
 

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

  )ق.م.ش(ينما وتوزيع األفالم شركة قطر للس

  قطر –الدوحة 

  

   المختصرةالبيانات المالية المرحلية 

  مدقق المستقلللمع تقرير المراجعة 

  ٢٠١٠يونيو  ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر ل

  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  
  
  

  
  

  
  

  --  للمدقق المستقل  حول البيانات المالية المرحلية المختصرة تقرير المراجعة

  

  ةـصفح   رسالفه

  

  ٢ - ١  المختصر بيان المركز المالي المرحلي

  

  ٣  المختصر حليالدخل المربيان 

  

  ٤  المختصر الدخل الشامل المرحليبيان 

  

  ٥  المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

  

  ٦  المختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية

  

  ١٠ - ٧  لمختصرةالمرحلية ا يةماليضاحات حول البيانات الإ

  



 

 

  
  
  
  
  ٤١٦٥ر  . ق

  للمدقق المستقل تقرير المراجعة حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
  

  المحترمين     رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة / السادة
  ) ق.م.ش(كة قطر للسينما وتوزيع األفالم شر

  قطر  –الدوحة 
  

 مقدمة

            كما في) ق.م.ش(ينما وتوزيع األفالم ركة قطر للسلشالمرفق مختصر بيان المركز المالي المرحلي اللقد قمنا بمراجعة 
والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية المختصرة للستة  والدخل الشامل الدخل من بياناتوكل  ٢٠١٠يونيو  ٣٠

كة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية إن إدارة الشر. وبعض اإليضاحات التفسيريةبذلك التاريخ شهر المنتهية أ
إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه ". التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم المختصرة 

  .المرحلية إستناداً إلى مراجعتنا البيانات المالية
  

في غير متحفظ أبدوا رأياً آخرين والذين  حسابات من قبل مدققي ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ية للسنة المنتهية في لقد تم تدقيق البيانات المال
  .٢٠١٠فبراير  ١٧بتاريخ تقريرهم الصادر 

  

آخرين والذين  حسابات من قبل مدققي ٢٠٠٩يونيو  ٣٠المنتهية في  للفترة المرحلية المختصرة البيانات المالية مراجعة تلقد تم
  .٢٠٠٩أغسطس  ١ بتاريخأياً غير متحفظ في تقريرهم الصادر أبدوا ر

  

 نطاق المراجعة 

قبل مدقق  مراجعة المعلومات المالية المرحلية من"  )٢٤١٠(لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 
رحلية القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل رئيسي من األشخاص ، تتضمن مراجعة البيانات المالية الم" ة الحسابات المستقل للمنشأ

إن نطاق المراجعة يقل جوهرياً عن  .المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وإتباع إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى
ن الحصول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا م

  .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها يمكن أن يبينها التدقيق وتبعاً لذلك ،
  

 االستنتاج 

من  لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية  المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها ، مراجعتنا ، ستناداً إلىإ
  ".التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(جميع النواحي الجوهرية ، وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

  ديلويت آند توش  عن  
  
  
  

  محمد عثمان باهيميا  
  )١٠٣(سجل مراقبي الحسابات رقم   

  ٢٠١٠ أغسطس ٩  

  قطر -الدوحة   



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  كما

  المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- ١ - 

  

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ ٢٠١٠ يونيو ٣٠  

 
  )مدققة(  )ةمراجع( إيضاح

  ريال قطري  ريال قطري  
      الموجودات 

      الموجودات المتداولة
  ٥,٣٢٢,٣١١  ٥٦,٦٤٣,٣٠٦ ٣ النقد وشبه النقد

  ٥٠٤,٨١٤  ٤٦٣,٠١٣ ٤ ذمم مدينة 
  ٥٥٨,٥٧٣  ٦٤٧,٩٨٠  قطع غيار ومواد بالمخازن 

  ٣,٣٩٦,٦٠٨  ٣,٤٠٩,٠٤٧ ٥ أرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً و

