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 الربح أو الخسارة المرحلي المختصر الموحدبيان 
 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في للستة 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2016  2015 
 غير مدققة()  (غير مدققة)  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     العمليات المستمرة 
 1.220.414.362  1.350.156.170  المبيعات

 (1.020.967.846)  (1.134.707.439)  تكلفة المبيعات
     

 199.446.516  215.448.731  إجمالي الربح
     

 23.260.471  34.923.171  إيرادات إيجار المتاجر 
 15.791.717  13.455.766  أخرىإيرادات 

دارية  (120.436.380)  (135.566.235)  مصاريف عمومية وا 
 (1.421.374)  (1.422.073)  تكاليف التمويل

طفاءاتستمصاريف إ  (15.342.721)  (23.542.887) 6و  4 هالكات وا 
 -  (743.390)  حصة في صافي خسارة شركة زميلة 

     
 101.298.229  102.553.083  ربح الفترة من العمليات المستمرة 

 (319.208)  - 20 خسارة  من العمليات غير المستمرة 
     

 100.979.021  102.553.083  ربح الفترة
     

     العائد إلى: 
 100.876.782  102.350.485  مساهمي الشركة األم

 102.239  202.598  عليها  الحصص غير المسيطر
     
  102.553.083  100.979.021 
     

 5.04  5.12 3 ف للسهم العائد إلى مساهمي الشركة األمالعائد األساسي والمخف
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 الشامل المرحلي المختصر الموحد بيان الدخل
 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في للستة 

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في  
 2016  2015 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 100.979.021  102.553.083 ربح الفترة
    

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

عادة تصنيفها في بيان  صافي الخسارة من استبعاد استثمارات متاحة للبيع وا 
 2.332.919  873.666 الربح أو الخسارة الموحد

 (9.285.133)  (12.156.949) خالل فترة إعادة التقييم  ةالناشئ ةصافي الخسار 
    

 (6.952.214)  (11.283.283) صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
    

 94.026.807  91.269.800 إجمالي الدخل الشامل للفترة
    

     :العائد إلى
 93.924.568  91.067.202 مساهمي الشركة األم

 102.239  202.598 عليها  الحصص غير المسيطر
    
 91.269.800  94.026.807 
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  الموحد بيان المركز المالي المرحلي
 2016يونيو  30في 
 
 ديسمبر 31  يونيو 30  
  2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     الموجودات 
     غير المتداولةالموجودات 

 691.190.809  791.730.364 4 عقارات ومعدات
 344.097.998  344.097.998 5 الشهرة 

 8.730.961  8.057.034 6 أخرى موجودات غير ملموسة
 210.262.821  154.470.254 7 استثمارات متاحة للبيع

 98.497  98.497  في شركات زميلة  استثمار
 298.937  298.937  موجودات ضريبة مؤجلة 

     
  1.298.753.084  1.254.680.023 
     

     الموجودات المتداولة
 183.419.260  192.694.660 8 مخزون

 51.084.395  57.882.473 9  ومصروفات مدفوعة مقدما  ذمم مدينة 
 5.660.379  7.226.857 16 عالقة  اف ذاتطر أمبالغ مستحقة من 

 471.522.458  469.132.014 10 أرصدة لدى البنوك ونقد 
     
  726.936.004  711.686.492 
     

 1.966.366.515  2.025.689.088  إجمالي الموجودات
     

     حقوق المساهمين والمطلوبات
     

     حقوق المساهمين 
 200.000.000  200.000.000 11 رأس المال

 901.289.603  901.289.603 12 اإلحتياطي القانوني
 21.750.835  21.750.835  احتياطي اختياري  

 (11.943.444)  (23.226.727)  احتياطي القيمة العادلة
 273.927.930  193.959.209  أربا  مدورة

     
 1.385.024.924  1.293.772.920  لمساهمي الشركة األم العائدةحقوق ال
     

 40.169.089  40.371.687  عليها غير المسيطر الحصص
     

 1.425.194.013  1.334.144.607  حقوق المساهمين إجمالي
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  المختصر الموحد المساهمين المرحليبيان التغيرات في حقوق 
 2016يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 
     الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 

  رأس المال 
حتياطي اإل
  قانونيال

االحتياطي 
  االختياري

احتياطي القيمة 
  المجموع  أربا  مدورة  العادلة 

الحقوق غير 
 عليها المسيطر

إجمالي حقوق  
 المساهمين

  لاير قطري 
 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري
 

 لاير قطري
 

 لاير قطري
                

 1.425.194.013  40.169.089  1.385.024.924  273.927.930  (11.943.444)  21.750.835  901.289.603  200.000.000 )مدققة( 2016يناير  1الرصيد في 
                

 102.553.083  202.598  102.350.485  102.350.485  -  -  -  - ربح الفترة 
                 (11.283.283)  -  (11.283.283)  -  (11.283.283)  -  -  - شاملة أخرى للفترة  خسارة

 91.269.800  202.598  91.067.202  102.350.485  (11.283.283)  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
                

للمساهمة في أنشطة الصندوق مخصص 
 (2.319.206)  -  (2.319.206)  (2.319.206)  -  -  -  - (14االجتماعي )إيضا  

                 (180.000.000)  -  (180.000.000)  (180.000.000)  -  -  -  - (13)إيضا   مدفوعة أربا  موزعة
)غير  2016يونيو  30الرصيد في 

 1.293.772.920  193.959.209  (23.226.727)  21.750.835  901.289.603  200.000.000 مدققة(
 

40.371.687 
 

1.334.144.607 
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 تتمة  –المساهمين المرحلي المختصر الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 2016يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 
 
     الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم 

  رأس المال 
حتياطي اإل
  قانونيال

اإلحتياطي 
  االختياري

إحتياطي القيمة 
  المجموع  أربا  مدورة  العادلة 

الحقوق غير 
 المسيطر عليها 

إجمالي حقوق  
 المساهمين

  لاير قطري 
 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري
 

 لاير قطري
 

 لاير قطري
                

 1.444.696.624  39.920.960  1.404.775.664  295.654.041  (13.918.815)  21.750.835  901.289.603  200.000.000  )مدققة( 2015يناير  1الرصيد في 
                

 100.979.021  102.239  100.876.782  100.876.782  -  -  -  - ربح الفترة 
 (6.952.214)  -  (6.952.214)  -  (6.952.214)  -  -  - خسارة شاملة أخرى للفترة 

                
 94.026.807  102.239  93.924.568  100.876.782  (6.952.214)  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

                
مخصص في أنشطة الصندوق االجتماعي 

 (2.304.900)  -  (2.304.900)  (2.304.900)  -  -  -  - (14)إيضا  
 (180.000.000)  -  (180.000.000)  (180.000.000)  -  -  -  - (13أربا  موزعة مدفوعة )إيضا  

                
 1.356.418.531  40.023.199  1.316.395.332  214.225.923  (20.871.029)  21.750.835  901.289.603  200.000.000 )غير مدققة( 2015يونيو  30الرصيد في 
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 المختصر الموحدبيان التدفقات النقدية المرحلي 
 2016يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
 2015  2016 إيضاحات 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري  

     التشغيليةاألنشطة 
 100.979.021  102.553.083  ربح الفترة

     :تعديالت للبنود التالية
 15.440.401  23.542.887 4و  6 االستهالك واإلطفاء

 2.278.473  2.296.784  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 79.696  25.000  مخصص انخفاض قيمة أسهم غير مدرجة 

 115.860  35.602 8 مخصص بضاعة بطيئة الحركة 
 228.823  102.993 9 )بالصافي(  ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 1.421.374  1.422.073  تكاليف تمويل 
 (9.198.871)  (9.784.857)  توزيعات أربا  من استثمارات مالية متاحة للبيع

 (1.665.401)  (23.629)  ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع صافي ال
 -  31.817  من استبعاد عقارات ومعدات  خسارة

 (3.123.548)  (2.979.756)  إيرادات فوائد
     

 106.555.828  117.221.997  التغيرات في رأس المال العاملاألربا  التشغيلية قبل 

     
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (12.975.124)  (8.364.713)   ومصروفات مدفوعة مقدما  ذمم مدينة 

 (5.780.685)  (9.311.002)  مخزون

 22.598.995  150.235.095  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 
     
  249.781.377  110.399.014 
 (5.465.891)  (3.820.434)  مساهمة في الصندوق االجتماعي ال

 (670.247)  (885.251)  مدفوعةالمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
     

 104.262.876  245.075.692  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 (138.063.094)  (30.128.794)  متاحة للبيعشراء إستثمارات 

 (74.039.872)  (123.349.174) 4 شراء عقارات ومعدات 

 (6.000)  (91.158) 6 أخرىموجودات غير ملموسة  إضافات على

 3.993  -  متحصالت من بيع عقارات ومعدات 

 229.905.364  (25.066.000)  التغيرات في استثمار في ودائع ألجل 

 9.198.871  9.784.857  من إستثمارات مالية متاحة للبيع توزيعات أربا 

 6.172.017  2.979.756  إيرادات فوائد
 134.290.625  74.636.708  متاحة للبيعمتحصالت من بيع استثمارات 

     
 167.461.904  (91.233.805)  األنشطة االستثمارية صافي النقد )المستخدم في( من
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 تتمة - المختصر الموحد النقدية المرحليبيان التدفقات  
 2016يونيو  30للستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2016  2015 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 لاير قطري  لاير قطري إيضاحات 

     
     التمويليةاألنشطة 
 (161.634.699)  (180.000.000)  أربا  مدفوعةتوزيعات 

 (1.298.311)  (1.422.073)  تكاليف تمويل مدفوعة 
 -  123.742  تحمل فوائد التيوالتسهيالت  القروضالحركة في 

     
 (162.933.010)  (181.298.331)  النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

     
وما في حكمه  في النقدالزيادة  )النقص( صافي   (27.456.444)  108.791.770 

     
 195.656.031  338.522.458  يناير  1في  وما في حكمهالنقد 

     
 304.447.801  311.066.014 10 يونيو  30وما في حكمه في  النقد
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 حول تأسيس الشركة واألنشطة معلومات  1

 االستهالكيةالتعاونية ل الجمعيات يتحو  والذي نص على 2004( لسنة 24ر القانون رقم )اصدتم إ 2004يوليو  13في 
 للموادتم إنشاء شركة الميرة  ، وبناءا  عليه لاير قطري 100.000.000مال قدره  السابقة إلى شركة مساهمة قطرية برأس

. تم تسجيل الشركة 2015( لسنة 11تخضع لقانون الشركات التجارية القطري رقم ) )"الشركة"( التي ش.م.ق. االستهالكية
  قطر. –الدوحة  3371كة المسجل هو ص ب ر إن عنوان الش .2005رس ما 2بتاريخ  29969السجل التجاري رقم تحت 

 
في مختلف  والتجزئةعلى التجارة بالجملة  وشركاتها التابعة )يشار إليهم جميعا  بـ"المجموعة"( ركةـة الرئيسية للشـمل األنشطـتشت

دارة محالت البيع ، والتجارة في المواد الغذائية والسلع اإلستهالكية.  أنواع السلع اإلستهالكية ، وتملك وا 
 

 من أسهم الشركة. ٪26تملك حكومة دولة قطر و  إن الشركة مدرجة في بورصة قطر
 

 يلي:  كما للمجموعة الزميلة والشركات التابعة إن الشركات
 

 التأسيسبلد  اسم الشركة
 

 نسبة الملكية العالقة
   2016 2015 

     

