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

  
والتـي تتضـمن   ") الشركة("ق .م.شالخليج للمخازن لقد دققنا البيانات المالية المرفقة لشركة 

وبيان الدخل وبيان الـدخل الشـامل وبيـان     ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في بيان المركز المالي 
التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهيـة فـي ذلـك التـاريخ ،     التدفقات النقدية وبيان 

   .السياسات المحاسبية واإليضاحات المتممة األخرىوملخص ألهم 
  

  اإلدارة عن البيانات الماليةمجلس مسئولية 
إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقـاً للمعـايير   عن  مسؤولاإلدارة مجلس إن 

راهـا  يكذلك عن إجـراءات الرقابـة الداخليـة التـي      ، وهو مسؤول الماليةللتقارير  الدولية
  .خطأالختالس أو اإلن عسواء الناتجه ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء المادية 

  
  الحسابات يمسئولية مراقب

لقد . بهاإن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية استناداً على أعمال التدقيق التي قمنا 
تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب أن نتقيد بمتطلبات آداب المهنـة وأن نقـوم   
بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خاليـة مـن   

  .أخطاء جوهرية
  

مبـالغ واإلفصـاحات التـي    يشتمل التدقيق على القيام بإجراءات للحصول على أدلة بشـأن ال 
تم اختيار هذه اإلجراءات بناء على تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر . تتضمنها البيانات المالية

عند إجراء تقيـيم  . األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء الناتجة عن اختالس أو خطأ
متعلقة بإعداد الشركة للبيانـات  المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة الضبط والرقابـة الداخلية ال

المالية وعرضها بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ، وليس لغـرض  
ويشتمل التـدقيق أيضـاً   . إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للشركة
تقديرات المحاسبية المعـدة  على تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية ال

  .من قبل اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية



   
  
  

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

  
معقـوالً يمكننـا    باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساساً

  .من إبداء رأينا
  

  الرأي
، المركـز المـالي    الجوهريـة ، من كافة النـواحي   تظهر بعدالةن البيانات المالية أفي رأينا 
النقديـة للسنة المنتهية في ذلـك   هاوتدفقاتأداءها المالي و ٢٠١٠ديسمبر   ٣١كما في للشركة 

  .الدولية للتقارير الماليةلمعايير لالتاريخ وفقاً 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وقد أجري الجرد وفقـاً  ونؤكد أيضاً أنه في رأينا أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة 

 ٥وأن البيانات المالية تتفق مع أحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم لألصول المرعية 
د حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التـي  ـلق .للشركة األساسيوالنظام  ٢٠٠٢لسنة 

وحسـب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السـنة مخالفـات   .  رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا
 جوهريألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير 

المعلومات المالية الـواردة فـي التقريـر     كما نؤكد أن .على نشاط الشركة أو مركزها المالي
  .السنوي لمجلس اإلدارة تتفق مع السجالت المحاسبية للشركة

  
  

  عن إرنست ويونـغ  
  
  

  اكـــرم ميخائيـل  
  ٥٩سجل مراقبي الحسابات رقم   
  ٢٠١١يناير  ٢٦الدوحة في   



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٣- 

  
  بيان الدخل 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  اتيضاحإ  
          

  ٧٤,٣٩٥,١٢١    ٨٧,٥٦٣,٦١٢  ٣  اإليرادات 
  )٤٦,٤٤٥,٥٠٨(    )٥٤,٧٣٧,٧٧٣(  ٤  التكاليف المباشرة

          
  ٢٧,٩٤٩,٦١٣    ٣٢,٨٢٥,٨٣٩    إجمالي الربح

          
  ٣,٣٣٧,٥٧٠    ٥,٩٠٥,٧٣٥  ٥  إيرادات أخرى

  -    ٣٥,٨٣٨,٦٣١  ٩  عقارات استثماريةأرباح من إعادة تقييم 
  )٧,٢١١,٦٨١(    )٨,٢٤٣,٢٢٣(    تكاليف موظفين

  )٦٣٧,٨٥٤(    )٨٦٦,٠١٠(  ١١  انخفاض قيمة المدينين التجاريينصافي خسارة من 
  )٧,٦٠٠,٨٥٧(    )١٠,٣٤١,٦١٤(  ٦  مصروفات إدارية وعمومية

  )٦,٠١٠,٢٣٦(    )٤,١١١,٧٨٥(    تكاليف تمويل
          

  ٩,٨٢٦,٥٥٥    ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ربح السنة
          
  ٠,٣٩٣    ٢,٠٤٠  ٧  للسهم عائد األساسي والمخففال
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٤- 

   
   الشامل بيان الدخل

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري    
          

  ٩,٨٢٦,٥٥٥    ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ربح السنة
          

  )٦٤٧,٦٤٣(    ٣٩٥,٦٧٧    من إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيع )خسارة(ربح 
          

  )٦٤٧,٦٤٣(    ٣٩٥,٦٧٧    إيرادات شاملة أخرى للسنة
          

  ٩,١٧٨,٩١٢    ٥١,٤٠٣,٢٥٠    للسنة الدخل الشاملإجمالي 
  



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٥- 

   
  بيان المركز المالي 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  
       
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
          

          الموجودات 
        الموجودات غير المتداولة
 ٢٥٧,٤٦١,٧٤٠  ٤١٨,٨٤٢,٠٠٨ ٨  عقارات وآالت ومعدات

 -  ٤١,٧٤١,٠١٥ ٩  عقارات استثمارية
 ٢٧,٥٨٦,٧٨٥  ٢,٥٦٩,٩٨٤ ١٠  استثمارات مالية متاحة للبيع

         
  ٢٨٥,٠٤٨,٥٢٥  ٤٦٣,١٥٣,٠٠٧ 
        

        الموجودات المتداولة
 ٥٤١,٨٩١  ١,٢٠٠,٢٢٣   مخزون

 ٥٨,٣٥٠,٤٢٨  ٤٧,٥٧٧,٥٣٣ ١١  مدينون وذمم مدينة أخرى
 ٥٥,٧٢٥,٠٧٦  ٩٦,٨٧٧,٦٠٧ ١٢  أرصدة لدى البنوك ونقد 

         
  ١١٤,٦١٧,٣٩٥  ١٤٥,٦٥٥,٣٦٣ 
         

 ٣٩٩,٦٦٥,٩٢٠  ٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠  إجمالي الموجودات
        

     المطلوبات حقوق المساهمين و
     حقوق المساهمين

 ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣ رأس المال
 ٦٢,٥٩٥,٥٦٤  ٦٧,٦٩٦,٣٢١ ١٤  احتياطي قانوني

 )٦٤٧,٦٤٣(  )٢٥١,٩٦٦(   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 )١٢,٩١٤,٨٥٣(  ٣١,٤٧١,١٠٩  ) خسائر متراكمة(أرباح مدورة 

        
 ٢٩٩,٠٣٣,٠٦٨  ٣٤٨,٩١٥,٤٦٤  مجموع حقوق المساهمين

        
     المطلوبات غير المتداولة

  ٦٩,٢٥١,٨٥٨   ١٨٩,٢٧٨,١٩٦ ١٦  قروض وتسهيالت 
  ١,٢٧٥,٥٩٥    ١,٥٩٥,٤٦٩ ١٧  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

         
  ٧٠,٥٢٧,٤٥٣  ١٩٠,٨٧٣,٦٦٥ 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٦- 

   
  تتمة -بيان المركز المالي 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  
       
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
          
        

     المطلوبات المتداولة
  ٧,٧٣٨,٩٧٠   ٢١,٩٩٧,٢٧١ ١٨  دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

  ٢٢,٠٥٣,٤١٦   ٢٩,٩٥٦,٠٨٢ ١٦  قروض وتسهيالت 
  ٣١٣,٠١٣    ١٧,٠٦٥,٨٨٨   مبالغ محتجزة دائنة

         
  ٣٠,١٠٥,٣٩٩  ٦٩,٠١٩,٢٤١ 
         

 ١٠٠,٦٣٢,٨٥٢  ٢٥٩,٨٩٢,٩٠٦  إجمالي المطلوبات
         

 ٣٩٩,٦٥٥,٩٢٠  ٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠   إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
  
  
  

