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المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةالمستقلین حول مراجعة البیاناتتقریر مدققي الحسابات 

.شركة الخلیج للمخازن ش.م.قلمجلس إدارة 

مقدمة

كما  ;("الشركة").لشركة الخلیج للمخازن ش.م.قالمرفقبیان المركز المالي المختصر الموحد بمراجعةقمنالقد
التغیرات في حقوق وحدالمختصر المواآلخر الربح أو الخسارة والدخل الشامل اتبیان، و2016یونیو 30في 

یضاحات إأشھر و الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ والموحد لفترة الثالثةوالتدفقات النقدیة الملكیة المختصر 
ؤولمسالشركةإدارةمجلسإن.ة")("البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیالمرحلیةبیانات المالیةحول ال

التقاریر“34رقمالدوليالمحاسبةلمعیاروفقاً المرحلیةالموحدةالمختصرةالمالیةبیاناتالھذهوعرضإعدادعن
ستنادااالمرحلیةالموحدةالمختصرةالمالیةالمعلوماتھذهحولتقریرإصدارھيمسؤولیتناإن. "المرحلیةالمالیة

. بھاقمناالتيالمراجعةإلى

المراجعةنطاق
منالمرحلیةالمالیةبیاناتالمراجعة"2410رقمالمراجعةبمھامالخاصالدوليللمعیاروفقاً مراجعتناتمتلقد
عنولینالمسؤمناالستفسارعلىالمرحلیةالمالیةالبیاناتمراجعةأعمالتشتمل". للمنشأةالمستقلالمدقققبل

قلیالمراجعةنطاقإن. أخرىإجراءاتإلىباإلضافةتحلیلیةمراجعةإجراءاتوتطبیقوالمحاسبیةالمالیةاألمور
یجعلناالذيالتأكیدعلىالحصولمنیمكنناالوبالتاليالدولیةالتدقیقلمعاییروفقاً یتمالذيالتدقیقنطاقعنكثیراً 
.نكمدققیرأیاً نبديالفإنناوعلیھ،. التدقیقأعمالخاللمنتحدیدھایمكنالتيالھامةاألموربكافةعلمعلى

النتیجة
لمرحلیةاالمالیةالبیاناتبأننعتقدیجعلناماعلمناإلىیتبادرلمفإنھالمراجعة،أعمالمنبھقمناماإلىاستناداً 

ةالمحاسبلمعیاروفقاً الجوھریة،الجوانبكافةمنمعدةغیر، 2016یونیو30كما في المرفقةالموحدةالمختصرة
.ة"المرحلیالمالیةالتقاریر"34رقمالدولي

جوبال باالسوبرامنیام 2016یولیو21
كي بي إم جيالدوحة
251سجل مراقبي الحسابات رقم طردولة ق
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.للمخازن ش.م.قشركة الخلیج 

المختصر الموحدبیان المركز المالي 
باللایر القطري2016یونیو30كما في 

اتإیضاح
2016یونیو30

)(مراجع
2015دیسمبر 31

(مدقق)
الموجودات
غیر المتداولةالموجودات

61,416,313,6791,306,367,021معداتووآالت ممتلكات 
7760,534,446250,725,012التنفیذمشاریع قید 

836,758,071186,252,270عقارياستثمار
125,634,017128,669,413موجودات غیر ملموسة

2,339,240,2131,872,013,716

الموجودات المتداولة
8,851,8088,724,153المخزون

9510,154,898513,347,064المدینةالتجاریة واألخرى الذمم 
10438,685,319586,450,755في حكم النقدوما نقد ال

957,692,0251,108,521,972
3,296,932,2382,980,535,688الموجوداتإجمالي 

والمطلوباتالملكیةحقوق 
الملكیةحقوق 

11586,031,480475,609,750رأس المال
429,361,153-12اسھم مكتتب بھا وغیر مصدرة 

552,506,803237,804,875احتیاطي قانوني
281,499,541268,087,040أرباح مدورة

1,420,037,8241,410,862,818حقوق الملكیة المنسوبة لمالكي الشركة
(3,681,223)(3,681,223)مساھمات غیر مسیطرة

1,416,356,6011,407,181,595الملكیةمجموع حقوق 

المطلوبات
المتداولةغیر المطلوبات

141,456,168,9451,231,538,748قروض وتسھیالت
25,110,91722,807,254لموظفینلخدمة النھایة آتمكافمخصص ل

1,481,279,8621,254,346,002

المطلوبات المتداولة
238,938,896177,371,832ذمم التجاریة واألخرى الدائنةال

14160,356,879141,636,259وتسھیالتقروض 
399,295,775319,008,091

1,880,575,6371,573,354,093المطلوبات إجمالي
3,296,932,2382,980,535,688والمطلوباتالملكیةحقوق إجمالي

التوقیع علیھا تم و2016یولیو21بتاریخالمختصرة الموحدة المرحلیةالمالیةالمعلوماتعلى ھذه وافق مجلس اإلدارة
من قبل:المجلسعننیابةبال