 ٪100 ٪100 شركة تابعة قطر م.م.ذ القابضة الميرة شركة
 ٪100 ٪100 تابعة شركة قطر ش.ش.و المركزية الميرة لالسواق شركة
 ٪100 ٪100 تابعة شركة قطر م.م.ذ للتطوير الميرة شركة

 ٪100 ٪100 تابعة شركة قطر م.م.ذسواق لأل شركة القطريةال
 ٪51 ٪51 تابعة شركة سويسرا إس إيه آر إل بالتجزئة للبيع ألجي شركة
 ٪70 ٪70 تابعة شركة ُعمان م .ع.م.ُعمان ش الميرة
 ٪70 ٪70 تابعة شركة ُعمان م .ع.م.سواق شلأل الميرة شركة
 ٪100 ٪100 تابعة شركة قطر و.ش.ش الميرة مكتبة

شركة  / شركة زميلة قطر م .م.األمراء ذ شركة مخابز
 تابعة

51٪ 100٪ 

 ٪51 ٪51 زميلة شركة قطر م.م.ذ اللوجستية للخدمات أرامكس
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 تتمة  –معلومات حول تأسيس الشركة واألنشطة  1

 
 شركة هي إن الشركة. قطر دولة في تأسست محدودة مسؤولية ذات شركة هي "(القابضة الميرة)" م.م.ذ القابضة الميرة شركة
دارة المجموعة الستثمارات قابضة الضرورية للقيام  والعقارات التجارية والعالمات االختراع براءات لها وتملك التابعة الشركات وا 

 بأنشطتها. 
 

 يتمثل. قطر دولة في تأسست واحد هو شركة شخص المركزية"( لالسواق و )"الميرة.ش.ش المركزية سواقالميرة لأل شركة
دارة إنشاء في الشركة نشاط  للقيام الالزمة المنقولة وغير والعقارات المنقولة األسهم فيها وتمتلك واالستثمار التجارية المشاريع وا 

 بأنشطتها. 
 

 الشركة نشاط يتمثل. قطر دولة في محدودة تأسست مسؤولية ذات شركة هي للتطوير"( م )"الميرة.م.ذ للتطوير الميرة شركة
دارة إنشاء في  للقيام الالزمة والعقارات التجارية واألعمال االختراع براءات وتمتلك فيها واالستثمار التجارية المشاريع وا 

 .بأنشطتها
 
 نشاط يتمثل. قطر دولة في محدودة تأسست مسؤولية ذات شركة هي القطرية"( م )"األسواق.م.ذسواق لأل شركة القطريةال

 .الجاهزة والمالبس المنزلية واألدوات الغذائية المواد بيع في الشركة
 

. سويسرا في محدودة تأسست مسؤولية ذات شركة هي بالتجزئة"( للبيع إل )"ألجي آر آيه إس بالتجزئة للبيع ألجي شركة
 أعمالها الشركة لم تبدأ التقرير ، كما في تاريخ. واألردن ومصر وليبيا تونس في التجزئة تجارة تطوير في الشركة نشاط يتمثل

 التجارية. 
 

 في الشركة نشاط يتمثل. عمان سلطنة في محدودة تأسست مسؤولية ذات شركة هي ُعمان"( )"الميرة م.ع.م.ش ُعمان الميرة
دارة إنشاء  . التجارية أعمالها الشركة تبدأ لم ، التقرير تاريخ في كما. الصلة ذات والمرافق التسوق مراكز وا 

 
 نشاط يتمثل. عمان سلطنة في محدودة تأسست مسؤولية ذات شركة هي الميرة"( )"أسواق م.ع.م.ش سواقالميرة لأل شركة
 والمتاجر واألسواق الكبرى. التسوق مراكز وتشغيل إنشاء في الشركة

 
 بيع في الشركة نشاط يتمثل. قطر دولة في تأسست واحد شخص هي شركة الميرة"( و )"مكتبة.ش.ش الميرة مكتبة

 واأللعاب.  والكتب الكمبيوتر ومستلزمات القرطاسيات
 

 في الشركة نشاط يتمثل. قطر دولة في تأسست محدودة مسؤولية ذات شركة هي األمراء"( )"مخابر م.م.ذ األمراء مخابز شركة
 لشركة قطر الزميلةمن تلك الشركة ٪ 49 قامت المجموعة ببيع حصتها البالغة ، 2015 عام خالل. المخبوزات وبيع تصنيع

تحقيق حصة  المستحوذة. ولذلك ، تم الشركة إلى األمراء شركة مخابر على انتقلت السيطرة لذلك ، ونتيجة م.م.كواليتي فود ذ
 الملكية.  حقوق طريقة ، وتمت المحاسبة عليها باستخدام زميلة شركة في المحتفظ بها كاستثمار الملكية
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 تتمة  –معلومات حول تأسيس الشركة واألنشطة  1

 
تقديم  في الشركة نشاط يتمثل. قطر دولة في تأسست محدودة مسؤولية ذات شركة هي م.م.ذ اللوجستية للخدمات أرامكس
 . التجارية أعمالها الشركة تبدأ لم التقرير تاريخ في كما. والتوصيل بالشاحنات التخزين خدمات

 
 2016 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  المختصرة الموحدة للمجموعة تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية

 .2016أغسطس  8في  والرئيس التنفيذي مجلس اإلدارةنائب رئيس من قبل 
 

 

   أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2

 أسس اإلعداد 2/1 
معيار وفقا  ل 2016يونيو  30الموحدة للستة أشهر المنتهية في  البيانات المالية المرحلية المختصرةهذه تم إعداد 

 . لخاص بالتقارير المالية المرحليةا 34المحاسبة الدولي رقم 
 

 تم عرض البيانات المالية باللاير القطري ، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.
  

