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ألفالم قطر للسينما وتوزيع اعرض تقديمي للبيانات المالية للشركة 

2021/ديسمبر/31وحتى 2021/ يناير/1عن الفترة من 

2021دليل المستثمر لشركة قطر للسينما 



شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم

دة تعتمد الشركة في عملية توليد اإليرادات على ع▪
وذلك لضمانة االستمرارية واالستدامة فيمصادر 

ها يمر بونظرا للظروف التي العمليات الخاصة بها ، 
العالم جراء ازمة انتشار جائحة كورونا فقد اثبتت
ها في االستراتيجية المرنة المتبعة  في الشركة نجاح

.  ة في العالمأمواجهة التغيرات التي قد تحدث فج

مصادر لتوليد اإليرادات 4الشركة على تفتعتمد▪
:   وهي

.نماالسيرالقطاع الرئيسي الخاص بتشغيل وإدارة دو✓

فتمتلك الشركة مجموعة من قطاع العقاري ال✓
األصول العقارية المميزة والمؤجرة بالكامل لجهات

.ذات قوة ومصداقية

في سوق األوراق المالية االستثماريةالمحفظة ✓
.ورييل الفيتسلالمحلية وهي محفظة مالية قابلة ل

.الناتجة عن توزيع األرباحيت االخرااليراد✓

تمتلك الشركة  محفظة
ي هعقارية مميزة و

عبارة عن مجموعة من 
العقارات  مؤجرة للخطوط
ة الجوية القطرية باإلضاف
الى عقارات أخرى مؤجرة 

لجهات أيضا بالكامل
.ىاخر

تمتلك الشركة محفظة 
أوراق مالية في بورصة 
قطر  وهي محفظة 
يل متنوعة قابلة للتسي

مما يجعل الشركة لديها 
المقدرة المالية في 

ة اقتناص الفرص السريع
في حالة احتياجها الي 

.استثماريةسيولة 

ة النشاط الرئيسي للشرك
هو تشغيل وإدارة دور 

العرض، ولدى الشركة عدد 
دور العرض في مميز من

مجمعات تجارية تتسم 
بالحيوية واالزدحام 

باإلضافة الى دار عرض 
في الحي الثقافي ة مميز
.اراتكب



تنبثققا اإليققرادات مققن مصققادر متنوعققة لتجنقق  مخققا ر 

االعتماد على الدخل من مصدر منفرد،

اإليرادات والربحية

مليون ريال قطري 16.15بلغ مجمل اإليرادات

تنبثا اإليرادات من مصادر و2021امعخالل

متنوعة لتجن  مخا ر االعتماد على الدخل من 

.مصدر منفرد

من % 80تمثل ايرادات اإليجارات بعقود ما نسبته 

دخل منالنصي  األكبرحيث تمثلأجمالي اإليرادات 

قيراد التشغيل السينمائي بإيليهم ، الشركة

تقريبا كما بلغت نسبة اإليرادات من % 13.6

توزيعات األسهم االستثمارية و اإليرادات األخرى

انخفضت ، كما اجمالي االيراداتمن % 6.1

مقارنة% 8.91بنسبة2021عام في اإليرادات

.2020بنفس الفترة من عام 

اإليجارات

التشغيل السينمائي

التوزيعات

إيرادات اخرى

ل 
م
ج
م

ت
دا
را
إلي
ا

2,190,966 1,527,406 

7,115,766 6,611,586
8,644,646

887,394 
951,791 

1,222,862 2,031,593

1,414,73312,979,947 15,104,961 

16,179,005
17,558,901

17,151,315

99,101 

152,850 

1,067,204
74,654

870,447

2021 2020 2019 2018 2017

إيرادات السينما  إيرادات التوزيعات إيرادات إيجارات إيرادات أخري



اإليرادات والربحية

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 
أجمالى األيراداتصافي الربح على : هامش الربح* 

