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  الكريم   مجلس اإلدارةإلى الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرة  مراجعة حولتقرير 
  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش

  
  المقدمة

") الشركة("ق .م.شلشركة الخليج للمخازن المرفقة الموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 
بيان المركز المالي والتي تتضمن  2013 يونيو 30كما في ") المجموعة"يشار إليهم جميعاً بـ (وشركاتها التابعة 

لتدفقات النقدية واوالدخل الشامل للدخل الموحدة المرحلية بيانات الو 2013 يونيو 30كما في الموحد  المرحلي
مجلس إن . المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاأشهر  ستةال والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة

 34رقم  لمعيار المحاسبة الدوليدارة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً اإل
حول هذه البيانات المالية المرحلية نتيجة مراجعة إصدار ليتنا هي ؤوإن مس. والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية

   .المراجعة التي قمنا بها أعماللى إاستناداً الموحدة المختصرة 
  

  نطاق المراجعة
المعلومات المالية مراجعة " 2410 لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقاً تمت مراجعتنا لقد 

تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات ". المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة
عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة المسؤولين األشخاص  مبدئياً من

إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع . أخرى
وعليه فإننا . عمال تدقيقخالل أمن الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة 

  .ال نبدي رأياً حول تدقيق هذه البيانات المالية
  

  المراجعةنتيجة 
 الموحدة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرةيستدعي االعتقاد لم يرد إلى علمنا ما  ،مراجعتنا  لىإاستناداً 
  .34رقم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ،  المادية، من كافة النواحي لم يتم إعدادها المرفقة 

  
  
  

  عـن إرنســت ويـونــغ  
  
  

   ـادرــزيــــــاد نـــ  
  258سجل مراقبي الحسابات رقم   
  2013يوليو  21 يـف ةـالدوح  
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   الموحد المرحلي بيان الدخل
    2013يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  في منتهية الأشهر ستة ال    
  يونيو 30     

 2013  
  يونيو  30  

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  إيضاحات  
          

  230.453.629    261.400.434  4  اإليرادات
  )157.862.617(    )166.160.924(  5  التكاليف المباشرة

          
  72.591.012    95.239.510    إجمالي الربح

         
  13.558    459.775   إيرادات أخرى

  )15.327.649(    )18.055.250(   تكاليف الموظفين
  )8.923.330(    )10.293.070(   مصروفات إدارية وعمومية 

  )3.323.407(    )3.323.407(  10 طفاء موجودات غير ملموسة إ
  )841.401(    )750.000(  11 صافي خسارة انخفاض قيمة المدينين التجاريين

          
  44.188.783    63.277.558    التشغيلربح 

          
  244.991    235.898    إيرادات تمويل 
  )4.356.290(    )12.037.688(    تكاليف التمويل 

  )1.014.124(    -  9  خسارة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
          

  39.063.360    51.475.768    ربح الفترة
          

          :موزع على
  40.458.586    52.084.495    في الشركة األم المالّك

  )1.395.226(    )608.727(    حقوق األطراف غير المسيطرة
          
    51.475.768    39.063.360  
          
          

  0.85    1.10  19  الربح االساسي والمخفف للسهم
          )منسوب إلى مالكي الشركة األم(
          )ريال قطرى للسهم(
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  الموحد الشامل المرحلي بيان الدخل
    2013يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  في منتهية الأشهر الستة     
  يونيو 30     

 2013  
  يونيو  30  

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
          

  39.063.360    51.475.768    ربح الفترة
          

  958.798    -    محول إلى بيان الدخل عند إستبعاد اإلستثمارات المتاحة للبيع 
         

  958.798    -   بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة
          

  40.022.158    51.475.768    )إيضاح( للفترةالدخل الشامل إجمالي 
          

          :موزع كالتالي
  41.417.384    52.084.495    في الشركة األم المالّك

  )1.395.226(    )608.727(    حقوق األطراف غير المسيطرة
          
    51.475.768    40.022.158  
    

  :إيضاح
  ).ريال قطرى 958.798: 2012يونيو  30(، ال يوجد بنود سيعاد تبويبها لبيان الدخل فى الفترات الالحقة 2013يونيو  30فى 
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  الموحد بيان المركز المالي المرحلي

