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الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع"( .الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم
مع الشركة بـ "المجموعة") والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر  2016وبيانات الربح
أو الخسارة والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ
واإليضاحات ،التي تشتمل على ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.
برأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة الجوانب الجوهرية ،المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31ديسمبر  2016وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ
وذلك وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعايير في الجزء
الخاص بمسؤوليات المدققين عن تدقيق البيانات المالية في هذا التقرير .إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد
السلوك األخالقي الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال
التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية في دولة قطر .وقمنا باستيفاء مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك
المتطلبات .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

أمر التدقيق األساسي
إن أمر التدقيق األساسي وفقا لحكمنا المهني هو ذلك األمر الذي كان له األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي قمنا
بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .لقد تمت معالجة أمر التدقيق األساسي في سياق تدقيقنا للبيانات المالية
الموحدة ككل ،وفي تكوين رأينا عنها ،وإننا ال نقدم رأيا منفصال عن هذا األمر.

تقييم انخفاض قيمة الشهرة
راجع إيضاح رقم  8على البيانات المالية الموحدة
أمور التدقيق األساسية

كيفية التعامل مع األمور في أعمال التدقيق

كما في  31ديسمبر  2016كان لدى المجموعة في تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا المجال،
بياناتها المالية الموحدة شهرة معترف بها بمبلغ من بين أمور أخرى:
 98.315.463لاير قطري.
 تقييم كفاءة ومقدرات الموظفين داخل
يتم تخصيص الشهرة بين وحدتين منتجتين للنقد:
المجموعة الذين قاموا بإجراء تقييم انخفاض
العمليات اللوجستية بمبلغ  53.090.350لاير قطري
قيمة الشهرة.
وعمليات الشحن والنقل بمبلغ  45.225.113لاير
 االستفسار من الموظفين داخل المجموعة
قطري.
الذين قاموا بإجراء تقييم انخفاض قيمة الشهرة
يعتبر انحفاض القيمة السنوي للشهرة مسألة تدقيق
حتى يتسنى لنا الحصول على فهم جيد للعملية
أساسية نظرا لتعقيد متطلبات المحاسبة واألحكام الهامة
المتبعة.
المطلوبة في تحديد االفتراض الذي سيستخدم في تقدير
المبلغ القابل لالسترداد .المبلغ القابل لالسترداد للوحدات
 إشراك متخصصي التقييم لدينا للمساعدة في
المنتجة للنقد ،والتي تقوم على أساس القيمة قيد
تقييم مدى مالءمة االفتراضات الرئيسية
تكاليف
االستخدام أو القيمة العادلة أيهما أعلى ناقصا
المستخدمة في تقارير التقييم التي قامت
البيع ،تم اشتقاقه من نماذج التدفقات النقدية المتوقعة
المجموعة بناء عليها بوضع المبالغ الواردة في
االفتراضات
المخصومة .هذه النماذج تستخدم العديد من
التقرير عن شهرة المجموعة في البيانات
األساسية ،بما في ذلك تقديرات لحجم المبيعات واألسعار
المالية الموحدة؛ و
المستقبلية ،وتكاليف التشغيل ،ومعدالت نمو القيمة
 تقييم مدى كفاية اإلفصاح ذي الصلة الوارد في
النهائية والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (سعر
البيانات المالية الموحدة.
الخصم).

معلومات أخرى
مجلس اإلدارة هو المسؤول عن المعلومات األخرى .تشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي
لسنة  2016للمجموعة ("التقرير السنوي") ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات الصادر
عنا عليها .قبل تقرير مدققي الحسابات هذا حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقرير السنوي
ويتوقع أن تقدم لنا األقسام الباقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.
ال يغطي رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نعبر ولن نعبر عن أي شكل من أشكال
النتيجة المؤكدة في هذا الشأن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تصبح
متاحة ،وللقيام بذلك ،سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متوافقة بشكل جوهري مع البيانات
المالية الموحدة أو إذا كان من الواضح أن المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق يشوبها أخطاء جوهرية.
لو كنا قد استندنا في عملنا الذي قمنا بأدائه على معلومات أخرى حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير المدققين هذا فإننا
نخلص إلى أن هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى ،فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيق .ليس لدينا
شيء يمكننا اإلبالغ عنه في هذا الصدد.

مسؤولية مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير
المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة
الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ
االستمرارية ،واإلفصاح ،حسب مقتضى الحال ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا
لمبدأ االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي
خالفا للقيام بذلك.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء
كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا" .التأكيد المعقول" هو تأكيد على
مستوى عال ،ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ستكشف دائما عن أخطاء
جوهرية عندما تكون موجودة .يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ ،وتعتبر هامة إذا كان يمكن ،بشكل فردي أو
جماعي ،أن يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات
المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ،نمارس حكما مهنيا ونبقي على الشكوك المهنية في جميع
أعمال التدقيق .كما إننا:


نحدد ونقيم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن تزوير أو خطأ ،ونصمم
وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،ونحصل على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتكوين أساس لرأينا.
إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،نظرا ألن الغش
قد ينطوي على تدليس وتزوير ،أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه ،أو تجاوز للرقابة الداخلية.



الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.



تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي
اتخذها مجلس اإلدارة.



نبدي نتيجة على مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،واستنادا إلى أدلة التدقيق التي
يتم الحصول عليها ،ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا كبيرة
حول مقدرة المجموعة على المواصلة وفقا لمبدأ االستمرارية .إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية ،فإننا
مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة،
أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي ،بتعديل رأينا .إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة
التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات .ومع ذلك ،فإن األحداث أو الظروف المستقبلية
قد تتسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية.



تقييم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات ،وفيما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.



الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل
المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وإجراء أعمال
التدقيق للمجموعة .ونحن ال نزال المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق  ،ضمن أمور أخرى ،بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة،
بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم أيضا بتزويد مجلس االدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية ،ونبلغهم عن جميع
العالقات والمسائل األخرى التي قد يعتقد بشكل معقول أن تؤثر على استقالليتنا والضمانات ذات الصلة ،متى كان
ذلك ممكنا.
من األمور التي تم تقديمها لمجلس االدارة ،نحدد نحدد تلك المسائل التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات
المالية الموحدة للسنة الحالية ،وبالتالي مسائل التدقيق الرئيسية .نحن نصف هذه المسائل في تقرير مدققي الحسابات
ما لم يحول قانون أو الئحة دون الكشف العلني عن هذه المسألة أو عندما ،في حاالت نادرة جدا ،نقرر أن مسألة ما
ال ينبغي أن نوردها في تقريرنا نظرا لآلثار السلبية التي تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح
على المصلحة العامة في حالة ورودها في التقرير.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع اإليضاحات والمعلومات التي أعتبرنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تحتفظ الشركة بسجالت
محاسبية منتظمة وتتفق البيانات المالية الموحدة مع تلك السجالت .قمنا بمراجعة تقرير مجلس اإلدارة والذي سوف
يعرض ضمن التقرير السنوي ونؤكد على أن المعلومات المالية الواردة فيه تتفق مع دفاتر وسجالت الشركة .لم يرد
إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم ( )11لسنة  2015أو لبنود النظام األساسي
للشركة خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال الشركة أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر
.2016
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الدوحة
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سجل مراقبي الحسابات رقم ()251

تقرير مدققي الحسابات إلى السادة المساهمين (تابع) -شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان المركز المالي الموحد
باللاير القطري

كما في  31ديسمبر 2016
إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
االستثمارات العقارية
موجودات غير ملموسة وشهرة

5
6
7
8

الموجودات المتداولة
المخزون
ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
نقد وما في حكم النقد

9
10

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
أسهم مكتتب بها وغير مصدرة
احتياطي قانوني
أرباح مدورة
حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

11
12
13

مساهمات غير مسيطرة
مجموع حقوق الملكية

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

1.462.910.948
1.096.436.581
37.115.833
126.252.975

1.306.367.021
250.725.012
186.252.270
128.669.413

2.722.716.337

1.872.013.716

8.717.242
521.320.680
488.636.917
1.018.674.839
3.741.391.176

8.724.153
513.347.064
586.450.755
1.108.521.972
2.980.535.688

586.031.480
552.506.803
380.706.676
1.519.244.959

475.609.750
429.361.153
237.804.875
268.087.040
1.410.862.818

()3.681.223
1.515.563.736

()3.681.223
1.407.181.595

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
قروض
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

15
16

1.681.967.270
26.507.473
1.708.474.743

1.231.538.748
22.807.254
1.254.346.002

المطلوبات المتداولة
قروض
ذمم تجارية دائنة ومستحقات

15
17

193.956.482
323.396.215
517.352.697
2.225.827.440
3.741.391.176

141.636.259
177.371.832
319.008.091
1.573.354.093
2.980.535.688

إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

وافق مجلس اإلدارة على هذه البيانات المالية الموحدة بتاريخ  5يناير  2017وتم التوقيع عليها بالنيابة عن المجلس من قبل:
_______________________
عبد هللا فهد جاسم جبر آل ثاني

______________________
فهد حمد جاسم جبر آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات على الصفحات من  11إلى  38جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
6

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
باللاير القطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاح

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

اإليرادات
التكاليف المباشرة
إجمالي الربح

19
21

849.530.566
()541.160.933
308.369.633

787.944.114
()501.462.357
286.481.757

إيرادات أخرى ،بالصافي
ربح القيمة العادلة عن االستثمارات العقارية
مصروفات إدارية ومصروفات اخرى
ربح التشغيل
تكاليف التمويل ،بالصافي
الربح
الدخل الشامل اآلخر

20
7
21

18.251.993
357.761
()93.541.620
233.437.767
()27.771.774
205.665.993
-

19.173.609
12.528.410
()98.152.246
220.031.530
()34.874.383
185.157.147
-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

205.665.993

185.157.147

الربح وإجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى:
مالكي الشركة

205.665.993

22

185.157.147

العائد للسهم
العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

23

3.54

تشكل اإليضاحات على الصفحات من  11إلى  38جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
باللاير القطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
رأس المال

أسهم مكتتب بها
وغير مصدرة بعد

احتياطي قانوني

أرباح مدورة

اإلجمالي

مساهمات غير
مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

المنسوبة إلى مالكي الشركة
الرصيد في  1يناير 2016

475.609.750

429.361.153

237.804.875

268.087.040

1.410.862.818

()3.681.223

1.407.181.595

-

-

-

205.665.993

205.665.993

-

205.665.993

إجمالي الدخل الشامل للفترة
الربح

المعامالت مع مالكي الشركة:
توزيعات أرباح متعلقة بسنة
( 2015إيضاح رقم )14

-

-

()87.904.707

-

()87.904.707

-

()87.904.707

التغيرات األخرى:
أسهم مكتتب بها وغير مصدرة
بعد (إيضاح رقم )12
حقوق إضافية تم ردها
للمساهمين
المحول إلى صندوق تنمية
األنشطة االجتماعية
والرياضية (إيضاح رقم )17
الرصيد في  31ديسمبر
2016

