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  إدارة مجلس إلى الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول مراجعة تقرير
  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة

  
  المقدمة

وشركاتها ") الشركة("ق .م.شلشركة الخليج للمخازن المرفقة الموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة 
 المرحليبيان المركز المالي والتي تتضمن  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في ") المجموعة"يشار إليهم جميعًا بـ (التابعة 
لتدفقات النقدية والتغيرات في المرحلية الموحدة للدخل والدخل الشامل وابيانات الو  ٢٠١١يونيو  ٣٠كما في الموحد 

مسؤولة عن  الشركةإن إدارة . المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات المتممة لهاالستة أشهر  حقوق المساهمين لفترة
والمتعلق بالتقارير  ٣٤رقم  لمعيار المحاسبة الدوليحلية المختصرة وفقًا إعداد وعرض هذه البيانات المالية المر 

الموحدة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة إصدار نتيجة مراجعة ليتنا هي ؤو إن مس. المالية المرحلية
   .لى أعمال المراجعة التي قمنا بهاإاستنادًا 

  
  نطاق المراجعة

المعلومات المالية المرحلية مراجعة " ٢٤١٠ لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقًا تمت مراجعتنا لقد 
تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات مبدئيًا من ". من قبل المدقق المستقل للمؤسسة

إن . ءات مراجعة أخرىاألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وٕاجرا
نطاق المراجعة يقل كثيرًا عن نطاق تدقيق يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع الحصول على 

وعليه فإننا ال نبدي رأيًا حول . التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال تدقيق
  .تدقيق هذه البيانات المالية

  
  المراجعةتيجة ن

 الموحدة بأن البيانات المالية المرحلية المختصرةيستدعي االعتقاد لم يرد إلى علمنا ما ، لى مراجعتنا إاستنادًا 
  .٣٤رقم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ،  المادية، من كافة النواحي لم يتم إعدادها المرفقة 

  
  
  

  ويـونــغ إرنســت عـن  
  
  

   نــــــادر زيــــــاد  
  ٢٥٨ رقم الحسابات مراقبي سجل  
  ٢٠١١ يوليو ٢٠ فـي الدوحـة  



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
 

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

   الموحد المرحلي الدخل بيان
    ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  
  يونيو ٣٠ في منتهية أشهر ستة    
    ٢٠١٠   ٢٠١١  
  قطري لایر   قطري لایر    
  )مدققة غير(   )مدققة غير(إيضاحات  
          

  ٤٢,٩٥١,٦١١   ١٩١,٤٥٥,٢٧٥  ٥  اإليرادات
  )٢٦,٩٥٣,٦٩٠(  )١٣٦,٩٢٦,٦٣٧(  ٦  المباشرة التكاليف

          
  ١٥,٩٩٧,٩٢١    ٥٤,٥٢٨,٦٣٨    الربح إجمالي

        
  ٤٦,٦٦٢    -   إيرادات أخرى
  ١,٣٣٢,٢٩٩    ١,٠٩٥,٤٩٠   إيرادات التمويل

  ٦١٤,٥٧٦    ٧٠,٢٧٠  عقارات وآالت ومعداتربح من استبعاد 
  )٤,٣٠٦,٨٢٩(    )١١,٣٤١,٠٨٨(   تكاليف الموظفين

  )٣,٩٧٥,٥٦٦(    )٧,٨٩٧,٤١٨(   مصروفات إدارية وعمومية 
  )٢,٢٩٧,١١٠(    )٣,٣٢٢,٢٥٢(   تكاليف التمويل

  -    )١,٦٧٨,٠٠٠(   ٨ أطفاء موجودات غير ملموسة 
  -    )١,٢٠٠,٠٠٠(  ٩التجاريينصافي خسارة انخفاض قيمة المدينين 

          
  ٧,٤١١,٩٥٣    ٣٠,٢٥٥,٦٤٠    ربح الفترة

          
         :موزع على

  ٧,٤١١,٩٥٣   ٣٠,٥٣٧,٧٥١    في الشركة األم المّالك
  -   )٢٨٢,١١١(    حقوق األطراف غير المسيطرة

          
    ٧,٤١١,٩٥٣    ٣٠,٢٥٥,٦٤٠  
          
         

  ٠,٣٠   ٠,٧٧  ١٤  الربح االساسي والمخفف للسهم
         )منسوب إلى مالكي الشركة األم(
  



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
 

  .الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه من جزءاً  ١٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  -٣ - 

  الموحد المرحلي الشامل الدخل بيان
    ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  
  يونيو ٣٠ في منتهية أشهر ستة    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  قطري لایر    قطري لایر    
  )مدققة غير(    )مدققة غير(    
          

  ٧,٤١١,٩٥٣    ٣٠,٢٥٥,٦٤٠    الفترة ربح
          

  )١,٩٨٣,٩٦١(    ٤٠٤,٠٤٩    للبيع متاحةال ستثماراتاال تقييم إعادة عند )خسارة( ربح صافي
        

  )١,٩٨٣,٩٦١(    ٤٠٤,٠٤٩  الشامل األخرى للفترة) الخسارة(بنود الدخل 
          

  ٥,٤٢٧,٩٩٢    ٣٠,٦٥٩,٦٨٩    للفترةالدخل الشامل إجمالي 
          

          :كالتالي موزع
  ٥,٤٢٧,٩٩٢    ٣٠,٩٤١,٨٠٠    في الشركة األم المّالك

  -    )٢٨٢,١١١(    حقوق األطراف غير المسيطرة
          
    ٥,٤٢٧,٩٩٢    ٣٠,٦٥٩,٦٨٩  
  
    



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
 

  .الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه من جزءاً  ١٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
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  الموحد المرحلي المالي المركز بيان
  ٢٠١١ يونيو ٣٠
  
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  قطري لایر    قطري لایر  اتإيضاح  
  )مدققة(    )مدققة غير(    
          

          الموجودات 
        الموجودات غير المتداولة
٤١٨,٨٤٢,٠٠٨  ٥٨٥,٧٦٧,٩٥٨ ٧  عقارات وآالت ومعدات