  2013 يونيو 30
  
 ديسمبر 31  يونيو 30    
    2013    2012  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
          

          الموجودات 
        الموجودات غير المتداولة

 677.591.232  909.963.923 6  عقارات وآالت ومعدات
 299.141.226  179.432.424 7  مشاريع قيد التنفيذ
 99.427.795  99.427.795   إستثمارات عقارية

 148.033.833  144.710.426 10  موجودات غير ملموسة
         
  1.333.534.568  1.224.194.086 
        

        الموجودات المتداولة
 10.048.235  8.028.033   مخزون

 228.421.911  210.873.329 11  مدينون وذمم مدينة أخرى
 116.969.115  159.276.153 12  أرصدة لدى البنوك ونقد 

         
  378.177.515  355.439.261 
         

 1.579.633.347  1.711.712.083  إجمالي الموجودات
        

     المطلوبات حقوق المساهمين و
     حقوق المساهمين

 396.341.460  475.609.750 13 رأس المال
 221.354.861  221.354.861   احتياطي قانوني
 90.109.816  62.926.021  أرباح مدورة 

        
 707.806.137  759.890.632  حقوق مالك الشركة األم 

  )607.048(    )1.215.775(  حقوق األطراف غير المسيطرة
        

 707.199.089  758.674.857  إجمالي حقوق المساهمين
        

يتبع...                       
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  تتمة - الموحد المركز المالي المرحلي بيان
  2013يونيو  30
  
 ديسمبر 31  يونيو 30    
    2013    2012  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
        

     المطلوبات غير المتداولة
  667.252.034   709.975.622 15  قروض وتسهيالت 

  11.379.504    12.052.643   مخصص نهاية الخدمة للموظفين
         
  722.028.265  678.631.538 
        

     المطلوبات المتداولة
  79.183.279   85.852.812 16  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

  89.452.819   121.016.456 15  قروض وتسهيالت
  25.166.622    24.139.693   مبالغ محتجزة دائنة

         
  231.008.961  193.802.720 
         

 872.434.258  953.037.226  إجمالي المطلوبات
         

 1.579.633.347  1.711.712.083   المطلوبات وإجمالي حقوق المساهمين 

  
  
  

..............................  ............................  
  طالبآل عبدالعزيز زيد   محمد إسماعيل العمادي

  وعضو مجلس اإلدارة العضو المنتدب   اإلدارةرئيس مجلس 
   للمجموعة باإلنابة التنفيذي والرئيس  
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  الموحد التدفقات النقدية المرحليبيان 

   2013 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
  في منتهية الأشهر ستة ال    
  يونيو 30     

 2013  
  يونيو  30  

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(  اتإيضاح  
          

          األنشطة التشغيلية
  39.063.360    51.475.768    ربح الفترة

          :التعديالت للبنود التالية
  17.187.003    26.082.477    االستهالك 

  3.323.407    3.323.407  10  إطفاء موجودات غير ملموسة
  841.401    750.000  11  ) صافي(مخصص لخسائر انخفاض قيمة المدينين ، 

  -    1.027    من استبعاد عقارات وآالت ومعدات خسارة
  1.014.124    -  9  خسارة من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع 

  2.618.255    2.343.134    مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  )244.991(    )235.898(    إيرادات تمويل
            4.356.290    12.037.688    تكاليف التمويل
            68.158.849    95.777.603    :قبل التغيرات في رأس المال العامل التشغيلية التدفقات النقدية

          :التغيرات في رأس المال العامل
  )3.923.261(    2.020.202    المخزون

  )14.811.958(    16.798.582    مدينون وذمم مدينة أخرى 
  )32.956.774(    6.669.533    دائنون ومصاريف مستحقة الدفع

  )177.277(    )1.026.929(    مبالغ محتجزة دائنة
          

  16.289.579    120.238.991    نقد من العمليات
  )4.356.290(    )12.037.688(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )481.224(    )1.669.995(    مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوعة
          

            11.452.065    106.531.308    من األنشطة التشغيلية صافي النقد
          األنشطة االستثمارية