110.421.730

()425.123.658

314.701.928

-

-

-

-

-

()4.237.495

-

-

()4.237.495

-

()4.237.495

110.421.730

()429.361.153

314.701.928

()5.141.650
()9.379.145

-

()5.141.650
()9.379.145

586.031.480

-

552.506.803

تشكل اإليضاحات على الصفحات من  11إلى  38جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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()5.141.650
()5.141.650
380.706.676

)3.681.223( 1.519.244.959

1.515.563.736

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
باللاير القطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
رأس المال

أسهم مكتتب بها
وغير مصدرة بعد

احتياطي قانوني

أرباح مدورة

اإلجمالي

مساهمات غير
مسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية

المنسوبة إلى مالكي الشركة
475.609.750

-

237.804.875

158.900.285

872.314.910

()3.681.223

868.633.687

الرصيد في  1يناير 2015
الربح

-

-

-

185.157.147

185.157.147

-

185.157.147

توزيعات أرباح متعلقة بسنة 2014
(إيضاح رقم )14

-

إجمالي الدخل الشامل للفترة
المعامالت مع مالكي الشركة:
-

()71.341.463

-

()71.341.463

-

()71.341.463

التغيرات األخرى:
أسهم مكتتب بها وغير مصدرة بعد
(إيضاح رقم )12
المحول إلى صندوق تنمية األنشطة
االجتماعية والرياضية (إيضاح رقم
)17
الرصيد في  31ديسمبر 2015

-

429.361.153

-

-

-

429.361.153

-

()4.628.929
()4.628.929

429.361.153

-

429.361.153

()4.628.929
424.732.224

-

()4.628.929
424.732.224

)3.681.223( 1.410.862.818 268.087.040 237.804.875 429.361.153 475.609.750

تشكل اإليضاحات على الصفحات من  11إلى  38جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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1.407.181.595

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
بيان التدفقات النقدية الموحد
باللاير القطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاح
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
الربح

 31ديسمبر 2016
205.665.993

 31ديسمبر 2015
185.157.147

تعديالت للبنود التالية:
5
8
7
9
20
16
22
22

إهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء الموجودات غير الملموسة
ربح تقييم من االستثمارات العقارية
مخصص خسارة انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة
(ربح)  /خسارة بيع ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مصروفات فوائد
إيراد فوائد
تغيرات في:
 المخزون ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة اخرى الذمم التجارية الدائنة والمستحقاتالنقد الناتج من أنشطة التشغيل
مساهمات في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
مكافة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

16

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
شراء أصول غير ملموسة
متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
مدفوعات لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
فوائد مستلمة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

5
8

()33.212.923
()3.826.370
3.550.318
()922.595.201
2.445.926
()953.638.250

12
15
15

654.503.620
()154.779.184
()48.629.585
()4.237.495
()87.904.707
358.952.649

429.361.153
330.932.070
()32.631.676
()23.185.409
()71.341.463
633.134.675

()97.813.838
586.450.755
488.636.917

426.222.516
160.228.239
586.450.755

14

صافي (النقص)الزيادة في النقد وما في حكم النقد
النقد وما في حكم النقد في  1يناير
النقد وما في حكم النقد في  31ديسمبر

6.911
()1.244.362
158.942.269
503.142.630
()4.628.929
()1.641.938
496.871.763

10

تشكل اإليضاحات على الصفحات من  11إلى  38جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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()1.197.636
()269.896.879
23.741.829
67.602.942
()3.506.804
()1.390.112
62.706.026
()72.000.297
1.884.450
()199.733.787
231.449
()269.618.185

6

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
أسهم مكتتب بها ولم تصدر بعد
متحصالت من قروض
سداد قروض
فوائد مدفوعة
رد حصة طلب تمويل
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

100.558.984
6.242.808
()357.761
1.276.333
()1.062.476
5.342.157
38.223.287
()10.451.513
345.437.812

89.072.543
6.070.790
()12.528.410
6.099.794
()88.982
6.298.363
35.105.832
()231.449
314.955.628

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
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باللاير القطري

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  .2004تم تغيير
اسم الشركة من شركة الخليج للمخازن ش.م.ق .إلى شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر  2016امتثاال بالمادة رقم  16من قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  .2015مقر المكتب هو
دولة قطر حيث تمارس أنشطة أعمالها .مكتب الشركة المسجل يقع في الطريق الدائري الرابع ،مبنى رقم ،92
الدوحة ،دولة قطر.
تشـتمل البيانات المالية الموحدة للشركة على 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:
األنشطة الرئيسية
بلد التأسيس
الشركة التابعة

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
الفعلية للمجموعة
 31ديسمبر  31ديسمبر
2015
2016
%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

جي دبليو سي للكيماويات ذ.م.م

دولة قطر

األنشطة الرئيسية

النسبة المئوية للمساهمة
الفعلية للمجموعة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2015
2016

المتاجرة في ونقل
الكيماويات

%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

%51

إعداد وتطوير
وإدارة المخازن

%100

%100

التخزين والنقل

%100

%100

الخدمات البحرية

%100

%100

خدمات البريد
السريع

%100

%100

الخدمات اللوجستية

% 100

-

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

المملكة
العربية
السعودية
جمهورية
نيجريا
دولة قطر

شركة الخليج للمخازن إكسبريس ذ م م دولة قطر
جي دبليو سي للخدمات اللوجستية

مملكة
البحرين

تم الموافقه على هذه البيانات المالية الموحدة من جانب مجلس اإلدارة في  5يناير .2017
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أساس اإلعداد

(أ)

فقرة االلتزام

باللاير القطري

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للشركة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
(ب)

أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل بإعادة تقييم العقارات االستثمارية.

(ج)

العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض البيانات المالية الموحدة باللاير القطري وهو العملة الوظيفية للشركة .تم تقريب جميع المبالغ ألقرب ألف،
ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

(د)

استخدام التقديرات واألحكام
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة تقوم اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات
المحاسبية وقيم الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الصادر عنها التقرير .قد تختلف القيم الحقيقية
عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على نحو مستمر .التعديالت على التقديرات يتم االعتراف بها
مستقبليا.
المعلومات حول المجاالت التي توجد بها درجة عالية من األحكام أو التعقيدات أو المجاالت التي ينتج فيها عن
االفتراضات والتقديرات مخاطر هامة إلجراء تعديالت كبيرة على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية كما يلي:

مبدأ االستمرارية
قامت اإلدارة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن لدى المجموعة
المصادر التي تمكنها تواصل أعمالها التجارية في المستقبل القريب .ظلت المجموعة تحقق أرباحا ولديها صافي
أصول ومراكز رأسمال عامل إيجابية .إضافة إلى ذلك ،ال تعلم اإلدارة عن أي شكوك قد تلقي بظالل على مقدرة
المجموعة على مواصلة أعمالها كمؤسسة مستمرة .لذا يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم إهالك بنود الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .يستند تحديد األعمار اإلنتاجية
على االستخدام المتوقع لألصل والبلى والتقادم الفعلي والتقادم التقني والتجاري وتلك التي تؤثر على مصروف
اإلهالك السنوي المعترف به في البيانات المالية .تقوم اإلدارة بمراجعة سنوية للقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية لهذه
األصول .قد يتم تعديل مصروف اإلهالك المستقبلي بصورة هامة عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف
عن التقديرات السابقة.

تصنيف العقارات إلى استثمارات عقارية
يتطلب األمر القيام بحكم لتحديد ما إذا كان عقار محدد مؤهل كاستثمار عقاري .استنادا إلى التقييم الذي تجريه
اإلدارة فإن بعض عقارات المجموعة التي تشتمل على أرض ومباني قد تم تصنيفها كاستثمارات عقارية على أساس
أنها غير مشغولة بشكل كبير بواسطة المجموعة أو لتشغيلها كما أنها ليست للبيع في إطار النشاط االعتيادي ولكنه
يتم االحتفاظ بها بصفة أساسية لجني إيراد إيجار.

التقييم العادل لالستثمارات العقارية
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقاري بإجراء تقييم من قبل مقيمي عقارات مهنيين خارجيين يستخدمون طرق
تقييم معترف بها ووفقا لمبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .13تستدعي هذه التقييمات إجراء تقديرات كبيرة
وافتراضات حول المستقبل كما هو وارد باإليضاح رقم .7

تقدير انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة على نحو سنوي باختبار ما إذا كانت قيمة الشهرة قد انخفضت وفقا للسياسة المحاسبية المذكورة
باإليضاح رقم  .3تتطلب عمليات االحتساب هذه استخدام تقديرات وافتراضات هامة حول المستقبل كما هو مفصح
عنه باإليضاح رقم  8مما قد يؤثر على إعادة تقييم الشهرة والنتيجة المتمثلة في عدم طلب مخصص لخسارة
االنخفاض في قيمة الشهرة.
12
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أساس اإلعداد (تابع)

(د)

استخدام التقديرات واألحكام (تابع)

باللاير القطري

انخفاض قيمة األصول غير المالية (بخالف المخزون)
تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية (الممتلكات واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ)
للمجموعة في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمتها .يتطلب تحديد ما يمكن
اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته إجراء أحكاما .كما في تاريخ التقرير ،لم تقم اإلدارة بتحديد أي دليل من التقرير
الداخلي يشير إلى انخفاض قيمة أصل أو فئة األصول ولم يكن هناك تغيرات جوهرية سلبية في السوق كان يمكن
أن يكون لها أثر سلبي على موجوداتها .في حالة وجود هذا المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من قبل
اإلدارة .يتطلب تحديد ما يمكن اعتباره على أنه قد انخفضت قيمته وتحديد المبالغ القابلة لالسترداد من اإلدارة القيام
بإجراء أحكام وتقديرات وافتراضات هامة.

انخفض قيمة المخزون
عندما تصبح مواد المخزون قديمة أو مهجورة يتم إجراء تقدير لصافي قيمتها القابلة للتحقق .بالنسبة للمبالغ الهامة
بصفة فردية يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي .المبالغ غير الهامة بصفة فردية ولكنها قديمة أو مهجورة يتم
تقديرها بصفة جماعية ووضع مخصص لها وفقا لنوع المخزون ودرجة تقادمه أو هجره استنادا إلى أسعار البيع
التاريخية .تتطلب ضرورة وضع مخصص للمخزون بطيء الحركة والمهجور درجة كبيرة من األحكام.

انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة االخرى
تتم مراجعة القيم الدفترية للذمم التجارية المدينة واألرصدة المدينة االخرى في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان
هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة .في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم إجراء اختبار النخفاض القيمة من جانب
اإلدارة .تستخدم اإلدارة أحكاما هامة لتقدير أية مبالغ غير قابلة السترداد من الذمم المدينة ويتم تحديد ذلك بالرجوع
إلى حاالت التقصير السابقة من جانب الطرف المقابل وتحليل للوضع المالي للطرف المقابل.