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

  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٧- 

   
  بيان التدفقات النقدية 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          
          

          األنشطة التشغيلية
  ٩,٨٢٦,٥٥٥    ٥١,٠٠٧,٥٧٣    السنة ربح

          :التعديالت للبنود التالية
  ٢١,٦٦٢,٦٩٦    ١٩,٠٧٠,٣٩٧  ٨  االستهالك

  -    )٣٥,٨٣٨,٦٣١(  ٩  أرباح من تقييم استثمارات عقارية
  -    )١,٩٢٧,٣٤٦(    مالية متاحة للبيعأرباح من استبعاد استثمارات 

  ٦٣٧,٨٥٤    ٨٦٦,٠١٠  ١١  )صافي(انخفاض قيمة مدينون تجاريون 
  ٩١,١٢٦    )٦٢١,٧٠١(    خسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعدات) ربح(

  ٦٧٩,٦٣٩    ٤٤٣,٨٠٤  ١٧  مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  ٦,٠١٠,٢٣٦    ٤,١١١,٧٨٥    تكاليف تمويل

  )٢,٧٩٤,٢٤٠(    )٢,٤٣٨,١٦٤(    فوائدإيرادات 
          

  ٣٦,١١٣,٨٦٦    ٣٤,٦٧٣,٧٢٧    :قبل التغيرات في رأس المال العامل األرباح التشغيلية
          

          :تغيرات رأس المال العامل
  )٥٤١,٨٩١(    )٦٥٨,٣٣٢(    مخزون

  )٣٧,٤٧٦,٢٨٨(    ٩,٩٠٦,٨٨٥    مدينون تجاريون وذمم مدينة أخرى
  ١,٩٥٧,٥٩٠    ١٢,٩٨٣,١١٢    ومبالغ مستحقة الدفعدائنون تجاريون 

  )٣,٨٩٧,٠١٦(    ١٦,٧٥٢,٨٧٥    مبالغ محتجزة دائنة
          

  )٣,٨٤٣,٧٣٩(    ٧٣,٦٥٨,٢٦٧    األنشطة التشغيلية) المستخدم في(النقد من 
          

  )٦,٠١٠,٢٣٦(    )٤,١١١,٧٨٥(    تكاليف تمويل مدفوعة
  )٣٦٣,٣٧٤(    )١٢٣,٩٣٠(  ١٦  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  -    )٢٤٥,٦٦٥(    مساهمة لدعم األنشطة االجتماعية والرياضية
  ٢,٧٩٤,٢٤٠    ٢,٤٣٨,١٦٤  ٥  إيرادات فوائد مستلمة

          
  )٧,٤٢٣,١٠٩(    ٧١,٦١٥,٠٥١    األنشطة التشغيلية) المستخدم في(من  صافي النقد

          
          األنشطة االستثمارية

  )٩,٧٣٠,٨٢٦(    )١٨٩,٣٨٨,٤٧١(  ٨  شراء عقارات وآالت ومعدات
  ١,٣٥٥,٢٥٩    ٣,٦٥٧,١٢٤    متحصالت من بيع عقارات وآالت ومعدات

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

  )٨,٣٧٥,٥٦٧(    )١٥٨,٣٩١,٥٢٤(    المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٨- 

   
   تتمة - بيان التدفقات النقدية

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  
    ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  إيضاح  
          
          

          التمويليةاألنشطة 
  ٣٣,٧١٣,٧٥٧    ١٤٩,١٨٨,١٤٥    متحصالت من قروض وسلف

  )٢١,٧٣٥,٧٣٠(    )٢١,٢٥٩,١٤١(    مدفوعات لسداد القروض والتسهيالت
          

  ١١,٩٧٨,٠٢٧    ١٢٧,٩٢٩,٠٠٤    التمويلية األنشطة صافي النقد من
          

  )٣,٨٢٠,٦٤٩(    ٤١,١٥٢,٥٣١    والبنود المماثلة للنقدفي النقد  )النقص(الزيادة 
          

  ٥٩,٥٤٥,٧٢٥    ٥٥,٧٢٥,٠٧٦    يناير ١في البنود المماثلة للنقد النقد و
          

  ٥٥,٧٢٥,٠٧٦    ٩٦,٨٧٧,٦٠٧  ١٢  ديسمبر ٣١في البنود المماثلة للنقد النقد و
 



  ق .م.شركة الخليج للمخازن ش

  .جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٥إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  -٩- 

  
   المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

    احتياطي قانوني    رأس المال  
التغيرات 
 المتراكمة في
  المجموع    متراكمةخسائر     القيمة العادلة

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

  ٢٨٩,٨٥٤,١٥٦    )٢١,٧٥٨,٧٥٣(    -    ٦١,٦١٢,٩٠٩    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 
  ٩,١٧٨,٩١٢    ٩,٨٢٦,٥٥٥    )٦٤٧,٦٤٣(    -    -  الشامل للسنة إجمالي الدخل

  -    )٩٨٢,٦٥٥(    -    ٩٨٢,٦٥٥    -  تحويل لالحتياطي القانوني
                  

  ٢٩٩,٠٣٣,٠٦٨    )١٢,٩١٤,٨٥٣(    )٦٤٧,٦٤٣(    ٦٢,٥٩٥,٥٦٤    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
  ٥١,٤٠٣,٢٥٠    ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٣٩٥,٦٧٧    -    -  الشامل للسنة إجمالي الدخل

  )١,٥٢٠,٨٥٤(    )١,٥٢٠,٨٥٤(    -    -    -  )١٨إيضاح (شطة االجتماعية والرياضية نلدعم األمساهمة 
  -    )٥,١٠٠,٧٥٧(    -    ٥,١٠٠,٧٥٧    -  تحويل لالحتياطي القانوني

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

  



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -١٠- 

  
  الشركة ونشاطهاتأسيس   ١

وقيدت بالسـجل   ٢٠٠٤كشركة مساهمة عامة في دولة قطر في مارس ") الشركة. ("ق.م.تم تأسيس شركة الخليج للمخازن ش  
الشركة متخصصة في توفير وإعداد وتأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخـازن ، وخـدمات   . ٢٧٣٨٦التجاري تحت رقم 

  .أسهم الشركة مسجلة للتداول العام في بورصة قطرإن  .وخدمات مشابهة أخرىشحن البضائع 
  

  .الدوحة ، دولة قطر ٢٤٤٣٤ص ب يقع مكتب الشركة المسجل في   
  

بقرار من مجلـس اإلدارة   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١السنة المالية المنتهية في تمت الموافقة على  إصدار البيانات المالية للشركة عن   
  .٢٠١١يناير  ٢٦بتاريخ 

  
  السياسات المحاسبية الهامةوأسس اإلعداد   ٢
  

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

 .بالقيمة العادلة
  

  .وفي عرض بياناتها المالية وهي العملة المستخدمة في أنشطة الشركة لقد تم اعداد البيانات المالية بالريال القطري  
  

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

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

  .٢٠١٠يناير  ١أعتباراً من التي أصبحت سارية المفعول التعديالت والتفسيرات عدا 
  

  المحتوى  التفسير/ المعيار 
    

  المدفوعات على أساس األسهم  ٢المالية المعيار الدولي للتقارير 
  المجمعة األعمال  ٣ المالية للتقارير الدولي المعيار
  توزيع موجودات غير نقدية على المالكين  ١٧ التفسير
  مكافآت العاملين  ١٩ الدولي المحاسبة معيار
  )معدل( والمنفصلة الموحدة المالية البيانات  ٢٧ الدولي المحاسبة معيار
  لةبنود التحوط المؤه  – والقياس التحقيق : المالية األدوات  ٣٩ الدولي المحاسبة معيار



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -١١- 

   
  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية   
لجنة المعايير المحاسبية الدولية كتاباً شامالً لتعديالتها في المعايير بهدف أساسي وهو  أصدرت ٢٠٠٩وإبريل  ٢٠٠٨في مايو   

إن تطبيق التعديالت نتجت عنها إعادة . هنالك نصوص انتقالية منفصلة لكل معيار. إزالة االختالفات وإعطاء صياغة واضحة
  .تأثير على المركز المالي للمجموعة أو على أدائها صياغة أو تصحيح أخطاء في السياسات المحاسبية ولكن لم يكن لها أي

  
  المعايير والتعديالت والتفسيرات المصدرة ولكن لم تطبق  
أو  ٢٠١١يناير  ١التالية ، ولكنها ملزمة للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد والتعديالت لقد تم إصدار المعايير والتفسيرات   

