
 )ق.م.ش( شركة الميرة للمواد اإلستهالكية
 

 المرحلية المختصرة غير المدققة البيانـات الماليـة
 ٢٠١١يونيو  ٣٠







 )ق.م.ش(اإلستهالكية شركة الميرة للمواد 
 

 .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٢- 

 بيان المركز المالي المرحلي 
 ٢٠١١يونيو  ٣٠في 

 
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( إيضاحات 
 ريال قطري  ريال قطري  

     الموجودات 
     غير المتداولةالموجودات 

 ١٠٩,٧١٤,٠٤٩  ١١٩,٥٧٢,٧٢٨ ٥ عقارات ومعدات
 ١,٠٣٩,٣٥٥  ١,٠٧٧,٧٩١ ٦ موجودات غير ملموسة

 ١٠٨,٠٨٤,٤٧٠  ١١٢,٢٣٦,٢٢٦  متاحة للبيعمالية استثمارات 
     
  ٢١٨,٨٣٧,٨٧٤  ٢٣٢,٨٨٦,٧٤٥ 
     

     الموجودات المتداولة
 ٥٢,٢٢٠,٤٤٦  ٦٠,٠٨٢,٣٨٨ ٧ مخزون

 ٢١,٣٢٢,٩٨٤  ٣٦,٦٨٨,٢٣٠ ٨ مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً
 ١٤٢,١٦٥,٦٧٢  ١٠٩,٦٤٨,٩٣١ ٩ نقد وبنود مماثلة للنقد 

     
  ٢١٥,٧٠٩,١٠٢  ٢٠٦,٤١٩,٥٤٩ 
     

 ٤٣٤,٥٤٦,٩٧٦  ٤٣٩,٣٠٦,٢٩٤  إجمالي الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
     

     حقوق المساهمين 
 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس المال

 ٥٣,٥٠٩,٩٦٧  ٥٣,٥٠٩,٩٦٧  اإلحتياطي القانوني
 ٢١,٧٥٠,٨٣٥  ٢١,٧٥٠,٨٣٥  احتياطي العام 

 ٩,٥٤٢,٩١١  ٦,٠٩٧,٩٢٥  إجمالي التغير في القيمة العادلة
 ٦٤,٤٤١,٦٦٣  ٤٨,٥٦٠,٩٨٤  أرباح مدورة

     
 ٢٤٩,٢٤٥,٣٧٦  ٢٢٩,٩١٩,٧١١  إجمالي حقوق المساهمين





 )ق.م.ش(اإلستهالكية شركة الميرة للمواد 
 

 .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٤- 

 المرحلي  بيان الدخل 
 ٢٠١١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في للستة 

 
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري  ريال قطري إيضاحات 
     

 ٤٥٦,٠١٥,٥٨٣  ٤٦١,٥٢٨,٧٠٨  المبيعات
     

 )٣٩٨,٢٥٢,٠١٦(  )٣٩٣,٩٧٣,٣٤٧(  تكلفة المبيعات
     

 ٥٧,٧٦٣,٥٦٧  ٦٧,٥٥٥,٣٦١  إجمالي الربح
     

 ١١,٢٣٨,٠١٥  ١١,٣١٠,٣٠٤  إيرادات أخرى
 ١٢,٣٣٩,٤٦٠  ١٣,٧٥٧,٠٥٨  إيرادات اإليجارات

 )٤٦,٥٨٦,٤٢٥(  )٥٢,١٩٥,١١٦(  مصاريف عمومية وإدارية
 )٥,٩٩٥,٥٨١(  )٦,٣٠٨,٢٨٦( ٦و  ٥ مصاريف إهالكات وإطفاءات

     
 ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  ٣٤,١١٩,٣٢١  ربح الفترة

     

 ٢,٨٧٦  ٣,٤١٢ ٤ )بالريال القطري للسهم(العائد األساسي والمخفف للسهم 
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 .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٥- 

 الشامل المرحلي  بيان الدخل
 ٢٠١١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في للستة 