 سنويةة المطلوبة إلصدار بيانات مالي واإلفصاحاتال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات 
 31للسنة المنتهية في  للمجموعة . وبالتالي يجب أن تقرأ مع البيانات الماليةوفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية

مؤشرا   2016 يونيو 30المنتهية في الستة أشهر فترة تكون نتائج إضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن  .2015ديسمبر 
 .2016ديسمبر  31للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في 

  
 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة  2/2 

 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المرحلية المختصرة مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات 
يناير  1اعتبارا  من جديدة وتفسيرات ، باستثناء تطبيق معايير  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعةالمالية 
2016. 

 
 هذه إعداد في وقد طبقتها المجموعة ، 2016خالل  المفعول أصبحت سارية التالية المعدلة المحاسبية إن المعايير

 على جوهري تأثير أي لها يكن إن هذه المعايير لم. الضرورة اقتضت المرحلية المختصرة ، حسبما المالية البيانات
 المنتهية للسنة السنوية المالية البيانات في المزيد من اإلفصا  تتطلب إال أنها قد ، المختصرة المرحلية المالية البيانات

 : 2016 ديسمبر 31 في
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 تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة 2
 

 تتمة   –المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة  2/2 
 

 المعيار
 : حسابات التأجيل التنظيمية14المعيار الدولي للتقارير المالية 

 : حساب االستحواذ على حصص في عمليات مشتركة11تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية 
: ايضا  حول الطرق المقبولة لالستهالك 38ومعيار المحاسبة الدولي  16تعديالت معيار المحاسبة الدولي 

 واإلطفاء
 المحاصيل حاملة النباتات: الزراعة - 41 و 16 الدولي المحاسبة معيار تعديالت
  باإلفصا  المبادرة – 1 الدولي المحاسبة معيار تعديالت
 تطبيق - االستثمار مؤسسات: 28 الدولي المحاسبة ارومعي 12و 10 المالية للتقارير الدولية المعايير تعديالت
 التوحيد استثناء
 2014-2012: السنوية التحسينات دورة

  
 المعايير المصدرة ولم يسر مفعولها بعد 2/3
 

 المختصرة المرحلية المالية البيانات إصدار تاريخ المفعول حتى سارية تصبح ولم أصدرت التي والتفسيرات إن المعايير
 المفعول.  سارية تصبح عندما إذا كانت ضرورية ، المعايير ، هذه تطبيق المجموعة تعتزم. للمجموعة مذكورة أدناه

 

 تاريخ السريان المعيار

 2017يناير  1 (7تعديالت معيار المحاسبة الدولي المبادرة باالفصا  )
 2017يناير  1 (12 الدولي المحاسبة معيار )تعديالت تحقيق موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة

 2018يناير  1 : األدوات المالية9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2018يناير  1 : اإليرادات من العقود مع العمالء15المعيار الدولي للتقارير المالية 
 2019يناير  1 : اإليجارات16المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 تقوم المجموعة حاليا بتقييم أثر تطبيق هذه المعايير المحاسبية.  

 

ديسمبر  31األدوات المالية بشكل مبكر للسنة المنتهية في  9تنوي المجموعة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 
اترها المحاسبية. ووفقا ، ولذلك تقوم المجموعة حاليا بتقييم األثر المحتمل على أرصدة األدوات المالية في دف 2016

 23.900.124لخطة التطبيق المبكر ، تعتقد المجموعة أن تحقيق خسائر انخفاض لالستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 
االستثمارات المتاحة للبيع  تسجيل، حيث أن المجموعة تنوي  مبرر لهال  2016يونيو  30لاير قطري كما في 

عند التطبيق المبكر بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير  الدخل الشامل اآلخرعادلة من خالل القيمة بالكاستثمارات 
 . 9المالية رقم 
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 األساسي للسهم  العائد 3
األساسي للسهم بتقسيم الربح العائد للمساهمين بالشركة األم للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  العائديحتسب 

 العادية القائمة خالل الفترة كالتالي:
 يونيو 30لستة أشهر المنتهية في ا 
 2016  2015 
 (غير مدققة)  )غير مدققة( 
    

 100.876.782  102.350.485 األمبالشركة العائد للمساهمين  للفترة الربحصافي 
    

 20.000.000  20.000.000 خالل الفترة  القائمة عدد األسهم
    

 5.04  5.12 للسهم ) لاير قطري للسهم( والمخفف األساسي العائد
  
 

 عقارات ومعدات 4
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

    التكلفة:
 735.834.516  866.824.787  بداية الفترة / السنةفي  الرصيد

 138.348.380  123.349.174 إضافات 
 (1.562.315)  (42.923) استبعادات

 (5.795.794)  - (20)إيضا  استبعاد شركة تابعة أصول نتيجة إلغاء 
    

 866.824.787  990.131.038 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  
      

    :المتراكم اإلستهالك
 147.814.501  175.633.978 في بداية الفترة / السنة  الرصيد

 34.233.046  22.777.802 االستهالك للفترة / للسنة 
 (1.459.820)  (11.106) متعلق باالستبعادات 

 (4.953.749)  - (20)إيضا   شركة تابعة أصول نتيجة الستبعادمتعلق بإلغاء 
    

 175.633.978  198.400.674 في نهاية الفترة / السنة  الرصيد 
    

 691.190.809  791.730.364 صافي القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة  
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 تتمة  –عقارات ومعدات  4
 :الموحد كالتاليإن مصروف االستهالك موزع في بيان الربح أو الخسارة المرحلي المحلي المختصر 

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  
 2016  2015 
 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 72.972  - تكلفة المبيعات 
 14.610.975  22.777.802 الموحد بند منفصل في بيان الربح أو الخسارة

    
 22.777.802  14.683.947 

 
 الشهرة  5

 يونيو 30 
 2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(   )غير مدققة( 
 قطري لاير  لاير قطري 

    

 227.028.986  227.028.986 م.م.ذ ألسواقل القطرية شركةال
 117.069.012  117.069.012 خمسة متاجر  –سوق الميرة )السفير ُعمان( 

    

 344.097.998  344.097.998 
 

الدفترية  القيمة انخفاض تكون هناك مؤشرات على احتمال وعندما سنويا   الشهرة قيمة النخفاض تقييما   تجري اإلدارة
 القيمة انخفاض إلعداد تقييم األساسية المستخدمة االفتراضات في ومعقول محتمل تغير أي أن اإلدارة وتعتقد للشهرة.