 -  ١,٢٦٥,٢٨٢   عقارات مستأجرة
 ٤١,٧٤١,٠١٥  ٧٧,٤٣٨,٨٨١   إستثمارات عقارية

 -  ٨٢,٢٢٢,٠٠٠ ٨  موجودات غير ملموسة
 -  ٧٧,٤٠٣,٧١٦ ٣  شهرة

 ٢,٥٦٩,٩٨٤  ٢,٩٧٤,٠٣٣   استثمارات مالية متاحة للبيع
        

 ٤٦٣,١٥٣,٠٠٧  ٨٢٧,٠٧١,٨٧٠
        

        الموجودات المتداولة
 ١,٢٠٠,٢٢٣  ٤,٥٨٢,٧٨٢   مخزون
 ٤٧,٥٧٧,٥٣٣  ١٧٥,٧٩٦,٢١٣ ٩  وذمم مدينة أخرىمدينون 

 ٩٦,٨٧٧,٦٠٧  ٧٨,٨٧٩,٩٢٤   أرصدة لدى البنوك ونقد 
        

 ١٤٥,٦٥٥,٣٦٣  ٢٥٩,٢٥٨,٩١٩
        

٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠ ١,٠٨٦,٣٣٠,٧٨٩  إجمالي الموجودات
       

     المطلوبات حقوق المساهمين و 

     المساهمينحقوق 

٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠ ١٠ رأس المال
 ٦٧,٦٩٦,٣٢١  ٢٢١,٣٥٤,٨٦١   احتياطي قانوني

 )٢٥١,٩٦٦(  ١٥٢,٠٨٣   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 ٣١,٤٧١,١٠٩  ٣٧,٠٠٨,٨٦٠  أرباح مدورة 

       
 ٣٤٨,٩١٥,٤٦٤  ٦٥٤,٨٥٧,٢٦٤

        
 -  ٦٩٧,٨٨٩  حقوق األطراف غير المسيطرة

       
٣٤٨,٩١٥,٤٦٤  ٦٥٥,٥٥٥,١٥٣  إجمالي حقوق المساهمين



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
 

  .الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه من جزءاً  ١٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
  -٥ - 

   
  تتمة - الموحد المرحلي المالي المركز بيان
  ٢٠١١ يونيو ٣٠
  
 ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  قطري لایر    قطري لایر  اتإيضاح  
  )مدققة(    )مدققة غير(    

       
     المطلوبات غير المتداولة

 ١٨٩,٢٧٨,١٩٦   ٢٥٧,٨٦١,٧٠٨ ١٢  قروض وتسهيالت تحمل فوائد 
  ١,٥٩٥,٤٦٩    ٧,٢٨٥,٨٦٩   مخصص نهاية الخدمة للموظفين

         
 ١٩٠,٨٧٣,٦٦٥  ٢٦٥,١٤٧,٥٧٧
       

     المطلوبات المتداولة

  ٢١,٩٩٧,٢٧١   ٧٧,٢٤٢,٢٢١ ١٣  الدفعدائنون ومبالغ مستحقة 
  ٢٩,٩٥٦,٠٨٢   ٦٦,٢١١,٢٨٦ ١٢  قروض وتسهيالت تحمل فوائد

  ١٧,٠٦٥,٨٨٨    ٢٢,١٧٤,٥٥٢   مبالغ محتجزة دائنة
         

 ٦٩,٠١٩,٢٤١  ١٦٥,٦٢٨,٠٥٩ 
         

٢٥٩,٨٩٢,٩٠٦  ٤٣٠,٧٧٥,٦٣٦  إجمالي المطلوبات
         

٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠ ١,٠٨٦,٣٣٠,٧٨٩   المطلوبات و إجمالي حقوق المساهمين 
  
  
  

..............................  ............................  
  رانجيف مينون  محمد إسماعيل العمادي

  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
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  .الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه من جزءاً  ١٤ إلى ١ من المرفقة اإليضاحات تشكل
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  الموحد المرحلي النقدية التدفقات بيان
   ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  
  يونيو ٣٠ في منتهية أشهر ستة    
    ٢٠١٠    ٢٠١١  
  قطري لایر    قطري لایر    
  )مدققة غير(    )مدققة غير(  إيضاح  
          

          التشغيلية األنشطة
  ٧,٤١١,٩٥٣    ٣٠,٢٥٥,٦٤٠    الفترة ربح

          :التالية للبنود التعديالت
  ١٠,٨٩٤,٤٨٢    ١٧,٣٧١,٧٦٢    واإلطفاء االستهالك

  -    ١,٦٧٨,٠٠٠  ٨  ملموسة غير موجودات إطفاء
  ٢,٢٩٧,١١٠    ٣,٣٢٢,٢٥٢    التمويل تكاليف
  )٦١٤,٥٧٦(    )٧٠,٢٧٠(    ومعدات وآالت عقارات استبعاد من ربح

  -    ١,٢٠٠,٠٠٠  ٩   المدينين قيمة انخفاض لخسائر مخصص
  ١٣٤,٦٦٦    ١,١٩٨,٧٦٧    للموظفين الخدمة نهاية لمكافأة مخصص
  )١,٣٣٢,٢٩٩(    )١,٠٩٥,٤٩٠(    تمويل إيرادات

          
  ١٨,٧٩١,٣٣٦    ٥٣,٨٦٠,٦٦١    :العامل المال رأس في التغيرات قبل التشغيلية النقدية التدفقات

          
          :العامل المال رأس في التغيرات
  ٣١,١١٥    )٣,١٣٠,١٨٥(    بضاعة
  )٣,٥٩٣,٧٧٣(    )١٣,٤٠٩,٧٤٩(    مقدماً  مدفوعة ومصاريف مدينون
  ٦,٨٥٢,٧٥٨    ٢٩,٢٤٤,٦٨٦    الدفع مستحقة ومصاريف دائنون
  ٥,٣٦٢,٠٥٧    ٥,١٠٨,٦٦٤    دائنة محتجزة مبالغ

          
  ٢٧,٤٤٣,٤٩٣    ٧١,٦٧٤,٠٧٧    العمليات من نقد

  )٢,٢٩٧,١١٠(    )٣,٣٢٢,٢٥٢(    مدفوعة تمويل تكاليف
  -    )١٥٢,٤٤٠(    مدفوعة موظفين خدمة نهاية مكافأة

