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  إلى السادة المساهمين الكرام  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
   ق.م.ش الخليج للمخازنشركة 

  
وشــركاتها ") الشــركة("ق .م.شالخلــيج للمخــازن المرفقــة لشــركة الموحــدة لقــد دققنــا البيانــات الماليــة 

 ٣١كمـا فـي الموحـدة بيـان المركـز المـالي والتـي تتضـمن ") المجموعة"يشار إليهم جميعًا بـ(التابعة 
حقـــوق التغيـــرات فـــي وبيـــان الموحـــد الشـــامل  الـــدخلبيـــان و  الموحـــد وبيـــان الـــدخل ٢٠١١ديســـمبر 
للسنة المنتهية فـي ذلـك التـاريخ ، وملخـص ألهـم  الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد المساهمين

   .السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرى
  

  اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسئولية 
وعرضها بصـورة عادلـة وفقـًا للمعـايير الموحد إعداد البيانات المالية مسؤول عن اإلدارة مجلس إن 

الماليــة ، وهــو مســؤول كــذلك عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي يراهــا ضــرورية للتقــارير  الدوليــة
  .إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية سواء الناتجه عن اإلختالس أو الخطأ

  
  الحسابات يمسئولية مراقب

أعمــال التــدقيق التــي قمنــا  إلــىاســتنادًا  الموحــدة البيانــات الماليــة إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي حــول
لقد تم تدقيقنا وفقـًا لمعـايير التـدقيق الدوليـة التـي تتطلـب أن نتقيـد بمتطلبـات آداب المهنـة وأن . بها

نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات الماليـة خاليـة مـن 
  .أخطاء جوهرية

  
ت للحصــــول علــــى أدلــــة بشــــأن المبــــالغ واإلفصــــاحات التــــي يشــــتمل التــــدقيق علــــى القيــــام بــــإجراءا

تم اختيار هـذه اإلجـراءات بنـاء علـى تقـديرنا بمـا فـي ذلـك تقيـيم . الموحدة تتضمنها البيانات المالية
عنـد إجـراء . مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانـات الماليـة ، سـواء الناتجـة عـن اخـتالس أو خطـأ

أنظمة الضبط والرقابـة الداخلية المتعلقـة بإعـداد الشـركة للبيانـات تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار 
المالية وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسـبة  ولـيس لغـرض إبــداء 

ويشـتمل التـدقيق أيضـًا علـى تقيـيم مـدى . رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشـركة
المحاســـبية المســـتخدمة ومعقوليـــة التقـــديرات المحاســـبية المعـــدة مـــن قبـــل اإلدارة  مالئمـــة السياســـات

  .الموحدة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية



   
  
  

  إلى السادة المساهمين الكرام  تقرير مراقبي الحسابات المستقلين
  تتمة - ق.م.ش الخليج للمخازنشركة 

  
عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتـوفر أساسـًا معقـوًال يمكننـا مـن باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا 

  .إبداء رأينا
  

  الرأي
، المركــز المــالي  الماديــة، مــن كافــة النــواحي  تظهــر بعدالــة الموحــدة ن البيانــات الماليــةأفــي رأينــا 
النقديــة للسـنة المنتهيـة فـي ذلـك  هاوتـدفقاتأداءهـا المـالي و  ٢٠١١ديسـمبر   ٣١كما في  للمجموعة

  .الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالتاريخ وفقًا 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وقـد أجـري الجـرد وفقـًا تحـتفظ بسـجالت محاسـبية منتظمـة  المجموعـةونؤكد أيضـًا أنـه فـي رأينـا أن 

 ٥وأن البيانــات الماليــة تتفــق مــع أحكــام قــانون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم لألصــول المرعيــة 
كمـا نؤكـد أيضـًا أن المعلومـات الماليـة الـواردة فـي التقريـر  .للشـركة األساسـيوالنظام  ٢٠٠٢لسنة 

د حصــلنا علـى جميــع ـلقـ. السـنوي ألعضـاء مجلــس اإلدارة متطابقـة مــع دفـاتر وسـجالت المجموعــة
وحســب علمنـا واعتقادنـا لـم تقـع .  ضاحات التـي رأيناهـا ضـرورية ألغـراض تـدقيقناالمعلومات واإلي

خــالل الســنة مخالفــات ألحكــام القــانون المــذكور أعــاله أو النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد 
كمــا نؤكــد أن المعلومــات الماليــة  .أو مركزهــا المــالي المجموعــةعلــى نشــاط  مــادييكــون لــه تــأثير 
  .للمجموعةرير السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع السجالت المحاسبية الواردة في التق

  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  

  زيــاد نــــادر   
  ٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١٢يناير  ١١الدوحة في   



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣ - 

  
  الموحدبيان الدخل 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  اتيضاحإ  
          

  ٨٧,٥٦٣,٦١٢    ٤١٩,٥٧٤,١٠٧  ٥  اإليرادات 
 )٥٤,٧٣٧,٧٧٣(   )٣٠٥,٣٥١,٥٥٦(  ٦  التكاليف المباشرة

          
  ٣٢,٨٢٥,٨٣٩    ١١٤,٢٢٢,٥٥١    إجمالي الربح

          
  ٥,٩٠٥,٧٣٥    ١,٥٣٢,٣٤٢  ٧  إيرادات أخرى

  ٣٥,٨٣٨,٦٣١    ٤,٠٨٠,٩٠٥  ١١  أرباح من إعادة تقييم عقارات استثمارية
  )٨,٢٤٣,٢٢٣(    )٢١,٧١١,٩١٣(    تكاليف موظفين

  )٨٦٦,٠١٠(    )٦٠٠,٠٠٠(  ١٤  صافي خسارة من انخفاض قيمة المدينين التجاريين
 )١٠,٣٤١,٦١٤(    )٢٩,٨٧٧,٣٣٦(  ٨  مصروفات إدارية وعمومية

  )٤,١١١,٧٨٥(    )٥,٩١٢,٤٧٠(    تكاليف تمويل
          

  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٦١,٧٣٤,٠٧٩    ربح السنة
          

          :توزع إلى
  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٦١,٧٣٣,٠٣٧    الشركة األم في مساهمينلا

  -    ١,٠٤٢    يطر عليهاسغير الم الحقوق
          
    ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٦١,٧٣٤,٠٧٩  
          

  ٢,٠٤    ١,٥٦  ٩  العائد األساسي والمخفف للسهم
          )للمساهمين بالشركة األم دالعائ(
          )لایر قطري لكل سهم(
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤ - 

   
  الموحد الشامل بيان الدخل

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري    
          

 ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٦١,٧٣٤,٠٧٩    ربح السنة
          

          إيرادات شاملة أخرى للسنة
  ٣٩٥,٦٧٧    )٧٠٦,٨٣٢(    ة للبيعحإستثمارات متاإعادة تقييم ربح من  )الخسارة( صافي

  ٣٩٥,٦٧٧    )٧٠٦,٨٣٢(    الدخل الشامل األخرى للسنة ) الخسارة(
          

 ٥١,٤٠٣,٢٥٠    ٦١,٠٢٧,٢٤٧    إجمالي الدخل الشامل للسنة
  

          :إلى موزعة
 ٥١,٤٠٣,٢٥٠    ٦١,٠٢٦,٢٠٥    الشركة األم مساهمي

  -    ١,٠٤٢    يطر عليهاسللحقوق غير الم
          
    ٥١,٤٠٣,٢٥٠    ٦١,٠٢٧,٢٤٧



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥ - 

   
    الموحدبيان المركز المالي 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  
       
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  اتإيضاح  
          

          الموجودات 
       الموجودات غير المتداولة
٤١٨,٨٤٢,٠٠٨  ٦٦٦,٤٤٣,٣٥٦ ١٠  عقارات وآالت ومعدات

 ٤١,٧٤١,٠١٥  ٩٥,٣٧٦,٥٩٥ ١١  عقارات استثمارية
 -  ١٥٤,٦٨٠,٦٤٨ ١٢  موجودات غير ملموسة 

 ٢,٥٦٩,٩٨٤  ١,٨٦٣,١٥٢ ١٣  استثمارات مالية متاحة للبيع
        

٤٦٣,١٥٣,٠٠٧  ٩١٨,٣٦٣,٧٥١
       

       الموجودات المتداولة
 ١,٢٠٠,٢٢٣  ١٠,٣٢١,٩٧٧  مخزون
 ٤٧,٥٧٧,٥٣٣  ٢٣٩,٥٨٢,٦٠٩ ١٤  وذمم مدينة أخرى تجاريون مدينون

 ٩٦,٨٧٧,٦٠٧  ٨٠,٦٥٣,٨٠٩ ١٥  أرصدة لدى البنوك ونقد 
        

١٤٥,٦٥٥,٣٦٣  ٣٣٠,٥٥٨,٣٩٥
        

٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠  ١,٢٤٨,٩٢٢,١٤٦ إجمالي الموجودات
      

    المطلوبات المساهمين و حقوق 

    حقوق المساهمين

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠ ١٦ رأس المال
 ٦٧,٦٩٦,٣٢١  ٢٢١,٣٥٤,٨٦١ ١٧  احتياطي قانوني

 )٢٥١,٩٦٦(  )٩٥٨,٧٩٨(  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 ٣١,٤٧١,١٠٩  ٦٦,٦٦٠,٧٩٤ أرباح مدورة 

      
٣٤٨,٩١٥,٤٦٤  ٦٨٣,٣٩٨,٣١٧ في الشركة األم المساهمينموزع على 

  -   ٣,٤٣١,٠٤٢  حقوق األطراف غير المسيطرة
      

٣٤٨,٩١٥,٤٦٤  ٦٨٦,٨٢٩,٣٥٩ مجموع حقوق المساهمين
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٦ - 

  تتمة – الموحد بيان المركز المالي  
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
 
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
     

    المطلوبات غير المتداولة

 ١٨٩,٢٧٨,١٩٦   ٣٤٦,١٩٤,٦٧١ ١٩  قروض وتسهيالت 
  ١,٥٩٥,٤٦٩    ٧,٩٧٧,٦١٠ ٢٠  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

        
١٩٠,٨٧٣,٦٦٥  ٣٥٤,١٧٢,٢٨١

      
    المطلوبات المتداولة

  ٢١,٩٩٧,٢٧١   ١٠٧,٩٥٣,٠٧٦ ٢١  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
  ٢٩,٩٥٦,٠٨٢   ٧٥,٢٩٨,٥٢٠ ١٩  قروض وتسهيالت 
  ١٧,٠٦٥,٨٨٨    ٢٤,٦٦٨,٩١٠  مبالغ محتجزة دائنة

        
٦٩,٠١٩,٢٤١  ٢٠٧,٩٢٠,٥٠٦ 

        
٢٥٩,٨٩٢,٩٠٦  ٥٦٢,٠٩٢,٧٨٧ إجمالي المطلوبات

        
٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠  ١,٢٤٨,٩٢٢,١٤٦  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
  
  

..............................  ............................  
  الشيخ فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني  محمد إسماعيل العمادي

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧ - 

   
  الموحدبيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  إيضاح  
          
          

          األنشطة التشغيلية
  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٦١,٧٣٤,٠٧٩    ربح السنة

          :التعديالت للبنود التالية
  ١٩,٠٧٠,٣٩٧    ٣٢,٨٧٠,٧٤٧  ١٠  االستهالك

  -    ٦,٦٤٦,٨١٥  ١٢  الموجودات الغير ملموسةإطفاء 
  )٣٥,٨٣٨,٦٣١(    )٤,٠٨٠,٩٠٥(  ١١  أرباح من تقييم استثمارات عقارية

  )١,٩٢٧,٣٤٦(    -    أرباح من استبعاد استثمارات مالية متاحة للبيع
  ٨٦٦,٠١٠    ٦٠٠,٠٠٠  ١٤  )صافي(انخفاض قيمة مدينون تجاريون 

  )٦٢١,٧٠١(    )٢١,١٥٩(    من استبعاد عقارات وآالت ومعدات ربح
  ٤٤٣,٨٠٤    ٢,٤٢٠,٣٣٨  ٢٠  مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ٤,١١١,٧٨٥    ٥,٩١٢,٤٧٠    تكاليف تمويل
  )٢,٤٣٨,١٦٤(    )١,٤١٧,٣٠٨(    إيرادات فوائد

          
  ٣٤,٦٧٣,٧٢٧    ١٠٤,٦٦٥,٠٧٧    :قبل التغيرات في رأس المال العامل األرباح التشغيلية

          
          :المال العامل تغيرات رأس

  )٦٥٨,٣٣٢(    )٨,٨٦٩,٣٨٠(    مخزون
  ٩,٩٠٦,٨٨٥    )٧٦,٥٩٦,١٤٤(    مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى

  ١٢,٩٨٣,١١٢    ٦٤,٠٩٦,١٠٢    دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
  ١٦,٧٥٢,٨٧٥    ٧,٦٠٣,٠٢٢    مبالغ محتجزة دائنة

          
  ٧٣,٦٥٨,٢٦٧    ٩٠,٨٩٨,٦٧٧    النقد من األنشطة التشغيلية

          
  )٤,١١١,٧٨٥(    )٥,٩١٢,٤٧٠(    تكاليف تمويل مدفوعة

  )١٢٣,٩٣٠(    )٧٢٠,٤٤٢(  ٢٠  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  )٢٤٥,٦٦٥(    )١,٢٧٥,١٨٩(    مساهمة لدعم األنشطة االجتماعية والرياضية

