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  ) ق.م.ش(كة قطر للسينما وتوزيع األفالم شر

   قطر –الدوحة 
 
  

 مقدمة
                 كما في) ق.م.ش(ينما وتوزيع األفالم ركة قطر للسلشالمرفق المختصر بيان المركز المالي المرحلي لقد قمنا بمراجعة 

 والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة للستة  والدخل الشامل الدخلمن بيانات وكل 2011 يونيو 30
رة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية إن إدا. وبعض اإليضاحات التفسيريةبذلك التاريخ شهر المنتهية أ

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه ". التقارير المالية المرحلية ) " 34(وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم المختصرة 
  . المرحلية إستناداً إلى مراجعتناالبيانات المالية

 
  

 نطاق المراجعة 
 قبل مدقق مراجعة المعلومات المالية المرحلية من ")2410(قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم لقد 

 تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص ".للشركةالحسابات المستقل 
 إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن .مالية والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرىالمسؤولين عن األمور ال

نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي 
  . فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنهاذلك ،يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً ل

  
 

 االستنتاج 
لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية  المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، من  مراجعتنا ، ستناداً إلىإ

  ".التقارير المالية المرحلية ) " 34(جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  

   ديلويت آند توش عن  
  
  

 مدحـــــــت   
  صالحـــــــة

  )257(سجل مراقبي الحسابات رقم     
    ............ 2011  

   قطر-الدوحة    



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 2011 يونيو 30 في كما

   المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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 2010  ديسمبر31 2011 يونيو 30  

  )مدققة(  )مراجعة( إيضاح 
  قطريريـال   قطريريـال   

      الموجودات 
       المتداولةالموجودات

  32.139.347  16.731.688 3 وأرصدة لدى البنوكالنقد 
  1.703.558  1.151.627 4 ذمم مدينة 

  672.172  1.616.056  قطع غيار ومواد بالمخازن 
  749.597  1.004.435 5 أرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً و

  35.264.674  20.503.806  مجموع الموجودات المتداولة 
    

      الموجودات غير المتداولة
  6.630.753  6.587.486 6 استثمارات عقارية 

  45.515.382  48.232.691 7  استثمارات متوفرة للبيع
  90.030.325  91.531.224 9 ممتلكات ومعدات

  142.176.460  146.351.401  مجموع الموجودات غير المتداولة
  177.441.134  166.855.207  مجموع الموجودات 



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 2011 يونيو 30 في كما

   المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

  )مدققة (   )مراجعة (   
  قطريريـال   قطريريـال   

      المطلوبات وحقوق المساهمين 
      مطلوبات متداولة

  1.504.609  1.478.923  ذمم دائنة 
  31.036.289  31.036.289    قروض

  2.323.307  384.348  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
  4.032.062  5.153.179    يعات أرباح غير مدفوعة توز

  38.896.267  38.052.739  مجموع المطلوبات المتداولة 
       

        غير المتداولةالمطلوبات
  1.545.143  1.635.143   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

  1.545.143  1.635.143   غير المتداولةمجموع المطلوبات
  40.441.410  39.687.882   مجموع المطلوبات

       
      حقوق المساهمين

  51.907.400  51.907.400  رأس المال
  37.992.630  37.992.630  إحتياطي قانوني 

  2.663.152  2.663.152  إحتياطي عام 
  23.820.391  22.715.400  إحتياطي القيمة العادلة 

  7.639.301  11.888.743   مدورةأرباح 
  12.976.850  --   ها أرباح مقترح توزيع

  136.999.724  127.167.325  مجموع حقوق المساهمين 
  177.441.134  166.855.207  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 

  
    .2011 .............. من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المرحلية المختصرةتم الموافقة على هذه البيانات المالية

  
  
  
  
  

  حسن المقدمعبدالرحمن م    سحاقعلي اسحاق حسين آل ا
  المدير العام    عضو مجلس األدارة المنتدب

       



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  المرحلي المختصربيان الدخل 

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية

   المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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  يونيو30للستة أشهر المنتهية في   
  2011 2010 

  )مراجعة (   )مراجعة (  إيضاح 
  قطريريـال   قطريريـال   
      

  7.779.795  7.547.208   اإليرادات 
  )6.667.907(  )6.752.226(   مصاريف مباشرة 

  1.111.888  794.982   مجمل الربح 
        

 )1.531.981( )1.390.454(   مصاريف إدارية وعمومية 
  1.746.688  2.065.938    توزيعات أرباح مستلمة

  )600.000(  )600.000(     وإستثمارات عقاريةاستهالك ممتلكات ومعدات
  2.490.394  2.549.827     إيجاراتإيرادات 

