شركة الميرة لممواد اإلستهالكية (ش,م,ق)
الدوحة – قطر
البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة ) الغير مدققه(
لفترة التسعة أشهر المنتهية فى  03سبتمبر 6302

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق
الفهرس

صفحـات

بيان المركز المالي المرحمي الموحد

3-2

بيان الربح أو الخسارة المرحمي الموحد

4

بيان الدخل الشامل المرحمي الموحد

5

7 -6

بيان التغيرات في حقوق المساىمين المرحمي الموحد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة المرحمية المختصرة

44-8

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
1

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق
بيان المركز المالي المرحمي الموحد

في  03سبتمبر 6302

إيضاحات

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
عقارات ومعدات
الشيرة
موجودات غير ممموسة أخرى
استثمارات متاحة لمبيع
استثمار في شركات زميمة
موجودات ضريبة مؤجمة

2
3

الموجودات المتداولة
مخزون
ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
أرصدة لدى البنوك ونقد

4
5
6

 03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

87671497491
34471977998
776727845
44773717259
987497
2987937

69474917819
34471977998
877317964
24172627824
987497
2987937

0,085,557,362

0,652,273,360

47872117823
7379867141
776897488
343,373,412

48374497261
5471847395
576617379
47475227458

230,622,820

800,272,226

إجمالي الموجودات

0,287,738,872

0,222,022,505

حقوق المساهمين والمطموبات
حقوق المساهمين
رأس المال
اإلحتياطي القانوني
احتياطي اختياري
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مدورة

21171117111
91472897613
2477517835
)(4674147266
22775897847

21171117111
91472897613
2477517835
()4479437444
27379277931

الحقوق العائدة لمساىمي الشركة األم
الحصص غير المسيطر عمييا

0,002,565,272

0,075,362,262

4174697544

4174697189

إجمالي حقوق المساهمين

0,082,225,530

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
2

0,265,022,300

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق

بيان المركز المالي المرحلي الموحد  -تتمة
في  03سبتمبر 6312

إيضاحات
المطموبات غير المتداولة
قروض وتسييالت تحمل فوائد
مكافأة نياية الخدمة لمموظفين

المطموبات المتداولة
قروض وتسييالت تحمل فوائد
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

 03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري
7971577414
2774377469

8479637255
2577997696

032,222,780

003,826,250

976567978
48776617435

375647833
42678447748

228,008,200

203,232,550

إجمالي المطموبات

61378427286

54474727512

إجمالي حقوق المساهمين والمطموبات

0,287,738,872

0,222,022,505
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د /سيف سعيد السويدي

الرئيس التنفيذي

نائب رئيس مجمس اإلدارة

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
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شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق
بيان الربح أو الخسارة المرحمي الموحد

لمتسعة أشير المنتيية في  31سبتمبر 2146
التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
2145

6302

(غير مدققة)

(غير مدققة)

لاير قطري

لاير قطري

المبيعات
تكمفة المبيعات

4793474857183

4781479927474

)(4762173287996

)(4751975447474

إجمالي الربح

000,752,378

625,270,330

إيرادات إيجار المحالت
ايرادات اخرى

5373247112

3576357265

4574447831

4874767999

مصاريف عمومية وادارية

()21675397114

()48671227527

تكاليف التمويل

()274547376

()274517675

مصاريف االستيالك واإلطفاء
حصة في صافي خسارة شركة زميمة

()3577447775

()2478487955

()471737991

1

ربح الفترة

008,025,882

002,580,003

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

43678457349

43679667963

الحصص غير المسيطر عليها

3117425

()3957853

008,025,882

002,580,003

6.84

6.85

العائد األساسى والمخفف لمسهم الواحد
العائد األساسى لمسيم

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
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شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق

بيان الدخل الشامل المرحمي الموحد

لمتسعة أشير المنتيية في  31سبتمبر 2146
التسعة أشهر المنتهية في  03سبتمبر
2145
6302
(غير مدققة)
(غير مدققة)
لاير قطري
لاير قطري

ربح الفترة

43774457774

43675747441

الدخل الشامل اآلخر الربح أو الخسارة

البنود التي قد يعاد تصنيفيا لمربح او الخساره

صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة لمبيع

)(2,023,766

)(62,722,020

إجمالي الدخل الشامل لمفترة

006,272,256

032,860,222

العائد إلى:
مساىمي الشركة األم
الحصص غير المسيطر عمييا

43276847527

3117425

)(3957853

006,272,256

41977247969

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
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44174477822

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحمي الموحد
لمتسعة أشير المنتيية في  31سبتمبر 2146

