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تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لمجلس إدارة شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
الدوحة ،دولة قطر
مقدمة
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي المختصر الموحد المرفق لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع"( .الشركة") كما في 31
مارس  ،2017وبيانات الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد والتغيرات في حقوق الملكية المختصر
والتدفقات النقدية الموحد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ وإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية ("البيانات
المالية المختصرة الموحدة المرحلية") .إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المختصرة
الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم “ 34التقارير المالية المرحلية" .إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول
هذه المعلومات المالية المختصرة الموحدة المرحلية استنادا إلى المراجعة التي قمنا بها.
نطاق المراجعة

لقد تمت مراجعتنا وفقا للمعيار الدولي الخاص بمهام المراجعة رقم " 2410مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل المدقق
المستقل للمنشأة" .تشتمل أعمال مراجعة البيانات المالية المرحلية على االستفسار من المسؤولين عن األمور المالية
والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضافة إلى إجراءات أخرى .إن نطاق المراجعة يقل كثيرا عن نطاق
التدقيق الذي يتم وفقا لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال يمكننا من الحصول على التأكيد الذي يجعلنا على علم بكافة األمور
الهامة التي يمكن تحديدها من خالل أعمال التدقيق .وعليه ،فإننا ال نبدي رأيا كمدققين.
النتيجة
استنادا إلى ما قمنا به من مراجعة ،لم يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة
المرفقة كما في  31مارس  ،2017غير معدة من كافة الجوانب الجوهرية ،وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " 34التقارير
المالية المرحلية".

جوبال باالسوبرامنيام
كي بي إم جي
سجل مراقبي الحسابات رقم 251

 18أبريل 2017
الدوحة
دولة قطر
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شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان المركز المالي المختصر الموحد
باللاير القطري

كما في  31مارس 2017
إيضاحات
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع قيد التنفيذ
استثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة
الموجودات المتداولة
المخزون
الذمم التجارية واألخرى المدينة
النقد وما في حكم النقد
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7
8

9
10

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
أرباح مدورة
حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

11

مساهمات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض بنكية
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
المطلوبات المتداولة
قروض بنكية
الذمم التجارية واألخرى الدائنة

13

13

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

 31مارس 2017
(مراجع)

 31ديسمبر 2016
(مدقق)

1.448.542.915
1.153.203.621
37.115.833
124.416.413

1.462.910.948
1.096.436.581
37.115.833
126.252.975

2.763.278.782

2.722.716.337

10.533.217
479.955.216
445.485.700
935.974.133
3.699.252.915

8.717.242
521.320.680
488.636.917
1.018.674.839
3.741.391.176

586.031.480
552.506.803
337.464.050
1.476.002.333

586.031.480
552.506.803
380.706.676
1.519.244.959

()3.681.223
1.472.321.110

()3.681.223
1.515.563.736

1.679.857.435
29.177.933
1.709.035.368
231.519.603
286.376.834
517.896.437
2.226.931.805
3.699.252.915

1.681.967.270
26.507.473
1.708.474.743
193.956.482
323.396.215
517.352.697
2.225.827.440
3.741.391.176

اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية في  18أبريل  2017ووقعها بالنيابة عن المجلس:

_______________________
عبدهللا فهد جاسم جبر آل ثاني

______________________
فهد حمد جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  6إلى  15جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
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شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد
باللاير القطري

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017

إيضاحات
15
16

اإليرادات
التكاليف المباشرة
إجمالي الربح

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2016
 31مارس 2017
(مراجع)
(مراجع)
222.775.601
()143.466.345
79.309.256

220.208.915
()144.444.177
75.764.738

3.776.873
()24.796.761
58.289.368

4.623.345
()26.199.203
54.188.880

2.478.168
()10.245.125
()7.766.957

1.717.350
()9.352.946
()7.635.569

ربح الفترة

50.522.411

46.553.284

الدخل الشامل اآلخر

-

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة

50.522.411

46.553.284

الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة المنسوب إلى:
مالكي الشركة

