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شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم

تعتمددد الشددركة فددي عمليددة توليددد ا يددرادات▪
وذلد  لمدمانة اتمدتمراريةعلى عدة مصادر 

واتمددتدامة فددي العمليددات الها ددة   ددا   
ة يمر   ا العالم جراء ازمونظرا للظروف التي 

انتشددددار جاكوددددة كورونددددا فقددددد ا بتدددد  
كة اتمددتراتيةية المرنددة المتبعددة  فددي الشددر

نةاح ا في مواج ة التغيرات التي قد تودث
ة في العالم  أفة

مصددادر لتوليددد 4الشددركة علددى تفتعتمددد▪
:  ا يرادات وهي

روالقطاع الركيسي الهدا   تشدغيل وادارة د✓
.السينما

فتمتلد  الشدركة مةموعدة قطاع العقدار  ال✓
مددن األ ددوع العقاريددة المميددجة والمدد جرة 

. الكامل لة ات ذات قوة ومصداقية

فدددي مدددوا األوراا اتمدددتثماريةالموفظدددة ✓
المالية المولية وهدي موفظدة ماليدة قا لدة

.يل الفور يتسلل

.الناتةة عن توزيع األر اح ت اتخراتيراد✓

تمتلدددد  الشددددركة  موفظددددة 
ي عبارة عدن هعقارية مميجة و

مةموعة من العقدارات  مد جرة 
للهطددددوج الةويددددة القطريددددة 
 ا ضددافة الددى عقددارات  خددر  

لة ددات مدد جرة  يمددا  الكامددل
. اخر

تمتلدد  الشددركة موفظددة 
 وراا ماليددة فددي  ور ددة 
قطددددر  وهددددي موفظددددة 

يل متنوعددة قا لددة للتسددي
مما يةعل الشدركة لددي ا 
المقدددددرة الماليددددة فددددي 
ة اقتنا  الفدر  السدريع

فددي حالددة احتياج ددا ت  
.امتثماريةميولة 

ركة النشاج الركيسي للشد
هدددو تشدددغيل وادارة دور 
العددرض  ولددد  الشددركة 

دور العدرض عدد مميج من
م في مةمعات تةارية تتس

 الويويددددددة واتزدحددددددام 
 ا ضددافة الددى دار عددرض 

فدي الودي الثقدافية مميج
ارا تك 
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اطر تنبثق ا يرادات من مصادر متنوعة لتةند  مهد

اتعتماد على الدخل من مصدر منفرد 

ا يرادات والر وية

خدالعمليدو  ريداع قطدر  8.3 لغ مةمل ا يرادات

تنبثق ا يدرادات مدن و2021عامالنصف األوع من

ل مصادر متنوعة لتةن  مهاطر اتعتمداد علدى الددخ

.من مصدر منفرد

مدن % 82تمثل ايرادات ا يةارات  عقود ما نسبته 

دخل منالنصي  األكبرحيث تمثل جمالي ا يرادات 

ا يدرادات مدن توزيعداتكما  لغ  نسدبة   الشركة

اجمدالي اتيدرادات مدن % 11األر اح وتوزيعات  خدر  

  تقريبدا% 7دلتشدغيل السدينماكي  ديلي م اتيراد ا

لعددام فددي النصددف األوعانهفمدد  ا يددراداتكمددا 

 النصف األوع من عام مقارنة% 21 نسبة2021

2020.

ا يةارات

التشغيل السينماكي

التوزيعات

ايرادات اخر 

ل 
م
ة
م

ت
دا
را
 ي
ا

565,465 
1,336,481 

3,510,890 3,067,144 
4,374,434 

6,760,052 

8,097,651 

8,095,419 8,539,061 

8,899,948 

71,820 

36,321 

1,041,411 
58,983 

103,889 

887,394 

951,792 

1,211,793 
2,031,592 

1,414,733 

2021 2020 2019 2018 2017

إيرادات السينما اإليجارات اإليرادات المتنوعة توزيعات أرباح مستلمة وبيع أسهم
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ا يرادات والر وية

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 
 جمالى األيرادات افي الر ح على : هامش الر ح* 

