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  قطر  –الدوحة 
  
  

  تقرير حول البيانات المالية

والتي تتكون من ، ) "الشركة" لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة قطر للسينما وتوزيع األفالم (ش.م.ق) (
الدخل بنود و أو الخسائراألرباح أو الخسائر واألرباح  اتبيانمن  وكل 2013ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في 

والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات  األخرى الشامل
  المحاسبية الهامة وإيضاحات تفسيرية أخرى

  
  مسؤولية إدارة الشركة عن البيانات المالية

وقانون  ة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير الماليةدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالياإلإن 
عداد وعرض إ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض واإلحتفاظ الشركات التجارية القطري،

  .طأيال أو عن خالبيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن إحت
  

  مسؤولية مدقق الحسابات

 .إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية إستناداً إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق
وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد 

  خطاء جوهرية.أكانت البيانات المالية خالية من معقول فيما إذا 

يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على بينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية. تستند 
، سواء بيانات الماليةاء الجوهرية في الخط، بما في ذلك تقييم مخاطر األمدقق الحسابات تقريراإلجراءات المختارة إلى 

كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات 
الرقابة الداخلية للشركة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية، وذلك لغرض تصميم إجراءات التدقيق 

س لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم المناسبة حسب الظروف، ولي
مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض االجمالي 

  للبيانات المالية.



 
  عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حول التدقيق. نعتقد أن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا

  
  تقرير مدقق الحسابات المستقل  (تتمة)

  
  

  الـرأي

، من جميع النواحي الجوهريـة، الوضع المالي لشركة قطر ـات الماليـة تظهـر بصورة عادلـة، أن البيانفي رأينـا
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ  2013ديسمبر  31للسينما وتوزيع األفالم (ش.م.ق) كما في 

  وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
  

  متطلبات قانونية وتشريعية أخرى

برأينا أيضاً ، أن الشركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع 
ما وقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. وبحسب البيانات المالية. ك

معرفتنا واعتقادنا وفي حدود المعلومات التي توافرت لدينا، لم تقع خالل السنة المالية مخالفات ألحكام قانون الشركات 
وجه قد يؤثر بشكل جوهري في نشاط الشركة أو  والنظام األساسي للشركة على 2002) لسنة 5التجارية القطري رقم (

  في مركزها المالي.
  
  

 قطر في –الدوحة 
  2014فبراير  16

 ديلويت آند توش عن
 فــــرع قطــــــر

  مدحـــــت صالحـــــة  
  شـــــريــــــــك
  )257سجل مراقبي الحسابات رقم (

   



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

  المركز الماليبيان 

 2013ديسمبر  31كما في 

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  2012  2013 إيضاح 

  ريـال قطري  ريـال قطري  الموجودات
      الموجودات المتداولة

  18.314.392  15.771.307 5 وأرصدة لدى البنوكنقد 
  1.715.901  1.789.148 6 ذمم مدينة 
  289.367  171.636  غيار القطع المخزون و

  776.207  1.049.961 7 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى 
  21.095.867  18.782.052  مجموع الموجودات المتداولة 

    
      الموجودات غير المتداولة

  41.383.790  48.834.752 8 ستثمارات متوفرة للبيعإ
  104.455.179  100.857.691 9  ستثمارات عقاريةإ

  7.241.735  7.612.651 10 ممتلكات ومعدات
  153.080.704  157.305.094  مجموع الموجودات غير المتداولة

  174.176.571  176.087.146  مجموع الموجودات 
       

      المطلوبات وحقوق المساهمين 
      متداولةالمطلوبات ال

  1.393.018  1.217.094  ذمم دائنة 
  25.000.000  20.000.000  11  قروض

  1.113.491  1.113.491   إيجارات مستلمة مقدماً
  5.891.716  6.386.063  توزيعات أرباح غير مدفوعة

  2.689.484  2.279.513  12  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
  36.087.709  30.996.161  مجموع المطلوبات المتداولة 

       
       المطلوبات غير المتداولة

  2.289.842  2.389.888    مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  38.377.551  33.386.049    مجموع المطلوبات

       
      حقوق المساهمين

  57.098.140  57.098.140 13 رأس المال
  37.992.630  37.992.630 14 إحتياطي قانوني 

  2.663.152  2.663.152 15 إحتياطي عام 
  18.837.806  26.026.102  إحتياطي القيمة العادلة 

  7.787.664  7.501.445  أرباح مدورة 
  11.419.628  11.419.628 16  أرباح مقترح توزيعها

  135.799.020  142.701.097  مجموع حقوق المساهمين 
  174.176.571  176.087.146  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  :وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس من قبل 2014 فبراير 16تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
  
  
  
 

  علي اسحاق حسين آل اسحاق    أحمد ناصر عبيدان
  عضو المنتدبال    دارةرئيس مجلس اإل



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

  األرباح أو الخسائربيان 

 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  2012  2013 إيضاح 
  ريـال قطري  قطريريـال   
      

  23.631.670  15.064.343  17 اإليرادات 
  )19.903.731(  )16.249.868(  18 مباشرة ال التكاليف
  3.727.939  )1.185.525(   الربح  /(الخسارة) مجمل 

        
 )5.414.179( )5.110.606(  19 مصاريف إدارية وعمومية 

  1.937.901  2.386.061    وزيعات أرباح مستلمةت
  --  4.045.328    أرباح بيع إستثمارت متوفرة للبيع

  )4.592.868(  )4.784.029(    وإستثمارات عقارية ستهالك ممتلكات ومعداتإ
  16.175.022  16.357.001    إيرادات إيجارات 

  )1.957.548(  )1.359.426(    تكاليف تمويل
  1.923.337  1.070.077  20 ، صافيأخرى  إيرادات