  .عمليات الشركةضرورية ل تكونيتوقع أن ال للفترات الالحقة و
  

  
  تاريخ السريان  المحتوى  التفسير/ المعيار 

      
  ٢٠١١يناير  ١  )تعديل(المبالغ المطلوب دفعها مقدماً من الحد األدنى للتمويل   ١٤التفسير 
  ٢٠١١يناير  ١  سداد مطلوبات مالية بأدوات رأسمالية  ١٩التفسير 

  ٢٠١١يناير  ١  )تعديل(األطراف ذات العالقة إفصاحات   ٢٤معيار المحاسبة الدولي 
  ٢٠١١يناير  ١  )تعديل(تصنيف إصدارات الحقوق  –العرض : األدوات المالية   ٣٢معيار المحاسبة الدولي 

  ٢٠١٣يناير  ١  التصنيف والقياس:  ١األدوات المالية الجزء   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية 
  

 .٢٠١٠ خالل معدلة أو جديدة معاييرأي مبكراً الشركة تطبق لم    
  

  اإليرادات  
ويجب أيضاً . ويمكن قياس اإليرادات بصورة موثوقة الشركةتدرج اإليرادات بالقدر الذي يحتمل أن تتدفق به منافع اقتصادية إلى 

  .التالية قبل أن تدرج اإليراداتالمعايير الخاصة أن تستوفي 



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -١٢- 

   
  تتمة - الهامةأسس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢

  
  تتمة –اإليرادات 

  
  إيرادات التخزين والتسليم

  .تقدير الناتج من المعاملة بصورة موثوقةعندما يمكن  والمناولةيتم تحقيق إيرادات من التخزين 
  

  اإلسناد الخارجي
وفقاً لعقد إدارة إيرادات اإلسناد الخارجي تمثل إدارة مخازن العمالء من قبل الشركة وتحتسب على أساس القسط الثابت 

  .المخزن
  

  وتأجير شاحناتعامة نقل بضائع إيرادات 
اإليرادات اللوجستية تقاس . في إدارة المخزونات وتنفيذ طلبات وخدمات النقلتمثل إيرادات نقل بضائع وتأجير شاحنات أساساً ت

تقاس . خدمات النقل تدرج وفقاً لمرحلة اإلنجازإيرادات . البضاعة والخدماتمقابل بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو المستحقة 
اإليرادات اللوجستية . عقدفي كل أيام النقل من مجموع مرحلة اإلنجاز كنسبة من مجموع أيام النقل التي أنجزت حتى تاريخه 

  .األخرى تدرج عند انتهاء تقديم الخدمة
  

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

  .يتم تحقيق اإليرادات عند إكمال تنفيذ الخدمات. إلى العمالء األعمالتلك بيع والبرية وإعادة 
  

  الفوائدإيرادات 
  .تدرج إیرادات الفوائد عند استحقاق الفوائد

  
  األرباح توزيعاتإيرادات 

  .يتم تحقيق إيرادات األرباح الموزعة عند اإلعالن عن الحق في استالم األرباح
  

  والمعدات واآلالتالعقارات   
عندما تريد الشركة استبدال . أو خسائر انخفاض القيمة/تقيد العقارت واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و

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

  .استهالك على األراضي



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -١٣- 

   
  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢

  
  تتمة – والمعدات واآلالتالعقارات 

  
  :التقديرية التالية  اإلنتاجيةاألعمار مدى القسط الثابت على  أساسعلى الموجودات على  االستهالكيحتسب   

  
  سنة  ٢٥  تطوير البنية التحتية

  سنة  ٢٠  مباني
  سنوات  ٥ – ٣  معدات مكتبية

  سنوات  ٤  أثاث ومفروشات
  سنوات  ٢٠ - ٥  معدات المخازن

  سنوات  ١٢ – ٥  سيارات
  سنوات  ٤  األدوات والمعدات

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

في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها ، يتم تخفيض  .استرداد القيمة الدفترية
  .قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلىالموجودات إلى القيمة الممكن استردادها وهي قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع أو 

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

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

  
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 . المخازن واآلالت والمعدات األخرىإلدارة وإنشاء مرافق تتكون األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من التكاليف المرتبطة بتطوير 

  .األنشطة التجارية للموجوداتبدء تحويل تكلفة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى بنود الموجودات عند 



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -١٤- 

   
  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢

  
  العقارات االستثمارية

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

  
  

تتضمن القيمة الدفترية تكلفة استبدال أي جزء من عقار . العقارات االستثمارية تقاس مبدئياً بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة
يتم . لفة شريطة توفر معايير التحقيق ، وتستبعد تكاليف الخدمات اليومية للعقار االستثمارياستثماري قائم في تاريخ تكبد التك

إدراج القيمة المبدئية ألي عقار مستأجر ومصنف كعقار استثماري بالقيمة العادلة للعقار أو القيمة الحالية للحد األدنى من 
ت االستثمارية بالقيمة العادلة ، التي تعكس أحوال السوق في تاريخ بعد التحقيق المبدئي تدرج العقارا. ، أيهما أقل اتاإليجار

األرباح أو الخسائر الناشئة من تغيرات القيم العادلة للعقارات االستثمارية تدرج في بيان الدخل الشامل . بيان المركز المالي
  .معتمدمستقل تحدد القيم العادلة سنوياً من قبل مثمن  .فيها نشأتللسنة التي 

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

الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للموجودات في بيان الدخل في فترة يتم تحقيق . مستقبلية من استبعادها
  .االستبعاد

  
إلى عقار  استثماريللتحويل من عقار  .ومن عقارات استثمارية فقط عندما يكون هنالك تغير في استخدام العقاريتم التحويل إلى 

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

  .في االستخدام
  

  انخفاض الموجودات غير المالية
إذا وجد أي . تقوم الشركة بالتقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي للتأكد من وجود أي مؤشر الحتمال انخفاض أي موجودات

سنوي لتحديد انخفاض أية موجودات ، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ الممكن  اختبارن ضرورياً إجراء مؤشر كهذا ، أو إذا كا
المبلغ الممكن استرداده من أي موجودات هو القيمة العادلة ألي موجودات ناقصاً التكاليف حتى البيع . استرداده من الموجودات

ديده لكل موجودات بمفردها ، ما لم تكن الموجودات ال تنتج إيرادات نقدية أو قيمتها في حال االستخدام أيهما أعلى ، ويتم تح
عندما تزيد القيمة الدفترية ألي موجودات عن . منفصلة بشكل كبير عن إيرادات موجودات أخرى أو مجموعة موجودات أخرى

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

يف حتى البيع ، يتم لتحديد القيمة العادلة ناقصاً التكال. الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر الخاصة بالموجودات المعينة
  . استخدام نموذج تقييم مالئم



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -١٥- 

   
  تتمة - أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  ٢

  
  تتمة -انخفاض الموجودات غير المالية 

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

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

يتم عكس أي خسارة انخفاض مدرجة . كهذا ، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ الممكن استرداده مؤشرإذا وجد . تكون قد نقصت
سابقاً فقط إذا كان هنالك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات الممكن استردادها منذ أن أدرجت آخر 

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

عكس خسارة االنخفاض هذه في بيان الدخل ما لم تدرج الموجودات بمبلغ إعادة التقييم ، يتم . للموجودات في السنوات السابقة
  .وفي هذه الحالة يعامل االنعكاس كزيادة ناتجة من إعادة التقييم

  
  االستثمارات المتاحة للبيع

ويشمل مصاريف الشراء المتعلقة ، وهي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مبدئياً بالتكلفة تدرج متاحة للبيع الاالستثمارات 
  .باالستثمار

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

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

  .المدرجة سابقاً في حقوق المساهمين إلى بيان الدخل للفترة المتراكمة
  

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

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

بأن الشركة لن ) مثل احتمال اإلعسار أو أن المدين يواجه مشاكل مالية هامة(مخصص لالنخفاض عند وجود دليل فعلي 
يتم تخفيض القيمة الدفترية للرصيد المدين من خالل . لشروط األصلية للفاتورةتستطيع تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقاً ل

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

  والبنود المماثلة للنقدالنقد   
من األرصدة البنكية والنقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل مستحقة في بيان التدفقات النقدية يتكون والبنود المماثلة للنقد النقد 

 .خالل ثالثة أشهر أو أقل
  

  انخفاض الموجودات المالية   
الموجودات يتم تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض بيان للمركز المالي في تاريخ كل 

  :يتم تحديد قيمة االنخفاض كالتالي. 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 
  .الدخل انخفاض أدرجت سابقاً في بيان

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  القيمة الدفتريةهو الفرق بين االنخفاض بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة ، يكون   )ب 
 .المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة

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

  
  سلفالقروض وال  

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

تظهر األقساط المستحقة خالل سنة واحدة بالتكلفة المطفأة كمطلوبات . التسوية النهائية إلى بيان الدخل على مدى فترة االقتراض
  .متداولة
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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
  

  انتهاء الحق في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، أو •
بحقها في استالم تدفقات نقدية من الموجودات ، ولكنها تتعهد بدفعها كاملة ودون تأخير كبير إلى طرف  الشركةاحتفاظ  •

 .بموجب ترتيبات للتمرير. ثالث

إما أن تكون قد قامت فعلياً بتحويل كافة مخاطر ) أ(بتحويل حقوقها الستالم تدفقات نقدية من الموجودات و الشركة قيام  •
لم تقم فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الموجودات أو باالحتفاظ بها ولكنها حولت السيطرة ) ب(الموجودات أو ومنافع 

  .على الموجودات
  

في حال قيام الشركة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من موجودات ولم تحول أو تحتفظ فعلياً بجميع المخاطر ومنافع   
يتم قياس االرتباط . طرة على الموجودات ، يتم إدراج الموجودات بقدر ارتباط الشركة بالموجوداتالموجودات ولم تحول السي

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

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

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
تحتسب المكافآت . تحتسب الشركة مخصصاً لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين األجانب وفقاً لعقود عمل الموظفين وقانون العمل  

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

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

  
  لمبالغ المستحقة الدفعالدائنون وا  

والمتعلقة بالبضائع المستلمة أو الخدمات المؤداة بمجرد استحقاقها بغض النظر مستقبالً يتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع    
   .من الموردينعن استالم أو عدم استالم الفواتير 
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  المخصصات  
على الشركة ناشئ من أحداث سابقة ، وعندما يكون محتمالً ) 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 
 

  الشركة كمستأجرة  
يتم إدراج . ية الموجودات يتم تصنيفها كإيجارات تشغيليةجميع مخاطر ومنافع ملكالشركة اإليجارات التي ال تحول فيها 

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

  العمالت األجنبية   
ويتم تحويل الموجودات . بأسعار الصرف السائدة في السوق في تاريخ المعاملة األجنبيةتقيد المعامالت التي تتم بالعمالت 

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

  
  القيمة العادلة 

ثمارات المتداولة في األسواق المالية الرسمية وفقاً ألسعار الشراء للموجودات عند اإلغالق في تاريخ تحـدد القيمة العادلة لالست
  .بيان المركز المالي

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

لتحليل التدفقات النقدية المخصومة ، تقدر التدفقات النقدية المستقبلية بناء على . الوسطاء أو التجار بالرجوع إلى عروض أسعار
 .خبرة اإلدارة ويستخدم سعر الخصم المعمول به في السوق ألداة مشابهة
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  استخدام التقديرات  
المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب من اإلدارة عمل تقديرات وافتراضات قد تؤثر على مبالغ إن إعداد البيانات 

وبالرغم من أن هذه . الموجودات والمطلوبات المدرجة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ البيانات المالية
  .ة باألحداث واألعمال ، قد تختلف النتائج النهائية الفعلية عن تلك التقديراتالتقديرات تتم بناء على معرفة اإلدار

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

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

  
  يرادات اإل  ٣

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥٢,٦٥١,١٧٣    ٦١,٢٥٨,١٤٩  إيرادات التخزين وأجور المناولة
  ١٦,٩٦٢,٣٠٨    ١٥,٣٠٤,٠٦٦  إيرادات نقل بضائع ، شحن حاويات وتأجير شاحنات

  ٣,٥٠٠,١٠٠    ٦,١٧١,٧٨٢  إيرادات االسناد الخارجي
  ١,٢٨١,٥٤٠    ٤,٨٢٩,٦١٥  إيرادات شحن

        
  ٧٤,٣٩٥,١٢١    ٨٧,٥٦٣,٦١٢  

  
  التكاليف المباشرة  ٤

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٢٠,٠٥١,٦٧٣    ١٧,٥٤٦,٤٨٥  )٨إيضاح ( االستهالك
  ٩,٧٧٦,٦٦٠    ٨,٨٤٧,٧٩٤  الموظفينتكاليف 

  ٣,٦٣٠,٤٠٨    ٤,٣٥٥,٢٤٨  إصالحات وصيانة
  ٣,٨٨٠,٨٧٠    ٨,٩٦٠,٧١٠  أجور عمال من الباطن

  ٢,٦٧٥,٥٠٨    ٢,٤١٥,٩٦٥  تأمين
  ١,١٩٨,٢٩٨    ١,٢٢١,٤٩٨  مياه وكهرباء

  ١,٢٥٨,٣٢٨    ١,٢٨٧,٠٩٣  وقود
  ٨٥٧,٤٠٠    ٤,٦١٩,٥٨٣  مصاريف شحن

  ٣,١١٦,٣٦٣    ٥,٤٨٣,٣٩٧  أخرى
        
  ٤٦,٤٤٥,٥٠٨    ٥٤,٧٣٧,٧٧٣  
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  إيرادات أخرى   ٥

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٢,٧٩٤,٢٤٠    ٢,٤٣٨,١٦٤  إيرادات فوائد
  -    ١,٩٢٧,٣٤٦  أرباح من استبعاد استثمارات مالية متاحة للبيع

  -    ٦٢١,٧٠١  أرباح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
  ٥٤٣,٣٣٠    ٩١٨,٥٢٤  إيرادات أخرى

        
  ٣,٣٣٧,٥٧٠    ٥,٩٠٥,٧٣٥  

  
  داريةاإلعمومية والمصاريف ال  ٦

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

 ٢,٢٠٢,٤٥٧   ٢,٧٣٧,١٣٢  إيجارات
 -   ٢,٤٠٠,٠٠٠  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  ١,٦١١,٠٢٣    ١,٥٢٣,٩١٢  )٨إيضاح ( استهالك
  ٩٥٠,٨٢٨    ٨١٤,٣٤٩  أتعاب مهنية وقانونية

  ٢٨٨,١٦٥    ٥٠٢,٧٢٢  صيانة إصالحات و
  ٢٧٢,٠٥١    ٣٧٦,٣١٨  رسوم ترخيص وتسجيل

  ٤٨٠,٩٣٣    ٣٥٦,٠٢٣  دعاية وإعالن
  ٢٩٩,٥٧٥    ٣٠٥,٣٧٤  مياه وكهرباء

  ٣٤٥,٠١٦    ٢٤٧,٣٥٥  مصاريف ورسوم حكومية
  ١٩٥,٦١٤    ١٨٢,٩٦٦  الخدمةمكافأة نهاية 

  ٢٨٥,٥٦٧    ١٥١,٣٠٧  رسوم اتصاالت وبريد
  ٩١,٩٩٥    ١٠٧,٦٤٨  أدوات مكتبية ومطبوعات

  ٤,٠٣٧    ٩,١٩٧  مصاريف سفر
  ٩١,١٢٦    -  عقارات وآالت ومعدات استبعادخسارة من 

  ٤٨٢,٤٧٠    ٦٢٧,٣١١  مصاريف أخرى
        
  ٧,٦٠٠,٨٥٧    ١٠,٣٤١,٦١٤  
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  عائد السهم  ٧

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

  
  :واألسهم التي تستخدم في حساب العائد األساسي للسهمبيانات اإليرادات فيما يلي 

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
        

  ٩,٨٢٦,٥٥٥    ٥١,٠٠٧,٥٧٣  )قطريريال ( ربح السنة
        

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  )سهم( المتوسط المرجح لعدد األسهم
        

  ٠,٣٩٣    ٢,٠٤٠  )ريال قطري( عائد السهم العادي والمخفف
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  معداتالوواآلالت عقارات ال  ٨
  

  
    أراضي

تطوير بنى 
   معدات مكتبية    مباني    تحتية

أثاث 
    سيارات    معدات مخازن   ومفروشات

أدوات 
    ومعدات

أعمال رأسمالية 
  قيد التنفيذ

  
  اإلجمالي

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                                        
                                        :لفة التك