  )17.221.360(    )13.870.110(  6  شراء عقارات وآالت ومعدات
  )146.640.563(    )124.958.283(    إضافات لمشاريع تحت التنفيذ

  1.807.826    -    صافي المتحصالت من إستبعاد إستثمارات متاحة للبيع
  244.991    235.898    إيرادات أرباح مستلمة

  -    81.000    متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
          

  )161.809.106(    )138.511.495(    المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد
          

          التمويليةاألنشطة 
  186.322.501    74.287.225    صافي التغير في قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  )59.451.214(    -  14  أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة األمتوزيعات 
          

  126.871.287    74.287.225    من األنشطة التمويلية النقدصافي 
          

  )23.485.754(    42.307.038    في األرصدة البنكية والنقد  )النقص/ (الزيادة 
            80.653.809    116.969.115    يناير 1األرصدة البنكية والنقد في 
  57.168.055    159.276.153  12  يونيو 30األرصدة البنكية والنقد في 
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  الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

   2013 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 
  

    منسوب إلى مالكي الشركة األم  
    المجموع    أرباح مدورة     احتياطي قانوني    رأس المال  

حقوق األطراف غير 
    المسيطرة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                        

  707.199.089    )607.048(    707.806.137    90.109.816    221.354.861    396.341.460   2013يناير  1في 
                        

  51.475.768    )608.727(    52.084.495    52.084.495    -    -  ربح الفترة
  -    -    -    -    -    -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

                        
  51.475.768    )608.727(    52.084.495    52.084.495    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

                        
  -    -    -    )79.268.290(    -    79.268.290  )14إيضاح ( أسهم مجانيةتوزيعات 

                        
  758.674.857    )1.215.775(    759.890.632    62.926.021    221.354.861    475.609.750   )غير مدققة( 2013يونيو  30الرصيد كما في 
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  تتمة -المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

   2013يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  
  

          منسوب إلى مالكي الشركة األم  

    احتياطي قانوني    رأس المال  
التغيرات 

المتراكمة في 
    المجموع    أرباح مدورة     القيمة العادلة

حقوق األطراف غير 
    المسيطرة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                            

  686.829.359    3.431.042    683.398.317    66.660.794    )958.798(    221.354.861    396.341.460   2012يناير  1في 
                            

  39.063.360    )1.395.226(    40.458.586    40.458.586    -    -    -  ربح الفترة
  958.798    -    958.798    -    958.798    -    -  الدخل الشامل اآلخر للفترة

                          
  40.022.158    )1.395.226(    41.417.384    40.458.586    958.798    -    -  إجمالي الدخل الشامل للفترة

                            
  )59.451.214(    -    )59.451.214(    )59.451.214(    -    -    -  )14إيضاح (توزيعات أرباح مدفوعة 

                          
  667.400.303    2.035.816    665.364.487    47.668.166    -    221.354.861    396.341.460   )غير مدققة( 2012يونيو  30الرصيد كما في 
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  النشاط الرئيسي  1

كشركة مساهمة عامة في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري تحت ") الشركة. ("ق.م.تم تأسيس شركة الخليج للمخازن ش  
متخصصة في توفير إعـداد وتأسـيس وإدارة جميـع أنـواع      ")المجموعة("ع شركاتها التابعة ـم الشركة .27386رقم 

  .إن الشركة مدرجة في بورصة قطر .ع وغيرهائالمخازن ، وخدمات شحن البضا
  

 30عن فترة الستة أشهر المنتهية فـي   للمجموعةالموحدة تمت الموافقة على  إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة   
  .2013يوليو  21بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  2013يونيو 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2
  

  أسس إعداد البيانات المالية        
معيـار  وفقاً ل 2013يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  للمجموعة الموحدة البيانات المالية المرحلية المختصرةم إعداد ـت  

  .الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34المحاسبة الدولي رقم 
  

أنشـطة المجموعـة   تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة للمجموعة بالريال القطري ، وهي العملة المستخدمة في   
  .وعرض بياناتها المالية

  
للبيانـات الماليـة   على كل المعلومات واإليضـاحات المطلوبـة    الموحـدة ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة  

فة الـى  إضا. 2012ديسمبر  31وبالتالي يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية مع البيانات المالية للسنة المنتهية في ،  السنوية
الماليـة  مؤشراً للنتائج المتوقعة للسنة  2013 يونيو 30المنتهية في  فترة الستة أشهرذلك ليس بالضرورة أن تعطي نتائج 

  .2013ديسمبر  31المنتهية في 
  

  أسس توحيد البيانات المالية  
يونيـو   30تتكون من البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة كما فـي  الموحدة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة   

2013.  
  