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين
تتضمن المحاسبة عن مكافآت نهاية خدمة الموظفين إجراء أحكام حول بعض األحداث غير المؤكدة متضمنة تواريخ
التقاعد المقدرة ومستويات الراتب عند التقاعد ومعدالت الوفيات .االفتراضات المستخدمة في احتساب مخصص
مكافآت نهاية خدمة الموظفين تتم مراجعتها في نهاية كل سنة وتتم تسوية أي تغيير في التزام المكافآت المتوقعة في
نهاية السنة في مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين في الربح أو الخسارة.

المخصصات والمطلوبات األخرى
يتم االعتراف بالمخصصات والمطلوبات األخرى خالل الفترة فقط إلى الحد الذي تعتبر فيه اإلدارة أنه من المحتمل
أن يكون هناك تدفق نقدي مستقبلي خارج لألموال ناتج من عمليات أو أحداث سابقة ويمكن قياس مبلغ التدفق النقدي
الخارج بصورة موثوق بها .يتطلب توقيت االعتراف ومقدار االلتزام تطبيق أحكام على الحقائق والظروف القائمة
والتي قد تخضع للتغيير .حيث أن التدفقات النقدية الخارجة الفعلية قد تقع في سنوات الحقة فإنه تتم مراجعة القيم
الدفترية للمخصصات وااللتزامات بصورة منتظمة وتسويتها لتأخذ في االعتبار الحقائق والظروف المتغيرة .سينتج
عن التغيير في تقدير المخصص أو االلتزام المعترف به تغييرا في اإليداع في الربح أو الخسارة في الفترة التي
يحدث فيها التغيير.

االلتزامات المحتملة
يتم تحدديدد االلتزامدات المحتملدة بترجيح وقع حددث مسدددددددتقبلي أو أكثر غير مؤكدد من عددم حددوثده .يرتبط تقييم
االلتزامات المحتملة بصورة لصيقة بوضع افتراضات وتقديرات هامة متعلق بنتائج مثل تلك األحداث المستقبلية.
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أساس اإلعداد (تابع)

(هـ)

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة التي أصبحت سارية المفعول حديثا
خالل السنة تبنت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة المذكورة أدناه والتعديالت والتفسيرات على
المعايير ذات الصلة بعملياتها التشغيلية وتصبح سارية المفعول للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر :2016








المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 14الحسابات النظامية المؤجلة"
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -11المحاسبة عن اقتناء مساهمات في مشاريع مشتركة
معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38حول إيضاحات الطرق المقبولة لإلهالك
واإلطفاء
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16ومعيار المحاسبة الدولي رقم  41حول الزراعة :الوحدات
الحاملة
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية دورة 2014-2012
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  12ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  28حول الكيانات االستثمارية التي تطبق استثناء التوحيد
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1حول " مبادرة اإلفصاح"

لم يكن لتطبيق التعديالت والتفسيرات أعاله أثر هام على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
(و)

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد
المعايير الدولية للتقارير المالية أدناه والتعديالت والتفسيرات على المعايير التي تصبح متاحة للتطبيق المبكر للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2016لم تصبح سارية المفعول حتى فترة الحقة ولم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات
المالية الموحدة.

يتوقع أن يكون للتطبيق أثرا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " 9األدوات المالية"(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2018
تم نشر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9في يوليو  2014وهو يستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم " 39األدوات
المالية :التحقق والقياس" القائم .يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9موجهات منقحة حول تصنيف وقياس
األدوات المالية متضمنا نموذج خسائر ائتمان متوقعة جديد الحتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات
محاسبة التحوط العامة الجديدة .كما أنه يرحل أيضا موجهات االعتراف وإلغاء االعتراف لألدوات المالية من معيار
المحاسبة الدولي رقم  .39يصبح معيار التقارير المالية الدولي رقم  9ساري المفعول لفترات التقارير التي تبدأ في
أو بعد  1يناير  2018مع السماح بتبنيه مبكرا .تقوم المجموعة بتقييم األثر المحتمل على بياناتها المالية والناتج من
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  " - 15إيراد العقود مع العمالء"(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2018
ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إطار عمل شامل لتحديد ما إذا كان من الممكن أن يتم االعتراف
باإليراد ومقدار هذا اإليراد ومتى يتم ذلك .يحل المعيار محل موجهات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب معيار
المحاسبة الدولي رقم " 18اإليرادات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم " 11عقود اإلنشاء" والتفسير من لجنة تفسير
المعايير الدولية للتقارير المالية رقم " 13برامج والء العمالء" .يصبح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15ساري
المفعول لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018مع السماح بتبنيه مبكرا .تقوم المجموعة بتقييم
األثر المحتمل على بياناتها المالية والناتج من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .15

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 16اإليجارات"(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2019
يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16أن تعرض أغلب اإليجارات حق استخدام الموجودات والمطلوبات
في بيان المركز المالي .يلغي أيضا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16نموذج المحاسبة المزدوج الحالي
لإليجارات ،الذي يفرق بين إيجارات التمويل المدرجة في الميزانية العمومية وإيجارات التشغيل خارج الميزانية
العمومية .وبدال من ذلك يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16نموذج المحاسبة الفردي في الميزانية العمومية
الذي يشابه المحاسبة الحالية لإليجارات التمويلية .ستظل محاسبة المؤجر مشابهة للممارسة الحالية ،أي أن المؤجرين
سيستمرون في تصنيف اإليجارات كإيجارات تمويلية وتشغيلية .تقوم الشركة بتقييم التأثير المحتمل على بياناتها
المالية الموحدة الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .16ال يسمح بتبنيه مبكرا إال في حالة تبني
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15مبكرا.
14

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
باللاير القطري

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2
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(و)

المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول بعد (تابع)

ال يتوقع أن يكون لتطبيقها أثرا هاما على البيانات المالية للمجموعة:

3

تسري للسنة المنتهية في  31يناير
2017

 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -7مبادرات
اإلفصاح
 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  - 12االعتراف
بالموجودات مؤجلة الضريبة عن الخسائر غير المحققة

تسري للسنة المنتهية في  31يناير
2018

 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2حول
تصنيف وقياس مدفوعا المعامالت القائمة على أساس األسهم

لم يتم تحديد تاريخ السريان بعد

 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10ومعيار
المحاسبة الدولي رقم  28حول المبيعات والمساهمة في
األصول بين المستثمر والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية األساسية للمجموعة التي تم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة واردة أدناه .تم
تطبيق هذه السياسات بصورة منتظمة لكال السنتين المعروضتين في هذه البيانات المالية الموحدة.

(أ)

أساس توحيد البيانات المالية

تجميع األعمال
تحاسب المجموعة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء عند تحويل السيطرة إلى المجموعة .عموما يقاس
المقابل المحول في االقتناء بالقيمة العادلة كما هو الحال بالنسبة لصافي الموجودات المقتناة .أية شهرة تنشأ يتم
اختبارها على نحو سنوي النخفاض القيمة (أنظر القسم حول "الموجودات غير المالية" تحت "انخفاض القيمة").

المساهمات غير المسيطرة
يتم قياس المساهمات غير المسيطرة بحصتها التناسبية في صافي األصول القابلة للتحديد للشركة المقتناة في تاريخ
االقتناء .التغيرات في مساهمة المجموعة في الشركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة تتم المحاسبة عنها
على أنها معامالت حقوق ملكية.

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي شركات تسيطر عليها المجموعة .تسيطر المجموعة على شركة عندما تكون معرضة أو لديها
الحقوق في العائدات المتغيرة من استثمارها في الشركة ويكون لديها المقدرة على التأثير على تلك العائدات من
خالل سلطتها على الشركة .يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي
تبدأ فيه تلك السيطرة وإلى تاريخ توقفها.

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم بإلغاء االعتراف عن موجودات ومطلوبات الشركة
التابعة ،وأية مساهمات غير مسيطرة ذات صلة وغيرها من عناصر حقوق الملكية .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة
ناتجة في الربح أو الخسارة .يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان
السيطرة.

المعامالت المستبعدة عند التوحيد
يتم استبعاد األرصدة والمعامالت وأي دخل ومصروف غير محقق تنشأ عن المعامالت بين شركات المجموعة .يتم
استبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر فيها التي تتم المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية في مقابل االستثمار إلى حد حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها .يتم استبعاد الخسائر غير
المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد بها المكاسب غير المحققة ،ولكن فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على
انخفاض القيمة.
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(ب)

الممتلكات واآلالت والمعدات

باللاير القطري

التحقق والقياس

يتم االعتراف ببنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة
المتراكمة ومن ثم تقاس بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وأية خسائر انخفاض في القيمة متراكمة.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل .البرمجيات المشتراة والتي تشكل جزءا
مكمال لوظيفة المعدة ذات الصلة تتم رسملتها كجزء من تلك المعدة.
لو كان ألجزاء هامة من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة عندها تتم المحاسبة عنها كبنود
منفصلة (مكونات رئيسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.

النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات للمجموعة.

اإلهالك
يتم احتساب اإلهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا قيمها الباقية المقدرة باستخدام طريقة
القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة .ال يتم إهالك األرض.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي:
25
5-3
4
25-5
15-5
4

مباني
معدات مكاتب
أثاث وتركيبات
معدات مخازن
مركبات
أدوات ومعدات

سنة
سنوات
سنوات
سنة
سنة
سنوات

تتم مراجعة طرق اإلهالك والقيم الباقية واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير وتعديلها إن كان ذلك مالئما.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف عن بند الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية
مستقبلية متوقعة من استخدامه أو استبعاده .أي أرباح أو خسائر ناشئة عن استبعاد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم تحديدها بمقارنة متحصالت استبعادها مع مبالغها الدفترية ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن الربح أو الخسارة.
(ج)

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسارة االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .ال يتم إهالك
األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ .بمجرد اكتمال إنشاء األصول ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ يعاد تصنيفها إما
إلى الممتلكات واآلالت والمعدات أو االستثمارات العقارية اعتمادا على استخدامها ويتم إهالكها بمجرد وضعها قيد
االستخدام.

(د)

االستثمارات العقارية
العقارات االستثمارية تمثل األرض والمباني التي يتم شغلها بصورة كبيرة باستخدامها من أطراف ثالثة وتحتفظ بها
المجموعة لجني إيراد من اإليجارات.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(د)

االستثمارات العقارية (تابع)

باللاير القطري

االعتراف والقياس
يتم االعتراف باالستثمار العقاري مبدئيا بتكلفة االقتناء متضمنة أية تكاليف للمعاملة وتقاس فيما بعد بالقيمة العادلة
والتي تمثل قيمة السوق المفتوح المحدد سنويا من قابل مقيمين خارجيين .يتم االعتراف بأي تغيير في القيمة العادلة
في الربح أو الخسارة.

النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط لو كان من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مصاحبة للنفقات إلى المجموعة.

إلغاء االعتراف
يتم إلغاء االعتراف عن بند االستثمارات العقارية عندما يتم استبعادها أو عند عدم توقع منفعة اقتصادية مستقبلية
من استبعاده .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد بنود االستثمار العقاري بمقارنة متحصالت استبعادها
مع قيمتها الدفترية ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
(هـ)

الموجودات غير الملموسة والشهرة

التحقق والقياس
الشهرة  -الشهرة الناشئة من اقتناء شركات تابعة يتم قياسها بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
الموجودات غير الملموسة األخرى  -الموجودات غير الملموسة األخرى والتي تشتمل على "عقود العمالء وعالقات
العمالء األخرى ذات الصلة و "العالمة التجارية" ألجيليتي والتي اقتنتها المجموعة ولها عمر إنتاجي محدد يتم
قياسها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأية خسائر تراكمية النخفاض القيمة.
أنظمة حاسب الي  :أنظمة حاسب الي التي ال تمثل جزء أساسي من أجهزه الحاسب االلي و التي يمكن تحديدها
بصورة منفصله بسهولة والتي من المتوقع ان تولد منافع اقتصادية مستقبلية على مدار اكثر من عام تتخطي تكلفتها
يتم قياسها بالتكلفه مخصوما منها مجمع اإلطفاء و مجمع خسائر االنخفاض في القيمة.

النفقات الالحقة
تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في الموجود المحدد الذي
تتعلق به .يتم االعتراف بجميع النفقات األخرى ،متضمنة النفقات في الشهرة والعالمات التجارية األخرى المكونة
داخليا في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

اإلطفاء
يحتسب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصا قيمها الباقية المقدرة ويتم االعتراف بها في الربح أو
الخسارة .ال يتم إطفاء الشهرة.
األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنة المقارنة كما يلي:
 10-4سنوات

عقود العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة
العالمة التجارية

10

سنوات

أنظمة حاسب الي

3

سنوات

طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية تتم مراجعتها في تاريخ كل تقرير وتسويتها ،إن كان ذلك
مالئما.
(و)

األدوات المالية
قامت المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية غير المشتقة في الفئات التالية :قروض وذمم مدينة (ذمم تجارية وأخرى
مدنية وأرصدة لدى البنوك) .تقوم المجموعة بتصنيف مطلوباتها المالية غير المشتقة في فئة المطلوبات المالية
األخرى (الذمم التجارية واألخرى الدائنة).
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(و)

األدوات المالية (تابع)

باللاير القطري

الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة  -االعتراف وإلغاء االعتراف
تعترف المجموعة مبدئيا بالقروض والذمم المدينة في تاريخ نشوئها .ويتم االعتراف بكافة الموجودات المالية
والمطلوبات المالية األخرى بشكل مبدئي في تاريخ المتاجرة.
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف عن موجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجود أو
عند تنازلها عن الحقوق في استالم التدفقات النقدية التعاقدية من الموجود من خالل معاملة يتم فيها نقل كافة مخاطر
وفوائد ملكية الموجودات المالية ،أو أنها ال تقوم بالتنازل عن وال االحتفاظ بجميع مخاطر وفوائد الملكية كما أنها ال
تحتفظ بالسيطرة على الموجود المحول .أية مساهمة في هذه الموجودات المالية التي ألغي االعتراف عنها يتم خلقها
أو االحتفاظ بها من جانب المجموعة يتم االعتراف بها كموجود أو مطلوب مالي منفصل.
تلغي المجموعة االعتراف عن مطلوب مالي عند التفرغ من التزاماتها التعاقدية أو عند إلغائها أو انتهاء مدتها.
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض القيمة الصافية في بيان المركز المالي فقط وحصرا
عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني في مقاصة المبالغ وتنوي إما تسويتها على أساس الصافي أو تحقق الموجود
وتسديد المطلوب في نفس الوقت.

الموجودات المالية  -االعتراف
القروض والذمم المدينة
يتم االعتراف بهذه الموجودات مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها التكاليف المنسوبة بصفة مباشرة للمعاملة .في
أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

المطلوبات المالية غير المشتقة  -القياس
مبدئيا يتم االعتراف بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة مخصوما منها أية تكاليف تنسب بصفة مباشرة
للمعاملة .في أعقاب االعتراف المبدئي يتم قياس هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
(ز)

انخفاض القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة
يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة.
يتضمن الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة األصول المالية ما يلي:







إخالل أو تأخير من جهة المقترض
إعادة جدولة المبلغ المستحق للمجموعة وفقا لبنود ما كانت المجموعة لتأخذها في االعتبار
مؤشرات على أن المقترض أو المصدر سيدخلون حالة إفالس
تغيرات سلبية في حالة الدفع للمقترض أو المصدر
غياب السوق النشطة للورقة المالية
بيانات قابلة للمالحظة على أن هناك انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة من مجموعة
الموجودات المالية.

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة
تقوم المجموعة بدراسة الدليل على انخفاض قيمة هذه الموجودات على مستوى الموجود الفردي أو الموجودات
الجماعية .جميع الموجودات الهامة بصفة فردية يتم تقييمها بصفة فردية النخفاض القيمة .من ثم يتم تقييم الموجودات
التي لم يوجد فيها انخفاض في القيمة بصورة جماعية ألية خسارة انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها
بصورة فردية .بالنسبة للموجودات غير الهامة بصفة فردية فإنه يتم تجميعها لغرض تقييم خسارة االنخفاض في
القيمة بصورة جماعية .يتم إجراء التقييم الجماعي بتجميع الموجودات ذات خصائص المخاطر المتماثلة.
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(ز)

انخفاض القيمة (تابع)
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الموجودات المالية غير المشتقة (تابع)

الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (تابع)
عند تقييم الخسارة الجماعية تستخدم المجموعة المعلومات التاريخية حول توقيت االسترداد ومبلغ الخسارة المتكبدة
وتقوم بإجراء تسوية لو كان من المرجح أن يكون في الظروف االقتصادية واالئتمانية الحالية خسائر فعلية أكثر أو
أقل من االتجاهات التاريخية المقترحة.
تحتسب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة الحالية للتدفقات النقدية
المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود .يتم االعتراف بالخسائر في الربح أو الخسارة
وإظهارها في حساب المخصص .عندما تعتبر المجموعة أنه ليس هناك أفق فعلية السترداد الموجود يتم شطب
المبالغ ذات الصلة .في الحالة التي تنقص فيها خسارة االنخفاض في القيمة ويمكن أن يعزى النقص بصورة
موضوعية لحدث وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة عندها يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة
المعترف بها سابقا من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية (الممتلكات واآلالت والمعدات
واألع مال الرأسمالية قيد التنفيذ ولكن ليس المخزون وال االستثمارات العقارية) لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر
على انخفاض قيمتها .في حالة وجود مثل ذلك المؤشر عندها يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل .يتم
اختبار الشهرة سنويا من أجل انخفاض القيمة.
ألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تجميع الموجودات معا في مجموعات موجودات أصغر تنتج تدفقات نقدية داخلة
من االستخدام المستمر وذلك بصورة مستقلة على نحو كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للوحدات المنتجة للنقد
األخرى .الشهرة التي تنشأ من تجميع األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعة الوحدات المنتجة
للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من متالزمات تجميع األعمال.
القيمة القابلة لالسترداد لموجود أو لوحدة منتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع،
أيهما أكبر .تستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتها الحالية باستخدام
معدل الخصم لما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك
الموجود أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية للموجود أو للوحدة المنتجة للنقد
عن قيمته القابلة لالسترداد.
يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم تخصيصها أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألية
شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ومن ثم لتخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد
وذلك على أساس التناسب.
ال يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة .بالنسبة للموجودات األخرى يتم رد خسارة االنخفاض في
القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجود عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها،
بالصافي من اإلهالك واإلطفاء ،لو لم يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
(ح)

النقد وما في حكم النقد
يشتمل النقد وما في حكم النقد في بيان المركز المالي على النقد لدى البنوك وبالصندوق وودائع قصيرة األجل ذات
فترات استحقاق لثالثة أو أقل.
ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يشتمل النقد وما في حكم النقد على نقد وودائع قصيرة األجل حسب التعريف
أعاله ،بالصافي من المسحوبات على المكشوف من البنوك.
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(ط)

رأس المال

باللاير القطري

األسهم االعتيادية التي تصدرها الشركة يتم تصنيفها كحقوق ملكية.
(ي)

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة لموظفيها األجانب وفقا لعقود العمل وقانون العمل في
المنطقة التي تمارس فيها أنشطتها  .يتم اثبات االستحقاقات المتوقعة لهذه المزايا على مدار فترة التوظيف.
ال تتوقع المجموعه تسوية أي من مخصصات مكافاة نهاية خدمة الموظفين خالل  12شهر من تاريخ الميزانية لذلك
فقد قامت بعرض المخصص ضمن المطلوبات غير المتداولة في بيان المركز المالي الموحد  .لم يتم خصم قيمة
المخصص للقيمة الحالية حيث ان تاثير القيمة الزمنية للنقود ال يعد جوهريا .

(ك) المخصصات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون:




لدى المجموعة التزام (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق؛
من المحتمل أن يطلب تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لسداد هذا االلتزام؛
من الممكن إجراء تقدير موثوق به للمبلغ المطلوب لاللتزام.

مبلغ المخصص هو القيمة الحالية ألفضل تقدير للمبلغ المطلوب لسداد االلتزام .تتم مراجعة المخصصات سنويا
لتعكس أفضل التقديرات الحالية للنفقات المطلوبة لسداد االلتزامات.
(ل)

االعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليراد بالقيمة العالدة للمقابل المستلم أو الذي سيتم استالمه وهو يمثل المبالغ المستحقة مقابل بيع الخدمات
في إطار النشاط االعتيادي للمجموعة ،بالصافي من الخصوم التجارية .تقوم المجموعة باالعتراف بإيراد خدماتها:





عندما يكون من الممكن قياس اإليراد بصورة موثوق بها؛
عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمجموعة؛
في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تقديم الخدمات؛ و
عند الوفاء بمعايير محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة الوارد وصفها أدناه.

اإليراد من الخدمات اللوجستية
تشتمل العمليات اللوجستية التي تقدمها المجموعة على إدارة المخزون والتخزين والوفاء باألوامر وخدمات النقل.
يتم االعتراف بإيراد هذه الخدمات عند إكتمال الخدمات.

اإليراد من خدمات الشحن والنقل
تمثل خدمات الشحن والنقل شراء سعة نقل من مقدمي خدمات نقل جوي وبحري وأرضي مستقلين وإعادة بيع تلك
السعة إلى العمالء .يتم االعتراف باإليرادات من هذه الخدمات عند إكتمالها.