  ٢,٤٣٨,١٦٤    ١,٤١٧,٣٠٨  ٧  إيرادات فوائد مستلمة
          

  ٧١,٦١٥,٠٥١    ٨٤,٤٠٧,٨٨٤    من األنشطة التشغيلية صافي النقد
          

          األنشطة االستثمارية
)١٨٩,٣٨٨,٤٧١(  )٢٠٨,٠٤٤,٤٨١(  ١٠  شراء عقارات وآالت ومعدات

  -    )٢٦,٦٦٥,٨٧٩(  )ب(٤  شراء شركات تابعة ، صافي بعد النقد المستلم 
  ٣,٦٥٧,١٢٤    ١٨٤,٠٦٥    متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات

  ٢٧,٣٣٩,٨٢٣    -    متحصالت من بيع استثمارات مالية متاحة للبيع
    

      
)١٥٨,٣٩١,٥٢٤(  )٢٣٤,٥٢٦,٢٩٥(    المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨ - 

   
  

   تتمة -الموحد  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  إيضاح  
          
          

          التمويليةاألنشطة 
  ١٢٧,٩٢٩,٠٠٤    ١٥٥,٤٦٤,٦١٣    القروض والتسهيالت فيصافي الحركة 

  -    ٣,٤٣٠,٠٠٠    مساهمات من حقوق األقلية 
  -    )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(    مدفوعة  توزيعات أرباح

          
  ١٢٧,٩٢٩,٠٠٤    ١٣٣,٨٩٤,٦١٣    صافي النقد من األنشطة التمويلية

          
  ٤١,١٥٢,٥٣١    )١٦,٢٢٣,٧٩٨(    الزيادة في النقد والبنود المماثلة للنقد) النقص(
          

  ٥٥,٧٢٥,٠٧٦    ٩٦,٨٧٧,٦٠٧    يناير ١النقد والبنود المماثلة للنقد في 
          

  ٩٦,٨٧٧,٦٠٧    ٨٠,٦٥٣,٨٠٩  ١٥  ديسمبر ٣١في البنود المماثلة للنقد النقد و 
 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩ - 

  

  الموحد المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

        الشركة األم عائدة إلى مساهمي  

    احتياطي قانوني    المالرأس   
التغيرات 
 المتراكمة في
   القيمة العادلة

أرباح / خسائر 
   المجموع   متراكمة

حقوق األطراف 
   غير المسيطرة

إجمالي حقوق 
  المساهمين

  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                          

  ٢٩٩,٠٣٣,٠٦٨    -    ٢٩٩,٠٣٣,٠٦٨   )١٢,٩١٤,٨٥٣(    )٦٤٧,٦٤٣(    ٦٢,٥٩٥,٥٦٤    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 
                          

  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    -    ٥١,٠٠٧,٥٧٣   ٥١,٠٠٧,٥٧٣        -    -  ربح السنة 
  ٣٩٥,٦٧٧    -    ٣٩٥,٦٧٧       ٣٩٥,٦٧٧    -    -  اآلخرالدخل الشامل 

  ٥١,٤٠٣,٢٥٠   -   ٥١,٤٠٣,٢٥٠   ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٣٩٥,٦٧٧    -    -  إجمالي الدخل الشامل للسنة
تحويل إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية 

  )١,٥٢٠,٨٥٤(   -   )١,٥٢٠,٨٥٤(   )١,٥٢٠,٨٥٤(    -    -    -  )أ٢١إيضاح (الرياضية و 
  -   -   -   )٥,١٠٠,٧٥٧(    -    ٥,١٠٠,٧٥٧    -  تحويل إلى اإلحتياطي القانوني 

                       
  ٣٤٨,٩١٥,٤٦٤    -    ٣٤٨,٩١٥,٤٦٤   ٣١,٤٧١,١٠٩    )٢٥١,٩٦٦(    ٦٧,٦٩٦,٣٢١    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  
  ٦١,٧٣٤,٠٧٩    ١,٠٤٢    ٦١,٧٣٣,٠٣٧   ٦١,٧٣٣,٠٣٧    -    -    -   السنةربح 

  )٧٠٦,٨٣٢(    -    )٧٠٦,٨٣٢(   -    )٧٠٦,٨٣٢(    -    -  الخسارة الشاملة األخرى
                         

  ٦١,٠٢٧,٢٤٧   ١,٠٤٢   ٦١,٠٢٦,٢٠٥   ٦١,٧٣٣,٠٣٧    )٧٠٦,٨٣٢(    -    -  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
                         

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -   ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -    -    ١٥٣,٦٥٨,٥٤٠    ١٤٦,٣٤١,٤٦٠  )١٧و ١٦إيضاحي (إصدار أسهم 
  )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(   -   )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(   )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(    -    -    -  )١٨ إيضاح(توزيعات أرباح مدفوعة 

تحويل إلى صندوق األنشطة اإلجتماعية 
  )١,٥٤٣,٣٥٢(    -    )١,٥٤٣,٣٥٢(    )١,٥٤٣,٣٥٢(    -    -    -  )أ٢١إيضاح (الرياضية و 

  ٣,٤٣٠,٠٠٠   ٣,٤٣٠,٠٠٠   -   -    -    -    -  مساهمة من اصحاب الحقوق غير المسيطرة 
                       

 ٦٨٦,٨٢٩,٣٥٩    ٣,٤٣١,٠٤٢    ٦٨٣,٣٩٨,٣١٧    ٦٦,٦٦٠,٧٩٤    )٩٥٨,٧٩٨(    ٢٢١,٣٥٤,٨٦١    ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠   ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -١٠- 

  
  تأسيس الشركة ونشاطها  ١

كشــركة مســاهمة عامــة فــي دولــة قطــر وقيــدت بالســجل التجــاري تحــت رقــم ") الشــركة. ("ق.م.تــم تأســيس شــركة الخلــيج للمخــازن ش  
متخصصـــة فـــي تـــوفير وٕاعـــداد وتأســـيس وٕادارة وتـــأجير جميـــع أنـــواع المخـــازن ، ) "المجموعـــة("وشـــركاتها التابعـــة الشـــركة . ٢٧٣٨٦

  .للتداول العام في بورصة قطرمدرجة أسهم الشركة  إن .وخدمات مشابهة أخرىوخدمات شحن البضائع 
  

بقـرار مـن مجلـس  ٢٠١١ديسـمبر  ٣١السنة الماليـة المنتهيـة فـي عن  الموحدة للمجموعةتمت الموافقة على  إصدار البيانات المالية   
  .٢٠١٢يناير  ١١اإلدارة بتاريخ 

  
  أسس توحديد البيانات المالية   ٢

ويشـــار إلـــيهم جميعـــًا (ق وشـــركاتها التابعـــة .م.تتكـــون مـــن البيانـــات الماليـــة لشـــركة الخلـــيج للمخـــازن شالموحـــدة  إن البيانـــات الماليـــة  
ــًا لسياســات موحــدة بمــا يخــص العمليــات المتشــابهة واألحــداث ذات الظــروف  تــم إعــداد ").المجموعــة"بـــ البيانــات الماليــة الموحــدة وفق

وعنــد الضـرورة ، يــتم إجـراء التعــديالت علـى البيانــات الماليـة للشــركات التابعـة لتتماشــى سياسـتها المحاســبية مـع السياســات . المتماثلـة
  .المتبعة من قبل المجموعة

  
تــى تـاريخ توقــف حتوحيـدها  ويســتمرات التابعـة بالكامــل مـن تــاريخ اإلقتنـاء وهــو تـاريخ تحويـل الســيطرة للمجموعـة ، يـتم توحيـد الشــرك  

. الماليــة للشــركة األم وبإســتخدام سياســات محاســبية متطابقــة الفتــرةللشــركات التابعــة لــنفس الماليــة يــتم إعــداد البيانــات . هــذه الســيطرة
  .عجز بالميزانية تؤدي إلىإلى األطراف غير المسيطرة حتى لو كانت  تؤولالخسائر في الشركات التابعة 

    
  :المدرجة أدناه الفروعو  الرئيسية تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركات التابعة  
    

 نسبة إمتالك المجموعة  نشاطها األساسي  بلد التأسيس  الفرع/  التابعة إسم الشركة
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ٪١٠٠  الخدمات اللوجستية والنقل  قطر  م.م.أجيليتي ذ
  ٪١٠٠  النقل   قطر  م .م.جي دبليو سي للمشاريع الخاصة ذ

  ٪١٠٠  اإلستثمار في المشاريع الخاصة  قطر  م.م.شركة بي دبليو سي الخاصة ذ

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

  ٪٥١  اإلستهالكية األخرى 

   الفرع - جي دبليو سي المملكة العربية السعودية
المملكة العربية 

  ٪١٠٠  الخدمات اللوجستية والنقل  السعودية
  

  .ملكيةعلى أنه معاملة حقوق  ، بدون فقدان السيطرة ، يحسب التغيير في حقوق الملكية للشركات التابعة  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -١١- 

  

  المحاسبية الهامةأسس اإلعداد والسياسات    ٣
  

  إستبعاد المعامالت عند التوحيد  
يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت وأية أرباح غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شـركات المجموعـة عنـد تحضـير  البيانـات   

  .المالية الموحدة
  

  حقوق األطراف غير المسيطرة  
تتمثــل حقــوق األطــراف غيــر المســيطرة فــي جــزء مــن األربــاح أو الخســائر وصــافي الموجــودات الغيــر مملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر   

مباشــر مــن قبــل المجموعــة ويــتم عرضــها بشــكل منفصــل فــي بيــان الــدخل الموحــد وضــمن حقــوق المســاهمين فــي بيــان المركــز المــالي 
يــتم إحتســاب إقتنــاء حقــوق األطــراف غيــر المســيطرة بإســتخدام طريقــة إمتــداد . ألمالموحــد منفصــلة عـــن حقــوق المســاهمين للشــركة ا

إذا كانـت تكلفـة الشـراء أقـل . القـيم العادلـة لصـافي الموجـودات المشـتراه كشـهرة عـنإدراج زيـادة تكلفـة الشـراء الشركة األم ، حيث يـتم 
  .الدخل الموحد في سنة الشراءمن القيمة المشتراه ، يتم إدارج النقص عند الشراء مباشرة في بيان 

  
  أسس اإلعداد  
المالية المتاحة للبيع التي تم قياسها  العقارات االستثمارية واالستثماراتتم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء   

 .بالقيمة العادلة
  

  .وفي عرض بياناتها المالية المجموعةوهي العملة المستخدمة في أنشطة  لقد تم اعداد البيانات المالية باللایر القطري  
  

  بيان االلتزام  
  .٢٠٠٢لسنة  ٥رقم  ومتطلبات قانون الشركات التجارية القطريللمعايير الدولية للتقارير المالية  وفقاً أعدت البيانات المالية   

  
  واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية  
، فيما للسنة السابقة البيانات المالية مطابقة لتلك المستخدمة في إعداد البيانات المالية  إعدادإن السياسات المحاسبية المتبعة في   

  .٢٠١١يناير  ١أعتبارًا من التي أصبحت سارية المفعول التعديالت والتفسيرات عدا 
  

  المحتوى  التفسير/ المعيار 
    

   ٢٠١١يناير  ١تاريخ السريان ) تعديل(األطراف ذات العالقة  إفصاحات  ٢٤ الدولي المحاسبة معيار
  ٢٠١٠ فبراير ١تاريخ السريان ) تعديل(العرض : األدوات المالية  ٣٢ الدولي المحاسبة معيار

  )٢٠١٠أصدرت في مايو ( تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -١٢- 

  

  تتمة -المحاسبية الهامة أسس اإلعداد والسياسات    ٣
  

  )تعديل(إفصاحات األطراف ذات العالقة :  ٢٤معيار المحاسبة الدولي   
تـم إدخـال اسـتثناء . تم إيضاح تعريف الطرف ذي العالقة لتسهيل تحديد هذه العالقات خاصة بالنسبة للتأثير الهام واإلدارة المشـتركة  

عليهــــا  بالنســــبة لهــــذه المؤسســــات ســــوف لــــن تنطبــــق. العالقــــة بالحكومــــةجزئــــي مــــن متطلبــــات اإلفصــــاح بالنســــبة للمؤسســــات ذات 
إســم الحكومـــة ) أ: (وبــدًال مــن ذلــك ادخلــت إفصــاحات بديلــة وتتطلــب . ٢٤اإلفصــاحات العامــة المطلوبــة لمعيــار المحاســبة الــدولي 

حديـــد نـــوع وقيمـــة حجـــم المعـــامالت ت) ج(طبيعـــة وقيمـــة المعلومـــات الفرديـــة الهامـــة ) ب(وطبيعـــة عالقتهـــا بالمؤسســـة مقدمـــه التقريـــر 
  .سوف لن تنشأ عن هذا التعديل أية تغييرات على البيانات المالية للمجموعة. األخرى الهامة في مجموعها

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

) أ: (كـأدوات رأسـمالية إذا ) الخيارات أو الضـماناتوبعض (تم تعديل تعريف المطلوبات المالية من أجل تصنيف إصدارات الحقوق   
مــن أجــل شــراء عــدد محــدد مــن ) ب(أعطيــت الحقــوق بالتناســب لجميــع المــالكين مــن نفــس الفيئــة لــألدوات الماليــة غيــر المنشــقة ، و

ثابتــة (صــدر حقوقــًا إعفــاءات للمؤسســات التــي ت م التعــديلديقــ. األدوات الرأســمالية الخاصــة بالمؤسســة مقابــل مبلــغ محــدد بأيــة عملــة
إن الحقـوق المصـدرة . كمشتقات مع إدراج تغيرات القيمـة العادلـة فـي الـربح والخسـارة الحقوقمن معاملة ) بعملة غير عملتها الرسمية

هــذا التعــديل ســوف لــن تنشــأ عنــه ايــة تغييــرات فــي . بعمــالت أجنبيــة والمحتســبة ســابقًا كمشــتقات يــتم تصــنيفها اآلن كــأدوات رأســمالية
   .يانات المالية للمجموعةالب