  ٣٢٣,٨١٣,٦١٧    ٥٠,٦٢٦,٩٣٢    -    ١٠٩,٩٣٢,٤٨٤    ٢٠,٥١٢,١٩٥    ١,٢٠٧,٥٩٠    ٦,١٢٣,٦٣٨    ١٢٠,٣٨٦,٩٢٣    ٦,٨٥٦,٥٠٢    ٨,١٦٧,٣٥٣  ٢٠١٠يناير  ١في 
  ١٨٩,٣٨٨,٤٧١    ١٨٥,٠٢٤,٥٨٧    ١٣٣,٢٤٤    ٢٢٨,٣٠٥    ٤٣٣,٩٩٨    ٢,٧٤٣,٩٤٠    ٥٨٤,٠٩٢    ٢٤٠,٣٠٥    -    -  اتإضاف
  )١٠,٩١١,٣٠٢(    -    -    )٤,٠٥٤,٨٠٠(    -    -    -    -    )٦,٨٥٦,٥٠٢(    -  تحويالت/  عاداتاستب

                                        
  ٥٠٢,٢٩٠,٧٨٦    ٢٣٥,٦٥١,٥١٩    ١٣٣,٢٤٤    ١٠٦,١٠٥,٩٨٩    ٢٠,٩٤٦,١٩٣    ٣,٩٥١,٥٣٠    ٦,٧٠٧,٧٣٠    ١٢٠,٦٢٧,٢٢٨    -    ٨,١٦٧,٣٥٣  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    -  تهالك للسنةاالس
  )١,٩٧٣,٤٩٦(    -    -    )١,٠١٩,٣٧٧(    -    -    -    -    )٩٥٤,١١٩(    -  التحويالت/  تبعاداتلالس

                                        
  ٨٣,٤٤٨,٧٧٨    -    ١١,٢٦٤    ٤٦,٦٧٦,٨٨٦    ١١,١٧٧,٩٥١    ١,٤٢١,٩٣٠    ٥,٦٩٦,٨٤٩    ١٨,٤٦٣,٨٩٨    -    ٨,١٦٧,٣٥٣  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١يد في الرص

                                        
                                        الدفترية في  القيمةصافي 
  ٤١٨,٨٤٢,٠٠٨    ٢٣٥,٦٥١,٥١٩    ١٢١,٩٨٠    ٥٩,٤٢٩,١٠٣    ٩,٧٦٨,٢٤٢    ٢,٥٢٩,٦٠٠    ١,٠١٠,٨٨١    ١٠٢,١٦٣,٣٣٠    -    ٨,١٦٧,٣٥٣  ٢٠١٠يسمبر د ٣١

  
  :االستهالك في بيان الدخل كما يلي توزيعتم   

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٢٠,٠٥١,٦٧٣    ١٧,٥٤٦,٤٨٥  تكاليف مباشرة
  ١,٦١١,٠٢٣    ١,٥٢٣,٩١٢  مصاريف عمومية وإدارية

        
  ٢١,٦٦٢,٦٩٦    ١٩,٠٧٠,٣٩٧  



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 -٢٣- 

   
  تتمة - معداتالوواآلالت عقارات ال  ٨
  

  
    أراضي

تطوير بنى 
   معدات مكتبية    مباني    تحتية

أثاث 
    سيارات    معدات مخازن   ومفروشات

أعمال رأسمالية 
  اإلجمالي    قيد التنفيذ

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

                                    :التكلفة 
  ٣١٥,٨٧٤,٢٨٦    ٤٧,٤٩١,٤٣٦    ١١٠,١٠٢,٩١٢    ١٩,٣١٧,٠٧٠    ١,١٢٥,٦٨٣    ٥,٨٣٦,٣٢٧    ١١٧,٠١٢,٠٠٣    ٦,٨٢١,٥٠٢    ٨,١٦٧,٣٥٣  ٢٠٠٩يناير  ١في 

  ٩,٧٣٠,٨٢٦    ٣,١٣٥,٤٩٦    ٩٦٣,٨٨٣    ١,٨٥٢,٣٠٩    ٨١,٩٠٧    ٢٨٧,٣١١    ٣,٣٧٤,٩٢٠    ٣٥,٠٠٠    -  إضافات
  )١,٧٩١,٤٩٥(    -    )١,١٣٤,٣١١(    )٦٥٧,١٨٤(    -    -    -    -    -  استبعادات

                                    
  ٣٢٣,٨١٣,٦١٧    ٥٠,٦٢٦,٩٣٢    ١٠٩,٩٣٢,٤٨٤    ٢٠,٥١٢,١٩٥    ١,٢٠٧,٥٩٠    ٦,١٢٣,٦٣٨    ١٢٠,٣٨٦,٩٢٣    ٦,٨٥٦,٥٠٢    ٨,١٦٧,٣٥٣  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 
                                    

                                    :االستهالك
  ٤٥,٠٣٤,٢٩٠    -    ٢٨,٩٠٧,٣٠٠    ٤,٨٢٤,٥٠٦    ٦٠٠,٣٠٤    ٢,٨٦٢,٤٣٦    ٧,٤٣٢,٧٤٥    ٤٠٦,٩٩٩    -  ٢٠٠٩يناير  ١في 

  ٢١,٦٦٢,٦٩٦    -    ٩,٦٩٧,٨١٨    ٣,٨٣١,٧٩٤    ٢٨٤,٤٩٩    ١,٦١١,٩٦٢    ٥,٩٦٣,٧٦٣    ٢٧٢,٨٦٠    -  االستهالك للسنة
  )٣٤٥,١٠٩(    -    )٢٧٠,٠٤١(    )٧٥,٠٦٨(    -    -    -    -    -  لالستبعادات

                                    
  ٦٦,٣٥١,٨٧٧    -    ٣٨,٣٣٥,٠٧٧    ٨,٥٨١,٢٣٢    ٨٨٤,٨٠٣    ٤,٤٧٤,٣٩٨    ١٣,٣٩٦,٥٠٨    ٦٧٩,٨٥٩    -  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                                    
                                    الدفترية في  القيمةصافي 

  ٢٥٧,٤٦١,٧٤٠    ٥٠,٦٢٦,٩٣٢    ٧١,٥٩٧,٤٠٧    ١١,٩٣٠,٩٦٣    ٣٢٢,٧٨٧    ١,٦٤٩,٢٤٠    ١٠٦,٩٩٠,٤١٥    ٦,١٧٦,٦٤٣    ٨,١٦٧,٣٥٣  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 -٢٤- 

  
  تتمة - معداتالوواآلالت عقارات ال  ٨

  
  :اإليضاحات

 .قطرفيلدج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل المبالغ المتكبدة للعمل في مشروع بناء لوجستيك  )١(
 
 ).١٦إيضاح (مرهونة مقابل القروض والسلف واراضي المشروع السيارات ومعدات المخازن  )٢(

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

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

  
  العقارات االستثمارية  ٩

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  -    -  يناير ١في 
  -    ٥,٩٠٢,٣٨٤  من العقارات واآلالت والمعداتحويل ت

  -    ٣٥,٨٣٨,٦٣١  صافي ربح من تعديل بالقيمة العادلة
        

  -    ٤١,٧٤١,٠١٥  ديسمبر ٣١في 
  

تحديدها بناء على أعمال تقييم قامت بها شركة الحق للتأجير والعقارات تم أدرجت العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي 
  .جميع العقارات االستثمارية أعاله تقع في دولة قطر. وهي شركة تقييم مستقلة ومعتمدة لدى المحاكم في دولة قطر

  
  مالية متاحة للبيعاستثمارات   ١٠

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٣,٦٩٧,٩٣٦    ٢,٥٦٩,٩٨٤  استثمارات متداولة
  ٢٣,٨٨٨,٨٤٩    -  متداولةغير استثمارات 

        
  ٢٧,٥٨٦,٧٨٥    ٢,٥٦٩,٩٨٤  

  
  :إيضاح  

يشير المستوى . ٧وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية  ١تقنيات القياس للمستوى لقد تم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع باستخدام 
  .الستثمارات مماثلة في األسواق العاملة) غير المعدلة(إلى تقييم االستثمارات على أساس األسعار المتداولة  ١



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

 -٢٥- 

   
  المدينون التجاريون وذمم مدينة أخرى  ١١

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        
        

  ٢١,١٤٦,٥٠١    ١٥,٩٠٠,١٦٢  مدينون تجاريون
  ٣٤,٤٣١,٢٢٢    ٢٢,١٣٥,٤٧٩  مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

  ٨٢٣,٥٤٠    ٧,٢٠٨,٢٢٧  إيرادات مستحقة
  ١,٣٣١,٩٩٨    ١,١٢٧,٧٤٢  مصاريف مدفوعة مقدماً

