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شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. إلى مجلس إدارة 

مقدمة
قد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لشركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. ("الشركة") وشركاتها ل

، ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في  التابعة (یشار إليهم جميعًا بـ "المجموعة")، والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي الموحد  

واإلاوبيان  ٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةالفترتي الثالثة أشهر و المرحلي الموحدیرادات الشاملة األخرى لربح أو الخسارة 

أشهر لتسعةلفترة االمرحلي الموحدالنقدیة  التدفقاتبيانو ، المرحلي الموحدلتغيرات في حقوق الملكيةا بيان  ، و ٢٠٢٢سبتمبر

.  األخرى المنتهية في ذلك التاریخ، واإلیضاحات المتممة 

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة وفقًا لمعيار المحاسبة 

إن مسؤوليتنا هي إصدار نتيجة حول هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  .  “التقاریر المالية المرحلية"٣٤الدولي رقم  

الموحدة استنادا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.  

نطاق المراجعة 
"مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بإجراءات المراجعة رقم  

تشتمل أعمال مراجعة المعلومات المالية المرحلية على االستفسار من المسؤولين عن األمور المالية  ق المستقل للمنشأة".  المدق

والمحاسبية وتطبيق إجراءات مراجعة تحليلية باإلضافة إلى إجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثيرًا عن نطاق  

دقيق الدولية وبالتالي ال یمكننا من الحصول على التأكيد الذي یجعلنا على علم بكافة األمور  التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير الت

الهامة التي یمكن تحدیدها من خالل أعمال التدقيق. وعليه، فإننا ال نبدي رأیًا حول أعمال التدقيق.  

النتيجة 
ت المالية المرحلية المختصرة الموحدة المرفقة لم یتم إعدادها،  بناًء على مراجعتنا، لم یسترع انتباهنا ما یجعلنا نعتقد بأن البيانا 

.٣٤من كافة النواحي المادیة، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

عن إرنست ویونـغ

ــــــ  ـــــــــادرــــــــاد نــــــــــ زیــ ـــــ
٢٥٨سجل مراقبي الحسابات رقم 

٢٠٢٢أكتوبر٢٥الدوحة في 
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المرحلية المختصرة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالية٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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الموحد واإلیرادات الشاملة األخرى المرحليالربح أو الخسارة بيان 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر لتسعةالثالثة أشهر وا لفترتي  

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةالفترةسبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
) مراجعة((مراجعة) ) مراجعة((مراجعة) إیضاحات 

١٧٣٩٠٬٥٩٨٬٣٢٨٣٢٣٬٧٦٢٬٧٣٥١٬١٠٩٬٦٩٧٬٢٩٢٩٤٧٬٧٨٣٬٨٩٥اإلیرادات 
(٦٥٠٬٧٤٥٬٥٥٨)(٧٩٣٬٥٧٩٬٨٣٦)(٢٢٢٬٥٠٧٬٦١٦)(٢٨٠٬٢٨٦٬٨٥٦)١٨مباشرةالف  يلا تكال

١١٠٬٣١١٬٤٧٢١٠١٬٢٥٥٬١١٩٣١٦٬١١٧٬٤٥٦٢٩٧٬٠٣٨٬٣٣٧إجمالي الربح 
١٧٥٬٦٩٦٢١٥٬٧٥٩٦٤٨٬٤١٩٣٢٠٬٠٥١إیرادات أخرى 
(٨٢٬٨٩٥٬٧٠٥)(٩٥٬٨٣٢٬٦٥١)(٢٨٬٩٣٠٬٣٥٤)(٣٤٬٧٤٧٬٨٣٨)١٨إداریةو عمومية مصروفات 
٧٥٬٧٣٩٬٣٣٠٧٢٬٥٤٠٬٥٢٤٢٢٠٬٩٣٣٬٢٢٤٢١٤٬٤٦٢٬٦٨٣ربح التشغيل 

(٤٣٬٥٨٥٬٦٧١)(٣٧٬٩٥١٬٨٩٠)(١٣٬٨٨٤٬٢٢٣)(١٣٬٤٨٦٬٥٧٣)١٩تكاليف التمویل، بالصافي 

٦٢٬٢٥٢٬٧٥٧٥٨٬٦٥٦٬٣٠١١٨٢٬٩٨١٬٣٣٤١٧٠٬٨٧٧٬٠١٢قبل الضریبةربح ال

(١٬٧٧٢٬٠٧٣)(١٬٦٦٨٬٩٢٧)(٤٨١٬٣٧٥)(٥٥٣٬٣١٤)٢٠مصاریف ضریبة الدخل 
٦١٬٦٩٩٬٤٤٣٥٨٬١٧٤٬٩٢٦١٨١٬٣١٢٬٤٠٧١٦٩٬١٠٤٬٩٣٩ربح الفترة 

إیرادات شاملة أخرى: (خسائر) / 
یعاد تصنيفها  قد إیرادات شاملة أخرى 

إلى الربح أو الخسارة خالل فترات  
:الحقة

تحویل عمليات  فروقات صرف من 
(٥٤٬٥٩٥)(٣٬١٤٤٬١٦١)٤١٬١٧٧(٢١٠٬٦١٥)أجنبية 

٦١٬٤٨٨٬٨٢٨٥٨٬٢١٦٬١٠٣١٧٨٬١٦٨٬٢٤٦١٦٩٬٠٥٠٬٣٤٤الدخل الشامل للفترة  إجمالي 
الربح العائد إلى: 

٥٩٬٤١٠٬٨٨١٥٦٬١٦٣٬٠٦٩١٧٤٬٢٠١٬٥٠٠١٦٤٬٥٠٧٬٨٥٣مساهمي الشركة األم 
٢٬٢٨٨٬٥٦٢٢٬٠١١٬٨٥٧٧٬١١٠٬٩٠٧٤٬٥٩٧٬٠٨٦حصص غير مسيطرة

٦١٬٦٩٩٬٤٤٣٥٨٬١٧٤٬٩٢٦١٨١٬٣١٢٬٤٠٧١٦٩٬١٠٤٬٩٣٩
إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى: 

٥٩٬٢٠٠٬٢٦٦٥٦٬٢٠٤٬٢٤٦١٧١٬٠٥٧٬٣٣٩١٦٤٬٤٥٣٬٢٥٨مالكي الشركة األم  
٢٬٢٨٨٬٥٦٢٢٬٠١١٬٨٥٧٧٬١١٠٬٩٠٧٤٬٥٩٧٬٠٨٦حصص غير مسيطرة

٦١٬٤٨٨٬٨٢٨٥٨٬٢١٦٬١٠٣١٧٨٬١٦٨٬٢٤٦١٦٩٬٠٥٠٬٣٤٤
العائد للسهم: 

٢١٠٫١٠٠٫١٠٠٫٣٠٠٫٢٨العائد األساسي والمخفف للسهم  
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المرحلية المختصرة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالية٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية  
٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في لتسعةلفترة ا 

العائد إلى مساهمي الشركة األم 

أرباح مدورة احتياطي قانوني رأس المال
احتياطي صرف  
جمالي اإلالعمالت األجنبية

حصص غير  
إجمالي حقوق الملكية مسيطرة

ریال قطري قطري ریال ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٢٬٠٦٨٬٢٧٤٬٦٤٨١٤٬٥٨٧٬٨٥٣٢٬٠٨٢٬٨٦٢٬٥٠١(٥٤٣٬١٨٤)٢٠٢٢٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣٩٣٠٬٢٧٩٬٥٤٩ینایر ١في  كما

١٧٤٬٢٠١٬٥٠٠٧٬١١٠٬٩٠٧١٨١٬٣١٢٬٤٠٧-١٧٤٬٢٠١٬٥٠٠--ربح الفترة
(٣٬١٤٤٬١٦١)-(٣٬١٤٤٬١٦١)(٣٬١٤٤٬١٦١)---إیرادات شاملة أخرى  

١٧١٬٠٥٧٬٣٣٩٧٬١١٠٬٩٠٧١٧٨٬١٦٨٬٢٤٦(٣٬١٤٤٬١٦١)١٧٤٬٢٠١٬٥٠٠--إجمالي الدخل الشامل للفترة  
التغيرات في حصة ملكية شركة تابعة  

(١٠٬٥٧٥٬٨١١)-(١٠٬٥٧٥٬٨١١)-(١٠٬٥٧٥٬٨١١)--) ٢٣(إیضاح 
(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)--) ١٤توزیعات أرباح (إیضاح 
غير  حصص توزیعات أرباح مدفوعة لل