  
  ) ٢٠١٠أصدرت في مايو (تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية   
أو التحقيـق أو  تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت تنـتج عنهـا تغيـرات محاسـبية ألغـراض العـرض  

إن معظـم التعـديالت يسـري مفعولهـا . تتعلق بمختلف المعـايير الدوليـة للتقـارير الماليـةالقياس ، وكذلك تعديالت صياغية أو تحريرية 
ال يتوقــع حــدوث تغيــرات جوهريــة فــي السياســات . ، ويســمح بــالتطبيق المبكــر ٢٠١١ينــاير  ١للفتــرات الماليــة التــى تبــدأ فــي أو بعــد 

  .المحاسبية نتيجة لهذه التعديالت
    
  :ليس لها أي تأثير على السياسات المحاسبية للمجموعة أو على أدائها أو وضعها المالي التعديالت والتفسيرات التالية  
    

  )تحديد القيمة العادلة للقروض الممنوحة(برامج والء العمالء   ١٣التفسير 
  سداد مطلوبات المالية بأدوات رأسمالية    ١٥التفسير 

  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -١٣- 

  

  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة    ٣
  

  :معايير أصدرت ولم يسري مفعولها بعد
هـذه القائمـة مـن المعـايير والتفسـيرات الصـادرة . المعايير التي أصدرت ولم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ القوائم الماليـة مـذكورة أدنـاه  

. تطبيقهــا فــي وقــت الحــقالتــي تتوقــع المجموعــة أن تكــون لهــا تــأثير علــى اإلفصــحات ، المركــز المــالي وعلــى األداء عنــد هــي تلــك 
والمجموعـة تـدرس حاليـًا األثـار المترتبـة مـن المعـايير الجديـدة والتـي ستسـري . المجموعة تعتزم إتباع هذه المعايير عندما صبح فعالة

  :على الفترات المحاسبية المقبلة ولن تعتمد في وقت مبكر اي من المعايير المذكورة أدناه
 

  )٢٠١٥يناير  ١ساري المفعول ) (الجزء األول(التصنيف والقياس : األدوات المالية  ٩ة المعيار الدولي للتقارير المالي
  )٢٠١٣يناير  ١ساري المفعول ( الموحدة البيانات المالية  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية 
  )٢٠١٢يناير  ١ساري المفعول (الترتيبات المشتركة   ١١المعيار الدولي للتقارير المالية 
  )٢٠١٣يناير  ١ساري المفعول (اإلفصاحات عن الحقوق في مؤسسات أخرى   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية 
  )٢٠١٣يناير  ١ساري المفعول (قياس القيمة العادلة   ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  

  
  اإليرادات  

ويجب أيضًا أن . ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة الشركةتدرج اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق به منافع اقتصادية إلى 
  :التالية قبل أن تدرج اإليراداتالمعايير الخاصة تستوفي 

  
  العمليات اللوجستية 

اإليرادات اللوجستية تقاس بالقيمة . وتنفيذ طلبات وخدمات النقلفي إدارة المخزونات أساسًا  العمليات اللوجستيةتمثل إيرادات ت
  .يرادات عند إكمال تنفيذ الخدماتويتم تحقيق اإل البضاعة والخدماتمقابل العادلة للمبالغ المستلمة أو المستحقة 

  
  مناولة البضاعة
البحرية والبرية شركات النقل الجوية و نقل من كميات أعمال على إيرادات من مناولة البضاعة عن طريق شراء  ةتحصل الشرك

  .يتم تحقيق اإليرادات عند إكمال تنفيذ الخدمات. إلى العمالء األعمالتلك بيع وٕاعادة المستقلة 
  

  اإليرادات األخرى
  .ومناولة البضاعةتمثل اإليرادات المحققة من قبل األنشطة التي تنشأ خارج شروط العمليات اللوجستية 

  
  الفوائدإيرادات 

  .تدرج إيرادات الفوائد عند استحقاق الفوائد
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   يضاحات حول البيانات الماليةإ
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  -١٤- 
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  والمعدات واآلالتالعقارات   
استبدال  المجموعة عندما تريد . أو خسائر انخفاض القيمة/تقيد العقارت واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و

بأعمار إنتاجية ومعدالت استهالك فردية هذه األجزاء كموجودات تدرج أجزاء هامة من العقارات واآلالت والمعدات على مراحل ، 
ال يحتسب استهالك . حسب تكبدها الموحد وتدرج جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في بيان الدخل. محددة ، على التوالي

  .على األراضي
  

  :التقديرية التالية  اإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على  أساسعلى الموجودات على  االستهالكب يحتس  
  

  سنة  ٢٥  مباني
  سنوات  ٥ - ٣  معدات مكتبية

  سنوات  ٤  أثاث ومفروشات 
  سنوات  ٢٠ - ٥  معدات المخازن

  سنوات  ١٢ – ٥  سيارات
  سنوات  ٤  األدوات والمعدات

  
الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات يحتمل معها عدم استرداد  يعاد النظر في القيمة  

في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها ، يتم تخفيض الموجودات  .القيمة الدفترية
  .متها العادلة ناقصًا تكاليف البيع أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلىإلى القيمة الممكن استردادها وهي قي

  
بند من العقارت واآلالت والمعدات وأي جزء هام مدرج مبدئيًا ، عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع أي منافع يتم إلغاء تحقيق أي   

صافي المتحصالت وهي الفرق في أية أرباح أو خسائر تنشأ عند إلغاء تحقيق الموجودات ، . اقتصادية من استخدامها أو استبعادها
  .عند إلغاء تحقيق الموجوداتالموحد ، تدرج في بيان الدخل من االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات 

  

للفترات في نهاية كل سنة مالية يعاد النظر في القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وطريقة االستهالك ويتم تعديلها   
  .إذا لزم األمرالمستقبلية 

  
  قيد التنفيذالرأسمالية األعمال 

يتم تحويل . المخازن واآلالت والمعدات األخرىإلدارة وٕانشاء مرافق ية قيد التنفيذ من التكاليف المرتبطة بتطوير تتكون األعمال الرأسمال
  .لموجوداتلتلك ااألنشطة التجارية بدء عند  عقارات إستثمارية وعقارات وآالت ومعداتتكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى 
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  العقارات االستثمارية

يحتفظ به للحصول على إيجارات أو لزيادة قيمته ) أرض أو مبنى أو جزء من مبنى ، أو كليهما(العقار االستثماري هو عقار 
إن العقار الذي يكون لدى مستأجر بموجب إيجار تشغيلي يمكن تصنيفه والمحاسبة له كعقار استثماري فقط . الرأسمالية أو لكليهما

  .ستثماريإعقار إذا كان العقار يستوفي تعريف 
  

تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من عقار . العقارات االستثمارية تقاس مبدئيًا بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة
 يتم إدراج. استثماري قائم في تاريخ تكبد التكلفة شريطة توفر معايير التحقيق ، وتستبعد تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثماري

،  اتالقيمة المبدئية ألي عقار مستأجر ومصنف كعقار استثماري بالقيمة العادلة للعقار أو القيمة الحالية للحد األدنى من اإليجار 
بعد التحقيق المبدئي تدرج العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة ، التي تعكس أحوال السوق في تاريخ بيان المركز . أيهما أقل

 .فيها نشأتللسنة التي  الموحدأو الخسائر الناشئة من تغيرات القيم العادلة للعقارات االستثمارية تدرج في بيان الدخل األرباح . المالي
  .معتمدمستقل تحدد القيم العادلة سنويًا من قبل مثمن 

  
يتوقع منفعة اقتصادية مستقبلية يتم إلغاء تحقيق العقارات االستثمارية عندما تستبعد أو عندما تسحب بصفة دائمة من االستخدام وال 

في فترة  الموحد  الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات في بيان الدخليتم تحقيق . من استبعادها
  .االستبعاد

  
إلى عقار  تثمارياسللتحويل من عقار  .يتم التحويل إلى ومن عقارات استثمارية فقط عندما يكون هنالك تغير في استخدام العقار

إذا تم تحويل عقار يشغله . يشغله المالك تكون التكلفة التي تؤخذ للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ تغيير االستخدام
 المالك إلى عقار استثماري تحتسب الشركة هذا العقار وفقًا للسياسة المستخدمة للعقارات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغّير في

  .االستخدام
  

  والشهرةالمجمعة األعمال 
) فــي تــاريخ التبــادل(يــتم قيــاس تكلفــة األعمــال المجمعــة كمجمــوع القــيم العادلــة . تحتســب األعمــال المجمعــة بإســتخدام طريقــة الشــراء  

للموجــودات المقدمــة والمطلوبــات المتكبــدة أو الملتــزم بهــا ، وادوات حقــوق الملكيــة المصــدرة مــن قبــل المجموعــة مقابــل الســيطرة علــى 
إن الموجـــودات والمطلوبـــات المحـــددة والمطلوبـــات . زائـــد أيـــة تكـــاليف تتعلـــق مباشـــرة باألعمـــال المجمعـــة الشـــركة المســـتحوذ عليهـــا ،

يـتم " األعمـال المجمعـة"  ٣شـروط التحقيـق بموجـب المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة  تسـتوفيالمحتملة للشركة المستحوذ عليها والتـى 
  .تحقيقها بقيمتها العادلة في تاريخ اإلستحواذ

  
إن الشــهرة المكتســبة فــي أعمــال مجمعــة يــتم قياســها مبــدئيًا بالتكلفــة وهــي زيــادة تكلفــة األعمــال المجمعــة علــى حصــة المجموعــة فــي   

إذا كانـــت تكلفـــة . صـــافي القيمـــة العادلـــة للموجـــودات والمطلوبـــات المحـــددة والمطلوبـــات المحتملـــة للشـــركة المســـتحوذ عليهـــا المحققـــة
بعـد . عادلة لصافي موجودات الشركة المستحوذ عليها ، يتم تحقيق الفارق مباشرة فـي بيـان الـدخل الموحـداإلستحواذ أقل من القيمة ال

لغـرض فحـص اإلنخفـاض يـتم توزيـع . متراكمـةالقيمـة فـي اليتم قياس الشـهرة بالتكلفـة نـاقص أى خسـائر إنخفـاض التحقيق المبدئي ، 
، علـى كـل وحـدات اإليـرادات النقديـة أو مجموعـات وحـدات اإليـرادات واذ اإلسـتح، مـن تـاريخ  الشهرة المكتسبة ضمن أعمـال مجمعـة

، بغــض النظــر عــن تحويــل موجــودات أو مطلوبــات أخــرى مــن المجموعــة إلــى  ، والتــى يتوقــع أن تســتفيد مــن تجميــع األنشــطة النقديــة
  .أو مجموعة الوحدات تلك الوحدات
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  تتمة - والشهرةالمجمعة األعمال 
  

التــي ) نقديــةالاإليــرادات وحــدات أو مجموعــة (يــتم تقــدير انخفــاض الشــهرة بتقيــيم المبلــغ الممكــن اســترداده مــن وحــدة اإليــرادات النقديــة   
أقـل مـن ) نقديـةالدات اإليـراوحـدات أو مجموعـة ( مـن وحـدة اإليـرادات النقديـة يكون المبلـغ الممكـن اسـتردادهعندما . تتعلق بها الشهرة

تفحـص  .إن خسائر االنخفاض المتعلقة بالشهرة ال يمكن عكسها فـي الفتـرات المسـتقبلية. قيمتها الدفترية ، يتم إدراج خسارة انخفاض
  .انخفضتأن القيمة الدفترية قد األحداث أو التغيرات إلى  لتحديد انخفاض القيمة ، عندما تدلعدة  أو مراتالشهرة سنويًا 

  
ويسـتبعد جـزء مـن العمليـة داخـل تلـك الوحـدة ،  )وحدات إيرادات نقديـةأو مجموعة (عندما تشكل الشهرة جزء من وحدة إيرادات نقدية   

يــتم قيــاس . تــدرج الشــهرة المتعلقــة بالعمليــة المســتبعدة فــي القيمــة الدفتريــة للعمليــة عنــد تحديــد الــربح أو الخســارة مــن إســتبعاد العمليــة
  .في هذه الحالة على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المتحفظ به من وحدة اإليراد النقدي الشهرة المستبعدة

  
في حالة بيع شركات تابعة ، يتم إدراج الفرق ما بين سعر البيع وصافي الموجودات مضافًا إليه فروقات تحويل العمالت  المتراكمة 

حقوق األطراف غير المسيطرة في المستحوذ عليه مبدئيًا بنسبة ملكية األطراف غير  يتم قياس. والشهرة في بيان الدخل الموحد
  .المسيطرة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحققة

  
  الموجودات غير الملموسة

الموجودات غير الملموسة المشتراه ضمن أعمال وتكون . الموجودات غير الملموسة المشتراه بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة
اء ـبعد اإلدراج المبدئي تسجل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطف. مجمعة هي القيمة العادلة كما في تاريخ الشراء

ر المرسملة ، ال ترسمل ويطالموجودات غير الملموسة المنتجة داخليًا ، بإستثناء تكاليف الت. متراكم وأية خسائر إنخفاض متراكمة
  .تكبدت بها المصاريفوتدرج المصاريف في بيان الدخل الموحد في السنة التي 

  
  .اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة يقرر إما أن تكون محددة أو غير محددة راألعما

  
اإلقتصادية ويعاد النظر فيها لتحديد الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية 

تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة . اإلنخفاض في أي وقت يظهر فيه دليل على إحتمال إنخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة
جية التغيرات في األعمار اإلنتا. اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة في نهاية كل سنة مالية

