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شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم

ى تعتمد الشرركة فري عمليرة توليرد اديررادات علر▪
وذلررررم لةررررمانة اةسررررتمرا ية عرررردة م رررراد  

ونظرررا واةسررتدامة فرري العمليررات الها ررة   ررا   
يمرر   را العرالر ءررام ازمرة انتشرا  للظروف التي 

نررة ءائحررة كو ونررا فقررد االبتررت اةسررتراتي ية المر
المتبعررة  فرري الشررركة ن اح ررا فرري مواء ررة 

ة في العالر  أالتغيرات التي قد تحدث ف 

م اد  لتوليد اديررادات 4الشركة على تفتعتمد▪
:   وهي

 القطرررال الرئيسررري الهررراو  تشرررغيل و دا ة دو✓
.السينما

فتمتلرم الشرركة م موعرة مرن قطال العقرا   ال✓
األ رروا العقا يررة المميررمة والمرركءرة  ال امررل 

.ل  ات ذات قوة وم داقية

ة فري سروا األو اا الماليراةسرتثما يةالمحفظة ✓
يل يتسررلالمحليررة وهرري محفظررة ماليررة قا لررة ل

.الفو  

.النات ة عن توزيع األ  اح ت اةخراةيراد✓

تمتلررم الشررركة  محفظررة
ي هررررعقا يررررة مميررررمة و

عبررا ة عررن م موعررة مررن 
العقا ات  مكءرة للهطوط
ة ال وية القطرية  ادضراف

الى عقا ات أخرر  مركءرة 
ل  رررات أيةرررا  ال امرررل

. اخر

تمتلررم الشررركة محفظررة 
أو اا ماليررة فرري  و  ررة 
قطررررر  وهرررري محفظررررة 
يل متنوعررة قا لررة للتسرري

مما ي عل الشرركة لردي ا 
المقررررد ة الماليررررة فرررري 
ة اقتناو الفررو السرريع

فرري حالررة احتياء ررا ة  
.استثما يةسيولة 

ة النشرراط الرئيسرري للشرررك
هررررو تشررررغيل و دا ة دو  
العرض  ولد  الشركة عردد 

دو  العرررض فرري مميررم مررن
م معررررات ت ا يررررة تتسررررر 
 الحيويرررررررة واةزدحرررررررام 
 ادضرررافة الرررى دا  عررررض 

فرري الحرري الثقررافي ة مميررم
ا ا ت  



اطر تنبثق اديرادات من م اد  متنوعة لت نر  مهر

اةعتماد على الدخل من م د  منفرد 

اديرادات والر حية

خرالامليون  ياا قطر  13.8 لغ م مل اديرادات

تنبثق اديرادات من م اد و2022الالالة أ  ال عام 

متنوعررة لت نرر  مهرراطر اةعتمرراد علررى الرردخل مررن 

.م د  منفرد

مرن % 66تمثل ايرادات ادي ا ات  عقود ما نسبته

دخل منالن ي  األكبرحيث تمثلأءمالي اديرادات 

 يررادات كمرا  لغرت نسربة اديررادات مرن   الشركة

اءمررالي اةيرررادات مررن % 21التشررغيل السررينمائي 

راديرادات األخر  و  يرادات توزيعات األسر لي ر ت

ال فري الالالرة أ  راديرراداتأ تفعت  تقريبا% 13ر 

 رنف  الفتررة مقا نرة% 16 نسربة2022العام

.2021من عام 

ادي ا ات

التشغيل السينمائي

التوزيعات

 يرادات اخر 

ل 
م
 
م

ت
دا
را
دي
ا

2022 2021 2020 2019 2018

النشاط السينمائى  توزيعات ارباح مستلمة  ايرادات ايجارات  ايرادات اخرى 



اديرادات والر حية

لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  
أءمالى األيرادات افي الر ح على : هامش الر ح* 

17%
الر ح هامش 

المحقق لعام 
2022

2.31
مليون  ياا
 افي الر ح

الالالةفيالر ح افيأ تفع

%22 معدا2022العامأ  ال
منالفترة نف مقا نةتقريبا

  ح افيمحققه2021عام

تقريبا ياامليون2.31قد ه

%17  حهامش* معدا

ىالاة تفالذلميرءعوتقريبا

السينما يراداتفياة تفال

 يراداتوا تفال%204 نسبة

.%36 نسبةالتوزيعات

2,311,313
1,895,277

3,797,586

5,597,992
6,345,148
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%66
عوائد  ي ا ية