  11.799.604  11.418.881   ةسنصافي ربح ال
       

  2،07  2,00  21 على السهم  / المعدل العائد األساسي
  

  



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

  األخرى الدخل الشاملبنود األرباح أو الخسائر وبيان 

 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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 2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال  
     

  11.799.604  11.418.881 ةسنالصافي ربح 
      

     بنود الدخل الشامل األخرى
  )1.759.106(  7.188.296  لإلستثمارات المتوفرة للبيع لعادلةصافي الحركة على القيمة ا

  10.040.498  18.607.177  ةسنلل لمجموع الدخل الشام
  



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

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين

   2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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 إحتياطي عام حتياطي قانونيإ رأس المال إيضاح 
إحتياطي القيمة 

 أرباح مدورة العادلة
أرباح مقترح 

  توزيعها
أسهم مجانية 
 المجموع  مقترح توزيعها

  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
                  

  133.839.622  5.190.740  7.786.110  7.702.678  20.596.912  2.663.152  37.992.630  51.907.400    2012يناير  1في كما الرصيد 
  10.040.498  --  --  11.799.604  )1.759.106(  --  --  --    ةسنمجموع الدخل الشامل لل

  --  )5.190.740(  --  --  --  --  --  5.190.740    أسهم مجانية موزعة
  )7.786.110(  --  )7.786.110(  --  --  --  --  --    أرباح موزعة

  --  --  11.419.628  )11.419.628(  --  --  --  --    أرباح نقدية مقترح توزيعها
مخصص دعم األنشطة 
  )294.990(  --  --  )294.990(  --  --  --  --  22  اإلجتماعية والرياضية

ديسمبر  31في كما الرصيد 
2012    57.098.140  37.992.630  2.663.152  18.837.806  7.787.664  11.419.628  --  135.799.020  

  18.607.177  --  --  11.418.881  7.188.296  --  --  --    ةسنمجموع الدخل الشامل لل
  )11.419.628(  --  )11.419.628(  --  --  --  --  --    أرباح موزعة

  --  --  11.419.628  )11.419.628(  --  --  --  --    أرباح نقدية مقترح توزيعها
مخصص دعم األنشطة 
  )285.472(  --  --  )285.472(  --  --  --  --  22  اإلجتماعية والرياضية

ديسمبر  31في كما الرصيد 
2013    57.098.140  37.992.630  2.663.152  26.026.102  7.501.445  11.419.628  --  142.701.097  

         



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

  بيان التدفقات النقدية

 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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    إيضاح  2013  2012

   قطريريـال  ريـال قطري
  التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية      

  السنةصافي ربح     11.418.881  11.799.604
  التعديالت      

  وإستثمارات عقاريةإستهالك ممتلكات ومعدات     4.784.029  4.592.868
  تكاليف تمويل    1.359.426  1.957.548

  للموظفين نهاية الخدمةمخصص مكافأة     210.573  429.156
  أرباح بيع إستثمارات متوفرة للبيع    )4.045.328(  --

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها    100.000  100.000
  خسائر تدني إستثمارات متوفرة للبيع    --  484.307

19.363.483  13.827.581      
        
  ذمم مدينة    )173.247(  )44.341(
  المخزون وقطع الغيار     117.731  )174.385(
  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى    )273.754(  )47.013(
  ذمم دائنة     )175.924(  )24.742(
  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    )695.443(  )4.591.976(

  توزيعات أرباح غير مدفوعة    494.347  818.894
  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية    13.121.291  15.299.920

  دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية المدفوعة    --  )334.365(
  للموظفين المدفوعة مكافأة نهاية الخدمة    )110.527(  )11.069(

  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية       13.010.764  14.954.486
        
  ت النقدية من األنشطة اإلستثمارية التدفقا      
  شراء ممتلكات ومعدات    )1.557.457(  )2.590.516(

  متحصالت من بيع إستثمارات متوفرة للبيع    5.175.727  --
  ستثمارات متوفرة للبيعإشراء     )1.393.065(  --

)2.590.516(  2.225.205    
شطة األن ي)المستخدمة ف( /الناتجة من صافي التدفقات النقدية 

  اإلستثمارية  
        
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     
  قروض    )5.000.000(  )6.036.289(
  تكاليف تمويل مدفوعة    )1.359.426(  )1.957.548(
  توزيعات أرباح مدفوعة     )11.419.628(  )7.786.110(
  نشطة التمويليةاأل المستخدمة فيفي التدفقات النقدية صا    )17.779.054(  )15.779.947(
        
  وأرصدة لدى البنوكصافي النقص في النقد     )2.543.085(  )3.415.977(

  ة سنفي بداية الوأرصدة لدى البنوك نقد   5  18.314.392  21.730.369
  السنةفي نهاية وأرصدة لدى البنوك نقد   5  15.771.307  18.314.392



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

  إيضاحات حول البيانات المالية

 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  تأسيس ونشاط الشركة .1

يلها تحت وتم تسج 1970ا وتوزيع االفالم (ش.م.ق) كشركه مساهمة قطرية بدولة قطر في عام تم تأسيس شركة قطر للسينم
   .)30السجل التجاري رقم (

دور  وإدارة، جلة على اسطواناتيتركز نشاط الشركة األساسي في استيراد وتوزيع األفالم السينمائية وبيع وتأجير األفالم المس
   يع مختلف اإلعالنات التجارية واإلستثمار في األسهم والعقارات.السينما والمسارح وكذلك انتاج وتوز

  

، وافق مجلس اإلدارة على خطة اإلستحواذ على شركة قطر للخدمات اإلعالنية (قطر ميديا) وقد كانت  2011في عام 
اإلتفاقية الخاصة ، قرر مجلس اإلدارة إلغاء تلك  2012عام . خالل 2011ديسمبر  31اإلجراءات القانونية قائمة كما في 

  بخطة اإلستحواذ على شركة قطر ميديا ، وما تزال اإلجراءات قائمة لتنفيذ هذا القرار بالشكل القانوني المناسب.
  
