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 لمؤسسة معلومات حول ا 1
،  2015لسنة    11قانون الشركات التجارية القطري رقم  حكام  ( وفقا ألأو "الشركة األم"  )"الشركة"  ش.م.ع.ق.تأسست شركة الخليج للمخازن  

 والصناعة   كشركة مساهمة قطرية عامة وهي مسجلة لدى وزارة التجارة  ، 2021لسنة    8والذي تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم  
مارس   22. أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر منذ  2004مارس    21بتاريخ    27386جب السجل التجاري رقم  في دولة قطر بمو 

  31ق. خالل السنة المنتهية في  ع.. تم تغيير اسم الشركة من شركة الخليج للمخازن ش.م.ق. إلى شركة الخليج للمخازن ش.م.2004
. مقر المكتب هو دولة قطر حيث تمارس 2015لسنة    11التجارية القطري رقم    من قانون الشركات  16لمادة رقم  لامتثاال    2016ديسمبر  

  ، الدوحة، دولة قطر.92أنشطة أعمالها. مكتب الشركة المسجل يقع في الطريق الدائري الرابع، مبنى رقم 
 

يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة" وبشكل التابعة )  ها لشركة وشركات عمليات اتشتمل البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة على  
 (.فردي بـ "شركات المجموعة"

 
ات والنقل البري للبضائع  الماضية هي توفير الخدمات اللوجستية )المخازن والمستودع  السنةاألنشطة الرئيسية للمجموعة والتي لم تتغير منذ  

 للتخزين والحركة والنقل العالمي وتوزيع البريد السريع وإدارة السجالت( وخدمات الشحن )البري والبحري والجوي(. 
 

 على النحو التالي: 2022مارس  31في تفاصيل الشركات التابعة العاملة للمجموعة 
 

لمساهمة الفعلية  ا طبيعة النشاط  بلد التأسيس  الشركة التابعة اسم 
 للمجموعة 

مارس   31   
2022 

ديسمبر   31
2021 

)المعروفة سابًقا باسم  م.م.لخدمات اللوجستية ذ.ل قفال
 دولة قطر  ( أجيليتي ذ.م.م. 

 %100 %100 الخدمات اللوجستية والنقل 
 %100 %100 الخدمات اللوجستية والشحن دولة قطر  القابضة ذ.م.م. شركة الخليج للمخازن اللوجستية

 %100 %100 خدمات تكنولوجيا المعلومات دولة قطر  ذ.م.م.  ليد للتكنولوجيا
 %100 %100 خدمات الشحن دولة قطر  أيون سي فرايت ذ.م.م.

 %100 %100 خدمات الشحن دولة قطر  ذ.م.م.  زسرفيس كونتينربرايم 
 %100 %100 وكيل الشحن دولة قطر  ز ذ.م.م. سرفيس شيبينغأيون 

 دولة قطر  ذ.م.م.  انفيستمينت دبليو سيجي 

االستثمار في األسهم 
والسندات والصناديق لمالك 

 التسجيل 
51% 51% 

 %51 %51 مالحيوكيل  دولة قطر  * برايم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م.
 %51 %51 مالحيوكيل  دولة قطر  * ذ.م.م. سرفيسز كونتراك شيبينغ 

 %51 %51 مالحيوكيل  دولة قطر  *  ذ.م.م.سرفيسز جي دبليو سي شيبينغ 

 %51 %51 مالحيوكيل  دولة قطر  * للخدمات البحرية ذ.م.م.ازن خالخليج للم
ذ.م.م. )سابقا: شركة   اللوجستيةجي دبليو سي شركة 

 مملكة البحرين  ( ش.ش.و اللوجستيةجي دبليو سي 
تشغيل وإدارة المستودعات  

 %100 %100 العامة
 %100 %100 الخدمات اللوجستية والشحن هولندا  لوجيستكس بي في كونتراك جلوبال 

 %100 %100 التخزين والنقل اإلمارات العربية المتحدة  مجموعة جي دبليو سي جلوبال للشحن والنقليات ذ.م.م. 