%21
 يرادات التشغيل السينمائي 

%13
توزيعات أ  اح و يرادات أخر 

 ا يةيالعوائد اة

إيرادات التشغيل السينمائي

 يرادات استثما ات وايرادات اخر 

13.8
مليون

الالالة خالااديرادات 

2022أ  ال العام

 المليون  ياا 

تنول اديرادات يعمز النمو المستدام 

 يرادات التشغيل 

السينمائي 

16%
م مل  اديرادات ا تفال

مقا نة 2022خالا عام 

العام الماضي   

القيمة  المليون  ياا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

توزيعات أ  اح 

و يرادات أخر 

2.31
مليون  ياا
 افي الر ح

17%
الر ح هامش 
ة الالالالمحقق 

أ  ال العام 
2022

د  لغت  يرادات ادي ا ات  عقو▪

من  ءمالي اديرادات 66%

 يرررادات التشررغيل كمررا  لغررت ▪

%21السينمائي

 ادضرررررافة الرررررى  يررررررادات ▪

خرر األيررادات ادالتوزيعات و

مررن اءمررالي % 13تمثلل  الترري 

.يراداة

21%
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مرن و شر ل مسرتدام يعرمزا يرادات من العقا ات المكءرة لردي حققء  ا القطال العقا   اآلن  ة أن الشركة استطاعت أن تا رغر التحديات التي يو

 رنف مقا نرة2022الالالرة أ  رال العرامخرالا%9ة  ب يررادات ادي را ات  نسرانهفراض ل ن من ال دير  الذكرو2022األدام المالي للشركة خالا عام 

  2021عرام  رنف  الفتررة مرن مقا نرة 2022الالالرة أ  رال العرامخرالا تقريبرا %204 يرادات التشغيل السينمائي ا تفعتفي حين 2021عام  الفترة 

.الذ  يدفع  ش ل مقدم مما يعطي للشركة وضع مالي ءيدو ويمثل  يراد ادي ا  الن ي  األكبر 

" اةستدامة في اديرادات ادي ا ية"اديرادات

%16
في الالالة أ  ال العامفي م مل اديرادات ا تفال
عام الماضي   نف  الفترة من المقا نة2022

لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

2022 2021 2020 2019 2018

النشاط السينمائى  توزيعات ارباح مستلمة  ايرادات ايجارات  ايرادات اخرى 



~

$0.9M
2.93
مليون 0.96

مليون

2020

2021

2022

يراد التشغيل السينمائي  

204%
فررري  يررررادات ا تفرررال

التشررررغيل السررررينمائي

فرري الالالررة أ  ررال وذلررم 

مقا نررررة2022العررررام 

ام عمن ال نف  الفترة

.السا ق

ا تفالمعدةتتحققالشركة

ينماالسلدو التشغيلياألدامفي

الالالةفي%204 نسبةلدي ا

 نف مقا نة2022العامأ  ال

 سب 2021عاممنالفترة

عد الترفيهقطاللتشغيل عادة

ءائحةظ و  سب األغالا

.Covid-19فيروس

لقيمة  المليون  ياا القطر ا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

1.29

مليون
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عوائد اي ا ية

B

%21
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استثما ات
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2022
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2020