(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)-----) ١٤المسيطرة (إیضاح 

٢٬١٧٠٬١٥٣٬٠٢٨٩٬٤٤٨٬٧٦٠٢٬١٧٩٬٦٠١٬٧٨٨(٣٬٦٨٧٬٣٤٥)٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣١٬٠٣٥٬٣٠٢٬٠٩٠(مراجعة)  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠الرصيد في 

١٬٩٠٤٬٧٢٢٬٣٩٤(٢٬٩٢٦٬٠٢١)١٬٩٠٧٬٦٤٨٬٤١٥(٦١٤٬٦١٦)٢٠٢١٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣٧٦٩٬٧٢٤٬٧٤٨ینایر ١كما في 

١٦٤٬٥٠٧٬٨٥٣٤٬٥٩٧٬٠٨٦١٦٩٬١٠٤٬٩٣٩-١٦٤٬٥٠٧٬٨٥٣--الربح للفترة  
(٥٤٬٥٩٥)-(٥٤٬٥٩٥)(٥٤٬٥٩٥)---إیرادات شاملة أخرى  

١٦٤٬٤٥٣٬٢٥٨٤٬٥٩٧٬٠٨٦١٦٩٬٠٥٠٬٣٤٤(٥٤٬٥٩٥)١٦٤٬٥٠٧٬٨٥٣--إجمالي الدخل الشامل للفترة  
التغيرات في حصة الملكية في شركة تابعة  

١١٬٠٦٥٬٨١١١١٬٠٦٥٬٨١١-----) ٢٣(إیضاح 
(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)-(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)--) ١٤توزیعات أرباح (إیضاح 

٢٬٠١٣٬٤٩٨٬٥٢٥١٢٬٧٣٦٬٨٧٦٢٬٠٢٦٬٢٣٥٬٤٠١(٦٦٩٬٢١١)٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٥٢٬٥٠٦٬٨٠٣٨٧٥٬٦٢٩٬٤٥٣(مراجعة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠الرصيد في 
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المرحلية المختصرة الموحدة. جزءًا من هذه البيانات المالية٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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الموحد المرحليبيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في لتسعةلفترة ا 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيلتسعةفترة ال
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 
) مراجعة((مراجعة) إیضاحات 

أنشطة التشغيل 
١٨٢٬٩٨١٬٣٣٤١٧٠٬٨٧٧٬٠١٢لفترةل الربح قبل الضریبة 

: للبنود التاليةتعدیالت  
١٨١١٥٬٦٣٦٬٩٥٤١١٠٬٨٦٥٬٣٧٧استهالك عقارات وآالت ومعدات 

١٨١٠٬٣٦٢٬٧١٣١٢٬٣٨٨٬٤٦٣استهالك موجودات حق االستخدام  
١٨٢١٩٬٨٩٩٢٦٥٬٨٤٧إطفاء موجودات غير ملموسة 

١٠١٬٧٨٣٬٥٠٠٦٧٤٬٤١٧مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
(١٠٦٬٠٠٠)(٦٨٬٧٥٥)٦بيع عقارات وآالت ومعدات من ربح

١٨٧٬٢٨٧٬٧٤٩٧٬٢٤٨٬٧١٩للموظفين خدمةالنهایة مخصص مكافآت
(٢٬٧١٣٬٧٩٢)-١٩٨-بجائحة كوفيدمتعلقة یةإیجار اتإعفاء
١٩٣٢٬٣٠٠٬٢٩٣٣٧٬٥١١٬١٥٦ربح على التمویل اإلسالمي تكلفة 

١٩٥٬٨٥٩٬١٧٨٦٬٩٥٢٬٩٦٩على مطلوبات اإلیجار مصروف الفائدة 
(٨٧٨٬٤٥٤)(٢٠٧٬٥٨١)١٩ربح من حسابات لدى بنك إسالمي 

٣٥٦٬١٥٥٬٢٨٤٣٤٣٬٠٨٥٬٧١٤الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  
:تغيرات في رأس المال العاملال

(١٬٤٦٠٬٦٧٩)(٣٬٥٣٨٬٠٠٥)المخزون 
(١٠٤٬٤٩١٬٩٩٣)(١٩٢٬٤٨٥٬٨١٢)األخرى والذمم المدینة  الذمم التجاریة المدینة 
٨٦٬٣٢٣٬١٠٨٢٨٬٠٨٣٬٠٩٤والذمم الدائنة األخرى الذمم التجاریة الدائنة 

٢٤٦٬٤٥٤٬٥٧٥٢٦٥٬٢١٦٬١٣٦من أنشطة التشغيلالتدفقات النقدیة
(٤٬١٥٤٬٠٩١)(٣٬٤١٨٬١٨٥)مدفوعة للموظفين  المكافآت نهایة الخدمة  

(١٬٣٢٦٬٣٠٧)(١٬٧٩٢٬٢٧٩)الضریبة المدفوعة  

٢٤١٬٢٤٤٬١١١٢٥٩٬٧٣٥٬٧٣٨من األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدیة صافي 
أنشطة االستثمار

(٥٧٬٧٢٧٬٧٤٦)(٦٩٬٢٥١٬٦١٢)٦ومعدات  وآالت  شراء عقارات 
٦٢٨٬٤١٦٬٣٨٤١٠٦٬٠٠٠متحصالت من استبعاد عقارات وآالت ومعدات 

(٢٦٥٬٩٢٧٬٠٠٢)(١٨٩٬٩٥٦٬٦٩٨)مدفوعات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
٢٥٢٬٥٣٩٨٤٦٬٢٠٤ربح مستلم من حسابات لدى بنك إسالمي 

(١٠٬١٤٣٬٩٤٧)(٦٬٢٩٥٬٠٩٤)صافي الحركة في الحسابات المقيدة  
١٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠-یوًما ٩٠یتجاوز استحقاق أصلي بصافي الحركة في ودائع ألجل 

(١٦٧٬٨٤٦٬٤٩١)(٢٣٦٬٨٣٤٬٤٨١)یة نشطة االستثمار ي األ ف ةلمستخدمیة االنقدالتدفقاتصافي
أنشطة التمویل

٣١٦٬٤٩٧٬١٢٠٢٥١٬٤٦٩٬٨٥١متحصالت من تمویل إسالمي 
(٢١٨٬٥٢٥٬١٠٨)(٢٤٥٬١٠٠٬٣٦٧)تمویل إسالمي أقساط سداد 

(٥٬٥٧٣٬١٦٨)(١٣٬٥٤٩٬٦٦٨)مطلوبات إیجار سداد أصل مبلغ مدفوعات 
(٥٨٬٣٢٤٬٨٨٥)(٤٦٬٥٣٩٬٩٠٧)عة  مدفو تكلفة التمویل ال

(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)(٥٨٬٦٠٣٬١٤٨)١٤توزیعات أرباح مدفوعة  
-(١٢٬٢٥٠٬٠٠٠)١٤غير المسيطرةحصص توزیعات أرباح مدفوعة لل

(٨٩٬٥٥٦٬٤٥٨)(٥٩٬٥٤٥٬٩٧٠)أنشطة التمویلفي ةلمستخدمیة االنقدالتدفقاتصافي 
٢٬٣٣٢٬٧٨٩(٥٥٬١٣٦٬٣٤٠)في حكمه  النقد وما في (النقص) الزیادة صافي

(٧٨٬٦٢٦)(١٬٤٨٦٬٧٧٠)ة األجنبيالعمالت صرف ات قو صافي فر 
٢٠٩٬٣٨١٬٨٥٢١٠٧٬٨٥٦٬٣١٥في حكمه في بدایة الفترة النقد وما 
١١١٥٢٬٧٥٨٬٧٤٢١١٠٬١١٠٬٤٧٨في حكمه في نهایة الفترة النقد وما 
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معلومات حول الشركة ١
لســــنة ١١تأســــســــت شــــركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق. ("الشــــركة" أو "الشــــركة األم") وفقا ألحكام قانون الشــــركات التجاریة القطري رقم  

ــناعة في دولة قطر بموجب الســــــجل التجاري رقم ٢٠١٥ ــاهمة قطریة عامة وهي مســــــجلة لدى وزارة التجارة والصــــ ــركة مســــ ٢٧٣٨٦كشــــ
دولة قطر. الشـركة في أعمالو أنشـطة مقر یقع  . ٢٠٠٤مارس  ٢٢ة مدرجة في بورصـة قطر منذ  . أسـهم الشـرك٢٠٠٤مارس  ٢١بتاریخ  

. ، الدوحة، دولة قطر ٩٢مكتب الشركة المسجل في الطریق الدائري الرابع، مبنى رقم یقع 

ــ "المجموعة" وبشكل تشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على عمليات الشركة وشركاتها التابعة (یشار   ــــــــ إليهم مجتمعين بـــــ
فردي بـ "شركات المجموعة").