          
  ٢٥,١٤٦,٣٨٣    ٦٨,١٩٩,٣٨٥    التشغيلية األنشطة من النقد صافي

          
          االستثمارية األنشطة

  )٦٣,٩١٠,٧٣٠(    )٩٩,٢٧٥,٣٩٥(  ٧  ومعدات وآالت عقارات شراء
  ٣,٦٥٠,٠٨٣    ٢٣٠,٠٠٠    ومعدات وآالت عقارات استبعاد من متحصالت

  -    )٢٦,٦٦٥,٨٧٩(    المكتسبة النقدية صافي ، تابعة شركة اقتناء
  ٢٥,٣٢٩    ١,٠٩٥,٤٩٠    مستلمة أرباح إيرادات

          
  )٦٠,٢٣٥,٣١٨(  )١٢٤,٦١٥,٧٨٤(    االستثمارية األنشطة في المستخدم النقد صافي

          
          التمويلية األنشطة
  ٤٦,٢٢٧,٩١١    ٦٢,٤٣٨,٧١٦    فوائد تحمل وتسهيالت قروض في التغير صافي
  -    ٩٨٠,٠٠٠    المسيطرة غير الحقوق أصحاب من مساهمة
  -    )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(  ١١  األم الشركة لمساهمي مدفوعة أرباح توزيعات

          
  ٤٦,٢٢٧,٩١١    ٣٨,٤١٨,٧١٦    التمويلية األنشطة من النقد صافي

          
  ١١,١٣٨,٩٧٦    )١٧,٩٩٧,٦٨٣(     والنقد البنكية األرصدة في الزيادة) النقص(

  ٥٥,٧٢٥,٠٧٦    ٩٦,٨٧٧,٦٠٧    يناير ١ في والنقد البنكية األرصدة
          

  ٦٦,٨٦٤,٠٥٢    ٧٨,٨٧٩,٩٢٤    يونيو ٣٠ في والنقد البنكية األرصدة
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  الموحد المرحلي المساهمين حقوق في التغيرات بيان
   ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  
          األم الشركة مالكي إلى منسوب  

   قانوني احتياطي    المال رأس  
 التغيرات
 في المتراكمة
    المجموع    متراكمة خسائر    العادلة القيمة

 غير األطراف حقوق
    المسيطرة

 حقوق إجمالي
  المساهمين

  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  
                            
  ٢٩٨,٧٨٧,٤٠٧    -    ٢٩٨,٧٨٧,٤٠٧    )١٣,١٦٠,٥١٤(    )٦٤٧,٦٤٣(    ٦٢,٥٩٥,٥٦٤    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠ يناير ١ في
                            
  ٧,٤١١,٩٥٣    -    ٧,٤١١,٩٥٣    ٧,٤١١,٩٥٣    -    -    -  الفترة ربح

  )١,٩٨٣,٩٦١(    -    )١,٩٨٣,٩٦١(    -    )١,٩٨٣,٩٦١(    -    -  للفترة األخرى الشاملة الخسارة
                          

  ٥,٤٢٧,٩٩٢    -    ٥,٤٢٧,٩٩٢    ٧,٤١١,٩٥٣    )١,٩٨٣,٩٦١(    -    -  للفترة الشامل الدخل إجمالي
                          

  ٣٠٤,٢١٥,٣٩٩    -    ٣٠٤,٢١٥,٣٩٩    )٥,٧٤٨,٥٦١(    )٢,٦٣١,٦٠٤(    ٦٢,٥٩٥,٥٦٤    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   )مدققة غير( ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في كما الرصيد



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
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  تتمة - الموحد المرحلي المساهمين حقوق في التغيرات بيان
   ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة لفترة

  
  

          األم الشركة مالكي إلى منسوب  

    قانوني احتياطي    المال رأس  
 التغيرات
 في المتراكمة
    المجموع    متراكمة خسائر    العادلة القيمة

 األطراف حقوق
    المسيطرة غير

 حقوق إجمالي
  المساهمين

  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  
                            
  ٣٤٨,٩١٥,٤٦٤    -    ٣٤٨,٩١٥,٤٦٤    ٣١,٤٧١,١٠٩    )٢٥١,٩٦٦(    ٦٧,٦٩٦,٣٢١    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١١ يناير ١ في
                            
  ٣٠,٢٥٥,٦٤٠    )٢٨٢,١١١(    ٣٠,٥٣٧,٧٥١    ٣٠,٥٣٧,٧٥١    -    -    -  الفترة ربح

  ٤٠٤,٠٤٩    -    ٤٠٤,٠٤٩    -    ٤٠٤,٠٤٩    -    -  للفترة األخرى الشامل الدخل
                          

  ٣٠,٦٥٩,٦٨٩    )٢٨٢,١١١(    ٣٠,٩٤١,٨٠٠    ٣٠,٥٣٧,٧٥١    ٤٠٤,٠٤٩    -    -  للفترة الشامل الدخل إجمالي
                            

  ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠    -    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠    -    -    ١٥٣,٦٥٨,٥٤٠    ١٤٦,٣٤١,٤٦٠  )١٠ إيضاح( أسهم إصدار
  )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(    -    )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(    )٢٥,٠٠٠,٠٠٠(    -    -    -  )١١ إيضاح( مدفوعة أرباح توزيعات
  ٩٨٠,٠٠٠    ٩٨٠,٠٠٠    -    -    -    -    -  المسيطرة غير الحقوق أصحاب من مساهمة

                            
  ٦٥٥,٥٥٥,١٥٣    ٦٩٧,٨٨٩    ٦٥٤,٨٥٧,٢٦٤   ٣٧,٠٠٨,٨٦٠    ١٥٢,٠٨٣   ٢٢١,٣٥٤,٨٦١   ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠   )مدققة غير( ٢٠١١ يونيو ٣٠ في كما الرصيد

  



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
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  الرئيسي والنشاط القانوني الوضع  ١

 رقـم تحـت التجـاري بالسـجل وقيدت قطر دولة في عامة مساهمة كشركة") الشركة(". ق.م.ش للمخازن الخليج شركة تأسيس تم  
 المخـازن أنـواع جميـع وتـأجير وٕادارة وتأسـيس وٕاعداد توفير في متخصصة") المجموعة(" التابعة شركاتها مع الشركة. ٢٧٣٨٦