للخدمات البحرية ازن  خالخليج للم  و  ذ.م.م.سرفيسز  جي دبليو سي شيبينغ    و  ذ.م.م.سرفيسز  كونتراك شيبينغ  و .  * برايم شيبينغ سرفيسز ذ.م.م
 . ذ.م.م. انفيستمينت هي شركات تابعة مملوكة بالكامل لشركة جي دبليو سي ذ.م.م.
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 تتمة  -  مركز القانوني والنشاط الرئيسيال 1
 :ىالتالكللمجموعة أيضا غير العاملة  الشركات التابعةتفاصيل 

المساهمة الفعلية   األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  التابعة الشركة 
 للمجموعة 

مارس   31   
2022 

ديسمبر   31
2021 

 % 100 %100 خدمات تكنولوجية  الهند ليد للتكنولوجيا الهند الخاصة المحدودة
فروع في   –جي دبليو سي المملكة العربية السعودية 

 % 100 %100 إعداد وتطوير وإدارة المخازن  المملكة العربية السعودية الرياض والدمام وجدة
 % 100 %100 التخزين والنقل جمهورية نيجريا  شركة الخليج للمخازن المحدودة 

 % 100 %100 المتاجرة في ونقل الكيماويات دولة قطر  شركة الخليج للمخازن للكيماويات ذ.م.م.
شركة الخليج للمخازن )سابقا: . ييبه تريدنغ ذ.م.م ة كشر 

(للخدمات الغذائية ذ.م.م.  % 100 %100 المتاجرة في المواد الغذائية  دولة قطر  
 % 100 %100 خدمات البريد السريع  دولة قطر  ذ.م.م. . يو.بى.اسشركة الخليج للمخازن إكسبريس 

 دولة قطر  مجموعة إمداد للخدمات اللوجستية ذ.م.م. 
المتاجرة في المواد الغذائية 
 % 51 % 51 والمواد االستهالكية األخرى 

 دولة قطر  الخليج للمخازن بومي للمشاريع ذ.م.م.
  اإلنشاءات العامةعقود 

 % 51 % 51 )مقاوالت عامة(
 جي دبليو سي اللوجستية فرع م.ح.ق 

 دولة قطر 
الخدمات اللوجستية والبريد 

 السريع 
100% 100% 

ذ.م.م.  شيبينغ سرفيسزسينرجي   %100 %100 بحري وكيل  دولة قطر  
 %100 %100 خدمات تكنولوجيا المعلومات دولة قطر  دوكوسايف سوليوشنز ذ.م.م 

 %100 %100 الخدمات اللوجستية والنقل  ن سلطنة عما ش.ش.و. شركة الخليج للمخازن 
فرع أجيليتي ) فالق للخدمات اللوجستية فرع م.ح.ق

 دولة قطر  (سابًقاش.م.ح. 
الخدمات اللوجستية والبريد 

 السريع 
100% - 

 - %100 الخدمات اللوجستية والنقل  المملكة العربية السعودية ذ.م.م. لخدمات اللوجستيةلفالق 
  

يناير   لالستحواذ  2021في  تفاهم  مذكرة  الشركة  وقعت  ملكية    %100بنسبة  ،  )  شركةمن  ذ.م.م.  لوجستيك  كيم   Aero Chemأيرو 

Logistics W.L.L  )  لم يتم الوفاء بشروط الصفقة وفًقا لمذكرة    .في مدينة راس لفان الصناعيةالخاصة بها  ومرفق تخزين المواد الكيميائية
 التفاهم. 

 

، ال تزال المجموعة  االستبعادبعد    م.م.لالستثمار ذ.% من حصة ملكية جي دبليو سي  49باستبعاد نسبة  المجموعة    قامت،    2021في أبريل  
 . تسيطر على الكيان

 

 أسس اإلعداد   2
وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة    2022مارس    31تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

المرحلية".  –  34الدولي رقم   المالية  أنها ستستمر في  أع "التقارير  المالية على أساس  البيانات  المجموعة  على أساس مبدأ أعمالها  دت 
إلى حكم بأن هناك  ت اإلدارة هذا االفتراض. لقد توصلبعدم اليقين حول قد تلقي مادية االستمرارية. يرى مجلس اإلدارة أنه ال توجد شكوك 

شهًرا من نهاية    12ال تقل عن  وبمدة  المستقبل المنظور    لخالالتشغيلي  النشاط  موارد كافية لالستمرار في  لدى المجموعة  توقًعا معقواًل بأن  
 فترة التقرير. 

