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  مجلس إدارةالبيانات المالية المرحلية المختصرة إلى  مراجعة حولتقرير 
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  المقدمة

 30كما في ") الشركة("ق .م.شلخليج للمخازن لشركة القد راجعنا البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة 
المرحلية للدخل بيانات الو 2010 يونيو 30كما في  المرحليبيان المركز المالي والتي تتضمن  2010 يونيو

المنتهية في ذلك التاريخ أشهر  ستةال لتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترةواوالدخل الشامل 
مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  الشركةإن إدارة . لها واإليضاحات المتممة

نتيجة مراجعة إصدار ليتنا هي ؤوإن مس. والمتعلق بالتقارير المالية المرحلية 34رقم  لمعيار المحاسبة الدوليوفقاً 
   .اجعة التي قمنا بهاالمر أعماللى إاستناداً حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 

  
  نطاق المراجعة

المعلومات المالية مراجعة " 2410 لمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعةلوفقاً تمت مراجعتنا لقد 
تتضمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية إجراء استفسارات ". المرحلية من قبل المدقق المستقل للمؤسسة

عن األمور المالية والمحاسبية ، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة  المسؤوليناألشخاص  مبدئياً من
إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق تدقيق يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ، وبالتالي ال نستطيع . أخرى

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

  
  المراجعةنتيجة 
بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة المرفقة يستدعي االعتقاد لم يرد إلى علمنا ما  ,مراجعتنا  لىإاستناداً 

  .34رقم الدولي وفقاً لمعيار المحاسبة ،  الجوهرية، من كافة النواحي لم يتم إعدادها 
  
  
  

  عـن إرنســت ويـونــغ  
  
  

  اكــــرم ميخــائيـــل  
  59سجل مراقبي الحسابات رقم   
  2010يوليو  28 في ةالدوح  
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   المرحلي بيان الدخل
    2010يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  يونيو 30في أشهر منتهية ستة     
    2010    2009  
  ريال قطري   ريال قطري    
  )غير مدققة(   )غير مدققة(يضاحاتإ  
         

  33.875.890   42.951.611  4  اإليرادات
  )20.838.650(   )26.953.690(  5  التكاليف المباشرة

          
  13.037.240   15.997.921    إجمالي الربح

        
  235.327    46.662   إيرادات أخرى
  966.464    1.332.299   إيرادات التمويل

  -    614.576  ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات
  )3.614.675(    )4.306.829(   تكاليف الموظفين

  )3.592.164(    )3.975.566(   مصروفات إدارية وعمومية 
  )3.163.552(    )2.297.110(   تكاليف التمويل

  )29.406(    -   انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيعخسارة 
  )882.635(    -  انخفاض قيمة المدينين التجاريينصافي خسارة 

          
  2.956.599    7.411.953   ربح الفترة

          
  0.12    0.30  10 ي والمخفف للسهمسالربح االسا
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   الشامل المرحلي بيان الدخل
    2010يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  يونيو 30في أشهر منتهية تةس    
    2010    2009  
  ريال قطري    ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
         

  2.956.599    7.411.953   ربح الفترة
          

  )29.406(    )1.983.961(    متاحة للبيعالستثمارات عند إعادة تقييم االانخفاض خسارة صافي 
  29.406    -    النخفاضإعادة تبويب إلى بيان الدخل عند ا

        
  -    )1.983.961(  بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

          
  2.956.599    5.427.992    للفترةالدخل الشامل إجمالي
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  بيان المركز المالي المرحلي

  2010 يونيو 30
  
 ديسمبر 31  يونيو30    
    2010    2009  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )غير مدققة(    
         

         الموجودات
        الموجودات غير المتداولة
257.461.740  307.442.563 6  عقارات وآالت ومعدات

 27.586.785  25.602.742   استثمارات مالية متاحة للبيع
        

 333.045.305  285.048.525
       

        الموجودات المتداولة
 541.891  510.776   بضاعة
 58.350.428  63.251.171 7  تجاريون وذمم مدينة أخرىمدينون 

 55.725.076  66.864.052   أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
        

 130.625.999  114.617.395         
399.665.920  463.671.304  إجمالي الموجودات

       
     المطلوبات حقوق المساهمين و
     حقوق المساهمين

250.000.000  250.000.000  رأس المال
 62.595.564  62.595.564   احتياطي قانوني

 )647.643(  )2.631.604(   التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 )12.914.853(  )5.748.561(  خسائر متراكمة