  .قطر بورصة في مدرجة الشركة إن. وغيرها البضائع شحن وخدمات ،
  

 يونيـو ٣٠ فـي المنتهيـة أشـهر السـتة فتـرة عـن للشـركة الموحـدة المختصـرة المرحليـة الماليـة البيانات إصدار  على الموافقة تمت  
  .٢٠١١ يوليو ٢٠ بتاريخ اإلدارة مجلس من بقرار ٢٠١١

  
  الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس  ٢
  

   المالية البيانات إعداد أسس       
 معيـــارل وفقـــاً  ٢٠١١ يونيـــو ٣٠ فـــي المنتهيـــة أشـــهر للســـتة للمجموعـــة الموحـــدة المختصـــرة المرحليـــة الماليـــة البيانـــات إعـــداد متــــ  

  .المرحلية المالية بالتقارير الخاص ٣٤ رقم الدولي المحاسبة
  

 وعـرض المجموعـة أنشـطة فـي المسـتخدمة العملة وهي ، القطري باللایر للمجموعة المختصرة المرحلية المالية البيانات إعداد تم  
  .المالية بياناتها

  
 ، السـنوية الماليـة للبيانـات المطلوبـة واإليضـاحات المعلومـات كـل علـى الموحــدة المختصـرة المرحليـة الماليـة البيانات تحتوي ال  

 لـيس ذلـك الـى إضـافة. ٢٠١٠ ديسـمبر ٣١ فـي المنتهيـة للسـنة الماليـة البيانـات مـع الماليـة البيانات هذه تقرأ أن يجب وبالتالي
  .٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة المتوقعة للنتائج مؤشراً  ٢٠١١ يونيو ٣٠ في المنتهية الفترة نتائج تعطي أن بالضرورة

  
  المالية البيانات توحيد أسس  
  .٢٠١١ يونيو ٣٠ في كما التابعة وشركاتها للشركة المالية البيانات من تتكون الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات إن  

  
 توقـف تـاريخ حتـى توحيـدها ويـتم ، للمجموعـة السـيطرة تحويـل تاريخ وهو االقتناء تاريخ من بالكامل التابعة الشركات توحيد يتم  

 محاســـبية سياســـات وبإســـتخدام األم للشـــركة الماليـــة الســـنة لـــنفس التابعـــة للشـــركات الماليـــة البيانـــات إعـــداد يـــتم. الســـيطرة هـــذه
  .متطابقة
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  تتمة - الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس  ٢
  

  :أدناه المدرجة التابعة للشركات المالية البيانات الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات تتضمن  
    

 بلد  الشركة إسم
  التأسيس

 المجموعة إمتالك نسبة  األساسي نشاطها
  ٢٠١١ يونيو ٣٠

  ٪١٠٠  والنقل اللوجستية الخدمات  قطر  م.م.ذ أجيليتي
  ٪١٠٠   النقل  قطر   م.م.ذ الخاصة للمشاريع سي دبليو جي
  ٪١٠٠  الخاصة المشاريع في اإلستثمار  قطر  م.م.ذ الخاصة سي دبليو بي شركة

 والمـــــــواد الغذائيـــــــة المـــــــواد فـــــــي التجـــــــارة  قطر  م.م.ذ اللوجستية للخدمات إمداد مجموعة
  األخرى اإلستهالكية

٥١٪  

  
  التوحيد عند المعامالت إستبعاد  
  تحضــير عنــد المجموعــة شــركات بــين المعــامالت عــن ناتجــة محققــة غيــر أربــاح وأيــة والمعــامالت األرصــدة جميــع إســتبعاد يــتم  

  .الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات
  

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

 الموحـد المـالي المركـز بيـان فـي المسـاهمين حقـوق وضـمن الموحـد الـدخل بيـان في منفصل بشكل عرضها ويتم المجموعة قبل
 ركةالشـ إمتـداد طريقة بإستخدام المسيطرة غير األطراف حقوق إقتناء إحتساب يتم. األم للشركة المساهمين حقوق عـن منفصلة

 مـن أقـل الشـراء تكلفـة كانـت إذا. كشـهرة المشتراه الموجودات لصافي العادلة القيم عن الشراء تكلفة زيادة إدراج يتم حيث ، األم
  .الشراء سنة في الموحد الدخل بيان في مباشرة الشراء عند النقص إدارج يتم ، المشتراه القيمة

    
  الهامة المحاسبية السياسات  
 إعـــداد فـــي المســـتخدمة لتلـــك مطابقـــة الموحـــدة المختصـــرة المرحليـــة البيانـــات هـــذه إعـــداد فـــي المتبعـــة المحاســـبية السياســـات إن  

  :أدناه الموضحة السياسات عدا فيما. ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة المالية البيانات
  

  :٢٠١١ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي المالية للفترات المفعول السارية التالية المعايير الشركة طبقت الفترة خالل  



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
  

   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١١- 

  

  تتمة - الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس  ٢
  

  )تعديل( العالقة ذات األطراف إفصاحات:  ٢٤ الدولي المحاسبة معيار  
 إدخـال تـم. المشـتركة واإلدارة الهـام للتـأثير بالنسـبة خاصـة العالقـات هـذه تحديـد لتسـهيل العالقـة ذي الطـرف تعريف إيضاح تم  

 تنطبــق لــن ســوف المؤسســات لهــذه بالنســبة. بالحكومــة العالقــة ذات للمؤسســات بالنســبة اإلفصــاح متطلبــات مــن جزئــي اســتثناء
 إســـم) أ: ( وتتطلـــب بديلـــة إفصـــاحات ادخلـــت ذلـــك مـــن وبـــدالً . ٢٤ الـــدولي المحاســـبة لمعيـــار المطلوبـــة العامـــة اإلفصـــاحات

 حجــم وقيمــة نــوع تحديــد) ج( الهامــة الفرديــة المعلومــات وقيمـة طبيعــة) ب( التقريــر مقدمــه بالمؤسســة عالقتهــا وطبيعــة الحكومــة
 .للمجموعة المالية البيانات على تغييرات أية التعديل هذا عن تنشأ لن سوف. مجموعها في الهامة األخرى المعامالت

 
  ) ٢٠١٠ مايو في أصدرت( المالية للتقارير الدولية المعايير على تحسينات  
 أو العــرض ألغــراض محاســبية تغيــرات عنهــا تنــتج تعــديالت علــى الماليــة للتقــارير الدوليــة المعــايير علــى التحســينات تشــتمل  