  ٦١٧,١٦٧    ١,٢٠٥,٩٢٣  ذمم مدينة أخرى
        
  ٥٨,٣٥٠,٤٢٨    ٤٧,٥٧٧,٥٣٣  

  
ريال  ٣٢٥,٦٤٥:  ٢٠٠٩(ريال قطري  ١,١٩٠,٦٦٧موجودات مالية بقيمة أسمية قدرها انخفضت قيمة ديسمبر  ٣١كما في 
  :كانت التحركات في مخصص انخفاض الموجودات المالية كالتالي. )قطري

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٤,٣٩٦,٥٥٢    ٣٢٥,٦٤٥  يناير ١في 
  ١,١٦٤,٦٢٩    ٨٦٦,٠١٠  المخصص للسنة

  )٥٢٦,٧٧٥(    -  مبالغ مستردة
  )٤,٧٠٨,٧٦١(    )٩٨٨(  مبالغ مشطوبة

        
  ٣٢٥,٦٤٥    ١,١٩٠,٦٦٧  ديسمبر ٣١في 



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

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  -٢٦- 

  
  تتمة -وذمم مدينة أخرى التجاريون مدينون ال  ١١

  
  :ديسمبر كالتالي ٣١كما في  التي لم تنخفض قيمتهاإن أعمار الذمم المدينة التجارية   

  

  متأخرة في السداد ولكن غير منخفضة القيمة          

    اإلجمالي  

 متأخرةغير 
 أو منخفضة

    القيمة
 ٣٠أقل من 
  يوم

  

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

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

٦٥٧,٨٢٦    ٩٠,٥٨٤    ٦٩٦,٦١٠    ٥,٣٠٩,١٩٨    ٩,١٤٥,٩٤٤    ١٥,٩٠٠,١٦٢  ٢٠١٠  
٢,٠٤٥,٦٠١    ١,٩٨١,٧٢٣    ٣,٦٩٣,٧٥٣    ٤,٩٣١,٠٢٦    ٨,٤٩٤,٣٩٨    ٢١,١٤٦,٥٠١   ٢٠٠٩  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٢٧- 

  
   للنقد والبنود المماثلةالنقد   ١٢

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٤,٢٧٥,٨٠٣    ٦,٠٦٣,٠٣٠  األرصدة البنكية ونقد في الصندوق
  ٥١,٤٤٩,٢٧٣    ٩٠,٨١٤,٥٧٧  يوم ٩٠ودائع ألجل مستحقة خالل أقل من 

        
  ٥٥,٧٢٥,٠٧٦    ٩٦,٨٧٧,٦٠٧  

  
  المصدر رأس المال  ١٣

 ٢٠٠٩   ٢٠١٠ 
 ريال قطري   ريال قطري 

    
     رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

 ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري للسهم ١٠بقيمة  عادي مهس ٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  
   االحتياطي القانوني  ١٤

من ربح السنة إلى  األقلعلى ٪ ١٠يجب تحويل  ٢٠٠٢لسنة ) ٥(الشركات التجارية القطري رقم  حكام قانونألوفقاً   
إن االحتياطي القانون غير قابل . من رأس المال المصدر ٪٥٠إلى أن يبلغ االحتياطي القانوني  االحتياطي القانوني

  .للتوزيع في العادة إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون المذكور أعاله
  
  األرباح المقترح توزيعها  ١٥

مليون ريال قطري للسنة المنتهية في  ٢٥ إجمالي مبلغبريال قطري للسهم  ١يع أرباح بقيمة لقد أقترح مجلس اإلدارة توز  
  ).ال شيء:  ٢٠٠٩(في اجتماع الجمعية العامة لموافقة المساهمين خاضعة  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  
  القروض والتسهيالت  ١٦

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٣٣,٧١٣,٧٥٥    ١٦٨,٣٦٦,٥١٣  )١(قروض ألجل لمشروع لوجستيك فيلدج 
  ٤٦,٤٧٦,٠٠٠    ٢٨,٤٨٦,٧٦٠  )٢( قروض سيارات

  ١١,١١٥,٥١٩    ٢٢,٣٨١,٠٠٥  ) ٣(أخرى  قروض ألجل
        
  ٩١,٣٠٥,٢٧٤    ٢١٩,٢٣٤,٢٧٨  

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :تظهر القروض في بيان المركز المالي كالتالي
  ٢٢,٠٥٣,٤١٦    ٢٩,٩٥٦,٠٨٢  جزء متداول

  ٦٩,٢٥١,٨٥٨    ١٨٩,٢٧٨,١٩٦  جزء غير متداول
        
  ٩١,٣٠٥,٢٧٤    ٢١٩,٢٣٤,٢٧٨  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٢٨- 

   
  تتمة -القروض والتسهيالت   ١٦

  
  :إيضاحات  

  
لتمويل بناء وتطوير  مليون ريال قطري من أحد البنوك المحلية ٢٥١ة ميتم الحصول على قرض ألجل بق )١(

يحمل . ٢٠١١ا القرض في ديسمبر ذيبدأ سداد ه. بالمنطقة الصناعية ٥٢لوجستيك فيلدج الواقع في الشارع رقم 
  .تمويل باألسعار التجارية كاليفتهذا القرض 

  
القرض جميع اإليرادات من المشروع إلى حساب وتحويل اإلنشاء  قيدالقرض مضمون بأرض ومباني الشركة هذا 

  .لدى المقرض
  

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

 
. لية األخرى بالشركةهذه القروض ألجل من مؤسسات مالية محلية لتمويل المشروعات الرأسماتم الحصول على  )٣(

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

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١٧

  :كالتاليتظهر الحركة في المخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في بيان المركز المالي   
  

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٩٥٩,٣٣٠    ١,٢٧٥,٥٩٥  يناير ١المخصص في 
  ٦٧٩,٦٣٩    ٤٤٣,٨٠٤  المخصص للسنة

  )٣٦٣,٣٧٤(    )١٢٣,٩٣٠(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
        

  ١,٢٧٥,٥٩٥    ١,٥٩٥,٤٦٩  ديسمبر  ٣١المخصص في 
  
  مبالغ مستحقة الدفعالدائنون وال  ١٨

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٣,٥٤١,٨٣٩    ٤,٨٢٩,٠١٢  دائنون تجاريون
  ٣,١٣٤,٧٤٣    ٩,٣٠٨,٩٢٧  مبالغ مستحقة الدفع 

  ١,٠٦٢,٣٨٨    ٦,٥٨٤,١٤٣  ذمم دائنة أخرى
  -    ١,٢٧٥,١٨٩  مخصص للمساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

        
  ٧,٧٣٨,٩٧٠    ٢١,٩٩٧,٢٧١  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٢٩- 

   
  
  تتمة -دائنون ومبالغ مستحقة الدفع   ١٨

  
  :إيضاحات  
، كونت الشركة مخصصاً بقيمة  ٢٠١٠القانون الصادر في  الواردة فيواإليضاحات  ٢٠٠٨لسنة  ١٣وفقاً للقانون رقم   

من صافي الربح  ٪٢,٥هذا المبلغ يمثل . في قطروالرياضية مليون ريال قطري لصندوق دعم األنشطة األجتماعية  ١,٥
إن المبلغ المبين أعاله يمثل المساهمة المستحقة من صافي أرباح . ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنوات المنتهية في 

إلى إدارة اإليرادات العامة والضرائب خالل  ٢٠٠٩ن أرباح سنة مالذي يمثل الحصة الرصيد قد تم تحويل ، و ٢٠١٠
  .السنة

  
  األطراف ذات العالقةاإلفصاحات حول   ١٩

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

تتكون هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة في األساس من مبيعات وإيجارات وخدمات . الرئيسيونفيها المالك 
  .يتم اعتماد سياسة األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة، .أخرى

  
  ت العالقةمعامالت األطراف ذا  
  :فيما يلي المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل  

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٧,٧٧٤,٥٧٥    ١٢,٢٣٢,٥٨٣  اإليرادات
        

  ٢,٠٠٥,٧٨٠    ١٣,٥٤٧,٣٩٨  شراء خدمات
  

  أرصدة األطراف ذات العالقة  
  :ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي هي كالتالياألرصدة مع األطراف   

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٢,٠٠٥,٥٩٤    ٣,٥٠٧,٨٦٧  مدينون تجاريون
        

  ١,٣٢٠,٧٦٠    ٣,١٣٤,٥٥٨  دائنون تجاريون



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٠- 

   
  