إيراد اإليجار
يتم االعتراف بإيراد اإليجار الناشئ من اإليجارات التشغيلية بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

إيراد الفائدة
يتم االعتراف بإيراد الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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(م)

االعتراف بالمصروفات

باللاير القطري

يتم االعتراف بالمصروفات والتي تتضمن تكاليف المبيعات والمصروفات اإلدارية ومصروفات البيع واإلهالك
والفوائد المستحقه وخسائر العمالت األجنبية عن المعامالت في الربح أو الخسارة عندما ينشأ انخفاض في المنافع
االقتصادية المستقبلية متعلقة بانخفاض في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قياسه بصورة موثوق بها.
يتم االعتراف بالمصروف مباشرة في الربح أو الخسارة عندما ال ينتج المصروف منفعة اقتصادية مستقبلية أو عندما
وإلى الحد الذي ال تؤهل فيه المنافع االقتصادية المستقبلية أو توقفها عن التأهيل لالعتراف في بيان المركز المالي
كأصل كما في حاالت انخفاض قيمة األصل.
(ن)

اإليجار
تحديد ما إذا كان ترتيب ما يمثل إيجارا أو يحتوي على إيجار يستند إلى جوهر الترتيب ويتطلب تقييما لما إذا كان
الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة ويؤدي الترتيب إلى حق في استخدام األصل.
اإليجارات التي ال تؤدي إلى نقل جميع المخاطر والمنافع الكبيرة المتعلقة بملكية البنود المستأجرة إلى المجموعة
تعتبر إيجارات تشغيلية .يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس
طريقة القسط الثابت على مدى عمر اإليجار.

(س) العمالت األجنبية

التعامالت بالعمالت األجنبية واألرصدة
يتم تحويل التعامالت بعمالت أجنبية إلى العملة الوظيفية لشركات المجموعة باألسعار السائدة في تواريخ المعامالت.
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية إلى اللاير القطري إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف
في تاريخ التقرير.
الموجودات والمطلوبات المالية التي تقاس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية تحول إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف
عندما يتم تحديد القيمة العادلة .يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة وال يتم قياس
البنود غير النقدية التي تقاس استنادا إلى التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية.

العمليات األجنبية
موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ،متضمنة الشهرة وتعديالت القيمة العادلة التي تنشأ عند االقتناء يتم تحويلها
إلى اللاير القطري بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير .يتم تحويل إيراد ومصروفات العمليات األجنبية إلى
اللاير القطري بمتوسط سعر الصرف لسنة التقرير (ما لم يكن هذا السعر مقاربا معقوال لسعر الصرف في تاريخ
المعاملة ففي هذه الحالة يتم استخدام أسعار الصرف في تواريخ المعامالت).
(ع)

العائدات على السهم
تعرض المجموعة بيانات عائداتها األساسية والمخففة للسهم بالنسبة ألسهمها العادية .يحتسب العائد األساسي للسهم
بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لحاملي األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل
الفترة .يتم تحديد العائد المخفف لألسهم بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية والمتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة بآثار األسهم العادية المخففة المحتملة والتي تشتمل على كمبياالت قابلة للتحويل وخيارات
أسهم ممنوحة للموظفين ،إن وجدت.

21

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
3

باللاير القطري

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)

(ف) التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة التي تقوم بمزاولة أنشطة أعمال يمكن للمجموعة أن تجني منها إيرادات
وتتكبد مصروفات ،متضمنة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة
والتي تتم تتم مراجعة نتائج تشغيلها بصورة منتظمة من قبل إدارة المجموعة (بصفتها متخذ القرار التشغيلي
الرئيسي) بغرض إتخاذ قرارات حول الموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه والذي تتوفر له معلومات مالية
منفصلة.
4

إدارة المخاطر المالية ورأس المال

(أ)

إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية التي تنشأ من استخدامها لألدوات المالية:




مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة؛ و
مخاطر السوق.

يعرض هذا اإليضاح المعلومات حول تعرض المجموعة لكل خطر من المخاطر أعاله وأهداف وسياسات وأساليب
المجموعة في قياس وإدارة المخاطر .تم إدراج المزيد من االفصاحات الكمية ضمن هذه البيانات المالية الموحدة.
تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكلية عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر
بالمجموعة .يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع
حدود وضوابط مخاطر مناسبة ورصد المخاطر.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية على المجموعة في حال فشل عميل أو طرف مقابل في األداة المالية
في الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،وتنشأ بصورة أساسية من الذمم المدينة واألرصدة البنكية للمجموعة.

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى
تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصفة أساسية بالخصائص الفردية لكل طرف مقابل .تقدم المجموعة
خدمات ألكثر من  1977عميل ( 1453في سنة  )2015عميل وهناك ذمم تجارية مدينة من خمسة من عمالئها
الكبار بنسبة  %41( %34في سنة  .)2015تمت إدارة هذا التركيز الكبير للمخاطر من خالل عملية رصد قوية
ومتابعة دورية .لدى المجموعة سياسة قوية لفحص االئتمان قبل تقديم الخدمات باالئتمان .تقوم اإلدارة بتقييم األهلية
االئتمانية لكل عميل قبل الدخول في عقود .كما تقوم المجموعة أيضا بالمراجعة الدورية لقابلية ذممها التجارية
واألخرى للتصحيل ولديها سياسة بوضع مخصص ألي من المبالغ التي يصبح من غير المحتمل تحصيلها وتقوم
بشطب الديون المعدومة وأي مبالغ يصبح من غير المرجح استردادها .نتيجة لذلك ترى اإلدارة أنه ليست هناك
مخاطر ائتمان كبيرة على ذممها التجارية واألخرى المدينة حسبما هو معروض في بيان المركز المالي.

األرصدة لدى البنوك
لدى المجموعة أرصدة لدى بنوك تتمتع بالمصداقية والسمعة الطبية في دولة قطر وتملك تصنيفات ائتمانية عالية.
لذا ترى اإلدارة أن مخاطر االئتمان فيما يتعلق بهذه األرصدة في أدنى حدودها.
تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بااليضاح رقم .27

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبات في الوفاء بالتزاماتها المصاحبة لمطلوباتها المالية التي
يتم سدادها إما بالدفع نقدا أو بواسطة موجود مالي آخر .منهج اإلدارة في إدارة السيولة هو التأكد ما أمكن ذلك أنها
تملك سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل األوضاع العادية والصعبة معا ،دون تكبد خسائر غير
مقبولة أو المخاطرة باإلضرار بسمعة المجموعة.
تم تقديم المزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة بااليضاح رقم .27
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إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تابع)

(أ)

إدارة المخاطر المالية (تابع)

باللاير القطري

مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار
األسهم التي تؤثر على إيراد المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية .هدف إدارة مخاطر السوق هو إدارة
والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في إطار معايير مقبولة مع المحافظة على أفضل عائدات.

مخاطر العمالت
تنشأ مخاطر العمالت األجنبية عندما يتم تقييم المعامالت التجارية المستقبلية أو الموجودات أو المطلوبات المعترف
بها بعملة ليست العملة الوظيفية للمجموعة .تتعرض المجموعة إلى مخاطر صرف العمالت األجنبية الناتجة من
مختلف العمالت وبصفة أساسية الدوالر األمريكي .وحيث أن الدوالر األمريكي مربوط باللاير القطري فإن
المجموعة غير معرضة لمخاطر عمالت عند تعاملها بهذه العملة .ترصد اإلدارة تقلبات أسعار الصرف األجنبية
على أساس مستمر وتتصرف بناء على ذلك.

مخاطر معدالت الفائدة
حيث أنه ليس لدى المجموعة موجودات تحمل معدالت فائدة كبيرة لذا فإن إيراد المجموعة وتدفقه النقدي التشغيلي
مستقالن على نحو كبير عن التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق .تنشأ مخاطر معدالت الفائدة بالمجموعة من
الودائع البنكية والقروض .الودائع البنكية المودعة بمعدالت صرف ثابتة تعرض المجموعة لمعدل فائدة التدفق
النقدي .ترصد اإلدارة تقلبات أسعار الفائدة على نحو مستمر وتتصرف بناء على ذلك.
(ب)

إدارة رأس المال
إن الهدف األساسي إلدارة المجموعة لرأس المال هو المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية لكي تدعم أعمالها
والستمرارية تطور األعمال مستقبالً .ترصد اإلدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت عليه في ضوء التغيرات
في األحوال االقتصادية.
تراقب المجموعة رأسمالها باستخدام نسبة المديونية ،وهي تحتسب على أنها صافي الدين مقسوما ً على إجمالي رأس
المال .يحتسب الدين على أنها إجمالي القروض (متضمنة القروض المتداولة وغير المتداولة والمسحوبات على
المكشوف كما هو موضح في بيان المركز المالي) ناقصا النقد وما يعادل النقد (باستبعاد السحب على المكشوف من
البنوك) .إجمالي حقوق الملكية هو حقوق الملكية المنسوبة لحاملي أسهم المجموعة.
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

إجمالي القروض(إيضاح )15
ناقصا  :النقد وما في حكم النقد(إيضاح )10

1.875.923.752
()488.636.917

1.373.175.007
()586.450.755

صافي المديونية

1.387.286.835

786.724.252

إجمالي حقوق الملكية

1.515.563.736

1.407.181.595

إجمالي رأس المال

2.902.850.571

2.193.905.847

نسبة الدين

%47.79

%35.86

ظلت سياسة إدارة رأس المال لدى المجموعة من دون تغيير منذ السنة الماضية .الزيادة في نسبة الدين خالل سنة
 2016ناتج بصفة أساسية من الزيادة في االقتراض ،التي تم الحصول عليها في السنة لتمويل بناء وتطوير
مشروعات مختلفة كما هو موضح في اإليضاح رقم .15
ال تخضع المجموعة ألية متطلبات رأس مال مفروضة من الخارج.
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ممتلكات وآالت ومعدات
مباني

()1

حقوق أراضي
مستأجرة

أثاث مكاتب

معدات مكاتب

معدات مخازن

مركبات

عدة ومعدات

اإلجمالي

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2015
إضافات
استبعادات
تحويالت من أعمال رأسدددددددمالية
قيد التنفيذ (إيضاح )6
الرصيد في  31ديسمبر 2015
إضافات
استبعادات
تحويالت من أعمال رأسدددددددمالية
قيد التنفيذ (إيضاح )6
تحويالت من اسددتثمارات عقارية
(إيضاح )7
الرصيد في  31ديسمبر 2016