13.3%
الربح هامش 

المحقا لعام 
2021

2.16
مليون ريال
صافي الربح

عامفيالربحصافيانخفض

تقريبا%56بمعدل2021

محققه2020عامبمقارنة

مليون2.16قدرهربحصافي

ربحهامش*بمعدلتقريباريال

ذلكيرجعوتقريبا13.3%

إيراداتانخفاضالىاالنخفاض

وانخفاض%14بنسبةالعقارات

.%6.8بنسبةالتوزيعاتإيرادات

2,155,794 

4,952,159 
6,389,662 

8,455,532 7,816,108 

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

7,000,000 

8,000,000 

9,000,000 

2021 2020 2019 2018 2017

صافي الربح

13.3%

28%
25%

32%
28%

2021 2020 2019 2018 2017

هامش الربح



%80.3
عوائد إيجارية

%13.6
إيرادات التشغيل السينمائي 

%6.1
توزيعات أرباح وإيرادات أخرى

جاريةيالعوائد اال

إيرادات التشغيل السينمائي

إيرادات استثمارات وايرادات اخرى

16.2
مليون

عامخاللاإليرادات 

بالمليون 2021

ريال 

تنوع اإليرادات يعزز النمو المستدام 

إيرادات السينما

8.9%
مجمل  اإليرادات انخفاض
مقارنة 2021خالل عام

العام الماضي  ب

القيمة بالمليون ريال

2021ديسمبرالتقرير المالي : المصدر 

توزيعات أرباح 

وإيرادات أخرى

2.16
مليون ريال
صافي الربح

13.3%
الربح المحقا

2021لعام 

د بلغت إيرادات اإليجارات بعقو▪

من إجمالي اإليرادات 80.3%

إيرادات التشغيل كما بلغت ▪

%13.6السينمائي

باإلضافة الى إيرادات ▪

خرىاأليرادات اإلالتوزيعات و

من اجمالي % 6.1تمثلالتي 

.يراداال

13.6%
6.1%

80.3%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%



مقن وبشقكل مسقتدام يعقززاإيرادات من العقارات المؤجرة لقديهحقاجهها القطاع العقاري اآلن إال أن الشركة استطاعت أن تابرغم التحديات التي يو

فقي حقين 2020عقام بمقارنقة2021عقامخقالل%14ة  بإيرادات اإليجارات بنسقانخفاض لكن من الجدير بالذكرو2021األداء المالي للشركة خالل عام 

القذي يقدفع بشقكل مققدم و ، ويمثل إيراد اإليجار النصي  األكبر 2020عام بمقارنة 2021خالل عامتقريبا %43.4إيرادات التشغيل السينمائي ارتفعت

.مما يعطي للشركة وضع مالي جيد

" االستدامة في اإليرادات اإليجارية"اإليرادات
8.91%

مقارنة 2021عام في في مجمل  اإليرادات انخفاض
عام الماضي  بال

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبرالتقرير المالي : المصدر 
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إيرادات السينما  إيرادات التوزيعات إيرادات إيجارات إيرادات أخري