50.522.411

46.553.284

0.86

0.82

إيرادات أخرى
مصروفات إدارية وأخرى
ربح التشغيل

16

إيراد التمويل
تكاليف التمويل
صافي تكاليف التمويل

17

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  6إلى  15جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
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شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر الموحد
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017

الرصيد في  1يناير ( 2016مدقق)

إجمالي الدخل الشامل للفترة:
ربح الفترة

باللاير القطري

رأس المال

أسهم مكتتب بها
وغير مصدرة

احـــتياطي
أرباح مدورة
قانوني()1
منسوب إلى مالكي الشركة

إجمالي

475.609.750

429.361.153

237.804.875

268.087.040

1.410.862.818

مساهمات غير
مسيطرة

()3.681.223

إجمالي حقوق
الملكية

1.407.181.595

-

-

-

46.553.284

46.553.284

-

46.553.284

توزيعات أرباح (إيضاح )12

-

-

-

()87.904.707

()87.904.707

-

()87.904.707

معامالت مع مالكي الشركة:
تغيرات أخرى

إصدار أسهم عادية -أسهم حقوق
فائض إصدار أسهم حقوق مرجع
للمساهمين
الرصيد في  31مارس ( 2016مراجع)

110.421.730

()425.123.658

314.701.928

-

586.031.480

()4.237.495
-

الرصيد في  1يناير ( 2017مدقق)

إجمالي الدخل الشامل للفترة:

ربح الفترة

معامالت مع مالكي الشركة:
توزيعات أرباح (إيضاح )12
الرصيد في  31مارس ( 2017مراجع)

()1

-

-

-

552.506.803

226.735.617

()4.237.495
1.365.273.900

()3.681.223

()4.237.495
1.361.592.677

586.031.480

-

552.506.803

380.706.676

1.519.244.959

()3.681.223

1.515.563.736

-

-

-

50.522.411

50.522.411

586.031.480

-

552.506.803

()93.765.037
337.464.050

()93.765.037
1.476.002.333

()3.681.223

50.522.411
()93.765.037
1.472.321.110

وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  2015يجب تحويل ما يعادل  %10من صافي ربح السنة لكل شركة تأسست في دولة قطر إلى حساب االحتياطي القانوني
إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي القانوني نسبة  %50من رأس المال المدفوع للشركة .تم تحويل عالوة إصدار األسهم المحصلة أيضا عن األسهم الجديدة إلى االحتياطي القانوني.
االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع فيما عدا في الظروف المحددة في القانون المذكور أعاله.

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  6إلى  15جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
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شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان التدفقات النقدية المختصر الموحد
باللاير القطري

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017
إيضاحات
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
ربح الفترة

50.522.411

46.553.284

16
16

25.737.683
1.836.562

25.126.293
1.517.698

9

()1.678.000
()100.000
3.426.066
()2.478.168
10.245.125
87.511.679

376.333
()670.426
1.554.952
()1.717.350
9.352.946
82.093.730

تعديالت للبنود التالية:

إهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
(رد مخصص)  /مخصص مكون النخفاض قيمة الذمم
التجارية المدينة
ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
إيراد تمويل
تكاليف تمويل

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2016
 31مارس 2017
(مراجع)
(مراجع)

تغيرات في:
 المخزون الذمم التجارية واألخرى المدينة الذمم التجارية واألخرى الدائنةالنقد الناتج من أنشطة التشغيل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

9

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
اقتناء ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات لمشروعات قيد التنفيذ
إيراد تمويل مستلم
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

6
6

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
متحصالت من قروض بنكية
سداد قروض بنكية
تكاليف تمويل مدفوعة
فائض إصدار أسهم حقوق تم رده للمساهمين

12

توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
صافي النقص في النقد وما في حكم النقد
النقد وما في حكم النقد في  1يناير
النقد وما في حكم النقد في  31مارس