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 بيانات الماليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثير على ال   1,2

في تاريخ إعداد هذه البيانات المالية ، كانت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية سارية المفعول للسنة 
  الحالية:

  المعايير الجديدة

  .2013يناير  1ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو بعد 

 البيانات المالية الموحدة ". 10ة رقم (المعيار الدولي للتقارير المالي " ( 

 ) ترتيبات تعاقدية ". 11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ( 

 ) إفصاح الحصص في الشركات األخرى ". 12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ( 

 ) قياس القيمة العادلة".13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" (  

  ر المعدلةالمعايي

  .2012يوليو  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) عرض البيانات المالية " 1معيار المحاسبة الدولي رقم " (لالمعد) (-  تعديالت إلدخال مصطلحات جديدة لبيان الدخل
 وبنود الدخل الشامل األخرى.

  .2013يناير  1عد ساري المفعول للفترات المالية التي تبدأ من أو ب

 ) تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ".  تعديالت 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " (لالمعد) (
أ)  10) والفقرة (9) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (39للسماح بالتطبيق المستقبلي لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

  ) للقروض الحكومية المعلقة بتاريخ اإلنتقال إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.20معيار المحاسبة الدولي رقم ( من
 ) األدوات المالية : اإلفصاحات" 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" (لالمعد) (-  تعديالت تحسن عملية عرض األصول

 المالية واإللتزامات المالية.
 منافع الموظفين " 19ر المحاسبة الدولي رقم (معيا " (لالمعد) (-  معيار معدل ناتج من منافع ما بعد التوظيف ومشاريع

 إنهاء المنافع.
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 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

 (تتمة) ر على البيانات الماليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لها تأثي   1,2

  (تتمة) المعايير المعدلة

 ) البيانات المالية الموحدة والمنفصلة " (مع إمكانية التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره 27معيار المحاسبة الدولي رقم" (
  ) "البيانات المالية المنفصلة".27كاآلتي: معيار المحاسبة الدولي رقم (

 اإلستثمارات في شركات زميلة" (مع إمكانية التطبيق المبكر) تم إعادة إصداره 28ي رقم (معيار المحاسبة الدول" (
 ) "اإلستثمار في شركة زميلة والمشاريع المشتركة".28كاآلتي: معيار المحاسبة الدولي رقم (

 ) لدولية للتقارير المالية رقم ) (تعديالت*) تعديالت على المعايير ا 12و  11و  10المعايير الدولية للتقارير المالية رقم
 ) بعد إصدار هذه المعايير وذلك لتوضيح بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.  12و  11و  10(

  تعديالت إلصدار توضيحات على  2011 – 2009التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
و  16و  1) ومعايير المحاسبة الدولية رقم (1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( –الية خمسة معايير دولية للتقارير الم

 ).  34و  32

  تم إصدار خمسة معايير لتوحيد البيانات واإلتفاقيات المشتركة والشركات الزميلة وإفصاحات متضمنة  2011في مايو ،
) 2011) (كما هو معدل في 27)  ومعايير محاسبية دولية رقم (12و  11و  10المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (

يناير  1). تلك الخمسة معايير تكون قيد التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 2011) (كما هو معدل في 28ورقم (
إصدار هذه المعايير  ) بعد12و  11و  10. كما تم عمل تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم (2013

 وذلك لتوضيح بعض التوجيهات عند التطبيق المبدئي للمعايير.  

  التفسيرات الجديدة

  .2013يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ) ادن".)  "تكاليف الفصل في عملية إنتاج المع20تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

ديسمبر  31إن تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 
  بإستثناء بعض التغيرات في عرض البيانات المالية واإليضاحات. 2013

  ارية المفعولالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير س  2,2

  لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول التالية:

  المعايير الجديدة

  .2017يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 
 ) ية.) "األدوات المال9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
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 (تتمة) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة .2

  (تتمة) المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير سارية المفعول  2,2

 (تتمة) المعايير المعدلة

  .2014يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

  األدوات المالية : العرض 32المحاسبة الدولي رقم (معيار" (لالمعد) (–  تعديالت لتوضيح التطبيقات المتعلقة بتسوية
  المتطلبات.

 ) تعديالت لتقديم 27) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (12و  10المعايير الدولية للتقارير المالية رقم : (لالمعد) (
   تثمار من الشركات التابعة .إستثناءات من المتطلبات لتوحيد اإلس

 ) تعديالت ناتجة من إيضاح المبالغ المحصلة للموجودات غير المالية.36معيار المحاسبة الدولي رقم : (لالمعد) (  

 ) تعديل معيار المحاسبة رقم (39معيار المحاسبة الدولي رقم (لالمعد) (األدوات المالية : اإلعتراف والقياس 39 (
   جد حاجة إليقاف حسابات التحوط إذا كانت مشتقات التحوط مستبدلة ، وذلك عند إستيفاء معايير معينة.لتوضيح أنه ال تو

  .2017يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) إيضاح األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (لالمعد) (- ول التطبيق "تعديالت تتطلب إفصاحات ح
 )".9األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (

  .2014يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 ) تعديل لتوضيح المتطلبات المتعلقة في كيفية ربط المساهمات من الموظفين 19معيار المحاسبة الدولي رقم : (لالمعد) (
  فترة الخدمة المرتبطة بها.أو األطراف األخرى إلى 

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير  2012 – 2010تحسينات سنوية على دورة المعايير الدولية للتقارير المالية :
  ).24و  38و  16) ومعايير المحاسبة الدولية رقم (13و  8و  3و  2الدولية للتقارير المالية رقم (