  تتمة -األطراف ذات العالقة اإلفصاحات حول   ١٩

  
  باإلدارةمكافأة المسؤولين الرئيسين   
  :بلغت المكافآت للمسؤولين باإلدارة خالل السنة كالتالي  

  
  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٧٨٨,١٤٢    ٣,٩٩٢,٣٠٠  منافع قصيرة األجل
  ٤١,٠٦٦    ١٠٠,٣٨٠  مكافآت نهاية الخدمة

        
  ٨٢٩,٢٠٨    ٤,٠٩٢,٦٨٠  

  
  والمطلوبات المحتملةااللتزامات   ٢٠

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

        :المطلوبات المحتملة
  ٦,٧٨٤,٨٩٨    ٧,٦٤٩,٢٢٤  خطابات ضمان
  ٦٦٠,٠٠٠    ٦٠٠,٥٠٠  ضمانات األداء

        
  ٧,٤٤٤,٨٩٨    ٨,٢٤٩,٧٢٤  

  
مليون ريال قطري كما في  ٢٣٠معينة وتسويتها وعقود بناء بلغت بأراضيتتعلق دخلت الشركة في التزامات رأسمالية   

  ).مليون ريال قطري ٢١٧:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  

  :ديسمبر كالتالي ٣١لإللغاء في اإليجارات التشغيلية غير القابلة الحد األدنى المستقبلي لمدفوعات   
  

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ١,٨٧٧,٩٩٩    ١,٨٧٧,٩٩٩  وأحدةخالل سنة 
  ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠  بعد سنة وال تزيد عن خمس سنوات

  ١٨,٠٠٠,٠٠٠    ١٧,٠٠٠,٠٠٠  أكثر من خمس سنوات
        
  ٢٤,٨٧٧,٩٩٩    ٢٣,٨٧٧,٩٩٩  

  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣١- 

   
  المعلومات القطاعية  ٢١

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

 .والمناولةقطاع التخزين ويتضمن المعامالت الخاصة بالتخزين  -

 .شحن البضائع العامة وتأجير الشاحناتقطاع النقل ويتضمن خدمات  -

  .خارجية قطاع اإلسناد الخارجي ويتضمن إدارة مخازن أطراف -
  

يـتم  . بصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء التشغيلتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات   
  .تقييم أداء القطاعات بناءاً على ربح أو خسارة التشغيل

  
ديسـمبر   ٣١فـي  نوات المنتهيـة  قطاعات التشغيل بالشركة للسالجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح   

  :٢٠٠٩و  ٢٠١٠



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٢- 

  
  تتمة - المعلومات القطاعية  ٢١

  
  اإلجمالي    موزعةغير     اإلسناد الخارجي    النقل    التخزين  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    
                    
                    

  ٨٧,٥٦٣,٦١٢    -    ٦,١٧١,٧٨٢    ١٥,٣٠٤,٠٦٦    ٦٦,٠٨٧,٧٦٤  إيرادات القطاع
                    

  ١٩,٠٧٠,٣٨٧    -    ٢٩٣,٦٢٨    ٨,٤٨٤,٥٢٤    ١٠,٢٩٢,٢٣٥  االستهالك
                    

  ٥١,٠٠٧,٥٧٣    ٥,٢٨٤,٠٣٥    ١,٤٣١,٠٩٦    )١٤,٧١٢,٥٨٥(    ٥٩,٠٠٥,٠٢٧  القطاع) خسارة(ربح 
  

  اإلجمالي    غير موزعة    اإلسناد الخارجي    النقل    التخزين  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    
                    
                    

  ٧٤,٣٩٥,١٢١    -    ٣,٥٠٠,١٠٠    ١٦,٩٦٢,٣٠٨    ٥٣,٩٣٢,٧١٣  إيرادات القطاع
                    
  ٢١,٦٦٢,٦٩٦    -    ٣٢٣,١٠٣    ٨,٩١٨,٣٤٦    ١٢,٤٢١,٢٤٧  ستهالكاال
                    

  ٩,٨٢٦,٥٥٥    ٣,٤٤٤,٠٥٤    ١,٨٤٩,٧٣٧    )١٢,١٥٦,٠٨٤(    ١٦,٦٨٨,٨٤٨  القطاع) خسارة(ربح 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٣- 

   
  تتمة -المعلومات القطاعية   ٢١

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

  اإلجمالي    غير موزعة    اإلسناد الخارجي    النقل    التخزين  
  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  

                    
                    موجودات القطاع

                    
  ٦٠٨,٨٠٨,٣٧٠    ٢,٦٧٦,٢٢٥    -    ٨٧,٢٠٠,٠١٨    ٥١٨,٩٣٢,١٢٧  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

                    
  ٣٩٩,٦٦٥,٩٢٠    ٢٧,٥٨٦,٧٨٥    -    ٧١,٥٩٧,٤٠٧    ٣٠٠,٤٨١,٧٢٨   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في 

  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٤- 

  
  إدارة المخاطر المالية  ٢٢

  
  األهداف والسياسات  
لهذه المطلوبات المالية هو  األساسيالغرض . ودائنين تجاريين وتسهيالتقروض على  للشركةتشتمل المطلوبات الرئيسية   

موجودات مالية مختلفة مثل المدينون التجاريون وأرصـدة وودائـع    الشركةولدى . الشركةالحصول على تمويل لعمليات 
  .الشركةقصيرة األجل لدى البنوك وهي ناتجة مباشرة من عمليات 

  
قـوم  ت. تمان ومخاطر السـيولة هي مخاطر السوق ومخاطر االئ للشركةوات المالية الناشئة من األد الرئيسيةإن المخاطر   

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

  مخاطر السوق  
الشركة وأسعار األسهم على ربح ربح ال/ في خطر تأثير تغيرات األسعار بالسوق مثل أسعار الفائدة  السوقتتمثل مخاطر   

إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو مراقبـة تعـرض   . لدى الشركةأو حقوق المساهمين أو على قيمة األدوات المالية 
  .لمخاطر السوق في حدود مقبولة مع زيادة العائداتالشركة 

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

  
المستحقة بأسعار فائدة الشركة لمخاطر التغيرات في أسعار السوق يتعلق أساساً بموجودات ومطلوبات  الشركة إن تعرض  

  .عائمة
  

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

يتوقع أن . ٢٠١٠ديسمبر  ٣١طلوبات المالية بأسعار فائدة عائمة كما في لسنة واحدة ، بناء على الموجودات المالية والم
  :يكون تأثير النقص في أسعار الفائدة مساوياً ومعاكساً لتأثير الزيادات المبينة

  
التأثير على الربح     التغيرات في   
  ريال قطري    نقاط األساس  
        

٢٠١٠        
  )٦٢٢,٢١٧(  أساس نقطة ٢٥+  أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة

        
٢٠٠٩        

  )١٤٥,٥٢٩(    نقطة أساس ٢٥+  أدوات مالية بأسعار فائدة عائمة
  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٥- 

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٢٢

  
  األسهممخاطر أسعار   
المتداولـة  يعكس الجدول التالي حساسية مجموع التغيرات في القيمة العادلة للتغيرات المعقولة المحتملة في أسعار األسهم   

ومعاكسـاً لتـأثير الزيـادات     اًيتوقع أن يكون تأثير النقص في أسعار األسهم مسـاوي . مع ثبات جميع المتغيرات األخرى
  .المبينة

  
التغير في سعر   

    السهم
التأثير على 

  حقوق المساهمين
  التأثير على الربح  

  ريال قطري    ريال قطري      
            

٢٠١٠            
  -    ٢٦٧,٦٢٢    ٪١٠+  متداولة -متاحة للبيع استثمارات مالية 

            
٢٠٠٩            

  -    ٣٦٩,٧٩٤    ٪١٠+  متداولة -استثمارات مالية متاحة للبيع 
  

تدير الشركة هذه المخاطر من . يتعلق بمحفظة استثمارات الشركةغير المتداولة إن تعرض الشركة لمخاطر أسعار األسهم   
  .وفقاً لذلكخالل استمرار مراقبة القيمة العادلة لالستثمارات وإدارة التعرض لهذه المخاطر 

  
  مخاطر االئتمان  
. تتمثل مخاطر االئتمان في أن يفشل طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته ويسبب بذلك خسارة ماليـة لطـرف آخـر     

لمخاطر ائتمانية في القيمة الدفترية لموجوداتها والتي تتكون أساساً من ذمم مدينة ، وأرصدة لـدى  الشركة يتمثل تعرض 
  .البنوك