عاممقا نة  يرادات
 رررررررر يرادات 2022

.نالعامين السا قي

مليون  ياا

مليون  ياا

مليون  ياا

القيمة  المليون  ياا

2022سبتمبرالتقرير المالي : الم د  

16%
في م مل  ا تفال 
ال لثالالة أ  خالاديرادات 
مقا نة 2022العام

م العا نف  الفترة من 

الماضي  



75
مليون 

قيمة محفظة 

العقا 

37
مليون 

قيمة محفظة 

األس ر 

33%
ادستثما ات من 

في سوا 

األس ر المحلي

%13
أتي يمن اديراد

اتاةستثما ن م

يرادات و اد

األخر 

67%
من ادستثما ات 

في السوا 

العقا   المحلي 

13.88
مليون

اءمالي اديرادات 

21%
أتي يمن اديراد

من التشغيل 

السينمائي

66%
من اديراد يأتي 

من التأءير 

العقا   

2.93
مليون

 يرادات التشغيل 

السينمائي

9.09
مليون

 يرادات ادي ا ات 

1.84
مليون 

  يرادات اةستثما

يرادات أخر  و 

عررام خررالااديرررادات 

ا  المليون  يا2022

قطر 

2

3

2,311,313

2022في عامأ  اح  افية 

لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبرالتقرير المالي : الم د  

1



 افي الر ح  

10

 رافي   رح  رذلم محققرا 2021 نف  الفترة مرن  عرامتقريبا مقا نة%22 معدا 2022الالالة أ  ال العام افي الر ح فيأ تفع▪

.تقريبا% 17مليون  ياا تقريبا  معدا هامش   ح2.31قد ه 

%.204الى ا تفال  يرادات التشغيل السينمائي  نسبة ا تفالاةيرءع ذلم ▪

2,311,313
في أ  اح  افية 

الالث أ  ال العام 

2022

2022سبتمبرالتقرير المالي : الم د  

2,311,313 1,895,277

3,797,586

5,597,992
6,345,148

2022 2021 2020 2019 2018



2019

5.59 مليون  ياا قطر  أ  اح  افية

2021

مليون  ياا أ  اح  افية 1.89

2020
مليون  ياا أ  اح  افية

3.79

2022
مليون  ياا2.31

أ  اح  افية  

 افي الر ح  

امالالالرة أ  رال العر افي الر ح فريأ تفع

 رنف مقا نةتقريبا % 22 معدا 2022

 رافي  رذلم محققا 2021عامالفترة من 

مليون  ياا تقريبا  معردا2.31  ح قد ه 

نهفراض و يرءع ذلرم اد% 17هامش   ح

: اآلتييلا

أ  رراح مبيعررات التررذاكر  سررب  قرررا ا تفررال▪

تاح  افتالل نة اددا ية  العليا ألدا ه اةزمات 

.دو  السينما والمسا ح

2,311,313
 افية أ  اح 



2022الالالرة أ  رال العرامفري افي الرر ح قبرل األهرال  و الفوائرد ا تفع

محققرا  رافي   رح 2021عام  نف  الفترة من تقريبا مقا نة%3 معدا 

مليون  ياا تقريبا  معدا هامش الرر ح 6.27قبل األهال  و الفوائد قد ه 

و  يررادات اة تفرال الرى ا تفرالو يرءرع ذلرم % 45قبل األهال  و الفوائد

.سينما و يراد التوزيعاتال

ادهال  و الفوائدقبلالر حية

6.2

6.0

8.4

10.4

الر ح قبل

األهال  و 

في الفوائد

2022

3%
 افي ا تفال

الر ح قبل 
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والفوائد 
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صافي الربح قب  األهالك و الفوائد



"ادهال  و الفوائدقبل"الر حية

6.27 اقبل األهال  و الفوائرد خرال افي الر ح ا تفع

تقريبررا  %3 معرردا 2022الالالررة أ  ررال العررام 

محققررا 2021عررام الفترررة مررنمقا نررة  ررنف 

6.27قرد ه قبرل األهرال  و الفوائرد  افي   ح 

قبرلر حالرمليون  يراا تقريبرا  معردا هرامش 

و يرءرع ذلرم اة تفرال % 45األهال  و الفوائرد

.اتالى ا تفال و  يرادات السينما و يراد التوزيع

الررررر ح قبررررل 

األهرررررررال  و 

2022الفوائد
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القيمة  المليون  ياا
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2022

37,380,484

2020

32,449,230

2022

75,287,541

2021

78,696,914

2020

82,115,293

112,668,025 115,891,504 114,564,523

ادستثما ات وتنول الدخل

 ستثما ات 

األس ر 

 ستثما ات 

عقا ية 

2021

37,194,590

لقيمة  المليون  ياا قطر ا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

ةسررتثما ات مررن أدوات % 33مليررون  يرراا تقريبررا موزعررة  ررين 112تبلررغ اةسررتثما ات 