  الموجودات المتداولة  مجموع
٩,٧٨٢,٣٠٦  ٦١,١٦٣,٣٤٦  

    

      الموجودات غير المتداولة
  ٦,٨٧٢,٦٣٩  ٦,٨٧٢,٦٣٩ ٦  عقاريةاستثمارات 

  ٣٧,٠٠٧,٧٧٢  ٣٩,٧٤٥,٩٠٢ ٧  استثمارات متوفرة للبيع

  ٤٨,٠٦٧,٠٥٨  ٧١,٨١٤,٧٥٠ ١٠ ممتلكات ومعدات

  مجموع الموجودات غير المتداولة
٩١,٩٤٧,٤٦٩  ١١٨,٤٣٣,٢٩١  

  مجموع الموجودات 
١٠١,٧٢٩,٧٧٥  ١٧٩,٥٩٦,٦٣٧  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  كما

  المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- ٢ - 

  

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠ يونيو ٣٠ 

  )مدققة (   )مراجعة (  إيضاح 

  ريال قطري  ريال قطري  
      المطلوبات وحقوق المساهمين 

      مطلوبات متداولة
  ٢,٤٨٣,١٥٢  ١,٩٥١,٧٥٢  ذمم دائنة 

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  --     قروض
  ٩٢٣,٣٠٣  ٤٥٧,٧١٦  رصدة دائنة أخرى مصاريف مستحقة وأ

  ٣,٨٨٠,٤٤٨  ٤,٣٩١,٧٠٢    توزيعات أرباح غير مدفوعة 

  مجموع المطلوبات المتداولة 
١٣,٢٨٦,٩٠٣  ٦,٨٠١,١٧٠  

       
       غير المتداولة المطلوبات

  ١,٤٧٠,٩٤٠  ١,٤٧٤,٤٥١   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

   قروض
٢١,٨٨٣,٠٣٧  ٥٠,٦١٦,٥٠٠  

  غير المتداولة ع المطلوباتمجمو
٢٣,٣٥٣,٩٧٧  ٥٢,٠٩٠,٩٥١  

   مجموع المطلوبات
٣٦,٦٤٠,٨٨٠  ٥٨,٨٩٢,١٢١  

       
      حقوق المساهمين

  ٢٥,٩٥٣,٧٠٢  ٥١,٩٠٧,٤٠٠ ٩ رأس المال
  ١٢,٠٣٨,٩٣٠  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  إحتياطي قانوني 

  ٢,٦٦٥,١٥٤  ٢,٦٦٣,١٥٢  إحتياطي عام 
  ١٣,١٤٥,٥٠٩  ١٥,٨٨٣,٦٣٩  إحتياطي القيمة العادلة 

  ٨,٢١٠,٢٣٠  ١٢,٢٥٧,٦٩٥   مدورةأرباح 

   أرباح مقترح توزيعها 
 --  ٣,٠٧٥,٣٧٠  

  مجموع حقوق المساهمين 
٦٥,٠٨٨,٨٩٥  ١٢٠,٧٠٤,٥١٦  

  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 
١٠١,٧٢٩,٧٧٥  ١٧٩,٥٩٦,٦٣٧  

  
    .٢٠١٠ أغسطس ٩مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبل المرحلية المختصرة تم الموافقة على هذه البيانات المالية

  
  
  
  
  

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

       



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان الدخل المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- ٣ - 

  

  
 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

  ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 
  )مراجعة (   )مراجعة (  إيضاح

  ريال قطري  ريال قطري  

      
  ٨,٣١٧,٥٤٥  ٧,٧٧٩,٧٩٥   اإليرادات 

  )٦,٧٥٩,٢٦١(  )٦,٦٦٧,٩٠٧(   مصاريف مباشرة 

  ١,٥٥٨,٢٨٤  ١,١١١,٨٨٨   مجمل الربح 
        

  )١,٢٠٦,١٤٠( )١,٥٣١,٩٨١(   مصاريف إدارية وعمومية 
  ٢,٢٢٨,١٤٩  ١,٧٤٦,٦٨٨    مستلمة توزيعات أرباح