~

$0.9M
7.12
مليون 1.53

مليون

2021

2020

2019

يراد التشغيل السينمائي إ

43.4%
فقققي إيقققرادات ارتفقققاع

التشققققغيل السققققينمائي

2021فققي عققاموذلققك 

.الساباعام البمقارنة 

فيارتفاع معدالت تالشركة حقق▪

األداء التشغيلي لدور السينما 

في عام %43.4لديها بنسبة 

بسب 2020عام بمقارنة 2021

عد بقطاع الترفيهلإعادة تشغيل▪

ظهور جائحة بسب األغالق

إغالق حيث تم.Covid-19فيروس 

دور العرض في الفترة من 

م27/5/2021ى وحتم9/4/2021

لقيمة بالمليون ريال القطريا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

2.19

مليون



A

%80
عوائد ايجارية

B

%14
النشاطإيرادات

السينمائي

C

%6
إيراد

االستثمارات و 
إيرادات أخرى

A

%85
عوائد ايجارية

B

%9
إيرادات التشغيل 
السينمائي

C

%6
إيرادات 
استثمارات
وايرادات أخرى

A

%63
عوائد ايجارية

B

%28
إيرادات التشغيل 
السينمائي

C

%9
إيرادات 
استثمارات
وايرادات أخرى

16.2

17.7

25.6

إيرادات 

2021

إيرادات 

2020

إيرادات 

2019

مقارنققققة إيققققرادات
بقييرادات 2021عام

.نالعامين السابقي

مليون ريال

مليون ريال

مليون ريال

القيمة بالمليون ريال

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

8.91%
في مجمل  انخفاض
خالل عاماإليرادات 

العام بمقارنة 2021

الماضي  



77.9
مليون 

قيمة محفظة 

العقار

39.4
مليون 

قيمة محفظة 

األسهم 

34%
اإلستثمارات من 

في سوق 

األسهم المحلي

%6
أتي يمن اإليراد

اتاالستثمارن م

يرادات و اإل

األخرى

66%
من اإلستثمارات 

في السوق 

العقاري المحلي 

16.2
مليون

اجمالي اإليرادات 

14%
أتي يمن اإليراد

من التشغيل 

السينمائي

80%
من اإليراد يأتي 

من التأجير 

العقاري 

2.19
مليون

إيرادات التشغيل 

السينمائي

12.98
مليون

إيرادات اإليجارات 

0.99
مليون 

رإيرادات االستثما

يرادات أخرىإو 

عققققام خققققاللاإليققققرادات 

بقققالمليون ريقققال 2021

قطري

2

3

2,155,794

2021في عامأرباح صافية 

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

1



صافي الربح  

10

مليون ريقال تقريبقا 2.16صافي ربح قدره بذلك محققا 2020بعامتقريبا مقارنة%56-بمعدل 2021عام نخفض صافي الربح فيا▪

.%13.3بمعدل هامش ربح

%.6.8و اإليرادات االستثمارية من التوزيعات بنسبة % 14الى انخفاض اإليرادات العقارية بنسبة االنخفاض يرجع ذلك ▪

2,155,794
في عامأرباح صافية 

2021

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

2,155,794 
4,952,159 

6,389,662 
8,455,532 7,816,108 

2021 2020 2019 2018 2017



2018

8.46 مليون ريال قطري أرباح صافية

2020

مليون ريال أرباح صافية 4.95

2019
مليون ريال أرباح صافية

6.39

2021
مليون ريال2.16

أرباح صافية  

صافي الربح  

بمعقدل 2021عام نخفض صافي الربح فيا

محقققا 2020عامبمقارنةتقريبا % 56-

مليقون ريقال 2.16صافي ربقح ققدره بذلك 

و يرجع % 13.3تقريبا بمعدل هامش ربح

: اآلتييلانخفاض ذلك اإل

ضانخفاض اإليرادات اإليجاريقة نتيجقة تخفقي▪

.العقود اإليجاريةقيمة

ار انخفاض أرباح مبيعات التقذاكر بسقب  ققر▪

تاح بافتاللجنة اإلدارية  العليا ألداره االزمات 

ة دور السققينما والمسققارح بطاقققة اسققتيعابي

، مع تطبيا 2020ديسمبر 1من فقط 20%

ا أثققر علققى األربققاح مققاإلجققراءات االحترازيققة م

ة الققى باإلضققاف، التشققغيلية للشققركة سققلبيا  

إغققققالق دور العققققرض فققققي الفتققققرة مققققن 

م27/5/2021وحتىم9/4/2021

ر زيادة المصروفات المسقتحدثة كعققد ايجقا▪

.كتاراسينما 

2,155,794
صافية أرباح 



%30.4-بمعقدل 2021عقام فقيانخفض صافي الربح قبل األهالك و الفوائد 

محققا صافي ربقح قبقل األهقالك و الفوائقد ققدره 2020تقريبا  مقارنة بعام 

% 47.7مليون ريال تقريبا بمعدل هامش الربح قبل األهالك و الفوائقد 7.7

و يرجققع ذلققك اإلنخفققاض إلققى االنخفققاض فققي اإليققرادات اإليجاريققة و إيققرادات 

.سينماال

اإلهالك و الفوائدقبلالربحية

7.7

11.1

13.1

13.7

الربح قبل 

األهالك و 

في الفوائد

2021

30.4%
انخفاض صافي 

الربح قبل 

االهالك 

والفوائد 

7,708,886 

11,072,641 

13,111,118 13,739,936 
12,559,772 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

 16,000,000

2021 2020 2019 2018 2017

و الفوائداألهالكصافى الربح قبل 



"اإلهالك و الفوائدقبل"الربحية

7.7 قبققل األهققالك و الفوائققد انخفققض صققافي الققربح 

تقريبقققا  %30.4-بمعقققدل 2021خقققالل عقققام

قبققل محققققا صققافي ربققح 2020عققام بمقارنققة 

مليون ريال تقريبقا 7.7قدره األهالك و الفوائد 

قبققل األهققالك و الفوائققدربحالققبمعققدل هققامش 

النخفقاض و يرجع ذلقك اإلنخفقاض إلقى ا% 47.7

التشقققغيل فقققي اإليقققرادات اإليجاريقققة و إيقققرادات 

.السينمائي

الققققربح قبققققل 

األهقققققققالك و 

2021الفوائد

7.7
11.1
13.1
13.7

2021

2020

2019

2018

القيمة بالمليون ريال

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 
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2021