 معظــــم إن. الماليــــة للتقــــارير الدوليــــة المعــــايير بمختلــــف تتعلــــق تحريريــــة أو صــــياغية تعــــديالت وكــــذلك ، القيــــاس أو التحقيــــق
 حــدوث يتوقــع ال. المبكــر بــالتطبيق ويســمح ، ٢٠١١ ينــاير ١ بعــد أو فــي تبــدأ التــى الماليــة للفتــرات مفعولهــا يســري التعــديالت
  .التعديالت لهذه نتيجة المحاسبية السياسات في جوهرية تغيرات

   

  : المجموعة لعمليات ضرورية غير ولكنها ٢٠١١ في المفعول سارية التالية التفسيرات أصبحت  
  

   األساسية الموجودات ضرائب إسترداد – الدخل ضريبة  ١٢ الدولي المحاسة معيار
  )تعديل( الحقوق إصدارت تصنيف – العرض: المالية األدوات   ٣٢ الدولي المحاسبة معيار
 من الثابته التواريخ وٕاستبعاد الشديد التضخم – مرة ألول التطبيق  ١ المالية للتقارير الدولي المعيار

  مرة ألول المعيار مطبقي
  )تعديل( للتمويل األدنى الحد من مقدماً  دفعها المطلوب المبالغ  ١٤ التفسير
  رأسمالية بأدوات مالية مطلوبات سداد  ١٩ التفسير

  
  .٢٠١٣ يناير ١ بتاريخ المفعول سارية ستصبح التى، الجديدة المعايير على المترتبة اآلثار بدراسة حاليا تقوم المجموعة  

  
  الموحدة المالية البيانات  ١٠ المالية للتقارير الدولي المعيار
   المشتركة الترتيبات  ١١ المالية للتقارير الدولي المعيار
  أخرى مؤسسات في الحقوق عن اإلفصاحات  ١٢ المالية للتقارير الدولي المعيار
  العادلة القيمة قياس  ١٣ المالية للتقارير الدولي المعيار
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  تتمة - الهامة المحاسبية والسياسات اإلعداد أسس  ٢
    

  والشهرة المجمعة األعمال
) التبـادل تاريخ في( العادلة القيم كمجموع المجمعة األعمال تكلفة قياس يتم. الشراء طريقة بإستخدام المجمعة األعمال تحتسب  

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

"  ٣ الماليــة للتقــارير الــدولي المعيــار بموجــب التحقيــق شــروط تســتعرض والتــى عليهــا المســتحوذ للشــركة المحتملــة والمطلوبــات
  .اإلستحواذ تاريخ في العادلة بقيمتها تحقيقها يتم" المجمعة األعمال

  
 فـي المجموعـة حصة على المجمعة األعمال تكلفة زيادة وهي بالتكلفة مبدئياً  قياسها يتم مجمعة أعمال في المكتسبة الشهر إن  

 تكلفـة كانـت إذا. المحققـة عليهـا المسـتحوذ للشـركة المحتملـة والمطلوبـات المحـددة والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي
 الـــدخل بيـــان فـــي مباشـــرة الفـــارق تحقيـــق يـــتم ، عليهـــا المســـتحوذ الشـــركة موجـــودات لصـــافي العادلـــة القيمـــة مـــن أقـــل اإلســـتحواذ
 اإلنخفـاض فحـص لغـرض. متراكمـة قيمة إنخفاض خسائر أى ناقص بالتكلفة الشهرة قياس يتم ، المبدئي التحقيق بعد. الموحد

 مجموعــات أو النقديــة اإليــرادات وحــدات كــل علــى ، اإلســتحواذ تــاريخ مــن ، مجمعــة أعمــال ضــمن المكتســبة الشــهرة توزيــع يــتم
 مطلوبــات أو موجــودات تحويــل عــن النظــر بغــض ، األنشــطة تجميــع مــن تســتفيد أن يتوقــع والتــى ، النقديــة اإليــرادات وحــدات
  .الوحدات مجموعة أو الوحدات تلك إلى المجموعة من أخرى

  
) نقديــةال اإليــرادات وحــدات مجموعــة أو( النقديــة اإليــرادات وحــدة مــن اســترداده الممكــن المبلــغ بتقيــيم الشــهرة انخفــاض تقــدير يــتم  

) نقديـةال اإليرادات وحدات مجموعة أو( النقدية اإليرادات وحدة من استرداده الممكن المبلغ يكون عندما. الشهرة بها تتعلق التي
 الفتــرات فــي عكســها يمكــن ال بالشــهرة المتعلقــة االنخفــاض خســائر إن. انخفــاض خســارة إدراج يــتم ، الدفتريــة قيمتهــا مــن أقــل

 القيمـــة أن إلـــى التغيـــرات أو األحـــداث تـــدل عنـــدما ، القيمـــة انخفـــاض لتحديـــد عـــدة مـــرات أو ســـنوياً  الشـــهرة تفحـــص .المســـتقبلية
  .انخفضت قد الدفترية

  
 تلــك داخــل العمليــة مــن جــزء ويســتبعد )نقديــة إيــرادات وحــدات مجموعــة أو( نقديــة إيــرادات وحــدة مــن جــزء الشــهرة تشــكل عنــدما  

. العمليـة إسـتبعاد مـن الخسـارة أو الـربح تحديـد عنـد للعملية الدفترية القيمة في المستبعدة بالعملية المتعلقة الشهرة تدرج ، الوحدة
 اإليــراد وحــدة مــن بــه المــتحفظ والجــزء المســتبعدة للعمليــة النســبية القــيم أســاس علــى الحالــة هــذه فــي المســتبعدة الشــهرة قيــاس يــتم

  .النقدي
  

  العمـــالت تحويـــل فروقـــات إليـــه مضـــافاً  الموجـــودات وصـــافي البيـــع ســـعر بـــين مـــا الفـــرق إدراج يـــتم ، تابعـــة شـــركات بيـــع حالـــة فـــي  
 ملكيــة بنســبة مبــدئياً  عليــه المســتحوذ فــي المســيطرة غيــر األطــراف حقــوق قيــاس يــتم. الموحــد الــدخل بيــان فــي والشــهرة المتراكمــة
  . المحققة المحتملة والمطلوبات والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة صافي في المسيطرة غير األطراف