  830.476  829.149   إيرادات أخرى 
  4.047.465  4.249.442   صافي ربح الفترة

       
  1،1  0،82  8 العائد األساسي على السهم 

  
  



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية

   المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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  يونيو30للستة أشهر المنتهية في  
 2011 2010 

  )مراجعة (   )مراجعة (  
  قطريريـال   قطريريـال  
     

  4.047.465  4.249.442 صافي ربح الفترة
      

     بنود الدخل الشامل األخرى
  2.738.130  )1.104.991(   لإلستثمارات المتوفرة للبيعصافي الحركة على القيمة العادلة

  6.785.595  3.144.451  مجموع الدخل الشامل للفترة
  



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  ي المختصربيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحل

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية

   المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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 إحتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال إيضاح 
إحتياطي القيمة 

 المجموع  أرباح مقترح توزيعها مدورةأرباح  العادلة

  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   
               

  65.088.895  3.075.370  8.210.230  13.145.509  2.665.156  12.038.930  25.953.700    )مدققة ( 2010 يناير 1الرصيد في 
  6.785.595  --  4.047.465  2.738.130  --  --  --    مجموع الدخل الشامل للفترة

  25.953.700  --  --  --  --  --  25.953.700  9  سهم إكتتاب خاصأ
  25.953.700  --  --  --  --  25.953.700  --    عالوة إصدار

  )2.004(  --  --  --  )2.004(  --  --    من بيع كسور أسهم اإلكتتاب الخاص) الخسارة(
  )3.075.370(  )3.075.370(  --  --  --  --  --    أرباح موزعة
  120.704.516  --  12.257.695  15.883.639  2.663.152  37.992.630  51.907.400    )مراجعة  ( 2010 يونيو 30الرصيد في 

                  
  136.999.724  12.976.850  7.639.301  23.820.391  2.663.152  37.992.630  51.907.400    )مدققة ( 2011 يناير 1الرصيد في 

  3.144.451  --  4.249.442  )1.104.991(  --  --  --    لفترةل مجموع الدخل الشامل
  )12.976.850(  )12.976.850(  --  --  --  --  --    أرباح موزعة
  127.167.325  --  11.888.743  22.715.400  2.663.152  37.992.630  51.907.400    ) مراجعة  (2011 يونيو 30الرصيد في 

   



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية

   المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاًإن
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       يونيو30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

2010  2011      
    إيضاح  )مراجعة(  )مراجعة(

   قطريريـال  قطريريـال 
  التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية      

  صافي ربح الفترة     4.249.442  4.047.465
  التعديالت      

  وإستثمارات عقاريةإستهالك ممتلكات ومعدات     600.000  600.000
  خسارة من بيع كسور أسهم اإلكتتاب الخاص    --  )2.004(
   الديون المعدومةتحصيل    --  )6.254(

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة     90.000  105.000
4.744.207  4.939.442      

  ذمم مدينة    551.931  48.055
  المخزون وقطع الغيار     )943.884(  )89.407(
  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى    )254.838(  )12.439(
  ذمم دائنة     )25.686(  )531.400(
  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    )1.938.959(  )465.587(

  توزيعات أرباح غير مدفوعة    1.121.117  511.254
  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية       3.449.123  4.204.683

  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة    --  )101.489(
  لتشغيلية   صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة ا    3.449.123  4.103.194

        
  التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية       
  شراء ممتلكات ومعدات    )1.977.632(  )24.347.692(

  استثمارات عقاريةشراء     )80.000(  --
  استثمارات متوفرة للبيعشراء     )3.822.300(  --

  شطة اإلستثمارية  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األن    )5.879.932(  )24.347.692(
        
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

  الزيادة في رأس المال    --  51.907.400
  صافي الحركة على القروض    --  22.733.463

  أرباح مدفوعة توزيعات     )12.976.850(  )3.075.370(
  اتجة من األنشطة التمويليةالن) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية     )12.976.850(  71.565.493

        
  الزيادة في النقد وشبه النقد  )النقص ( صافي     )15.407.659(  51.320.995
  النقد وشبه النقد في بداية الفترة     32.139.347  5.322.311

  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة  3  16.731.688  56.643.306



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  مختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية ال

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية
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  تأسيس ونشاط الشركة .1

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

  

 على اسطوانات وأشرطة يتركز نشاط الشركة األساسي في استيراد وتوزيع األفالم السينمائية وبيع وتأجير األفالم المسجلة
سهم  األستثمار فيإلعالنات التجارية واتها وكذلك انتاج وتوزيع مختلف اإلمسارح وإدار، وانشاء دور السينما والالفيديو