39,406,477

2019

36,409,529

2021

77,846,474

2020

81,264,698

2019

84,684,543

117,252,951 113,885,349 121,094,072

اإلستثمارات وتنوع الدخل

إستثمارات 

األسهم 

إستثمارات 

عقارية 

2020

32,620,651

لقيمة بالمليون ريال قطريا

2021ديسمبرالتقرير المالي : المصدر 

السققتثمارات مققن أدوات % 34مليققون ريققال تقريبققا موزعققة بققين 117تبلققغ االسققتثمارات 

.الستثمارات عقارية% 66حقوق الملكية و 

د وتعقمحفظة األسهم الخاصة بالشقركة بالقيمقة العادلقة: أدوات حقوق الملكية هي 

%7.6:بنسبة  نمو بلغت 2018محفظة األسهم هي األعلى منذ عام  ممتلكات 
إستثمارية

66%

أدوات حقوق 
يمة الملكية بالق
العادلة 

34%

 -

 10,000,000

 20,000,000

 30,000,000

 40,000,000

 50,000,000

2021 2020 2019

استثمارات متوفرة للبيع 

 74,000,000

 76,000,000

 78,000,000

 80,000,000

 82,000,000

 84,000,000

 86,000,000

2021 2020 2019

7.6%
نمو في المحفظة المالية 



توزيع اإلستثمارات 

15

.من إيراداتها% 86.4للشركةو اإليرادات األخرى تدر ستثماريةاألنشطة اإل▪

39.4سقتثمارات مقا قيمتققه جمقالي اإلإمقن % 34ت سقوق األسقهماسقتثمارإتشقكل ▪

.2021عاموذلك بنهايةمليون ريال تقريبا 

%66ثل النصي  األكبر الذي يمفي القطاع العقاري ستثماراتاإلصافي قيمة تشكل▪

.مليون ريال77.84ستثمارات بقيمة جمالي اإلإمن 

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

66%

34%

39,406,477 

32,620,651
36,409,529

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

 30,000,000

 35,000,000

 40,000,000

 45,000,000

2021 2020 2019

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة



16

.تعتمد الشركة بشكل محدود على القروض في تمويل أصولها▪

مقن %97.52من أصولها مقن خقالل الققروض و فقط%2.48تمول الشركة▪

خرىاألااللتزاماتوالملكية خالل حقوق 

.مليون ريال قطري3.5ة تقيمما 2021عام بنهايةبلغت قيمة القروض ▪

3.5
مليون

جمالي القروضإ

الهيكل التمويلي و الفوائد

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

3.78 

5.12 4.88 

9.98 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

2021 2020 2019 2018

معدل تغطية صافي الربح لفوائد الدين

97.52%
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حقوق الملكية  القرورض



السيولة و النقد
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ن الشركة ققادرة علقى أا يعني م، م2021ديسمبر فيمره1.45(الخصوم المتداولة/ األصول المتداولة ) بلغ مؤشر رأس المال العامل 

( لقةاأللتزامقات المتداو/ النقديقة )من خالل أصولها المتداولة، كما بلغ مؤشر السيولة السريعة مره 1.45سداد التزامتها قصيرة األجل 

.مرة1.24قصيرة األجل من خالل النقدية االلتزامات مرة لنفس الفترة ، مما يعني أن الشركة قادرة على سداد 1.24

مؤشر رأس المال العامل 1.45

مؤشر السيولة السريعة 1.24

: توضيح

قدرة الشركة على  سداد التزاماتها قصيرة االجل من خالل األصول المتداولة  : مؤشر رأس المال العامل يعني 

قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة االجل من خالل النقدية :  مؤشر السيولة السريعة يعني

 -
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مؤشرات السيولة

(األلتزامات المتدوالة/ النقدية )مؤؤشر السيولة السريع  (الخصوم المتداولة/ األصول المتداولة )مؤشر رأس المال العامل 



في البنوكهرصدواألالنقد
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بنفسمقارنة%22.6بنسبةوذلكريال5,308,323بمقدار2021عامبنهايةالشركةلدىالسيولةحجمنخفضإ▪

ذلكيرجعو(قطريريال18,138,824)1202ديسمبرنهايةفيالنقديالرصيدبلغحيث2020عاممنالفترة

،م2020لعامالنقديةاألرباحتوزيعوالممتلكاتفيالتوسعالىباإلضافة،العقاريةاإليراداتفيلالنخفاض

