إرتفعت 
١,٣٥٠٫١ مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

العام   ٪١٦٫٣ من  الربح  نسبة  في  االنخفاض  من  الرغم  على   ٪٨ بنسبة  للمجموعة  الربح  اجمالي  إرتفع 
الماضي إلى ١٦٫٠٪ للعام الحالي 

ارتفعت إيرادات إيجارات المحالت التجارية للمجموعة بنسبة ٥٠٫١٪

انخفضت اإليرادات األخرى للمجموعة بنسبة ١٤٫٨٪ 

ارتفعت اإليرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة ١٠٫٦٪ 

ارتفعت صافي أرباح المجموعة العائدة الى مساهمي الشركة االم بنسبة ١٫٥٪ لتصل إلى ١٠٢٫٤ مليون 
ريال قطري في يونيو ٢٠١٦ مقارناً بـ ١٠٠٫٩ مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي


