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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
بيان المركز المالي الموحد المرحلي المختصر
كما في  30سبتمبر 2015

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات متاحة للبيع
إستثمار في شركة زميلة
األصول الضريبية المؤجلة

إيضاحات

2
3

الشهرة

مجموع الموجودات المتداولة

4
5
6

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطي إختياري
إحتياطي القيمة العادلة

1.331.687.425
39.770.160

حقوق األقلية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

1.371.457.585

المطلوبات غير المتداولة
قروض وتسهيالت بنكية

88.900.000
25.212.769

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مجموع المطلوبات غير المتداولة

مجموع المطلوبات

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
الدكتور  /سيف سعيد السويدي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

175.606.261
53.315.144
6.869
491.861.631
720.789.905

200.000.000
901.289.603
21.750.835
()40.767.956
249.414.943

أرباح مدورة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مجموع المطلوبات المتداولة

672.331.173
9.110.645
237.918.160
102.000
421.429
344.097.998

1.984.771.310

مجموع الموجودات

المطلوبات المتداولة

ريـال قطري

1.263.981.405

مجموع الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
مطلوب من طرف ذا عالقة
نقد وأرصدة لدى البنوك

 30سبتمبر 2015
(غير مدققه )

7

 31ديسمبر 2014
( مدققة )
ريـال قطري

588.020.015
10.240.782
210.304.302
98.497
421.429
344.097.998

1.153.183.023

171.829.639
41.925.435
6.869
623.972.031
837.733.974

1.990.916.997

200.000.000
901.289.603
21.750.835
()13.918.815
295.654.041

1.404.775.664
39.920.960
1.444.696.624

88.279.923
23.384.170

114.112.769

111.664.093

499.200.956

434.556.280

613.313.725

546.220.373

499.200.956
1.984.771.310

434.556.280
1.990.916.997

السيد  /جي سوفاج
الرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2015

 30سبتمبر 2014
(غير مدققه )

(غير مدققه )

ريـال قطري

ريـال قطري

مبيعات

1.804.992.474

تكلفة المبيعات

()1.509.511.471

إجمالي الربح

295.481.003

إيرادات إيجارات المحالت

35.635.265

االيرادات التشغيليه

349.593.267

مصروفات عموميه واداريه

()186.022.527

()184.866.831

()23.712.818

()15.916.974

إيرادات أخرى

18.476.999

اإلستهالك

1.609.814.973
()1.355.506.972
254.308.001
31.892.319

77.556.043

363.756.363

()2.150.675

إطفاء موجودات غير ملموسه

()1.136.137

()739.112
()1.135.638

صافي ربح الفترة

136.571.110

161.097.808

تكاليف التمويل

المتعلقة بـ:

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة
حقوق األقلية غير المسيطرة

136.966.963

161.086.193

()395.853

11.615

136.571.110

161.097.808

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد
العائد األساسي للسهم

6.85

8.05

عدد األسهم القائمة (سهم)

20.000.000

20.000.000

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015
لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2015
(غير مدققه )

 30سبتمبر 2014
(غير مدققه )

ريـال قطري
136.571.110

صافي ربح الفترة
بنود الخسارة الشاملة األخرى

صافي الحركة على إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة

للبيع

إجمالي الدخل الشامل للفترة
إجمالي الدخل الشامل المتعلق بـ:
حصة مساهمي الشركة

حصة حقوق األقلية غير المسيطرة

()26.849.141
109.721.969

110.117.822

ريـال قطري
161.097.808

2.406.757
163.504.565

163.492.950

()395.853

11.615

109.721.969

163.504.565

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي المختصر
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015

الرصيد كما في  31ديسمبر ( 2014مدققة)

إجمالي الدخل الشامل للفترة

المخصص كمساهمة في صندوق دعم األنشطة
اإلجتماعية

حقوق الملكية

رأس المال

إحتياطي قانوني

إحتياطي
إختياري

إحتياطي

القيمة العادلة

أرباح مدورة

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

200.000.000

901.289.603

21.750.835

()13.918.815

--

--

--

()26.849.141

295.654.041
136.966.963

العائدة لمساهمي
الشركة

حقوق األقلية

غير المسيطرة

المجموع

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

1.404.775.664

39.920.960

1.444.696.624

110.117.822

()395.853

109.721.969

--

--

--

--

()3.206.061

()3.206.061

--

--

--

--

--

()180.000.000

()180.000.000

--

الرصيد كما فى30سبتمبر ( 2015غير مدققه )