.ةستثما ات عقا ية% 67حقوا المل ية و 

د وتعرمحفظة األس ر الها ة  الشرركة  القيمرة العادلرة: أدوات حقوا المل ية هي 

%0.50 نسبة  نمو  لغت 2020محفظة األس ر هي األعلى منذ عام 

0.50%
نمو في المحفظة المالية 
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رة استثمارات متوف
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33%

ية استثمارات عقار
67%

استثمارات متوفرة للبيع  استثمارات عقارية 



توزيع ادستثما ات 

15

.من  يرادت ا% 79للشركةو اديرادات األخر  تد  ستثما يةاألنشطة اد▪

سرتثما ات مرا قيمتره ءمرالي اد مرن % 33ت سوا األسر راستثما  تش ل ▪

.2022سبتمبروذلم  ن ايةمليون  ياا تقريبا 37.38

لرذ  الن ري  األكبرر افري القطرال العقرا   سرتثما اتاد افي قيمة تش ل▪

.مليون  ياا75.28ستثما ات  قيمة ءمالي اد من %67يمثل 

لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

لبيع استثمارات متوفرة ل
33%

ية استثمارات عقار
67%

41,011,731 

35,100,892 
32,449,230 

37,194,590 37,380,484 

2018 2019 2020 2021 2022

ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 



16

خالا   حيث قامت الشركة  سداد كامل قيمة القرضتعتمد الشركة  ش ل محدود على القروض في تمويل أ ول ا▪

.2022الن ف الثاني من عام 

.خر األاةلتماماتوالمل ية أ ول ا من خالا حقوا تموا الشركة▪

137
مليون

 ءمالي حقوا 

المل ية

ال ي ل التمويلي و الفوائد

لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  
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السيولة و النقد

17

ن الشركة قراد ة علرى أا يعني م  م2021سبتمبر فيمره2.07(اله وم المتداولة/ األ وا المتداولة )  لغ مكشر  أس الماا العامل 

( لرةاأللتمامرات المتداو/ النقدية )من خالا أ ول ا المتداولة  كما  لغ مكشر السيولة السريعة مره 2.07سداد التمامت ا ق يرة األءل 

.مرة1.74ق يرة األءل من خالا النقدية اةلتمامات مرة لنف  الفترة   مما يعني أن الشركة قاد ة على سداد 1.74

مكشر  أس الماا العامل 2.07

مكشر السيولة السريعة 1.74

: توضيح

قد ة الشركة على  سداد التمامات ا ق يرة اةءل من خالا األ وا المتداولة  : مكشر  أس الماا العامل يعني 

قد ة الشركة على سداد التمامات ا ق يرة اةءل من خالا النقدية :  مكشر السيولة السريعة يعني

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

2021202120202019

مؤشرات السيولة

مؤشر رأس الما  العام  مؤشر السيولة



في البنو ه  دواألالنقد

18

مقا نة%6 نسبةوذلم ياامليون0.893 مقدا 2022سبتمبر ن ايةالشركةلد السيولةح رنهفض ▪

يرءعو(قطر  ياا15,017,732)2202سبتمبرن ايةفيالنقد الر يد لغحيث2021عاممنالفترة نف 

.األخر اةلتمامات عضوالقرضقيمةلسدادذلم

2022سبتمبرالتقرير المالي : الم د  

-6%
اية السيولة  ن في انهفاض 

مقا نة  العام 2022سبتمبر
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لممتل ات والمعداتا

20.3 2022سبتمبر

18.5 2021سبتمبر

16.0 2020سبتمبر

8.8 2019سبتمبر

%9.3

األهال  في 

ممتل ات  

النشاط 

السينمائي

لعالميةاالمعاييرعلىالسينمادو تطويرخالامنالسنيمائيالنشاطفيالتوسعاليالشركةتتوءه

أ ول اقيمةمنيرفعمماقطر   ياا9,049,168غ مبلسينمالتشغيلمبنىانتفاللحق ادضافة

المحاسبياألهال الىيرءعاةنهفاضهذا نالمستقبل في ضافيعائديد قدوالملموسة

.ذات االممتل اتفيماد انهفاضيمثلةوللممتل ات

القيمة  المليون  ياا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

: توضيح

قد ة الشركة على  سداد التمامات ا ق يرة اةءل من خالا األ وا المتداولة  : مكشر  أس الماا العامل يعني 