 

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

رة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في إعداد البيانات المالية الموحدة  إن البيانات المالية المرحلية المختص 
. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج  2021ديسمبر    31السنوية، ولذلك يجب قراءتها مقترنة بالبيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  

  .  2022ديسمبر  31ال تعد بالضرورة مؤشرًا على النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2022مارس  31المنتهية في  أشهرالثالثة 
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المعتمدة من قبل المجموعة  3
الية  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد البيانات الم

.  2022يناير    1، باستثناء اعتماد معايير جديدة يسري مفعولها ابتداًء من  2021ديسمبر    31السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  
  لم تقم المجموعة بتطبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت آخرى تم إصدارها ولم يسري تطبيقها بعد.

 
 

، لكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية المرحلية 2022ألول مرة في عام  األخرى  يتم تطبيق العديد من التعديالت والتفسيرات  
 .للمجموعة المختصرة الموحدة 

  

 ستخدام التقديرات واألحكام ا    4
الإعداد    عندقامت اإلدارة   السياسات   وافتراضاتستخدام أحكام وتقديرات  اب   مالية المرحلية المختصرة الموحدةالبيانات  تؤثر على تطبيق 

 قد تختلف القيم الحقيقية عن هذه .  الصادر عنها التقرير  ت واإليرادات والمصروفاتمطلوبا وال  الموجودات  قيمعلى  المحاسبية وبالتالي  

 .اتالتقدير 
 

  نفسها هي  للتقديرات المشكوك فيها  والمصادر الرئيسية  للمجموعة  تطبيق السياسات المحاسبية    ها اإلدارة فيت كانت األحكام الهامة التي وضع
 .   موحدة آخر بيانات مالية سنوية علىتلك المطبقة 

 

 العادلة  ةقياس القيم
عن اإلشراف ( CFO)للمجموعة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة. تقع المسؤولية الكاملة على المدير المالي  يرقاب طبقت المجموعة إطار 

القيم العادلة الهامة، وإبالغ مشكالت التقييم الهامة بشكل مباشر للجنة التدقيق بالمجموعة. يقوم المدير المالي بالمراجعة   قياساتعلى جميع  
م المدير المالي الدليل الذي تم  القيم العادلة، يقي  إذا كان من المعتاد استخدام معلومات من طرف آخر لقياس  تعديالت التقييم.  الدورية ل

 ية للتقارير المالية. أن هذه التقييمات تستوفي متطلبات المعايير الدولالتي تدل على من األطراف األخرى لدعم النتيجة  الحصول عليه
 

 ترى اإلدارة كما في تاريخ التقرير إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمها الدفترية.

 معلومات القطاع 5
التقريرالق  ، وهي التاليةربعة  األ  ستراتيجيةاالقطاعات  اللمجموعة  الدى   تقدم هذه  طاعات الصادر عنها  خدمات مختلفة، وتقوم   األقسام. 

 األداء.و تخصيص إدارة الشأن قرارات ب الض اتخاذ منفصلة بغر المجموعة بإداراتها 
 قطاع صادر عنه التقرير:يصف الملخص التالي العمليات عن كل 

 العمليات  القطاعات الصادر عنها التقرير 
 قطاع العمليات اللوجستية 

 قطاع الشحن 
 اإليجارات  

 قطاعات أخرى 

 التخزين والمناولة والتعبئة والنقل
 خدمات النقل البري والجوي والبحري 

 إيرادات إيجار 
 إيرادات ودائع ثابتة وأخرى 

 
 . .ة على األقلربع سنوي بصفة يراجع الرئيس التنفيذي للمجموعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قطاع 

 

 .  هناك مستوى متغير للتكامل بين قطاع العمليات اللوجستية وقطاع الشحن
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 تتمة  - معلومات القطاع 5
 :مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  اإليراد والربح بخصوص القطاعات التشغيلية للمجموعةيعرض الجدول التالي معلومات 

 
 2021مارس  31في   2022مارس  31 

 )مراجعة(   )مراجعة( اإليرادات / الربح  
 القطاع  إيرادات القطاع   القطاع  إيرادات القطاع  