10

()1.815.975
40.785.240
()37.121.698
89.359.246
()755.606
88.603.640

()151.578
()27.177.419
19.400.401
74.165.134
()507.797
73.657.337

()5.863.450
100.000
()62.273.240
4.736.392
()63.300.298

()10.234.783
2.255.000
()182.432.549
1.717.350
()188.694.982

65.896.658
()30.443.372
()10.142.808
()93.765.037
()68.454.559

136.935.661
()14.798.622
()8.669.178
()4.237.495
()87.904.707
21.325.659

()43.151.217
488.636.917
445.485.700

()93.711.986
586.450.755
492.738.769

تشكل اإليضاحات في الصفحات من  6إلى  15جزءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
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شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017
1

المركز القانوني والنشاط الرئيسي
تأسست شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع"( .الشركة") وفقا لقانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة 2015
كشركة مساهمة قطرية عامة وهي مسجلة لدى وزارة االقتصاد والتجارة في دولة قطر بموجب السجل التجاري
رقم  27386بتاريخ  21مارس  .2004أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ  22مارس  .2004مقر الشركة
هو دولة قطر حيث تمارس أنشطة أعمالها .مكتب الشركة المسجل يقع في الطريق الدائري الرابع ،مبنى رقم ،92
الدوحة ،دولة قطر.
تشـمل البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية للشركة الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ
"المجموعة").
األنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ السنة الماضية هي توفير الخدمات اللوجستية (المخازن
والمستودعات والنقل البري للبضائع للتخزين والحركة والنقل العالمي وتوزيع البريد السريع وإدارة السجالت)
وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي).
تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة على النحو التالي:
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

أجيليتي ذ.م.م
مجموعة جي دبليو سي جلوبال
للشحن والنقليات ذ.م.م
جي دبليو سي لوجيستيكس
ش.ش.و

دولة قطر
اإلمارات العربية
المتحدة
مملكة البحرين

النسبة المئوية للمساهمة
طبيعة النشاط
الفعلية للمجموعة
 31مارس  31ديسمبر
2015
2017
%100
الخدمات اللوجستية والنقل %100
التخزين والنقل

%100

%100

تشغيل وإدارة
المستودعات العامة

%100

%100

كما أن للمجموعة أيضا الشركات التابعة غير العاملة التالية:
الشركة التابعة

بلد
التأسيس

األنشطة الرئيسية

النسبة المئوية للمساهمة
الفعلية للمجموعة
 31مارس  31ديسمبر
2016
2017

جي دبليو سي للكيماويات ذ.م.م

دولة قطر

المتاجرة في ونقل
الكيماويات

%100

%100

شركة جي دبليو سي للخدمات الغذائية
(سابقا شركة جي دبليو سي للمشاريع
ذ.م.م)

دولة قطر

المتاجرة في المواد
الغذائية

%100

%100

مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية
ذ.م.م

دولة قطر

المتاجرة في المواد
الغذائية والمواد
االستهالكية األخرى

%51

إعداد وتطوير وإدارة
المخازن

%100

%100

التخزين والنقل

%100

%100

شركة الخليج للمخازن للخدمات
البحرية

دولة قطر

الخدمات البحرية

%100

%100

شركة الخليج للمخازن إكسبريس

دولة قطر

خدمات البريد السريع

%100

%100

جي دبليو سي للخدمات اللوجستية

مملكة
البحرين

الخدمات اللوجستية

% 100

% 100

جي دبليو سي المملكة العربية
السعودية – فروع في الرياض والدمام
وجدة
شركة الخليج للمخازن المحدودة

المملكة
العربية
السعودية
جمهورية
نيجريا

6

%51

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017
2

أساس المحاسبة
بيان االلتزام
تم إعداد هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم " - 34التقارير المالية
المرحلية" ويجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية األخيرة للشركة كما في وللسنة المنتهية
في  31ديسمبر "( 2016البيانات المالية السنوية األخيرة") .ال تتضمن جميع المعلومات المطلوبة لبيانات مالية
مكتملة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية .بالرغم من ذلك ،تم إدراج اإليضاحات التوضيحية المختارة لبيان
الحاالت والمعامالت التي تعتبر هامة لفهم التغيير في مركز المجموعة المالي وأدائها منذ آخر بيانات مالية سنوية.
تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية من جانب مجلس إدارة الشركة في  18أبريل
.2017

3

استخدام التقديرات واألحكام
قامت اإلدارة عند إعداد البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية باستخدام أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر
على تطبيق السياسات المحاسبية وبالتالي قيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها
التقرير .قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه التقديرات.
كانت األحكام الهامة التي وضعتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات
المشكوك فيها هي نفسها تلك المطبقة على آخر بيانات مالية سنوية.
قياس القيمة العادلة
عند قياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب ،تستخدم المجموعة بيانات سوقية يمكن مالحظتها بقدر اإلمكان .يتم
تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة في تسلسل بالقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في تقنيات
التقييم على النحو التالي:


المستوى  :1أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.