ئع  األنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ السنة الماضية هي توفير الخدمات اللوجستية (المخازن والمستودعات والنقل البري للبضا
) وخدمات الشحن (البري والبحري والجوي).للتخزین والحركة والنقل العالمي وتوزیع البرید السریع وإدارة السجالت

تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة على النحو التالي: 

المساهمة الفعلية  طبيعة النشاطبلد التأسيساسم الشركة التابعة 
للمجموعة 

سبتمبر٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

(المعروفة سابًقا باسم  م.م.لخدمات اللوجستية ذ.ل فالج
٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل دولة قطر ) أجيليتي ذ.م.م. 

٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والشحندولة قطر القابضة ذ.م.م. شركة الخليج للمخازن اللوجستية
٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات تكنولوجيا المعلومات دولة قطر ذ.م.م. ليد للتكنولوجيا

٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات الشحن دولة قطر فرایت ذ.م.م. أیون سي 
٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات الشحن دولة قطر ذ.م.م. ز سرفيسكونتينر برایم 
٪١٠٠٪ ١٠٠وكيل الشحن دولة قطر ز ذ.م.م. سرفيسشيبينغأیون 

دولة قطر ذ.م.م. انفيستمينتجي دبليو سي
االستثمار في األسهم  

والسندات والصنادیق لمالك  
٪٥١٪٥١التسجيل

٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر *برایم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.
٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر * ذ.م.م.سرفيسز كونتراك شيبينغ 

٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر * ذ.م.م. سرفيسز جي دبليو سي شيبينغ 
٪٥١٪٥١مالحي وكيل دولة قطر * للخدمات البحریة ذ.م.م.ازن  خ الخليج للم

ذ.م.م. (سابقا: شركة  اللوجستيةجي دبليو سي شركة 
تشغيل وإدارة المستودعات  مملكة البحرین) ش.ش.واللوجستيةجي دبليو سي 

٪١٠٠٪ ١٠٠العامة 
٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والشحنهولندا كونتراك جلوبال لوجيستكس بي في 
مجموعة جي  (سابقا: فالج لوجيستكتس سيرفسز ذ.م.م.

٪١٠٠٪ ١٠٠التخزین والنقل اإلمارات العربية المتحدة )  دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ذ.م.م.
٪١٠٠٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل سلطنة عمان .ش.و شركة الخليج للمخازن ش

انفيستمينتهي شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة جي دبليو سيم.م.وجي دبليو سي للخدمات البحریة ذ. .  * برایم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م
. ذ.م.م.
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تتمة  - معلومات حول الشركة١

:تفاصيل الشركات التابعة غير التشغيلية للمجموعة كما یلي

المساهمة الفعلية  األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالشركة التابعة 
للمجموعة 

سبتمبر٣٠
٢٠٢٢

دیسمبر ٣١
٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات تكنولوجيةالهند ليد للتكنولوجيا الهند الخاصة المحدودة 
فروع في  – جي دبليو سي المملكة العربية السعودیة 

٪١٠٠٪ ١٠٠إعداد وتطویر وإدارة المخازن المملكة العربية السعودیة الریاض والدمام وجدة 

٪١٠٠٪ ١٠٠التخزین والنقل جمهوریة نيجریاشركة الخليج للمخازن المحدودة 
٪١٠٠٪ ١٠٠المتاجرة في ونقل الكيماویات دولة قطر شركة الخليج للمخازن للكيماویات ذ.م.م. 

شركة الخليج للمخازن  ة یيبا للتجارة ذ.م.م. (سابقا: كشر 
٪١٠٠٪ ١٠٠المتاجرة في المواد الغذائيةدولة قطر ) للخدمات الغذائية ذ.م.م. 

٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات البرید السریع دولة قطر ذ.م.م. . یو.بى.اسشركة الخليج للمخازن إكسبریس 

المتاجرة في المواد الغذائية  دولة قطر مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م. 
٪٥١٪٥١والمواد االستهالكية األخرى 

اإلنشاءات العامة  عقود  دولة قطر الخليج للمخازن بومي للمشاریع ذ.م.م. 
٪٥١٪٥١(مقاوالت عامة) 

الخدمات اللوجستية والبرید  دولة قطر ش.م.ح. فرع جي دبليو سي لوجيستكس 
٪١٠٠٪ ١٠٠السریع 

٪١٠٠٪ ١٠٠بحري وكيل دولة قطر م.م. سينرجي لخدمات الشحن ذ.
٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات تكنولوجيا المعلومات دولة قطر م.م. دوكوسيف سوليوشنز ذ.

فالج لوجيستكتس سيرفسز فرع المنطقة الحرة بقطر  
الخدمات اللوجستية والبرید  دولة قطر ) بقطر فرع المنطقة الحرةأجيليتي(سابقا: 

-٪ ١٠٠السریع 

-٪ ١٠٠الخدمات اللوجستية والنقل المملكة العربية السعودیة ذ.م.م. فالج لوجيستكتس سيرفسز 

أیرو كيم لوجستيك ذ.م.م.  على شركة٪١٠٠بالكامل بنسبة  لالستحواذ  ")  تفاهمالمذكرة  ("، وقعت الشركة مذكرة تفاهم  ٢٠٢١في ینایر  
)Aero Chem Logistics W.L.L ( لم یتم استيفاء شروط  .في مدینة راس لفان الصناعيةالخاصة بها ومرفق تخزین المواد الكيميائية

. المعاملة بعد وفًقا لمذكرة التفاهم 



ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إیضاحات حول 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

-٨-

أسس اإلعداد  ٢
وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في لتسعةتم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة ا 

على أساس أنها ستستمر في المرحلية المختصرة الموحدة "التقاریر المالية المرحلية". أعدت المجموعة البيانات المالية –٣٤الدولي رقم 
حول هذا االفتراض. لقد توصلت  أعمالها على أساس مبدأ االستمراریة. یرى مجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك مادیة قد تلقي بعدم اليقين

ال  اإلدارة إلى حكم بأن هناك توقًعا معقوًال بأن لدى المجموعة موارد كافية لالستمرار في النشاط التشغيلي خالل المستقبل المنظور وبمدة 
شهًرا من نهایة فترة التقریر.١٢تقل عن 

القطري، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.تم عرض البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة بالریال  

دة  إن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد البيانات المالية الموح
. باإلضافة إلى ذلك، فإن  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في  السنویة، ولذلك یجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنویة للمجموعة  

٣١ال تعد بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةنتائج فترة ا 
.٢٠٢٢دیسمبر 

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة ٣
الية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد البيانات الم 

ابتداًء من  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنویة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في   اعتماد معایير جدیدة یسري مفعولها  ینایر  ١، باستثناء 
بعد. مفعولها لم تقم المجموعة مبكرًا باعتماد أي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت آخرى تم إصدارها ولم یسر . ٢٠٢٢

، لكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية  ٢٠٢٢ألول مرة في عام  األخرى  یتم تطبيق العدید من التعدیالت والتفسيرات  
.المختصرة الموحدة للمجموعة

ستخدام التقدیرات واألحكاما٤
تؤثر على تطبيق السياسات  وافتراضاتستخدام أحكام وتقدیرات  ا بمالية المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات الإعداد  عندقامت اإلدارة  

. ات التقدیر قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه .  الصادر عنها التقریر ت واإلیرادات والمصروفاتمطلوباوالالموجوداتوبالتالي قيم  المحاسبية

هي  للتقدیرات المشكوك فيها  والمصادر الرئيسية  للمجموعة  تطبيق السياسات المحاسبية  ها اإلدارة فيتكانت األحكام الهامة التي وضع
موحدة. آخر بيانات مالية سنویةالمطبقة على تلك نفسها 

العادلة ةقياس القيم
عن اإلشراف على جميع  للمجموعة  رقابة فيما یتعلق بقياس القيم العادلة. تقع المسؤولية الكاملة على المدیر المالي  طبقت المجموعة إطار  