 
خارجية   إيرادات
  لقطاع ل

 معامالت بين  
  ربح ال  القطاعات 

خارجية   إيرادات
  لقطاع ل

 معامالت بين  
 ربح  ال  القطاعات 

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

 41,088,011   54,746,152   198,163,539  49,096,493  59,967,150  222,264,715 العمليات اللوجستية 

 4,535,722   8,148,479   91,285,285  8,488,081  7,251,415  125,679,572 الشحن 

 2,523,474  -   2,600,694  2,355,399  -  2,445,444 اإليجار 

 6,913,095   894,396   6,824,440  515,112  994,761  983,693 أخرى 

 351,373,424  68,213,326  60,455,085  298,873,958  63,789,027  55,060,302 

 

 :كما فيللمجموعة  ومطلوبات القطاعات التشغيليةجدول التالي موجودات يعرض ال
 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 مدققة()  )مراجعة( الموجودات / المطلوبات  

 القطاع  مطلوبات  موجودات القطاع   القطاع  مطلوبات  موجودات القطاع  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  
        

 2,017,815,834  3,872,374,558  1,975,827,638  3,817,479,576 العمليات اللوجستية 

 145,079,509  304,099,346  147,279,499  301,083,896 الشحن 

 -  41,091,331  -  41,091,331 استثمارات عقارية

 95,020,277  123,212,886  86,339,474  134,002,903 أخرى 

 
       

 4,293,657,706  2,209,446,611  4,340,778,121  2,257,915,620 
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 وآالت ومعدات  عقارات 6
 

 االستحواذ عمليات 
ريال قطري   15,187,309تكلفة قدرها موجودات ب   على  المجموعة  استحوذت،  2022مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في  فترة    خالل

 .زايدةالمت  التشغيليةمتطلبات المجموعة ب  للوفاء( لاير قطري   29,143,686: 2021مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في فترة خالل )
 

 التحويالت 
)فترة الثالثة أشهر  ريال قطري    19,954,964بتكلفة بلغت  موجودات  تم تحويل  ،  2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

العقارات     110,829,424:  2021مارس    31المنتهية في   التنفيذ  ــواآلالت والمعدات من األعمريال قطري( إلى  ال الرأسمالية قيد 
 . (7)إيضاح 

 
 االستبعادات 

 31لثالثة أشهر المنتهية في  فترة او   2022مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في  فترة  خالل  لم يتم استبعاد أية عقارات وآالت ومعدات  
 . 2021مارس 

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  7

تشتمل  تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكلفة الموجودات قيد اإلنشاء في الوقت الحالي وغير المتاحة لالستخدام كما في تاريخ التقرير.  
. بعد  ومشروع الوكير  15لبا، القرية اللوجستية قطر ، شارع  صبو  بمشورع  هذه الموجودات بصفة أساسية على أعمال االنشاءات الخاصة  

 (.6االعمال االنشائية، تم تحويل هذه الموجودات إلى العقارات واآلالت والمعدات )إيضاح  إكتمال
 

المرسملة خالل   االقتراض  تكاليف  في    الفترةبلغت  قطري    4,224,482بمبلغ    2022مارس    31المنتهية    :2021مارس    31)ريال 
  31)%  3.68ريال قطري( وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة المستخدم لتحديد مقدار تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة    2,190,186

  .لتسهيالت التمويلالفعلي  الربحسنوًيا، وهو سعر ( %3.72: 2021مارس 
 

  



 

 ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 
 

 البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة إيضاحات حول 
 2022مارس  31في 

 

 
 -11 - 

 

   عقود االيجار 8
 المجموعة كمستأجر 

  ،عام  30و    22بين  ًا  عقود إيجار األراضي عمومتتراوح مدد  .  لألراضي والمباني التي تستخدمها في عملياتهالدى المجموعة عقود إيجار  
  ومطلوبات حق االستخدام  لموجودات  القيم الدفترية  فيما يلي بيان  سنوات.    4إلى    2عموما بين  تتراوح مدد عقود إيجار المباني  بينما  

 : خالل الفترةة عليها ركلمجموعة والحا
 

 االجمالي  المبنى  األرض موجودات حق االستخدام
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

      