قد ة الشركة على سداد التمامات ا ق يرة اةءل من خالا النقدية :  مكشر السيولة السريعة يعني
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2022من عام سبتمبرفيالموءودات
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156.6
مليون  ياا

160.2
مليون  ياا

163.9
مليون  ياا

2021
2022

الموءروداتح رر تقريبرامليون  ياا قطر 

% 2.2قررد هأنهفرراض 2022سرربتمبرفرري

نات رة عرن وهري2021سربتمبرعرن تقريبا 

قيمررة الررذمر المدينررة  قيمررةأنهفرراض فرري 

مليررون  يرراا نتي ررة تح رريل الشررركة3.56

.لبعض مديونيت ا

في الموءوداتانهفاض2.2%-

العام الماضيعن

3.56

156.6

في الموءودات  ن اية أنهفاضمليون 

وذلم 2021ب مقا نة 2022سبتمبر

عن العام %2.2 نسبة مئويةأنهفاض 

.الماضي

القيمة  المليون  ياا

2022سبتمبرالتقرير المالي : الم د  
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فري حرين كران   رح السر ر عرن  ياا قطرر  0.040 لغ   ح الس ر2022سبتمبرحتى 

. ياا قطر 0.030 واقع 2021عام من نف  الفترة

  حية الس ر 

 أس الماا 

مليون  ياا62,807,950

لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبرالتقرير المالي : الم د  
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العائد على اةستثما  

   يعتبررر العائررد علررى اةسررتثما  العقررا ▪

لى من أكبر العوائد حيث يمثل العائد ع

للثالالررة أ  ررالتقريبررا  % 12.1األ رروا 

و يعتبرررر النشررراط 2022مرررن العرررام

العقررا   هررو أكثررر اةسررتثما ات  د ا ا 

للعائد    ءمراة ل رل أنشرطة الشرركة

يمثرررل العائرررد علرررى المبلرررغ حيرررث  

فري % 1.5المستثمر  الشرركة نسربة 

مرررن 2022عرررام نفررر  الفتررررة مرررن

.اءمالي المبلغ المستثمر

ادسرتثما كما أن اءمرالي العائرد علرى ▪

الشررركة و ررلت نسرربتهالعقررا   فرري

.من اءمالي األ وا1.6%

العائررد علررى اةسررتثما  و   تفررعكمررا ▪

الثالالرة أ  رالالعائد علرى األ روا فري

نتي رة لميرادة المبرالغ2022من العام 

ي  المستثمرة في األعماا تحت التأسر

ر الها ة  تطروير دو  السرينما التري لر

ترررد  عائررردها  عرررد   ادضرررافة الرررى 

.    انتي ة ل ائحة كرونانهفاض األ  اح

1.6% 1.3%
2.6%

4.2% 4.5%

12.1% 12.7% 14.6% 14.7% 14.2%

1.5% 1.2%
2.3%

3.6% 3.8%

2 0 2 2 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8

عائد األستثمار العقاري عائد على األصو  عائد على األستثمار



شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

0

لقروضا . 

15
سيولة نقدية
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112
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 يرادات الفترة
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 .قيمة الموءودات 
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لقيمة  المليون  يااا

2022سبتمبر التقرير المالي : الم د  

0.040
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الرئيسيةأهر األحداث

 ية أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العمم على ادف اح عن البيانات المالية المنت: 2022يناير 20

05/02/2022  وذلم في 2021ديسمبر31في 
1

2

4

3

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المكتمر ال اتفي الموءه للمستثمرين : 2022يناير 27

.مسام    توقيت الدوحة10/02/202201:30  وذلم يوم 2021النتائج المالية السنوية لمناقشة

في اعلن م ل   دا ة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن فتح  اب الترشيح لعةوية م ل  اددا ة: 2022يناير 27

مسام  07:30وحتى الساعة 29/01/2022اعتبا ا منوذلم2025 لى 2022دو ته ال ديدة القادمة للفترة من 

07/02/2022.