  )٦٣٠,٠٠٠(  )٦٠٠,٠٠٠(    استهالك ممتلكات ومعدات
  ٢,٩٠٨,٦٦٧  ٢,٤٩٠,٣٩٤     إيجاراتإيرادات 

  )٣٧٤,١٢٤(  --     خسائر تدني قيمة استثمارات متوفرة للبيع

  ١٦٥,١٦٦  ٨٣٠,٤٧٦   إيرادات أخرى 

  ٤,٦٥٠,٠٠٢  ٤,٠٤٧,٤٦٥   صافي ربح الفترة

       

  ١،٣٨  ١،١  ٨ العائد األساسي على السهم 

  
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- ٤ - 

  
  

 
 يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في 

 ٢٠٠٩ ٢٠١٠ 

 
  ) مراجعة(   )مراجعة ( 

  ريال قطري  ريال قطري 

     
  ٤,٦٥٠,٠٠٢  ٤,٠٤٧,٤٦٥ صافي ربح الفترة

      
     بنود الدخل الشامل األخرى

  )٢,٦٢٦,٣٠١(  ٢,٧٣٨,١٣٠  متوفرة للبيعالستثمارات لإل الحركة على القيمة العادلةصافي 

  ٢,٠٢٣,٧٠١  ٦,٧٨٥,٥٩٥  مجموع الدخل الشامل للفترة

  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- ٥ - 

 

 
 إحتياطي عام انونياحتياطي ق رأس المال إيضاح

إحتياطي القيمة 

 المجموع  أرباح مقترح توزيعها مدورةأرباح  العادلة

  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  ريال قطري  

               

  ٥٧,٩٨٨,٨٦٦  ٥,٤٥٨,٣٦٦  ٤,٩٦٢,٤٩٢  ٩,٩٧٢,٢١٧  ٢,٦٦٥,١٥٦  ١١,٣٣٦,٣٦٣  ٢٣,٥٩٤,٢٧٢  )مدققة ( ٢٠٠٩يناير  ١الرصيد في 
  ٢,٠٢٣,٧٠١  --  ٤,٦٥٠,٠٠٢  )٢,٦٢٦,٣٠١(  --  --  --    لفترةل مجموع الدخل الشامل
  --  )٢,٣٥٩,٤٢٨(  --  --  --  --  ٢,٣٥٩,٤٢٨    الزيادة في رأس المال

  )٣,٠٩٨,٩٣٨(  )٣,٠٩٨,٩٣٨(  --  --  --  --  --    أرباح موزعة 

  ٥٦,٩١٣,٦٢٩  --   ٩,٦١٢,٤٩٤  ٧,٣٤٥,٩١٦  ٢,٦٦٥,١٥٦  ١١,٣٣٦,٣٦٣  ٢٥,٩٥٣,٧٠٠    )مراجعة  ( ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 

                  
  ٦٥,٠٨٨,٨٩٥  ٣,٠٧٥,٣٧٠  ٨,٢١٠,٢٣٠  ١٣,١٤٥,٥٠٩  ٢,٦٦٥,١٥٦  ١٢,٠٣٨,٩٣٠  ٢٥,٩٥٣,٧٠٠    )مدققة ( ٢٠١٠يناير  ١الرصيد في 

  ٦,٧٨٥,٥٩٥  --  ٤,٠٤٧,٤٦٥  ٢,٧٣٨,١٣٠  --  --  --    لفترةل مجموع الدخل الشامل
  ٢٥,٩٥٣,٧٠٠  --  --  --  --  --  ٢٥,٩٥٣,٧٠٠  ٩  أسهم إكتتاب خاص