 على وبناء. الممكن تحصيلها ألدنى من القيمة للشهرة الدفترية يؤدي إلى انخفاض القيمة لن 2015 ديسمبر 31في 
 شيء(.  ال: 2015 يونيو 30) 2016 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة انخفاض خسارة أي ، لم يتم إدراج ذلك
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 أخرىغير ملموسة موجودات  6
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

    التكلفة:
 17.714.027  17.720.027 في بداية الفترة / السنة  الرصيد

 6.000  91.158   إضافات 
    

 17.720.027  17.811.185  / السنةفي نهاية الفترة الرصيد 
  

    اإلطفاء المتراكم:
 7.473.245  8.989.066 في بداية الفترة / السنة الرصيد 

 1.515.821  765.085 اإلطفاء للفترة / للسنة 
    

 8.989.066  9.754.151 في نهاية الفترة / السنة الرصيد 
    
    

 8.730.961  8.057.034 الدفترية في نهاية الفترة / السنةصافي القيمة 
  

 

 

 استثمارات متاحة للبيع  7
  ديسمبر 31  يونيو  30 
 2016  2015 
 )مدققة(   )غير مدققة( 
 قطري لاير  لاير قطري 

    

 196.562.702  140.795.136 في أسهم مدرجة استثمارات
 13.700.119  13.675.118 غير مدرجة أسهم في استثمارات

    

 154.470.254  210.262.821 
 

  المخزون 8
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 

    

 184.684.471  194.080.108  جاهزة للبيع بضاعة 
 1.152.824  1.068.189 وقطع غيار  مواد مستهلكةمخزون 

    

  195.148.297  185.837.295 
 (2.418.035)  (2.453.637) : مخصص بضاعة بطيئة الحركةيخصم

    

 192.694.660  183.419.260 
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  ومصروفات مدفوعة مقدما  مدينة  ذمم 9
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 13.832.546  14.210.903 تجاريةذمم مدينة 
 6.911.352  7.287.113 بطاقات إئتمانية  مدينة من مستحقات

 12.017.420  15.249.707 للموردين دفعات مقدمة
 5.847.107  8.606.422 مصاريف مدفوعة مقدما  

 7.511.302  8.001.795  تأمينات 
 3.817.246  3.879.343 مستحقات من الموظفين

 1.353.033  1.036.372 فوائد مستحقة إيرادات 
 1.789.356  1.399.531 إيجارات مستحقة

 325.079  634.326 أرصدة مدينة أخرى
    
 60.305.512  53.404.441 

 (2.320.046)  (2.423.039) يخصم: مخصص انخفاض الذمم المدينة 
    
 57.882.473  51.084.395 

 
  النقد وما في حكمه  10

 من البنود التالية: وما في حكمهبيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد ، يتكون النقد  لغرض 
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    
 2.025.116  2.635.444 في الصندوق  نقد

 271.131.342  308.430.570 أرصدة لدى البنوك
 198.366.000  158.066.000 ودائع ثابتة 

    
 471.522.458  469.132.014 أرصدة لدى البنوك ونقد 

 (133.000.000)  (158.066.000) يوما   90يخصم: ودائع ألجل تستحق خالل 
    

 338.522.458  311.066.014 وما في حكمه النقد 
 

 رأس المال  11
إن (. مليون سهم عادي 20: 2015) عادي سهم مليون 20من  المصر  المال رأس يتكون ، 2016 يونيو 30 في

  .بالكامل المصدرة مدفوعة األسهم قطري. إن جميع لاير 10 اسمية المالية لها قيمة األدوات كل من هذه
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 االحتياطي القانوني   12
٪ من صافي الربح السنوي إلى 10على تحويل نسبة  2015لسنة  11ينص قانون الشركات التجارية القطري رقم 

٪ من رأس المال المدفوع. إن رصيد االحتياطي القانوني غير قابل 50اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي 
 للتوزيع اال في الحاالت التي ينص عليها القانون أعاله. 

 
  أرباح موزعة 13

 9، وزعت الشركة أربا  نقدية بواقع  2016 مارس 28خالل الفترة وبعد االجتماع السنوي للمساهمين الذي عقد في 
لاير قطري للسهم  9: 2015) 2015مليون لاير قطري على المساهمين للسنة المالية  180لاير قطري للسهم وبإجمالي 

 . (مليون لاير قطري 180بإجمالي 
 

 مساهمة الصندوق االجتماعي   14
 

 أشهر الستة فترة من الربح خالل قطري لاير مليون 2.3 بمبلغ ساهمت المجموعة ، 2008لسنة  13وفقا للقانون رقم 
 المعدل الفترة ربح صافي من٪ 2.5 يعادل ما ، أي( قطري لاير مليون 2.3: 2015) 2016 يونيو 30 في المنتهية

 .الخيرية واالجتماعية والثقافية الرياضةاألنشطة  ، لدعم للمجموعة
 
 

 ومبالغ مستحقة  ذمم دائنة 15
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 290.451.283  411.802.748 تجارية دائنةذمم 
 70.573.020  95.128.308 توزيعات أربا  مستحقة