_____________________________________________
فھد حمد جاسم جبر آل ثانيعبدهللا فھد جاسم جبر آل ثاني

نائب رئیس مجلس اإلدارةمجلس اإلدارةرئیس

.ختصرة الموحدة المرحلیةالمالمالیةالبیاناتمن ھذه ال یتجزأءاً جز15إلى 6ات منالصفحفياإلیضاحاتتشكل 
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.شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق

الشامل اآلخر المختصر الموحدالدخلالربح أو الخسارة وبیان 
باللایر القطري2016یونیو30أشھر المنتھیة في والستة لفترة الثالثة 

لفترة الستة  أشھر المنتھیة فيأشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة
2015یونیو 201630یونیو 201530یونیو 201630یونیو 30

(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)إیضاحات

16209,938,119205,514,654430,147,034397,910,388اإلیرادات
(255,419,811)(275,597,797)(130,794,236)(131,153,620)17التكالیف المباشرة

78,784,49974,720,418154,549,237142,490,577إجمالي الربح

4,049,9903,932,8328,673,3357,870,008إیرادات أخرى
(42,351,908)(47,941,460)(21,261,403)(21,742,257)17إداریة وأخرىمصروفات  
61,092,23257,391,847115,281,112108,008,677ربح التشغیل

2,860,6743,9224,578,024134,790إیراد التمویل
(20,395,674)(18,541,928)(10,068,814)(9,188,982)تكالیف التمویل

)20,260,884()13,963,904()10,064,892()6,328,308(صافي تكالیف التمویل 
54,763,92447,326,955101,317,20887,747,793فترةالربح 

----الدخل الشامل اآلخر 

54,763,92447,326,955101,317,20887,747,793إجمالي الدخل الشامل للفترة

الشامل للفترة الربح وإجمالي الدخل 
المنسوب إلى:
54,763,92447,326,955101,317,20887,747,793مالكي الشركة

العائد األساسي والمخفف للسھم 
180,950,911,761,70الواحد

.المختصرة الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتمن ھذه ءاً ال یتجزأجز15إلى 6في الصفحات مناإلیضاحاتتشكل 
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.شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق

بیان التغیرات في حقوق الملكیة المختصر الموحد
باللایر القطري2016یونیو30أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

رأس المال
أسھم مكتتب بھا 

وغیر مصدرة
تیاطي ـــاح

إجماليأرباح مدورةقانوني 
مساھمات غیر 

مسیطرة
إجمالي حقوق 

الملكیة
منسوب إلى مالكي الشركة

868,633,687(3,681,223)237,804,875158,900,285872,314,910-475,609,750(مدقق)2015ینایر 1الرصید في  

إجمالي الدخل الشامل للفتره 
87,747,793-87,747,79387,747,793---ربح الفترة

معامالت مع مالكي الشركة:
(71,341,463)-(71,341,463)(71,341,463)---)13توزیعات أرباح (إیضاح 

885,040,017(3,681,223)237,804,875175,306,615888,721,240-475,609,750(مراجع)2015یونیو30الرصید في 

1,407,181,595(3,681,223)475,609,750429,361,153237,804,875268,087,0401,410,862,818(مدقق)2016ینایر 1الرصید في
إجمالي الدخل الشامل للفتره

101,317,208-101,317,208101,317,208---ربح الفترة
مالكي الشركة:معامالت مع 

(87,904,707)-(87,904,707)(87,904,707)---)13توزیعات أرباح (إیضاح 
تغیرات أخرى

----314,701,928(425,123,658)110,421,730)12أسھم حقوق (إیضاح -إصدار أسھم عادیة
)4,237,495((4,237,495)(4,237,495)للمساھمینأسھم حقوق مرجع إصدار فائض 

1,416,356,601(3,681,223)552,506,803281,499,5411,420,037,824-586,031,480(مراجع)2016یونیو30لرصید في ا

االحتیاطي القانوني*

احتیاطي قانوني إلى أن یعادل رصید حساب إلى لكل شركة تأسست في دولة قطر العاممن صافي ربح %10یجب تحویل ما یعادل 2015لعام 11وفقا لنصوص قانون الشركات القطري رقم 
من القانون 154وفقا لنص الماده تم تحویل عالوة إصدار األسھم المحصلة أیضا عن األسھم الجدیدة إلى االحتیاطي القانوني.للشركةمن رأس المال المدفوع%50ھذا االحتیاطي القانوني نسبة 

االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع فیما عدا في الظروف المحددة في القانون المذكور أعاله.. المذكوا أعاله 

.المختصرة الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتمن ھذه ءاً ال یتجزأجز15إلى 6في الصفحات مناتاإلیضاحتشكل 
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.شركة الخلیج للمخازن ش.م.ق

بیان التدفقات النقدیة المختصر الموحد
باللایر القطري2016یونیو30أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

أشھر المنتھیة فيالستةفترة 
2015یونیو201630یونیو30اتإیضاح

(مراجع)(مراجع)
التدفقات النقدیة من أنشطة التشغیل

101,317,20887,747,793فترةربح ال
:للبنود التالیةتعدیالت 

1750,015,24742,790,578ممتلكات وآالت ومعداتھالكا
173,035,3963,035,394إطفاء موجودات غیر ملموسة

17676,333500,000مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة (بالصافي)
(117,120)(867,542)ربح بیع ممتلكات وآالت ومعدات