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
  

   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١٣- 

  

  تجميع األعمال   ٣
    
  .م.م.ذ أجيليتي على اإلستحواذ  
 ذات شـركة وهـي  ،") عليـه المسـتحوذ(" م.م.ذ أجيليتـي شـركة أسـهم مـن ٪١٠٠ بإقتناء المجموعة قامت ، ٢٠١١ يناير ١ في  

 والنقـل البضـائع وتخزين المستودعات أنواع جميع وتأجير وٕادارة ببناء الشركة تقوم. قطر دولة في تأسيسها تم محدودة مسئولية
  .٢٠١١ يناير ١ من بدأً  الشركة على باإلستحواذ المجموعة قامت. للبضائع الجمركي والتخليص والتسليم والتوزيع

  
 الملموســـة غيـــر والموجـــودات الشـــهرة وٕاحتســـاب اإلســـتحواذ قبـــل التابعـــة الشـــركة ومطلوبـــات لموجـــودات المرحليـــة العادلـــة القـــيم  

   :كاآلتي
    

القيمة الدفترية 
قبل اإلستحواذ 

  مباشرة

القيمة العادلة   
المرحلية المعترف 

بها في تاريخ 
  اإلستحواذ

  لایر قطري    لایر قطري    
        

        موجودات
  ٨٥,١٤٧,٠٦٧    ٧١,٨٧٥,١٨١  عقارات واآلت ومعدات 

  ١,٣٠٠,٢٦٢    ١,٣٠٠,٢٦٢  عقارات مستأجرة
  ٨٣,٩٠٠,٠٠٠    -  )إيضاح أ(موجودات غير ملموسة 

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

  ١,٠٢٠,٠٠٠    ١,٠٢٠,٠٠٠  سلف مقدمة لشركات تابعة
  ٢٥٢,٣٧٤    ٢٥٢,٣٧٤  مخزون

  ٩٦,٨٣٦,٩٠١    ٩٦,٨٣٦,٩٠٢  مدينون وذمم مدينة أخرى
  ٦,٠٠٠,٥٨١    ٦,٠٠٠,٥٨١  موجودات أخرى قصيرة األجل

  ١٢,١٥١,٤٤٩    ١٢,١٥١,٤٤٩  أرصدة لدى البنوك ونقد
        
  ٣٢٢,٣٠٦,٥٠٠    ٢١٨,٨٧٩,٥٤٩  
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   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١٤- 

  

  تتمة  -تجميع األعمال   ٣
  

    
  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
  ٤٢,٤٠٠,٠٠٠    ٤٢,٤٠٠,٠٠٠  قروض وتسهيالت

  ١٠,٦٣٦,٠٢١    ١٠,٦٣٦,٠٢١  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
  ١٥,٣٦٤,٢٤٣    ٩,٧٣٨,٠١٥  األجلمطلوبات أخرى قصيرة 

        
  ٧٣,٠٤٤,٣٣٧    ٦٧,٤١٨,١٠٩  
        

  ٢٤٩,٢٦٢,١٦٣      لصافي الموجودات المرحليةالقيمة العادلة 
        

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

 ٧٧,٤٠٣,٧١٦    )إيضاح أ(الشهرة عند اإلستحواذ 

    
  :إيضاحات  

نتيجـــة لحـــدوث اإلســـتحواذ فـــي تـــاريخ قريـــب لـــم تســـتكمل المجموعـــة بعـــد توزيـــع ثمـــن الشـــراء لكـــي تحـــدد بشـــكل منفصـــل   ) أ(
سوف تسـتكمل هـذه العمليـة فـي الوقـت المناسـب ضـمن اإلطـار الزمنـي . الموجودات غير الملموسة والشهرة من اإلستحواذ

علــى التوزيــع المرحلــي المؤقــت لــثمن الشــراء الــذى يــتم فــي نهايــة يحتســب إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة بنــاء . المقــرر
سوف تدرج المجموعة أي تعديل على تلك القيم المؤقتة كنتيجة إلكمال المحاسبة المبدئية خالل أثني عشـر . الفترة المالية

تـــم إدراج قـــيم  ٢٠١١و يونيـــ ٣٠وبنـــاءًا علـــى التوزيـــع المؤقـــت لـــثمن الشـــراء كمـــا فـــي . شـــهرًا إعتبـــارًا مـــن تـــاريخ اإلســـتحواذ
مليــون لایر قطــري فــي المبلــغ  ٧٧,٤مليــون لایر قطــري وللشــهرة بمبلــغ  ٨٣,٩مســتخرجة للموجــودات غيــر الملموســة بمبلــغ 

وسوف يتم إطفاء الموجودات الملموسة خـالل عمـر . م.م.من أسهم شركة أجيليتي ذ ٪١٠٠المدفوع لإلستحواذ على نسبة 
  .سنة ٢٥إنتاجي قدره 
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   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١٥- 

  

  تتمة  -تجميع األعمال   ٣
  

  :تكلفة اإلستحواذ) ب(  
    

  لایر قطري      
      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

  
  معلومات القطاع  ٤

 كمــا للمجموعــة التجاريــة النشــاطات علــى مبنيــة تشــغيلية قطاعــات ثــالث إلــى المجموعــة نشــاطات تقســيم تــم ، اإلدارة ألغــراض  
  :يلي

  
 .قطاع العمليات اللوجستية ويتضمن عمليات التخزين و االستالم والتسليم والتغليف والنقل -

 .قطاع الشحن ويتضمن خدمات الشحن البري والجوي والبحري -

  .أخرى ويتضمن التجارة -
  

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

  
 ٣٠الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعـة لفترتـي السـتة أشـهر المنتهيتـين فـي   

  :على التوالي ٢٠١٠و  ٢٠١١يونيو 
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  -١٦- 

  
  تتمة -معلومات القطاع   ٤
  

 ٢٠١١ يونيو ٣٠ في منتهية أشهر ستة
  اإلجمالي    محددة غير    أخرى    الشحن    لوجستية عمليات  )مدققة غير(

  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  
                    
                    
                    