  
للمخاطر من عجـز العمـالء    الشركةئة من الموجودات المالية األخرى ، يكون تعرض ر االئتمانية الناشـبالنسبة للمخاط  

  :مخاطر مساوياً للقيمة الدفترية لهذه الموجودات على النحو التاليالعن السداد ، ويكون أقصى 
  

  ٢٠٠٩    ٢٠١٠  
  ريال قطري    ريال قطري  
        

  ٥١,٤٤٩,٢٧٤    ٩٦,٧٦٩,٧٨٨  أرصدة لدى البنوك 
  ٢١,١٤٦,٥٠١    ١٥,٩٠٠,١٦٢  تجاريونمدينون 

  ١,٤٤٠,٧٠٧    ٨,٤١٤,١٥٠  ذمم مدينة أخرى
        
  ٧٤,٠٣٦,٤٨٢  ١٢١,٠٨٤,١٠٠  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٦- 

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٢٢

  
  تتمة -مخاطر االئتمان   

من الذمم المدينة التجارية  ٪٤٤عمالء  ٥أكبر مثل ، ويتبيع الشركة منتجاتها وتؤدي خدماتها لعدد كبير من العمالء 
تتم إدارة مخاطر التركزات الهامة عن طريق المراقبة التامة  ).٪٣٨:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في القائمة 

  .لدى الشركة سياسة مشددة للمراجعة االئتمانية قبل تقديم خدماتها بالدين. والمتابعة الدورية
  

االئتمانية الناشئة من الموجودات المالية األخرى بأن تفتح حسابات لدى بنوك ذات  للمخاطرمن تعرضها الشركة تقلل 
  .للعمالء الذين لديهم مقدرة ائتمانيةسمعة جيدة وأن تقدم خدماتها فقط 

  
  مخاطر السيولة

إلدارة مخاطر الشركة لة إن وسي. الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقهاالشركة تتمثل مخاطر السيولة في عدم استطاعة 
السيولة هو أن تضمن بقدر اإلمكان أن يكون لديها دائماً سيولة كافية لسداد التزاماتها عند استحقاقها ، في الظروف العادية 

، والمحافظة على توازن بين استمرارية الشركة وغير العادية ، ودون أن تتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة 
  .لمرونة عن طريق استخدام القروض البنكيةالتمويل وا

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

  
  اإلجمالي    سنوات ٥ – ١    شهر ١٢ – ١ 

  ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري 
      

         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 

        
         ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١السنة المنتهية 

 ١٠٦,١٠٠,٥٢٦   ٧٩,٩٦٣,٠٧١   ٢٦,١٣٧,٤٥٥  قروض وتسهيالت
 ٣,٥٤١,٨٣٩   -   ٣,٥٤١,٨٣٩  دائنون تجاريون

 ٣,١٣٤,٧٤٣   -   ٣,١٣٤,٧٤٣  مصاريف مستحقة الدفع 
 ٤,١٩٧,١٣١   -   ٤,١٩٧,١٣١  دائنة أخرى ذمم

 ٣١٣,٠١٣   -   ٣١٣,٠١٣  مبالغ محتجزة دائنة
         
  ١١٧,٢٨٧,٢٥٢   ٧٩,٩٦٣,٠٧١   ٣٧,٣٢٤,١٨١ 



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٧- 

   
  تتمة - إدارة المخاطر المالية  ٢٢

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

  .رعلى أنه رأس المال ، بشكل مستمتعرفه الشركة رأس المال ، والذي  اعدةقبمراقبة تقوم الشركة . األعمال مستقبالً
  

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

  
وظروف أعمالها بإدارة بنية رأسمالها وإدخال تعديالت عليها في ضوء التغيرات في األحوال االقتصادية  الشركةتقوم   

رباح الموزعة للمساهمين أو األبتعديل الشركة تقوم للمحافظة على بنية رأس المال أو تعديلها قد . وتوقعات المساهمين
 ٣١لم تدخل الشركة تعديالت في األهداف أو السياسات أو اإلجراءات خالل السنة المنتهية في . تصدر أسهماً جديدة

مليون ريال  ٢٥٠:  ٢٠٠٩(مليون ريال قطري  ٢٥٠يتكون رأس المال من  .٢٠٠٩ديسمبر  ٣١و ٢٠١٠ديسمبر 
  ).قطري

  
  المخاطر التشغيلية  
سائر المحتملة أو األضرار التي تلحق خاستمرارية أعمالها الناشئة من الط في إدارة تعرض الشركة لمخاطر لالحتيا  

كذلك تعمل الشركة . مليون ريال قطري ١٦٠ببضائع العمالء ، قامت الشركة بعمل تغطية تأمينية لبضائع العمالء بقيمة 
  .ع عمالئهاللحد من مسؤوليتها عن أي خسائر عن طريق عقد اتفاقيات م

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٣

  .تتكون األدوات المالية من موجودات مالية ومطلوبات مالية  
  

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

  
  .ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمتها العادلة  



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٨- 

   
  المحاسبية الهامةالقرارات والتقديرات   ٢٤

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

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

  .على أساس فئات استحقاق تاريخية
  

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

هذه النماذج من تؤخذ بيانات . سابيةحيتم 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 

  .اثلةوالتذبذب ألدوات ممالمقارنات وبيانات النموذج مثل 
  

  اإلنتاجية للعقارات واآلالت والمعداتاألعمار   
يتم التقدير بعد أن يؤخذ . للعقارات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستهالكاألعمار اإلنتاجية التقديرية الشركة تحدد   

تم تطبيق هذا التغير في  .في االعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والتلف والتآكل الطبيعي والتقادم الفني أو التجاري
كان تأثير هذا التغير على بيان الدخل للسنة المالية هو انخفاض في االستهالك بمبلغ . التقدير المحاسبي بشكل مستقبلي

  .مليون ريال قطري ٢,٨
  

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

مقدرة على الشك بأية أمور تثير االستمرار في أعمالها المستقبلية ، باإلضافة إلى ذلك إن إدارة الشركة ليست على علم 
  . بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمراريةوعليه تقوم اإلدارة . في أنشطتها الشركة لالستمرار



  ق.م.شركة الخليج للمخازن ش
  

  إيضاحات حول البيانات المالية 
  ٢٠١٠ديدسمبر  ٣١

  -٣٩- 

   

  
  تتمة -  القرارات المحاسبية الهامةوالتقديرات   ٢٤

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

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١االستثمارية بأسعار السوق الحر كما في العقارات 
  

عتبارهم األماكن المستأجرة إعند تقدير قيمة العقارات العقارية بالسوق الحر يأخذ المثمنون المتخصصون في   
والصيانة  والمستأجرين ومصادر اإليرادات مستقبالً والقيم الرأسمالية للتركيبات والتجهيزات وأي أمور بيئية واإلصالحات

إن البيانات المتعلقة بأحوال السوق المحلي هي بيانات تاريخية وتوفر مؤشراً . العامة للعقار في إطار السوق المحلي
  .استرشادياً لقيمة اإليجارات الحالية وللعائدات

  
لقد . ى نطاق العالملقد خلقت التقلبات الحالية في النظام المالي العالمي درجة من اإلضطراب في األسواق العقارية عل  

وبالتالي فإن المثمنين ليصلوا . حدث إنخفاض كبير في المعامالت العقارية إلى ما دون مستويات السنوات القليلة الماضية
يستخدمون بشكل متزايد معرفتهم بالسوق وتقديراتهم  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١إلى تقديراتهم ألسعار السوق الحر كما في 

في هذه الظروف هنالك درجة أكبر من عدم اليقين . لى المقارنة بالمعامالت العقارية التاريخيةالمهنية ولم يعتمدوا فقط ع
  .في سوق أكثر نشاطاً عند تقدير القيمة السوقية للعقارات االستثماريةهو عليه مما 

  
تحقيق صفقة بيع  يجعلإن قلة السيولة في األسواق المالية تعني أيضاً ، إذا كان الهدف هو استبعاد العقار ، إنه يمكن أن   

  .القصير ىفي المدأمراً صعباً ة للعقار االستثماري حجنا
  
  األحداث الالحقة  ٢٥

مليون ريال  ٣٠٠مبلغ إجمالي قدره ب ٢٠١١يناير  ١م اعتباراً من .م.على شراء شركة اجيليتي ذالشركاء لقد وافق   
  .للسهم ريال قطري ٢٠,٥٠ سهم عادي جديد مدفوع بالكامل بقيمة ١٤,٦٣٤,١٤٦قطري عن طريق إصدار 

  