2,952,7833,402,361لموظفینلخدمةالنھایة مخصص مكافأة
(134,790)(4,578,024)إیراد تمویل

18,541,92820,395,674تكالیف تمویل
171,093,329157,619,890

تغیرات في:
(488,838))127,655(المخزون-
(87,336,714)2,515,833الذمم التجاریة واألخرى المدینة-
64,292,0133,670,639الذمم التجاریة واألخرى الدائنة-

237,773,52073,464,977النقد الناتج من أنشطة التشغیل
(688,839)(649,120)مدفوعةللموظفین خدمة المكافة نھایة 

237,124,40072,776,138یةنشطة التشغیلاألصافي النقد الناتج من

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار
(31,381,417))12,779,164(6ومعدات وآالت ممتلكاتاقتناء

63,179,000533,550ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من بیع 
(74,989,848)(509,809,434)7إضافات لمشروعات قید التنفیذ

4,578,024134,790إیراد تمویل مستلم
)105,702,925()514,831,574(یةنشطة االستثماراألي لمستخدم فاصافي النقد

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
14304,520,22868,465,925متحصالت من قروض وتسھیالت

(43,643,846)(61,169,411)14سداد قروض وتسھیالت
(20,395,674)(21,266,877)تكالیف تمویل مدفوعة

-(4,237,495)أسھم حقوق مرجع للمساھمینإصدار فائض 
(71,341,463)(87,904,707)13توزیعات أرباح مدفوعة

)66,915,058(129,941,738أنشطة التمویلالناتج من / (المستخدم في) صافي النقد 

(99,841,845)(147,765,436)في حكم النقدالنقد وما النقص في صافي 
586,450,755160,228,239ینایر1في في حكم النقد النقد وما 
10438,685,31960,386,394یونیو30فيفي حكم النقدالنقد وما 

.المختصرة الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتمن ھذه ءاً ال یتجزأجز15إلى 6في الصفحات مناإلیضاحاتتشكل 
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مركز القانوني والنشاط الرئیسيال1

لسنة 11قانون الشركات التجاریة القطري رقم وفقا ألحكام ("الشركة") .شركة الخلیج للمخازن ش.م.قتأسست 
بموجب السجل التجاري بوزارة االقتصاد والتجارة لدولة قطر یة. تم تسجیل الشركة قطرمساھمةكشركة2015

المقر .2004مارس 22منذ الشركة مدرجة في بورصة قطرأسھم . 2004مارس 21بتاریخ 27386رقم 
.دولة قطر حیث یقع مقرھا الرئیسي –الدوحة -الطریق الدائري الرابع-92الرئیسي للشركة بمبنى رقم 

ـ یشار إلیھا مجتمعة بوشركاتھا التابعة (الشركة للشركة یة المختصرة الموحدة المرحلیةالمالالبیاناتملـتش
")."المجموعة

الماضیة ھي توفیر الخدمات اللوجستیة (المخازن الفترهاألنشطة الرئیسیة للمجموعة والتي لم تتغیر منذ 
والمستودعات والنقل البري للبضائع للتخزین والحركة والنقل العالمي وتوزیع البرید السریع وإدارة السجالت) 

وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي).

على النحو التالي:للشركةالعاملة تفاصیل الشركات التابعة

النسبة المئویة للمساھمة األنشطة الرئیسیةبلد التأسیسالشركة التابعة
الفعلیة للمجموعة

یونیو30
2016

دیسمبر 31
2015

%100%100الخدمات اللوجستیة والنقلدولة قطرأجیلیتي ذ.م.م
مجموعة جي دبلیو سي جلوبال 

ذ.م.مللشحن والنقلیات 
اإلمارات العربیة 

%100%100التخزین والنقلالمتحدة

جي دبلیو سي لوجیستیكس 
تشغیل وإدارةمملكة البحرینش.ش.و

%100%100المستودعات العامة

أیضا الشركات التابعة غیر العاملة التالیة:للشركةكما أن 

بلد الشركة التابعة
التأسیس

للمساھمة النسبة المئویة األنشطة الرئیسیة
الفعلیة للمجموعة

یونیو30
2016

دیسمبر 31
2015

المتاجرة في ونقل دولة قطرجي دبلیو سي للكیماویات ذ.م.م
%100%100الكیماویات

شركة جي دبلیو سي للخدمات الغذائیة 
(سابقا شركة جي دبلیو سي للمشاریع 

ذ.م.م)
المتاجرة في المواد دولة قطر

%100%100الغذائیة

مجموعة إمداد للخدمات اللوجستیة 
دولة قطرذ.م.م

المتاجرة في المواد 
الغذائیة والمواد 

االستھالكیة األخرى
51%51%

جي دبلیو سي المملكة العربیة 
فروع في الریاض والدمام –السعودیة 

وجدة

المملكة 
العربیة 

السعودیة

إعداد وتطویر وإدارة 
%100%100المخازن

جمھوریة شركة الخلیج للمخازن المحدودة 
%100%100التخزین والنقلنیجریا

شركة الخلیج للمخازن للخدمات 
%100%100الخدمات البحریةدولة قطرالبحریة 

%100%100خدمات البرید السریعدولة قطرشركة الخلیج للمخازن إكسبریس ذ م م 
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المحاسبةأسس2