  ١٩١,٤٥٥,٢٧٥    -    ٦,٣٦٦,٦٥٤   ٦٨,٤٢٤,٤١٧    ١١٦,٦٦٤,٢٠٤  القطاع إيرادات
                    

  ٣٠,٢٥٥,٦٤٠    ١,١٦٥,٧٦١    )٥٧٥,٧٣٨(    ٦,٨٠٨,٠٠٥    ٢٢,٨٥٧,٦١٢  القطاع) خسارة( ربح
  

 ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في منتهية أشهر ستة
  اإلجمالي   محددة غير    أخرى    الشحن   لوجستية عمليات  )مدققة غير(

  قطري لایر   قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  
                    
                    
                    

  ٤٢,٩٥١,٦١١    -    -    ٣,٠٣١,٨٩٣    ٣٩,٩١٩,٧١٨  القطاع إيرادات
                    

  ٧,٤١١,٩٥٣    ١,٩٨٧,٩٠٨    -    ٦٠,٦٣٨    ٥,٣٦٣,٤٠٧  القطاع ربح
  



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
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   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١٧- 

  

  تتمة -معلومات القطاع   ٤
  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١و  ٢٠١١يونيو  ٣٠الجدول التالي يبين موجودات قطاعات التشغيل بالشركة كما في   

  
  اإلجمالي    محددة غير    أخرى    الشحن    لوجستية عمليات  القطاع موجودات

  قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر    قطري لایر  
                    
                    
                    

  ١,٠٨٦,٣٣٠,٧٨٩   ٢١,٧٥٨,١٠٠  ١٢,٥٣٨,٩٥٤   ٩٦,٤٦٨,٦٠٩    ٩٥٥,٥٦٥,١٢٦  )مدققة غير( ٢٠١١ يونيو ٣٠
                    

  ٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠    ٢,٦٧٦,٢٢٥    -    ١,٤٠١,٧٣٩    ٦٠٤,٧٣٠,٤٠٦  )مدققة( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١
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   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١٨- 

  
  اإليرادات التشغيلية  ٥

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

        
 ٣٩,٩١٩,٧١٨    ١١٦,٦٦٤,٢٠٤  إيرادات عمليات لوجستية

  ٣,٠٣١,٨٩٣    ٦٨,٤٢٤,٤١٧  إيرادات الشحن
  -    ٦,٣٦٦,٦٥٤  أخرىإيرادات 

        
  ٤٢,٩٥١,٦١١ ١٩١,٤٥٥,٢٧٥ 

  
  التكاليف التشغيلية  ٦

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

        
  ٢,٩٦٨,٦٢٧    ٥٢,٤٠٢,٧٩٣  رسوم شحن البضائع

  ٤,٥٥٨,٠٠٣    ٢٨,٤٩٩,٢٥٢  الموظفينتكلفة 
 ١٠,١٨٥,٨٨٩    ١٥,٨٧٨,٩٥٥  إستهالك

  ٢٧٣,٣٩٤    ٧,٤١٢,٨٨١  تكلفة إيرادات المستودع
  ١,٦١٠,٤١٩    ٦,٦١١,٤٦٤  إصالحات وصيانة

  -    ٥,٧٩٧,٦٦٤  شراء مواد
  ٣٧٦,٦٨٠    ٥,٠٥١,٠٨٥  تكلفة إيرادات النقل

  ٦٠٢,٨٥٠    ٤,٦٢٧,١٢٠  إيجار
  ٦٢٣,٩٣٦    ٣,٠٢١,٦٤١  وقود

  ٦٠٠,٢٦٩    ١,٤٦٨,٤٢٤  مياه وكهرباء
  ١,١٨٨,٨١٣    ١,٤٦٤,٠٣٩  تأمين

  ٣,٤٧٢,٣٨٦    ٦٩٢,٤٩٣  أجور عمال من الباطن
  ٤٩٢,٤٢٤    ٣,٩٩٨,٨٢٦  أخرى

        
  ٢٦,٩٥٣,٦٩٠ ١٣٦,٩٢٦,٦٣٧
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   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -١٩- 

   
  والمعدات واألثاث العقارات  ٧

    
   واإلستبعاد الشراء  
 ٣١( قطــري لایر مليــون ٩٩,٢ قيمتهــا بلغــت أصــول بشــراء المجموعــة قامــت ٢٠١١ يونيــو ٣٠ فــي المنتهيــة أشــهر الســتة خــالل  

 صـــافي موجــودات اســتبعاد تــم). قطــري لایر مليـــون ٦٣,٩:  ٢٠١٠ يونيــو ٣٠ ، قطــري لایر مليــون ١٨٩,٣:  ٢٠١٠ ديســمبر
 مليـون ٩:  ٢٠١٠ ديسـمبر ٣١( ٢٠١١ يونيـو ٣٠ فـي المنتهيـة أشـهر السـتة فتـرة خـالل قطـري لایر ألف ١٦٠ الدفترية قيمتها
 قطـري لایر الـف  ٧٠ بلـغ االسـتبعاد مـن ربـح صـافي ذلـك عـن ونتج ،) قطري لایر مليون ١,٨:  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ ، قطري لایر
  ).قطري لایر ألف ٦١٤:  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ ، قطري لایر ألف ٦٢١:  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١(

  
  موجودات غير ملموسة  ٨

يونيو  ٣٠    
٢٠١١  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٠  

  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  -    -  السنة/ الرصيد في بداية الفترة 

  -    ٨٣,٩٠٠,٠٠٠  )٣إيضاح (اإلستحواذ على شركة تابعة 
  -    )١,٦٧٨,٠٠٠(  للسنة/ اإلطفاء للفترة 

        
 - ٨٢,٢٢٢,٠٠٠  للسنة/ الرصيد في نهاية الفترة 

  
  المدينون وأرصدة مدينة أخرى  ٩

ديسمبر  ٣١   ٢٠١١يونيو  ٣٠    
٢٠١٠  

  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
 ١٥,٩٠٠,١٦٢    ١١٧,٦٠٣,٤٦٧  مدينون تجاريون
 ٢٢,١٣٥,٤٧٩    ٣٤,٣٩٩,٩٤١  دفعات مقدمة

  ١,١٢٧,٧٤٢    ١٢,٠٦٦,٥٧٠  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٧,٢٠٨,٢٢٧    ٣,٢٠٩,٠٠٢  إيرادات مستحقة 
  ١,٢٠٥,٩٢٣    ٨,٥١٧,٢٣٣  ذمم مدينة أخرى

