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  )ق.م.ش(شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

  قطر -الدوحة 

  
  ٢٠١١مارس  ٣١المركز المالى كما فى 

  
  
  

  ديسمبر ٣١كما فى         مارس ٣١كما فى             
          ----------------------------- -------   ----              ----------------- -  
              ٢٠١٠                    ٢٠١٠        ٢٠١١    
  )مدققة(         )غير مدققة(    )غير مدققة(          
  لایر قطرى                 لایر قطرى     لایر قطرى           
    

  الموجودات
  

  : الموجودات المتداولة

  ٣٢،١٣٩،٣٤٧    ٤،٨٦٩،٩٣٠    ٢٣،٦٩٤،٤٤٦    نقد فى الصندوق ولدى البنوك

  ١،٧٠٣،٥٥٨    ٤٤٣،٠٤٥    ١،١٧٢،٤٧٢        صافى ذمم مدينة

   ٦٧٢،١٧٢    ٦١٥،٨٣١    ١،٣٨٥،٤٢٥      اد بالمخازنقطع غيار ومو

  ٧٤٩٫٥٩٧    ٢،٣٠١،٢٥٥    ١،٦٠٣،١١٨      حسابات مدينة أخرى

  ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ          

   ٣٥،٢٦٤،٦٧٤    ٨،٢٣٠،٠٦١    ٢٧،٨٥٥،٤٦١    مجموع الموجودات المتداولة
     ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــ          
      

  :اإلستثمارات 
  

  ٦،٦٣٠،٧٥٣    ٦،٨٧٢،٦٣٩    ٧،١٠٦،٥٠٤        إستثمارات عقارية

  ٤٥،٥١٥،٣٨٢    ٤١،٧٠٦،٨٩٠    ٤٣،٣٨٤،٨٩١      إستثمارات فى أوراق مالية

  ٩٠،٠٣٠،٣٢٥    ٥٢،٣٢٦،٥١٩    ٩٠،٠٣٠،٣٢٥        ممتلكات ومعدات

  ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ          
  ١٤٢،١٧٦،٤٦٠    ١٠٠،٩٠٦،٠٤٨    ١٤٠،٥٢١،٧٢٠    مجموع الموجودات الغير متداولة

    ــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ          
    ١٧٧،٤٤١،١٣٤    ١٠٩،١٣٦،١٠٩    ١٦٨،٣٧٧،١٨١      تمجموع الموجودا

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

  
  
  

  أحمد ناصر عبيدان              على إسحاق حسين آل إسحاق

  رئيس مجلس اإلدارة                الرئيس التنفيذى
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  قطر -الدوحة 

  
  ديسمبر ٣١كما فى         مارس ٣١كما فى             
           ------------------------------------   ----              ------------------  
              ٢٠١٠                    ٢٠١٠        ٢٠١١    
  )مدققة(         )غير مدققة(    )غير مدققة(          
  لایر قطرى                 لایر قطرى     لایر قطرى           
    

  المساھمينالمطلوبات وحقوق 
  

  : مطلوبات متداولة

  ١،٥٠٤،٦٠٩    ٢٠٣،٦٤٤    ٩٥٨،٧٧٢          ذمم دائنة

  ٤،٠٣٢،٠٦٢    ٦،٤٧٥،٨١٨    ٩،٥٢٨،٦١٧      توزيعات أرباح غير مدفوعة

   ٢،٣٢٣،٣٠٧    ٦٣٩،٣٦٢      ٨٩،٤٨٩  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

  ٣١،٠٣٦،٢٨٩    ٣٠،٠٥١،٣٥٧    ٣١،٠٣٦،٢٨٩        قرض آجل

  ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ          

   ٣٨،٨٩٦،٢٦٧    ٣٧،٣٧٠،١٨١    ٤١،٦١٣،١٦٧    المتداولة   المطلوباتمجموع 
                     

   : المطلوبات غير المتداولة

   ١،٥٤٥،١٤٣    ١،٥٢٣،٤٤٠    ١،٥٩٠،١٤٣      مخصص مكافأة نھاية الخدمة

  ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ          
    ٤٠،٤٤١،٤١٠    ٣٨،٨٩٣،٦٢١    ٤٣،٢٠٣،٣١٠        مجموع المطلوبات

  ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــ          
  حقوق المساھمين

  
  ٥١،٩٠٧،٤٠٠    ٢٥،٩٥٣،٧٠٢    ٥١،٩٠٧،٤٠٠        رأس المال

  ٣٧،٩٩٢،٦٣٠    ١٢،٠٣٨،٩٣٠    ٣٧،٩٩٢،٦٣٠        إحتياطى قانونى

    ٢،٦٦٣،١٥٢    ٢،٦٦٥،١٥٤    ٢،٦٦٣،١٥٦        إحتياطى عام

  ٢٣،٨٢٠،٣٩١    ١٧،٨٤٤،٦٢٨    ٢١،٦٨٩،٩٠٠      إحتياطى القيمة العادلة

  ٧،٦٣٩،٣٠١    ٨،٢٠٣،٩٧٦    ٧،٦٣٩،٣٠١        أرباح متراكمة

  ١٢،٩٧٦،٨٥٠      ــ               ــ              أرباح نقدية مقترح توزيعھا

  ــ                ــ               ــ                أسھم مجانية

  ــ              ٣،٥٣٦،٠٩٨    ٣،٢٨١،٤٨٤        أرباح الفترة

  ــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــ          
  ١٣٦،٩٩٩،٧٢٤    ٧٠،٢٤٢،٤٨٨    ١٢٥،١٧٣،٨٧١      حقوق المساھمينمجموع 

    ــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــ          
    ١٧٧،٤٤١،١٣٤    ١٠٩،١٣٦،١٠٩    ١٦٨،٣٧٧،١٨١      مجموع الموجودات

          ==========    ==========    ==========  
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  قطر -دوحة ال

  
  ٢٠١١مارس  ٣١بيان الدخل المرحلى المختصر للفترة المنتھية  فى 

  
  
  

          مارس ٣١كما فى                          
               ---------------------------------------------    
                ٢٠١٠          ٢٠١١                     
     )غير مدققة(      )غير مدققة(            
      لایر قطرى       قطرىلایر              

  
  الموجودات

  

  : الموجودات المتداولة

      ٣،٣٩٠،٥٥٠      ٤،٠٥١،٦٩٠            اإليرادات

      )٢،١٠٥،٩٨٦(      )٣،١٢٥،٠٣٤(          مصاريف مباشرة

      ــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــ            

       ١،٢٨٤،٥٦٤      ٩٢٦،٦٥٦          مل الربحمج
                          

  
      )١،٠٨٢،٥٧٩(      )٩٠٩،٤٨١(        إدارية وعموميةمصاريف 

      ٣،٣٣٤،١١٣      ٣،٢٦٤،٣٠٩          إيرادات أخرى

      ــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــ            
    ٣،٥٣٦،٠٩٨      ٣،٢٨١،٤٨٤          صافى ربح الفترة

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

    ١،٣٦        ٠،٦٣        )لایر قطرى ( عائد السھم 
            ======      ====  

  ٢،٥٩٥،٣٧٠      ٥،١٩٠،٧٤٠      لعدد األسھم المعدل المتوسط المرجح
            ========      ========      

  
  

  ٣،٥٣٦،٠٩٨      ٣،٢٨١،٤٨٤          صافى ربح الفترة

  ١٧،٨٤٤،٦٢٨      ٢١،٦٨٩،٩٠٠      صافى الحركة على القيمة العادلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــ        إلستثمارات متوفرة للبيع

  ٢١،٣٨٠،٧٢٦      ٢٤،٩٧١،٣٨٤        مجموع الدخل الشامل للفترة

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