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االقتناء وهو تاريخ تحويل السيطرة للمجموعة ، ويتم توحيدها حتى تـاريخ    
يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة الماليـة للشـركة األم وبإسـتخدام سياسـات     . توقف هذه السيطرة

  .محاسبية متطابقة
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  تتمة -سياسات المحاسبية الهامة أسس اإلعداد وال  2
  

  :المالية للشركات التابعة المدرجة أدناهتتضمن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة البيانات   
    

  نسبة إمتالك المجموعة  نشاطها األساسي  بلد التأسيس  إسم الشركة
يونيو  30      

2013  
يونيو  30  

2012  
            

  ٪100    ٪100  الخدمات اللوجستية والنقل  قطر  م.م.أجيليتي ذ
  ٪100    ٪100  تجارة المواد الكيميائية والنقل  قطر  م.م.ذ شركة الخليج للمخازن للكيماويات

  قطر  م.م.ذشركة الخليج للمخازن للمشاريع 
اإلستثمار في المشاريع 

  ٪100    ٪100  الخاصة
  ٪100    ٪100  التخزين والنقل  المتحدةاإلمارات العربية   م.م.جي دبليو سي جلوبل ترانسبورت ذ

  قطر  م.م.مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ
التجارة في المواد الغذائية 

  ٪51    ٪51  والمواد اإلستهالكية األخرى
 فروع –جي دبليو سي السعودية 

  المملكة العربية السعودية  والدمام وجدة الرياض
تحضير وتطوير وإدارة 

  ٪100    ٪100  المخازن
  -    ٪100  التخزين والنقل  جمهورية نيجيريا  شركة الخليج للمخازن المحدودة

  
  إستبعاد المعامالت عند التوحيد  
 تحضـير  يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت وأية أرباح غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة عند   

  .البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
    

  السياسات المحاسبية الهامة  
مطابقة لتلك المسـتخدمة فـي إعـداد    الموحدة البيانات المرحلية المختصرة هذه إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد   

  :فيما عدا السياسات الموضحة أدناه. 2012ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل للمجموعة البيانات المالية
  

  :2013يناير  1للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد المفعول  ةالمعايير التالية الساري المجموعةخالل الفترة طبقت   
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  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2
  
  

  المحتوى  المعيار 
    

سارى المفعول للفترات التى تبدأ ) (تعديل(عرض بنود إيرادات شاملة أخرى   1معيار المحاسبة الدولي 
  )2012يوليو  1بعد فى أو 

  )2013يناير  1سارى المفعول فى ) (معدل(منافع الموظفين   19معيار المحاسبة الدولي 
يناير  1سارى المفعول فى (االستثمار فى شركات زميلة ومشاريع مشتركة   28معيار المحاسبة الدولي 

2013(  
سارى () تعديل(لمالية والمطلوبات المالية تصفية الموجودات ا –إيضاحات   7المعيار الدولي للتقارير المالية 

  )2013يناير  1المفعول فى 
البيانات المالية المنفصلة  27، معيار المحاسبة الدولى الموحدة البيانات المالية  10المعيار الدولي للتقارير المالية 

  )2013يناير  1سارى المفعول فى (
يناير  1سارى المفعول فى (اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى   12المعيار الدولي للتقارير المالية 

2013(  
  )2013يناير  1سارى المفعول فى (قياس القيمة العادلة   13المعيار الدولي للتقارير المالية 

    
المحاسبية أو ، ولكن لم يكن لها أى تأثير على السياسات 2013التعديالت التالية للمعايير أصبحت سارية المفعول فى 