       
299.033.068  304.215.399  حقوق المساهمينمجموع

       
     المطلوبات غير المتداولة

  69.251.858   115.303.453 8  قروض وتسهيالت 
  1.275.595    1.410.261   مخصص نهاية الخدمة للموظفين

         
 116.713.714  70.527.453 
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  تتمة -بيان المركز المالي المرحلي 

  2010يونيو  30
  
 ديسمبر 31  يونيو30    
    2010    2009  
  ريال قطري    ريال قطري  اتإيضاح  
  )مدققة(    )غير مدققة(    

       
     المطلوبات المتداولة

  7.738.970   14.837.389 9  مستحقة الدفع تجاريون ومبالغدائنون 
  22.053.416   22.229.732 8  ت قروض وتسهيال

  313.013    5.675.070   مبالغ محتجزة دائنة
         

 42.742.191  30.105.399          
100.632.852  159.455.905  إجمالي المطلوبات

         
399.665.920  463.671.304  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  
  
  
..............................  ............................  

  رانجيف مينون  محمد إسماعيل العمادي
  الرئيس التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة
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  التدفقات النقدية المرحليبيان 

   2010 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
  
  يونيو 30في أشهر منتهية ستة    
    2010  2009  
  ريال قطري  طريريال ق    
  )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاح  
         

          األنشطة التشغيلية
  2.956.599    7.411.953    ربح الفترة

          :التعديالت للبنود التالية
  10.829.498    10.894.482    االستهالك

  3.661.985    -  7  مخصص النخفاض قيمة المدينينشطب 
  29.406    -    حة للبيعقيمة استثمارات مالية متاانخفاض 

  3.155.863    2.297.110    تكاليف التمويل
  -    )614.576(    ربح من استبعاد عقارات وآالت ومعدات

  882.635    -  7  قيمة المدينين التجاريين مخصص لخسائر انخفاض 
  228.366    134.666    مكافأة نهاية الخدمة للموظفينلمخصص 

  )966.464(    )1.332.299(    إيرادات تمويل
          

  20.777.888    18.791.336    :قبل التغيرات في رأس المال العامل التشغيلية التدفقات النقدية
          

          :التغيرات في رأس المال العامل
  -   31.115    بضاعة

  )3.599.862(    )3.593.773(    مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما
  )43.194(    6.852.842    ف مستحقة الدفعدائنون ومصاري
  )52.903(    5.362.057    محتجزات دائنة

          
  17.081.929    27.443.493    العملياتمن نقد 

  )3.155.863(    )2.297.110(    تكاليف تمويل مدفوعة
          

  13.926.066    25.146.383    من األنشطة التشغيلية صافي النقد
          

          األنشطة االستثمارية
  )4.130.690(    )63.910.730(  6  شراء عقارات وآالت ومعدات

  -    3.650.083    استبعاد عقارات وآالت ومعداتمتحصالت من 
            664.612   25.329    أرباح مستلمةإيرادات 

  )3.466.078(    )60.235.318(    المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد
          

          التمويليةاألنشطة
  )10.902.881(    46.227.911    القروض والتسهيالتصافي التغير في 

          
  )10.902.881(    46.227.911    األنشطة التمويلية) المستخدم(من  النقد

          
  )442.893(    11.138.976   في األرصدة البنكية والنقد في الصندوق )النقص(الزيادة

            59.545.725    55.725.076    يناير 1األرصدة البنكية والنقد في الصندوق في 
  59.102.832    66.864.052   يونيو30األرصدة البنكية والنقد في الصندوق في
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   المرحليبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

   2010 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

   احتياطي قانوني    رأس المال  
التغيرات 

المتراكمة في 
  المجموع  متراكمةخسائر     القيمة العادلة

  ريال قطري   ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    

  289.854.156    )21.758.753(    -    61.612.909    250.000.000   2009يناير  1في 
  2.956.599    2.956.599    -    -    -  ةللفترالشامل  إجمالي الدخل

                  
  292.810.755    )18.802.154(    -    61.612.909    250.000.000   )غير مدققة( 2009يونيو  30الرصيد كما في 

             
             
  299.033.068    )12.914.853(    )647.643(    62.595.564    250.000.000   2010يناير  1

  )245.661(    )245.661(    -    -    -  )11إيضاح (إعادة تبويب لتعديل في الفترة السابقة 
                   

  298.787.407   )13.160.514(    )647.643(    62.595.564    250.000.000  الرصيد المعدل
  5.427.992   7.411.953    )1.983.961(    -    -  للفترةالشامل  إجمالي الدخل