1.104.840.089
27.956.656
-

-

33.592.530
10.639.490
-

31.995.692
9.665.007
-

82.847.930
10.128.775
-

150.240.211
13.284.600
()9.877.818

2.145.074
325.769
-

1.405.661.526
72.000.297
()9.877.818

199.096.754
1.331.893.499
1.871.641
-

-

44.232.020
5.587.532
-

41.660.699
6.913.022
-

92.976.705
12.739.016
-

153.646.993
5.921.286
()22.508.831

2.470.843
180.426
-

199.096.754
1.666.880.759
33.212.923
()22.508.831

75.423.552

-

1.460.080

-

-

-

-

76.883.632

29.051.053
1.438.239.745

120.443.145
120.443.145

51.279.632

48.573.721

105.715.721

137.059.448

2.651.269

اإلهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2015
إضافات (إيضاح )21
استبعادات
في  31ديسمبر 2015
إضافات (إيضاح )21
استبعادات
في  31ديسمبر 2016

112.848.450
52.021.299
164.869.749
57.557.383
222.427.132

4.817.726
4.817.726

23.241.208
6.480.322
29.721.530
6.707.258
36.428.788

12.798.906
8.349.034
21.147.940
10.026.207
31.174.147

33.465.739
6.445.625
39.911.364
8.305.739
48.217.103

95.932.757
15.630.463
()8.082.350
103.480.870
12.923.534
()20.020.989
96.383.415

1.236.485
145.800
1.382.285
221.137
1.603.422

صافي القيمة الدفترية
الرصيد في  31ديسمبر 2016
الرصيد في  31ديسمبر 2015

1.215.812.613
1.167.023.750

115.625.419
-

14.850.844
14.510.490

17.399.574
20.512.759

57.498.618
53.065.341

40.676.033
50.166.123

1.047.846
1.088.558

()1

149.494.198
1.903.962.681
279.523.545
89.072.543
()8.082.350
360.513.738
100.558.984
()20.020.989
441.051.733
1.462.910.948
1.306.367.021

يتم إنشاء المباني على أرض مستأجرة من دولة قطر .تكلفة اإليجارات صغيرة وبالتالي ال يتم اإلبالغ عنها بصفة منفصلة .في  31ديسمبر  2016تم رهن مباني بقيمة دفترية تبلغ 846
مليون لاير قطري ( 856مليون لاير قطري في  )2015مقابل قرض ألجل (إيضاح  )15القرية اللوجستية بقطر.
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أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 31ديسمبر 2016
250.725.012
922.595.201
()76.883.632
1.096.436.581

الرصيد في  1يناير
إضافات
محول للممتلكات واآلالت والمعدات (إيضاح )5
محول لالستثمارات العقارية (إيضاح )7
الرصيد في  31ديسمبر

 31ديسمبر 2015
250.842.979
199.733.787
()199.096.754
()755.000
250.752.012

تشتمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفة أساسية على إنشاءات في القرية اللوجستية بقطر المرحلة الخامسة
ومشروع بوصلبة ومشروع راس لفان.
كانت تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016بمبلغ  21.7مليون لاير قطري (2.8
مليون لاير قطري في  .)2015المتوسط المرجح للمعدل المستخدم لتحديد مبلغ تكاليف االقتراض المؤهل للرسملة
هو  %3.60في السنة ( %3.40في  )2015وهو معدل الفائدة الفعلي لالقتراض المحدد .تم رهن مبنى قيد اإلنشاء
في مقابل بعض القروض (إيضاح .)15
7

االستثمارات العقارية
أراضي

مباني

اإلجمالي

111.545.185

61.423.675

172.968.860

755.000
3.630.450
65.809.125
357.761

755.000
12.528.410
186.252.270
357.761

()29.051.053
37.115.833

()149.494.198
37.115.833

الرصيد في  1يناير 2015
تحويالت من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
(إيضاح )6
8.897.960
أرباح القيمة العادلة
120.443.145
الرصيد في  31ديسمبر 2015
أرباح القيمة العادلة
مصنف إلى ممتلكات وآالت ومعدات
()120.443.145
(إيضاح )5
الرصيد في  31ديسمبر 2016

تشتمل االستثمارات العقارية للمجموعة على ثالثة عقارات تحت إيجارات تشغيلية وقد تم تأجيرها من الباطن إلى
أطراف ثالثة بغرض جني إيرادات من اإليجار.
تم إجراء التقييمات العادلة لالستثمارات العقارية الثالثة كما في  23نوفمبر  2016من جانب مكتب الحق لإليجار
والعقارات وهو مقيم مستقل معتمد لديه المؤهالت المهنية المعترف بها وذات الصلة ويملك خبرة حديثة عن مواقع
وفئات االستثمارات العقارية التي سيتم تقييمها.
تم تقييم االستثمارات العقارية باستخدام منهج السوق المقارن .بموجب منهج السوق المقارن يتم تقدير القيمة العادلة
للعقار استنادا إلى المعامالت المماثلة .يستند منهج السوق المقارن على مبدأ االستبدال والذي ال يقوم المشتري
المحتمل بموجبه بدفع مبلغ للعقار أكثر من تكلفة شراء عقار بديل مماثل .تفترض اإلدارة بأن اتفاقيات اإليجار مع
حكومة دولة قطر والتي لها تواريخ انتهاء سيتم تجديدها بصورة ال متناهية .نتيجة لذلك فهي ال تتوقع انخفاض
القيمة العادلة لهذه العقارات عند مقاربة فترات االتفاقيات لتواريخ نهايتها .وحدة المقارنة المستخدم من جانب المقيم
هي القيمة المهلكة للمباني بالمتر المربع وسعر السوق للقدم المربع بالنسبة لألرض.
بتاريخ  1يناير  2016شغلت المجموعة إجزاء إضافية هامة من األرض في مشروع "إم آي سي" "شارع "2
ومشروع "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 "( 40استثمارات عقارية") مما 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 (إيضاح .)5
25
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االستثمارات العقارية (تابع)
تم االعتراف بالمبالغ التالية في الربح أو الخسارة:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

15.245.936

18.919.021

إيراد اإليجار (إيضاح )20
مصروفات التشغيل المباشرة الناتجة من االستثمار العقاري الذي
608.016
ينتج إيراد إيجار
94.800
مصروفات التشغيل المباشرة التي لم تنتج إيراد إيجار
8

608.016
2.972.381

موجودات غير ملموسة وشهرة
شهرة

()1

التكلفة
الرصيد
يناير/2015
98.315.463
ديسمبر 2015
الرصيد في  1يناير
98.315.463
2016
في

عالمات تجارية
() 2

اإلجمالي

1
31

إضافات
الرصيد في  31ديسمبر
2016
اإلطفاء المتراكم:
في  1يناير 2015
إطفاء (إيضاح )21
في  31ديسمبر 2015
إطفاء (إيضاح )21
في  31ديسمبر 2016

10.231.500

- 52.780.500

161.327.463

10.231.500

- 52.780.500

161.327.463

-

-

-

98.315.463

10.231.500

3.826.370 52.780.500

165.153.833

-

5.475.060
792.740
6.267.800
792.740
7.060.540

- 21.112.200
- 5.278.050
26.390.250
172.018 5.278.050
172.018 31.668.300

26.587.260
6.070.790
32.658.050
6.242.808
38.900.858

3.170.960
3.963.700

3.654.352 21.112.200
- 26.390.250

126.252.975
128.669.413

القيم الدفترية
في  31ديسمبر 98.315.463 2016
في  31ديسمبر 98.315.463 2015

()1

عقود العمالء
وعالقات العمالء
()2
ذوي العالقة

انظمه حاسب آلى

3.826.370

3.826.370

ختبار انخفاض قيمة الشهرة:

تم االعتراف بالشهرة الناتجة عن اإلستحواذ على أجيلتي ذ.م.م في نوفمبر  2010ويتم اختبارها النخفاض القيمة
مرة واحدة سنويا على األقل.
الشهرة التي يتم اختبارها النخفاض القيمة يتم تخصيصها على الوحدات المنتجة للنقد التالية التي تم اقتناؤها مع
أجيلتي ذ.م.م وهي تمثل العالوة المدفوعة عن اإلستحواذ على (أي المبلغ المدفوع بالزيادة عن إجمالي القيم العادلة
الفردية لصافي موجوداتها).
القيمة الدفترية للشهرة
 31ديسمبر 2015
 31ديسمبر 2016

الوحدات المنتجة للنقد

53.090.350
45.225.113
98.315.463

العمليات اللوجستية
عمليات الشحن والنقل
اإلجمالي

53.090.350
45.225.113
98.315.463

يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تتعلق بها الشهرة .عندما
يكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمته الدفترية يتم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة.
26
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موجودات غير ملموسة وشهرة (تابع)
يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد أعاله استنادا إلى عمليات احتساب القيمة قيد االستخدام
باستخدام توقعات التدفقات النقدية من الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات.

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات احتساب القيمة قيد االستخدام:
العمليات اللوجستية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2015
2016
معدل زيادة النمو المركب
معدل طويل األجل
معدل الخصم

%7.50
%3.00
%11.20

%10.94
%3.00
%13.10

عمليات الشحن والنقل
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2015
2016
%9.37
%3.00
%12.20

%7.50
%3.00
%14.50

حددت اإلدارة حجم معدل نمو سنوي مركب لكل وحدة منتجة للنقد على مدى التوقع لمدى خمس سنوات ليكون
االفتراض الرئيسي .حجم المبيعات في كل فترة هو المحرك الرئيسي لإليراد والتكاليف .يستند حجم معدل النمو
السنوي المركب على األداء السابق وتوقعات اإلدارة من النمو بالسوق.
تتسم معدالت النمو طويل األجل المستخدمة باالنسجام مع التوقعات المدرجة في تقارير العمل .ال تتجاوز معدالت
النمو النهائي متوسط معدل النمو طويل األجل لألعمال التجارية التي تعمل بها الوحدات المنتجة للنقد.
تمثل معدالت الخصم التقييم الحالي للسوق للمخاطر المحددة لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد .يستند احتساب
معدل الخصم على ظروف محددة خاصة بالمجموعة وبقطاعاتها العاملة.
استنادا إلى اختبار انخفاض القيمة المذكور أعلها توصلت اإلدارة إلى نتيجة أنه ليس هناك انخفاض في قيمة الشهرة
(لم يتم تحديد انخفاض في القيمة في سنة .)2015
()2

عقود العمالء وعالقات العمالء ذات الصلة واالسم التجاري تمثل موجودات غير ملموسة مقتناة من خالل اقتناء
أجيليتي ذ.م.م في نوفمبر  .2010في ذلك الوقت حددت اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية لهذه الموجودات غير الملموسة
على أنه  10سنوات من العمر اإلنتاجي.