 
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري  قطريريال  إيضاح 
     

 ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  ٣٤,١١٩,٣٢١  ربح الفترة
     

     شاملة أخرى مصروفات
 )٣,٥٦٥,٥١٨(  )٣,٤٤٤,٩٨٦( ٣ المتاحة للبيع في إحتياطي القيمة لإلستثمارات حركة صافي 

     
 ٢٥,١٩٣,٥١٨  ٣٠,٦٧٤,٣٣٥  إجمالي الدخل الشامل للفترة
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 .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٦- 

 المساهمين المرحلي بيان التغيرات في حقوق 
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

  رأس المال 
حتياطي اإل
  اإلحتياطي العام  قانونيال

إحتياطي 
القيمة العادلة 
 اإلجمالي  أرباح مدورة  لإلستثمارت

  ريال قطري 
 

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري
 ٢٤٩,٢٤٥,٣٧٦  ٦٤,٤٤١,٦٦٣  ٩,٥٤٢,٩١١  ٢١,٧٥٠,٨٣٥  ٥٣,٥٠٩,٩٦٧  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 

            
 ٣٤,١١٩,٣٢١  ٣٤,١١٩,٣٢١  -  -  -  - ربح الفترة 
 )٣,٤٤٤,٩٨٦(  -  )٣,٤٤٤,٩٨٦(  -  -  - شاملة أخرى للفترة  مصروفات

            
 ٣٠,٦٧٤,٣٣٥  ٣٤,١١٩,٣٢١  )٣,٤٤٤,٩٨٦(  -  -  - للفترة الدخل الشاملإجمالي 

 )٥٠,٠٠٠,٠٠٠(  )٥٠,٠٠٠,٠٠٠(  -  -  -  - )١٢إضاح (أرباح موزعة 
            

 ٢٢٩,٩١٩,٧١١  ٤٨,٥٦٠,٩٨٤  ٦,٠٩٧,٩٢٥  ٢١,٧٥٠,٨٣٥  ٥٣,٥٠٩,٩٦٧  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 
 

  رأس المال 
حتياطي اإل
  اإلحتياطي العام  قانونيال

إحتياطي القيمة 
العادلة 

 اإلجمالي  أرباح مدورة  لإلستثمارت

  ريال قطري 
 

 ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري
 ٢٢٠,٩١٩,٩٤٢  ٤٥,٤٥٠,٨٦٩  ٢٠٨,٢٧١  ٢١,٧٥٠,٨٣٥  ٥٣,٥٠٩,٩٦٧  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )معدلة( ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 

            
 ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  -  -  -  - ربح الفترة 
 )٣,٥٦٥,٥١٨(  -  )٣,٥٦٥,٥١٨(  -  -  - شاملة أخرى للفترة  مصروفات

            
 ٢٥,١٩٣,٥١٨  ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  )٣,٥٦٥,٥١٨(  -  -  - للفترة الدخل الشاملإجمالي 

 )٤٥,٠٠٠,٠٠٠(  )٤٥,٠٠٠,٠٠٠(  -  -  -  - أرباح موزعة 
            

 ٢٠١,١١٣,٤٦٠  ٢٩,٢٠٩,٩٠٥  )٣,٣٥٧,٢٤٧(  ٢١,٧٥٠,٨٣٥  ٥٣,٥٠٩,٩٦٧  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )غير مدققة( ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 
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 .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٧- 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي 
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة  
 ٢٠١٠  ٢٠١١ إيضاحات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري  ريال قطري  

     التشغيليةاألنشطة 
 ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  ٣٤,١١٩,٣٢١  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية 
 ٥,٩٩٥,٥٨١  ٦,٣٠٨,٢٨٦ ٦و  ٥ االستهالك واإلطفاء

 ١,٠٧٧,٢٧٠  ١,٧٧٧,٢٨١  الخدمة للموظفينمخصص مكافأة نهاية 
 ٤,٨٠٠,٠٠٠  ٢,٥٠٠,٠٠٠  مخصص بضاعة بطيئة الحركة 