فقرة االلتزام

"التقاریر المالیة -34معیار المحاسبة الدولي رقم وفقاً لختصرة الموحدة المرحلیة المالمالیة ھذه البیاناتتم إعداد 
ویجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنویة األخیرة للشركة كما في وللسنة المنتھیة المرحلیة"

یة لبیانات مالال تتضمن جمیع المعلومات المطلوبة .("البیانات المالیة السنویة األخیرة")2015دیسمبر 31في 
غم من ذلك، تم إدراج اإلیضاحات التوضیحیة المختارة لبیان بالرالدولیة للتقاریر المالیة.المعاییرمكتملة بموجب 

لتي تعتبر ھامة لفھم التغییر في مركز المجموعة المالي وأدائھا منذ البیانات المالیة السنویة والمعامالت ااألحداث
.األخیرةالموحدة

یولیو21في تم التصریح بإصدار ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة من جانب مجلس إدارة الشركة 
2016.

ستخدام التقدیرات واألحكاما3

ؤثر توافتراضاتستخدام أحكام وتقدیرات ابمالیة المختصرة الموحدة المرحلیةالالبیاناتإعداد عندقامت اإلدارة 
نھا الصادر عت واإلیرادات والمصروفاتمطلوباوالالموجوداتعلى تطبیق السیاسات المحاسبیة وبالتالي قیم 

.اتالتقدیرقد تختلف القیم الحقیقیة عن ھذه. التقریر

لتقدیرات لوالمصادر الرئیسیة للمجموعة ھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة تكانت األحكام الھامة التي وضع
.2015دیسمبر 31للسنة المنتھیة في ھي نفسھا تلك المطبقة على البیانات المالیة الموحدة كما في والمشكوك فیھا 

قیاس القیمة العادلة

تم یعند قیاس القیمة العادلة لموجود أو مطلوب، تستخدم المجموعة بیانات سوقیة یمكن مالحظتھا بقدر اإلمكان. 
تقنیات المدخالت المستخدمة فيالقیم العادلة في مستویات مختلفة في تسلسل بالقیمة العادلة على أساس تصنیف 

على النحو التالي:التقییم 

 مماثلةالمتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات السوق أسعار : 1المستوى.

 المضمنة في المستوى األول والتي یمكن مالحظتھا : مدخالت أخرى غیر األسعار المتداولة 2المستوى
للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة (مثل المشتقات من 

األسعار.

 مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بیانات سوقیة یمكن مالحظتھا.: 3المستوى

یمة قد یتم تصنیفھا في مستویات مختلفة لتسلسل الققیاس القیمة العادلة لموجود أو مطلوب إذا تم استخدام المدخالت ل
أدنى مستوى كبأكملھا في نفس المستوى للقیمة لتسلسل القیمة العادلة العادلة، ثم یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة 

مدخل لھ أھمیة للقیاس بأكملھ.

مستویات تسلسل القیمة العادلة في نھایة فترة إعداد التقریر التي یحدث الت بینیبالتحوتقوم المجموعة باالعتراف 
خاللھا التغیر.

قیمھا الدفتریة.لمقاربةإلدارة كما في تاریخ التقریر أن القیم العادلة لموجودات المجموعة ومطلوباتھا ترى ا

السیاسات المحاسبیة الھامة4

فإن السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة باستثناء ما ھو موضح أدناه، 
.2015دیسمبر 31كما في وللسنة المنتھیة في للشركةھي نفسھا تلك المطبقة على البیانات المالیة الموحدة 

تغییرات في السیاسات المحاسبیةال
على التالیةوالتحسیناتالتعدیالت قامت المجموعة بتبني 2016یونیو 30الستة أشھر المنتھیة في خالل فترة

ساریة المفعول تصبحالتعدیالت الالحقة على المعاییر األخرى، والتي ، بما في ذلك المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 
.2016ینایر 1للفترات السنویة التي تبدأ في 
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)4
(تابع)التغییرات في السیاسات المحاسبیة

 حول مبادرة اإلفصاح1معیار المحاسبة الدولي رقم.
حول تصنیف الطرق المقبولة لإلھالك واإلطفاء.38و16معیاري المحاسبة الدولیین رقمي التعدیالت على
 حول الزراعة: النباتات المثمرة.41و16التعدیالت على معیاري المحاسبة الدولیین رقمي
 المنفصلة*.حول طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة 27التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 حول المحاسبة عن اقتناء مساھمات في مشاریع مشتركة.11المعیار الدولي للتقاریر المالیةالتعدیالت على
 حول الكیانات 28معیار المحاسبة الدولي رقم 12و10التعدیالت على المعیارین الدولیین للتقاریر المالیة رقمي

د.االستثماریة التي تقوم بتطبیق استثناء التوحی
الحسابات النظامیة المؤجلة"14رقم المعیار الدولي للتقاریر المالیة"
متعددةمعاییر –2014-2012یر الدولي للتقاریر المالیة دورة ایسنویة للمعالتحسینات ال

لم یكن لتبني التعدیالت والتحسینات أعاله أثر ھام على البیانات المالیة المختصرة الموحدة المرحلیة.