المتوقعة أو الطريقة المتوقعة إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية التي تتضمنها الموجودات تحتسب بتعديل فترة اإلطفاء أو 
تدرج مصاريف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة . كتغيرات في التقديرات المحاسبية الطريقة ، أيهما أنسب ، وتعامل

  .الموحد األعمار في بيان الدخل
  

ا فرديًا أو على مستوى تبارها سنويًا لتحديد االنخفاض إمالملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يتم اخغير الموجودات   
الملموسة غير محددة غير تتم مراجعة سنوية للموجودات . الملموسةغير ال يتم إطفاء هذه الموجودات . وحدة اإليرادات النقدية

وٕاذا لم تقرر االستمرارية يتم تطبيق التغيير في العمر . ي وذلك إلقرار استمرارية الموجودات بدون عمر إنتاجي محددالعمر اإلنتاج
الرباح أو الخسائر الناتجة من إلغاء تحقيق موجودات غير ملموسة يتم . للفترات المستقبليةاإلنتاجي من عمر غير محدد إلى محدد 

اإلستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند إلغاء تحقيق قياسها بالفرق بين صافي عائدات 
  .الموجودات
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  تتمة - الموجودات غير الملموسة
  

  :للمجموعة كما يليملخص لألعمار اإلنتاجية وطرق اإلطفاء للموجودات غير الملموسة بخالف الشهرة 
  
  األسماء التجارية/ العالمات   عقود العمالء ومعامالت العمالء  
      

  ) سنة١٠(محددة   ) سنوات ١٠ – ٤(محددة   األعمار اإلنتاجية
تطفأ بأقساط ثابتة على فترات توفر   طريقة اإلطفاء المستخدمة

  الموجودات منتجة داخليًا أو مشتراه
فترة تطفأ بأقساط ثابتة على مدى 

  توفر الموجودات
  مستحوذه  مستحوذه  منتجة داخليًا او مستحوذه 

   
  نخفاض الموجودات غير الماليةإ

إذا وجد أي . بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات المجموعةتقوم 
بعمل تقدير للمبلغ الممكن  المجموعةسنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، تقوم  اختبارمؤشر كهذا ، أو إذا كان ضروريًا إجراء 

المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصًا التكاليف حتى البيع أو . استرداده من الموجودات
ردها ، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية منفصلة قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى ، ويتم تحديده لكل موجودات بمف
عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن المبلغ الممكن . بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى

لقياس القيمة في حال االستخدام ، . استرداده ، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضها إلى القيمة الممكن استردادها منها
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية 

  . ستخدام نموذج تقييم مالئملتحديد القيمة العادلة ناقصًا التكاليف حتى البيع ، يتم ا. للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة
  

ضمن فئات المصاريف المناسبة لعمل الموجودات التي انخفضت الموحد تدرج خسائر انخفاض العمليات المستمرة في بيان الدخل 
هذه الحالة في . قيمتها ، باستثناء العقارات واآلالت والمعدات التي أعيد تقييمها سابقًا وتم تحويل إعادة التقييم إلى حقوق المساهمين

  .يتم إدراج االنخفاض أيضًا في حقوق المساهمين بقيمة أي تقييم سابق
  
للتأكد من وجود أي مؤشر بأن خسائر انخفاض مدرجة سابقًا لم تعد موجودة أو تكون قد  بيان مركز مالييعاد التقييم في تاريخ كل   

يتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة سابقًا . مكن استردادهبعمل تقدير للمبلغ الم المجموعةكهذا ، تقوم  مؤشرإذا وجد . نقصت
فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر خسارة 

ة التي تتم زيادتها ال يمكن أن تلك القيم. في هذه الحالة تتم زيادة القيمة الدفترية للموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها. انخفاض
تتجاوز القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك لو لم يتم إدراج أي خسارة انخفاض للموجودات في السنوات 

حالة ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم ، وفي هذه الالموحد يتم عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل . السابقة
  .يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم
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  الموجودات التالية لها خصائص محددة إلختبار إنخفاض القيمة  
  

  الشهرة  
إحتمال إنخفاض القيمة  أو عندما تشير الظروف إلى) ديسمبر ٣١كما في (يعاد النظر في الشهرة لتحديد اإلنخفاض سنويًا 

  .الدفترية
  

التي ) أو مجموعة وحدات إيرادات نقدية(يتم تحديد إنخفاض الشهرة بعمل تقدير للمبلغ الممكن إسترداده من وحدة اإليرادات النقدية 
أقل من القيمة ) نقديةأو مجموعة وحدات إيرادات (فإذا كان المبلغ الممكن إسترداده من وحدة اإليرادات النقدية . ةتتعلق بها الشهر 

. والتي وزعت عليها مخصص الشهرة ، يتم إدراج خسارة إنخفاض) مجموعة وحدات إيرادات نقدية(الدفترية لوحدة اإليرادات النقدية 
  .إن خسارة إنخفاض قيمة الشهرة ال يمكن أن تعكس في الفترات المستقبلية

     
  الموجودات الغير ملموسة  
ديسـمبر إمـا  ٣١ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة يتم إختبارها سنويًا لتحديـد إنخفـاض القيمـة كمـا فـي وسة مالموجودات غير المل  

  .بصورة فردية أو على مستوى وحدة اإليرادات النقدية ، وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض
  

  االستثمارات المتاحة للبيع
  .، وهي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع ويشمل مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارمبدئيًا بالتكلفة تدرج متاحة للبيع الاالستثمارات 

  
د اإلدراج المبدئي يعاد قياس االستثمارات المتاحة للبيع التي لها سعر متداول والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة ، ـبع

حقوق المساهمين حتي يتم بيع االستثمار  فيمن إعادة القياس تدرج كبند منفصل المحققة األرباح والخسائر غير . بالقيمة العادلة
 المتراكمةأو استبعاده بطريقة أخرى أو يعتبر االستثمار منحفض القيمة ، وعند ذلك يتم تحويل  األرباح و الخسائر  هأو تحصيل

  .الموحد للسنة المدرجة سابقًا في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل
  

  المخزون
خسارة التلف أو التقادم أو أي أو البضاعة مالئمة لفائض تعديالت بمتوسط التكلفة المرجح مع واإلمدادات المواد مخزون يتم إدراج 

  .قطع الغيار والمواد المستهلكة كما في تاريخ بيان المركز المالييشتمل المخزون على . في القيمةأخرى 
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  التجاريون وذمم مدينة أخرى المدينون  
يتم تقدير مخصص . تقيد أرصدة المدينين التجاريين بالقيمة األصلية للفواتير بعد خصم مخصص للمبالغ التي يتوقع عدم تحصيلها

لن تستطيع  المجموعةبأن ) مثل احتمال اإلعسار أو أن المدين يواجه مشاكل مالية هامة(لالنخفاض عند وجود دليل فعلي 
يتم تخفيض القيمة الدفترية للرصيد المدين من خالل استخدام . للشروط األصلية للفاتورة تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً 

 .يتم إلغاء تحقيق الديون منخفضة القيمة عندما تقرر اإلدارة عدم إمكانية تحصيلها. حساب للمخصص

  
  والبنود المماثلة للنقدالنقد   

من األرصدة البنكية والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل يتكون  الموحد في بيان التدفقات النقديةوالبنود المماثلة للنقد النقد 
 .مستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل

  
  انخفاض الموجودات المالية   

يتم تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات بيان للمركز المالي في تاريخ كل 
  :يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي. الموحد في حالة وجود دليل كهذا تدرج خسارة انخفاض الموجودات في بيان الدخل. المالية

  
بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يكون االنخفاض هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ، ناقص أي خسارة   )أ 

  .الموحد انخفاض أدرجت سابقًا في بيان الدخل
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  القيمة الدفتريةهو الفرق بين االنخفاض بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون   )ب 

 .المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة

لقيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة ، يكون االنخفاض هو الفرق بين ا  )ج 
  .المستقبلية مخصومة بسعر الفائدة الفعلي

  
  سلفالقروض و ال  

بعد التحقيق . يتم تحقيق القروض والسلف مبدئيًا بالقيمة العادلة للمبالغ المقترضة ناقصًا التكاليف المباشرة المرتبطة بالمعاملة
الفعلية ، وتحول أي فروقات بين التكلفة ومبالغ التسوية الفائدة المبدئي يتم تقييم القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 

تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات . على مدى فترة االقتراض الموحد إلى بيان الدخلالنهائية 
. كجزء من تكاليف مرافق التخزين) أعمال رأسمالية قيد التنفيذ(ترسمل تكاليف اإلقتراض المتعلقة ببناء مرافق التخزين  .متداولة

يتم إستخدام معدل . ستهدفمندما تكتمل جميع األنشطة الضرورية إلعداد المرافق لإلستخدام التتوقف رسملة تكاليف اإلقتراض ع
للرسملة حتى تاريخ إكمال الجزء األكبر من جميع األنشطة الضرورية إلعداد الموجودات لإلستخدام المستهدف حيث أن القروض 

  .كلها تستخدم تحديدًا إلقتراض الحصول على موجودات مؤهلة
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  إلغاء تحقيق الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
  الموجودات المالية  
في أي من الحاالت ) أو جزء من موجودات مالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة(يلغى تحقيق الموجودات المالية   

  :التالية
  

  استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أوانتهاء الحق في  
  بحقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف  المجموعةاحتفاظ

 .بموجب ترتيبات للتمرير. ثالث

  قد قامت فعليًا بتحويل كافة  إما أن تكون) أ(بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات و  المجموعةقيام
لم تقم فعليًا بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت ) ب(مخاطر ومنافع الموجودات أو 

  .السيطرة على الموجودات
  

بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعليًا بجميع المخاطر ومنافع  المجموعةفي حال قيام   
يتم قياس االرتباط . بالموجودات المجموعةالموجودات ولم تحول السيطرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجودات بقدر ارتباط 

ة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو القيمة القصوى للمبلغ الذي المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على الموجودات المحول
  .يمكن أن يطلب من الشركة سداده أيهما أقل

  
  المطلوبات المالية  
  . يلغى تحقيق المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان االلتزام بالمطلوبات  

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
تحتسب المكافآت . مخصصًا لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقًا لعقود عمل الموظفين وقانون العمل المجموعةتحتسب   

تدرج التكاليف المتوقعة للمكافأة على مدى . على أساس آخر راتب للموظف ومدة خدمته بعد إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة
صًا لمساهمتها في صندوق التقاعد تحت إدارة الدولة للموظفين القطريين وفقًا لقانون كذلك تحتسب الشركة مخص. فترة الخدمة

التزام   المجموعةليس على . الموحد بيان الدخل فيضمن تكاليف الموظفين  المساهمةتدرج مصاريف . التقاعد والمعاشات
  .تدرج المساهمات عند استحقاقها. المساهماتهذه بمدفوعات أخرى بعد 

  
  نون والمبالغ المستحقة الدفعالدائ  

والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقاقها بغض النظر عن مستقبًال يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع    
   .من المورديناستالم أو عدم استالم الفواتير 
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  المخصصات  
ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون محتمًال  المجموعةعلى ) قانوني أو حكمي(يتم تكوين مخصصات في حالة وجود إلتزام   

  .بصورة موثوقةسداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة 
  

  اإليجارات  
االتفاقية تمثل أو تحتوي على إيجار يعتمد على موضوع االتفاقية في تاريخ السريان أو ما إذا كان تنفيذ إن تحديد ما إذا كانت 

  .أو أن االتفاقية تحول حق استخدام الموجوداتموجودات معينة االتفاقية يعتمد على استخدام 
 

  كمستأجرة المجموعة  
يتم إدراج . ملكية الموجودات يتم تصنيفها كإيجارات تشغيلية جميع مخاطر ومنافع المجموعةاإليجارات التي ال تحول فيها 

  .على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار الموحد مدفوعات اإليجارات التشغيلية في بيان الدخل
  

  العمالت األجنبية   
ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات . ملةبأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعا األجنبيةتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت 

وتحول جميع فروقات الصرف إلى . بيان المركز الماليالنقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة بالسوق في تاريخ 
  .الموحد بيان الدخل

  
  القيمة العادلة 

بيان تحـدد القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقًا ألسعار الشراء للموجودات عند اإلغالق في تاريخ 
  .المركز المالي

  
أو بالرجوع  بالنسبة لألدوات المالية التي ال توجد لها أسواق نشطة ، تحدد القيمة السوقية باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة

لتحليل التدفقات النقدية المخصومة ، تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بناء على خبرة اإلدارة . إلى عروض أسعار الوسطاء أو التجار
 .ويستخدم سعر الخصم المعمول به في السوق ألداة مشابهة



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٢٢- 

   
  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

  التقديراتاستخدام   
وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر على مبالغ الموحدة إن إعداد البيانات المالية 

ن أن وبالرغم م. الموحدة الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية
  .هذه التقديرات تتم بناء على معرفة اإلدارة باألحداث واألعمال ، قد تختلف النتائج النهائية الفعلية عن تلك التقديرات

  
تدرج مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت . تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بصورة منتظمة

  .ؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة  المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترتين الحالية والمستقبليةالمراجعة ت
 

  تجميع األعمال   ٤
    
  م.م.اإلستحواذ على أجيليتي ذ  
،  وهــي شــركة ") المســتحوذ عليــه("م .م.مــن أســهم شــركة أجيليتــي ذ ٪١٠٠باإلســتحواذ علــى ، قامــت المجموعــة  ٢٠١١ينــاير  ١فــي   