  تعديالت إلصدار توضيحات على المعايير  2013 – 2011الدولية للتقارير المالية تحسينات سنوية على دورة المعايير :
  ).40) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (13و  3و  1الدولية للتقارير المالية رقم (

  التفسيرات الجديدة

  .2014يناير  1سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 

 الضرائب".21يير الدولية للتقارير المالية رقم (تفسير لجنة تفسيرات المعا"  ( 

تتوقع اإلدارة أن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات في الفترات الالحقة لن يكون له تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة 
  في فترة التطبيق المبدئي، فيما عدا بعض التغيرات في العرض واإلفصاح.
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  لهامةالسياسات المحاسبية ا .3

  بيان التطبيق
  .لمعايير الدولية للتقارير الماليةوفقاً ل المالية ناتابيإعداد التم 

  أسس إعداد البيانات المالية 
. تم ةالعادل ةالتي تم قياسها بالقيموللبيع  المتوفرة، فيما عدا اإلستثمارات  التكلفة التاريخية لمبدأ وفقاً تم إعداد البيانات المالية

  .ات المحاسبية الهامة أدناهالسياسإدراج 
  هي الريـال القطري.الشركة إن العملة السائدة والمستخدمة من قبل 

  المخزون
. يتم تحديد التكلفة أيهما أقل البيعيةبالتكلفة المطفأة أو صافي القيمة والمواد في المخازن  ع الغيارمخزون قط اظهارتم ي

حدى. تحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري بطريقة التكلفة المحددة والمعرفة لكل بند على 
  ناقصاً أية تكاليف إضافية متوقعة.

  ستثمارات العقاريةاإل
االحتفاظ بها هو تحقيق إيجارات أو  منعندما يكون الغرض  ومباني أراضي ستثمارات فيإستثمارات العقارية تمثل اإل

  .رضين معاًالرتفاع قيمتها الرأسمالية أو للغ
ستثمارات العقارية بسعر التلكفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن االنخفاض في قيمتها ويتم تظهر اإل

  رة لها كالتالي:على أساس األعمار اإلنتاجية المقدوفقاً لطريقة القسط الثابت  للمباني احتساب االستهالك
  سنة  40       مباني -

  ممتلكات ومعدات
طريقة القسط  بموجبالسنوي ويتم إحتساب اإلستهالك  .بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم معداتالممتلكات والتظهر 

  من قبل اإلدارة كما يلي:لها الثابت على األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  سنة  40      مباني  -
  سنوات  7 – 5      آالت ومعدات  -
  سنوات  5     أثاث ومفروشات -
    سنوات  5      سيارات -
  سنوات  5  تحسينات على المباني  -

إلى حساب  هيتم تحويل العمل المنجز عند إتمام. تحت التنفيذ مشاريع ألغراض بناء ممتلكات ومعدات رأسمالية مشاريعتمثل 
  .الممتلكات والمعدات

  الموجودات المالية
دما يصبح هناك حق لشراء اإلستثمار أو لبيعه بموجب يتم اإلعتراف باإلستثمارات أوشطبها كما في تاريخ عملية المتاجرة عن

عند عقد يتطلب توفير شروط تسليم اإلستثمار في غضون فترة زمنية حددها السوق المعنى بهذا الشأن. يتم قياس اإلستثمار 
  بالقيمة العادلة لإلستثمار باإلضافة إلى تكاليف الشراء. الشراء

للبيع ومطلوب من العمالء. يعتمد تصنيف  متوفرةأرصدة لدى البنوك، إستثمارات يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نقد و
  عند اإلعتراف األولي بهذه الموجودات. ذلكالموجودات المالية على طبيعة وغرض هذه الموجودات ويتم 
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة .3

  اإلستثمارات المتوفرة للبيع
أدوات حقوق الملكية ضمن اإلستثمارات المتوفرة للبيع ويتم تقديرها بالقيمة العادلة. تدرج يتم تصنيف إستثمارات الشركة في 

االرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات كبند منفصل ضمن بيان التغيرات في حقوق 
ة أخرى. في حالة وجود إنخفاض دائم في قيمتها فإنه المساهمين إلى أن يتم بيع االستثمار أو تحصيله أو التصرف فيه بطريق

  للسنة. األرباح أو الخسائريتم تحويل المجموع التراكمي للربح والخسارة المدرجة سابقاً ضمن حقوق المساهمين إلى بيان 

  معلن عنها.يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما ينشأ الحق للمساهمين في إستالم التوزيعات ال

  اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية في تاريخ كل مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هنالك أية مؤشرات على إحتمال تدني قيمة هذه 

جة لحدث أو الموجودات المالية. يحدث التدني في قيمة الموجودات المالية إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى ذلك نتي
  أكثر حصل بعد اإلعتراف المبدئي للموجودات المالية وإن التدفقات النقدية لإلستثمار قد تأثرت.

للبيع فإن التراجع الجوهري أو طويل األجل في القيمة العادلة للسهم لما  وفرةفي حالة األوراق المالية بشكل أسهم مصنفة كمت
  عرض النخفاض في قيمته. دون تكلفتها يعتبر مؤشر على أن السهم قد ت

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بمقدار الخسارة من التدني باستثناء الذمم المدينة التجارية حيث يتم تخفيض 
  مخصص. عندما ال يكون هناك احتمالية تحصيل هذه الذمم فإنه يتم شطبها مقابل المخصص. القيمتها باستخدام 

للبيع فإنه في حالة أنخفضت قيمة خسائر التدني في قيمة اإلستثمار في الفترة الالحقة وكان من  المتوفرة باستثناء اإلستثمارات
الممكن ربط هذا اإلنخفاض بشكل موضوعي لحدث ما وقع بعد اإلعتراف بالخسائر، فإنه يتم عكس قيمة الخسارة المعترف 

وبحيث ال تتجاوز قيمة اإلستثمار بعد عكس الخسارة قيمته خرى األامل الدخل الشبنود األرباح أو الخسائر وبها سابقاً في بيان 
  وفقاً لطريقة التكلفة المطفئة فيما لو لم يتم اإلعتراف بخسائر التدني.