18%
الر ح هامش 

الموقق لعام 
2021

1.489
مليو  رياع
 افي الر ح

فلنصافيالر ح افيانهفض

 معدع2021عاممناألوع

 النصفمقارنةتقريبا45%

موققه2020عاممناألوع

مليو 1,48قدرهر ح افي

حر هامش* معدعتقريبارياع

ذل يرجعوتقريبا18%

-:الىاتنهفاض

ارهألدالعلياا داريةاللةنةقرار

السينمادور افتتاحاتزمات

امتيعا ية طاقةوالمسارح

مبتمبر1منفقط20%

ا جراءاتتطبيقمع 2020

.اتحترازية

العرضدوراغالاالى ا ضافة

م9/4/2021منالفترةفي

م27/5/2021وحتى

1,489,239 

2,731,108 

4,324,548 
4,941,264 

5,712,302 

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

2021 2020 2019 2018 2017

صافي الربح

18%

26%
31%

36% 39%

2021 2020 2019 2018 2017

Chart Title
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%82
عواكد ايةارية

%11
توزيعات  ر اح وايرادات  خر 

%7
ايرادات التشغيل السينماكي 

ةاريةيالعواكد ات

  
 

إيرادات التشغيل السينمائ

ايرادات امتثمارات وايرادات اخر 

8.28
مليو 

خالعا يرادات 

النصف األوع من

2021عام

 المليو  رياع 

تنوع ا يرادات يعجز النمو المستدام 

توزيعات األر اح

-21%
في مةمل  انهفاض
خالع عاما يرادات 

العام  مقارنة 2021

الماضي  

القيمة  المليو  رياع

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

ايرادات السينما

1.49
مليو  رياع
 افي الر ح

18%
الر ح الموقق

2021لعام 

82%

11%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ايرادات 
ايجارات 

توزيعات 
ارباح 

أيردات 
السينما

 لغدد  ايددرادات ا يةددارات  عقددود ▪

من اجمالي ا يرادات 82%

ايدددرادات التشدددغيل كمدددا  لغددد  ▪

%7السينماكي

توزيعددات  ا ضددافة الددى ايددرادات ▪

التدددي األر ددداح وتوزيعدددات  خدددر  

.يرادمن اجمالي ات% 11تمثل
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مدن و شدكل مسدتدام يعدجزاايرادات من العقارات الم جرة لددي وققج  ا القطاع العقار  اآل  ات    الشركة امتطاع     تا رغم التوديات التي يو

مقارندة 2021عدامالنصدف األوع مدنخدالع%16.5ة  بايدرادات ا يةدارات  نسدانهفاض لكن من الةدير  الذكرو2021األداء المالي للشركة خالع عام 

الدذ  و   ويمثل ايراد ا يةدار النصدي  األكبدر 2020عام  مقارنة 2021خالع عامتقريبا %58ايرادات التشغيل السينماكي انهفم في حين 2020عام  

.يدفع  شكل مقدم مما يعطي للشركة وضع مالي جيد

" اتمتدامة في ا يرادات ا يةارية"ا يرادات

21%
النصف األوع من خالع في مةمل  ا يرادات انهفاض

نفس الفترة العام الماضي   مقارنة 2021عام 

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 
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2021 2020 2019 2018 2017

إيرادات السينما اإليجارات اإليرادات المتنوعة توزيعات أرباح مستلمة وبيع أسهم
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~