 255,610,442  6,501,975  249,108,467   2021يناير  1كما في 

 (27,677,568)  -  (27,677,568) األثر من تعديل عقود اإليجار 

 4,574,897  4,574,897  - إضافات  

 (14,784,843)  (4,704,093)  (10,080,750) للسنة   مصروف االستهالك

 (722,787)  -  (722,787) (1استهالك تمت رسملته )
      

 217,000,141  6,372,779  210,627,362 )مدققة(  2021ديسمبر  31كما في 

 (3,434,294)  (908,260)  (2,526,034) للفترة  مصروف االستهالك

 (174,849)  -  (174,849) (  1استهالك تمت رسملته )
      

 213,390,998  5,464,519  207,926,479 )مراجعة( 2022مارس  31كما في 

 
مارس   31 التزامات اإليجار 

2022 

 2021ديسمبر  31 

 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 246,936,815  215,564,861 يناير  1كما في 

 - إضافات 
 4,574,897 

 (27,677,568)  - أثر تعديل عقود اإليجار 

 (2,713,792)  -   19-إعفاءات إيجار متعلقة بكوفيد
 8,117,110  1,949,720 ( 19سنة )إيضاح لل/  للفترة ةمصروف الفائد

 1,014,174  257,770 فوائد تم رسملتها خالل الفترة / السنة 
 (14,686,775)  (8,250,981) المدفوعات 

    

 215,564,861  209,521,370 السنة  /نهاية الفترة كما في الرصيد 
    

 14,747,258  17,647,451 الجزء المتداول 
  

 
 

 200,817,603  191,873,919 المتداول غير الجزء 
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    تتمة –  عقود االيجار 8
 

 تتمة   – المجموعة كمستأجر
 

 : 1إيضاح 
حق االستخدام المتعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ لمرفق المستودعات   موجوداتتتكون المبالغ من مصروفات الفوائد المرسملة واستهالك  

 ومجمع المكاتب على أراضي اإليجار.
 

 ة استثمارات عقاري 9
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 40,634,854  41,091,331 يناير  1في  كما
 456,477  - القيمة العادلةربح 

 

   
 41,091,331  41,091,331 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة    2022مارس    31ترى اإلدارة أن القيمة العادلة كما في    مباني.على    ةالعقاري   اتاالستثمار شتمل  ت 
 . 2021ديسمبر  31في كما العادلة المحددة 
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 وذمم مدينة أخرى   ذمم تجارية مدينة 10
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 383,119,892  403,112,548 ذمم تجارية مدينة 
 45,317,567  54,935,863 موجودات عقود  

 (25,798,215)  (26,115,215) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   
    

 402,639,244  431,933,196 ذمم تجارية مدينة، بالصافي
 34,495,295  33,127,546 دفعات مقدمة 

 78,344,259  105,054,314 مصاريف مدفوعة مقدماً 
 68,725,664  70,993,930 مدينة أخرى ذمم 

    

 641,108,986  584,204,462 
 

 :كما يلي مدينةال تجارية الذمم على ال مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةالتغيرات في 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

  

 

 

 28,025,276  25,798,215 يناير   1في 

 (4,198,741)  - مبلغ مشطوب مقابل المخصص  

 1,971,680  317,000 (18المخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للفترة / السنة )إيضاح 

    

 25,798,215  26,115,215 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 
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 األرصدة لدى البنوك  النقد و  11
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

 1,297,990  1,365,305 نقد بالصندوق 
 208,083,862  69,828,743 (1حسابات جارية ) -نقد لدى بنوك 
 30,637,227  41,941,109 ( 2حسابات مقيدة ) -نقد لدى بنوك 

 

   

    
 240,019,079  113,135,157 ونقد   لدى بنوكارصدة 

 (30,637,227)  (41,941,109) ( 2)حسابات ودائع مقيدة ألجل  يخصم: 
    

 209,381,852  71,194,048  النقد وما في حكمه
 

 إيضاحات:
 ال تربح الحسابات الجارية فوائد.  (1)

 المبالغ المحتفظ بها في البنوك ألرباح األسهم المعلنة ولكن لم يطالب بها مساهمو الشركة بعد.تتكون الحسابات المقيدة من  (2)