 )٤,١٥٠,٥٣٦(  )٤,٠٥٩,٠٥٤(  توزيعات أرباح من إستثمارات مالية متاحة للبيع
 ٢,٦٠٩,٩١٧  )٤,١٤٨,١٣١(   متاحة للبيعخسارة من بيع إستثمارات ) ربح(

 )٢,٣٧٨,٥٣٠(  )١,٤٦١,٧٠٩(  إيرادات فوائد
     

 ٣٦,٧١٢,٧٣٨  ٣٥,٠٣٥,٩٩٤  التغيرات في رأس المال العاملنقد من التشغيل قبل 
     

     :التغيرات في رأس المال العامل
 ٧,١٢٤,٤٣٤  )١٤,٨٩٧,٧٥٢(  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 )١٣,٢٣٤,٨٧٦(  )١٠,٣٦١,٩٤٢(  مخزون
 ٢٢,٤٦٦,٤٩٣  ١٦,٦٨١,٦٢٥  الدفع ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

     
 ٥٣,٠٦٨,٧٨٩  ٢٦,٤٥٧,٩٢٥  نقد من األنشطة التشغيلية 

 -  )٧٨١,٢٣٧(  مدفوعةالمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

 ٥٣,٠٦٨,٧٨٩  ٢٥,٦٧٦,٦٨٨  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 )٩,٧٥٦,٢٠٢(  )٤٧,٠٤٨,٤٣٠(  للبيع متاحةشراء إستثمارات مالية 
 )١٢,٧٨٩,٥٥٣(  )١٥,٩٨٠,٤٠١( ٥ شراء عقارات ومعدات 

 )١,٢٠٣,٣٤٨(  )٢٢٥,٠٠٠( ٦ غير ملموسة  موجوداتشراء 
 ٢٠,٢٩٣,٨٣٩  -  ودائع ألجل  إستثمار في

 ٤,١٥٠,٥٣٦  ٤,٠٥٩,٠٥٤  أرباح توزيعات من إستثمارات مالية متاحة للبيع
 ١,٥٣٦,٦٨٧  ٩٩٤,٢١٥  فوائد مستلمة

 -  ٤٣,٥٩٩,٨١٩  متاحة للبيعمتحصالت من بيع استثمارات 
     

 ٢,٢٣١,٩٥٩  )١٤,٦٠٠,٧٤٣(  األنشطة االستثمارية من) المستخدم في(صافي النقد 
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 .المرحلية المختصرة جزءاً من هذه البيانات المالية ١٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 -٨- 

 تتمة -بيان التدفقات النقدية المرحلي  
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة  
  ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ريال قطري  ريال قطري إيضاحات 

     
     التمويليةاألنشطة 

 )٣٩,٣٧٠,٥٠٨(  )٤٣,٥٩٢,٦٨٦(  أرباح موزعة مدفوعة
     

 )٣٩,٣٧٠,٥٠٨(  )٤٣,٥٩٢,٦٨٦(  النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     
والبنود المماثلة للنقد  في النقدالزيادة ) النقص(   )١٥,٩٣٠,٢٤٠  )٣٢,٥١٦,٧٤١ 
     

 ٢٣,٩٧٥,٤٣٧  ١٤٢,١٦٥,٦٧٢  الفترةبداية في د النقد والبنود المماثلة للنق
     

 ٣٩,٩٠٥,٦٧٧  ١٠٩,٦٤٨,٩٣١ ٩ النقد والبنود المماثلة للنقد في نهاية الفترة
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 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -٩- 

  
 معلومات عامة ١

األستهالكية التعاونية لكي تحول الجمعيات  ٢٠٠٤لسنة ) ٢٤(أصدر القانون رقم  ٢٠٠٤يوليو  ١٣في 
تم  ، وبناءاً عليه ريال قطري ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠مال قدره  السابقة إلى شركة مساهمة قطرية برأس