مشكالت التقييم الهامة بشكل مباشر للجنة التدقيق بالمجموعة. یقوم المدیر المالي بالمراجعة  واإلبالغ عن قياسات القيم العادلة الهامة،  
م المدیر المالي الدليل الذي تم  القيم العادلة، یقيّ إذا كان من المعتاد استخدام معلومات من طرف آخر لقياس  تعدیالت التقييم.  الدوریة ل

ية للتقاریر المالية. أن هذه التقييمات تستوفي متطلبات المعایير الدولالتي تدل على جة الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم النتي

ترى اإلدارة إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمها الدفتریة. ،كما في تاریخ التقریر 
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ية معلومات القطاعال٥
خدمات  األقسام . تقدم هذه  وفقًا لما هو موضح أدناهطاعات الصادر عنها التقریر الق، وهي استراتيجيةقطاعات  أربعةلدیها  لمجموعة  ا

األداء. إدارة  و شأن تخصيص الموارد قرارات بالض اتخاذ منفصلة بغر مختلفة، وتقوم المجموعة بإداراتها 

قطاع صادر عنه التقریر: یصف الملخص التالي العمليات عن كل 

العمليات التقریر الصادر عنهالقطاع 
قطاع العمليات اللوجستية

قطاع الشحن
اإلیجارات  

قطاعات أخرى 

التخزین والمناولة والتعبئة والنقل 
خدمات النقل البري والجوي والبحري 

إیرادات إیجار 
إیرادات ودائع ثابتة وأخرى  

. ة على األقلربع سنویبصفة تقاریر اإلدارة الداخلية لكل قطاع بمراجعة الرئيس التنفيذي للمجموعة یقوم

.  هناك مستوى متغير للتكامل بين قطاع العمليات اللوجستية وقطاع الشحن

: أشهر المنتهية فيلتسعةلفترة االقطاعات التشغيلية للمجموعةبالخاصیعرض الجدول التالي معلومات اإلیراد والربح 

٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر٣٠
(مراجعة) (مراجعة) اإلیرادات / الربح  

إیرادات القطاع إیرادات القطاع 

لقطاع خارجية لإیرادات
معامالت بين
ربح القطاع القطاعات 

خارجية إیرادات
لقطاع ل

معامالت بين  
ربح القطاع القطاعات 

ریال قطري قطري ریال ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٧٠٨٬١٤١٬٣٦٧١٨٥٬٤٣٠٬١٣٠١٥١٬٠٥٦٬٠٩٣٦١٦٬٨٩٢٬٢٣٠١٥٦٬٩٧٩٬٢٨١١٢٢٬٨٤٥٬٢٦٢العمليات اللوجستية
٣٩٢٬٢٠٧٬٣١٤٢٢٬٤٠٠٬٧١٣٢٣٬٣٤٢٬٨٩٤٣١٤٬٣٧٢٬٨١٠٢٢٬١٧٩٬٠٢٨٣٢٬٥٢٦٬١٦٩الشحن
٧٬٥٧٠٬٤٢٢-٧٬٠٦٦٬١٩٧٧٬٨٠٢٬٠٨٢-٧٬٣٣٦٬٣٣٢ات اإلیجار 
٢٬٠١٢٬٢٧٩٣٬١٨٧٬٣٨٢١٬٥١٦٬١٥٠٨٬٧١٦٬٧٧٣١٬٦٥٠٬٣٣٥٧٬٩٣٥٬١٥٩أخرى 

١٬١٠٩٬٦٩٧٬٢٩٢٢١١٬٠١٨٬٢٢٥١٨٢٬٩٨١٬٣٣٤٩٤٧٬٧٨٣٬٨٩٥١٨٠٬٨٠٨٬٦٤٤١٧٠٬٨٧٧٬٠١٢
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تتمة  –ية معلومات القطاعال٥
: كما فيالقطاعات التشغيليةومطلوبات یعرض الجدول التالي موجودات  

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
)مدققة((مراجعة) الموجودات / المطلوبات  

القطاع مطلوباتموجودات القطاع القطاع مطلوباتموجودات القطاع 
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٤٬٠٧٠٬٥٨٦٬٢٩١٢٬١٣٩٬٢٢٨٬٢٢٤٣٬٨٧٢٬٣٧٤٬٥٥٨٢٬٠١٧٬٨١٥٬٨٣٤العمليات اللوجستية
٣٥٧٬٢٦٤٬٦١٧١٧٨٬٥٩٦٬٣٣٣٣٠٤٬٠٩٩٬٣٤٦١٤٢٬٩٥٣٬٩٩٧الشحن

-٤١٬٠٩١٬٣٣١-٤١٬٠٩١٬٣٣١االستثمارات العقاریة
١٢٧٬٧٧٩٬١٨٧٩٦٬٥٢٤٬٠٨٨١٢٣٬٢١٢٬٨٨٦٩٤٬٨٣٠٬٣١٣أخرى 

٤٬٥٩٦٬٧٢١٬٤٢٦٢٬٤١٤٬٣٤٨٬٦٤٥٤٬٣٤٠٬٧٧٨٬١٢١٢٬٢٥٥٬٦٠٠٬١٤٤
غير إجمالي الموجودات والمطلوبات 

٢٬٣١٥٬٤٧٦-٢٬٧٧٠٬٩٩٣-المحصصة 

٤٬٥٩٦٬٧٢١٬٤٢٦٢٬٤١٧٬١١٩٬٦٣٨٤٬٣٤٠٬٧٧٨٬١٢١٢٬٢٥٧٬٩١٥٬٦٢٠الموحدة إجمالي الموجودات والمطلوبات 

وآالت ومعدات عقارات٦
االستحواذ 

ریال قطري  ٦٩٬٢٥١٬٦١٢قدرها بتكلفةموجودات علىالمجموعةاستحوذت، ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في لتسعةافترة خالل
. المتزایدة التشغيليةمتطلبات المجموعة بللوفاء )  ریال قطري ٥٧٬٧٢٧٬٧٤٦: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في لتسعةا فترة خالل (

التحویالت
أشهر لتسعة(فترة اریال قطري  ٢٥٬٧٠٧٬١٩٠تكلفة قدرها  بموجودات  تم تحویل  ،  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةخالل فترة ا 

. )٧واآلالت والمعدات (إیضاح ریال قطري) إلى العقارات ١١٢٬٤٢٦٬٦٢٦: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في 

االستبعادات
قيمة  و ریال قطري  ٣٢٬٢٩٣٬٧٠٢قدرها  بتكلفةاستبعدت المجموعة موجودات  ،٢٠٢٢سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةا فترة  خالل  
أشهر المنتهية في لتسعةفترة الریال قطري (٦٨٬٧٥٥من االستبعاد بمبلغربحمما نتج عنه  ،ریال قطري ٢٨٬٣٤٧٬٦٢٩قدرها  دفتریة
من  ربحا نهنتج عمما الشيء، قيمة دفتریةبو قطري  ریال ٣٬٢١٦٬٩٠٩قدرها تكلفةموجودات ب: استبعدت المجموعة ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

قطري).ریال ١٠٦٬٠٠٠االستبعاد بمبلغ 

قيد التنفيذرأسمالية أعمال٧
التقریر. تشتمل المتاحة لالستخدام كما في تاریخ  وغير قيد اإلنشاء في الوقت الحاليقيد التنفيذ تكلفة الموجودات  األعمال الرأسماليةتمثل

.  الوكير مشروع  و ،  ٢١شارع  ،  ١٥شارع  ،  القریة اللوجستية قطر ع  یر اأعمال االنشاءات الخاصة بمشهذه الموجودات بصفة أساسية على 
). ٦تم تحویل هذه الموجودات إلى العقارات واآلالت والمعدات (إیضاح یبعد إكتمال االعمال االنشائية، 

أشهر  لتسعةا( ریال قطري ١٦٫٣٥٤٫٢٣٣بمبلغ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهر لتسعةخالل ا تكاليف االقتراض المرسملةكانت
ریال قطري) وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة المستخدم لتحدید مقدار تكاليف االقتراض  ٩٬٤٦٣٬٣٨٢:  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في  

. ةالمحددتسهيالت التمویلية  الفعلي للالربحسعر مصروف ، وهو سنوًیا ) ٪٣.٧٥: ٢٠٢١سبتمبر ٣٠(٪  ٣.٧٧المؤهلة للرسملة 
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عقود االیجار  ٨
المجموعة كمستأجر 