 
 رأس المال 12

 
 2022مارس  31

  (ة)مراجع
 2021ديسمبر  31

 (ة)مدقق
 القيمة   عدد األسهم  القيمة   عدد األسهم  
 ريال قطري     ريال قطري    

        بالكامل:المصرح به والمصدر والمدفوع 
 586,031,480  586,031,480  586,031,480  586,031,480 ريال قطري للسهم 1األسهم العادية بقيمة 

 

 قانوني  الحتياطي اال 13
،  2021لسنة    8والذي تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم  ،  2015ة  لسن   11قانون الشركات التجارية القطري رقم    حسب متطلبات

% من رأس 50إلى حساب االحتياطي القانوني حتى يعادل رصيد االحتياطي    الربح لكل سنة  صافي  من  %10  مبلغ يعادل  يجب تحويل
هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع    قانوني. يتم تحويل عالوة األسهم المحصلة من إصدار أسهم جديدة أيًضا إلى االحتياطي الالمال المدفوع.  

   إال في الحاالت المنصوص عليها في القانون أعاله. 
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 توزيعات األرباح  14
قدرها   أرباح  توزيعات  اقتراح  بأرباح    0.10ريال قطري )  58,603,148تم  يتعلق  فيما  اإلدارة  قبل مجلس  لكل سهم( من  ريال قطري 

، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية    2021ديسمبر    31المجموعة للسنة المنتهية في  
 .  2022فبراير  16السنوي للشركة المنعقد في 

 

قدرها   أرباح  توزيعات  اقتراح  بأرباح    0.10ريال قطري )  58,603,148تم  يتعلق  فيما  اإلدارة  قبل مجلس  لكل سهم( من  ريال قطري 
، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية    2020ديسمبر    31نة المنتهية في  المجموعة للس

 .  2021فبراير  15السنوي للشركة المنعقد في 
 

 

 التمويل اإلسالمي  15
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

  

  

 538,311,774  511,016,080 بوصلبة مشروع ض و قر 
 442,602,541  471,734,058 مشروع الوكير ض و قر 
 419,700,594  372,098,370 قطر  في القرية اللوجستية مشروع ض و قر 
 84,682,198  81,105,630 مشروع رأس لفان  ض و قر 

 80,000,000  80,000,000 تمويل األعمال الرأسمالية 
 77,253,346  74,528,500 مشروع رأس بوفنطاس  قرض 

    

 1,590,482,638  1,642,550,453 
 

 

 الموحد كما يلي: المرحليفي بيان المركز المالي تعرض  التي تحمل فوائد التمويالت اإلسالمية
 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

  
  

 408,644,507  431,498,051 الجزء المتداول 
 1,233,905,946  1,158,984,587 الجزء غير المتداول 

    

 1,590,482,638  1,642,550,453 
 

واآلالت والمعدات واألعمال الرأسمالية    العقاراتالملموسة األخرى المرسملة ضمن    والموجوداتالتمويالت اإلسالمية مضمونة مقابل المباني  
 قيد التنفيذ 

 

 األطراف ذات العالقة  افصاحات  16
التي   العليا والمؤسسات  باإلدارة  لها  األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين 

شروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة  الاألسعار و سياسة  عتماد  ا . يتم  أو تمارس عليها تأثيرًا هاماً رة مشتركة عليها  سيطرة أو سيط
ذمم نقًدا. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات للسدادها فوائد ويتم ال تحمل إن األرصدة القائمة في نهاية الفترة غير مضمونة و  .مجموعةال

 . األطراف ذات العالقةإلى ة أو الدائن  من ةين المد
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   تتمة - األطراف ذات العالقة 16
 

 

 المرحلي الموحد هي كما يلي: اإليرادات الشاملة األخرى و الربح أو الخسارة  المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان 
 

   )مراجعة(مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
   2022  2021 
 شراء الخدمات   االيرادات   شراء الخدمات   االيرادات  العالقة طبيعة   
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري    

         

 7,095,703  714,121  -  - شركة زميلة  شبكة أجيليتي 

 1,270,807  -  2,949,004  - زميلةشركة   أخرى  
 

التجارية المدينة والذمم التجارية    المدرجة تحت الذمم  الموحد  المرحليالمركز المالي  في بيان  المتضمنة  مع األطراف ذات العالقة    األرصدة
 على النحو التالي:هي  الدائنة