لسنة ) ٥(التى تخضع لقانون الشركات التجارية القطري رقم  إنشاء شركة الميرة للسلع اإلستهالكية
إن عنوان  .٢٠٠٥مارس  ٢بتاريخ  ٢٩٩٦٩السجل التجاري رقم تحت تم تسجيل الشركة . ٢٠٠٢

  .قطر –الدوحة  ٣٣٧١كة المسجل هو ص ب رالش
 

في مختلف أنواع السلع  والمفردركة على التجارة بالجملة ـة الرئيسية للشـمل األنشطـتشت
 .اإلستهالكية ، وتملك وإدارة محالت البيع ، والتجارة في المواد الغذائية والسلع اإلستهالكية

 
 .من أسهم الشركة ٪٢٦تملك حكومة دولة قطر إن الشركة مدرجة في بورصة قطر ، 

 
من قبل  ٢٠١١يوينو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية 

 .٢٠١١ أغسطس ١٤مجلس اإلدارة في رئيس ونائب رئيس 
 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢
  
 أسس اإلعداد 

لخاص ا ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم وفقاً لالبيانات المالية المرحلية المختصرة هذه تم إعداد 
الشركة المستخدمة ألعمال  العملةبالتقارير المالية المرحلية ، ويتم عرضها بالريال القطري وهو 

 . ها الماليةوعرض بيانات
 

المطلوبة إلصدار  فصاحاتواإلال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات 
 وبالتالي يجب أن تقرأ مع البيانات المالية. وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةبيانات مالية كاملة 

إضافة الى ذلك ليس  .واإليضاحات المتممة لها ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركة
مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة  ٢٠١١ يونيو ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة تكون نتائج بالضرورة أن 

 .٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في 
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 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١٠- 

  
 تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة ٢

 
 السياسات المحاسبية الهامة 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة مطابقة لتلك المستخدمة في 
، باستثناء تطبيق معايير  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركةإعداد البيانات المالية 

 :كالتالي ٢٠١١يناير  ١اعتباراً من جديدة وتفسيرات 
 
 الشركةيدة تم تطبيقها من قبل معايير وتفسيرات وتعديالت جد 
 
 )تعديل(األطراف ذات العالقة المعامالت مع : ٢٤معيار المحاسبة الدولي  
حيث يوضح التعديل  ٢٤أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية تعديالً لمعيار المحاسبة الدولي  

العالقة وكذلك تعطي التعريفات صورة متماثلة لعالقات الطرف ذي . تعريفات الطرف ذي العالقة
 .توضح الظروف التي يوثر فيها األشخاص والمسئولين األساسين باإلدارة على عالقات المؤسسة

 
ثانياً ، يدخل التعريف استثناء من المتطلبات العامة إلفصاحات الطرف ذي العالقة بالنسبة للمعامالت  

ها أو تؤثر عليها باعتبارها مع الحكومة والمؤسسات التي تديرها نفس الحكومة أو تشترك في إدارت
 .الشركةأو أداء لم يكن لتطبيق هذا التعديل أي تأثير على المركز المالي . مقدمة التقرير المالي

 
 الشركةعمليات معايير وتفسيرات وتعديالت أصدرت وسارية المفعول ولكنها ال تنطبق على  
 ٢٠١١يناير  ١لقد تم إصدار المعايير والتفسيرات والتعديالت التالية السارية المفعول اعتباراً من  

 :الشركةولكن ال تتعلق بعمليات 
 

 ).تعديل(العرض : األدوات المالية  – ٣٢معيار المحاسبة الدولي  •

 ).تعديل(مدفوعات الحد األدنى لمتطلبات التمويل :  ١٤التفسير  •



 )ق.م.ش(شركة الميرة للمواد اإلستهالكية 
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١١- 

  
 تتمة - اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامةأسس  ٢

 
  تتمة - السياسات المحاسبية الهامة 
 

   )٢٠١٠أصدرت في مايو (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية 
أساساً إلزالة  أصدر مجلس معايير المحاسبة الكتاب الثالث للتعديالت على المعايير ٢٠١٠في مايو  