المستوى  :2مدخالت أخرى غير األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها
للموجودات والمطلوبات ،إما بطريقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مثل المشتقات من
األسعار.



المستوى  :3مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تعتمد على بيانات سوقية يمكن مالحظتها.

إذا تم استخدام المدخالت لقياس القيمة العادلة لموجود أو مطلوب قد يتم تصنيفها في مستويات مختلفة لتسلسل القيمة
العادلة ،ثم يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكملها في نفس المستوى للقيمة لتسلسل القيمة العادلة كأدنى مستوى
مدخل له أهمية للقياس بأكمله.
تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت بين مستويات تسلسل القيمة العادلة في نهاية فترة إعداد التقرير التي يحدث
خاللها التغير.
ترى اإلدارة كما في تاريخ التقرير أن القيم العادلة لموجودات المجموعة ومطلوباتها مقاربة لقيمها الدفترية.
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السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء ما هو موضح أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة في هذه البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
هي نفسها تلك المطبقة في آخر بيانات مالية سنوية.
التغييرات في السياسات المحاسبية
خالل الفترة الحالية قامت المجموعة بتبني التعديالت والتحسينات التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية  ،بما
في ذلك التعديالت الالحقة على المعايير األخرى ،والتي تصبح سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير
.2016


التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 7مبادرة اإلفصاح



التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – 12االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن الخسائر غير
المحققة



التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2016-2014

لم يكن لتبني التعديالت والتحسينات على المعايير أعاله أثر هام على البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية.
5

معلومات القطاع
المجموعة لديها ثالثة قطاعات استراتيجية ،وهي القطاعات الصادر عنها التقرير .تقدم هذه األقسام خدمات مختلفة،
وتقوم المجموعة بإداراتها منفصلة بغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
يصف الملخص التالي العمليات عن كل قطاع صادر عنه التقرير:
العمليات
التخزين والمناولة والتعبئة والنقل
خدمات النقل البري والجوي والبحري
المتاجرة

القطاعات الصادر عنها التقرير
قطاع العمليات اللوجستية
قطاع الشحن
قطاعات أخرى

يراجع الرئيس التنفيذي للمجموعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع بصفة ربع سنوية على األقل.
هناك مستوى متغير للتكامل بين قطاع العمليات اللوجستية وقطاع الشحن .يتم تحديد التسعير بين القطاعات وفقا
لمبدأ التسعير على أساس تجاري.
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معلومات القطاع (تابع)
يعرض الجدول التالي معلومات اإليراد والربح بخصوص القطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس :2017
إيراد  /ربح

شحن ونقل

العمليات اللوجستية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2016
(مراجعة)
(مراجعة)

أخرى
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2016
(مراجعة)
(مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2016
(مراجعة)
(مراجعة)

اإلجمالي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2017
2016
(مراجعة)
(مراجعة)

إيرادات القطاع

146.001.319

146.947.331

76.774.282

73.261.584

-

-

222.775.601

220.208.915

ربح القطاع

40.399.479

37.368.892

4.049.449

3.541.758

6.073.483

5.642.634

50.522.411

46.553.284

يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاع للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  31مارس :2017
العمليات اللوجستية
 31مارس
 31ديسمبر
2017
2016
(مراجعة)
(مدققة)
موجودات
القطاع
مطلوبات
القطاع

6

شحن ونقل

اإلجمالي

أخرى

 31مارس
2017
(مراجعة)

 31ديسمبر
2016
(مدققة)