   2021ديسمبر  31    2022  ديسمبر  31   
 ةدائن   ةمدين   ة دائن  ة مدين العالقة طبيعة   
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري    
 (مدققة)  )مدققة(  (مراجعة)  )مراجعة(   

         

 1,763,495  514,713  -  - شركة زميلة  شبكة أجيليتي 
 404,563  -  373,345  - شركة زميلة  أخرى  

          

   -  373,345  514,713  2,168,058 
 

 كبار موظفي اإلدارة  مكافآت

  على النحو التالي: فترةموظفي اإلدارة خالل ال مجلس اإلدارة وكبارمكافآت 
 مارس   31  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2022  2021 

 ريال قطري   ريال قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 

    قصيرة األجل  مكافآت
              840,000 كبار موظفي اإلدارة فأة مكا

600,000 
 1,575,000  1,800,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

    

 2,640,000  2,175,000 
    

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
              

37,500  
              

37,500 
   

 اإليرادات 17
 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 2022  2021 

 ريال قطري   ريال قطري  
  

 

 

 296,273,264  348,927,980 إيرادات من عقود مع العمالء 
 2,600,694  2,445,444 إيرادات إيجار من استثمارات عقارية 

  298,873,958  351,373,424 اإليرادات 
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 تتمة   –اإليرادات  17
في تدفقات اإليرادات  محددة  المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لنقل البضائع والخدمات بمرور الوقت وفي نقطة زمنية    تحقق

 (. 5اإليضاح  )قيد التقرير عنها لكل قطاع  اإلفصاح الرئيسية التالية. يتوافق هذا مع معلومات اإليرادات التي تم 
 

 تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء
وتوقيت    الرئيسية  الخدماتفي الجدول التالي، يتم تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب األسواق الجغرافية الرئيسية خطوط  

 .  تحقيق اإليرادات
 

 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2022  2021 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 

    

    اإليرادات من العقود مع العميل  
 198,163,539  222,264,715 عمليات لوجستية 

 91,285,285  125,679,572 الشحن 
 6,824,440  983,693 أخرى 

    

 348,927,980  296,273,264 
    

    األسواق الجغرافية الرئيسية 
 276,763,122  326,363,052 عمليات محلية

 19,510,142  22,564,928 أجنبيةعمليات 
    

 348,927,980  296,273,264 
    

    خطوط الخدمات الرئيسية 
 167,647,198  187,019,878 خدمات إدارة المخازن 

 82,531,081  116,246,319 خدمات الشحن
 15,089,519  16,019,131 أنظمة إدارة السجالت 
 5,576,604  11,712,677 خدمات النقل الدولي 

 8,754,204  9,433,253 خدمات الشحن الجوي 
 9,850,218  7,513,029 خدمات النقل 

 6,824,440  983,693 أخرى 
    

 348,927,980  296,273,264 
    

    توقيت تحقيق اإليرادات 
 204,987,979  223,248,408 تحويل مع مرور الوقت

 91,285,285  125,679,572 تحويل في وقت محدد 
 

 
  

 348,927,980  296,273,264 
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 تتمة   –اإليرادات  17
 تتمة  –تقسيم اإليرادات من العقود مع العمالء 

 فيما يلي توضيح لتسوية اإليرادات من العقود مع العمالء مع المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في معلومات القطاع:
 
 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   2022مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 )مراجعة(   )مراجعة( 
 أخرى   خدمات الشحن  عمليات لوجستية   أخرى   خدمات الشحن   عمليات لوجستية  
 ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري   ريال قطري  

            

            اإليرادات 
 6,824,440  91,285,285  198,163,539  983,693  125,679,572  222,264,715 عميل خارجي 

 894,396  8,148,479  54,746,152  994,761  7,251,415  59,967,150 معامالت بين القطاعات
            

 282,231,865  132,930,987  1,978,454  252,909,691  99,433,764  7,718,836 
 تعديالت واستبعادات

(59,967,150)  
 

(7,251,415)  (994,761) 
 

(54,746,152)  
 

(8,148,479)  (894,396) 
            

 222,264,715  125,679,572  983,693  198,163,539  91,285,285  6,824,440 
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 لمصروفات حسب طبيعتها ا 18
 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2022  2021 
 ريال قطري   ريال قطري  
 ( )مراجعة  )مراجعة( 

