
  ق . م . ش  - )مخازن ( شركة الخليج للمخازن .

   قطر –الدوحة 

   1020 سبتمبر 30 للفترة الميزانية العمومية

-----------------------------------------------------------------  

    2010 سبتمبر 30  2009 سبتمبر 30

-----------  -----------    

    ريال قطري  ريال قطري

  تالموجودا    

  :الموجودات المتداولة     
  نقد في الصندوق ولدى البنوك   94,941,159  58,027,648

  مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرىذمم مدينة   58,577,578  23,094,784
      

   المتداولةمجموع الموجودات   153,518,737  81,122,432
  استثمارات متاحة للبيع  2,676,225  28,205,021
  ممتلكات ومعدات   333,876,320  260,484,649
  مجموع الموجودات  490,071,282  369,812,102

  

  المطلوبات وحقوق المساهمين    
  :  المتداولةالمطلوبات    

  ذمم دائنة   3,573,209  3,755,087
  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   6,118,411  2,112,968
  محتجزات دائنة  8,355,824  2,849,126
  المتداولةمجموع المطلوبات   18,047,444  8,717,181

      

  :مطلوبات غير متداولة    
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  2,392,176  2,306,221
  قروض طويلة األجل  156,516,855  62,855,275
  مجموع المطلوبات  158,909,031  65,161,496

  :حقوق المساهمين     
                            المال            رأس   250,000,000  250,000,000
  أسهم إضافية  60,000,000  60,000,000
  احتياطي قيمة عادلة  )1,669,353(  -----
  احتياطي قانوني  2,595,564  1,612,909

   الخسائر المدورة–األرباح   2,188,596  )15,679,484(
  مجموع حقوق المساهمين   313,114,807  295,933,425
  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين   490,071,282  369,812,102
============  ============    

  

              

  محمد إسماعيل علي العمادي/ السيد 

  رئيس مجلس اإلدارة

              

  رنجيف مينون/ السيد 

  المدير التنفيذي



  ق . م . ش  -) مخازن ( شركة الخليج للمخازن 

   قطر –الدوحة 

  دققة غير م– بيان الدخل

  2010 سبتمبر 30للفترة المنتهية من ا يناير حتى 

---------------------------------------------------------  

للفترة المنتهية من ا يناير 

  2009 سبتمبر 30حتى 

ا يناير حتى للفترة المنتهية من 

  2010 سبتمبر 30

  

    ريال قطري  ريال قطري 
   :راداتـاإلي    

  ايرادات العمليات   61,018,863  51,456,004

  ايرادات االستثمار وايرادات اخرى   2,004,312  2,248,702

  الربح اإلجمالي   63,023,175  53,704,706

-----------  -----------    

  المصروفات    

  مصاريف إدارية وعمومية  )35,347,978(  )31,320,734(

22,383,972  
===========  

27,675,197  
  ارباح ماقبل استهالك الممتلكات والمعدات  ===========

  استهالك الممتلكات والمعدات   )16,398,764(  )16,150,412(

6,233,560  
===========  

11,276,433  
===========  

 ما بعد استهالك الممتلكات خسارة/ ارباح 

  والمعدات

  خسارة  عن بيع أسهم  / ارباح   3,450,975  -

  خسارة عن بيع أصول ثابتة  / اح ارب  621,701  )124,888(

  خسائر اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات   -  )29,406(

   الفترة  الربحصافي  15,349,109  6,079,266

===========  ===========    

   العائد على السهم  0.614  0.243

===========  ===========    

  

  

              

  محمد إسماعيل علي العمادي/ السيد 

  إلدارةرئيس مجلس ا

              

  رنجيف مينون/ السيد 

  المدير التنفيذي