الرصيد في  4يناير ( 2146مدققة)
ربح الفترة
خسارة شاممة أخرى لمفترة
مخصص لممساىمة في أنشطة
الصندوق االجتماعي
أرباح موزعة مدفوعة
الرصيد في  03سبتمبر ( 6302غير
مدققة)

رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

لاير قطري

لاير قطري

21171117111

91472897613

الحقوق العائدة لمساىمي الشركة األم
احتياطي القيمة
االحتياطي
العادلة
االختياري

أرباح مدورة

المجموع

الحقوق غير
المسيطر عمييا

إجمالي حقوق
المساىمين

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

()4479437444

27379277931

4738571247924

43,641,6319

43,641,6319

لاير قطري

2477517835

-

-

-

)(164,06444

4174697189

4742574947143

3117425

43774457774
)(164,06444

)(164,06444

-

-

-

-

()374837462
()48171117111

()374837462
()48171117111

-

()374837462
()48171117111

633,333,333

230,672,230

60,853,705

()02,032,622

668,572,708

0,002,565,272

23,222,502

0,082,225,530

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
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شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م .ق
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحمي الموحد – تتمة
لمتسعة أشير المنتيية في  31سبتمبر 2146
الحقوق العائدة لمساىمي الشركة األم
إحتياطي القيمة
اإلحتياطي
العادلة
االختياري

رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

الرصيد في  4يناير ( 2145مدققة)

21171117111

91472897613

2477517835

()4379487845

ربح الفترة
خسارة شاممة أخرى لمفترة

-

-

-

()2678497444

مخصص في أنشطة الصندوق
االجتماعي
الفوائد المتحققو من االستثمارات في
الشركات التابعو
أرباح موزعة مدفوعة

لاير قطري

أرباح مدورة

المجموع

الحقوق غير
المسيطر عمييا

إجمالي حقوق
المساىمين

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

29576547144

43679667963
()2678497444

()3957853

43675747441
()2678497444

-

-

-

-

()372167164

()372167164

-

()372167164

-

-

-

-

()48171117111

()48171117111

2457153
-

2457153
()48171117111

الرصيد في  31سبتمبر ( 2145غير
21171117111
مدققة)

91472897613

2477517835

()4177677956

43679667963
-

4741477757664

3979217961

4744476967624

24974447943

4733476877425

تشكل اإليضاحاث المرفقت مه  1إلى  8جزءا مه هذه البياواث الماليت المرحليت المختصرة الموحدة.
7

3977717461

4737474577585

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م.ق
البيانات المالية المرحمية المختصرة الغير مدققة
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  03سبتمبر 6302

 -0معمومات عامة :
 - 0/0أسس اإلعداد
تم إعداد ىذه البيانات المالية المرحمية المختصرة الموحدة لمتسعة أشير المنتيية في  31سبتمبر  2146وفقاً لمعيار
المحاسبة الدولي رقم  34الخاص بالتقارير المالية المرحمية.
تم عرض البيانات المالية باللاير القطري  ،وىو العممة الوظيفية وعممة العرض لممجموعة.
ال تحتوي البيانات المالية المرحمية المختصرة عمى كل المعمومات واإلفصاحات المطموبة إلصدار بيانات مالية سنوية
وفقاً لممعايير الدولية لمتقارير المالية 7وبالتالي يجب أن تق أر مع البيانات المالية لممجموعة لمسنة المنتيية في 34
ديسمبر  72145إضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن تكون نتائج فترة التسعة أشير المنتيية في  31سبتمبر 2146
مؤش اًر لمنتائج المتوقعة لمسنة المالية المنتيية في  34ديسمبر .2146
 -6/0المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحمية المختصرة مطابقة لتمك المستخدمة في إعداد البيانات
المالية لممجموعة لمسنة المالية المنتيية في  34ديسمبر  ، 2145باستثناء تطبيق معايير وتفسيرات جديدة اعتبا اًر من
 4يناير .2146
إن المعايير المحاسبية المعدلة التالية أصبحت سارية المفعول خالل  ، 2146وقد طبقتيا المجموعة في إعداد ىذه
البيانات المالية المرحمية المختصرة  ،حسبما اقتضت الضرورة 7إن ىذه المعايير لم يكن ليا أي تأثير جوىري عمى
البيانات المالية المرحمية المختصرة  ،إال أنيا قد تتطمب المزيد من اإلفصاح في البيانات المالية السنوية لمسنة
المنتيية في  34ديسمبر .2146

المعيار

المعيار الدولي لمتقارير المالية  :44حسابات التأجيل التنظيمية

تعديالت المعيار الدولي لمتقارير المالية  :44حساب االستحواذ عمى حصص في عمميات مشتركة