،  اً عام ٣٠و  ٢٢بين  ًا  عقود إیجار األراضي عمومتتراوح مدد  لدى المجموعة عقود إیجار لألراضي والمباني التي تستخدمها في عملياتها.  
حق االستخدام والتزامات اإلیجار لموجودات  القيم الدفتریة  فيما یلي بيان  .  أعوام٤إلى  عامين  المباني عموما بين  بينما تتراوح مدد إیجارات  

:  فترةالخالل ة عليها لمجموعة والحركدى ال

االجمالي المبنى األرض موجودات حق االستخدام
ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٢٠٢١٢٤٩٬١٠٨٬٤٦٧٦٬٥٠١٬٩٧٥٢٥٥٬٦١٠٬٤٤٢ینایر ١كما في 
(٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨)-(٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨)األثر من تعدیل عقود اإلیجار  

٤٬٥٧٤٬٨٩٧٤٬٥٧٤٬٨٩٧-إضافات  
(١٤٬٧٨٤٬٨٤٣)(٤٬٧٠٤٬٠٩٣)(١٠٬٠٨٠٬٧٥٠)مصروف االستهالك

(٧٢٢٬٧٨٧)-(٧٢٢٬٧٨٧)) ١استهالك تمت رسملته (إیضاح 
٢١٠٬٦٢٧٬٣٦٢٦٬٣٧٢٬٧٧٩٢١٧٬٠٠٠٬١٤١(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
٣٥٨٬٩٩٩٣٥٨٬٩٩٩-إضافات 

(١٠٬٣٦٢٬٧١٣)(٢٬٧٨٤٬٦١٠)(٧٬٥٧٨٬١٠٣)للفترة مصروف االستهالك
(٥٢٤٬٥٤٧)-(٥٢٤٬٥٤٧))  ١إیضاحاستهالك تمت رسملته (

٢٠٢٬٥٢٤٬٧١٢٣٬٩٤٧٬١٦٨٢٠٦٬٤٧١٬٨٨٠(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر٣٠كما في 

سبتمبر٣٠التزامات اإلیجار
٢٠٢٢

٢٠٢١دیسمبر ٣١

ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٢١٥٬٥٦٤٬٨٦١٢٤٦٬٩٣٦٬٨١٥ینایر١كما في 
٣٥٨٬٩٩٩٤٬٥٧٤٬٨٩٧إضافات 

(٢٧٬٦٧٧٬٥٦٨)-أثر تعدیل عقود اإلیجار 
(٢٬٧١٣٬٧٩٢)-١٩-إعفاءات إیجار متعلقة بكوفيد

٥٬٨٥٩٬١٧٨٨٬١١٧٬١١٠)  ١٩سنة (إیضاح لل/  للفترةةمصروف الفائد
٧٧٣٬٣٠٩١٬٠١٤٬١٧٤) ١فوائد تم رسملتها خالل الفترة / السنة (إیضاح 

(١٤٬٦٨٦٬٧٧٥)(١٣٬٥٤٩٬٦٦٨)المدفوعات 
٢٠٩٬٠٠٦٬٦٧٩٢١٥٬٥٦٤٬٨٦١السنة  /نهایة الفترةكما في الرصيد 

١٠٬٨٩٩٬٩٠٢١٤٬٧٤٧٬٢٥٨الجزء المتداول 
١٩٨٬١٠٦٬٧٧٧٢٠٠٬٨١٧٬٦٠٣المتداول غير الجزء 

: ١إیضاح 
حق االستخدام المتعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لمرفق المستودعات  موجوداتتتكون المبالغ من مصروفات الفوائد المرسملة واستهالك  

. المستأجرةراضي األعلى  المقامة ومجمع المكاتب 
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ة عقاریاتاستثمار ٩
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٤١٬٠٩١٬٣٣١٤٠٬٦٣٤٬٨٥٤ینایر ١في 
٤٥٦٬٤٧٧-ربح القيمة العادلة  

٤١٬٠٩١٬٣٣١٤١٬٠٩١٬٣٣١الرصيد في نهایة الفترة / السنة

مادیة عن القيمة العادلة  بصورة  لم تختلف  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠ترى اإلدارة أن القيمة العادلة كما في  یشتمل االستثمار العقاري على مباني.
.  ٢٠٢١دیسمبر ٣١المحددة كما في 

وذمم مدینة أخرى  ذمم تجاریة مدینة١٠
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

ریال قطري ریال قطري 
(مدققة)  (مراجعة) 

٤٤٤٬١٦٩٬٧٠١٣٨٣٬١١٩٬٨٩٢ذمم تجاریة مدینة 
٧٧٬٤٧٨٬٥٣٥٤٥٬٣١٧٬٥٦٧موجودات عقود  

(٢٥٬٧٩٨٬٢١٥)(٢٧٬٥٨١٬٧١٥): مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   یخصم
٤٩٤٬٠٦٦٬٥٢١٤٠٢٬٦٣٩٬٢٤٤ذمم تجاریة مدینة، بالصافي 

٦٦٬٤٥٨٬٩٠١٣٤٬٤٩٥٬٢٩٥سلف مقدمة  
١٥٣٬٧٧٤٬٠٥٠٧٨٬٣٤٤٬٢٥٩ة  مدفوعات مقدم

٥٠٬٥١٠٬٦٥٠٦٨٬٧٢٥٬٦٦٤ذمم مدینة أخرى 

٧٦٤٬٨١٠٬١٢٢٥٨٤٬٢٠٤٬٤٦٢

: كما یليمن الذمم التجاریة المدینة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة في الحركة

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٢٥٬٧٩٨٬٢١٥٢٨٬٠٢٥٬٢٧٦ینایر  ١في 
(٤٬١٩٨٬٧٤١)-مبلغ مشطوب مقابل المخصص  

١٬٧٨٣٬٥٠٠١٬٩٧١٬٦٨٠) ١٨المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة / السنة (إیضاح 

٢٧٬٥٨١٬٧١٥٢٥٬٧٩٨٬٢١٥في نهایة الفترة / السنة كما الرصيد 
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األرصدة لدى البنوك  و النقد ١١
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

١٬٥١٦٬٣٨٥١٬٢٩٧٬٩٩٠الصندوق في  نقد 
١٥١٬٢٤٢٬٣٥٧٢٠٨٬٠٨٣٬٨٦٢) ١حسابات جاریة (-نقد لدى بنوك 
٣٦٬٩٣٢٬٣٢١٣٠٬٦٣٧٬٢٢٧) ٢حسابات مقيدة (-نقد لدى بنوك 

١٨٩٬٦٩١٬٠٦٣٢٤٠٬٠١٩٬٠٧٩ونقد  لدى بنوكارصدة  
(٣٠٬٦٣٧٬٢٢٧)(٣٦٬٩٣٢٬٣٢١)) ٢حسابات مقيدة (-نقد لدى بنوك یخصم: 

١٥٢٬٧٥٨٬٧٤٢٢٠٩٬٣٨١٬٨٥٢النقد وما في حكمه  

إیضاحات: 
ال تربح الحسابات الجاریة فوائد.  ) ١(
معلنة ولكن لم یتم تحصيلها بعد من قبل المساهمين في  توزیعات أرباح المبالغ المودعة لدى البنوك لحسابات المقيدة التتضمن ) ٢(

الشركة. 