:المركز المالى أو األداء المالى للمجموعة  
 

  المحتوى  المعيار 
    

  )تعديل(إسترداد الضريبة الخاصة بالموجودات األساسية  –ضرائب الدخل   12 الدولي المحاسبة معيار
التضخم الحاد وإلغاء التواريخ بالنسبة للمؤسسات التي  –ألول مرة  تطبيق  1المعيار الدولي للتقارير المالية 

  )تعديل(للمرة األولي  تطبقه
  تعزيز متطلبات إيضاح إلغاء االعتراف –إيضاحات : األدوات المالية  7المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
.يسرى مفعوله بعدأصدر ولكن لم أخر  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألى معيار أو تفسير أو تعديل
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  معلومات القطاع  3
كمـا   للمجموعةإلى ثالث قطاعات تشغيلية مبنية على النشاطات التجارية المجموعة ألغراض اإلدارة ، تم تقسيم نشاطات   

  :يلي
  

 .والنقل االستالم والتسليم والتغليف عمليات التخزين وويتضمن  العمليات اللوجستيةقطاع  -

 .ويتضمن خدمات الشحن البري والجوي والبحري الشحنقطاع  -

  .تضمن التجارةتأخرى و -
  

يـتم  . اءبصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األد التشغيلتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات   
  .على ربح أو خسارة التشغيلاً ءتقييم أداء القطاعات بنا

  
رتي الستة أشهر المنتهيتين فـي  تلف للمجموعةالجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية   

  :على التوالي 2012و  2013يونيو  30
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  تتمة -معلومات القطاع   3
  

 2013يونيو  30ستة أشهر منتهية في 
  اإلجمالي    غير محددة    أخرى    الشحن    عمليات لوجستية  )غير مدققة(

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

  261.400.434    -    5.278.792    81.930.945    174.190.697  إيرادات القطاع
                    

  51.475.768    235.898    )1.242.301(    2.862.765    49.619.406  القطاع) خسارة(/ ربح 
  

 2012يونيو  30ستة أشهر منتهية في 
  اإلجمالي    غير محددة    أخرى    الشحن    عمليات لوجستية  )غير مدققة(

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

  230.453.629    -    19.318.547    75.252.463    135.882.619  إيرادات القطاع
                    

  39.063.360    )769.133(    )2.847.401(    5.783.998    36.895.896  القطاع) خسارة( / ربح
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  تتمة -معلومات القطاع   3

  .2012ديسمبر  31و  2013يونيو  30كما في  بالمجموعةالجدول التالي يبين موجودات قطاعات التشغيل   
  

  اإلجمالي    غير محددة    أخرى    الشحن    عمليات لوجستية  القطاعموجودات 
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    
  1.711.712.083    179.427.795    14.042.402    126.725.420    1.391.516.466  )غير مدققة( 2013يونيو  30
                    

  1.579.633.347    99.427.795    26.542.080    116.078.044    1.337.585.428  )مدققة( 2012ديسمبر  31
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  يرادات اإل  4

  يونيو  30    
2013  

  يونيو  30  
2012  

  ريال قطري    قطريريال     
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

        
  135.882.619    174.190.697  عمليات لوجستية

  75.252.463    81.930.945  الشحن
  19.318.547    5.278.792  أخرى

        
  261.400.434   230.453.629 

  
  المباشرةالتكاليف   5

  يونيو  30    
2013  

  يونيو  30  
2012  

  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

        
  59.901.019    65.141.038  رسوم شحن البضائع

  33.794.091    39.951.405  تكلفة الموظفين
  16.264.588    24.363.679  إستهالك

  17.881.176    12.640.436  تكاليف لوجستية
  7.357.356    8.020.664  إصالحات وصيانة

  4.215.843    3.932.925  وقود
  2.549.176    1.738.645  مياه وكهرباء

  1.005.458    875.923  تأمين
  1.220.721    745.868  أجور عمال من الباطن

  13.673.189    8.750.341  أخرى
        
  166.160.924   157.862.617 
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  عقارات واآلت ومعدات   6

    
  الشراء واإلستبعاد   
 13.8بلغـت قيمتهـا   عقارات واآلت ومعدات بشراء  المجموعةقامت ،  2013يونيو  30المنتهية في أشهر خالل الستة   

  ). مليون ريال قطري 17.2:  2012يونيو  30 ،مليون ريال قطري  49.2 : 2012ديسمبر  31(مليون ريال قطري 
  