لقد . أو تحريرية تتعلق بمختلف المعايير الدولية للتقارير المالية صياغية، وكذلك تعديالت االختالفات 
ولكن لم يكن لها أي تأثير على المركز السياسات المحاسبية نتج عن تطبيق هذه التعديالت تغيرات في 

 .الشركةالمالي أو على أداء 
 

وضح التعديل أنه يجوز إدخال خيار ي: عرض البيانات المالية  – ١معيار المحاسبة الدولي  •
اإليرادات الشاملة األخرى إما في بيان التغيرات في حقوق بنود لعرض تحليل لكل بند من 

 .المساهمين أو في اإليضاحات حول البيانات المالية
 

يتطلب التعديل إفصاحات إضافية : البيانات المالية المرحلية  – ٣٤معيار المحاسبة الدولي  •
للقيمة العادلة والتغيرات في تصنيف الموجودات المالية ، وكذلك  التغيرات في الموجودات 

 .والمطلوبات المحتملة في البيانات المالية المرحلية المختصرة
 

لية لم يكن لها أي تأثير على السياسات التعديالت األخرى الناتجة من التحسينات على المعايير التا
 :الشركةأداء المحاسبية أو على المركز المالي أو 

 
 .تجميع األعمال – ٣المعيار الدولي للتقارير المالية  •
 .البيانات المالية الموحدة والمنفصلة – ٢٧معيار المحاسبة الدولي  •
 .اإلفصاحات: األدوات المالية – ٧المعيار الدولي للتقارير المالية  •

 
 غير سارية المفعولولكن المعايير الصادرة 

التى ستصبح سارية المفعول بتـاريخ  ، ةجديدال المعايير اآلثار المترتبة على حاليا بدراسة  الشركةتقوم  
 .٢٠١٣يناير  ١

 
 .الترتيبات المشتركة ١١المعيار الدولي للتقارير المالية  •
 .اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية  •

  
 .مبكراً أي معيار أو تعديل أو تفسير أخر تم إصدارة ولكنه غير ساري المفعول الشركةلم تطبق  
 



 )ق.م.ش(شركة الميرة للمواد اإلستهالكية 
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١٢- 

  
 مكونات اإليرادات الشاملة األخرى  ٣

 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 قطري ريال  ريال قطري 
    

    إستثمارات متاحة للبيع 
 )٣,٥٦٥,٥١٨(  )٣,٤٤٤,٩٨٦( خالل الفترة  خسائر

    
صافي تأثير إعادة تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع على اإليرادات 

 )٣,٥٦٥,٥١٨(  )٣,٤٤٤,٩٨٦( الشاملة األخرى 
 
 األساسي والمخفف للسهم  العائد ٤

األساسي للسهم بتقسيم الربح العائد للمساهمين بالشركة األم للفترة على المتوسط المرجح  العائديحتسب 
 :لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة كالتالي

 
 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

 ٢٨,٧٥٩,٠٣٦  ٣٤,١١٩,٣٢١ للفترةالعائد للمساهمين  الربح
    

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل الفترة 
    

 ٢,٨٧٦  ٣,٤١٢ )ريال قطري للسهم( األساسي والمخفف للسهم  العائد
 

المخفف للسهم متساوية، حيث لم تصدر الشركة أية أدوات لها تأثير على واألساسي العائد إن مبالغ 
 .عند استخدامها للسهماألساسي العائد 



 )ق.م.ش(شركة الميرة للمواد اإلستهالكية 
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١٣- 

  

 عقارات ومعدات ٥
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

    :التكلفة
 ٢٠٤,٣٦٣,٣١١  ٢٣٠,٨٧٧,٥٩٨  السنة/ بداية الفترة كما في 

 ٣٠,٥٥٩,٠٠١  ١٥,٩٨٠,٤٠١ إضافات 
 )٣,٠٩٦,١٥٩(  - تحويالت 
 )٩٤٨,٥٥٥(  - استبعادات

    
 ٢٣٠,٨٧٧,٥٩٨  ٢٤٦,٨٥٧,٩٩٩   السنة/ نهاية الفترة كما في 

      
    :اإلستهالك

 ١٠٩,٢٩٧,٠٧٤  ١٢١,١٦٣,٥٤٩ السنة / كما في بداية الفترة 
 ١١,٨٦٦,٤٧٥  ٦,١٢١,٧٢٢ المخصص خالل العام 