ة للبيع، فإن خسارة التدني والتي تم االعتراف بها سابقاً ضمن بيان وفرأما فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المصنفة كمت
 الدخل الشاملبنود األرباح أو الخسائر وال يتم عكسها من خالل بيان األخرى الدخل الشامل بنود الخسائر واألرباح أو 

  . الزيادة في القيمة العادلة الالحقة لخسارة التدني يتم االعتراف بها ضمن حقوق الملكية. األخرى

    الذمم المدينة
. يتم تقدير مخصص توقع عدم تحصيلهاعد خصم مخصص للمبالغ التي يالذمم المدينة بالقيمة االصلية للفواتير ب ةتقيد أرصد

للمبالغ المشكوك في تحصيلها عندما ال يكون محتمالً تحصيل المبالغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عندما ال يوجد إحتمال 
  لتحصيلها.

  خرىأرصدة دائنة أذمم دائنة و
استالم الخدمات المؤداة عند استحقاقها بغض النظر عن استالم او عدم بيتم تسجيل االلتزامات المستحقة الدفع المتعلقة 

  الفواتير المؤيده لها.

  المخصصات
سواء أكان قانونياً أو تقديرياً وذلك نتيجة أحداث سابقة، الشركة يتم تكوين المخصصات عندما يكون هناك إلتزام حالي على 

  . معقولات محتملة ويمكن تقديرها بشكل ويشترط أيضاً أن تكون تكاليف تسوية هذه اإللتزام
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  (تتمة)  السياسات المحاسبية الهامة .3

  يرادات والمصاريف المباشرة اإل
األرباح أو إن اإليرادات والمصاريف الناتجة عن عرض األفالم المستأجرة من موزعين آخرين يتم إحتسابها ضمن بيان 

لعمليات جميع المبالغ المحصلة من تأجير األفالم واإلعالنات خالل على أساس مبدأ اإلستحقاق. تتضمن إيرادات ا الخسائر
  السنة.

  تتحقق إيرادات اإليجارات من االستثمارات العقارية على أساس زمني نسبي.

  يتم إثبات إيرادات األسهم عند إعالن التوزيعات المتعلقة بها.

  عدل الفائدة الفعال.يتحقق اإليراد من الودائع على أساس زمني نسبي بناء على طريقة م

  دوات حقوق الملكية المطلوبات المالية وأ
  دوات حقوق الملكية كمطلوبات أو كحقوق ملكية وذلك وفقاً لجوهر الترتيبات التعاقدية .يتم تصنيف المطلوبات المالية وأ

  التدني في قيمة الموجودات الملموسة
في تاريخ كل مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هناك أية مؤشرات الملموسة  الشركةيتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات 

لهذه  القابلة لإلسترداد. وفي حال وجود مثل هذه المؤشرات يتم تقدير القيمة وجود خسارة من التدني في قيمتها على
حدات المولدة للنقد التي د للواإلستردل القابلة بتقدير القيمةالشركة الموجودات لتقدير خسائر التدني في حال وجودها. تقوم 

القيمة العادلة  بينعلى األهي المستردة قيمة ال معين. ألصل المستردة القيمةعندما ال يكون من الممكن تقدير  ينتمي لها األصل
  ناقصاً تكلفة البيع والقيمة المستخدمة. 

الحالية باستخدام معدل خصم مناسب. إذا كانت لتحديد القيمة المستخدمة يتم خصم تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة 
قد تم تقديرها بحيث تكون أقل من القيمة الدفترية ، فإن القيمة الدفترية يتم تخفيضها إلى القيمة الممكن د اإلستردل القابلة القيمة

  . األرباح أو الخسائراستردادها. يتم االعتراف بخسائر التدني ضمن بيان 

التدني فإنه تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (الوحدات المولدة للنقد) إلى القيمة الممكن إستردادها  عندما يتم إنخفاض خسائر
والمعدلة بشرط أن ال تتجاوز القيمة الدفترية، القيمة الدفترية المعدلة األصلية قبل االعتراف بخسائر التدني لألصل (الوحدات 

    .األرباح أو الخسائراإلعتراف بعكس خسائر التدني مباشرة ضمن بيان يتم  المولدة للنقد) في السنوات السابقة.

  أرصدة لدى البنوكوالنقد 
     على كافة األرصدة النقدية والمصرفية الجارية وتحت الطلب والودائع التي تستحق في أقل  أرصدة لدى البنوكويشتمل النقد 

  .أشهر 3من 
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  اسات المحاسبيةالتقديرات الهامة في تطبيق السي .4

بإستخدام بعض التقديرات والفرضيات والتي تؤثر في تحديد القيمة الدفترية لبعض الموجودات والمطلوبات كما  الشركةتقوم 
وعوامل  للشركة). يتم تقييم هذه التقديرات والفرضيات بشكل مستمر بناء على الخبرة السابقة 3هو مذكور في إيضاح رقم (

حداث المستقبلية بشكل معقول ، مع األخذ بعين اإلعتبار إحتمال أن تكون النتائج الفعلية مختلفة عن أخرى تشمل توقعات لأل
  هذه التقديرات. تتم مراجعة هذه التقديرات واإلفتراضات بنحوٍ مستمر من قبل اإلدارة.