رأس المال١٢
٢٠٢٢سبتمبر٣٠

) ة(مراجع
٢٠٢١دیسمبر ٣١

) ة(مدقق
القيمة عدد األسهم القيمةعدد األسهم 

ریال قطري ریال قطري 
المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل: 

٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠للسهم واحد  األسهم العادیة بقيمة ریال قطري 

قانوني الحتياطي اال١٣
لسنة  ٨الحًقا بموجب القانون رقم ي تم تعدیل بعض أحكامهلذ ، وا٢٠١٥ة لسن١١قانون الشركات التجاریة القطري رقم حسب متطلبات 

إلى حساب االحتياطي القانوني حتى یعادل رصيد االحتياطي  الربح لكل سنةصافيمن كحد أدنى  ٪  ١٠مبلغ یساوي تحویلیجب  ،٢٠٢١
هذا االحتياطي  یتم تحویل عالوة األسهم المحصلة من إصدار أسهم جدیدة أیًضا إلى االحتياطي القانوني.٪ من رأس المال المدفوع. ٥٠

ت المنصوص عليها في القانون أعاله. غير قابل للتوزیع إال في الحاال
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توزیعات األرباح١٤
ریال قطري لكل سهم) من قبل مجلس اإلدارة فيما یتعلق بأرباح  ٠.١٠ریال قطري (٥٨٬٦٠٣٬١٤٨تم اقتراح توزیعات أرباح قدرها  

عليها من قبل مساهمي  ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المجموعة للسنة المنتهية في   الموافقة  الشركة في اجتماع الجمعية العمومية  والتي تمت 
. ٢٠٢٢فبرایر ١٦السنوي للشركة المنعقد في 

ریال قطري لكل سهم) من قبل مجلس اإلدارة فيما یتعلق بأرباح  ٠.١٠ریال قطري (٥٨٬٦٠٣٬١٤٨تم اقتراح توزیعات أرباح قدرها  
الموافقة علي،  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المجموعة للسنة المنتهية في   ها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية  والتي تمت 

.  ٢٠٢١فبرایر ١٥السنوي للشركة المنعقد في 

٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلغ نقدیة ، أعلنت الشركات التابعة للمجموعة عن توزیع أرباح ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
:  ٢٠٢١ریال قطري (١٢٬٢٥٠٬٠٠٠غير المسيطرة  صص  وكان المبلغ المدفوع للحن،  يلمساهمها ل دفعتم  : ال شيء) و ٢٠٢١ریال قطري (

ال شيء). 

تحمل فوائدقروض١٥
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٦٧٢٬٤٠٥٬٣٢٤٤٤٢٬٦٠٢٬٥٤١مشروع الوكير ض و قر 
٤٥٥٬٥٣٥٬٧١٩٥٣٨٬٣١١٬٧٧٤بوصلبة  مشروع ض و قر 
٢٩٢٬٤٣٥٬٢٦٤٤١٩٬٧٠٠٬٥٩٤قطر في القریة اللوجستية مشروع  ض و قر 

١٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠٬٠٠٠تمویل رأس المال العامل
٧٣٬٨٨٥٬٧٠٨٨٤٬٦٨٢٬١٩٨مشروع رأس لفان  ض و قر 

٦٩٬٦٨٥٬١٩١٧٧٬٢٥٣٬٣٤٦مشروع رأس بوفنطاس  قرض 

١٬٧١٣٬٩٤٧٬٢٠٦١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣

في بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما یلي: تعرض التمویالت اإلسالمية التي تحمل فوائد

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

٥٠٣٬٠٨٩٬٠٩٣٤٠٨٬٦٤٤٬٥٠٧الجزء المتداول 
١٬٢١٠٬٨٥٨٬١١٣١٬٢٣٣٬٩٠٥٬٩٤٦الجزء غير المتداول 

١٬٧١٣٬٩٤٧٬٢٠٦١٬٦٤٢٬٥٥٠٬٤٥٣

وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد  عقارات  الملموسة األخرى المرسملة ضمن  الموجودات  التمویالت اإلسالمية مضمونة مقابل المباني و 
.  التنفيذ



ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إیضاحات حول 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

-١٥-

األطراف ذات العالقة  ١٦
األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين باإلدارة العليا والمؤسسات التي تدیرها 

األرصدة  .المجموعةشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة  ال األسعار و سياسة  عتماد  ا .  یتم  عليها تأثيرًا هاماً تمارس هذه األطراف أو  
ة  أو الدائننةمدیذمم اللعن ا نقًدا. لم یتم تقدیم أو استالم أي ضمانات  سدادها  فوائد ویتم  ال تحمل  القائمة في نهایة الفترة غير مضمونة و 

.عالقةألي طرف ذي 

المرحلي الموحد هي كما یلي: الربح أو الخسارة واإلیرادات الشاملة األخرى ان المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بي

٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
(مراجعة) ٢٠٢٢سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في لتسعةلفترة ا 
)مراجعة(٢٠٢١سبتمبر 

الخدمات شراء االیرادات شراء الخدمات االیراداتالعالقة طبيعة 
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

٢٬٥١٦٬١٧٠٢١٬٢٥٤٬١٠٣--شركة زميلة شبكة أجيليتي 
٤٬٨٣٤٬٣٨٦-١٠٬٣٨٥٬٣٨٣-شركة زميلة أخرى 

المدرجة تحت الذمم التجاریة المدینة والذمم  األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد 
:التجاریة الدائنة هي على النحو التالي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠
دائنةمدینةة دائن ة مدین العالقة طبيعة 

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
) مدققة((مدققة) ) مراجعة((مراجعة) 

٥١٤٬٧١٣١٬٧٦٣٬٤٩٥--شركة زميلة شبكة أجيليتي 
٤٠٤٬٥٦٣-١٬٠٩٨٬٣٣٣-شركة زميلة أخرى 

-١٬٠٩٨٬٣٣٣٥١٤٬٧١٣٢٬١٦٨٬٠٥٨



ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إیضاحات حول 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

-١٦-

تتمة  – األطراف ذات العالقة ١٦

العليا كبار موظفي اإلدارةمكافآت 
على النحو التالي: فترةخالل الالعلياموظفي اإلدارة  مجلس اإلدارة وكبار مكافآت 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيلتسعةلفترة ا
٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) 

منافع قصيرة األجل 
٢٫٥٧٤٫٠٥٦١٬٨٠٠٬٠٠٠العليا مكافآت كبار موظفي اإلدارة 
٥٬٤٠٠٬٠٠٠٤٬٧٢٥٬٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١١٢٬٥٠٠١١٢٬٥٠٠مكافآت نهایة الخدمة للموظفين 

اإلیرادات ١٧

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
سبتمبر٣٠

أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

٣٨٨٬١٥٢٬٨٨٤٣٢١٬١٦٢٬٠٤٠١٬١٠٢٬٣٦٠٬٩٦٠٩٣٩٬٩٨١٬٨١٣ء عمالالعقود مع الإیرادات من 
٢٬٤٤٥٬٤٤٤٢٬٦٠٠٬٦٩٥٧٬٣٣٦٬٣٣٢٧٬٨٠٢٬٠٨٢استثمارات عقاریة إیرادات إیجار من  

٣٩٠٬٥٩٨٬٣٢٨٣٢٣٬٧٦٢٬٧٣٥١٬١٠٩٬٦٩٧٬٢٩٢٩٤٧٬٧٨٣٬٨٩٥االیرادات  

اإلیرادات الرئيسية تستمد المجموعة إیراداتها من العقود مع العمالء لنقل الخدمات في وقت محدد أو على مدى وقت العقد في تدفقات  
).٥االیضاح راجع  التالية. یتماشى ذلك مع معلومات اإلیرادات التي تم اإلفصاح عنها لكل قطاع (

تقسيم اإلیرادات من العقود مع العمالء 
والمنتجات الرئيسية وخطوط الخدمات  في الجدول التالي، یتم تصنيف اإلیرادات من العقود مع العمالء حسب األسواق الجغرافية الرئيسية  

.  وتوقيت تحقيق اإلیرادات 



ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إیضاحات حول 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

-١٧-

تتمة -اإلیرادات١٧

تتمة – تقسيم اإلیرادات من العقود مع العمالء 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
سبتمبر٣٠

أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

ء اإلیرادات من العقود مع العمال
٢٦١٬٨٦٦٬٦٢٣٢١٤٬٤٤٤٬١٥٠٧٠٨٬١٤١٬٣٦٧٦١٦٬٨٩٢٬٢٣٠عمليات لوجستية

١٢٥٬٤٨٩٬٢٦٩١٠٦٬٠٣٦٬٥٠٢٣٩٢٬٢٠٧٬٣١٤٣١٤٬٣٧٢٬٨١٠الشحن
٧٩٦٬٩٩٢٦٨١٬٣٨٨٢٬٠١٢٬٢٧٩٨٬٧١٦٬٧٧٣أخرى 

٣٨٨٬١٥٢٬٨٨٤٣٢١٬١٦٢٬٠٤٠١٬١٠٢٬٣٦٠٬٩٦٠٩٣٩٬٩٨١٬٨١٣
األسواق الجغرافية الرئيسية

٣٧٦٬٠٩٦٬٤٦١٢٩٩٬٢٨٢٬٠٥٣١٬٠٥١٬٨٥٣٬٥١٥٨٧٨٬٣٤٤٬٥٥٠عمليات محلية
١٢٬٠٥٦٬٤٢٣٢١٬٨٧٩٬٩٨٧٥٠٬٥٠٧٬٤٤٥٦١٬٦٣٧٬٢٦٣عمليات أجنبية