تقوم الشركة ببناء وٕادارة وتأجير جميع أنـواع المسـتودعات وتخـزين البضـائع والنقـل . ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها في دولة قطر
  .٢٠١١يناير  ١بدًأ من  قامت المجموعة باإلستحواذ على الشركة. والتوزيع والتسليم والتخليص الجمركي للبضائع

  
   :القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة التابعة قبل اإلستحواذ وٕاحتساب الشهرة والموجودات غير الملموسة كاآلتي  

  
القيمة الدفترية     

قبل اإلستحواذ 
  مباشرة

القيمة العادلة   
المعترف بها في 
  تاريخ اإلستحواذ

  لایر قطري    لایر قطري    
        

        موجودات
  ٨٦,٤٤٧,٣٢٩    ٧٣,١٧٥,٤٤٣  عقارات واآلت ومعدات 
  ٦٣,٠١٢,٠٠٠    -  )إيضاح أ(موجودات غير ملموسة 

  ٣٥,٦٩٧,٨٦٦    ٢٥,٢٥٩,٠٠٠  إستثمارات عقارية 
  ٤,١٨٣,٨٠٠    ٤,١٨٣,٨٠٠  شهرة

  ١,٠٢٠,٠٠٠    ١,٠٢٠,٠٠٠  سلف مقدمة لشركات تابعة
  ٢٥٢,٣٧٤    ٢٥٢,٣٧٤  مخزون
  ٩٦,٠٢٢,٧٩٧    ٩٦,٨٣٦,٩٠٢  وذمم مدينة أخرى تجاريون مدينون

  ٦,٨١٤,٦٨٦    ٦,٠٠٠,٥٨١  موجودات أخرى قصيرة األجل
  ١٢,١٥١,٤٤٩    ١٢,١٥١,٤٤٩  أرصدة لدى البنوك ونقد

        
  ٣٠٥,٦٠٢,٣٠١    ٢١٨,٨٧٩,٥٤٩  

  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٢٣- 

  
 

  تتمة  -تجميع األعمال   ٤
  

    
  القيمة الدفترية 
قبل اإلستحواذ 

  مباشرة

العادلة  القيمة  
اإلحتياطية المعترف 

بها في تاريخ 
  اإلستحواذ

  لایر قطري    لایر قطري    
        المطلوبات

  ٤,٦٤٤,٠٧٣    ٤,٦٤٤,٠٧٣  مخصص نهاية الخدمة للموظفين
  ٤٦,٧٩٤,٣٠٠    ٤٢,٤٠٠,٠٠٠  قروض وتسهيالت

  ١٤,٨٨٧,٠١٢    ١٤,٧٨٥,٠٠٠  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
  ٥,٥٥٤,٠٠٠    ٥,٥٥٤,٠٠٠  ألطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة 

  ١,١٨٨,٧٠٠    ٣٥,٠٠٠  ضرائب دخل مستحقة
        
  ٧٣,٠٦٨,٠٨٥    ٦٧,٤١٨,٠٧٣  
        

  ٢٣٢,٥٣٤,٢١٦      لصافي الموجودات المرحليةالقيمة العادلة 
        

  ٣٢٦,٦٦٥,٨٧٩      )إيضاح ب(تكلفة اإلستحواذ : خصم
        

 ٩٤,١٣١,٦٦٣    )إيضاح أ(الشهرة عند اإلستحواذ 

    
  :إيضاحات  

وقــت . المجموعــة أتمــت عمليــة توزيــع ثمــن الشــراء لكــي تحــدد بشــكل منفصــل الموجــودات غيــر الملموســة والشــهرة مــن اإلســتحواذ  ) أ(
وبنـاءًا علـى التوزيـع لـثمن الشـراء تـم إدراج قـيم . الشراء يحتسب إطفاء الموجودات غير الملموسة بنـاء علـى التوزيـع لـثمن الشـراء

مليــون لایر قطــري فــي المبلــغ المــدفوع  ٩٤,١مليــون لایر قطــري وللشــهرة بمبلــغ  ٦٣بلــغ مســتخرجة للموجــودات غيــر الملموســة بم
وسوف يـتم إطفـاء الموجـودات الملموسـة خـالل عمـر إنتـاجي قـدره . م.م.من أسهم شركة أجيليتي ذ ٪١٠٠لإلستحواذ على نسبة 

 .سنوات ١٠ - ٤من 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٢٤- 

  

  تتمة  -تجميع األعمال   ٤
  :تكلفة اإلستحواذ  ) ب(

      ١٤,٦٣٤,١٤٦  سهم عادي مدفوع بالكامل  ١٤,٦٣٤,١٤٦إصدار 
  ٢٩٩,٩٩٩,٩٩٣    لایر قطري ٢٠,٥٠  سعر اإلصدار : ضرب
  ٧      تقريب 

        
  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠      إجمالي قيمة األسهم المصدرة

  ١٦,٠٦٥,٨٧٩      نقد مدفوع 
  ١٠,٦٠٠,٠٠٠      تسديد قروض بالنيابة عن الشركة المستحوذ عليها

        
 ٣٢٦,٦٦٥,٨٧٩    إجمالي تكلفة األعمال المجمعة 

  
  

  م.م.اإلستثمار في مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ  
. م.م.٪ من رأس مال مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ٥١لایر قطري وأمتلكت  ١,٠٢٠,٠٠٠خالل العام ، إستثمرت الشركة 

  .الغذائية والمواد اإلستهالكية األخرىوتشارك الشركة التابعة في أعمال تجارة المواد 
  
  يرادات اإل  ٥

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٨٢,٧٣٣,٩٩٧    ٢٢٣,٨٩١,٦٥٢  العمليات اللوجستية
  ٤,٨٢٩,٦١٥    ١٥٢,٩٢٠,٦٦٧  إيرادات شحن 

  -    ٤٢,٧٦١,٧٨٨  ىأخر 
        
  ٨٧,٥٦٣,٦١٢    ٤١٩,٥٧٤,١٠٧  

  
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٢٥- 

  
  التكاليف المباشرة  ٦

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        
        

  ٤,٦١٩,٥٨٣    ١١٥,٦٣٤,٥٠٧  مصاريف شحن
  ٨,٨٤٧,٧٩٤    ٥٩,٩٧٦,٩٠٩  تكاليف الموظفين
  -    ٣٨,٣٩٣,٨٩٤  مشتريات المواد 

  ١٧,٥٤٦,٤٨٥    ٣٠,٥٧٨,٧١١  )١٠إيضاح (االستهالك 
  ٣,٠٠٥,٦٤١    ٢١,٨٥٨,٢١٧  )اللوجستية(التكاليف المباشرة 
  ٤,٣٥٥,٢٤٨    ١٤,٥٣٨,٤٨٦  إصالحات وصيانة

  ١,٢٨٧,٠٩٣    ٦,٦٤٢,٦٢٤  وقود
  ١,٢٢١,٤٩٨    ٣,٤٥٤,٤٠٦  مياه وكهرباء

  ٢,٤١٥,٩٦٥    ٢,٨٦٥,٤٢٨  تأمين
  ٨,٩٦٠,٧١٠    ١,٣٩٠,٢٢٨  أجور عمال من الباطن

  ٢,٤٧٧,٧٥٦    ١٠,٠١٨,١٤٦  أخرى
        
  ٥٤,٧٣٧,٧٧٣    ٣٠٥,٣٥١,٥٥٦  

  
  إيرادات أخرى   ٧

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٢,٤٣٨,١٦٤    ١,٤١٧,٣٠٨  إيرادات فوائد
  ٦٢١,٧٠١    ٢١,١٥٩  أرباح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

  ١,٩٢٧,٣٤٦  -  أرباح من استبعاد استثمارات مالية متاحة للبيع
  ٩١٨,٥٢٤    ٩٣,٨٧٥  إيرادات أخرى

        
  ٥,٩٠٥,٧٣٥    ١,٥٣٢,٣٤٢  

  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٢٦- 

  
  داريةاإلعمومية و المصاريف ال  ٨

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  -    ٦,٦٤٦,٨١٥  غير ملموسةال إطفاء الموجودات
 ٢,٧٣٧,١٣٢   ٤,٢٦١,٦٤٣  إيجارات

  ١٥١,٣٠٧    ٣,٥٩٤,٠٤٦  رسوم اتصاالت وبريد
 ٢,٤٠٠,٠٠٠   ٣,٢٥٢,٥٠٥  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  ١,٥٢٣,٩١٢    ٢,٢٩٢,٠٣٦  )١٠إيضاح (استهالك 
  ٨١٤,٣٤٩    ١,٥٩٨,٣٩٣  أتعاب مهنية وقانونية

  ٣٥٦,٠٢٣    ١,٤٥٩,٦٨٢  دعاية وٕاعالن
  ٥٠٢,٧٢٢    ١,٢٤٧,٤٧٩  إصالحات وصيانة 

  ٣٧٦,٣١٨    ١,١٤٤,٤٦٩  رسوم ترخيص وتسجيل
  ١٨٢,٩٦٦    ٧٦٨,٤٤٦  مكافأة نهاية الخدمة

  ٣٠٥,٣٧٤    ٤٥٨,٦٢٤  مياه وكهرباء

  ١٠٧,٦٤٨    ٤٣٠,١٠٨  أدوات مكتبية ومطبوعات
  ٩,١٩٧    ٣٨٣,٣٧٨  مصاريف سفر

  ٢٤٧,٣٥٥    ١٢١,٨٥٩  مصاريف ورسوم حكومية
  ٦٢٧,٣١١    ٢,٢١٧,٨٥٣  مصاريف أخرى

        
  ١٠,٣٤١,٦١٤    ٢٩,٨٧٧,٣٣٦  

  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٢٧- 

   
  عائد السهم  ٩

على المتوسط المرجح لعدد المخصص للحقوق الملكية العادية ربح السنة صافي سهم من األرباح بتقسيم لليحتسب العائد األساسي 
  .األسهم العادية القائمة خالل السنة

  
  :للسهم والمخفف واألسهم التي تستخدم في حساب العائد األساسيبيانات اإليرادات فيما يلي 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
        

  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٦١,٧٣٣,٠٣٧  )لایر قطري( صافي ربح الفترة العائد لمالكي الشركة األم
        

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٣٩,٦٣٤,١٤٦  )سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم 
        

  ٢,٠٤    ١,٥٦  )لایر قطري(والمخفف  األساسيعائد السهم 
  

  :حساب العائد األساسي للسهم فيما يلي بيانات اإليرادات واألسهم التي تستخدم في
  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  يناير  ١لة في هاألسهم المؤ 
  -    ١٤,٦٣٤,١٤٦  إصدار أسهم عادية جديدة 

        
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٣٩,٦٣٤,١٤٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 -٢٨- 

  
  معداتالو واآلالت عقارات ال  ١٠

  
  

 معدات مكتبية   مباني
أثاث 

    سيارات   معدات مخازن   ومفروشات
أدوات 
    ومعدات

أعمال رأسمالية 
  قيد التنفيذ

  
  اإلجمالي

  لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    قطريلایر    لایر قطري   لایر قطري  
                                

                                :التكلفة 
  ٥٠٢,٢٩٠,٧٨٦    ٢٣٥,٦٥١,٥١٩    ١٣٣,٢٤٤    ١٠٦,١٠٥,٩٨٩    ٢٠,٩٤٦,١٩٣    ٣,٩٥١,٥٣٠    ٦,٧٠٧,٧٣٠    ١٢٨,٧٩٤,٥٨١  ٢٠١١يناير  ١في 

  ٨٦,٤٤٧,٣٢٩    -    ١,٥٤٥    ٣٥,٧٨٥,١٩٥    ١٥,٣٩٩,٤٤٧    ١,٧٢٢,٨٢٠    ٢,٠١٤,٥٨٦    ٣١,٥٢٣,٧٣٦  )٤إيضاح (اإلستحواذ على شركات تابعة 
  ٢٠٨,٠٤٤,٤٨١    ١٩١,٥٨١,٨٢١    ٨٦٥,٣٩١    ٨٣٣,٥٠٠    ٥,٨٣٤,٩٥٢    ٨٩٦,٧٤٣    ٢,٩٦٢,٧٧٩    ٥,٠٦٩,٢٩٥  إضافات

  )١٤,٢٥٣,٢٥٢(    )٩٦,٩٣٤,٥٨٧(    -    )٦,١٣٤,٥٤٥(    ٤,٠٣٦,٨٦٩    ٤٥٠,٣٧٧    ٢٥٦,٣٧٠    ٨٤,٠٧٢,٢٦٤  تحويالت/  استبعادات
                                

  ٧٨٢,٥٢٩,٣٤٤    ٣٣٠,٢٩٨,٧٥٣    ١,٠٠٠,١٨٠    ١٣٦,٥٩٠,١٣٩    ٤٦,٢١٧,٤٦١    ٧,٠٢١,٤٧٠   ١١,٩٤١,٤٦٥    ٢٤٩,٤٥٩,٨٧٦  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                                

                                :االستهالك
  ٨٣,٤٤٨,٧٧٨    -    ١١,٢٦٤    ٤٦,٦٧٦,٨٨٦    ١١,١٧٧,٩٥١    ١,٤٢١,٩٣٠    ٥,٦٩٦,٨٤٩    ١٨,٤٦٣,٨٩٨  ٢٠١١يناير  ١في 

  ٣٢,٨٧٠,٧٤٧    -    ٨٢,٦٠٧    ١٤,٢٣٤,٢٧٩    ٤,٥٧٣,٤٣٦    ١,٩٨١,٣٠٦    ١,٨٥٧,٢٣٥    ١٠,١٤١,٨٨٤  االستهالك للسنة
  )٢٣٣,٥٣٧(    -        )٤,٣٣٤,٥١٠(    ٢,٩٦٧,٨٨٨    ٨٣١,٧٠٠    ١٢٤,٢٥٥    ١٧٧,١٣٠  التحويالت/  لالستبعادات