.الشركةلدىالسيولةحجمانخفاضإلىأدىمماالقرضرصيدمن%50وسداد

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

-22.6%
ايةالسيولة بنهفي انخفاض 

مقارنة بالعام 2021عام

السابا 18,138,824 

23,447,147

32,852,340

40,159,775 

26,879,707 
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لممتلكاتالنمو في ا
(السينما)واألعمال تحت التنفيذ 

19.4 2021ديسمبر

18.2 2020ديسمبر

3.1 2019ديسمبر

3.7 2018ديسمبر

6.7%

ارتفاع 

االستثمارات 

في النشاط 

السينمائي

لعالميةاالمعاييرعلىالسينمادورتطويرخاللمنالسنيمائيالنشاطفيالتوسعاليالشركةتتوجه

أصولهاقيمةمنيرفعمماقطري،ريال9,049,168غبمبلسينمالتشغيلمبنىانتفاعلحاباإلضافة

.المستقبلفيإضافيعائديدرقدوالملموسة

القيمة بالمليون ريال

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

: توضيح

قدرة الشركة على  سداد التزاماتها قصيرة االجل من خالل األصول المتداولة  : مؤشر رأس المال العامل يعني 

قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة االجل من خالل النقدية :  مؤشر السيولة السريعة يعني
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الموجودات والممتلكات



2021من عام ديسمبرفيالموجودات
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164.4
مليون ريال

166.8
مليون ريال

180.9
مليون ريال

2020

2021

الموجقوداتحجقم تقريبقامليون ريال قطري

-قققدرهنقصبقق،2021ديسققمبر عققامفققي

وهقققي2020ديسقققمبرعقققن تقريبقققا % 1.4

متداولققةفققي األصققول الالققنقصناتجققة عققن 

.مليون ريال تقريبا  6.74بمقدار 

في الموجوداتانخفاض1.4%-

العام الماضيعن

2.4

164.4

في الموجودات بنهاية نقصمليون 

وذلك 2020ب مقارنة 2021ديسمبر

عن العام %1.4-بنسبة مئويةبانخفاض 

.الماضي

القيمة بالمليون ريال

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

2019

164,426,647 
166,826,904 

180,892,294 

173,281,449 

161,455,340 
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في حقين كقان ربقح السقهم عقن ريال قطرى 0.034بلغ ربح السهم2021ديسمبرحتى 

.تقريبا  %57-قدره انخفاض ريال قطرى محققا  0.079بواقع 2020عام من نفس الفترة

ربحية السهم 

رأس المال 

مليون ريال62,807,950

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

0.034

0.079

0.102

2021 2020 2019



العائد على االستثمار 

ي  يعتبققر العائققد علققى االسققتثمار العقققار▪

لى من أكبر العوائد حيث يمثل العائد ع

عقام لتقريبقا  % 16االستثمار العققاري 

و يعتبققر النشققاط العقققاري هققو 2021

ال أكثر االستثمارات إدرارا للعائد ، إجمقا

لى يمثل العائد علكل أنشطة الشركة 

المبلقققغ المسقققتثمر بالشقققركة نسقققبة

مققن اجمققالي 2021عققام فققي% 1.4

.المبلغ المستثمر

كمققا أن اجمققالي العائققد علققى اجمققالي ▪

%1.3أصول الشقركة وصقلت نسقبته 

.من اجمالي األصول

كمقا انخفقض العائقد علقى االسققتثمار و▪

نتيجقة 2021العائد على األصقول عقام 

ال لزيادة المبالغ المستثمرة فقي األعمق

تحققت التأسققيس الخاصققة بتطققوير دور

ا و السينما التي لم يقتم االنتهقاء منهق

ة بالتالي لم تدر عائقدها بعقد، باإلضقاف

نتيجققة لجائحققة الققى انخفققاض األربققاح

.    روناوك

4.8% 5.1% 3.6% 2.8%
1.3%

5.7% 6.0%
4.3%

3.3%

1.4%

19% 20%
19%

18%

16%

2017 2018 2019 2020 2021

العائد على األصول العائد على األستثمار العائد على األستثمار العقاري



شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

3.5

لقروضا . 

18.1
سيولة نقدية

62,8
 .راس المال

117
استثمارات
. 

16
إيرادات الفترة

164
 .قيمة الموجودات 

2.16
2021ربح 

لقيمة بالمليون ريالا

2021ديسمبر التقرير المالي : المصدر 

0.034
 .العائد األساسي للسهم



24

الرئيسيةأهم األحداث

ي تاريخ موعد اإلفصاح عن البيانات المالية السنوية ف: شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم : 2021يناير 20

08/02/2021.