$0.9M

3.51
مليو  1.33

مليو 

2021

2020

2019

يراد التشغيل السينماكي ا

-58%
فدي ايدرادات انهفاض

ي التشددغيل السددينماك

فدددي النصدددف وذلددد  

2021األوع مددن عددام

عددددددام ال مقارنددددددة 

.السا ق
معدتت حققالشركة

يالتشغيلاألداءفيضنهفاا

ة نسبلدي االسينمالدور

مقارنة2021عامفي58%

وجود سب 2020عام 

ب  سالترفيهقطاعلاغالقات

-Covidفيروسجاكوةظ ور

العرضدوراغالاتمحيث.19

م9/4/2021منالفترةفي

م27/5/2021ىوحت

لقيمة  المليو  رياع القطر ا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

0.56

مليو 

565,465 

1,336,481 

3,510,890 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

 4,000,000

2021 2020 2019
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A

%82
عواكد ايةارية

B

%11
ايرادات 

التوزيعات و 
ايرادات  خر 

C

%7
النشاجايرادات ا

السينماكي 

A

%78
عواكد ايةارية

B

%13
ايرادات التشغيل 

السينماكي

C

%9
ايرادات 
امتثمارات

وايرادات  خر 

A

%58
عواكد ايةارية

B

%25
ايرادات التشغيل 

السينماكي

C

%16
ايرادات 
امتثمارات

وايرادات  خر 

8.28

10.4

13.8

ايرادات 

2021

ايرادات 

2020

ايرادات 

2019

مقارنددددة ايددددرادات
النصدددف األوع مدددن 

 دييرادات 2021عام
نفددس الفتددرة مددن 

نالعامين السا قي
مليو  رياع

مليو  رياع

مليو  رياع

القيمة  المليو  رياع

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

21%
في مةمل  انهفاض
خالع عاما يرادات 

العام  مقارنة 2020

الماضي  
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79.5
مليو  

قيمة موفظة 

العقار

34.7
مليو  

قيمة موفظة 

األم م 

30%
ا متثمارات من 

في موا 

األم م المولي

11%
أتي يمن ا يراد

اتاتمتثمارن م

و ا يرادات 

األخر 

70%
من ا متثمارات 

في السوا 

العقار  المولي 

8.28
مليو 

اجمالي ا يرادات 

7%
أتي يمن ا يراد

من التشغيل 

السينماكي

82%
من ا يراد يأتي 

من التأجير 

العقار  

0 56.
مليو 

ايرادات التشغيل 

السينماكي

6.76
مليو 

ايرادات ا يةارات 

0 96.
مليو  

رايرادات اتمتثما

يرادات  خر او 

ف النصخالع ا يرادات 

2021عدام األوع من 

  المليو  رياع قطر

2

3

1,489,239

في النصف  ر اح  افية 

2021األوع من عام

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

1
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 افي الر ح  

10

 دافي ر دح قددره  دذل  موققدا 2020ينفس الفترة من عامتقريبا مقارنة%45- معدع 2021عام نهفض  افي الر ح فيا

.%18مليو  رياع تقريبا  معدع هامش ر ح1.49

: لآلتي اتنهفاض  شكل ركيسييرجع ذل  

ا جراءاتتطبيقمعفقط %20امتيعا ية طاقةوالمسارحالسينمادور افتتاحاتزماتألدارهالعلياا داريةاللةنةقرار

وحتىم9/4/2021منالفترةفيالعرضدوراغالاالى ا ضافةملبيا  للشركةالتشغيليةاألر احعلى  رمااتحترازية

.م27/5/2021

1,489,239
في  ر اح  افية 

النصف األوع من 

2021عام 

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

1,489,239 
2,731,108 

4,324,548 4,941,264 
5,712,302 

2021 2020 2019 2018 2017



2018

4.94 مليون ريال قطري أرباح صافية

2020

مليو  رياع  ر اح  افية 2.73

2019
مليو  رياع  ر اح  افية

4.32

2021

مليو  رياع1.49

 ر اح  افية  

 افي الر ح  

ن النصدف األوع مدنهفض  افي الر ح فديا

مقارندةتقريبدا % 45- معدع 2021عام 

 ذل  موققا 2020عاممن  النصف األوع 

مليو  ريداع تقريبدا 1.49 افي ر ح قدره 

و يرجددع ذلدد  % 18 معدددع هددامش ر ددح

: اآلتييلانهفاض ا 

ضانهفاض ا يرادات ا يةاريدة نتيةدة تهفدي▪

.العقود ا يةاريةقيمة

ار انهفاض  ر اح مبيعات التدذاكر  سدب  قدر▪

تاح  افتاللةنة ا دارية  العليا ألداره اتزمات 

ة دور السددينما والمسددارح  طاقددة امددتيعا ي

  مع تطبيدق 2020مبتمبر 1من فقط 20%

ا   ددر علددى األر دداح مددا جددراءات اتحترازيددة م

ة الددى  ا ضدداف  التشددغيلية للشددركة مددلبيا  

اغددددالا دور العددددرض فددددي الفتددددرة مددددن 

.م27/5/2021وحتىم9/4/2021
ر زيادة المصروفات المسدتود ة كعقدد ايةدا▪

.كتارامينما 

1,489,239
 افية  ر اح 
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انهفض  افي الدر ح قبدل األهدال  و الفواكدد خدالع النصدف األوع مدن عدام