معلومات القطاع5
أساس التقسیم

ات خدماألقسامالقطاعات الصادر عنھا تقریر المجموعة. تقدم ھذه ثالثة التالیة، وھيلمجموعة القطاعات االستراتیجیة الل
شأن تخصیص الموارد وتقییم األداء.قرارات بالض اتخاذ منفصلة بغربإداراتھا الشركةمختلفة، وتقوم 

قطاع صادر عنھ التقریر.یصف الملخص التالي العملیات عن كل 

العملیاتالقطاعات الصادر عنھا التقریر
قطاع العملیات اللوجستیة

قطاع الشحن
قطاعات أخرى

التخزین والمناولة والتعبئة والنقل
خدمات النقل البري والجوي والبحري

و البرید السریع المتاجرة
.ة على األقلربع سنویبصفة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل قطاع للشركةیراجع الرئیس التنفیذي 

بدأ . یتم تحدید التسعیر بین القطاعات على أساس مھناك مستوى متغیر للتكامل بین قطاع العملیات اللوجستیة وقطاع الشحن
االستقاللیة.

:صوص القطاع التشغیلي للمجموعةیمثل الجدول التالي معلومات اإلیراد والربح بخ

2015یونیو30أشھر المنتھیة في الستةلفترة 2016یونیو30أشھر المنتھیة في الستةلفترة 
)مراجعة((مراجعة)

القطاعربحإیرادات القطاعربح القطاعإیرادات القطاع

القطاعات التشغیلیة
288,239,31382,197,939259,186,10473,327,983العملیات اللوجستیة

141,907,7218,616,157138,724,2848,150,496شحن ونقل
6,269,314-10,503,112-غیر مخصصة

430,147,034101,317,208397,910,38887,747,793

:للمجموعةیمثل الجدول التالي موجودات القطاع للقطاعات التشغیلیة 

2015دیسمبر31في 2016یونیو30في 
)مدققة((مراجعھ)

القطاعات التشغیلیة
2,536,273,5992,157,693,238العملیات اللوجستیة

164,687,818163,418,805شحن ونقل
8,881,5978,810,224أخرى

587,089,224650,613,421غیر مخصصة
3,296,932,2382,980,535,688
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معداتممتلكات وآالت و6
اإلضافات 

12,779,164ھ بإقتناء أصول بلغت تكلفتھا المجموعقامت 2016یونیو 30خالل فترة الستة أشھر المنتھیھ في 
حیث ان التغیر البالغ )لایر قطري 31,381,417: 2015یونیو 30لایر قطري (الستة أشھر المنتھیة في 

ره الفتلایر قطري یرجع بصفھ أساسیھ الى انھ تم اقتناء عدد من المركبات والمعدات خالل 18,602,253قیمتھ 
المقارنھ

محول من إستثمار عقاري 

لایر 29,051,054لایر قطري و مباني بقیمة 120,443,145تم تحویل أراضي بقیمة 2016ینایر 1بتاریخ 
تم تحویل ھذه المباني الى بند ممتلكات و االت ومعدات بقیمتھا .) 8قطري من بند إستثمار عقاري (إیضاح رقم 

الدفتریھ و التي تمثل قیمتھا العادلة في تاریخ التحویل حیث كان یتم المحاسبھ عنھم كاستثمار عقاري وفقا لنموذج 
رة الستة أشھر لایر قطري خالل فت2,989,884بقیمة وحق انتفاع األرض تم اھالك ھذه المباني.القیمھ العادلة
لم یتم إھالك ھذه األصول حیث كان یتم 2015یونیو 30( الستة أشھر المنتھیھ في 2016یونیو 30المنتھیھ في 

.المحاسبھ عنھا وفقا لنموذج القیمة العادلة )

اإلستبعادات 
قامت المجموعھ بإستبعاد مركبات بلغت تكلفتھا 2016یونیو 30خالل فترة الستة أشھر المنتھیھ في 

( الستة 2,311,458حیث بلغت قیمتھا الدفتریھ لایر قطري 3,179,000لایر قطري مقابل 20,168,390
لایر قطري1,334,163قامت المجموعھ بإستبعاد أصول بلغت تكلفتھا2015یونیو 30أشھر المنتھیھ في 

لایر قطري 416,430لایر قطري حیث بلغت قیمتھا الدفتریھ533,550مقابل 

الرھن 
866,101,305مبلغ 2016یونیو 30في محدده المدهبلغت القیمة الدفتریة للمباني المرھونھ مقابل قروض

)14لایر قطري ) (إیضاح ملیون 856,374,272: 2015ملیون لایر قطري (

مشاریع قید التنفیذ7

اإلضافات 
للمرحلة الخامسةتحتیةالبنیة الإنشاءات استكملت المجموعھ 2016یونیو 30خالل فترة الستة أشھر المنتھیھ في 

المصروفات المرسملھ على ھذه المشروعات قیمةبلغت . بة وراس لفانوصلومشروع بقریة اللوجستیة بقطرالفي 
.لایر قطري)74,989,848: 2015یونیو 30لایر قطري (الستة أشھر المنتھیة في 509,809,434خالل الفترة 

.بمجرد اإلنتھاء سیتم إستخدام ھذه األصول لتقدیم الخدمات اللوجیستیھ وسوف یتم اعاده تبویبھا