 31مارس
2017
(مراجعة)

 31ديسمبر
2016
(مدققة)

 31مارس
2017
(مراجعة)

 31ديسمبر
2016
(مدققة)

3.079.897.145

3.115.927.732

169.912.924

175.690.462

449.442.846

449.772.982

3.699.252.915

3.741.391.176

2.063.489.154

2.064.371.970

77.927.935

75.667.034

85.514.716

85.788.436

2.226.931.805

2.225.827.440

ممتلكات وآالت ومعدات
االقتناء واالستبعادات
خالل الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2017اقتنت المجموعة موجودات بقيمة  5.863.450لاير قطري ( 10.234.783لاير قطري خالل الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  )2016الستيفاء
متطلبات المجموعة لألعمال المتزايدة .كما تم تحويل موجودات بقيمة  5.506.200لاير قطري من "المشاريع قيد التنفيذ" لنظام معدات األرفف في القرية اللوجستية بقطر.
االستبعادات
خالل الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2017استبعدت المجموعة موجودات بقيمة  1.262.786لاير قطري بال قيمة دفترية مما نتج عنه ربح من االستبعاد بمبلغ  100.000لاير قطري (للثالثة
أشهر المنتهية في  31مارس  2016كانت الموجودات المستبعدة بتكلفة  17.502.918لاير قطري بقيمة دفترية  1.584.574لاير قطري وإجمالي مبلغ  2.255.000لاير قطري ونتج عنها ربح من
االستبعاد بمبلغ  670.426لاير قطري).
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مشاريع قيد التنفيذ
تمثل المشاريع قيد التنفيذ تكلفة الموجودات قيد اإلنشاء في الوقت الحالي وغير المتاحة لالستخدام كما في تاريخ
التقرير .تشتمل هذه الموجودات بصفة أساسية على إنشاءات بنية تحتية للمرحلة الخامسة في القرية اللوجستية قطر
ومشروع بوصلبة وراس لفان .عند إكمال العمل سيتم استخدام هذه الموجودات لتقديم الخدمات اللوجستية وسيتم
إعادة تصنيفها بناء على ذلك.
كانت تكاليف االقتراض المرسملة خالل فترة الثالثة أشهر غير المدققة المنتهية في  31مارس  2017بمبلغ
 9.351.965لاير قطري ( 2.337.094لاير قطري في  31مارس  .)2016معدل المتوسط المرجح المستخدم
في تحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهل للرسملة هو  %3.60سنويا وهو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد.
بعض الموجودات تحت المشاريع قيد التنفيذ تستحق في مقابل قروض ألجل .أرجع لإليضاح رقم  13للتفاصيل.
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استثمار عقاري
مبنى

أرض
120.443.145
في  1يناير 2016
أرباح القيمة العادلة
معاد تصنيفه لممتلكات وآالت ومعدات ()120.443.145( )1
في  31مارس ( 2016مدقق)  31 /مارس
( 2017مراجعة)

اإلجمالي

65.809.125
357.761
()29.051.053

186.252.270
357.761
()149.494.198

37.115.833

37.115.833

( )1بتاريخ  1يناير  2016شغلت المجموعة إجزاء إضافية هامة من األرض في مشروع "إم آي سي" "شارع
 "2ومشروع "شارع  "43والتي كانت في السابق مؤجرة على نحو كبير إلى أطراف ثالثة بموجب اتفاقيات
إيجار تمويلي وذلك في االستخدام الخاص للمجموعة .لقد زاد إشغال المالك للمشاريع إلى مستوى جعل إدارة
الشركة تفسره على أنه هام استنادا إلى تفسيرها لنصوص معيار المحاسبة الدولي رقم  40مما نتج عنه تغيير
في استخدام األرض األمر الذي استدعى إعادة تصنيف القيمة الدفترية بأكملها ألرض ومباني هذه المشاريع
من استثمارات عقارية إلى ممتلكات وآالت ومعدات.
9

ذمم تجارية وأخرى مدينة

ذمم تجارية مدينة
ناقصا :مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ()1
ذمم تجارية مدينة ،بالصافي
مقدمات لموردين
إيرادات مستحقة
مدفوعات مقدما
ذمم مدينة أخرى