موققدا 2020تقريبا  مقارنة  نفس الفترة مدن عدام %27- معدع 2021

مليدو  ريداع تقريبدا  معددع 4.3 افي ر ح قبل األهدال  و الفواكدد قددره 

و يرجدع ذلد  ا نهفداض الدى % 25هامش الر ح قبدل األهدال  و الفواكدد 

.سينمااتنهفاض في ا يرادات ا يةارية و ايرادات ال

ا هال  و الفواكدقبلالر وية

4.3

5.9

7.5

7.6

الر ح قبل 

األهال  و 

في الفواكد

2021

27%
انهفاض  افي 

الر ح قبل 

اتهال  

والفواكد 

4,320,285 

5,922,787 

7,591,585 7,681,258 7,537,725 

 -

 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

و الفوائدهالكاالصافى الربح قبل 
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"ا هال  و الفواكدقبل"الر وية

4.3 قبددل األهددال  و الفواكددد انهفددض  ددافي الددر ح 

- معدددع 2021عددامالنصددف األوع مددن خددالع 

تقريبددا  مقارنددة  ددنفس الفتددرة مددن عددام 27%

د قبل األهال  و الفواكدموققا  افي ر ح 2020

مليو  ريداع تقريبدا  معددع هدامش 4.32قدره 

و يرجع ذلد  % 52قبل األهال  و الفواكدر حال

يدة تنهفاض في ا يدرادات ا يةارا نهفاض الى ا

.التشغيل السينماكيو ايرادات 

الددددر ح قبددددل 

األهدددددددال  و 

2021الفواكد

4.3
5.9
7.5
7.6

2021

2020

2019

2018

القيمة  المليو  رياع

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 
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2021

34,773,069

2019

35,142,513

2021

79,551,339

2020

82,971,288

2019

86,397,601

114,324,408 112,980,829 121,540,114

ا متثمارات وتنوع الدخل

امتثمارات 

األم م 

امتثمارات 

عقارية 

2020

30,009,541

لقيمة  المليو  رياع قطر ا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

تمتثمارات من  دوات حقوا الملكية و % 30مليو  رياع تقريبا موزعة  ين 114تبلغ اتمتثمارات 

.تمتثمارات عقارية% 70

موفظة األم م الها ة  الشركة  القيمة العادلة:  دوات حقوا الملكية هي 
ممتلكات 
إستثمارية

70%

أدوات حقوق 
يمة الملكية بالق
العادلة 

30%

 26,000,000

 28,000,000

 30,000,000

 32,000,000

 34,000,000

 36,000,000

2021 2020 2019

استثمارات متوفرة للبيع 

 76,000,000

 78,000,000

 80,000,000

 82,000,000

 84,000,000

 86,000,000

 88,000,000

2021 2020 2019
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توزيع ا متثمارات 

15

.من ايرادت ا% 93للشركةو ا يرادات األخر  تدر متثماريةاألنشطة ا ▪

مليدو  34.77متثمارات ما قيمتده جمالي ا امن % 30ت موا األم مامتثماراتشكل ▪

.2021يونيووذل   ن ايةرياع تقريبا 

مدن %70النصي  األكبر الذ  يمثل في القطاع العقار  متثماراتا  افي قيمة تشكل▪

.مليو  رياع79.55متثمارات  قيمة جمالي ا ا

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

70%

30%

34,773,069 

30,009,541 

35,142,513 
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أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة
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.تعتمد الشركة  شكل مودود على القروض في تمويل   ول ا▪

خر األاتلتجاماتوالملكية من خالع حقوا %97.49من   ول ا من خالع القروض و فقط%2.51تموع الشركة▪

.مليو  رياع قطر 3.5ة تقيمما 2021عام يونيو ن اية لغ  قيمة القروض ▪

3.5
مليو 

جمالي القروضا

ال يكل التمويلي و الفواكد

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

3.32 
3.87 

5.99 

8.83 

 -

 1.00
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 3.00

 4.00

 5.00

 6.00

 7.00

 8.00

 9.00

 10.00
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معدل تغطية صافي الربح لفوائد الدين

97.49%

2.51%

حقوق الملكية 



السيولة و النقد
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  الشدركة قدادرة علدى  ا يعندي م  م2021يونيو فيمره1.32(الهصوم المتداولة/ األ وع المتداولة )  لغ م شر ر س الماع العامل 