 18.496.861  22.578.219 للمقاولين ذمم
 1.736.389  1.012.306 إيرادات إيجارات مؤجلة

 10.131.935  4.693.928 مكافآت للموظفين
 3.820.434  2.319.206 مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية  

 4.041.086  5.083.936 اتمخصص تذاكر الطيران واالجاز 
 5.740.000  3.750.000 مخصص مكافآت مجلس اإلدارة 

 2.401.478  3.144.869 مخصص للعجز لدى أحدى الشركات الزميلة
 12.680.143  15.624.118 مصروفات مستحقة 

 6.772.089  10.440.948 دائنة أخرى  أرصدة
    
 575.578.586  426.844.718 
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  إفصاحات األطراف ذات العالقة 16
 المعامالت مع الحكومة)أ(   

من رأس مال الشركة. خالل األعمال العادية تقوم المجموعة بتوريد سلعها إلى  ٪26تمتلك حكومة دولة قطر 
 وشبه حكومية في دولة قطر. كذلك تحصل الشركة على خدمات مختلفة من هذه األطراف في حكوميةت اإدار 
 قطر. دولة

 

 أرصدة األطراف ذات العالقة )ب(   
 إن األرصدة لدى األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كالتالي: 
 

 2015ديسمبر  31  2016يونيو  30 
 دائنة  مدينة  دائنة  مدينة 
 )مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 لاير قطري  قطري لاير  لاير قطري  لاير قطري 
        

 -  5.660.379  -  7.226.857 شركات زميلة 
 

  ولين باإلدارةمكافآت كبار المسؤ ( ج)
 كالتالي:  هي إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين باإلدارة خالل الفترة

 

 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في  
 2016  2015 
 مدققة()غير   )غير مدققة( 
 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1.745.853  2.006.764 اإلدارة  مسؤوليمكافأة كبار 
 40.715  93.750 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

    
 2.100.514  1.786.568 

 
  

 القطاعي التحليل  17
 

 ثالثة ولها ،التي تقدمها والخدمات المنتجاتمقسمة حسب  أعمال وحداتفي شكل  المجموعة تنتظم دارةاإل ألغراض
  :التالييمكن تحديدها كو  تقوم بإصدار تقارير تشغيلية قطاعات

 
 لسلع االستهالكية.اعمليات بيع وشراء  ويشمل،  التجزئة بيع قطاع 
  للبيع وودائع  متاحةالمحتفظ بها كاستثمارات ستثمارات االاألسهم وصناديق  ويشمل،  االستثمارقطاع

 ثابتة.
  تأجير المباني والمساحات الشاغرة في مراكز التسوق.أعمال  ويشمل،  التأجيرقطاع  
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. األداء وتقييم المواردحول توزيع  القرارات اتخاذ لغرض ةمنفصلصورة ب األعمال لوحدات التشغيل نتائج اإلدارةتراقب 
أو الخسائر  األربا الطريقة التي تقاس بها  نفسب ويقاس،  التشغيل خسارة أو ربح على بناء القطاعات أداء تقييم يتم

 .  الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات في التشغيلية
 

 اإلجمالي  التأجير  االستثمار  التجزئة 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
    )غير  2016يونيو  30الفترة المنتهية في  

  (: مدققة
 

 
    

 1.350.156.170   -  -  1.350.156.170  المبيعات
 (1.134.707.439)  -  -  (1.134.707.439) تكلفة المبيعات

        

 215.448.731   -  -  215.448.731  إجمالي الربح
        

 34.923.171   34.923.171   -  - إيرادات إيجار المتاجر
 9.808.486   -  9.808.486   - من استثمارات في أسهم إيرادات 

 2.979.756   -  2.975.489   4.267  إيرادات من ودائع ثابتة
 667.524   -  -  667.524  إيرادات أخرى

        

 216.120.522  اإليرادات التشغيلية
               

12.783.975 
 

 34.923.171 
 

  263.827.668   
        

دارية  (135.566.235)  (1.791.388)  (1.132.885)  (132.641.962) مصاريف عمومية وا 
 (1.422.073)  -  (1.422.073)  - تكاليف التمويل 

 (23.542.887)  (2.034.150)  (526.668)  (20.982.069) االستهالك واإلطفاء
 (743.390)  -  (743.390)  - حصة في خسارة شركة زميلة 

        

 102.553.083   31.097.633   8.958.959   62.496.491  الربح للفترة
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 اإلجمالي  التأجير  االستثمار  التجزئة 
 لاير قطري  قطري لاير  قطري لاير  قطري لاير 

 غير) 2015 يونيو 30 في المنتهية الفترة
  مدققة(: 

 
 

    

 1.220.414.362   -  -  1.220.414.362  المبيعات
 (1.020.967.846)  -  -  (1.020.967.846) تكلفة المبيعات

        

 199.446.516   -  -  199.446.516  إجمالي الربح
        

 23.260.471   23.260.471   -  - المتاجر إيجار إيرادات
 10.864.272   -  10.864.272   - إيرادات من استثمارات في أسهم

 3.123.548   -  3.123.548   - إيرادات فوائد
  1.803.897   -  -  1.803.897  إيرادات تشغيلية أخرى

        

 238.498.704   23.260.471   13.987.820   201.250.413  التشغيلية اإليرادات
        

دارية عمومية مصاريف  (120.436.380)  (1.476.732)  (38.975)  (118.920.673) وا 
 (15.342.721)  (1.107.351)  -  (14.235.370) واإلطفاء االستهالك

 (1.421.374)  -  -  (1.421.374) تكاليف التمويل
        

 101.298.229   20.676.388   13.948.845   66.672.996  من العمليات المستمرة  للفترة ربح
 (319.208)  -  -  (319.208) خسارة العمليات غير المستمرة 

        