٣٨٨٬١٥٢٬٨٨٤٣٢١٬١٦٢٬٠٤٠١٬١٠٢٬٣٦٠٬٩٦٠٩٣٩٬٩٨١٬٨١٣

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
سبتمبر٣٠

أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة ا
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) المنتجات وخطوط الخدمات الرئيسية 

٢١٤٬٧٢٩٬٤١١١٧٨٬٣١١٬٤٩٦٥٨٨٬٧١٣٬٧٥٩٥١٥٬٠٩٠٬٤١٤خدمات إدارة المخازن 
١١٥٬٧٤٣٬٢٢٥٩٥٬٧٦٩٬٠٠٢٣٦٢٬٢٧١٬٥١١٢٨٤٬٨٠٩٬٥٥٦خدمات النقل الجوي 

١٦٬٥١٥٬٥٥٠١٥٬٠٤٨٬٤٩٠٤٨٬٧١٥٬٨٣٩٤٥٬٤٧١٬٧٥٨أنظمة إدارة السجالت 
٨٬٨٦٣٬٩٧٩١٣٬٠٢٤٬٧٩١٢٣٬٧٨٠٬٢٥٠٣٦٬١٣٨٬٧٨١خدمات النقل 

٢١٬٧٥٧٬٦٨٣٨٬٠٥٩٬٣٧٢٤٦٬٩٣١٬٥١٩٢٠٬١٩١٬٢٧٦خدمات النقل الدولي 
٩٬٧٤٦٬٠٤٤١٠٬٢٦٧٬٥٠١٢٩٬٩٣٥٬٨٠٣٢٩٬٥٦٣٬٢٥٥خدمات الشحن 

٧٩٦٬٩٩٢٦٨١٬٣٨٨٢٬٠١٢٬٢٧٩٨٬٧١٦٬٧٧٣أخرى 

٣٨٨٬١٥٢٬٨٨٤٣٢١٬١٦٢٬٠٤٠١٬١٠٢٬٣٦٠٬٩٦٠٩٣٩٬٩٨١٬٨١٣

توقيت تحقيق اإلیرادات
٢٦٢٬٦٦٣٬٦١٥٢١٥٬١٢٥٬٥٣٧٧١٠٬١٥٣٬٦٤٦٦٢٥٬٦٠٩٬٠٠٢الوقت محولة على مدار خدمات 
١٢٥٬٤٨٩٬٢٦٩١٠٦٬٠٣٦٬٥٠٣٣٩٢٬٢٠٧٬٣١٤٣١٤٬٣٧٢٬٨١١في وقت محدد محولة خدمات 

٣٨٨٬١٥٢٬٨٨٤٣٢١٬١٦٢٬٠٤٠١٬١٠٢٬٣٦٠٬٩٦٠٩٣٩٬٩٨١٬٨١٣



ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إیضاحات حول 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

-١٨-

تتمة –اإلیرادات ١٧

تتمة – تقسيم اإلیرادات من العقود مع العمالء 
القطاع: فيما یلي توضيح لتسویة اإلیرادات من العقود مع العمالء مع المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في معلومات 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
(مراجعة) 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في الثالثة  لفترة 
(مراجعة) 

إیرادات أخرى خدمات الشحن عمليات لوجستيةإیرادات أخرى خدمات الشحن عمليات لوجستية
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 

اإلیرادات
عميل خارجي 

٢٦١٬٨٦٦٬٦٢٣١٢٥٬٤٨٩٬٢٦٩٧٩٦٬٩٩٢٢١٤٬٤٤٤٬١٥٠١٠٦٬٠٣٦٬٥٠٢٦٨١٬٣٨٨
بين   معامالت 

٦٦٬٢٧٨٬٣١٠٦٬١٥٥٬٤٩٦١٬٧٨٠٥٢٬٦٠٨٬٩٤٥٧٬٥٧٥٬٤٧٢٥٩٤٬٣٢٨القطاعات 

٣٢٨٬١٤٤٬٩٣٣١٣١٬٦٤٤٬٧٦٥٧٩٨٬٧٧٢٢٦٧٬٠٥٣٬٠٩٥١١٣٬٦١١٬٩٧٤١٬٢٧٥٬٧١٦
تعدیالت  

(٥٩٤٬٣٢٨)(٧٬٥٧٥٬٤٧٢)(٥٢٬٦٠٨٬٩٤٥)(١٬٧٨٠)(٦٬١٥٥٬٤٩٦)(٦٦٬٢٧٨٬٣١٠)واستبعادات 

٢٦١٬٨٦٦٬٦٢٣١٢٥٬٤٨٩٬٢٦٩٧٩٦٬٩٩٢٢١٤٬٤٤٤٬١٥٠١٠٦٬٠٣٦٬٥٠٢٦٨١٬٣٨٨

٢٠٢٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةالفترة 
(مراجعة) 

٢٠٢١سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في لتسعةا لفترة 
(مراجعة) 

إیرادات أخرى خدمات الشحن عمليات لوجستيةإیرادات أخرى خدمات الشحن عمليات لوجستية
ریال قطري ریال قطري ریال قطري قطري ریال ریال قطري ریال قطري 

اإلیرادات
عميل 
٧٠٨٬١٤١٬٣٦٧٣٩٢٬٢٠٧٬٣١٤٢٬٠١٢٬٢٧٩٦١٦٬٨٩٢٬٢٣٠٣١٤٬٣٧٢٬٨١٠٨٬٧١٦٬٧٧٣خارجي

معامالت  
بين 

١٨٥٬٤٣٠٬١٣٠٢٢٬٤٠٠٬٧١٣٣٬١٨٧٬٣٨٢١٥٦٬٩٧٩٬٢٨١٢٢٬١٧٩٬٠٢٨١٬٦٥٠٬٣٣٥القطاعات 
٨٩٣٬٥٧١٬٤٩٧٤١٤٬٦٠٨٬٠٢٧٥٬١٩٩٬٦٦١٧٧٣٬٨٧١٬٥١١٣٣٦٬٥٥١٬٨٣٨١٠٬٣٦٧٬١٠٨

تعدیالت  
(١٬٦٥٠٬٣٣٥)(٢٢٬١٧٩٬٠٢٨)(١٥٦٬٩٧٩٬٢٨١)(٣٬١٨٧٬٣٨٢)(٢٢٬٤٠٠٬٧١٣)(١٨٥٬٤٣٠٬١٣٠)واستبعادات 

٧٠٨٬١٤١٬٣٦٧٣٩٢٬٢٠٧٬٣١٤٢٬٠١٢٬٢٧٩٦١٦٬٨٩٢٬٢٣٠٣١٤٬٣٧٢٬٨١٠٨٬٧١٦٬٧٧٣



ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 

البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة  إیضاحات حول 
٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

-١٩-

لمصروفات حسب طبيعتهاا١٨
سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة اسبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

٧٧٬١٣٠٬٩٩٠٦٦٬٣١٧٬٩٣٥٢٥٤٬٣٤٩٬٤٢٣١٩٠٬٥٦٨٬٣٠٧مصروفات شحن ونقل

٨٦٬٦٨١٬٦٤٢٦٧٬٣٠٣٬٣٤٣٢٤٨٬٣٧١٬٦٧٠٢٠٥٬٤٥٤٬٠٩١) ١تكاليف الموظفين (

٣٩٬٣٥٩٬١٠٨٣٧٬٠٨٤٬١٤٧١١٥٬٦٣٦٬٩٥٤١١٠٬٨٦٥٬٣٧٧استهالك عقارات وآالت ومعدات 

٤٩٬٤٤٣٬١٠٠٣٥٬٢٧٦٬٦٨٠١١٦٬١٨٠٬٢٣٧٩٥٬٩٤٢٬٨٩٩تكاليف لوجستية 
١٢٬٦٥١٬٦٨٩١٠٬٥٢٥٬٥١٣٣٧٬٩٩٢٬٣٣٨٣٣٬٨٩٩٬٧٩٤إصالحات وصيانة  

١٥٬٠٠٧٬٦١٥١٢٬٤٠٤٬٤٩٣٢٩٬٦١٢٬٢٨٩٣٢٬٠٤٧٬٩٣٨كهرباء وماء 
١٢٬٣٠٦٬٠٣٥٣٬٨٧٨٬٥٠٢٢٥٬٩٢٨٬٥٣٩١٠٬٤٥١٬١١٣تكاليف وقود 