  .والعقارات لصالحها الخاص
  

تخضع هذه الخطة لموافقة . دارة مبدئياً خطة اإلستحواذ على الشركة القطرية للوسائل اإلعالنيةخالل الفترة، أقر مجلس اإل
  .ها خالل السنة الحاليةالمساهمين وإجراءات أخرى يتوقع إستكمال

  
  
   الهامةلسياسات المحاسبيةلملخص  .2

  
الخاص بإعداد التقارير المالية ) 34(تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

تصرة تتفق مع السياسات المستخدمة في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المخ. المرحلية
 ، ويجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة 2010 ديسمبر 31إعداد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

يضاحات  واإليضاحات المرفقة بها ، بإستثناء بعض المعايير الجديدة والمعدلة واإل2010مقترنة مع البيانات المالية لسنة 
  . لم يكن لتلك التغيرات األثر الجوهري على بيان النتائج والوضع المالي للشركة. سارية المفعول في الفترة الحالية

  

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً 
 بالضرورة 2011 يونيو 30باإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج للستة أشهر المنتهية في . ارير المالية للمعايير الدولية للتق

  .2011 ديسمبر 31مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للبيانات المالية للسنة التي تنتهي في 
  
  
  وأرصدة لدى البنوكنقد  .3

 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  206.427 114.506 نقد في الصندوق 
  31.665.742 14.669.633 حسابات جارية 

  33.976 34.148  ودائع ألجل 
  233.202  1.913.401  ودائع تحت الطلب

  32.139.347 16.731.688  المجموع 
  
  
  



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  مختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية ال

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية

- 8 - 

  ذمم مدينة .4
 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  2.329.545 1.777.614 ذمم مدينة 
  )625.987( )625.987( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  1.703.558 1.151.627  الصافي 
  
  
  أرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و .5

 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  186.165  223.465  موظفين ذمم 
  214.538 381.701  أرصدة مدينة أخرى مبالغ مدفوعة مقدماً و

  348.894  399.269  تأمينات خطابات ضمان وأخرى
  749.597 1.004.435  المجموع 

  
  
  استثمارات عقارية .6

 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  9.781.337 9.781.337 السنة/  في بداية الفترة لتكلفةا
  --  80.000  السنة/ إضافات خالل الفترة 

  )3.150.584(  )3.273.851(  اإلستهالك المتراكم
  6.630.753 6.587.486  السنة/ في نهاية الفترة صافي القيمة الدفترية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  مختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية ال

 2011 يونيو 30 في لفترة الستة أشهر المنتهية
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  استثمارات متوفرة للبيع .7
 2010  ديسمبر31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  37.007.772 45.515.382 السنة/ الفترة في بداية 
  -- 3.822.300  إضافات

  )1.743.363( --  إستبعادات
  10.250.973 )1.104.991(  الحركة في القيمة العادلة

  45.515.382 48.232.691  السنة/ الفترة في نهاية 
  
  
  ساسي للسهمالعائد األ .8

  

م العادية المصدرة خالل يحتسب عائد السهم بقسمة صافي أرباح الفترة القابلة للتوزيع على المساهمين على متوسط عدد األسه
  . على النحو التاليالفترة

 2010 يونيو 30 2011 يونيو 30 

)مراجعة(    )مراجعة( 
     

 4.047.465 4.249.442 )ريـال قطري(صافي ربح الفترة 
 3.685.139 5.190.740 لمتوسط المرجح لعدد األسهما

 1،1 0،82 العائد األساسي على السهم 
  
  
 الممتلكات والمعدات .9

 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  48.067.058 90.030.325  الرصيد اإلفتتاحي–صافي القيمة الدفترية 
  43.117.032 1.977.632 السنة/ الفترة ل إضافات خال

  )220.486( --  السنة/ الفترة إستبعادات خالل 
  )933.279( )476.733(   للسنة/اإلستهالك للفترة 

  90.030.325 91.531.224 النهائي الرصيد –صافي القيمة الدفترية 
  
  
  
  
  

 التحليل القطاعي .10



  )ق.م.ش (قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 
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  :تمارس الشركة نشاطها ضمن قطاعي عمل كما يلي

 ).عرض وتوزيع األفالم السينمائية(ض األفالم عر -

 .اإلستثمارات -

  .إن بنود األنشطة أعاله تظهر بشكل منفصل في البيانات المالية المرحلية المختصرة

 .تمارس الشركة نشاطها بدولة قطر فقط
  
  

 مكافأة اإلدارة العليا .11

 :السنة هي على النحو التالي/ إن مكافأة اإلدارة العليا خالل الفترة 

 2010 ديسمبر 31 2011 يونيو 30 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  532.920 372.000 منافع قصيرة األجل
  
  
  