 100.979.021   20.676.388   13.948.845   66.353.788  الربح للفترة
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 2016 يونيو 30 في المنتهية للفترة للمجموعة التجارية قطاعاتالب المتعلقة القطاعاتموجودات  التالي الجدول يبين
 .التوالي على 2015 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة

 
 اإلجمالي  التأجير  االستثمار  التجزئة 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
        

        القطاعية الموجودات
        

 2.025.689.088   100.350.059   372.223.323   1.553.115.706  )غير مدققة( 2016يونيو   30في 
        
 1.966.366.515    57.172.839   343.361.317   1.565.832.359  (مدققة) 2015 ديسمبر  31 في
 

األعمال ب المتعلقة ألرصدةألهم ا ملخص يلي وفيما. عمان وسلطنة قطر دولةكل من  في المجموعة تعمل ، جغرافيا
  . البلدينكالفي 
 
 اإلجمالي  ُعمان  قطر 
 ديسمبر 31  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30  ديسمبر 31  يونيو 30 
 2016 

 )غير مدققة(
 2015 

 )مدققة(
 2016 

 (غير مدققة)
 2015  

 (مدققة)
 2016 

 (غير مدققة)
 2015 

 (مدققة)
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

إجمالي 
 1.966.366.515  2.025.689.088  185.831.041  193.091.213  1.780.535.474   1.832.597.875  الموجودات

            
إجمالي 

 541.172.502  691.544.481  20.252.722  58.538.283  520.919.780  633.006.198 المطلوبات



 .قالميرة للمواد اإلستهالكية ش.م. شركة
 

 المختصرة  ةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
 2016يونيو  30في 

 

 

 -24- 

  
 تتمة  – القطاعي التحليل  17

 
 اإلجمالي  ُعمان  قطر 

 30 في المنتهية أشهر الستة  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو

 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة 

 2016  2015  2016  2015  2016  2015 

 (مدققة غير)  (مدققة غير)  (مدققة غير) 

 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
            

إجمالي 
 1.283.163.832 اإليرادات

 

1.143.435.152  66.992.338  76.979.210  1.350.156.170  1.220.414.362 

            

صافي 
 101.869.687 الدخل 

 

100.628.360  683.396  350.661  102.553.083  100.979.021 

 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة   18

 
 :رأسماليةال تزاماتلاال 

المختصر  المرحلي المالي البيانتجنب لها مخصصات في  ولمعليها  تعاقدالم للمجموعة يةرأسمالال لتزاماتإن اال
 . (مليون لاير قطري 78.6: 2015) قطري لايرمليون  269.4 بلغت 2016 يونيو 30 في كماالموحد 

 
  :تشغيلي إيجار عقد بموجب التزام

 
 ديسمبر  31  يونيو 30 
 2016  2015 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 
 لاير قطري  لاير قطري

    

 32.122.548  31.476.350 خالل سنة واحدة 

 104.586.596  102.701.541 أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات 

 55.786.608  113.686.335 سنوات خمس من أكثر

    

 192.495.752  247.864.226 التقرير تاريخالمتعاقد عليه في  التشغيلي التأجيرمصروف  إجمالي
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 المحتملة المطلوبات

ليس من  مستندية اعتماداتو  ضمان خطابات المجموعة لدى كان ، 2015 ديسمبر 31 و 2016 يونيو 30 في
  :بلغتمادية  التزاماتينشأ عنها أي  أن توقعالم
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2016  2015 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 لاير قطري  لاير قطري 
    

 1.475.744 ضمان خطابات
 

232.250 

 7.757.984 مستندية اعتمادات
 

4.780.502 

  
 

 

 9.233.728 
 

5.012.752 

 
  المالية والمطلوبات المالية الموجودات  19

 . المالية والمطلوبات المالية الموجوداتعلى  المالية األدوات تشتمل
 

عالقة  ذات أطراف من مستحقة ومبالغ للبيع متاحة استثماراتو  ونقد البنوك لدى أرصدة من ماليةال موجوداتال تتكون
 وأرصدة دائنة وذمم ائدو ف تحملوتسهيالت  قروض من المالية المطلوبات تتكونو . أخرىمدينة  وأرصدة مدينة وذمم
 . أخرى دائنة
 

 المتاحة للبيعاالستثمارات المالية 

تقييما في تاريخ كل تقرير للمركز المالي لتبيان ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد  المجموعةتجري 
كاستثمارات متاحة األسهم المصنفة بالنسبة الستثمارات  االستثمارات أو مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها.

يتطلب  "هام" أو "متواصل" في القيمة العادلة لالستثمار إلى أقل من تكلفته.، يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض  للبيع
يتم تقييم االنخفاض "الهام" مقابل التكلفة  .شخصية ماحكإجراء أ" تواصلم" أو" هام"إذا كان االنخفاض  ما تحديد

 إفصاحات. أنظر األصلية لالستثمار و "المتواصل" مقابل الفترة التي ظلت فيها القيمة العادلة أقل من التكلفة األصلية
 القيمة العادلة أدناه. 

 
 القيم العادلة

 معاملة في المالية االداة تبادل بها يتم أن يمكن التي بالمبالغ مدرجة المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة إن
 .تصفية أو إجبارية بيع معاملة غير التعامل في راغبين طرفين بين مالية
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 واالفتراضات التقييم طرق
 :العادلة القيمة لتقدير التالية واالفتراضات األساليب استخدمت

 

 والمطلوبات المتداولة والموجودات الدائنة التجارية والحسابات المدينة التجارية والذمم وما في حكمه النقد 
 . األدوات لهذه األجل قصير ستحقاقاال بسبب كبير حد إلى الدفترية قيمتها تقارب األخرى

  النشطة األسواق في المدرجة سعاراأل منمشتقة  للبيع المتاحة لالستثمارات العادلة القيمةإن . 
 مناسبة تقييمأساليب  باستخدام المدرجة غير للبيع المتاحة المالية للموجودات العادلة القيمة تقدير يتم.  
 