يونيـو   30خالل الستة أشهر المنتهية في  ألف ريال قطرى 82موجودات صافى قيمتها الدفترية المجموعة بإستبعاد  قامت  
خسائر مـن   صافىعن ذلك  ونتج،  )ال شىء:  2012يونيو  30، ريال قطري  ألف 100:  2012ديسمبر  31( 2013

ال :  2012يونيو  30ف ريال قطري ، أل 84.4 خسارة بلغت : 2012ديسمبر  31(. ألف ريال قطرى 1بلغت  اإلستبعاد
  ).شىء

  
   مشروعات قيد التنفيذ  7

    
فى نهايـة   وليست جاهزة لالستخدامتشتمل المشروعات قيد التنفيذ على تكلفة الموجودات المستحوذ عليها وتحت اإلنشاء   

ومحطة كهرماء الفرعيـة   مشروع لوجستيك فيلدج قطرل على إنشاءات البنية التحتيةتشتمل تلك الموجودات . فترة التقرير
:  2012ديسـمبر   31(مليون ريال قطرى  179.4 2013يونيو  30وإنشاء مخزن فى مسيعيد وبلغت القيمة الدفترية فى 

بعد اكتمال تلك الموجودات سوف تسـتخدم   .)مليون ريال قطري 146:  2012يونيو  30مليون ريال قطري ،  299.1
  .بويبها تباعافى توفير الخدمات اللوجستية وسيعاد ت

  
مليـون ريـال    8.55ما يقرب  2013يونيو  30بلغت تكاليف اإلقتراض التي تم رسملتها خالل الستة أشهر المنتهية في    

وكـان معـدل   ). مليون ريال قطري 6.5:  2012يونيو  30مليون ريال قطري ،  14.2:  2012ديسمبر  31(قطري 
٪ ، وهو معـدل الفائـدة الفعلـي للقـرض     2.4متوسط المرجح المستخدم لتحديد قيمة تكاليف اإلقتراض المؤهلة لرسملة 

  . المحدد
  
   إنخفاض القيمة  8
  

   الشهرة   
. إحتمالية إنخفاض القيمـة وعندما تتوافر ظروف تشير إلى ) ديسمبر 31كما في (ار إنخفاض قيمة الشهرة سنوياً بيتم إخت  

ار المجموعة إلنخفاض قيمة الشهرة واألصول غير الملموسة ذات أجل غير محدد على حساب القيمـة فـي   بويستند إخت
إن اإلفتراضات الرئيسية المسـتخدمة لتحديـد القيمـة القابلـة     . اإلستخدام والتي تستخدم نموذج التدفقات النقدية المخفضة

   .2012ديسمبر  31المختلفة قد تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في  لإلسترداد لوحدات النقد
  

تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار العالقة مابين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ، من بين عوامـل أخـرى ، عنـد مراجعـة       
كانت القيمة السوقية للمجموعة أعلى من القيمة الدففترية ألسهمها ، مما يـدل   2013يونيو  30في . مؤشرات اإلنخفاض

  .على عدم إنخفاض قيمة الشهرة
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  اإلستثمارات المتاحة للبيع   9

 1.014.124ونتج عن ذلك خسارة بلغت  2012يونيو  30خالل قامت المجموعة بإستبعاد كل إستثماراتها المتاحة للبيع 
  . ريال قطري

  
  موجودات غير ملموسة  10

  يونيو  30    
2013  

ديسمبر  31  
2012  

  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  154.680.648    148.033.833  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

  )6.646.815(    )3.323.407(  للسنة/ اإلطفاء للفترة 
        

  148.033.833   144.710.426  للسنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
  

  .2012يونيو  30للستة أشهر المنتهية في مليون ريال قطري  3.3 اإلطفاءقيمة بلغ  :إيضاح  
  

  أرصدة مدينة أخرىومدينون ال  11
  يونيو 30    

2013  
ديسمبر  31  

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  138.768.890    143.116.580  مدينون تجاريون

  40.288.880    28.630.309  دفعات مقدمة
  24.055.905    23.049.216  مصاريف مدفوعة مقدماً