( لدةاأللتجامدات المتداو/ النقدية )من خالع   ول ا المتداولة  كما  لغ م شر السيولة السريعة مره 1.32مداد التجامت ا قصيرة األجل 

.مرة1.03قصيرة األجل من خالع النقدية اتلتجامات مرة لنفس الفترة   مما يعني    الشركة قادرة على مداد 1.03

م شر ر س الماع العامل 1.32

م شر السيولة السريعة 1.03

: توضيح

قدرة الشركة على  مداد التجامات ا قصيرة اتجل من خالع األ وع المتداولة  : م شر ر س الماع العامل يعني 

قدرة الشركة على مداد التجامات ا قصيرة اتجل من خالع النقدية :  م شر السيولة السريعة يعني

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

 1.60

 1.80

2021 2020 2019 2018 2017

مؤشرات السيولة

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



في البنو هر دواألالنقد
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مقارنة%27 نسبةوذل رياع5,589,160 مقدار2021يونيوش ر ن ايةالشركةلد السيولةحةمنهفضا

يرجعو(قطر رياع14,781,390)1202يونيون ايةفيالنقد الر يد لغحيث2020عاممنالفترة نفس

توزيعوالممتلكاتفيالتومعالى ا ضافة كورونازمة خالعا يراداتفيلالنهفاضاليالسيولةفياتنهفاض

.القرضر يدمن%50ومداد م2020لعامالنقديةاألر اح

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

-27%
اية السيولة  ن في انهفاض 

مقارنة  العام 2021يونيو

السا ق
14,781,390 

20,370,550 

36,894,898 

26,105,824 
24,095,970 
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لممتلكاتالنمو في ا
(السينما)واألعماع تو  التنفيذ 

19.4 2021يونيو

16.0 2020يونيو

5.1 2019يونيو

3.7 2018يونيو

21%

ارتفاع 

اتمتثمارات 

في النشاج 

السينماكي

لعالميةاالمعاييرعلىالسينمادورتطويرخالعمنالسنيماكيالنشاجفيالتومعاليالشركةتتوجه

  ول اقيمةمنيرفعمماقطر  رياع9,049,168غ مبلمينمالتشغيلمبنىانتفاعلوق ا ضافة

.المستقبلفياضافيعاكديدرقدوالملمومة

القيمة  المليو  رياع

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

: توضيح

قدرة الشركة على  مداد التجامات ا قصيرة اتجل من خالع األ وع المتداولة  : م شر ر س الماع العامل يعني 

قدرة الشركة على مداد التجامات ا قصيرة اتجل من خالع النقدية :  م شر السيولة السريعة يعني

 -  5,000,000  10,000,000  15,000,000  20,000,000  25,000,000

2021
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الموجودات والممتلكات

19
19



2021حتى النصف األوع من عام الموجودات
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159.6
مليو  رياع

163.3
مليو  رياع 140.4

مليو  رياع

2020

2021

الموجدوداتحةدم تقريبدامليو  رياع قطر 

% 2.3-قددددرهنقص ددد 2021يونيدددوفدددي

ناتةددة عددن وهددي2020يونيددوعددن تقريبددا 

7.62 مقددار متداولدةفدي األ دوع الالنقص

.مليو  رياع تقريبا  

في الموجوداتانهفاض2.3%-

العام الماضيعن

3.71

159.6

يويونفي الموجودات  ن اية نقصمليو  

 انهفاض وذل  2020ب مقارنة 2021

.عن العام الماضي%2.3- نسبة مئوية

القيمة  المليو  رياع

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

2019

159,556,780 
163,269,453 

140,448,354 

163,730,883 
159,616,538 
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مجموع الموجودات 
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فدي حدين كدا  ر دح السد م عدن ريداع قطدر  0.024 لغ ر ح الس م2021يونيوحتى 