تعديالت معيار المحاسبة الدولي  46ومعيار المحاسبة الدولي  :38ايضاح حول الطرق المقبولة لالستيالك

واإلطفاء

تعديالت معيار المحاسبة الدولي  46و  - 44الزراعة :النباتات حاممة المحاصيل
تعديالت معيار المحاسبة الدولي  – 4المبادرة باإلفصاح

تعديالت المعايير الدولية لمتقارير المالية  41و 42ومعيار المحاسبة الدولي  :28مؤسسات االستثمار  -تطبيق
استثناء التوحيد دورة التحسينات السنوية2144-2142 :

-8-

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م.ق
البيانات المالية المرحمية المختصرة الغير مدققة
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  03سبتمبر 6302

 – 0/0المعايير التي صدرت ولم تؤثر بعد
بدات المجموعة تطبيق المعيار الدولي لمتقارير المالية  9األدوات المالية بوقت مبكر لمسنة المنتيية في 34
ديسمبر  ، 2146لذلك تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل عمى أرصدة األدوات المالية في دفاترىا المحاسبية7
وحيث أن المجموعة سوف تستكمل اإلعتماد المبكر لممعيار رقم  9في السنو المالية المنتيية في  34ديسمبر
 ، 2146تعتقد المجموعة أن اإلعتراف بتأثير اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة لمبيع بمبمغ
4574837454لاير قطري كما في  31سبتمبر  2146ال مبرر لو  ،حيث أن المجموعة تنوي تسجيل
االستثمارات المتاحة لمبيع كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر عند التطبيق المبكر
بما يتوافق مع المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم .9

 -6عقارات ومعدات

 03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري

التكمفة:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات
استبعادات
إلغاء أصول نتيجة استبعاد شركة تابعة

86678247787
24974357281
()5157464
0,375,852,230

الرصيد في نياية الفترة  /السنة
اإلستهالك المتراكم:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
االستيالك لمفترة  /لمسنة
متعمق باالستبعادات
متعمق بإلغاء أصول نتيجة الستبعاد شركة تابعة

47576337978
3475627541
()4647175
-

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري
73578347546
43873487381
()475627345
()577957794
86678247787

44778447514
3472337146
()474597821
()479537749

الرصيد في نياية الفترة  /السنة

632,805,200

47576337978

صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

782,302,223

69474917819
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شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م.ق
البيانات المالية المرحمية المختصرة الغير مدققة
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  03سبتمبر 6302

 -0موجودات غير ممموسة أخرى

 03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

التكمفة:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
إضافات

4777217127
947449

4777447127
67111

الرصيد في نياية الفترة  /السنة

08,700,082

4777217127

اإلطفاء المتراكم:
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
اإلطفاء لمفترة  /لمسنة

879897166
474497265

774737245
475457824

الرصيد في نياية الفترة  /السنة

03,007,000

879897166

صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة  /السنة

8,286,725

877317964

 -2المخزون

 03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري

47979837587
474877763

بضاعة جاىزة لمبيع
مخزون مواد مستيمكة وقطع غيار

()279717527

يخصم :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

087,633,760
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 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

48476847474
474527824
()274487135
48374497261

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م.ق
البيانات المالية المرحمية المختصرة الغير مدققة
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  03سبتمبر 6302

 -5ذمم مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً

ذمم مدينة تجارية
مستحقات مدينة من بطاقات إئتمانية
دفعات مقدمة لمموردين
مصاريف مدفوعة مقدما
تأمينات
مستحقات من الموظفين
إيرادات فوائد مستحقة
إيجارات مستحقة
أرصدة مدينة أخرى

يخصم :مخصص انخفاض الذمم المدينة

03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

4477247883
4479777612
2473997128
4474527954
779777862
375567438
472427614
478917255
272497112

4378327546
679447352
4271477421
578477417
775447312
378477246
473537133
477897356
3257179

82,208,266

5374147444

()274547582

()273217146

7379867141

5471847395

 -2النقد وما في حكمه
 03سيبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري
نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
إجمالي أرصدة البنوك والنقد
يخصم :ودائع ألجل تستحق خالل  91يوماً
النقد وما في حكمه

-44-

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

4774147924
32672747488
020,080,206

271257446
46974977342
47475227458

()21572467111

()43371117111

007,058,206

33875227458

شركة الميرة لممواد اإلستهالكية ش.م.ق
البيانات المالية المرحمية المختصرة الغير مدققة
لفترة التسعة اشهر المنتهية في  03سبتمبر 6302