  21.114.188    10.507.234  إيرادات مستحقة 
  4.194.048    5.569.990  ذمم مدينة أخرى

        
  210.873.329   228.421.911 

  
:  2012ديسـمبر   31(ريـال قطـري    7.654.675، انخفضت قيمة موجودات مالية بمبلـغ   2013يونيو  30كما في   

  ).ريال قطري 6.904.675
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  تتمة -المدينون وأرصدة مدينة أخرى   11

  :الحركة في مخصص انخفاض الموجودات المالية كالتالي  
  

ديسمبر  31    2013يونيو  30    
2012  

  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  4.023.274    6.904.675  السنة / الرصيد في بداية الفترة 

  2.881.401    750.000  السنة  / إضافة للفترة 
        

 6.904.675   7.654.675  السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

  
  .ريال قطري ألف 841بلغ  2012يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  صافى مخصص إنخفاض الموجودات: إيضاح  

  
  نقد وما في حكمهال  12

  يونيو 30    
 2013  

ديسمبر  31  
2012  

  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  116.969.115    79.276.153  أرصدة بنوك ونقد 

  -    80.000.000  يوماً 90ودائع ألجل بإستحقاق أصلي أقل من 
        
  159.276.153    116.969.115  

  
  رأس المال   13

  يونيو  30    
2013  

ديسمبر  31  
2012  

  ريال قطري    ريال قطري    )بالريال القطرى(رأس المال المصدر والمدفوع 
  )مدققة(    )غير مدققة(  )ريال قطرى للسهم 10القيمة االسمية للسهم العادى (
        

  396.341.460    396.341.460  السنة / الرصيد في بداية الفترة 
  -    79.268.290  )14إيضاح (السنة / خالل الفترة  مجانية أسهمإصدار 

        
 396.341.460   475.609.750  السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
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  تتمة  –رأس المال   13
  يونيو  30    

2013  
ديسمبر  31  

2012  
  عدد األسهم     عدد األسهم     
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  39.634.146    39.634.146  السنة / الرصيد في بداية الفترة 

  -    7.926.829  )14إيضاح (السنة / إصدار أسهم مجانية خالل الفترة 
        

 39.634.146   47.560.975  السنة/ الرصيد في نهاية الفترة 
  

  توزيعات أرباح   14
بما  إعتماد توزيع سهم واحد لكل خمسة أسهمبإعالن و 2013 مارس 5في انعقدت والتى  العامة للمساهمينقامت الجمعية   

تم إعـالن    :2011ديسمبر  31للسنة المنتهية في . (ريال قطري 79.268.290بإجمالي مبلغ سهم  7.926.829يساوي 
  ).كتوزيعات أرباح نقدية مليون ريال قطري 59.4ريال قطري للسهم بإجمالي  1.5ودفع 

  

  تحمل فوائد وتسهيالت قروض  15
ديسمبر  31    2013   يونيو 30    

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  650.550.913    744.911.433  قرض لوجستيك فيلدج قطر 

  95.031.060    73.037.857  قروض ألجل أخرى 
  11.122.880    9.695.374  أخرى قروض مشاريع

  -    3.347.414  استيرادقروض 
        
  830.992.078    756.704.853  
        

ديسمبر  31    2013يونيو    30    
2012  

  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
      :تظهر القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد في بيان المركز المالي الموحد كالتالي

        
  89.452.819    121.016.456  جزء متداول

  667.252.034    709.975.622  متداولغير جزء 
        
  830.992.078   756.704.853 

  
: 2012ديسـمبر   31(مليون ريال قطـري   131.7اقترضت المجموعة مبلغ  2013يونيو  30خالل الفترة المنتهية في   

   ).مليون ريال قطري 253.5: 2012يونيو 30مليون ريال قطري،  404.3
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  تتمة –قروض وتسهيالت تحمل فوائد   15

تحمـل القـروض تكـاليف    . ومشاريع أخرى للمجموعة مشروع لوجستيك فيلدج قطرتم الحصول على القروض لتمويل   
القروض ألجـل األخـرى تـم     .تلك المشاريعمستودعات داخل هذه القروض مضمونة مقابل . تمويل باألسعار التجارية