  تصنيف اإلستثمارات
للبيع أو كموجودات مالية  متوفرةنيفها كإستثمارات تقرر اإلدارة عند شرائها لإلستثمارات وتملكها فيما إذا كان سيتم تص

بتصنيف هذه اإلستثمارات كموجودات مالية بقيمتها العادلة من خالل  الشركةالخسارة. تقوم  وأبقيمتها العادلة من خالل الربح 
ا لم تكن مشتراة للبيع م متوفرةالخسارة إذا ما كانت مشتراة بغرض المتاجرة بها ، بينما تصنف كإستثمارات  وأالربح 

 للغرض المذكور مسبقاً.

  للبيعالمتوفرة إنخفاض قيمة اإلستثمارات 
للبيع  المتوفرةي قيمة االستثمارات ) "األعتراف والقياس" لتحديد أي إنخفاض ف39معيار المحاسبة الدولي رقم ( الشركة تتبع

اإلنخفاض معلومات عن التغيرات  . يتضمن الدليل الموضوعي حولوالذي يحتاج لوجود دليل موضوعي لإلنخفاض
نشاطها وهو الدليل الذي يشير إلى أن  الشركةالجوهرية والتي لها تأثير سلبي على اقتصاد السوق و التي تمارس فيه 

  االستثمار يعاني من إنخفاض دائم أو جوهري. 

  للممتلكات والمعدات واإلستثمارات العقارية األعمار اإلنتاجية
بناءاً على األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصل، والتي تكون مبنية على  واإلستثمارات العقارية ات والمعداتيتم استهالك الممتلك

االستخدام المتوقع لألصل ودرجة التلف واإلهتراء الناتجة عن االستخدام وخطط الصيانة واإلصالح والتقادم التكنولوجي 
  أخذ باالعتبار أي قيمة متبقية لهذه األصول حيث تعتبرها غير مادية.الناتج عن التغيرات التكنولوجية. إن اإلدارة لم ت

  
 أرصدة لدى البنوكونقد  .5

  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  36.850  32.090 نقد في الصندوق 
  18.140.602  15.601.535 حسابات جارية 

  23.173  23.350  ودائع ألجل 
  113.767  114.332  ودائع تحت الطلب

  18.314.392  15.771.307  لمجموعا
  

) %0،50% إلى 0،25: 2012% (0،50% إلى 0،25بين حسابات الودائع ألجل وتحت الطلب تحمل معدل ربح يتراوح 
  يوم. 90والتي تستحق خالل فترة 
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 مم مدينةذ .6

  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  2.541.888  2.715.135 ذمم مدينة 
  )825.987(  )925.987( كوك في تحصيلها مخصص ديون مش

  1.715.901  1.789.148  الصافي

  ة عمار الذمم المدينأ
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  1.122.452  570.148  يوم والغير متدنية القيمة 365الذمم المدينة لغاية 
  593.449  1.219.000  المتأخرة وغير متدنية القيمة يوم 365كثر من الذمم المدينة أل
  825.987  925.987  المتأخرة والمتدنية القيمة يوم 365كثر من الذمم المدينة أل

  2.715.135  2.541.888  

  .في جودة اإلئتمان للذمم المدينة تأخذ الشركة بعين اإلعتبار عند تحديد قابلية التحصيل للذمم المدينة أي تغيرات

  يلهاالديون المشكوك في تحص مخصص على حركةال
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  725.987  825.987  الرصيد في بداية السنة
  100.000  100.000  على المخصص خالل السنةالمضاف 

  825.987  925.987  السنة نهايةالرصيد في 
  
  
 مدينة أخرى أرصدةو مقدماً مصاريف مدفوعة .7

  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  326.057  291.555 ظفينذمم مو
  338.344  338.344  تأمينات خطابات ضمان وأخرى 

  111.806  420.062  أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة 
  776.207  1.049.961  المجموع
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 متوفرة للبيع ستثماراتإ .8

  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  43.627.203  41.383.790  في بداية السنة القيمة العادلة 
  --  1.393.065  خالل السنة إضافات

  --  )1.130.399(  خالل السنة إستبعادات
  )484.307(  --  خسائر التدني في اإلستثمارت المتوفرة للبيع 

  )1.759.106(  7.188.296  صافي الحركة في القيمة العادلة 
  41.383.790  48.834.752  في نهاية السنةالقيمة العادلة 

 
 ارات عقارية ستثمإ .9
  المجموع  أثاث ومفروشات   مباني  
  قطري ريـال  قطري ريـال  قطري ريـال  

        التكلفة
  111.927.135 4.569.931  107.357.204  2012 يناير 1الرصيد كما في 
  111.927.135 4.569.931  107.357.204  2012 ديسمبر 31الرصيد كما في 

  111.927.135 4.569.931  107.357.204  2013ديسمبر  31في  الرصيد كما
        

        اإلستهالك المتراكم
  3.874.468  76.166  3.798.302  2012 يناير 1الرصيد كما في 

 3.597.488 913.986  2.683.502  ستهالك للسنةاإل
  7.471.956  990.152  6.481.804   2012ديسمبر  31الرصيد كما في 

 3.597.488 913.986  2.683.502  ستهالك للسنةاإل
  11.069.444  1.904.138  9.165.306  2013ديسمبر  31الرصيد كما في 

        
        صافي القيمة الدفترية

 100.857.691  2.665.793  98.191.898   2013ديسمبر  31في الرصيد كما 
 104.455.179  3.579.779  100.875.400   2012ديسمبر  31الرصيد كما في 

حسب آخر تقييم  2013ديسمبر  31كما في ريـال قطري  138.734.700بلغت  ريةمة العادلة لإلستثمارات العقان القيإ
  .حصلت عليه الشركة

.مقابل تسهيالت بنكيةيـال قطري مرهونة ر 97.495.867دفترية  تتضمن اإلستثمارات العقارية عقارات بقيمة
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   ممتلكات ومعدات .10

 المجموع
مباني قيد 

  مباني أراضي ومعدات آالت  وشاتأثاث ومفر سيارات  تحسينات مباني  اإلنشاء
  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال  قطريريـال 