                   
  304.215.399  )5.748.561(  )2.631.604(  62.595.564  250.000.000 )غير مدققة(2010يونيو30الرصيد كما في 
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  الوضع القانوني والنشاط الرئيسي  1

كشركة مساهمة عامة في دولة قطر وقيدت بالسجل التجاري تحت ") الشركة. ("ق.م.تم تأسيس شركة الخليج للمخازن ش  
ع ئالشركة متخصصة في توفير وإعداد وتأسيس وإدارة وتأجير جميع أنواع المخازن ، وخدمات شحن البضا .27386رقم 

  .إن الشركة مدرجة في بورصة قطر .وغيرها
  

 2010يونيو  30لشركة عن فترة الستة أشهر المنتهية في لتمت الموافقة على  إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة   
  .2010يوليو  28بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 

  
  أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة  2
  

  أسس إعداد البيانات المالية        
الخاص بالتقـارير الماليـة    34رقم معيار المحاسبة الدولي وفقاً لللشركة م إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة ـت  

  .المرحلية
  

،  للبيانـات الماليـة السـنوية   ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبـة    
المتممـة   واإليضاحات 2009ديسمبر  31وبالتالي يجب أن تقرأ هذه البيانات المالية مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 

مؤشراً للنتائج المتوقعـة للسـنة    2010 يونيو 30إضافة الى ذلك ليس بالضرورة أن تعطي نتائج الفترة المنتهية في . لها
  .2010ديسمبر  31المنتهية في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  
ة المختصرة مطابقة لتلك المستخدمة فـي إعـداد البيانـات    البيانات المرحليهذه إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد   

  :فيما عدا السياسات الموضحة أدناه. 2009ديسمبر  31لسنة المنتهية في المالية ل
  

  .2010يناير  1للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد المفعول  ةخالل الفترة طبقت الشركة المعايير التالية الساري  
  

  2010يناير  1الجديدة المطبقة كما في  المعايير والتفسيرات  
  

تكلفة اإلستثمار في شركة تابعة أو شركة مشـتركة  : 27ومعيار المحاسبة الدولي  1المالية  التقاريرالمعيار الدولي إلعداد   
  .أو زميلة

و القيمة الدفترية وفقـاً  هذا المعيار المعدل يسمح للمؤسسات التي تطبقه ألول مرة أن تستخدم تكلفة تقديرية للقيمة العادلة أ  
. لمحاسبة سابقة لقياس التكلفة المبدئية لإلستثمارات في الشركات التابعة والمشتركة والزميلة في البيانات المالية المنفصلة

ويتطلب من المؤسسة أن تـدرج األربـاح    27طريقة التكلفة من معيار المحاسبة الدولي  تعريفكذلك يحذف هذا التعديل 
  .اإلستثمارات في الشركات التابعه والمشتركة والزميلة كإيراد في البيانات المالية للمستثمرالموزعه من 
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  تتمة -أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2
  

  األعمال المجمعة: 3المعيار الدولي للتقارير المالية   
: على سبيل المثـال . مع بعض التعديالت الهامهيستمر هذ المعيار المعدل في تطبيق طريقة الشراء على تجميع األعمال،   

جميع المدفوعات لشراء نشاط تجاري بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء، مع تصنيف المدفوعات المحتملة كدين ويعـاد  تقيد 
إمـا  هنالك خيار على أساس كل شراء لوحده، لقياس حصة األقلية في األعمال المشتراه . الحقاً خالل بيان الدخلإدراجها 

بالقيمة العادلة أو بنسبة حصة األقلية في صافي موجودات األعمال المشتراه، جميع التكاليف المتعلقة بمعاملة الشراء يجب 
للفترات المستقبلية على جميع األعمال ) المعدل( 3المعيار الدولي للتقارير المالية  الشركةسوف تطبق  .أن تقيد كمصاريف

  .2010يناير  1المجمعه من 
  

  .البيانات المالية الموحدة والمنفصلة: 27معيارالمحاسبة الدولي   
يتطلب المعيار المعدل أن تقيد آثار جميع المعامالت مع حصص األقلية في حقوق الملكية اذا لم يكن هنالـك تغيـر فـي      

ريقة المحاسـبة فـي   يحدد المعيار أيضاً ط. وأن هذه المعامالت سوف لن تنتج عنها شهرة أو أرباح أو خسائر ، السيطرة
أي حصة متبقية في الكيان يعاد قياسها بالقيمة العادلة، ويتم إدراج ربح أو خسارة في الـربح أو  إن . حال فقدان السيطرة