.تقريبا  %44-قدره انهفاض رياع قطر  موققا  0.043 واقع 2020عام األوع من نصفال

ر وية الس م 

ر س الماع 

مليو  رياع62,807,950

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

0.024

0.043 

0.069 

2021 2020 2019



العاكد على اتمتثمار 
   يعتبددر العاكددد علددى اتمددتثمار العقددار▪

% 8.56مددن  كبددر العواكددد حيددث مثددل 

و 2021تقريبا  للنصدف األوع مدن عدام 

يعتبدددر النشددداج العقدددار  هدددو  كثدددر 

ل اتمتثمارات ادرارا للعاكد   اجمدات لكد

يمثددل العاكددد حيددث   نشددطة الشددركة 

سدبة على المبلغ المستثمر  الشدركة ن

األوع مددن عددام لنصددففددي ا% 1.03

مددن اجمددالي المبلددغ المسددتثمر 2021

في النصدف األوع مدن % 1.9مقارنة ب 

.2020عام 

كمددا    اجمددالي العاكددد علددى اجمددالي ▪

%0.9  وع الشدركة و دل  نسدبته 

.من اجمالي األ وع

كمدا انهفدض العاكدد علدى اتمددتثمار و▪

األوعنصدفالعاكد علدى األ دوع فدي ال

نتيةددة لجيددادة المبددالغ 2021مددن عددام 

يس المستثمرة في األعماع تو  التأمد

م الها ة  تطدوير دور السدينما التدي لد

يدتم اتنت داء من ددا و  التدالي لدم تدددر

عاكدددها  عددد   ا ضددافة الددى انهفدداض 

.نتيةة لةاكوة كرونااألر اح

1.03%
1.90%

3.74% 3.61%

8.50% 9.76% 9.37% 9.51%

0.90%
1.67%

3.08% 3.02%

2021 2020 2019 2018

االستثمارالعائد على

العائد علي إجمالي األستثمار العائدعلي األستثمار العقاري العائد علي األصول
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شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

3.5

لقروضا . 

14.8
ميولة نقدية

62,8
 .راس الماع

114
امتثمارات
. 

8.28
ايرادات الفترة

160
 .قيمة الموجودات 

1.49
2021ر ح 

لقيمة  المليو  رياعا

2021يونيو التقرير المالي : المصدر 

0.024
 .العاكد األمامي للس م
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الركيسية هم األحداث

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

08/02/2021.

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

2020

31في المنت يةللفتره علن  شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية السنوية 

رياع 0.079رياع قطر  كما  لغ  ر وية الس م 4,952,159حيث  لغ  افي الر ح 2020ديسمبر

2020ديسمبر31قطر  في السنوية من العام 

عقد الم تمر ال اتفي للمستثمرين في : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم: 2021يناير 31في 

لمناقشة األداء المالي والتشغيلي11/02/2021

1

2

.موعد اإلفصاح عن اجتماع الجمعية العامة : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم: 2021فبراير 14في  4

3
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الركيسية هم األحداث

ود الةمعية العامة العادية وغير العادية تصادا على  ن: شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم: 2021مارس 1في 

.جدوع اتعماع

ي تاريخ موعد ا فصاح عن البيانات المالية للر ع األوع ف: شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم : 2021  ريل 11في 

28/04/2021.

5

6

7

2021ا فصاح عن البيانات المالية للر ع األوع للعام : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم :2021  ريل 28في 8

حيث 2021مارس31 علن  شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية النصفية للفترة المنت ية في 

رياع قطر  في للنصف األوع من 0.017كما  لغ  ر وية الس م , رياع قطر 1,045,186 لغ  افي الر ح 

.2021مارس31العام 

03/05/2021عقد الم تمر ال اتفي للمستثمرين في : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم:2021  ريل 17في 

.لمناقشة األداء المالي والتشغيلي
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الركيسية هم األحداث

لمنت ية  علن  شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العجم على ا فصاح عن البيانات المالية ا: 2021يونيو  14في 

01/08/2021  وذل  في 2021يونيو30في 

 علن  شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد الم تمر ال اتفي الموجه : 2021يونيو 28في 

.03/08/2021  وذل  يوم 2021للمستثمرين لمناقشة النتاكج المالية النصف منوية 

9

10

2021ا فصاح عن البيانات المالية نصف السنوية للعام : شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم :2021 غسطس 1في 11

حيث  لغ  افي 2021يونيو30 علن  شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنت ية في 

.رياع قطر  لنفس الفترة من العام الذ  مبقه2,731,108رياع قطر  مقا ل  افي الر ح 1,489,239الر ح 

رياع قطر  0.043مقا ل ر وية الس م 2021يونيو30رياع قطر  في نصف السنوية من العام 0.024كما  لغ  ر وية الس م 

.لنفس الفترة من العام الذ  مبقه
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