 -8ذمم دائنة ومبالغ مستحقة

 03سبتمبر
6302
(غير مدققة)
لاير قطري

ذمم دائنة تجارية
توزيعات أرباح مستحقة
ذمم لممقاولين
إيرادات إيجارات مؤجمة
مكافآت لمموظفين
مخصص المساىمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
مخصص تذاكر الطيران واالجازات
مخصص مكافآت مجمس اإلدارة
مخصص لمعجز لدى أحدى الشركات الزميمة
مصروفات مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

 34ديسمبر
2145
(مدققة)
لاير قطري

31576257312
9177997458
2776487531
7687626
771367928
374837633
476827164
576257111
374757469
4978197318
4971367447

29174547283
7175737121
4874967864
477367389
4174347935
378217434
471447186
577417111
274147478
4276817443
677727189

278,223,205

42678447748

 -7التحميل القطاعي
ألغراض اإلدارة تنتظم المجموعة في شكل وحدات أعمال مقسمة حسب المنتجات والخدمات التي تقدميا ،وليا ثالثة
قطاعات تشغيمية تقوم بإصدار تقارير ويمكن تحديدىا كالتالي:


قطاع بيع التجزئة  ،ويشمل عمميات بيع وشراء السمع االستيالكية7



قطاع االستثمار  ،ويشمل األسيم وصناديق االستثمارات المحتفظ بيا كاستثمارات متاحة لمبيع وودائع
ثابتة7



قطاع التأجير  ،ويشمل أعمال تأجير المباني والمساحات الشاغرة في مراكز التسوق7

تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لوحدات األعمال بصورة منفصمة لغرض اتخاذ الق اررات حول توزيع الموارد وتقييم األداء7
يتم تقييم أداء القطاعات بناء عمى ربح أو خسارة التشغيل  ،ويقاس بنفس الطريقة التي تقاس بيا األرباح أو الخسائر
التشغيمية في البيانات المالية المرحمية المختصرة الموحدة7
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 -7التحميل القطاعي -تتمة

االستثمار

التجزئة

لاير قطري

الفترة المنتيية في 31سبتمبر ( 2146غير

لاير قطري

التأجير

لاير قطري

اإلجمالي

لاير قطري

مدققة):

المبيعات

-

-

-

-

()4762173287996

-

-

34378567187

-

5373247112

4174687827

-

5373247112

4174687827

4

-

473977567

4793474857183

تكمفة المبيعات

()4762173287996

إجمالي الربح

34378567187

إيرادات إيجار المتاجر

-

إيرادات من استثمارات في أسيم

-

إيرادات من ودائع ثابتة

473977566

إيرادات أخرى

3847597

اإليرادات التشغيمية

34876357251

4176627667

مصاريف عمومية وادارية
تكاليف التمويل

()21377717182

()471437222

)(1

االستيالك واإلطفاء

()3478947728

حصة في خسارة شركة زميمة
الربح لمفترة

76,283,223
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4937839

()274547376
()7917113
)(471737991
5,232,382

5373247112
()477257711
()371277144
27,580,657

4793474857183

8757436
38276247949
()21675397114
) (274547376
()3577447775
)(471737991
008,025,882
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 -7التحميل القطاعي -تتمة

الفترة المنتيية في  31سبتمبر ( 2145غير

التجزئة

االستثمار

التأجير

اإلجمالي

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

لاير قطري

مدققة):

4781479927474

-

-

4781479927474

المبيعات
تكمفة المبيعات

()4751975447474

-

-

()4751975447474

إجمالي الربح

29574847113

-

-

29574847113

إيرادات إيجار المتاجر

-

-

3576357265

3576357265

إيرادات من استثمارات في أسيم

-

4372397525

-

إيرادات فوائد
إيرادات تشغيمية أخرى
اإليرادات التشغيمية

-

478747818

-

478747818

-

-

3657666

4874447333

3576357265

3657666
29578467669

4372397525

()467943

مصاريف عمومية وادارية

()48572687775

تكاليف التمويل

()274517675

-

االستيالك واإلطفاء

()2278747622

الربح لمفترة

8575557597

()7167819

34975937267
()48671227527
()274517675

-

()479777333

()2478487955

4871647391

3279547423

43675747441

يبين الجدول التالي موجودات القطاعات المتعمقة بالقطاعات التجارية لممجموعة لمفترة المنتيية في  31سبتمبر
 2146ولمسنة المنتيية في  34ديسمبر  2145عمى التوالي.
التجزئة

لاير قطري

االستثمار
لاير قطري

التأجير

لاير قطري

اإلجمالي

لاير قطري

الموجودات القطاعية
في  31سبتمبر ( 2146غير مدققة)

0,502,562,038

020,850,220

063,562,802

0,287,738,872

في  34ديسمبر ( 2145مدققة)

4756578327359

34373647347

5774727839

4796673667545
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