200.000.000

901.289.603

21.750.835

()40.767.956

249.414.943

1.331.687.425

39.770.160

1.371.457.585

الرصيد كما في  1يناير 2014

200.000.000

901.289.603

21.750.835

6.609.740

234.535.493

1.364.185.671

39.785.118

1.403.970.789

االرباح من الشركات التابعه غير مسيطره
أرباح موزعة 2014

إجمالي الدخل الشامل للفترة

المخصص كمساهمة في صندوق دعم األنشطة
اإلجتماعية

ارباح من شركات تابعه غير مسيطره

أرباح موزعة 2013

الرصيد كما في 30سبتمبر(2014غير مدققه )

--

--

---

---

--

---

--

2.406.757
---

--

--

--

200.000.000

901.289.603

9.016.497 21.750.835

--

161.086.193
()3.828.435

--

163.492.950

()3.828.435

245.053

11.615
-54

()3.206.061
245.053

()180.000.000

163.504.565

()3.828.435

54

()160.000.000

()160.000.000

--

231.793.251

1.363.850.186

1.403.646.973 39.796.787

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
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()160.000.000

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015
 .1أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة
إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للتسعة أشهر المنتهية في 30سبتمبر  2015تم إعدادها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي

رقم (" )34التقارير المالية المرحلية" تحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض الموجودات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة.

إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة للتقارير السنوية ويجب قرائتها مع

التقرير السنوي للمجموعة في تاريخ  31ديسمبر  ،2014باإلضافة إلى ذلك ،فإن النتائج للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015
ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2015

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية

السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2014بإستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة إعتبا اًر من  1يناير  ،2015ومع
ذلك ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة للمجموعة

 .2ممتلكات ومعدات

 30سبتمبر 2015

التكلفة:

في بداية الفترة  /السنة

(غير مدققه )

( مدققة )

ريـال قطري

ريـال قطري

735.834.529

إضافات

 31ديسمبر 2014

108.144.699

410.389.583
327.162.060

إستبعادات

()27.068

()1.717.127

في نهاية الفترة  /السنة

843.952.160

735.834.516

اإلستهالك المتراكم:

في بداية الفترة  /السنة

147.814.514

126.064.640
23.285.351

المضاف خالل الفترة  /السنة

23.823.382

إستبعادات

()16.909

()1.535.490

في نهاية الفترة  /السنة

171.620.987

147.814.501

صافي القيمة الدفترية:
672.331.173

في نهاية الفترة  /السنة
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588.020.015

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015
لقد تم توزيع اإلستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموحد المرحلي المختصر على النحو التالي:

تكلفة المبيعات

 30سبتمبر 2015

 31ديسمبر 2014

(غير مدققه )

( مدققة )

ريـال قطري

ريـال قطري

110.564

اإلستهالك

 - 3موجودات غير ملموسة

135.276

23.712.818

23.150.075

23.823.382

23.285.351

 30سبتمبر 2015
(غير مدققه )

 31ديسمبر 2014
( مدققة )

ريـال قطري

ريـال قطري

التكلفة:

17.714.028

بداية الفترة  /السنة

6.000

إضافات

إستبعادات
نهاية الفترة  /السنة

17.762.653

--

--

()48.626

17.720.028

17.714.027

اإلطفاء المتراكم:
7.473.246

بداية الفترة  /السنة
المضاف خالل الفترة  /السنة
نهاية الفترة  /السنة
صافي القيمة الدفترية:

1.136.137

1.514.990

8.609.383

7.473.245

9.110.645

في نهاية الفترة  /السنة

-6-

5.958.255

10.240.782

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015

 - 4المخزون

 30سبتمبر 2015

 31ديسمبر 2014

ريـال قطري

ريـال قطري

(غير مدققه )

بضاعة جاهزة

176.841.211

بضاعة إستهالكية وقطع غيار

824.440

يطرح :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

()2.059.390

175.606.261

( مدققة )

172.966.300
538.652
()1.675.313

171.829.639

 -5ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى
 30سبتمبر 2015

 31ديسمبر 2014

ريـال قطري

ريـال قطري

11.760.105

12.094.867

(غير مدققه )

ذمم مدينة تجارية

6.407.102

أرصدة بطاقات إئتمانية مدينة

12.586.504

مبالغ مدفوعة مقدماً

6.593.589

تأمينات مستردة

3.537.027

مستحقات من موظفين

856.335

فوائد مستحقة

1.426.727

إيجارات مستحقة

11.883.796

مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

526.467

أرصدة مدينة اخرى

55.577.652

()2.262.508

يطرح :مخصص إنخفاض في قيمة الذمم المدينة

53.315.144

-7-

( مدققة )

5.490.036
4.137.858
2.814.348
2.420.459
4.136.511

192.487

12.126.966
506.189

43.919.721

()1.994.286
41.925.435

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015

 -6نقد وشبه النقد
 30سبتمبر 2015

 31ديسمبر 2014

ريـال قطري

ريـال قطري

(غير مدققه )