                                
  ١١٦,٠٨٥,٩٨٨    -    ٩٣,٨٧١    ٥٦,٥٧٦,٦٥٥    ١٨,٧١٩,٢٧٥    ٤,٢٣٤,٩٣٦    ٧,٦٧٨,٣٣٩    ٢٨,٧٨٢,٩١٢  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                
                                 :الدفترية  القيمةصافي 

  ٦٦٦,٤٤٣,٣٥٦    ٣٣٠,٢٩٨,٧٥٣    ٩٠٦,٣٠٩    ٨٠,٠١٣,٤٨٤    ٢٧,٤٩٨,١٨٦    ٢,٧٨٦,٥٣٤    ٤,٢٦٣,١٢٦  ٢٢٠,٦٧٦,٩٦٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

  :كما يليالموحد االستهالك في بيان الدخل  توزيعتم   
  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١٧,٥٤٦,٤٨٥  ٣٠,٥٧٨,٧١١  تكاليف مباشرة
  ١,٥٢٣,٩١٢    ٢,٢٩٢,٠٣٦  مصاريف عمومية وٕادارية

        
  ١٩,٠٧٠,٣٩٧    ٣٢,٨٧٠,٧٤٧  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 -٢٩- 

   
  تتمة - معداتالو واآلالت عقارات ال  ١٠

  
تطوير بنى   

 معدات مكتبية   مباني    تحتية
أثاث 

    سيارات   معدات مخازن   ومفروشات
أدوات 
    ومعدات

أعمال رأسمالية 
  قيد التنفيذ

  
  اإلجمالي

  قطريلایر     لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري  
                                    

                                    :التكلفة 
  ٣٢٣,٨١٣,٦١٧    ٥٠,٦٢٦,٩٣٢    -    ١٠٩,٩٣٢,٤٨٤    ٢٠,٥١٢,١٩٥    ١,٢٠٧,٥٩٠    ٦,١٢٣,٦٣٨    ١٢٨,٥٥٤,٢٧٦   ٦,٨٥٦,٥٠٢  ٢٠١٠يناير  ١في 

  ١٨٩,٣٨٨,٤٧١    ١٨٥,٠٢٤,٥٨٧    ١٣٣,٢٤٤    ٢٢٨,٣٠٥    ٤٣٣,٩٩٨    ٢,٧٤٣,٩٤٠    ٥٨٤,٠٩٢    ٢٤٠,٣٠٥    -  إضافات
  )١٠,٩١١,٣٠٢(    -    -    )٤,٠٥٤,٨٠٠(    -    -    -    -  )٦,٨٥٦,٥٠٢(  تحويالت/ استبعادات 

                                    
  ٥٠٢,٢٩٠,٧٨٦    ٢٣٥,٦٥١,٥١٩    ١٣٣,٢٤٤    ١٠٦,١٠٥,٩٨٩    ٢٠,٩٤٦,١٩٣    ٣,٩٥١,٥٣٠    ٦,٧٠٧,٧٣٠    ١٢٨,٧٩٤,٥٨١    -  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
                                    

                                    :االستهالك
  ٦٦,٣٥١,٨٧٧    -    -    ٣٨,٣٣٥,٠٧٧    ٨,٥٨١,٢٣٢    ٨٨٤,٨٠٣    ٤,٤٧٤,٣٩٨    ١٣,٣٩٦,٥٠٨    ٦٧٩,٨٥٩  ٢٠١٠يناير  ١في 

  ١٩,٠٧٠,٣٩٧    -    ١١,٢٦٤    ٩,٣٦١,١٨٦    ٢,٥٩٦,٧١٩    ٥٣٧,١٢٧    ١,٢٢٢,٤٥١    ٥,٠٦٧,٣٩٠    ٢٧٤,٢٦٠  االستهالك للسنة
  )١,٩٧٣,٤٩٦(    -    -    )١,٠١٩,٣٧٧(    -    -    -    -    )٩٥٤,١١٩(  التحويالت/ لالستبعادات 

                                    
  ٨٣,٤٤٨,٧٧٨    -    ١١,٢٦٤    ٤٦,٦٧٦,٨٨٦    ١١,١٧٧,٩٥١    ١,٤٢١,٩٣٠    ٥,٦٩٦,٨٤٩    ١٨,٤٦٣,٨٩٨    -  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                    
                                     :الدفترية القيمةصافي 

  ٤١٨,٨٤٢,٠٠٨    ٢٣٥,٦٥١,٥١٩    ١٢١,٩٨٠    ٥٩,٤٢٩,١٠٣    ٩,٧٦٨,٢٤٢    ٢,٥٢٩,٦٠٠    ١,٠١٠,٨٨١    ١١٠,٣٣٠,٦٨٣    -  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 -٣٠- 

  
  تتمة - معداتالو واآلالت عقارات ال  ١٠

  
  :اإليضاحات

 .قطرفيلدج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل المبالغ المتكبدة للعمل في مشروع بناء لوجستيك  )١(
 
 ).١٩إيضاح (مرهونة مقابل القروض والسلف واراضي المشروع السيارات ومعدات المخازن  )٢(

  
سنة  ٢٠من إعمارها اإلنتاجية األصلية المباني ومعدات المخازن الشركة تقديرها المحاسبي الستهالك  عدلتخالل السنة  )٣(

أكثر موثوق بها األعمار اإلنتاجية يوفر معلومات تعديل يرى مجلس اإلدارة أن . سنة ٢٠سنوات إلى  ٥سنة ومن  ٢٥إلى 
 . هذه المباني ومعدات المخازنوضرورية فيما يتعلق باستخدام 

  
  ).مليون لایر قطري ٣,٣: ٢٠١٠( لایر قطري مليون ٦,٧األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل تكاليف اإلقتراض تصل إلى  )٤(

  
  العقارات االستثمارية  ١١

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  -    ٤١,٧٤١,٠١٥  يناير ١في 
  -    ٣٥,٦٩٧,٨٦٦  )٤إيضاح (اإلستحواذ على شركة تابعة 

  ٥,٩٠٢,٣٨٤    ١٣,٨٥٦,٨٠٩  تحويل من العقارات واآلالت والمعدات
  ٣٥,٨٣٨,٦٣١    ٤,٠٨٠,٩٠٥  صافي ربح من تعديل بالقيمة العادلة

        
  ٤١,٧٤١,٠١٥    ٩٥,٣٧٦,٥٩٥  ديسمبر ٣١في 

  
تحديدها بناء على أعمال تقييم قامت بها شركة الحق للتأجير والعقارات وهي تم أدرجت العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي 

  .جميع العقارات االستثمارية أعاله تقع في دولة قطر. شركة تقييم مستقلة ومعتمدة لدى المحاكم في دولة قطر



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 -٣١- 

  
   الموجودات غير الملموسة  ١٢

  
  الشهرة

عقود ومعامالت   
    ذات صلة

األسماء / العالمات 
  اإلجمالي    التجارية

  لایر قطري     لایر قطري     لایر قطري     لایر قطري   
                

                :التكلفة
  -    -    -    -  ٢٠١١يناير  ١في 

  ١٦١,٣٢٧,٤٦٣    ٥٢,٧٨٠,٥٠٠    ١٠,٢٣١,٥٠٠    ٩٨,٣١٥,٤٦٣  شراء شركات تابعة 
                

  ١٦١,٣٢٧,٤٦٣    ٥٢,٧٨٠,٥٠٠    ١٠,٢٣١,٥٠٠    ٩٨,٣١٥,٤٦٣  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                

                :اإلطفاء وٕانخفاض القيمة
  -    -    -    -  ٢٠١١يناير  ١في 

  ٦,٦٤٦,٨١٥    ٥,٢٧٨,٠٥٠    ١,٣٦٨,٧٦٥    -  اإلطفاء خالل السنة
                

  ٦,٦٤٦,٨١٥    ٥,٢٧٨,٠٥٠    ١,٣٦٨,٧٦٥    -  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
                

                :صافي القيمة الدفترية
  ١٥٤,٦٨٠,٦٤٨    ٤٧,٥٠٢,٤٥٠    ٨,٨٦٢,٧٣٥    ٩٨,٣١٥,٤٦٣  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  
  اإلستحواذ خالل السنة  

ذات العالقة وأسماء الماركات موجودات غير ملموسة تم اإلستحواذ عليها خالل  أطرافتمثل عقود العمالء والعالقات التجارية مع 
كما . ٢٠١١سنوات وتم اإلستحواذ عليها في يناير  ١٠يفترض أن يكون للماركة عمر إنتاجي قدره . السنة خالل األعمال المجمعة

   .لإلنخفاص في القيمةار هذه الموجودات تم إختب ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

  استثمارات مالية متاحة للبيع  ١٣
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٢,٥٦٩,٩٨٤    ١,٨٦٣,١٥٢  استثمارات متداولة
  

  :إيضاح  
 ١المستوى يشير . ٧وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ١لقد تم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع باستخدام تقنيات القياس للمستوى 

  .الستثمارات مماثلة في األسواق العاملة) غير المعدلة(إلى تقييم االستثمارات على أساس األسعار المتداولة 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

 -٣٢- 

   
  المدينون التجاريون وذمم مدينة أخرى  ١٤

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        
        

  ١٥,٩٠٠,١٦٢    ١١٣,١٩٨,٤٩٥  مدينون تجاريون
  ٢٢,١٣٥,٤٧٩    ٥١,٩٣٩,٣٥١  مقدمًا للموردينمبالغ مدفوعة 
  ٧,٢٠٨,٢٢٧    ٣٨,٦٤٠,٥٩١  إيرادات مستحقة

  ١,١٢٧,٧٤٢    ٢٧,١٧٦,٧٧٢  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ١,٢٠٥,٩٢٣    ٨,٦٢٧,٤٠٠  ذمم مدينة أخرى

        
  ٤٧,٥٧٧,٥٣٣    ٢٣٩,٥٨٢,٦٠٩  

  
لایر  ١,١٩٠,٦٦٧:  ٢٠١٠(لایر قطري  ٤,٠٢٣,٢٧٤موجودات مالية بقيمة أسمية قدرها انخفضت قيمة ديسمبر  ٣١كما في 
  :كانت التحركات في مخصص انخفاض الموجودات المالية كالتالي. )قطري

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٣٢٥,٦٤٥    ١,١٩٠,٦٦٧  يناير ١في 
  -    ٢,٥٠١,٧٤٨  اإلستحواذ على شركة تابعة

  ٨٦٦,٠١٠    ٦٠٠,٠٠٠  للسنة المخصص
  -    -  مبالغ مستردة
  )٩٨٨(    )٢٦٩,١٤١(  مبالغ مشطوبة

        
  ١,١٩٠,٦٦٧    ٤,٠٢٣,٢٧٤  ديسمبر ٣١في 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش
  
   يضاحات حول البيانات الماليةإ

 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  -٣٣- 

  
  تتمة -وذمم مدينة أخرى التجاريون مدينون ال  ١٤

  
  :ديسمبر كالتالي ٣١كما في  التي لم تنخفض قيمتها الموجودات الماليةإن أعمار   

  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  
أو  متأخرةغير 

  يوم ٣٠أقل من     القيمة منخفضة
  

   يوم ٩٠ – ٦١    يوم ٦٠ – ٣١
 ٩٠أكثر من 
  يوم

  لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  
                       

١٩,٣٨٢,٧٣٠    ٩,٣٩٨,٣٦٤   ١٤,٥٣٠,٠٠٩    ٢٥,٢٨٦,٥٦٧    ٤٤,٦٠٠,٨٢٥    ١١٣,١٩٨,٤٩٥  ٢٠١١  
٦٥٧,٨٢٦    ٩٠,٥٨٤    ٦٩٦,٦١٠    ٥,٣٠٩,١٩٨    ٩,١٤٥,٩٤٤    ١٥,٩٠٠,١٦٢   ٢٠١٠  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٣٤- 

  
   والبنود المماثلة للنقدالنقد   ١٥

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٦,٠٦٣,٠٣٠    ٢٤,٦٥٣,٨٠٩  األرصدة البنكية ونقد في الصندوق
  ٩٠,٨١٤,٥٧٧    ٥٦,٠٠٠,٠٠٠  يوم ٩٠ودائع ألجل مستحقة خالل أقل من 

        
  ٩٦,٨٧٧,٦٠٧    ٨٠,٦٥٣,٨٠٩  

  
  المصدر رأس المال  ١٦

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

 ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  يناير  ١في 
  -    ١٤٦,٣٤١,٤٦٠  )٤إيضاح (صدر من رأس المال إ
        

 ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠  ديسمبر ٣١في 
  

   االحتياطي القانوني  ١٧
من ربح السنة إلى  على األقل٪ ١٠يجب تحويل  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية القطري رقم  ألحكام قانونوفقًا   

  .من رأس المال المصدر ٪٥٠إلى أن يبلغ االحتياطي القانوني  االحتياطي القانوني
    
لایر قطري للسهم الواحد  ٢٠,٥٠صدار قدره إسهم عادي بسعر  ١٤,٦٣٤,١٤٦، قامت الشركة بإصدار  ٢٠١١يناير  ١في   

وفقًا للمادة . م.م.إلتفاقية اإلستحواذ ما بين الشركة وأجيليتي ذلایر قطري للسهم وفقًا  ١٠,٥٠متضامنًا عالوة إصدار قدرها 
  .من قانون الشركات القطري ، تم إضافة المبلغ اإلضافي عن القيمة األسمية للسهم إلى اإلحتياطي القانوني للشركة ١٥٤

    
لم تقم  .القانون المذكور أعالهإن االحتياطي القانون غير قابل للتوزيع في العادة إال في الحاالت المنصوص عليها في   