غ بمبل2016نیویو30لمدققة المنتھیة في أشھر غیر االستةخالل فترة تكالیف االقتراض المرسملة تكان
.  المتوسط المرجح للمعدل )2015یونیو30في ملیون لایر قطري 1,883,108لایر قطري (5,785,193

یونیو 30(الستة أشھر المنتھیة في سنویا %3.50المستخدم لتحدید مبلغ تكالیف االقتراض المؤھل للرسملة ھو 
المحدد.وھو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض )3,50%: 2015

.اإلرتباطات الرأسمالیھ 
494,259,230تعاقدت المجموعھ على بناء مشاریع بقیمھ 2016یونیو 30خالل فترة الستة أشھر المنتھیھ في 

,2015:223یونیو 30الستة أشھر المنتھیھ في لایر قطري ( لایر قطري ) ومن المتوقع استكمال 776,030
2017المشاریع قید التنفیذ في 

الرھن 
30لایر قطري في 676,459,591بلغت قیمة المشاریع قید التنفیذ المرھونة مقابل قروض محددة المده مبلغ 

)14لایر قطري ) (إیضاح 173,225,591: 2015(2016یونیو 
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استثمار عقاري8

ینایر 1في لایر قطري 186,252,270انخفضت قیمة اإلستثمار العقاري للمجموعھ من 2016یونیو 30بتاریخ 
لایر قطري الى بند ممتلكات 149,494,199لایر قطري نتیجھ تحویل أصول قیمتھا 36,758,071الى 2016

.)6واالت و معدات (إیضاح 

" 2شغلت المجموعة إجزاء إضافیة ھامة من األرض في مشروع "إم آي سي" "شارع 2016ینایر 1بتاریخ 
ت في السابق مؤجرة على نحو كبیر إلى أطراف ثالثة بموجب اتفاقیات إیجار " والتي كان43ومشروع "شارع 

لقد زاد إشغال المالك للمشاریع إلى مستوى جعل إدارة الشركة تفسره على أنھ ھام استنادا إلى تفسیرھا تمویلي. 
رض ومباني ھذه إعادة تصنیف القیمة الدفتریة بأكملھا ألیستلزمالذي 40لنصوص معیار المحاسبة الدولي رقم 

.)6(إیضاح عقاریة إلى ممتلكات وآالت ومعداتالمشاریع من استثمارات 

مدینةوأخرى ذمم تجاریة 9

2015دیسمبر 201631یونیو30
(مدققة)(مراجعة)

281,324,333227,241,602ذمم تجاریة مدینة
(20,880,637))21,556,970()1ناقصا: مخصص انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة (

259,767,363206,360,965ذمم تجاریة مدینة، بالصافي
137,789,239195,355,614مقدمات لموردین
19,476,76739,977,064إیرادات مستحقة
81,387,42162,771,108مدفوعات مقدما

11,734,1088,882,313ذمم مدینة أخرى
510,154,898513,347,064

نقد وما في حكم النقدال10
2015دیسمبر 201631یونیو30

(مدققة)(مراجعة)

1,320,3461,153,207نقد بالصندوق
26,587,295113,053,016جاريحساب-ودیعة بنكیة 
400,000,00035,000,000)1(الودیعة حساب-ودیعة بنكیة 
10,777,678437,244,532)2(الودیعة المقیدة حساب-ودیعة بنكیة 

438,685,319586,450,755

یوما قد تمت لفترات مختلفة اعتمادا على االحتیاجات النقدیة 90الودائع ذات فترات االستحقاق التي تقل عن )1(
خالل فترة في قیمة ھذه الودائعوترتبط الزیاده الجوھریة,الفوریة للمجموعة بالمعدالت التجاریة بالسوق. 

حسابات الودائع المقیده (یرجع بالقیم المحولھ من بصفھ أساسیھ2016یونیو 30الستھ أشھر المنتھیھ في 
المذكور أدناه)2الى إیضاح فرعي 

). ھذه12دة بصورة كبیرة األموال المستلمة من إصدار أسھم الحقوق (إیضاح یتمثل حسابات الودائع المق)2(
على إصدار األسھم الجدیدة الناتجة من الجھات التنظیمیة بدولة قطراألموال مقیدة إلى حین استالم الموافقة

. 2016ینایر 27والتي تم استالمھا بتاریخ عن أسھم الحقوق
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رأس المال11

رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل

2015دیسمبر 201631یونیو30
(مدققة)(مراجعة)

475,609,750475,609,750ینایر1في المصدر
-110,421,730)12أسھم حقوق (إیضاح -إصدار أسھم عادیة 

586,031,480475,609,750مدفوع بالكامل-دیسمبر 31المصدر في 
58,603,14847,560,975لایر قطري10القیمة االسمیة -المصرح بھ 

تمنح حاملیھا حقوق متساویھ مدفوعھ بالكامل  واألسھمكل 

أسھم حقوق12

قرر المساھمون زیادة رأس 2015سبتمبر 13في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة الذي عقد بتاریخ 
أسھم مال الشركة من خالل إصدار أسھم حقوق عن طریق طرح أسھم جدیدة لالكتتاب بمعدل سھم واحد لكل أربعة

یحتفظ بھا المساھمون المستحقون.