()3

توصلت اإلدارة إلى نتيجة مفادها أنه وكما في  31ديسمبر  2016ليس هناك انخفاض في قيمة هذه الموجودات (لم
يتم تحديد انخفاض في القيمة في سنة .)2015

9

ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة اخرى
ذمم تجارية مدينة
ناقصا :مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة ()1
ذمم تجارية مدينة ،بالصافي
مقدمات لموردين
إيرادات مستحقة
مدفوعات مقدما
ذمم مدينة أخرى
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

310.471.651
()22.156.970
288.314.681
80.954.767
47.711.233
88.155.592
16.184.407
521.320.680

227.241.602
()20.880.637
206.360.965
195.355.614
39.977.064
62.771.108
8.882.313
513.347.064
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ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى (تابع)
( )1مخصص انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة:
 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

20.880.637
1.276.333
22.156.970

14.780.843
6.099.794
20.880.637

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

1.220.897
82.003.667
395.000.000
10.412.353
488.636.917

1.153.207
113.053.016
35.000.000
437.244.532
586.450.755

الرصيد في  1يناير
المخصص المكون خالل السنة (إيضاح )21
الرصيد في  31ديسمبر
10

نقد وما في حكم النقد
نقد بالصندوق
وديعة بنكية  -حساب
وديعة بنكية  -حساب الوديعة ()2
وديعة بنكية  -حساب الوديعة المقيدة ()3
جاري()1

()1

ال تحتسب فوائد عن الحسابات الجارية.

()2

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

()3

تمثل حسابات الودائع المقدية توزيعات األرباح غير المطالب بها من قبل مساهمي الشركة.

النقد وما في حكم النقد مقيم بالرياالت القطرية بصفة أساسية.
11

رأس المال
رأس المال المصرح به والمدفوع
بالكامل:
أسهم عادية بقيمة  10رياالت قطرية
للسهم كما في  1يناير 31 /ديسمبر

 31ديسمبر 2016
القيمة
عدد األسهم

58.603.148

 31ديسمبر 2015
القيمة
عدد األسهم

586.031.480

47.560.975

475.609.750

التغيرات في األسهم المصدرة كانت على النحو التالي:
عدد األسهم

47.560.975
11.042.173
58.603.148

في  1يناير  31 / 2015ديسمبر 2015
إصدار أسهم
في  31ديسمبر 2016

القيمة

475.609.750
110.421.730
586.031.480

جميع األسهم العادية متساوية فيما يتعلق بباقي موجودات الشركة .يحق لحاملي هذه األسهم الحصول على توزيعات
األرباح التي يتم اإلعالن عنها من وقت آل خر كما يحق لهم التصويت بصوت واحد مقابل كل سهم في اجتماعات
الجمعية العمومية للشركة.
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األسهم المكتتب بها ولم يتم إصدارها بعد
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي عقد بتاريخ  13سبتمبر  2015قرر المساهمون زيادة رأس
مال الشركة من خالل إصدار أسهم حقوق عن طريق طرح أسهم جديدة لالكتتاب بمعدل سهم واحد لكل أربعة أسهم
يحتفظ بها المساهمون المستحقون.
المساهمون المستحقون بالشركة هم أولئك المساهمون الواردة أسماؤهم في سجالت المساهمين المحفوظة لدى
بورصة قطر كما في نهاية يوم عمل  12أكتوبر  .2015يحق لهؤالء المساهمين الحصول على أسهم جديدة بسعر
 38.5لاير قطري للسهم ( 10لاير قطري القيمة االسمية  28.5 +لاير قطري عالوة إصدار) للسهم فيما عدا أية
أسهم تطلب بالزيادة عن االستحقاق والتي يجب أن يتم تخصيصها على أساس سعر سهم الشركة في بورصة قطر
في تاريخ اإلقفال السابق لتاريخ االكتتاب .كانت فترة االكتتاب ما بين  8نوفمبر  2015و 25نوفمبر .2015
اعتمدت السلطات التنظيمية لدولة قطر األسهم الجديدة في  27يناير  2016وتم إصدارها .وبالتالي ،تم إعادة
تصنيفها إلى رأس مال الشركة (إيضاح .)11

13

االحتياطي القانوني
وفقا لنصوص قانون الشركات القطري رقم  11لعام  2015يجب تحويل ما يعادل  %10من صافي ربح السنة
لكل شركة تأسست في دولة قطر إلى حساب احتياطي قانوني إلى أن يعادل رصيد هذا االحتياطي القانوني نسبة
 %50من رأس المال المدفوع للشركة .لم تقم أي من شركات المجموعة بإجراء تحويل إلى احتياطيها القانوني
خالل السنة الحالية حيث أن أرصدة االحتياطي القانوني لهذه الشركات قد وصل إلى نسبة  %50من رؤوس
أموالها في السنوات السابقة .ال يمكن استخدام االحتياطي القانوني إال ألغراض محددة ،وغير متاح للتوزيع ويخضع
ألحكام القانون المذكور أعاله بناء على خفض رأس المال.

14

توزيعات األرباح
في اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد بتاريخ  5يناير  2017تم اقتراح عن توزيعات أرباح فيما يتعلق بالسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2016بمبلغ  1.6لاير قطري للسهم .ال تظهر هذه البيانات المالية الموحدة هذه التوزيعات المستحقة
الدفع والتي ستتم المحاسبة عنها في حقوق ملكية المساهمين كمخصص من األرباح المدورة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2017
كانت توزيعات األرباح المعلنة فيما يتعلق بربح السنة المنتهية في  31ديسمبر  2015بمبلغ  87.904.707لاير
قطري أو  1.5لاير قطري للسهم .تم دفعها في سنة  .2016كانت توزيعات األرباح المعلنة فيما يتعلق بربح السنة
المنتهية في  31ديسمبر  2014بمبلغ  71.341.463لاير قطري أو  1.5لاير قطري للسهم .تم دفعها في سنة
.2015

15

القروض والتسهيالت
كانت التغيرات في القروض البنكية على النحو التالي:
في  1يناير
إضافات
تسديدات
فوائد فترة السماح تم تعليتها على القرض
في  31ديسمبر
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 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

1.373.175.007
654.503.620
()154.779.184
3.024.309
1.875.923.752

1.062.731.651
330.932.070
()32.631.676
12.142.962
1.373.175.007
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القروض والتسهيالت (تابع)
قرض القرية اللوجستية بقطر ()1
قروض ألجل  -بو صلبة ()2
قروض لمشاريع أخرى ()3
قروض ألجل أخرى ()4

سنوات االستحقاق

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

2023-2022
2025
2025-2022
2018

1.080.742.114
695.497.396
70.670.765
29.013.477
1.875.923.752

1.033.095.042
181.375.278
65.021.084
93.683.603
1.373.175.007

معروضة في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
الجزء متداولة
الجزء غير متداولة

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

193.956.482
1.681.967.270
1.875.923.752

141.636.259
1.231.538.748
1.373.175.007

()1

تم الحصول على تسهيل قرض ألجل بمبلغ  1.274مليون لاير قطري من بنوك قطرية لتمويل إنشاء
وتطوير القرية اللوجستية بقطر الكائنة على شارع  52بالمنطقة الصناعية .بدأ سداد هذا التسهيل في أبريل
 .2013يحمل التسهيل ألجل مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس بنسبة
 %4 - %3.2في السنة .تسهيل القرض ألجل مضمون بمباني المجموعة في القرية اللوجستية والتنازل
عن اإليرادات من عمليات القرية اللوجستية للمقرض.

()2

تم الحصول على هذه القروض ألجل من مؤسسات مالية قطرية لتمويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التي
تخص بوصلبة بالمجموعة .تحمل هذه القروض ألجل مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي
مضافا إليه نقاط أساس بنسبة  %4 - %3.25في السنة .القروض مضمونة بالعقارات ذات الصلة بالتمويل.

()3

تم الحصول على قرض ألجل بمبلغ  71.1مليون لاير قطري من إحدى المؤسسات المالية القطرية بغرض
تمويل مشاريع رأسمالية أخرى خاصة بالشركة .يبدأ سداد هذا التسهيل في مايو  .2016يحمل هذا القرض
مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس تتراوح ما بين  %3.2إلى %4
في السنة.

()4

تم الحصول على قرض ألجل بمبلغ  123مليون لاير قطري من إحدى المؤسسات المالية القطرية بغرض
تمويل المشاريع الرأسمالية للمجموعة .بدأ سداد هذا التسهيل في نوفمبر  .2013يحمل هذا القرض
مصروفات تمويل بمعدل مصرف قطر المركزي مضافا إليه نقاط أساس تبدأ من  %3.25إلى  %5.1في
السنة .القرض مضمون بضمانات من الشركة والتنازل عن اإليرادات للمقرض.
تقترب القيم األسمية لقروض وتسهيالت الشركة من القيمة الدفترية .القيم الدفترية مقيمة باللاير القطري.
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باللاير القطري

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على النحو التالي:

17

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

الرصيد في  1يناير
مخصص مكون (إيضاح )21
مخصص مستخدم

22.807.254
5.342.157
()1.641.938

17.899.003
6.298.363
()1.390.112

الرصيد في  31ديسمبر

26.507.473

22.807.254

ذمم تجارية دائنة ومستحقات

ذمم تجارية دائنة
مصروفات مستحقة
ذمم دائنة أخرى
محتجزات دائنة
مخصص المساهمة في صندوق األنشطة االجتماعية والرياضية
()1

()1

18

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

42.460.321
98.064.239
80.884.702
96.845.303

16.218.595
57.616.271
79.233.547
19.674.490

5.141.650

4.628.929

323.396.215

177.371.832

وفقا للقانون القطري رقم  13لسنة  2008قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ  5.1مليون لاير قطري
( 4.6مليون لاير قطري في سنة  )2015كمساهمة في صندوق تطوير األنشطة االجتماعية والرياضية
بدولة قطر .يمثل هذا المبلغ نسبة  %2.5من صافي ربح السنة.