  

 

 

 53,014,483  81,244,788 مصروفات شحن ونقل
 66,626,215  78,852,202 ( 1تكاليف الموظفين )

 30,053,755  39,270,503 تكاليف لوجستية 
 36,664,047  37,987,873 ومعدات استهالك عقارات وآالت 

 12,452,593  12,573,311 إصالحات وصيانة 
 2,967,941  4,913,143 تكاليف وقود
 9,675,282  4,111,645 كهرباء وماء 

 4,897,913  3,434,294 (8استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 
 3,377,627  3,169,237 تكاليف تأمين 

 1,575,000  1,800,000 اإلدارة مكافآت مجلس 
 938,405  1,077,120 أتعاب قانونية ومهنية 

 1,791,403  941,195 مصروفات القوى العاملة بعقود من الباطن
 820,994  648,441 اتصاالت وبريد 
 302,437  545,842 إعالنات ودعاية

 224,417  317,000 ( 10)إيضاح مخصص مكون النخفاض قيمة ذمم تجارية مدينة 
 353,620  307,099 مصروف إيجار 

 107,095  78,039 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 (2,713,792)  - 19-إعفاءات إيجار متعلقة بكوفيد

 5,688,798  7,336,875 مصروفات متنوعة

 
   

 278,608,607  228,818,233 
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 تتمة  -المصروفات حسب طبيعتها   18

ريال  2,597,142: 2021ريال قطري ) 2,312,861تتضمن تكاليف الموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ  (1)
 قطري(.

 

 النحو التالي:على الموحد  واإليرادات الشاملة األخرى المرحليأعاله في بيان الربح أو الخسارة المصروفات عرض تم 
 

 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2022  2021 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 

  

 

 

 203,018,465  247,722,654 مباشرةتكاليف 

 25,799,768  30,885,953 وإدارية  عموميةمصروفات 

 

   

 278,608,607  228,818,233 

 

 التمويل، بالصافي تكاليف  19
 

 مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2022  2021 
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 

  

 

 

 (495,124)  (124,565) ربح من حسابات لدى بنوك إسالمية 

 13,179,627  10,726,055 التمويل اإلسالميعلى  الربحمصروفات 

 2,380,953  1,949,720 مصروفات الفوائد على مطلوبات اإليجار 
 

   

 12,551,210  15,065,456 
 

   العائد على السهم 20

كما في حتسب العائد على السهم بقسمة صافي ربح الفترة المنسوب إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  ي 
 . الفترة نهاية

 مارس  31  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2022  2021 

 ريال قطري   ريال قطري  
 )مراجعة(   )مراجعة( 

    

    

 54,365,594  57,801,359 ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة األم 
    

 586,031,480  586,031,480 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  
    

 0.09  0.10 العائد األساسي والمخفف للسهم )ريال قطري( 
 



 

 ش.م.ع.ق.شركة الخليج للمخازن 
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 تتمة  - العائد على السهم 20

 
 العائد المخفف للسهم  

 ليس لدى الشركة األم أسهم مخففة محتملة، فإن العائد األساسي للسهم يساوي العائد المخفف للسهم.
  

 والمطلوبات   االلتزامات المحتملة 21
 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31في  
 ريال قطري   ريال قطري  
 )مدققة(  )مراجعة( 

    

     :التزامات)أ( 

 188,758,880  232,183,966 التزامات رأسمالية  

    

    )ب( مطلوبات محتملة: 

 173,663,575  202,100,793 ضمانات بنكية وضمانات شركات واعتمادات مستندية 

 

 ضريبة الدخلمصروف  22
على إجمالي األرباح السنوية المتوقعة. في ديسمبر الساري  سب المجموعة مصروف ضريبة الدخل للفترة باستخدام معدل الضريبة  ت تح

، تم اصدار الئحة تنفيذية جديدة للضريبة في دولة قطر لتحل محل الالئحة التنفيذية السابقة. اإلعفاء الضريبي المنصوص عليه  2019
ن قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق بحصة المستثمرين غير القطريين من األرباح في الكيانات المدرجة لن يشمل ( م13)الفقرة    4بالمادة  

 الشركات التابعة / الزميلة للكيانات المدرجة. 
 
  
 

 
  


	SKMBZ_36422042611470