المساھمون المستحقون بالشركة ھم أولئك المساھمون الواردة أسماؤھم في سجالت المساھمین المحفوظة لدى 
. یحق لھؤالء المساھمین الحصول على أسھم جدیدة بسعر 2015أكتوبر 12بورصة قطر كما في نھایة یوم عمل 

لایر قطري عالوة إصدار) للسھم. كانت فترة 28.5قطري القیمة االسمیة + لایر10لایر قطري للسھم (38.5
.2015نوفمبر 25و2015نوفمبر 8االكتتاب ما بین 

كما في تاریخ إصدار ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة تم اعتماد األسھم الجدیدة من قبل الجھات التنظیمیة في 
البیانات ضمن ھذهوبناء علیھ فقد تم عرضھا كجزء من رأس المال2016ینایر27دولة قطر لإلصدار بتاریخ 
. المالیة المختصرة الموحدة

توزیع األرباح13

لایر قطري للسھم 1.5(بما یعادل لایر قطري87,904,707أرباح بمبلغأعلن مجلس اإلدارة عن توزیع من 
وقام المساھمون بالموافقة 2015دیسمبر31المنتھیھ في السنة المالیةعن بأرباح المجموعھ فیما یتعلقالواحد)

.2016فبرایر 14علیھا في االجتماع السنوي العام المنعقد في 

ملیون لایر لایر قطري للسھم الواحد) 1.5(بما یعادل 71,341,463غ مبلأرباح نقدیة بعنأعلن مجلس اإلدارة
وقام المساھمون بالموافقة 2014دیسمبر31المالیة المنتھیھ في عن السنة بأرباح المجموعھ فیما یتعلق قطري 

.2015فبرایر 16في االجتماع السنوي العام المنعقدعلیھا في 
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والتسھیالتالقروض 14
القیمة الدفتریة القیمة اإلسمیةسنة االستحقاقالعملة 

20161,373,175,007ینایر 1الرصید في 
قروض جدیده

202586,663,34086,663,340-2020لایر قطريقرض القریة اللوجستیة
2025214,790,590214,790,590لایر قطريقرض لمشروع أبو صلبھ 
20253,066,2983,066,298لایر قطريقروض لمشروعات أخرى

304,520,228
سدادات

(36,973,134)(36,973,134)-لایر قطريقرض القریة اللوجستیة 
)(279,489)279,489(-لایر قطريقروض لمشروعات أخرى

(23,916,788)(23,916,788)-لایر قطريقروض محددة المدة أخرى 

(61,169,411)
20161,616,525,824یونیو 30لرصید في ا

في مباني بقیمة دفتریھ تبلغ 2016یونیو 30الًصول المرھونھ مقابل القروض المذكوره أعاله في اتتمثل
ملیون 676,459,591بلغ مشاریع قید التنفیذ بقیمة دفتریھ تو )6ملیون لایر قطري (إیضاح 866,101,305

)7(إیضاح لایر قطري  

األطراف ذات العالقة 15

على النحو التالي:جاءت مع األطراف ذات العالقة تفاصیل التعامالت واألرصدة

معامالت األطراف ذات العالقة

في بیان الدخل على النحو التالي:متضمنھالتعامالت مع األطراف ذات العالقة ال

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
2015یونیو30في 2016یونیو30في طبیعة المعامالتالطرف ذو العالقة 

(مراجعھ)(مراجعھ)

5,537,0173,017,192إیراداتشبكة أجیلیتي 

11,887,44320,592,047مشتریات خدماتشبكة أجیلیتي 

األطراف ذات العالقةأرصدة

تحت الذمم التجاریة المركز المالي المختصر الموحدمع األطراف ذات العالقة المضنة في بیان األرصدة
على النحو التالي:واألخرى الدائنة واألخرى المدینة والذمم التجاریة 

2015دیسمبر31في 2016یونیو30في 
)مدققة((مراجعھ)

3,403,257886,885شبكة أجیلیتي مستحق من 
3,045,8474,357,415شبكة أجیلیتي مستحق ل
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العالقة (تابع)األطراف ذات 15

تعویضات كبار موظفي اإلدارة

على النحو التالي:فترةالتعویضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل ال

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
2015یونیو30في 2016یونیو30في 

(مراجعھ)(مراجعھ)

1,020,000720,000منافع قصیرة األجل
41,88529,185لموظفینلخدمة المكافآت نھایة 

اإلیرادات 16
لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

2015یونیو 30في 2016یونیو 30في 2015یونیو 30في 2016یونیو 30في 
(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)

141,291,982133,621,859288,239,313259,186,104عملیات لوجستیة
68,646,13771,892,795141,907,721138,724,284شحن ونقل

209,938,119205,514,654430,147,034397,910,388

لمصروفات حسب طبیعتھاا17
لفترة الستة أشھر المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

2015یونیو 30في 2016یونیو30في 2015یونیو 30في 2016یونیو30في 
(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)

9,330,35111,953,46624,716,00121,321,422تكالیف لوجستیة
46,540,44148,820,41898,828,46095,750,748مصروفات شحن ونقل