 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

311.443.448

310.471.651

()20.478.970

290.964.478
76.555.922
16.849.010
78.492.680
17.093.126
479.955.216

()22.156.970

288.314.681
80.954.767
47.711.233
88.155.592
16.184.407
521.320.680

لم تفصح المجموعة عن القيم العادلة لذممها التجارية المدينة أو الذمم المدينة األخرى أو األرصدة لدى البنوك
(متضمنة القروض والسلف) والذمم التجارية واألخرى الدائنة ألن قيمها الدفترية تعتبر مقاربا معقوال لقيمها العادلة.
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ذمم تجارية وأخرى مدينة (تابع)

( )1التغيرات في مخصص خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة كما يلي:

الرصيد في  1يناير
(رد مخصص)  /مخصص مكون خالل السنة (إيضاح )16
الرصيد في  31مارس 31 /ديسمبر
10

22.156.970
()1.678.000
20.478.970

20.880.637
1.276.333
22.156.970

النقد وما في حكم النقد

نقد بالصندوق
وديعة بنكية  -حساب جاري
وديعة بنكية  -حساب الوديعة ()1
وديعة بنكية  -حساب الوديعة المقيدة ()2
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 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

1.272.181
103.980.710
325.000.000
15.232.809
445.485.700

1.220.897
82.003.667
395.000.000
10.412.353
488.636.917

()1

الودائع ذات فترات االستحقاق التي تقل عن  90يوما قد تمت لفترات مختلفة اعتمادا على االحتياجات النقدية
الفورية للمجموعة بالمعدالت التجارية بالسوق.

()2

تمثل حسابات الودائع المقيدة توزيعات أرباح معلنة ولكن لم يتم تحصيلها بعد من قبل المساهمين.

رأس المال
رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل

المصدر في  1يناير
إصدار أسهم عادية  -أسهم حقوق
المصدر في  31ديسمبر  -مدفوع بالكامل
المصرح به  -القيمة االسمية  10لاير قطري
12

 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

586.031.480
586.031.480
58.603.148

475.609.750
110.421.730
586.031.480
58.603.148

توزيعات األرباح
اقترح مجلس اإلدارة عن توزيعات أرباح بمبلغ  93.765.037لاير قطري ( 1.6لاير قطري للسهم) فيما يتعلق
بالسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وقام المساهمون بالموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي
للشركة المنعقد في  30يناير .2017
أعلن مجلس اإلدارة عن توزيعات أرباح بمبلغ  87.904.707لاير قطري ( 1.5لاير قطري للسهم) فيما يتعلق
بالسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015وقام المساهمون بالموافقة عليها في االجتماع السنوي العام المنعقد في 14
فبراير .2016
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القروض البنكية

قروض القرية اللوجستية بقطر
قروض ألجل  -بو صلبا
قروض لمشاريع أخرى
قروض ألجل أخرى

 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

1.054.600.540
761.181.023
70.380.240
25.215.235
1.911.377.038

1.080.742.114
695.497.396
70.670.765
29.013.477
1.875.923.752

القروض البنكية معروضة في بيان المركز المالي المختصر الموحد كما يلي:

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
14

 31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

231.519.603
1.679.857.435
1.911.377.038

193.956.482
1.681.967.270
1.875.923.752

األطراف ذات العالقة
تفاصيل التعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة جاءت على النحو التالي:
معامالت األطراف ذات العالقة
التعامالت مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل على النحو التالي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
في  31مارس 2016
في  31مارس 2017
(مراجعة)
(مراجعة)

طبيعة المعامالت
شبكة أجيليتي
شبكة أجيليتي

6.356.222
5.484.731

إيرادات
مشتريات خدمات

1.447.037
7.325.402

أرصدة األطراف ذات العالقة
األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي المختصر الموحد تحت الذمم التجارية
واألخرى المدينة والذمم التجارية واألخرى الدائنة على النحو التالي:

مستحق من شبكة أجيليتي
مستحق لشبكة أجيليتي
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في  31مارس 2017
(مراجعة)