لعام اإلفصاح عن البيانات المالية السنوية ل: شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم :2021فبراير 8في 

2020

31في أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية

ريال 0.079ريال قطري كما بلغت ربحية السهم 4,952,159حيث بلغ صافي الربح 2020ديسمبر

2020ديسمبر31قطري في السنوية من العام 

عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين في : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم: 2021يناير 31في 

لمناقشة األداء المالي والتشغيلي11/02/2021

1

2

موعد اإلفصاح عن اجتماع الجمعية العامة في : األفالمشركة قطر للسينما وتوزيع : 2021فبراير 14في 

.2020عن العام 1/3/2021
4

3
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الرئيسيةأهم األحداث

صادق الجمعية العامة الجمعية العامة العادية وغير العادية ت: شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم: 2021مارس 1في 

.على بنود جدول االعمال

ي تاريخ موعد اإلفصاح عن البيانات المالية للربع األول ف: شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم : 2021أبريل 11في 

28/04/2021.

5

6

7

2021اإلفصاح عن البيانات المالية للربع األول للعام : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم :2021أبريل 28في 8

حيث 2021مارس31أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية النصفية للفترة المنتهية في 

ريال قطري في للنصف األول من 0.017كما بلغت ربحية السهم , ريال قطري1,045,186بلغ صافي الربح 

.2021مارس31العام 

03/05/2021عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين في : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم:2021أبريل 17في 

.لمناقشة األداء المالي والتشغيلي
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الرئيسيةأهم األحداث

لمنتهية أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية ا: 2021يوليو  14في 

01/08/2021، وذلك في 2021يونيو 30في 

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه : 2021يوليو 28في 

مساء ، بتوقيت 03/08/202112:00، وذلك يوم 2021للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية النصف سنوية 

.الدوحة

9

10

2021اإلفصاح عن البيانات المالية نصف السنوية للعام : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم :2021أغسطس 1في 11

حيث بلغ 2021سبتمبر30أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 

.ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه2,731,108ريال قطري مقابل صافي الربح 1,489,239صافي الربح 

ريال 0.043مقابل ربحية السهم 2021سبتمبر30ريال قطري في نصف السنوية من العام 0.024كما بلغت ربحية السهم 

.قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه
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الرئيسيةأهم األحداث

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية: 2021اكتوبر  13في 

27/10/2021، وذلك في 2021سبتمبر30المنتهية في 

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه : 2021اكتوبر 18في 

.مساء ، بتوقيت الدوحة02/11/202101:00، وذلك يوم 2021النتائج المالية للربع الثالث للمستثمرين لمناقشة

12

13

2021اإلفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم :2021أكتوبر 27في 14

حيث بلغ صافي 2021سبتمبر30أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 

.ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه3,797,586ريال قطري مقابل صافي الربح 1,895,277الربح 

ريال قطري 0.06مقابل ربحية السهم 2021سبتمبر30ريال قطري في للربع الثالث من العام 0.03كما بلغت ربحية السهم 

.لنفس الفترة من العام الذي سبقه
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الرئيسيةأهم األحداث

.لمناقشة األداء المالي والتشغيلي10/02/2022عقد المؤتمر الهاتفي للمستثمرين في : 2022يناير  27في 

جلس أعلن مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن فتح باب الترشيح لعضوية م:2022يناير 27في 

وحتى الساعة 29/01/2022اعتبارا منوذلك2025إلى 2022اإلدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 

.07/02/2022مساء  07:30

16

17

2022للسنة01/03/2022العامة العادية وغير العادية فيعقد اجتماع الجمعية:2022فبراير 5في 18

.م2022فبراير 5اإلفصاح عن تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة في : 2022يناير  20في  15
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الرئيسيةأهم األحداث

حيث 2021ديسمبر31عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في أعلن شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم : 2022فبراير 5في 

.لاير قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه4,952,159لاير قطري مقابل صافي الربح 2,155,794بلغ صافي الربح 

لاير قطري لنفس الفترة من 0.079مقابل ربحية السهم 2021ديسمبر31لاير قطري في السنوية من العام 0.034كما بلغت ربحية السهم 

.العام الذي سبقه

0.06باإلضافة إلى مقترح توزيع أرباح الشركة أرباح نقدية 

.يجب أن يكون صافي الربح غير متضمن لحقوق األقلية: ملحوظة*
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