    
 ١٢١,١٦٣,٥٤٩  ١٢٧,٢٨٥,٢٧١ السنة  / كما في نهاية الفترة 

    
    :صافي القيمة الدفترية
 ١٠٩,٧١٤,٠٤٩  ١١٩,٥٧٢,٧٢٨ السنة  / كما في نهاية الفترة 

 

 غير ملموسة موجودات  ٦
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

    :التكلفة
 -  ٢,٠١٩,٥١٨ السنة / كما في بداية الفترة 

 ٢,٠١٩,٥١٨  ٢٢٥,٠٠٠ إضافات 
    

 ٢,٠١٩,٥١٨  ٢,٢٤٤,٥١٨  السنة/ كما في نهاية الفترة 
  

    :اإلطفاء المتراكم
 -  ٩٨٠,١٦٣ السنة / كما في بداية الفترة 

 ٩٨٠,١٦٣  ١٨٦,٥٦٤ المخصص خالل العام 
    

 ٩٨٠,١٦٣  ١,١٦٦,٧٢٧ السنة / كما في نهاية الفترة 
    

    :صافي القيمة الدفترية
 ١,٠٣٩,٣٥٥  ١,٠٧٧,٧٩١ السنة / كما في نهاية الفترة 



 )ق.م.ش(شركة الميرة للمواد اإلستهالكية 
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١٤- 

 المخزون  ٧
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

 ٥٢,٤٤٧,١٩٥  ٦٢,٨٠٩,١٣٧ بضاعة 
 )٢٢٦,٧٤٩(  )٢,٧٢٦,٧٤٩( الحركةمخصص بضاعة بطيئة : ناقص

    
 ٥٢,٢٢٠,٤٤٦  ٦٠,٠٨٢,٣٨٨ 

 
 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً ٨

 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

 ٨١٦,٣٥٦  ٧,٢٨٨,٥٦٣ مصاريف مدفوعة مقدماً
 ٧,٤٢١,٥٤٧  ٦,٨٥١,١٠٥ هوامش نقدية

 ٣٣٠,٠٠٠  ٦,٤٨٢,٦٩٦ مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين
 ٢,٨٣٣,٥٨٦  ٤,١٣٠,٩٢٣ ذمم مدينة 

 ٨٧٣,٨١٧  ١,٨٩٣,٧٦٧ ودائع
 ٢,٣٤٤,٥٨٥  ١,٨٢٤,٣٥٦ مستحقات بطاقات إئتمانية مدينة

 ١,٩٤١,١٩٠  ١,٣٤٨,٧٨٨ مستحقات من الموظفين
 ١,١٣١,٠١٠  ١,١٣١,٠١٠ أوراق قبض

 ١,٩٢٢,٣٨٠  ٧٩٢,٦٣٠ إيجارات مستحقة
 ٦٦٥,٥٤٧  ٤٦٧,٤٩٤ فوائد مستحقة 

 ١,٠٤٢,٩٦٦  ٤,٤٧٦,٨٩٨ أرصدة مدينة أخرى
    
 ٢١,٣٢٢,٩٨٤  ٣٦,٦٨٨,٢٣٠ 

 
  نقد وبنود مماثلة للنقد ٩

 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

 ٥٣٦,٦٣٣  ٤٣٢,٧٢٧ في الصندوق  نقد
 ٥٦,٥٨٦,٢١٢  ٢٣,٦٩٣,٨٦٠ أرصدة لدى البنوك

    
 ٥٧,١٢٢,٨٤٥  ٢٤,١٢٦,٥٨٧ 

 ٨٥,٠٤٢,٨٢٧  ٨٥,٥٢٢,٣٤٤ يوم ٩٠تستحق خالل ودائع قصيرة األجل 
    
 ١٤٢,١٦٥,٦٧٢  ١٠٩,٦٤٨,٩٣١ 



 )ق.م.ش(شركة الميرة للمواد اإلستهالكية 
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١٥- 