 للموجودات الدفترية القيمة فإن وعليه. االئتمان مخاطر تأثير لتخفيف ضمانات أو ائتماني المجموعة دعم لدى ليس
 بعض باستثناء المالية ، والمطلوبات للموجودات العادلة إن القيم .المحتملة  االئتمانية المخاطر تمثل المالية

 الدفترية.  قيمتها عن جوهريا تختلف ال والمدرجة بالتكلفة ، للبيع المتداولة المتاحة غير االستثمارات
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 :دوات المالية حسب تقنيات التقييمالمجموعة التدرج التالي لتحديد واإلفصا  عن القيمة العادلة لأل تستخدم
 

 لموجودات أو مطلوبات مماثلة. عاملة )غير المعدلة( في أسواق المدرجةاألسعار  : 1المستوى 

القيمـة العادلـة المسـجلة ، تقنيات أخرى والتي تكون جميـع بياناتهـا التـي لهـا تـأثير هـام علـى  :  2المستوى 
 و ، اضحة بصورة مباشرة أو غير مباشرةو 

التقنيــات التــي تســتخدم بيانــات لهــا تــأثير هــام علــى القيمــة العادلــة المســجلة والتــي ال تعتمــد  : 3المستوى 
 على بيانات سوقية واضحة.

 

 العادلة:  كما في تاريخ التقرير ،  كان لدى المجموعة األدوات التالية مقاسة بالقيمة 
 

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2016 يونيو 30 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
       )غير مدققة( 

        

        استثمارات متاحة للبيع:
 -  -  140.795.136  140.795.136 أسهم مدرجة

        

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2015 ديسمبر 31 
 لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري  لاير قطري 
       (مدققة)  

        

        استثمارات متاحة للبيع:
 -  -  196.562.702  196.562.702 أسهم مدرجة
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 تتمة  –التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

( مدرجة بالتكلفة ، قطري لاير 13.700.119: 2015لاير قطري ) 13.675.118إن االستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ 
 حيث لم تتمكن اإلدارة من تحديد القيمة العادلة لها بصورة موثوقة. 

 
 ولم ، العادلة للقيمة 2 والمستوى 1 المستوى بين تحويالت هناك تكن لم ، 2016 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل
 . العادلة للقيمة 3 المستوى من أو إلى تحويالت تحدث

 
 المالية البياناتالحال في  هو كما العادلة القيمةوفقا لتدرج  للمجموعة المالية األدوات تصنيف أعاله الجداول توضح
 . المالية األدواتتعلقة بهذه الم المخاطر ومدى طبيعة لتوضيح معقوال أساسا التصنيف هذاقدم ي. الكاملة

 
 

 العمليات غير المستمرة    20
من حصتها في شركة مخابز األمراء ذ.م.م ، وهي إحدى الشركات  ٪49، استبعدت المجموعة  2015خالل عام 

 3. متحصالت االستبعاد بمبلغ ٪51التابعة لشركة قطر كوالتي فود ذ.م.م ، وبالتالي انخفضت حصتها المستمرة إلى 
، ومن ثم تحولت السيطرة على  2015يوليو  29مليون لاير قطري تم استالمها نقدا . تم االنتهاء من االستبعاد بتاريخ 

شركة مخابز األمراء إلى المؤسسة التي قامت باالستحواذ. إن حصة الملكية المتبقية في شركة مخابز األمراء مدرجة 
 ا باستخدام طريقة حقوق الملكية.كاستثمار في شركة زميلة ، ويتم المحاسبة عليه

 
  تعرض كالتالي: 2015يونيو  30إن نتائج أعمال شركة في مخابز األمراء ذ.م.م لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 لاير قطري 

  

 3.084.844  المبيعات 

 (2.538.302) تكلفة المبيعات

  

 546.542  إجمالي الربح 

  

دارية   (841.042) مصاريف عمومية وا 

 (24.708)  االستهالك وإلطفاء مصاريف 
  

 (319.208) خسارة الفترة 
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 2015يونيو  30صافي التدفقات النقدية المتكبدة من قبل شركة مخابز األمراء ذ.م.م لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 كالتالي: 

 لاير قطري 

  

 (6.413) األنشطة التشغيلية 

 (60.305) األنشطة االستثمارية 
 

 

 (66.718) صافي التدفقات النقدية الخارجة

 
 الملغى تحقيقهاتحليل صافي الموجودات 

 قامت المجموعة بإلغاء تحقيق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية كما في تاريخ انتهاء السيطرة كالتالي: 
 
 

 لاير قطري 

  الموجودات 

 842.045  عقارات ومعدات 

 421.573  المخزون

 92.695  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  

 729.595  مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة 

 121.647  أرصدة لدى البنوك ونقد

  

  2.207.555 

  

  المطلوبات 

 (160.322) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 (206.512) ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 

 (5.190.870) طرف ذي عالقة لمبالغ مستحقة 
  

 (5.557.704) 
  

 (3.350.149) صافي الموجودات المتعلقة مباشرة باالستحواذ 
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 الربح المحقق من استبعاد شركة تابعة كالتالي: 

 
 

 لاير قطري 
  

 3.000.000  متحصالت مستلمة 

 1.641.573  )عجز(% 49يخصم: القيمة الدفترية للحصة المستبعدة البالغة 

  

 4.641.573  ربح من استبعاد شركة تابعة 

  

  

 لاير قطري 

 صافي التدفقات النقدية من استبعاد جزء من حصة في شركة تابعة 
 

 3.000.000  المبلغ المستلم نقدا  وما في حكمه

 (121.647) يخصم: أرصدة لدى البنوك ونقد

  

  2.878.353 

 