( مدققة )

أرصدة لدى البنوك

489.774.806

621.766.791

نقد وأرصدة لدى البنوك

491.861.631

623.972.031

2.086.825

نقد في الصندوق

()208.366.000

يطرح :ودائع قصيرة األجل (تستحق بعد أكثر من  90يوماً)

283.495.631

نقد وشبه النقد

 -7ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

توزيعات أرباح مستحقة الدفع
ذمم مقاولين
إيرادات إيجارات مؤجلة
مكافآت للموظفين
مخصص مساهمات في صندوق األنشطة اإلجتماعية والرياضية
مخصص التذاكر واإلجازات
مخصص مكافأة مجلس اإلدارة
مصروفات مستحقة الدفع
أرصدة دائنة أخرى ومخصصات

195.656.031

 30سبتمبر 2015
(غير مدققه )
347.044.480
72.842.132
24.061.044
1.954.344
7.124.728
3.242.301
3.917.373
6.040.425
17.042.657
15.931.472

292.833.648
57.827.628
34.484.115
1.705.867
10.170.361
5.465.891
4.156.538
7.500.000
10.917.282

499.200.956
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()428.316.000

 31ديسمبر 2014
( مدققة )

ريـال قطري

ذمم تجارية دائنة

2.205.240

ريـال قطري

9.494.950

434.556.280

شركة الميرة للمواد اإلستهالكية (ش.م.ق)
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015

-8التحليل القطاعي

الجدول التالي يبين المبيعات واألرباح المتعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2015وللفترة المنتهية في

 30سبتمبر  2014على التوالي:

البيع بالتجزئة

اإلستثمار

التأجير

اإلجمالي

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2015
(غير مدققه)

المبيعات

1.804.992.474

--

--

1.804.992.474

تكاليف المبيعات

)(1.509.511.471

--

--

)(1.509.511.471

إجمالي الربح

295.481.003

--

--

295.481.003

إيرادات تأجير المحالت

--

--

35.635.265

35.635.265

إيرادات توزيعات أرباح

--

9.242.632

--

9.242.632

أرباح إستثمارات متاحة للبيع بالصافي

--

3.996.893

--

3.996.893

إيردات فوائد

--

4.871.808

--

4.871.808

إيرادات تشغيلية أخرى

365.666

--

--

365.666

إيرادات التشغيل

295.846.669

18.111.333

35.635.265

349.593.267

مصاريف عمومية وادارية

)(183.291.443

)(46.943

)(706.809

)(184.045.195

تكاليف تمويل

)(2.150.673

--

--

)(2.150.673

اإلستهالك واإلطفاء

)(24.848.955

--

)(1.977.333

)(26.826.288

ربح الفترة

85.555.598

18.064.390

32.951.123

136.571.110
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2015
التحليل القطاعي (تتمة)
البيع بالتجزئة

اإلستثمار

التأجير

اإلجمالي

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

للفترة المنتهية في 30سبتمبر 2014
(غير مدققه)

المبيعات

1.609.814.973

--

--

1.609.814.973

تكاليف المبيعات

)(1.355.506.972

--

--

)(1.355.506.972

إجمالي الربح

254.308.001

--

--

254.308.001

إيرادات تأجير المحالت

--

--

31.892.319

31.892.319

إيرادات توزيعات أرباح

--

7.948.796

--

7.948.796

أرباح إستثمارات متاحة للبيع بالصافي

--

61.081.307

--

61.081.307

إيردات فوائد

--

7.260.441

--

7.260.441

إيرادات تشغيلية أخرى

1.265.499

--

--

1.265.499

إيرادات التشغيل

255.573.500

76.290.544

31.892.319

363.756.363

مصاريف عمومية وادارية

)(183.297.124

)(47.293

)(1.522.414

)(184.866.831

تكاليف تمويل

)(739.112

--

--

)(739.112

اإلستهالك واإلطفاء

)(15.907.097

--

)(1.145.515

)(17.052.612

ربح الفترة

55.630.167

76.243.251

29.224.390

161.097.808

الجدول التالي يبين موجـودات القطاعات فيما يتعلق بالقطاعات التجارية للمجمـوعة للفترة المنتهية في  30سبتمبر 2015وللسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2014على التوالي:

البيع بالتجزئة

اإلستثمار

التأجير

اإلجمالي

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

ريـال قطري

موجودات القطاع:
في 30سبتمبر ( 2015غيرمدققه)

1.248.183.733

596.625.205

139.962.373

1.948.771.311

في  31ديسمبر ( 2014مدققة)

1.296.634.785

638.718.798

55.563.414

1.990.916.997

- 10 -