  
 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع  ١٠

 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠ 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

 ١٠١,٩٧٢,٧٣٦  ١٢٠,٧٧٢,١٤١ ذمم دائنة 
 ٤٩,٨٦٥,١٠٧  ٥٦,٢٧٢,٤٢١ أرباح المساهمين المستحقة 

 ١,٥٧٥,١٤٥  ٣,١٠٨,٦٢٨ إيرادات إيجارات مؤجلة
 ٤,٦٣٥,٦٨١  ٢,٤٢٤,٦٥٥ الموظفينمكافآت 

 ١,٦١٢,٥٤٠  ٢,١٠٠,٦١٥ مخصص التذاكر واإلجازات
 ٢,٦٨٦,٠٢٩  ١,٨٥٦,٧٣٣ مصروفات مستحقة الدفع

 ١٠,٢٤٨,٤١٣  ٩,١٤٩,٣٩٧ مخصصات وأرصدة دائنة أخرى
    
 ١٧٢,٥٩٥,٦٥١  ١٩٥,٦٨٤,٥٩٠ 

 
  العالقةمعامالت األطراف ذات  ١١

 لمعامالت مع الحكومةا ) أ( 
خالل األعمال العادية تقوم الشركة بتوريد . من رأس مال الشركة ٪٢٦تمتلك حكومة دولة قطر 

كذلك تحصل الشركة على خدمات . وشبه حكومية في دولة قطر حكوميةسلعها إلى إدارت 
 .مختلفة من هذه األطراف في قطر

  
  المسئولين باإلدارةالمعامالت مع كبار ) ب(

 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 ريال قطري  ريال قطري 
    

 ٣٣٩,١٩٧  ١,٩٢٠,١٦٩ مكافأة كبار موظفي اإلدارة 
 ١٢٩,٧٥٠  ٣٢,٢٥٠ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

    
 ٤٦٨,٩٤٧  ١,٩٥٢,٤١٩ 

 
 أرباح موزعة  ١٢

 نقدية  على توزيع أرباح المساهمونصادق  ٢٠١١مارس  ٢٨في اإلجتماع السنوي العام الذي عقد في  
 ٣١( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  على المساهمين) للسهم ريال قطري ٥( ٪٥٠بنسبة 

 ).ريال قطري للسهم ٤,٥: ٢٠٠٩ديسمبر 



 )ق.م.ش(شركة الميرة للمواد اإلستهالكية 
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 ٢٠١١يونيو  ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 

 
 -١٦- 

  
  أحداث الحقة  ١٣

بورصة قطر بأن  ٢٠١١يوليو  ١٣ق في خطابها المؤرخ .م.أخطرت الميرة للمواد اإلستهالكية ش
بصورة (وافق على قرار لإلستحواذ  ٢٠١١ يونيو ٢٦مجلس إدارة الشركة في إجتماعه بتاريخ 

م وشركة مخابز األمراء .م.على كل رأس مال شركة األسواق القطرية ذ) مباشرة أو غير مباشرة
 .مليون ريال  ٣٥٠افية تقدر بحوالي يتوقع أن تحقق الصفقة إيرادات إضوتبعاً لذلك م ، .م.ذ
 

  أرقام المقارنة ١٤
يونيو  ٣٠كما في كإيرادات أخرى  مدرجاًريال قطري كان  ٣٥,٨٨٢,٢٢٧تم إعادة تبويب مبلغ 

لهذا أي تأثير على اإليرادات  يكنلم  .إلى تكاليف المبيعات ليتماشي مع العرض للسنة الحالية ٢٠١٠
 .أو حقوق المساهمين كما في البيانات المالية السابقة

 