٣٬٤٧٩٬١٦٧٣٬٧٦٩٬٨٥٨١٠٬٣٦٢٬٧١٣١٢٬٣٨٨٬٤٦٣) ٨(إیضاح استهالك موجودات حق االستخدام  
٣٬٣٣٦٬٧١١٣٬٢٢٦٬٢٨٢٩٬٧٣٣٬٠١٧٩٬٨٦٥٬١١٥تكاليف تأمين
٧٢٨٬٣٠٦٧٧٢٬٨٦٦٢٬٤٣٢٬٦٥٥٣٬٩٨٣٬٠٥١بعقود من الباطن عمالة مصروفات 

١٬٨٠٠٬٠٠٠١٬٥٧٥٬٠٠٠٥٬٤٠٠٬٠٠٠٤٬٧٢٥٬٠٠٠) ١٦(إیضاح مكافآت مجلس اإلدارة
٦٨١٬٢١٣٩٠٤٬٦٤٦٢٬٠٠٣٬٣٩٢٢٬٥٩٧٬٣٣٩اتصاالت وبرید 

٩٨٨٬٤٢٠٨٣٣٬٩٣٣٣٬١٢٢٬٤٥٩٢٬٥١٣٬٥٦٩اتعاب قانونية ومهنية 
٢٦٠٬٢١٣٣٨٣٬٥١٨١٬٠٧٥٬٨١٦٩٥٧٬٧١٤إعالنات ودعایة 

٨٦٣٬٠٠٠٢٢٥٬٠٠٠١٬٧٨٣٬٥٠٠٦٧٤٬٤١٧) ١٠(إیضاح الخسائر االئتمانية المتوقعة مخصص  
٦٨٬٦٠١٨٧٬٥٨٩٢١٩٬٨٩٩٢٦٥٬٨٤٧إطفاء موجودات غير ملموسة 

(إیضاح  ١٩-بجائحة كوفيدمتعلقة یةإیجار اتإعفاء
(٢٬٧١٣٬٧٩٢)---)٨

١٠٬٢٤٨٬٨٨٤٦٬٨٦٨٬٦٦٥٢٥٬٢٠٧٬٥٨٦١٩٬١٥٥٬٠٢١مصروفات متنوعة 

٣١٥٬٠٣٤٬٦٩٤٢٥١٬٤٣٧٬٩٧٠٨٨٩٬٤١٢٬٤٨٧٧٣٣٬٦٤١٬٢٦٣
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تتمة -المصروفات حسب طبيعتها ١٨
٢٬٥٠٧٬٣٨٩بمبلغ ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠مكافأة نهایة الخدمة للموظفين لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لتشمل تكلفة الموظفين مخصص  ) ١(

٣٠ریال قطري (لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٧٬٢٨٧٬٧٤٩بمبلغ  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ریال قطري ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  
.  ریال قطري)٧٬٢٤٨٬٧١٩بمبلغ ٢٠٢١سبتمبر ٣٠ولفترة التسعة أشهر المنتهية في ،ریال قطري ٢٬٣١٨٬٨٩٥بمبلغ ٢٠٢١سبتمبر 

على النحو التالي: الموحد واإلیرادات الشاملة األخرى المرحليأعاله في بيان الربح أو الخسارة المصروفات عرض  ت

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة اسبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

٢٨٠٬٢٨٦٬٨٥٦٢٢٢٬٥٠٧٬٦١٦٧٩٣٬٥٧٩٬٨٣٦٦٥٠٬٧٤٥٬٥٥٨مباشرة تكاليف 
٣٤٬٧٤٧٬٨٣٨٢٨٬٩٣٠٬٣٥٤٩٥٬٨٣٢٬٦٥١٨٢٬٨٩٥٬٧٠٥مصروفات إداریة وعمومية

٣١٥٬٠٣٤٬٦٩٤٢٥١٬٤٣٧٬٩٧٠٨٨٩٬٤١٢٬٤٨٧٧٣٣٬٦٤١٬٢٦٣

تكاليف التمویل، بالصافي ١٩
سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة اسبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

(٨٧٨٬٤٥٤)(٢٠٧٬٥٨١)(١٤٧٬٨٦٩)(١٤٬١٨٧)ربح من حسابات لدى بنوك إسالمية
١١٬٥٥١٬٠٤٢١١٬٧٠٤٬٠٧٧٣٢٬٣٠٠٬٢٩٣٣٧٬٥١١٬١٥٦التمویل اإلسالمي على الربحمصروفات  

١٬٩٤٩٬٧١٨٢٬٣٢٨٬٠١٥٥٬٨٥٩٬١٧٨٦٬٩٥٢٬٩٦٩مصروفات الفوائد على مطلوبات اإلیجار  

١٣٬٤٨٦٬٥٧٣١٣٬٨٨٤٬٢٢٣٣٧٬٩٥١٬٨٩٠٤٣٬٥٨٥٬٦٧١

مصروف ضریبة الدخل ٢٠
على إجمالي األرباح السنویة المتوقعة. في دیسمبر الساري  سب المجموعة مصروف ضریبة الدخل للفترة باستخدام معدل الضریبة  تتح

، تم اصدار الئحة تنفيذیة جدیدة للضریبة في دولة قطر لتحل محل الالئحة التنفيذیة السابقة. اإلعفاء الضریبي المنصوص عليه  ٢٠١٩
األرباح في الكيانات المدرجة لن یشمل  ) من قانون الضرائب الجدید فيما یتعلق بحصة المستثمرین غير القطریين من  ١٣(الفقرة  ٤بالمادة  

الشركات التابعة / الزميلة للكيانات المدرجة.  
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العائدات على السهم ٢١
على المتوسط المرجح لعدد األسهم  للفترة  الشركة األم  مساهمي  تحتسب العائدات على السهم الواحد بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى  

الفترة.  في نهایة  القائمة 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في  لتسعةلفترة اسبتمبر٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ریال قطري ریال قطري ریال قطري ریال قطري 
(مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) (مراجعة) 

٥٩٬٤١٠٬٨٨١٥٦٬١٦٣٬٠٦٩١٧٤٬٢٠١٬٥٠٠١٦٤٬٥٠٧٬٨٥٣إلى مالكي الشركة األم  العائد ربح الفترة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  
٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠٥٨٦٬٠٣١٬٤٨٠الفترة

(ریال   للسهم  والمخفف  األساسي  العائد 
٠٫١٠٠٫١٠٠٫٣٠٠٫٢٨قطري)  

الربح المخفف للسهم  
حيث أن الشركة األم ليس لدیها أسهم مخففة محتملة فإن ربحية السهم تساوي الربح المخفف للسهم. 

والمطلوبات االلتزامات المحتملة٢٢
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠في 

ریال قطري ریال قطري 
(مدققة) (مراجعة) 

:التزامات(أ) 
٥١٩٬٦٠٥٬٣٤٨١٨٨٬٧٥٨٬٨٨٠التزامات رأسمالية  

(ب) مطلوبات محتملة:  
١٨٦٬٧٤٧٬٢٩١١٧٣٬٦٦٣٬٥٧٥ضمانات بنكية وضمانات شركات ومستندات ائتمان  

الملكية في شركة تابعة حصصالتغيرات في ٢٣
ذ.م.م.تها فيملكي ة  ٪ من حص٤٩نسبةاستبعاد بالمجموعة  قامت ،  ٢٠٢١عام  في   عملية  بعد  و ،  شركة جي دبليو سي انفيستمينت 

. أسهمها٪ من ٥١قدرها ملكية ةحصوتحتفظ بجي دبليو سي انفستمنت ذ.م.م.  على شركة ملك السيطرة ، ال تزال المجموعة تاالستبعاد
المحتمل.   المجموعة المعاملة على أساس المقابل  سجلت 

، بما یمثل ریال قطري ٤٩٠٬٠٠٠على تسویة نهائية بمبلغ  (البائع والمشترى)  ، اتفق الطرفان  ٢٠٢٢یونيو  ٣٠في  المنتهيالربع  خالل  
یال قطري. وعليه، فإن االنخفاض في  ر ١١٬٠٦٥٬٨١١القيمة الدفتریة لحصة الملكية المستبعدة  من  حصة  الوبلغت مال المستبعد  الرأس

مدورة.  كتعدیل على األرباح الفي بيان حقوق الملكية وتم تسجيله ریال قطري  ١٠٬٥٧٥٬٨١١حقوق الملكية المنسوب إلى الشركة األم بلغ 