 1مستقبالً على المعامالت مع حصص األقليـة مـن   ) المعدل( 27معيار المحاسبة الدولي الشركة سوف تطبق . الخسارة
شـراء  بأو األرباح فيمـا يتعلـق   / إلعطاء أكبر في حقوق الملكية و هذه التوجيه ف يميل في المستقبل سو. 2010يناير 

  .الشركةحصص من قبل 
  

  تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية  
تشتمل التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية على تعديالت سوف تنتج عنها تغيرات محاسبية ألغراض العرض   
إن معظـم  . و التحقيق أو القياس، وكذلك تعديالت في المفردات أو الصياغة التحريرية تتعلق ببعض المعـايير الدوليـة  أ

على التوالي، مع السـماح   2010يناير  1و  2009يناير  1التعديالت يسرى مفعولها للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
  .غيرات جوهرية على السياسات المحاسبية لهذه التعديالتال يتوقع أن تكون هنالك ت. بالتطبيق المبكر

  
  :، ولكنها ال تتعلق بعمليات الشركة 2010المعايير والتفسيرات المعدلة  التالية أصبحت سارية المفعول في   

  
  .توزيع موجودات غير نقدية على المالكين:  17التفسير   
  .تحويالت الموجودات من العمالء:  18التفسير   
  .التحقيق والقياس لألدوات المحوطة المؤهلة –األدوات المالية ) : معدل( 39المحاسبة الدولي  معيار  
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  معلومات القطاع  3

  :ألغراض اإلدارة ، تم تقسيم نشاطات الشركة إلى ثالث قطاعات تشغيلية مبنية على النشاطات التجارية للشركة كما يلي  
  

 .ستالم والتسليم والتغليفاال عمليات التخزين وقطاع التخزين ويتضمن  -

 .قطاع النقل ويتضمن خدمات الشحن البري والجوي والبحري -

  .قطاع اإلسناد الخارجي ويتضمن إدارة مخازن أطراف خارجية -
  

يـتم  . اءبصورة منفصلة بهدف اتخاذ قرارات حول توزيع الموارد وتقييم األد التشغيلتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج قطاعات   
  .على ربح أو خسارة التشغيلاً ءلقطاعات بناتقييم أداء ا

  
 30الجدول التالي يبين المعلومات المتعلقة بإيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للشركة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في   

  :على التوالي 2009و  2010يونيو 
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  تتمة -معلومات القطاع   3
  

يونيو30ستة أشهر منتهية في
  اإلجمالي  غير محددة اإلسناد الخارجي  النقل  التخزين )دققةغير م( 2010

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري  ريال قطري 
            
            
            

  42.951.611  518.980  2.998.761    7.882.454  31.551.416 إيرادات القطاع
            

  7.411.953  -  961.473    )5.130.360(  11.580.840 القطاع)خسارة(ربح 
  

يونيو  30ستة أشهر منتهية في 
  اإلجمالي   غير محددة  اإلسناد الخارجي    النقل    التخزين  )غير مدققة( 2009

  ريال قطري   ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري    ريال قطري  
                    
                    
                    

  33.875.890    -    1.526.300    7.748.311    24.601.279  إيرادات القطاع
                    

  2.956.599    )29.406(    188.086    )6.128.078(    8.925.997  القطاع) خسارة(ربح 
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  تتمة -معلومات القطاع   3

  .2009ديسمبر  31و  2010يونيو  30لشركة كما في باالجدول التالي يبين موجودات قطاعات التشغيل   
  

  اإلجمالي  غير محددة اإلسناد الخارجي  النقل  لتخزينا القطاعموجودات 
  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري   ريال قطري  ريال قطري 

            
            
            

  463.671.304  25.602.742  -    61.856.017  376.212.545 )غير مدققة(2010يونيو  30
            

  399.665.920    27.586.785    -    71.597.407    300.481.728  )مدققة( 2009ديسمبر  31
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  تشغيليةاليرادات اإل  4

  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
    2010    2009  
  ريال قطري   ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

        
  24.268.992   28.519.523  إيرادات التخزين والتسليم
  7.748.311   7.882.454  ل البضائع وإيجار المركباتنقإيرادات نقل الحاويات و

  1.526.300   3.517.741  إيرادات عقود اإلسناد الخارجي
  332.287   3.031.893  إيرادات الشحن

        
  42.951.611  33.875.890 

  
  التكاليف التشغيلية  5

  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
    2010    2009  
  ريال قطري   ريال قطري    
  )غير مدققة(    )غير مدققة(    