ـ . الحصول عليها من مؤسسات مالية محلية لتمويل مشاريع رأسمالية أخرى للمجموعة  لتحمل تلك القروض تكاليف تموي
وتعين متحصـالت  تم ضمان تلك التسهيالت بضمان شركات من الشركة . باألسعار التجارية ومضمونة بإيرادات الشركة

  .يرادات لحساب المقرضاإل
  

  مستحقة الدفعالمصاريف الدائنون وال  16
    

  
ديسمبر  31    2013يونيو  30

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  11.950.224    19.603.616  دائنون تجاريون

  39.044.780    40.316.699  مصاريف مستحقة الدفع
  -    2.879.777  إيرادات مؤجلة

  26.166.169    23.052.720  ذمم دائنة أخرى
  2.022.106    -  مخصص للمساهمة فى صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية

        
  85.852.812   79.183.279 

   
  معامالت األطراف ذات العالقة   17

  

ل فيها مع أطراف ذات عالقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية ويوضح الجدول التالي إجمالي مبالغ المعامالت التي تم الدخ  
 31و  2013يوينو  30، كما يوضح األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما في  2012يونيو  30و  2013يونيو  30في 

  .2012ديسمبر 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  
  :الموحد المدرجة في بيان الدخل الشاملفيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة   

  
  يونيو 30    2013يونيو  30    

 2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  8.867.215    2.299.323  إيرادات

        
 31.797.270   21.190.267  شراء خدمات
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  تتمة - معامالت األطراف ذات العالقة   17

  
  العالقةأرصدة األطراف ذات   
  :األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي  

  
ديسمبر  31    2013يونيو  30    

2012  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  855.686    401.810  مدينون تجاريون

        
 5.643.694   4.846.950  دائنون تجاريون

  
  مكافأة المسؤولين الرئيسين باإلدارة  
  :بلغت المكافآت للمسؤولين باإلدارة خالل السنة كالتالي  

  يونيو 30    2013يونيو  30    
 2012  

  ريال قطري    ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  2.200.873    855.344  منافع قصيرة األجل
  138.794    12.888  مكافآت نهاية الخدمة

        
  868.232   2.339.667 

  
  اإللتزامات   18

 181: 2012ديسمبر  31(مليون ريال قطري  217، دخلت المجموعة في إلتزامات رأسمالية بلغت  2013يونيو  30في   
  .تتعلق بإكمال المشاريع وإلتزامات رأسمالية متعلقة باإليجارات التشغيلية) مليون ريال قطري
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  الربح األساسي والمخفف للسهم  19

 لعدد المرجح المتوسط على األم الشركة في للمساهمين العائد الفترة ربح صافي بتقسيم للسهم األساسي الربح يحتسب  
  .الفترة خالل القائمة العادية األسهم

  
 العائد يعادل للسهم المخفف العائد فإن وبالتالي ، الفترة خالل وقت أي في أصدرت مخففة تكون أن يحتمل أسهم توجد ال  

  .للسهم األساسي
  

  اشهر المنتهية في ةللست 
  يونيو 30 

2013 
  يونيو 30 

2012 
  )غير مدققة(   )غير مدققة( 
    

 40.458.586  52.084.495 )ريال قطري( األم الشركة في للمساهمين العائد الفترة ربح
    

 47.560.975  47.560.975  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط
    

 0.85  1.10 )ريال قطري( للسهم والمخفف األساسي الربح

  
  اشهر المنتهية في ةللست 
  يونيو 30  

2013 
  يونيو 30 

2012 
  عدد األسهم   عدد األسهم  
  )غير مدققة(   )غير مدققة(  
  )معدل(     

        المتوسط المرجح لعدد األسهم تم إحتسابه كما يلي 
        

  39.634.146    39.634.146  أسهم مؤهلة في بداية الفترة 
  7.926.829    7.926.829  )14إيضاح (إصدار أسهم مجانية خالل الفترة 

        
 47.560.975   47.560.975  الرصيد في نهاية الفترة

  
  :إيضاح  

 30للسهم المعلن مسبقا كما فى تعديل الربح ولذلك تم ). 14إيضاح (خالل السنة ، قامت الشركة بإصدار أسهم مجانية 
  .، ليعكس تأثير تلك المعاملة2012يونيو 

  