43,049,43341,319,93788,022,62584,174,259)1(الموظفینتكالیف 
إھالك ممتلكات وآالت 

24,888,95421,691,43950,015,24742,790,576)6(إیضاح ومعدات
مكافآت مجلس اإلدارة

)2(1,800,0003,600,000
القوى مصروفات

1,343,7141,080,4923,664,3621,719,427العاملة بعقود من الباطن
إطفاء موجودات غیر 

1,517,6981,517,6983,035,3963,035,396ملموسة
مخصص انخفاض قیمة 
ذمم تجاریة مدینة 

300,000200,000676,333500,000)9(إیضاح 
8,535,0977,999,53717,230,44815,253,629إصالحات وصیانة 

505,717813,5151,311,9111,523,361اتعاب قانونیة ومھنیة
862,275694,2611,716,8251,178,322إیجار
2,721,8965,314,5305,688,50610,034,220وقود

4,553,8952,644,5219,306,2884,701,065كھرباء وماء
1,151,3241,105,9842,254,5892,153,004تأمین

289,881539,835787,1731,106,008اتصاالت وبرید
188,315237,340381,148469,541إعالنات ودعایة
285,393341,601756,758526,923مصروفات سفر

785,289465,0662,221,624901,046ترخیص وتسجیلرسوم
4,246,2045,315,9999,325,56310,632,772مصروفات أخرى

152,895,877152,055,639323,539,257297,771,719
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المصروفات حسب طبیعتھا (تابع)17

قطري) قیمة مخصص لایر3,402,361: 2015لایر قطري (2,952,783تتضمن تكلفة الموظفین مبلغ )1(
الخدمة للعاملین نھایةمكافأة

ت قیمة مكافآإستحقاقبإثباتاالمرحلیةالمختصرة الموحدةالمالیةالبیانات لقد قامت اإلدارة وألول مره في )2(
ناء بیتم اقتراحھا واعتمادھا في اجتماع الجمعیة العامة التالي لنھایة السنة المالیة سوفمجلس اإلدارة والتي
المسددة على اولویھ النفقات

العائدات على السھم18

تحتسب العائدات على السھم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساھمي الشركة األم على المتوسط 
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. 

لیست ھناك أسھم مخففة محتملة قائمة خالل الفترة وبالتالي فإن العائد المخفف للسھم یعادل العائد األساسي للسھم.

لفترة الستة أشھر المنتھیة فيثة أشھر المنتھیة فيلفترة الثال
2015یونیو 30في 2016یونیو 30في 2015یونیو 30في 2016یونیو 30في 

(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)(مراجعھ)
صافي ربح الفترة المنسوب إلى 

54,763,92447,326,955101,317,20887,747,793مالكي الشركة
57,618,75651,750,26557,618,75651,750,265)1المتوسط المرجح لألسھم (

0.950.911.761.70العائد األساسي والمخفف للسھم

المتوسط المرجح لألسھم)1(

2015یونیو30في 2016یونیو30في 
(مراجعھ)(مراجعھ)

47,560,97547,560,975ینایر 1األسھم المؤھلة في 
4,189,2904,189,290عنصر منحة في أسھم الحقوق

-5,868,491أسھم حقوق-إصدار أسھم عادیة 
57,618,75651,750,265

القیمة العادلة لألدوات المالیة 19

القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ عن بیع أصل أو دفعھ عن تحویل إلتزام في معاملھ نظامیھ بین أطراف مشاركھ 
لم تقم المجموعھ باالفصاح عن القیمة العادلة  ألرصده الذمم التجاریة المدینھ و أرصده البنوك .بالسوق في تاریخ القیاس 

ت ) و الذمم التجاریھ الدائنھ وذلك ألن القیم الدفتریھ لھم تمثل تقدیرا معقوال لقیمھم (متضمنھ أرصده القروض  والتسھیال
العادلة

الطوارئ واالرتباطات20

2015دیسمبر 201631یونیو30في 
(مدققھ)(مراجعھ)

13,392,99123,812,992خطابات ضمان
148,024,765136,753,562ضمانات حسن أداء

161,417,756160,566,554
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(تابع)الطوارئ واالرتباطات20

)   خطابات الضمان المصدرة بواسطھ الشركھ لصالح موردیھا و لصالح اإلدارة العامة للجمارك كضمان في حالة 1(
من قبل الشركة التأخر في السداد 

العمالء ضمانا لتنفیذ المشروعات طبقا للشروط المتعاقد علیھا والتي تظل ساریھ سندات األداء لصالح)   یتم إصدار 2(
لتاریخ االنتھاء من تنفیذ المشروع  تالیةیوم30لمده 

أرقام المقارنة21

عادة إلسلیالحالیة. فترةللللبیانات المالیة أرقام المقارنة لتتفق مع طریقة العرض بعض 
.للفترة السابقةملكیة الصافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق أي أثر على التصنیف

الالحقةاألحداث 22

.لیست ھناك أحداث ھامة بعد تاریخ التقریر یمكن أن یكون لھا مدلوالت على فھم البیانات المالیة الموحدة

.1في صفحة رقم المالیة المختصرة الموحدة المرحلیةبیاناتحول مراجعة التقریر مدقق الحسابات المستقل