األطراف ذات العالقة

معامالت األطراف ذات العالقة
التعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الربح أو الخسارة الموحد على النحو التالي:

شبكة أجيليتي
شبكة أجيليتي

طبيعة المعامالت

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

إيرادات
مشتريات خدمات

21.486.269
23.301.657

7.064.121
35.274.938

أرصدة األطراف ذات العالقة
األرصدة مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان المركز المالي الموحد تحت الحسابات والذمم المدينة األخرى
والحسابات والذمم الدائنة األخرى على على النحو التالي:

مستحق من شبكة أجيليتي
مستحق لشبكة أجيليتي

31

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

8.653.901
4.749.971

886.885
4.357.415
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باللاير القطري

األطراف ذات العالقة (تابع)
تعويضات كبار موظفي اإلدارة
التعويضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة خالل الفترة على النحو التالي:

منافع قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
19

14.156.833
84.000
14.240.833

12.567.483
84.000
12.651.483

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

589.296.733
260.233.833
849.530.566

535.443.532
252.500.582
787.944.114

اإليرادات
عمليات لوجيستية
شحن ونقل

20

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

إيرادات أخرى ،بالصافي
إيراد إيجار من استثمار عقاري
ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات أخرى

32

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

15.245.936
1.062.476
1.943.581
18.251.993

18.919.021
88.982
165.606
19.173.609
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باللاير القطري

المصروفات حسب طبيعتها

تكاليف لوجستية
النقل والشحن
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تكاليف الموظفين
مخصص مكافأة نهاية خدمة موظفين (إيضاح )16
عقود من الباطن لعمالة
إهالك ممتلكات وآالت ومعدات (إيضاح )5
إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )8
مخصص انخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة (إيضاح )9
إصالحات وصيانة
أتعاب قانونية ومهنية
إيجار
مصروفات وقود
كهرباء ومياه
تأمين
اتصاالت وبريد
مصروفات دعاية وإعالن
مصروفات سفر
رسوم تراخيص وتسجيل
تكاليف أخرى

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

62.611.931
178.537.235
8.500.000
171.194.275
5.342.157
4.456.752
100.558.984
6.242.808
1.276.333
32.898.912
2.348.185
3.195.655
10.226.124
19.651.863
5.086.857
1.769.040
707.180
983.507
3.324.634
15.790.121
634.702.553

41.644.037
171.657.537
7.500.000
165.317.973
6.298.363
3.580.182
89.072.543
6.070.790
6.099.794
33.854.685
3.226.202
3.014.819
16.949.871
14.196.824
4.725.441
2.135.289
1.140.937
823.712
1.992.116
20.313.488
599.614.603

تم تقسيم المصروفات على أنها مباشرة ومصروفات إداريه و مصروفات أخرى على النحو التالي:

تكاليف مباشرة
مصروفات إدارية ومصروفات أخرى
22

541.160.933
93.541.620
634.702.553

501.462.357
98.152.246
599.614.603

تكاليف تمويل ،بالصافي
إيراد الفائدة على الودائع لدى بنوك
مصروف الفائدة على القروض

23

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

()10.451.513
38.223.287
27.771.774

()231.449
35.105.832
34.874.383

العائدات على السهم
تحتسب العائدات على السهم الواحد بقسمة صافي ربح السنة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة.
لم يكن هناك أسهم مخففة محتملة قائمة في أي وقت أثناء الفترة ،وبالتالي فإن األرباح المخففة للسهم تساوي األرباح
األساسية للسهم.

33
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باللاير القطري

العائدات على السهم (تابع)

الربح المنسوب إلى مالكي الشركة
المتوسط المرجح لألسهم
العائد األساسي والمخفف للسهم

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

205.665.993
58.114.997

185.157.147
51.389.632

3.54

3.60

تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم على النحو التالي:

األسهم المؤهلة في  1يناير
أثر حقوق اإلصدار

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

47.560.975
10.554.022
58.114.997

47.560.975
3.828.657
51.389.632

أنشأت الشركة حقوق إصدار  11.042.173سهما في  27يناير  2016بسعر حقيقي  38.5لاير قطري للسهم
وسعر اعتباري لحقوق سابقة يتكون من  62.04لاير قطري للسهم.
24

الطوارئ واالرتباطات

خطابات ضمان
ضمانات حسن أداء

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

29.715.022
143.703.876
173.418.898

23.812.992
136.753.562
160.566.554

دخلت المجموعة في ارتباطات رأسمالية فيما يتعلق ببعض عقود اإلنشاءات بمبلغ  214مليون لاير قطري (789
مليون لاير قطري في سنة .)2015
25

اإليجارات التشغيلية

اإليجارات كمستأجر
تقوم المجموعة باستئجار عدد من قطع األراضي بموجب عقود إيجار تشغيلي وهي إيجارات تستمر بصورة نموذجية
لفترات تتراوح ما بين  5إلى  30سنة مع خيار بتجديد اإليجار بعد ذلك التاريخ.
تم تصنيف هذه اإليجارات منذ الدخول فيها على أنها إيجارات تشغيلية .ليس لدى المجموعة حصة في القيمة الباقية
لألرض .نتيجة لذلك تم تحديد أن جميع مخاطر وعوائد األرض تبقى لدى المؤجر.
كان الحد األدنى لإليجارات المستقبلية المستحقة الدفع بموجب إيجارات تشغيلية غير قابلة لإللغاء على النحو التالي:

مستحقة الدفع خالل سنة
مستحقة الدفع بعد سنة وال تزيد عن خمس سنوات
مستحقة الدفع خالل أكثر من خمس سنوات

34

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

4.331.220
17.294.614
47.813.522
69.439.356

3.473.059
13.892.237
39.999.961
57.365.257
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باللاير القطري

اإليجارات التشغيلية (تابع)
المبالغ المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد فيما يتعلق بإيجارات قطعة األرض على النحو التالي:
 31ديسمبر 2016
()4.939.401
15.245.936
10.306.535

مصروفات اإليجار
إيراد إيجار من الباطن

 31ديسمبر 2015
()2.987.720
18.919.021
15.931.301

اإليجارات كمؤجر
هناك عدد من قطع األراضي التي استأجرتها المجموعة من دولة قطر (أنظر أعلها) تم إيجارها من الباطن ألطراف
ثالثة وقد تم تصنيفها كاستثمارات عقارية (إيضاح رقم .)7
كان الحد األدنى إليراد اإليجارات المستقبلية المستحقة بموجب إيجارات غير قابلة لإللغاء على النحو التالي:

أقل من سنة واحدة
ما بين سنة واحدة وخمس سنوات
26

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

12.282.186
8.688.280
20.970.466

12.775.452
11.368.408
24.143.860

معلومات القطاع

أساس تقسيم القطاعات
لدى المجموعة األقسام اإلستراتيجية الثالثة التالية وهي القطاعات التي يصدر عنها التقرير .توفر هذه األقسام
خدمات مختلفة وتديرها المجموعة بصفة مستقلة ألغراض اتخاذ القرارات بخصوص تخصيص الموارد وتقييم
األداء.
يصف الملخص التالي عمليات كل قطاع من القطاعات الصادر عنها التقرير:
العمليات
التخزين والمناولة والتعبئة والنقل
خدمات النقل البري والجوي والبحري
المتاجرة

القطاعات الصادر عنها التقرير
العمليات اللوجستية
الشحن
أخرى

يقوم الرئيس التنفيذي للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم مرة واحدة كل ربع سنة على األقل.
هناك مستوى متفاوت من التكامل بين قطاعات العمليات اللوجستية والشحن .يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات
على أساس تجاري حر.

35

شركة الخليج للمخازن ش.م.ق.ع.
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
26
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معلومات القطاع (تابع)
يعرض الجدول التالي معلومات اإليراد والربح بخصوص القطاعات التشغيلية للمجموعة:
 31ديسمبر 2016
ربح القطاع
إيرادات القطاع
القطاعات التشغيلية
العمليات اللوجستية
الشحن
غير مخصصة

589.296.733
260.233.833
849.530.566

 31ديسمبر 2015
ربح القطاع
إيرادات القطاع

167.474.112
12.231.471
25.960.410
205.665.993

535.443.532
252.500.582
787.944.114

145.607.248
11.451.416
28.098.483
185.157.147

يعرض الجدول التالي موجودات القطاع كما في  31ديسمبر  2016و 31ديسمبر :2015
 31ديسمبر 2016
القطاعات التشغيلية
العمليات اللوجستية
الشحن
أخرى
غير مخصصة

3.115.927.732
175.690.462
9.651.562
440.121.420
3.741.391.176

 31ديسمبر 2015
2.157.693.238
163.418.805
8.810.224
650.613.421
2.980.535.688

يتم جني إيراد القطاع بصفة أساسية من دولة قطر .اإليراد الذي يتم جنيه من الخارج غير هام.
27

إدارة المخاطر المالية

مخاطر االئتمان
ينشأ تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من إخالل الطرف المقابل بينما الحد األق صى للتعرض للمخاطر مساوي
للقيمة الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أدناه .ال تحتفظ المجموعة بأي ضمان إضافي كضمانات:

أرصدة لدى البنوك
ذمم تجارية مدينة
ذمم مدينة أخرى

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر2015

487.416.020
288.314.681
16.184.407
791.915.108

585.297.548
206.360.965
8.882.313
800.540.826

التحليل العمري للذمم التجارية المدينة كما يلي:

لم تتجاوز موعد استحقاقها
تجاوزت موعد استحقاقها  30 – 0يوم
تجاوزت موعد استحقاقها  60 – 31يوم
تجاوزت موعد استحقاقها  90 – 61يوم
أكثر من  90يوما

36

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

11.806.289
57.945.121
59.889.220
37.205.403
121.468.648
288.314.681

28.497.265
43.492.295
36.650.813
20.239.878
77.480.714
206.360.965
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باللاير القطري

إدارة المخاطر المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
القيم الدفترية للذمم التجارية واألخرى المدينة للمجموعة مقيمة بصفة أساسية باللاير القطري.

مخاطر السيولة
في تاريخ التقرير ستؤدي التغييرات الممكنة على نحو معقول بـدددددد  100نقطة أساس إلى زيادة ( /انخفاض) حقوق
الملكية والربح أو الخسارة بالمبالغ الموضحة أدناه:

قروض بمعدالت فائدة متغيرة

 31ديسمبر 2016

 31ديسمبر 2015

18.759.238

13.731.750

يلخص الجدول التالي مواعيد استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة في  31ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية
غير المخصومة.
التدفقات النقدية
التعاقدية

2016

القيمة الدفترية

ذمم تجارية دائنة
قروض
في  31ديسمبر

(- )318.254.565
()318.254.565
318.254.565
)761.739.632( )1.181.145.475( )246.302.458( )2.189.187.565( 1.875.923.752
)761.739.632()1.181.145.475( )564.557.023( )2.507.442.130( 2.194.178.317
التدفقات النقدية
التعاقدية

 12 - 1شهر

 12 - 1شهر

 5 - 1سنوات

 5 - 1سنوات

2015

القيمة الدفترية

ذمم تجارية دائنة
قروض
في  31ديسمبر

(- )172.742.903
()172.742.903
172.742.903
)741.447.043( )183.678.537( )1.591.335.862( 1.373.175.007
)741.447.043( )356.421.440( )1.764.078.765( 1.545.917.910

أكثر من  5سنوات

أكثر من  5سنوات
()666.210.282
()666.210.282

قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة
تجارية بالسوق الحر.
ال تفصح اإلدارة عن القيم العادلة لألدوات المالية (الذمم التجارية واألخرى المدينة والنقد وما يعادل النقد والقروض
من بنوك والذمم التجارية واألخرى الدائنة) ألن قيمها الدفترية مقاربة لقيمها العادلة.
28

أرقام المقارنة
تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة للسنة السابقة ،متى كان ذلك ضروريا ،لتتفق مع طريقة العرض للسنة الحالية.
ال تؤثر إعادة التصنيفات على صافي الربح أو صافي الموجودات أو حقوق ملكية الصادر عنها التقرير سابقا.

37
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باللاير القطري

األحداث الالحقة
ليست هناك أحداث هامة بعد تاريخ التقرير يمكن أن يكون لها مدلوالت على فهم هذه البيانات المالية الموحدة.
تقرير مدقق الحسابات المستقل وارد في الصفحات من  2إلى .5
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