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 ق(ع.)ش.م. االستهالكيةشركة الميرة للمواد اسم الشركة:  

 

    2020مارس  31إلى  2020يناير 1 منلفترة المالية: ا

 

 لاير قطري)مائتان مليون(  200.000.000 والمدفوع: راس مال الشركة المصدر

 

  مليون سهم( مائتان) 200.000.000عدد األسهم: 

 

 

 -----------  عدد أسهم الخزينة وتاريخ شرائها:

 

 :2020مارس  31 فيمساهمات أعضاء مجلس االدارة والمديرين التنفيذيين حسب كشف البورصة 

 

 مالحظات
التغير عن 

ة   المقابلة الفير

نسبة 
المساهمة 

 2020مارس 

نسبة 
المساهمة 
2019 

 االسم  المنصب

ن خالل عام   سعادة المهندس/ عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا تركي السبيعي  رئيس مجلس اإلدارة    %0.00 %0.00 %0.00 2019عيي 

ن خالل عام   السيد/ علي هالل علي عمران الكواري  نائب رئيس مجلس اإلدارة %0.03 %0.03 %0.00 2019عيي 

2019انتخب خالل عام   الهاشمي  المصطفويالسيد/ محمد عبدهللا احمد  عضو مجلس ادارة 0.02% 0.02% 0.00% 

ي  عضو مجلس ادارة %0.004 %0.004 %0.00 2019انتخب خالل عام 
ل ثانن

ّ
ي ا
 الشيخ/ نايف عيد محمد ثانن

 عضو مجلس ادارة %0.78 %0.55 %0.22- 2019انتخب خالل عام 
السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي                                   

كة علي بن خليفة الهتمي 
كاهممثال عن/ شر  وشر

 الدكتور/ خالد إبراهيم محمد يعقوب السليطي  عضو مجلس ادارة %0.11 %0.11 %0.00 2019انتخب خالل عام 

ي  عضو مجلس ادارة %0.00 %0.00 %0.00 2019انتخب خالل عام 
 السيد/ عيىس خالد عيىس المسلمانن

ن خالل عام   2019عيي   السيد/ يوسف علي العبيدان الرئيس التنفيذي 0.00% 0.00% 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 البيانات المالية عن الفترة الحالية:
 

 نموذج اإلفصاح عن بيانات مالية 

كات)  (شر

ة للمواد  كة المير  ش.م.ع.ق االستهالكيةشر

ي 
 
ة الحالية المنتهية ف  2020مارس  31البيانات المالية المرحلية الموحدة المخترصة عن الفير

     

     

 ديسمي   31"  مارس 31"    
 النمو %

ــان ــ ـــ ـ ــ  2019 2020   بيــ

الربع 

 األول

الربع 

 الثاني

الربع 

 الثالث

سنة 

 مالية

    √    



 %2.0-  1,963,686,057     1,924,828,220      اجمالي قيمة الموجودات طويله االجل 

ةاجمالي قيمة الموجودات   %13.6  582,068,475         661,087,211          االجل  القصير

 %2.6  398,620,143         409,117,346          قيمة المطالبات الطويلة االجل

ة االجل   %28.8  673,551,091         867,785,674          قيمة المطالبات قصير

 %125.9 (91,482,616)        (206,698,463)        رأس المال العامل 

 %11.2-  1,473,583,298     1,309,012,411       الملكيةاجمالي حقوق 

          

  مارس 31"  مارس 31"    
 النمو %

    2020 2019 

 %14.4  147,083,621         168,318,186          قيمة االيرادات 

ائب واالهالك واالستهالك   %12.2  74,697,898           83,818,068            قيمة االرباح قبل الفوائد والرص 

ي الربــح المحقق لمساهمي 
 
كةصاف  %14.1  44,297,306           50,558,751             الشر

 %162.5- (183,349)               114,572                   مسيطرةحقوق اقليه غير 

ي االرباح
 
 %14.1  0.22                        0.25                         نصيب السهم من صاف

ية القيمة  %1.1-  6.6                           6.5                            للسهم  الدفير

 

 :وتعليق االدارة على نشاط الشركة خالل الفترة المستقبليةوالخطة  المالية(االحداث الالحقة )بعد انتهاء الفترة 