        
  9.968.749   10.185.889  استهالك

  4.194.816   4.558.003  تكلفة الموظفين
  1.306.784   3.472.386  عقود من الباطنلأجور عمال 

  181.291   2.968.627  أجور مناولة البضائع
  1.582.683   1.610.419  إصالحات وصيانة

  1.232.668   1.188.813  تأمينات
  499.035    623.936  وقود 

  539.932    600.269  مياه وكهرباء
  1.332.692   1.745.348  أخرى

        
  26.953.690  20.838.650 
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  معداتالثاث واألعقارات وال  6

 31(مليون ريال قطـري   63.9الشركة بشراء أصول بلغت قيمتها قامت  2010يونيو  30المنتهية في أشهر خالل الستة   
تم استبعاد موجودات صافي ). مليون ريال قطري 4.13:  2009يونيو  30مليون ريال قطري و  9.7:  2009ديسمبر 

 1.2:  2009ديسـمبر   31( 2010يونيو  30ة أشهر المنتهية في خالل فترة الستمليون ريال قطري  1.8قيمتها الدفترية 
الف ريال قطـري   614، ونتج عن ذلك صافي ربح من االستبعاد بلغ  )ال شيء:  2009يونيو  30، ريال قطري مليون 

  ).ال شئ:  2009يونيو  30الف ريال قطري ،  91:  2009ديسمبر  31(
  
  مدفوعة مقدماًالمصاريف المدينون وال  7

ديسمبر  31  2010يونيو  30    
2009  

  يريال قطر   ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

  )معدلة(      
        

  34.431.222   40.765.031  مدينون تجاريون
  21.146.501   15.128.091  دفعات مقدمة

  1.331.998   2.751.669  مصاريف مدفوعة مقدماً
  354.184   1.306.970  فوائد مستحقة االستالم

  213.773    714.653  إيداعات
  872.750   2.584.757  ذمم مدينة أخرى

        
  63.251.171  58.350.428 

  
:  2009ديسـمبر   31(ريال قطـري   مليون 319.517، انخفضت قيمة موجودات مالية بمبلغ  2010يونيو  30كما في   

  ).ريال قطري 325.645
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  تتمة -مدفوعة مقدماً المصاريف المدينون وال  7

  :اض الموجودات المالية كالتاليالحركة في مخصص انخف  
  

ديسمبر  31  2010يونيو  30    
2009  

  ريال قطري   ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

  )معدلة(      
        

  4.396.552    325.645  يناير 1الرصيد في 
  1.164.629    -  السنة/ مخصص الفترة 
  )526.775(    )5.628(  السنة/ الفترة  المسترد خالل

  )4.708.761(    )500(  السنة/ خالل الفترة مشطوبة 
        

 325.645  319.517  ديسمبر 31/ يونيو  30الرصيد في 

  
  
  القروض والتسهيالت  8

تم الحصول على القـروض  . مليون ريال قطري 58.1أقترضت الشركة مبلغ  2010يونيو  30خالل الفترة المنتهية في   
هـذه القـروض   . تحمل القروض تكاليف تمويل باألسعار التجارية. شراء سيارات ولتمويل مشروعات رأسماليةلتمويل 

  .مضمونة مقابل السيارات ومعدات مخازن
  
  مستحقة الدفعالمصاريف الدائنون وال  9

ديسمبر  31  2010يونيو  30    
2009  

  ريال قطري   ريال قطري    
  )مدققة(    )غير مدققة(    

        
  3.541.839   8.439.531  ون تجاريوندائن

  4.197.131   6.397.858  وذمم دائنة أخرىمصاريف مستحقة 
        
  14.837.389  7.738.970 
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  الربح األساسي والمخفف للسهم  10

يونيو  30  2010يونيو  30    
2009  

  )غير مدققة(    )غير مدققة(    
        

  2.956.599   7.411.953  )ريال قطري(ربح الفترة 
        

  25.000.000   25.000.000  )سهم(المتوسط المرجح لعدد األسهم 
        

 0.12  0.30  )ريال قطري(الربح األساسي والمخفف للسهم 

  
  مساهمة لألنشطة االجتماعية  11

 2009ديسـمبر   31ة المنتهيـة فـي   من األرباح للسـن  ٪2.5قامت الشركة بدفع ما يعادل  2008لسنة  13وفقاً للقانون   
  .لدعم األنشطة الرياضية والثقافية والخيريةكمساهمة 

  