  التكلفة        
 2012يناير  1كما في  11.158.509 508.735 11.049.815 6.555.822 562.000  4.402.428  339.489 34.576.798
 خالل السنة إضافات  --  --  2.112.810  35.446  --  442.260  --  2.590.516

 2012ديسمبر  31كما في  11.158.509 508.735 13.162.625 6.591.268 562.000  4.844.688  339.489 37.167.314
 خالل السنة إضافات  --  --  1.214.975  35.374  --  37.000  270.108  1.557.457

 2013ديسمبر  31كما في  11.158.509 508.735 14.377.600 6.626.642 562.000  4.881.688  609.597 38.724.771
           

 المتراكم ستهالكاإل        
 2012يناير  1كما في  11.158.509 -- 9.280.232 5.255.629 429.915 2.805.914  -- 28.930.199

 اإلستهالك للسنة -- -- 385.354 348.767 42.712  218.547  -- 995.380
 2012ديسمبر  31كما في 11.158.509 -- 9.665.586 5.604.396 472.627 3.024.461  -- 29.925.579
 اإلستهالك للسنة -- -- 558.871 364.621 38.973  224.076  -- 1.186.541

 2013ديسمبر  31كما في 11.158.509 -- 10.224.457 5.969.017 511.600 3.248.537 -- 31.112.120
                 
 صافي القيمة الدفترية                

 2013ديسمبر  31كما في  --  508.735 4.153.143 657.625 50.400 1.633.151  609.597 7.612.651
 2012ديسمبر  31كما في  --  508.735 3.497.039 986.872 89.373 1.820.227  339.489 7.241.735

.، مشيداً على هذه األرض مباني مدرجة تحت بند إستثمارات عقارية قابل تسهيالت بنكيةمريـال قطري تمثل قيمة أرض مرهونة  128.298تتضمن األراضي مبلغ 
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  قروض .11

لك مليون ريـال قطري، وذ 70مع أحد البنوك المحلية بمبلغ  2009قامت الشركة بالدخول في عقد تمويل بنكي خالل العام 
 1,5سنة بمبلغ  ض على دفعات متساوية لكل ربعسداد القريتم ن ، على أ("المشروع") لتمويل بناء مشروع مبنى مشيرب

  أشهر. 6ولمدة  2010فترة سماح تبدأ من يناير  يحمل، حيث أن القرض مليون ريـال قطري
  

، قامت الشركة بإعادة جدولة الرصيد المستحق على القرض، وحسب هذه الجدولة سيتم تسديد المبلغ 2012خالل عام 
  .2013بالكامل دفعة واحدة في شهر يونيو 

  

 علىالمستحق  الرصيد إعادة جدولة من خاللريـال قطري  5.000.000خالل العام الحالي، قامت الشركة بدفع مبلغ 
إن القرض يحمل معدل فائدة  .2014القرض حيث تم اإلتفاق مع البنك على تسديده بالكامل دفعة واحدة في شهر يونيو 

، بقيمة دفترية القرضتثمارات العقارية للمشروع مقابل هذا وقد تم رهن اإلس بحسب األسعار السائدة في السوق
  .)9ريـال قطري (إيضاح  97.495.867

 
 اريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرىمص .12

  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  960.498  1.076.756 مصاريف مستحقة 
  294.990  285.472  مخصص دعم األنشطة اإلجتماعية والرياضية

  958.416  917.285  كافأة أعضاء مجلس اإلدارةمخصص م
  475.580  --   الموظفينمكافأة 

  2.689.484  2.279.513  المجموع
  

  رأس المال .13
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

     رأس المال المصرح به والمصدر:
ال قطري للسهم ـري 10بقيمة إسمية قدرها  سهم 5.709.814

  57.098.140  57.098.140  الواحد
  

  إحتياطي قانوني .14

يقتطع سنوياً عشرة في المائة من األرباح الصافية تخصص لحساب اإلحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا اإلقتطاع إذا بلغ 
إال في الحاالت التي نص واليجوز توزيع اإلحتياطي القانوني على المساهمين  .% من رأس المال المدفوع50حتياطي اإل

  .2002لسنة ) 5(تجارية القطري رقم ت القانون الشركا عليها
  

  إحتياطي عام .15
  .اإلدارة وبموافقة الجمعية العامةتم أخذ اإلحتياطي العام بناء على إقتراح مجلس 
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  أرباح مقترح توزيعها .16

وافقة المفي جلستها القادمة  العموميةالتوصية للجمعية ، 2014 فبراير 16 بتاريخ إجتماعه المنعقدمجلس اإلدارة في  قرر
  على:

  .من رأس المال) %20: بواقع 2012( من رأس المال %)20(بواقع  2013توزيع أرباح نقدية على المساهمين للعام  )أ 
  

 يراداتاإل .17
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  21.800.030  14.719.873 إيرادات عرض األفالم  
  560.850  -- إيرادات تأجير دور العرض 

  899.700  258.800  ر أفالم إيرادات تأجي
  371.090  85.670  إيرادات اإلعالن بدور العرض

  23.631.670  15.064.343  المجموع
  

 المباشرة التكاليف .18
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  13.881.952  10.546.686 حصص الموزعين ومصاريف األفالم
  6.021.779  5.703.182 مصاريف دور العرض 

  19.903.731  16.249.868  عالمجمو
  

 مصاريف إدارية وعمومية .19
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  2.151.481  1.794.005 رواتب وأجور ومكافآت العاملين 
  82.909  58.251 هاتف وفاكس 

  26.858  31.428  صيانة
  446.083  508.974  مهنية ورسوم حكومية أتعاب 

  432.000  564.000   دارةات مجلس اإلبدل حضور إجتماع
  113.621  142.945  إعالنات 

  180.493  178.028  مصاريف سفر 
  429.156  210.573  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  958.416  917.285  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  100.000  100.000  مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