عادية أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن دعوة ال معية العامة ال معية العامة العادية وغير ال: 2022فبراير 5

في تمام شا ل السد-الت ا  م مع  وياا  الزا -( 3) الة  قر -سينما  وياا  الزا , 01/03/2022وذلم فيلإلنعقاد

-سينما  وياا  الزا ,06/03/2022مسام  وفي حالة عدم اكتماا الن اب القانوني يعقد اةءتمال البديل في 06:30الساعة 

.مسام  06:30في تمام الساعةشا ل السد-الت ا  م مع  وياا  الزا -( 3) الة  قر 
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الرئيسيةأهر األحداث

31في المنت يةللفترهأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية السنوية : 2022فبراير 5

 ياا قطر  لنف  الفترة 4,952,159 ياا قطر  مقا ل  افي الر ح 2,155,794حيث  لغ  افي الر ح 2021ديسمبر

.من العام الذ  سبقه 5

6

8

7

عقد ال معية العامة العادية وغير العادية الذ  ءتمالأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن نتائج : 2022ما س 2

.01/03/2022في 

31ي أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العمم على ادف اح عن البيانات المالية المنت ية ف2022ا ريل 5

.27/04/2022  وذلم في 2022ما س

ن أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المكتمر ال اتفي الموءه للمستثمري: 2022ا ريل 24

.مسام    توقيت الدوحة08/05/202212:30  وذلم يوم 2022النتائج المالية للر ع األوا لمناقشة



الرئيسيةأهر األحداث

31في المنت يةللفترهأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية الر عية : 2022ا ريل 27

 ياا قطر  لنف  الفترة 1,045,186 ياا قطر  مقا ل  افي الر ح 1,538,385حيث  لغ  افي الر ح 2022ما س

.من العام الذ  سبقه

0.017مقا ل   حية الس ر 2022ما س31 ياا قطر  في للر ع األوا من العام 0.03كما  لغت   حية الس ر 

. ياا قطر  لنف  الفترة من العام الذ  سبقه

9

26

10

12

11

يونيو30أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العمم على ادف اح عن البيانات المالية المنت ية في : 2022يوليو6

.01/08/2022  وذلم في 2022

ن أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المكتمر ال اتفي الموءه للمستثمري:2022يوليو 20

.مسام    توقيت الدوحة03/08/202212:00  وذلم يوم 2022النتائج المالية الن ف سنوية لمناقشة

أ  عة ) ة  اةت عرض ا السينمائي ال ديد فتتاحأن ا تتعمم شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم تعلن: 2022يوليو 20

.م2022أغسط  4في يوم الهمي  الموافق كتا ا الحي الثقافي  VIP اةت عرض سينمائي  اقية



الرئيسيةأهر األحداث

لمنت ية أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية ن ف السنوية للفترة ا: 2022أغسط  1

 ياا قطر  لنف  1,489,239 ياا قطر  مقا ل  افي الر ح 1,819,819حيث  لغ  افي الر ح 2022يونيو30في 

.الفترة من العام الذ  سبقه

0.024مقا ل   حية الس ر 2022يونيو30 ياا قطر  في ن ف السنوية من العام 0.029كما  لغت   حية الس ر 

. ياا قطر  لنف  الفترة من العام الذ  سبقه

13

2727

16

15

30أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العمم على ادف اح عن البيانات المالية المنت ية في: 2022أكتو ر 9

.29/10/2022  وذلم في 2022سبتمبر

ن أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المكتمر ال اتفي الموءه للمستثمري:2022أكتو ر 20

.مسام    توقيت الدوحة03/11/202212:30  وذلم يوم 2022النتائج المالية للر ع الثالث لمناقشة

سبتمبر30أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية الر عية للفترة المنت ية في: 2022أكتو ر 29

 ياا قطر  لنف  الفترة من العام 1,895,277 ياا قطر  مقا ل  افي الر ح 2,311,313حيث  لغ  افي الر ح 2022

.الذ  سبقه

 ياا 0.03مقا ل   حية الس ر 2022سبتمبر30 ياا قطر  في للر ع الثالث من العام 0.04كما  لغت   حية الس ر 

.قطر  لنف  الفترة من العام الذ  سبقه

14
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