        
  ٤٧,٥٧٧,٥٣٣ ١٧٥,٧٩٦,٢١٣

  
:  ٢٠١٠ديســمبر  ٣١(مليــون لایر قطــري  ٢,٣٩٠,٦٦٧، انخفضــت قيمــة موجــودات ماليــة بمبلــغ  ٢٠١١يونيــو  ٣٠كمــا فــي   

  ).قطريلایر  ١,١٩٠,٦٦٧



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
  

   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -٢٠- 

   
  تتمة -المدينون وأرصدة مدينة أخرى   ٩

  :الحركة في مخصص انخفاض الموجودات المالية كالتالي  
  

يونيو  ٣٠    
٢٠١١  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٠  

  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  ٣٢٥,٦٤٥    ١,١٩٠,٦٦٧  يناير ١الرصيد في 

  ٨٦٦,٠١٠    ١,٢٠٠,٠٠٠  السنة/ مخصص الفترة 
  )٩٨٨(    -  السنة/ مشطوبة خالل الفترة 

        
 ١,١٩٠,٦٦٧  ٢,٣٩٠,٦٦٧  ديسمبر ٣١/ يونيو  ٣٠الرصيد في 

  
  رأس المال  ١٠

    
يونيو    ٣٠    

٢٠١١  
ديسمبر  ٣١  

٢٠١٠  
  لایر قطري    لایر قطري    

  )مدققة(    )غير مدققة(  
        

  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٩٦,٣٤١,٤٦٠  )قطريلایر (رأس المال المصدر والمدفوع 
        

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٣٩,٦٣٤,١٤٦  عد األسهم
  

 الواحـد للسـهم قطـري لایر ٢٠,٥٠ قـدره إصـدار بسـعر عـادي سهم ١٤,٦٣٤,١٤٦ بإصدار الشركة قامت ، ٢٠١١ يناير ١ في  
 للمــادة وفقــاً . م.م.ذ وأجيليتــي الشــركة بــين مــا اإلســتحواذ إلتفاقيــة وفقــاً  للســهم قطــري لایر ١٠,٥٠ قــدرها إصــدار عــالوة متضــمناً 
  .للشركة القانوني اإلحتياطي إلى للسهم األسمية القيمة عن اإلضافي المبلغ إضافة تم ، القطري الشركات قانون من ١٥٤



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
  

   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -٢١- 

  

  مدفوعة أرباح توزيعات  ١١
 بمعـدل ٢٠١٠ عـام عـن نقديـة أربـاح توزيعـات بإعتمـاد ٢٠١١ فبرايـر ١٤ فـي انعقـدت والتـى للمسـاهمين العامة الجمعية قامت  
  .قطري لایر مليون ٢٥ مقداره إجمالي بمبلغ) شيء ال: ٢٠٠٩( للسهم قطري لایر ١

  
  قروض وتسهيالت تحمل فوائد  ١٢

يونيو    ٣٠    
٢٠١١  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٠  

  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  ٢٦٤,٨٤١,٠٤٩    ٣٧٥,٩٨٦,٧٤٤  قروض وتسهيالت تحمل فوائد 

  )٤٥,٦٠٦,٧٧١(    )٥١,٩١٣,٧٥٠(  تكلفة تمويل مؤجلة : يخصم
        
  ٢١٩,٢٣٤,٢٧٨    ٣٢٤,٠٧٢,٩٩٤  

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

      

  ١٨٩,٢٧٨,١٩٦    ٢٥٧,٨٦١,٧٠٨  جزء غير متداول
  ٢٩,٩٥٦,٠٨٢    ٦٦,٢١١,٢٨٦  متداولجزء 

        
  ٢١٩,٢٣٤,٢٧٨ ٣٢٤,٠٧٢,٩٩٤

  
 مليــون ٥٨,١: ٢٠١٠ يونيـو ٣٠( قطـري لایر مليـون ٨٦,٧ مبلـغ الشـركة أقترضــت ٢٠١١ يونيـو ٣٠ فـي المنتهيـة الفتـرة خـالل  

 باألســـعار تمويـــل تكـــاليف القـــروض تحمـــل. قطـــر فيلـــدج لوجســـتيك مشـــروع لتمويـــل القـــروض علـــى الحصـــول تـــم) . قطـــري لایر
  .الممول المشروع داخل مستودعات مقابل مضمونة القروض هذه. التجارية

  
  الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع  ١٣

يونيو  ٣٠    
٢٠١١  

ديسمبر  ٣١  
٢٠١٠  

  لایر قطري    لایر قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  ٤,٨٢٩,٠١٢    ٢٥,٦٧٥,١٩٧  دائنون تجاريون

  ٩,٣٠٨,٩٢٧    ١٠,١٩٥,٨٥٣  مصاريف مستحقة الدفع
  ١,٥٠٠,٠٠٠    ٦,٦٥٣,٤٨٧  إيرادات مؤجلة
  ٦,٣٥٩,٣٣٢    ٣٤,٧١٧,٦٨٤  ذمم دائنة أخرى

        
  ٢١,٩٩٧,٧٧١ ٧٧,٢٤٢,٢٢١



  ق.م.ش للمخازن الخليج شركة
  

   الموحدة المختصرة المرحلية المالية البيانات حول إيضاحات
   ٢٠١١ يونيو ٣٠

  -٢٢- 

   
  الربح األساسي والمخفف للسهم  ١٤

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

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

  .للسهم األساسي
  

   يونيو ٣١ في المنتهية اشهر للستة 
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 
 قطري لایر  قطري لایر 
  )مدققة غير(   )مدققة غير( 
    

 ٧,٤١١,٩٥٣  ٣٠,٥٣٧,٧٥١  األم الشركة في للمساهمين العائد الفترة ربح
    

٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣٩,٦٣٤,١٤٦  القائمة األسهم لعدد المرجح المتوسط
    

 ٠,٣٠  ٠,٧٧ )قطري لایر( للسهم والمخفف األساسي الربح

  
        المتوسط المرجح لعدد األسهم تم إحتسابه كما يلي 

        
 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  يناير  ١أسهم مؤهلة في 

  -    ١٤,٦٣٤,١٤٦  إصدار أسهم عادية جديدة
        

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٩,٦٣٤,١٤٦  الرصيد في نهاية الفترة
  