  493.162  605.117  متنوعة
  5.414.179  5.110.606  المجموع
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 إيرادات أخرى .20

  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  1.602.923  773.703  فتيريااإيرادات الك
  5.014  791  فوائد بنكية
  315.400  295.583  ، صافي متنوعة/ مصاريف إيرادات 
  1.923.337  1.070.077  المجموع

  
  العائد على السهم .21

القابل للتوزيع على المساهمين على متوسط عدد األسهم  يتم إحتساب العائد على السهم الواحد بتقسيم صافي ربح السنة
  .المصدرة خالل السنة

  2013  2012  
  ريـال قطري  طريقريـال   

      

  11.799.604  11.418.881  السنة  صافي ربح
  5.709.814  5.709.814  المتوسط المرجح لعدد األسهم

  2،07  2,00  على السهم / المعدل العائد األساسي

  
 رياضيةالو جتماعيةدعم األنشطة اإلمخصص  .22

 جتماعيةاإل دعم األنشطةلشركة بأخذ مخصص ، قامت ا 2008) الصادر في سنة 13خالل السنة وبناء على القانون رقم (
 % من صافي ربح الشركة وذلك لدعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية.2,5بما يعادل  رياضيةالو
  

  مكافآت اإلدارة .23

  :ت اإلدارة العليا للشركة كما يليإن تفاصيل مكافآ
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  744.000  744.000  رئيسيينالمدراء ال
  1.390.416  1.481.285  أعضاء مجلس اإلدارة

  2.225.285  2.134.416  
  

 اإللتزامات الطارئة  .24
  2013  2012  
  ريـال قطري  قطريريـال   

      

  241.500  241.500  خطابات ضمان
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  التحليل القطاعي .25

إلستثمارات. إن موجودات ومطلوبات ونتائج تمارس الشركة نشاطها في قطاعي أعمال ، قطاع عرض األفالم وقطاع ا
  أعمال هذين القطاعين تم إدراجها بشكل منفصل في البيانات المالية.

  تمارس الشركة نشاطها ضمن قطاع جغرافي واحد، وذلك في دولة قطر فقط.
 

  األدوات المالية .26

  .ماليةومطلوبات  ماليةتتكون االدوات المالية من موجودات 
المطلوبات المالية تشتمل على  .وذمم مدينة وإستثمارات متوفرة للبيع وأرصدة لدى البنوكتشتمل على نقد الموجودات المالية 

المالية  إن السياسات المحاسبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات. ومطلوبات مستحقة غير مدفوعة دائنين وأرباح موزعة
  .)3(موضحة في االيضاح رقم 

  ماليةالقيمة العادلة لالدوات ال
في تاريخ المركز سعر السوق تمثل  مثل اإلستثمارات المتوفرة للبيع)(إن قيمة األدوات المالية المتداولة في سوق نشط 

  .ية اآلخرى تقارب قيمتها الدفترية. إن القيمة العادلة لالدوات المالالمالي
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سعار العمالت ية، بما فيها آثار تعثر العمالء بالسداد والتغير في أإن أنشطة الشركة تعرضها للعديد من المخاطر المال
  .محتملة على األداء المالي للشركة. وتسعى إدارة الشركة لتقليل اآلثار العكسية الوالسيولة

  عوامل المخاطر المالية 

  مخاطر اإلئتمان
إن  .ما يؤدي لتكبد الطرف اآلخر لخسارة ماليةمخاطر اإلئتمان هي مخاطر فشل أحد طرفي أداة مالية في الوفاء بالتزامه م

  .الموجودات المالية التي تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان تتمثل في الذمم المدينة

موزعة على تم إيداع النقد في مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة. وإن مخاطر اإلئتمان على الذمم المدينة محدودة ومعروفه و
  عدد كبير من العمالء.

  لسوقمخاطر ا
  ة باإلستثمارات المتوفرة للبيع.تخضع الشركة لمخاطر السوق المتعلق

% زيادة أو نقص في قيمة السوق لمحفظة الشركة في اإلستثمارات المتوفرة للبيع يتوقع أن تكون بالزيادة أو النقص 10إن 
  في الموجودات وفي حقوق الملكية.قطري ريـال  4.883.475في حدود 

  مخاطر السيولة
 اإلعتيادية االمتعلقة بنشاطاته اثل في مخاطر التمويل وذلك في حالة مواجهة الشركة مشاكل في النقد لتغطية التزاماتهوتتم

بناءاً على طبيعة العمليات أن تعرض الشركة لمخاطر السيولة ضئيل حيث أن كل . كما تؤكد اإلدارة عند استحقاقها
  .اإللتزامات المالية تستحق خالل السنة

  



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

  إيضاحات حول البيانات المالية

 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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  مخاطر معدل الفائدة
والتي هي عرضة لمخاطر أسعار  والقروض الممنوحة من البنوك جل وحسابات التوفيرأل ودائعتستثمر الشركة من خالل 

كة أن رأي الشر علماً بأنه فيالفائدة. مخاطر أسعار الفائدة للشركة هي مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. 
  .سعر فائدة ثابتمعظم إستثمارات الشركة والقروض تحمل  ، وذلك ألنتعرضها لمثل هذه المخاطر ضئيل

  
  رأس المالدارة إ .28

  .تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار والتي تضمن أفضل عائد على إستثمار رأسمالها

، حتياطي العاماإلحتياطي القانوني، اإل، المال المصدر رأسي تشمل أن هيكل رأس مال الشركة يتكون من حقوق الملكية الت
 .المدورةواألرباح إحتياطي القيمة العادلة 

  
  أرقام المقارنة .29

 .ة في السنة الحاليةلعرض المتبعم إعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للعام السابق لتتناسب مع طريقة ات