في  31ديسمبر 2016
(مدققة)

3.494.301
3.519.304

8.653.901
4.749.971
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األطراف ذات العالقة (تابع)
تعويضات كبار موظفي اإلدارة
التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل الفترة على النحو التالي:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
في  31مارس 2016
في  31مارس 2017
(مراجعة)
(مراجعة)
منافع قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

15

510.000
20.942

510.000
20.942

اإليرادات
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
في  31مارس 2016
في  31مارس 2017
(مراجعة)
(مراجعة)
عمليات لوجستية
شحن ونقل

16

146.001.319
76.774.282
222.775.601

146.947.331
73.261.584
220.208.915

المصروفات حسب طبيعتها
في  31مارس 2017
(مراجعة)

في  31مارس 2016
(مراجعة)

10.959.135
53.978.953
2.100.000
46.792.615
322.254
25.737.683
1.836.562

15.385.650
52.288.019
1.800.000
44.973.192
2.320.648
25.126.293
1.517.698

تكاليف لوجستية
مصروفات شحن ونقل
مكافآت مجلس اإلدارة
تكاليف الموظفين
مصروفات القوى العاملة بعقود من الباطن
إهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
(رد مخصص)  /مخصص مكون النخفاض قيمة ذمم
()1.678.000
تجارية مدينة (إيضاح )9
8.337.248
إصالحات وصيانة
653.457
اتعاب قانونية ومهنية
751.875
إيجار
4.558.680
وقود
4.401.086
كهرباء وماء
1.518.462
تأمين
539.464
اتصاالت وبريد
577.559
إعالنات ودعاية
143.039
مصروفات سفر
664.039
رسوم ترخيص وتسجيل
6.068.595
مصروفات أخرى

168.263.106
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376.333
8.695.351
806.194
854.550
2.966.610
4.752.393
1.103.265
497.292
192.833
471.365
1.436.335
5.079.359
170.643.380

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2017
16

بالرياالت القطرية

المصروفات حسب طبيعتها (تابع)
تم عرض المصروفات أعاله في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصر الموحد على النحو
التالي:

تكاليف مباشرة
مصروفات إدارية وأخرى
17

في  31مارس 2017
(مراجعة)

في  31مارس 2016
(مراجعة)

143.466.345
24.796.761
168.263.106

144.444.177
26.199.203
170.643.380

العائدات على السهم
تحتسب العائدات على السهم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
ليست هناك أسهم مخففة محتملة قائمة خالل الفترة وبالتالي فإن العائد المخفف للسهم يعادل العائد األساسي للسهم.
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
في  31مارس 2016
في  31مارس 2017
(مراجعة)
(مراجعة)
صافي ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة

50.522.411

46.553.284

المتوسط المرجح لعدد األسهم ()1

58.603.148

56.623.426

العائد األساسي والمخفف للسهم

0.86

0.82

( )1المتوسط المرجح لعدد األسهم

األسهم المؤهلة في  1يناير
أثر إصدار أسهم الحقوق
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في  31مارس 2017
(مراجعة)

في  31مارس 2016
(مراجعة)

58.603.148
58.603.148

47.560.975
9.062.451
56.623.426

الطوارئ واالرتباطات

خطابات ضمان
ضمانات حسن أداء

في  31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

29.475.799
138.470.113
167.945.912

29.715.022
143.703.876
173.418.898

دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق ببعض عقود اإلنشاءات بمبلغ  117مليون لاير قطري (214
مليون لاير قطري في .)2016
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بالرياالت القطرية

الطوارئ واالرتباطات (تابع)
كان الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء على النحو التالي:

أقل من سنة
أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
19

في  31مارس 2017
(مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مدققة)

4.939.240
19.118.673
46.409.097
70.467.010

4.331.220
17.294.614
47.813.522
69.439.356

أرقام المقارنة
تمت إعادة تصننننننننيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض للبيانات المالية للفترة الحالية .ليس إل عادة
التصنيف تلك أي أثر على صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية للفترة السابقة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل حول مراجعة البيانات المالية المختصرة الموحدة المرحلية مرفق في صفحة
رقم .1
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