قد تحقق نتيجة إلصدار األسهم بعالوة  ٪٥٠الشركة بأي تحويل إلى اإلحتياطي القانوني من األرباح المدورة حيث أن حد 
  .إصدار

  
  المقترح توزيعهااألرباح المدفوعة و   ١٨

مليون لایر قطري عن السنة  ٢٥ي مبلغ لایر قطري للسهم بإجمال ١خالل السنة قامت الشركة بدفع أرباح توزيعات بقيمة   
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في 

  
لایر قطري للسنة المنتهية في مليون   ٥٩,٤ بإجمالي مبلغللسهم  لایر قطري ١,٥لقد أقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح بقيمة   

  .السنويفي اجتماع الجمعية العامة خاضعة لموافقة المساهمين  .٢٠١١ديسمبر  ٣١



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٣٥- 

    
  القروض والتسهيالت  ١٩

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

 ١٦٨,٣٦٦,٥١٣    ٣٢٩,٥٧٧,٢٧٩  )١(قروض ألجل لمشروع لوجستيك فيلدج 
  ٢٨,٤٨٦,٧٦٠    ١٣,٤٥٧,٧١٢  )٢(قروض سيارات 

  ٢٢,٣٨١,٠٠٥    ٥٥,٠١٧,٩٢٣  )٣(قروض ألجل مشاريع أخرى 
  -    ٢٣,٤٤٠,٢٧٧  ) ٣(قروض ألجل أخرى 

        
  ٢١٩,٢٣٤,٢٧٨    ٤٢١,٤٩٣,١٩١ 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        :كالتالي الموحد تظهر القروض في بيان المركز المالي
  ٢٩,٩٥٦,٠٨٢    ٧٥,٢٩٨,٥٢٠  جزء متداول

 ١٨٩,٢٧٨,١٩٦    ٣٤٦,١٩٤,٦٧١  جزء غير متداول
        
  ٢١٩,٢٣٤,٢٧٨    ٤٢١,٤٩٣,١٩١ 

  
  :إيضاحات  

  
مليون لایر قطري من أحد البنوك المحلية لتمويل بناء وتطوير لوجستيك  ٥٠٠ة متم الحصول على قرض ألجل بقي )١(

يحمل هذا . ٢٠١٢ أبريلا القرض في ذيبدأ سداد ه. بالمنطقة الصناعية ٥٢الواقع في الشارع رقم  ")LVQ(" فيلدج
  .تمويل باألسعار التجارية تكاليفالقرض 

  
جميع اإليرادات من المشروع إلى حساب القرض وتحويل اإلنشاء  قيد المجموعةالقرض مضمون بأرض ومباني هذا 

  .لدى المقرض
  

تحمل . تم الحصول على هذه القروض من المؤسسات المالية المحلية لتمويل شراء سيارات ومشاريع رأسمالية أخرى )٢(
 .المشتراه القروض مضمونة بالسيارات. القروض تكاليف تمويل بأسعار تجارية

 
. بالمجموعةهذه القروض ألجل من مؤسسات مالية محلية لتمويل المشروعات الرأسمالية األخرى تم الحصول على  )٣(

ن والعقارات األخرى هذه القروض مضمونة مقابل معدات المخاز . تحمل هذه القروض تكاليف تمويل األسعار التجارية
  .المتعلقة بالمشاريع

  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٣٦- 

  
  تتمة -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   ٢٠

  
  :تظهر حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كالتالي  

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١,٢٧٥,٥٩٥    ١,٥٩٥,٤٦٩  يناير  ١في 
  -    ٤,٦٤٤,٠٧٣  )٤إيضاح (عند تملك شركات تابعة 
  ٤٤٣,٨٠٤    ٢,٤٢٠,٣٣٨  المخصص خالل السنة 

  )١٢٣,٩٣٠(    )٧٢٠,٤٤٢(  مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة خالل السنة 
        

  ١,٥٩٥,٤٦٩    ٧,٩٣٩,٤٣٨  ديسمبر  ٣١المخصص في 
  

  مبالغ مستحقة الدفعالدائنون و ال  ٢١
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٤,٨٢٩,٠١٢    ٣١,٦٠٨,٣٣٥  دائنون تجاريون
  ٩,٣٠٨,٩٢٧    ٣٨,١٠١,٣٩٣  مبالغ مستحقة الدفع 

  ١,٢٧٥,١٨٩    ١,٥٤٣,٣٥٢  )أ( مخصص للمساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية
  ٦,٥٨٤,١٤٣    ٣٦,٦٩٩,٩٩٦  ذمم دائنة أخرى

        
  ٢١,٩٩٧,٢٧١  ١٠٧,٩٥٣,٠٧٦  

  
  :)أ(إيضاح   
مخصصًا بقيمة  المجموعة، كّونت  ٢٠١٠واإليضاحات الواردة في القانون الصادر في  ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقًا للقانون رقم   

هذا المبلغ . لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية في قطر )مليون لایر قطري ١,٢: ٢٠١٠( مليون لایر قطري ١,٥
إن المبلغ المبين أعاله يمثل المساهمة . ٢٠١٠و ٢٠١١ديسمبر  ٣١ من صافي الربح للسنوات المنتهية في ٪٢,٥يمثل 

إلى إدارة اإليرادات  ٢٠١٠، وقد تم تحويل الرصيد الذي يمثل الحصة من أرباح سنة  ٢٠١١المستحقة من صافي أرباح 
  .العامة والضرائب خالل السنة



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٣٧- 

   
  األطراف ذات العالقةاإلفصاحات حول   ٢٢

  
  األطراف ذات العالقة  
واإلدارة العليا للشركة والشركات التي يكونون فيها ومجلس اإلدارة هذه المعامالت تمثل المعامالت مع المساهمين الرئيسيين   

يتم ، .تتكون هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة في األساس من مبيعات وٕايجارات وخدمات أخرى. المالك الرئيسيون
  .المجموعةمعامالت من قبل إدارة اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه ال

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  
  :فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل  

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١٢,٢٣٢,٥٨٣    ١٤,١٥٣,١٥٢  اإليرادات
        

  ١٣,٥٤٧,٣٩٨    ٦٤,٢٩٢,٨٧٥  شراء خدمات
  

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

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٣,٥٠٧,٨٦٧    ٢,٨٦١,٧٥٣  مدينون تجاريون
        

  ٣,١٣٤,٥٥٨    ١١,٤٧٦,٣٥٩  دائنون تجاريون



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٣٨- 

   
  

  تتمة -األطراف ذات العالقة اإلفصاحات حول   ٢٢
  

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

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٣,٩٩٢,٣٠٠    ٦,٨١٩,٨٢٠  منافع قصيرة األجل
  ١٠٠,٣٨٠    ١٣١,١٢٥  مكافآت نهاية الخدمة

        
  ٤,٠٩٢,٦٨٠    ٦,٩٥٠,٩٤٥  

  
  االلتزامات والمطلوبات المحتملة  ٢٣

  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

        :المطلوبات المحتملة
  ٧,٦٤٩,٢٢٤    ١٧,١١٤,٥٦٨  خطابات ضمان
  ٦٠٠,٥٠٠    ١٧,٣١٩,٥١٩  ضمانات األداء

        
  ٨,٢٤٩,٧٢٤    ٣٤,٤٣٤,٠٨٧  

  
 ٣١مليون لایر قطري كما في  ٢٢٠ معينة وتسويتها وعقود بناء بلغت تتعلق بأراضيفي التزامات رأسمالية  المجموعةدخلت   

لإللغاء اإليجارات التشغيلية غير القابلة الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات  ).مليون لایر قطري ٢٣٠:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر 
  :ديسمبر كالتالي ٣١في 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ١,٨٧٧,٩٩٩    ٢,٥٠٧,٧٩٥  خالل سنة وأحدة
  ٤,٠٠٠,٠٠٠    ٨,٤١١,١٦٢  بعد سنة وال تزيد عن خمس سنوات

  ١٨,٠٠٠,٠٠٠    ١٩,٥٤٣,١٠٢  أكثر من خمس سنوات
        
  ٢٣,٨٧٧,٩٩٩    ٣٠,٤٦٢,٠٥٩  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٣٩- 

   
  المعلومات القطاعية  ٢٤

  :التجارية كما يلياألنشطة ألغراض اإلدارة ، تم تقسيم الشركة إلى ثالث قطاعات تشغيلية مبنية على   
  

 .والتعبئة والنقل والمناولةويتضمن المعامالت الخاصة بالتخزين  العمليات اللوجستيةقطاع  -

 .والجو والبحرمن خالل البر شحن البضائع ويتضمن خدمات  الشحنقطاع  -

  .قطاعات أخرى تتضمن المعامالت التجارية -
  

يــتم تقيــيم . بصــورة منفصــلة بهــدف اتخــاذ قــرارات حــول توزيــع المــوارد وتقيــيم األداء التشــغيلتقــوم اإلدارة بمراقبــة نتــائج قطاعــات   
  .أداء القطاعات بناءًا على ربح أو خسارة التشغيل



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٠- 

  
  تتمة - المعلومات القطاعية  ٢٤

  
  :٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح قطاعات التشغيل بالشركة للسنوات المنتهية في   

  

  اإلجمالي   غير موزعة    أخرى    الشحن  اللوجستية العمليات  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في للسنة المنتهية 
  لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري

                    
  ٤١٩,٥٧٤,١٠٧    -   ٤٢,٧٦١,٧٨٨   ١٥٢,٩٢٠,٦٦٧    ٢٢٣,٨٩١,٦٥٢  إيرادات القطاع

                    
  ٣٢,٨٧٠,٧٤٧    -    ١٥,٩٢٨    ٣٧٧,١٤٤    ٣٢,٤٧٧,٦٧٥  االستهالك

                    
  ٦١,٧٣٤,٠٧٩    ٥,٥٨٩,٨٢٦    ٢,١٢٧    ١٢,٣٨١,٢٠٨    ٤٣,٧٦٠,٩١٨  القطاع) خسارة(ربح 

  

  اإلجمالي   غير موزعة   أخرى   الشحن   العمليات اللوجستية  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري

                    
  ٨٧,٥٦٣,٦١٢    -    -    ٤,٨٢٩,٦١٥    ٨٢,٧٣٣,٩٩٧  إيرادات القطاع

                    
  ١٩,٠٧٠,٣٩٧    -    -    ١,٢٦٠    ١٩,٠٦٩,١٣٧  ستهالكاال
                    

  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٤١,١٢٢,٦٦٦    -    ١٣٣,٩٠٦    ٩,٧٥١,٠٠١  القطاع) خسارة(ربح 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤١- 

   
  تتمة -المعلومات القطاعية   ٢٤

  :ديسمبر ٣١العاملة بالشركة كما في  يعكس هذا الجدول موجودات القطاعات  
  

  اإلجمالي   غير موزعة    أخرى    الشحن    العمليات اللوجستية  
  لایر قطري   لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري    لایر قطري  

                    
                    موجودات القطاع

                    
  ١,٢٤٨,٩٢٢,١٤٦    ١٦٤,٩٨٧,٤٤٦   ٤٤,٥٤٩,٥٧٩   ١١٢,٤٥٠,٥٧٣    ٩٢٦,٩٣٤,٥٤٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

                    
  ٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠    ٤٤,٤١٧,٢٤٠    -    ١,٤٠١,٧٣٩    ٥٦٢,٩٨٩,٣٩١   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٢-

  
  إدارة المخاطر المالية  ٢٥

  
  األهداف والسياسات  
لهـذه المطلوبـات الماليـة هـو  األساسيالغرض . ودائنين تجاريين وتسهيالتقروض على  للمجموعةتشتمل المطلوبات الرئيسية   

موجــودات ماليــة مختلفــة مثــل المــدينون التجــاريون وأرصــدة وودائــع  المجموعــةولــدى . الشــركةالحصــول علــى تمويــل لعمليــات 
  .المجموعةقصيرة األجل لدى البنوك وهي ناتجة مباشرة من عمليات 

  
قــوم ت. تمــان ومخــاطر الســيولةهــي مخــاطر الســوق ومخــاطر االئ للمجموعــةالناشــئة مــن األدوات الماليــة  الرئيســيةإن المخــاطر   

  :اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها بغرض إدارة كل من هذه المخاطر ، والتي نلخصها فيما يلي
  

  مخاطر السوق  
 المجموعـةوأسـعار األسـهم علـى ربـح الربح / أسعار الفائدة في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل  السوقتتمثل مخاطر   

إن الهــدف مــن إدارة مخــاطر الســوق هــو مراقبــة تعــرض . المجموعــةلــدى أو حقــوق المســاهمين أو علــى قيمــة األدوات الماليــة 
  .لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائداتالشركة 

  
  الربحمخاطر أسعار   
  .والتسهيالتالودائع البنكية والقروض هي أسعار الربح المعرضة لمخاطر  للمجموعةالموجودات والمطلوبات المالية   

  
المستحقة بأسعار  المجموعةلمخاطر التغيرات في أسعار السوق يتعلق أساسًا بموجودات ومطلوبات  المجموعة إن تعرض  

  .فائدة عائمة
  

نقطة أساس ،  ٢٥بعدد الربح / لتغيرات معقولة محتملة في أسعار الفائدة  الموحد الدخل دول التالي يعكس حساسية بيانـالج  
هو تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على ربح  الموحد إن حساسية بيان الدخل. مع ثبات جميع المتغيرات األخرى

. ٢٠١١ديسمبر  ٣١لية بأسعار فائدة عائمة كما في لسنة واحدة ، بناء على الموجودات المالية والمطلوبات الما المجموعة
  :يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساويًا ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة

  
التأثير على الربح    التغيرات في   
  لایر قطري   نقاط األساس  
        

٢٠١١        
  )١,٧١٠,٢٦٥(    نقطة أساس ٢٥+  أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة

        
٢٠١٠        

  )٦٢٢,٢١٧(    نقطة أساس ٢٥+  أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة
  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٣-

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٢٥

  
  األسهممخاطر أسعار   
 يعكس الجدول التالي حساسية مجموع التغيرات في القيمة العادلـة للتغيـرات المعقولـة المحتملـة فـي أسـعار األسـهم المتداولـة مـع  

  .ومعاكسًا لتأثير الزيادات المبينة اً يتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مساوي. ثبات جميع المتغيرات األخرى
  

التغير في سعر   
   السهم

التأثير على حقوق
  المساهمين

 التأثير على الربح  

  لایر قطري    لایر قطري     
            

٢٠١١            
  -    ١٨٦,٣١٥    ٪١٠+  متداولة -استثمارات مالية متاحة للبيع 

            
٢٠١٠            

  -    ٢٥٧,٦٢٢    ٪١٠+  متداولة -استثمارات مالية متاحة للبيع 
  

  مخاطر االئتمان  
يتمثـل . تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طـرف فـي أداة ماليـة فـي الوفـاء بالتزاماتـه ويسـبب بـذلك خسـارة ماليـة لطـرف آخـر  

  .ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساسًا من ذمم مدينة ، وأرصدة لدى البنوكلمخاطر  المجموعةتعرض 
  

للمخـاطر مـن عجـز العمـالء عـن المجموعة ر االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى ، يكون تعرض ـبالنسبة للمخاط  
  :لهذه الموجودات على النحو التالي مخاطر مساويًا للقيمة الدفتريةالالسداد ، ويكون أقصى 

  
  ٢٠١٠    ٢٠١١  
  لایر قطري    لایر قطري  
        

  ٩٦,٧٦٩,٧٨٨    ٨٠,٢٦٠,١٩٨  أرصدة لدى البنوك 
  ١٥,٩٠٠,١٦٢    ١١٠,٦٤٨,٤٩٥  مدينون تجاريون
  ٨,٤١٤,١٥٠    ١٨,٨٦٣,٩١٥  ذمم مدينة أخرى

        
  ١٢١,٠٨٤,١٠٠    ٢٠٩,٧٧٢,٦٠٨ 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٤-

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٢٥
  

  تتمة - مخاطر االئتمان   
من الذمم المدينة التجارية  ٪٢٧عمالء  ٥أكبر مثل ، وي) ١٥٣: ٢٠١٠(عميل  ٧٦٣ألكثر من خدماتها المجموعة تؤدي 
   ).٪٤٤:  ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في القائمة 

  
االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى بأن تفتح حسابات لدى بنوك ذات  للمخاطرمن تعرضها  المجموعةتقلل 

  .للعمالء الذين لديهم مقدرة ائتمانيةسمعة جيدة وأن تقدم خدماتها فقط 
  

  مخاطر السيولة
إلدارة المجموعة إن وسيلة . الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقهاالمجموعة تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة 

مخاطر السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائمًا سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها ، في الظروف 
، والمحافظة على توازن بين المجموعة العادية وغير العادية ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 

  .المرونة عن طريق استخدام القروض البنكيةاستمرارية التمويل و 
  

  :ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة ٣١في المجموعة الجدول التالي يلخص مواعيد استحقاق مطلوبات 
  

  سنوات ٥ – ١    شهر ١٢ – ١ 
 ٥أكثر من   

  اإلجمالي    سنوات
  لایر قطري      لایر قطري   لایر قطري

     
            ٢٠١١ديسمبر  ٣١السنة المنتهية 

 ٥١٠,٩١٩,٧١٨    ٥,١٨٧,٢٣٠  ٤١٢,١٤٥,١٤٦   ٩٣,٥٨٧,٣٤٢  قروض وتسهيالت
 ٣١,٦٠٨,٣٣٥   -   -   ٣١,٦٠٨,٣٣٥  دائنون تجاريون

 ٣٨,١٠١,٣٩٣   -   -   ٣٨,١٠١,٣٩٣  مصاريف مستحقة الدفع 
 ٣٦,٦٩٩,٩٩٦   -   -   ٣٦,٦٩٩,٩٩٦  ذمم دائنة أخرى
 ٢٤,٦٦٨,٩١٠    -   ٢,٢٦٢,٦٣٧   ٢٢,٤٠٦,٢٧٣  دائنةمبالغ محتجزة 

         
  ٦٤١,٩٩٨,٣٥٢    ٥,١٨٧,٢٣٠  ٤١٤,٤٠٧,٧٨٣  ٢٢٢,٤٠٣,٣٣٩ 

         
           ٢٠١٠ديسمبر  ٣١السنة المنتهية 

 ٢٦٤,٨٤١,٠٤٩    -   ٢٣٠,٨٣٦,٥٨٠   ٣٤,٠٠٤,٤٦٩  قروض وتسهيالت
 ٤,٨٢٩,٠١٢    -   -   ٤,٨٢٩,٠١٢  دائنون تجاريون

 ٩,٣٠٨,٩٢٧    -   -   ٩,٣٠٨,٩٢٧  مصاريف مستحقة الدفع 
 ٦,٥٨٤,١٤٣    -   -   ٦,٥٨٤,١٤٣  ذمم دائنة أخرى

 ١٧,٠٦٥,٨٨٨    -   ١٧,٠٦٥,٨٨٨   -  مبالغ محتجزة دائنة
           
  ٣٠٢,٦٢٩,٠١٩    -   ٢٤٧,٩٠٢,٤٦٨   ٥٤,٧٢٦,٥٥١ 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٥-

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٢٥

  
  إدارة رأس المال  
هي المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تحافظ على ثقة المستثمرين والدائنين والستمرارية تطور المجموعة إن سياسة   

  .على أنه رأس المال ، بشكل مستمرالمجموعة تعرفه رأس المال ، والذي  قاعدةبمراقبة المجموعة تقوم . األعمال مستقبالً 
  

للموازنة بين العائدات العالية الممكنة مع الحصول على تسهيالت أكبر والمزايات والضمانات التي توفرهما المجموعة تعمل   
  .مركز مالي قوي

  
وظروف أعمالها بإدارة بنية رأسمالها وٕادخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية المجموعة تقوم   

األرباح الموزعة للمساهمين أو بتعديل المجموعة تقوم للمحافظة على بنية رأس المال أو تعديلها قد . وتوقعات المساهمين
 ٣١داف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في تعديالت في األهالمجموعة لم تدخل . تصدر أسهمًا جديدة

  ).مليون لایر قطري ٢٥٠:  ٢٠١٠(مليون لایر قطري  ٣٩٦يتكون رأس المال من  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١و ٢٠١١ديسمبر 
  

  المخاطر التشغيلية  
سائر المحتملة أو األضرار التي تلحق استمرارية أعمالها الناشئة من الخلمخاطر المجموعة لالحتياط في إدارة تعرض   

مليون  ١٦٠: ٢٠١٠( مليون لایر قطري ٣٨٦بعمل تغطية تأمينية لبضائع العمالء بقيمة المجموعة ببضائع العمالء ، قامت 
  .للحد من مسؤوليتها عن أي خسائر عن طريق عقد اتفاقيات مع عمالئهاالمجموعة كذلك تعمل . )لایر قطري

  
  لألدوات الماليةالقيمة العادلة   ٢٦

  .تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية  
  

والمطلوبات . قد في الصندوقوأرصدة لدى البنوك ونومدينين استثمارات مالية متاحة للبيع الموجودات المالية تشتمل على   
  .ودائنين تجاريينوذمم دائنة وتسهيالت المالية تشتمل على قروض 

  
  .الدفتريةلقيمة العادلة لألدوات المالية جوهريًا عن قيمتها ال تختلف ا  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٦-

   
  المحاسبية الهامةالقرارات و التقديرات   ٢٧

  
  انخفاض قيمة الذمم المدينة  
. بعمل تقدير لألرصدة التجارية المدينة الممكن تحصيلها عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبالغ بالكاملالمجموعة تقوم   

أما بالنسبة للمبالغ الفردية غير الهامة ولكنها استحقت السداد منذ . التقدير للمبالغ المدينة الهامة على أساس فردييتم هذا 
فترة طويلة فيتم تقديرها بصورة جماعية ويحتسب لها مخصص بناء على طول الفترة الزمنية التي مضى على استحقاقها على 

  .أساس فئات استحقاق تاريخية
  

  عادلة لألدوات الماليةالقيمة ال  
من الموحد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الحصول على  عدم إمكانيةفي حالة   

هذه النماذج من تؤخذ بيانات . حسابية، يتم تحديدها باستخدام أساليب تقييم متنوعة والتي تشمل نماذج  العاملةاألسواق 
يعتمد التقدير على اعتبارات السيولة . التقدير لتحديد القيمة العادلةيستخدم األسواق النشطة ولكن في حالة عدم جدوى ذلك 

  .والتذبذب ألدوات مماثلةالمقارنات وبيانات النموذج مثل 
  

  اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار   
يتم التقدير بعد أن يؤخذ . للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالك األعمار اإلنتاجية التقديريةالمجموعة تحدد   

  .في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري
  

  مبدأ االستمرارية  
تملك مصادر تجعلها قادرة على المجموعة على االستمرار في أعمالها وأقتنعت بأن المجموعة قامت اإلدارة بتقييم مقدرة   

مقدرة على الشك بأية أمور تثير ليست على علم المجموعة االستمرار في أعمالها المستقبلية ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة 
  . على أساس مبدأ االستمرارية الموحدة وعليه تقوم اإلدارة بإعداد البيانات المالية. في أنشطتها لالستمرارالمجموعة 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٧-

   

 
  تتمة - القرارات المحاسبية الهامةو التقديرات   ٢٧

  

  القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  
متخصص لتلك تمثل تقديرات من قبل مثمن مستقل  الموحد إن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في بيان المركز المالي  

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١العقارات االستثمارية بأسعار السوق الحر كما في 
  

عتبارهم األماكن المستأجرة والمستأجرين إعند تقدير قيمة العقارات العقارية بالسوق الحر يأخذ المثمنون المتخصصون في   
مور بيئية واإلصالحات والصيانة العامة للعقار في ومصادر اإليرادات مستقبًال والقيم الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات وأي أ

إن البيانات المتعلقة بأحوال السوق المحلي هي بيانات تاريخية وتوفر مؤشرًا استرشاديًا لقيمة اإليجارات . إطار السوق المحلي
  .الحالية وللعائدات

  
لقد حدث . األسواق العقارية على نطاق العالم لقد خلقت التقلبات الحالية في النظام المالي العالمي درجة من اإلضطراب في  

وبالتالي فإن المثمنين ليصلوا إلى . إنخفاض كبير في المعامالت العقارية إلى ما دون مستويات السنوات القليلة الماضية
ية ولم يستخدمون بشكل متزايد معرفتهم بالسوق وتقديراتهم المهن ٢٠١١ديسمبر  ٣١تقديراتهم ألسعار السوق الحر كما في 

في هو عليه في هذه الظروف هنالك درجة أكبر من عدم اليقين مما . يعتمدوا فقط على المقارنة بالمعامالت العقارية التاريخية
  .سوق أكثر نشاطًا عند تقدير القيمة السوقية للعقارات االستثمارية

  
يجعل تحقيق صفقة بيع اد العقار ، إنه يمكن أن إن قلة السيولة في األسواق المالية تعني أيضًا ، إذا كان الهدف هو استبع  
  .القصير في المدىأمرًا صعبًا ة للعقار االستثماري حجنا

  
  الشهرة  

  :لقد حدد المجموعة األنشطة التالية كوحدات إيرادات نقدية
 خدمات النقل والحركة. 

 عمليات شحن البضائع. 

  
  .إلختبار إنخفاض قيمة الشهرة ذات األعمار غير المحددأيضًا أن األنشطة أعاله تشكل وحدات المجموعة لقد قررت 

  
تم تحديد القيمة المستردة من وحدات اإليرادات النقدية بناء على حساب القيمة في حال اإلستعمال بإستخدام تقديرات تدفقات 

ي ألعمال خدمات ، وهي في نطاق معدل النمو قصير األجل الحال ٢٠١٦إلى  ٢٠١٢نقدية وافقت عليها اإلدارة للفترة من
، ويتم تقدير التدفقات النقدية بعد فترة الخمسة  ٪١٦إن نسبة الخصم المطبقة على التدفقات النقدية هي . النقل والحركة

  .على أساس محتفظ ٪٣سنوات بإستخدام معدل نمو قدره 
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  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١١ديدسمبر  ٣١

  -٤٨-

  

  تتمة - القرارات المحاسبية الهامةو التقديرات   ٢٧
  
  تتمة -  الشهرة  

  
العملية ، تكون القيمة المستردة أكبر من القيمة الدفترية وتقرر اإلدارة أنه ال يوجد إنخفاض لقيمة الشهرة خالل نتيجة لهذه 

  .السنة
  

  اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة في حال اإلستعمال  
  

  :ستعمال باإلفتراضات التاليةإلفي حال ا إحتساب القيمة يتأثر  
 اإليرادات. 

  قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاءاألرباح. 

 عدالت الخصم ، وم 

 معدالت النمو المستخدم لتقدير التدفقات النقدية لما بعد فترة الموازنة. 

  
  تأثير تغّير اإلفتراضات

بالنسبة لتقدير القيمة في حال اإلستعمال الخاص بوحدات اإليرادات النقدية ، تعتقد اإلدارة بأنه ليس هنالك تغّير معقول 
 . محتمل في اإلفتراضات الرئيسية أعاله سوف يجعل القيمة العادلة للوحدة تزيد بصورة جوهرية عن قيمتها الممكن إستردادها