 
ي 
ة أحدث افتتاحتم  2020أبريل  15فن ي  فروع المي 

ة و  عالمة الجديد  الفرع ُيعد و ". المول" فن ن  التوسع خطة تنفيذ  صوب إضافية خطوةممي 
ي تنتهجها  الطموحة

كةالت  ة، شر   55 إل األفرع عدد  إجمالي  يصل وبذلك المي 
 
ي شت   فرعا

 . قطر  أنحاءتنتشر فن
ي 
ي  الجديد  الفرع يأن 

 متكاملةسلسة و  قتسو   وتجربةليوفر منتجات عالية الجودة  مرب  ع، مي   1800 عن تزيد  مساحة عليمتد  الذيو  ،"المول" فن

كة لمجمع . سكان منطقة جديدة داخل البالد  إل ي  هلموقع" المول"لقد جاء اختيار الشر اتيج  ي مواجهة  الرابع الدائري الطريق عل االسي 
فن

 السلع إل سكان المنطقة وصول سهولة الجديد  الفرع سيتيح. المجاورة والمناطق المنطقة سكانعمالئها من  خدمةو  األهلي  استاد النادي

ي ظل أزمة كورونا العالمية والمنتجات
  . عالية الجودة خاصة فن

كة أن إل اإلشارة وتجدر  ة شر  تعكف  المي 
 
اتيجية نمو  خطة عل تنفيذ حاليا ة  األفرع من سلسلة افتتاح تشهد من المتوقع أن  اسي  خالل الفي 

ي دعم جهود 
ة التوسعية الطموحة  ترتكز  قطر، دولة داخل المناطق مختلف وتطوير  تنمية المقبلة، بما ينسجم مع رؤيتها المتمثلة فن خطة المي 
ة لعمالئنا  ن ق ممي  

. وبأسعار تنافسية الجودة عالية والمستوردةوالمحلية  الطازجة المنتجاتوتلبية احتياجاتهم من  ،عل تقديم تجربة تسو 

د  لالرائع للفرع الجديد  تصميمال ُيجس  كة تحو   قتسو   تجربة وتقديم الذكي  التسوق تسهيل عل القائم المبتكر العرصي  المفهوم لإ الشر
ي إطار سعينا الدؤوب للعمالء استثنائية 

ي مختلف المناطق لخدمة، وذلك فن
 . أبناء المجتمع القطري فن

ي هذا 
وس    ،2020خالل مارس  الصدد،فن ي طارئ لمكافحة انتشار في 

ي  كورونا،كإجراء وقان 
ة سوبر ماركت مؤقت فن منطقة مكينس افتتحت المي 

ي المجتمعات المحيطة.  منطقة الدوحة الصناعية لتسهيل التسوق للعمال بجوار 
 الذين يعيشون فن

 
 
 

كة حصاد الغذائية  ذلك،باإلضافة إل  ا مع شر
 
ة عقد ي االسواق  لتشغيلوقعت المي 

ي السيلية واآلخر  المركزية،الهايي  ماركت فن
أحدهما يقع فن

ي الوكرة. 
 فن

ي سلطنة 
ة إعادة هيكلة عملياتها من خالل تبسيط وإعادة تعريف خ عمان،فن لتعزيز الربحية وجعل العمل أكير منتجاتها طوط تواصل المي 

اتيجيتها للتوسع ن عل اسي  كي 
ة عمان الي  .  مزي    جمن خالل  كفاءة. تواصل المي  تحقيق نأمل أن تؤدي هذه الخطوات إل و من التطوير والتأجي 
ي مضاعفة 

ي المستقبل. هدفنا المتمثل فن
 عدد الست متاجر الحالية فن

ي أحدثها وباء  
ي هذه األوقات الصعبة الت 

ة  ،كورونا المستجد فن ة عل إمدادات كافية من  جهودها تواصل المي  لضمان حصول جميع متاجر المي 
ي الطلبالسلع االستهالكية والمواد الغذائية لتلبية الزيادة 
 . فن

 

 

 

 

 



 

 

 

        
 قع.نيابة عن شركة الميرة للمواد االستهالكية   ش.م.

 علي العبيدان  يوسف
 الرئيس التنفيذي

 