  ٢٥,٩٥٣,٧٠٠  --  --  --  --  ٢٥,٩٥٣,٧٠٠  --    عالوة إصدار
  )٢,٠٠٤(  --  --  --  )٢,٠٠٤(  --  --    من بيع كسور أسهم اإلكتتاب الخاص) الخسارة(

  )٣,٠٧٥,٣٧٠(  )٣,٠٧٥,٣٧٠(  --  --  --  --  --    أرباح موزعة

  ١٢٠,٧٠٤,٥١٦  --   ١٢,٢٥٧,٦٩٥  ١٥,٨٨٣,٦٣٩  ٢,٦٦٣,١٥٢  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  ٥١,٩٠٧,٤٠٠    ) مراجعة ( ٢٠١٠يونيو  ٣٠الرصيد في 

   



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

  المالية المرحلية المختصرة من هذه البيانات اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً إن
- ٦ - 

 

      يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٠  ٢٠٠٩      

    إيضاح  )مراجعة(  )مراجعة(
   ريال قطري ريال قطري

  التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية      
  صافي ربح الفترة     ٤,٠٤٧,٤٦٥  ٤,٦٥٠,٠٠٢

  التعديالت      
  إستهالك ممتلكات ومعدات     ٦٠٠,٠٠٠  ٦٣٠,٠٠٠

  من بيع كسور أسهم اإلكتتاب الخاص) خسارة(    )٢,٠٠٤(  --
  تحصيل الديون المعدومة    )٦,٢٥٤(  --

  خسائر تدني قيمة استثمارات متوفرة للبيع    --   ٣٧٤,١٢٤
  مخصص مكافأة نهاية الخدمة     ١٠٥,٠٠٠  ٩١,٣٩٢

٤,٧٤٤,٢٠٧  ٥,٧٤٥,٥١٨      
  ذمم مدينة    ٤٨,٠٥٥  ٥٣٢,٦٣٧

  المخزون وقطع الغيار     )٨٩,٤٠٧(  --
  مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى    )١٢,٤٣٩(  )١١,٤٠٦(
  ذمم دائنة     )٥٣١,٤٠٠(  )٧١٩,٧١١(

  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    )٤٦٥,٥٨٧(  ٣٢,٨٨٩
  توزيعات أرباح غير مدفوعة    ٥١١,٢٥٤  )٢٧١,٨١٠(

  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية       ٤,٢٠٤,٦٨٣  ٥,٣٠٨,١١٧
  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة    )١٠١,٤٨٩(  --

  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية       ٤,١٠٣,١٩٤  ٥,٣٠٨,١١٧
        

  التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية       
  ء ممتلكات ومعدات شرا    )٢٤,٣٤٧,٦٩٢(  )٤,٥٩٧,٣٢٦(
  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية      )٢٤,٣٤٧,٦٩٢(  )٤,٥٩٧,٣٢٦(
        

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

  الزيادة في رأس المال    ٥١,٩٠٧,٤٠٠  --
  صافي الحركة على القروض    ٢٢,٧٣٣,٤٦٣  --

  أرباح مدفوعة ات توزيع    )٣,٠٧٥,٣٧٠(  )٣,٠٩٨,٩٣٨(
  األنشطة التمويلية) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية الناتجة من     ٧١,٥٦٥,٤٩٣  )٣,٠٩٨,٩٣٨(
        
  في النقد وشبه النقد ) النقص ( صافي الزيادة     ٥١,٣٢٠,٩٩٥  )٢,٣٨٨,١٤٧(

  النقد وشبه النقد في بداية الفترة     ٥,٣٢٢,٣١١  ٧,٣٦٤,٠١٢
  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة  ٣  ٥٦,٦٤٣,٣٠٦  ٤,٩٧٥,٨٦٥



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٧ - 

  
  تأسيس ونشاط الشركة .١

  
تحت  وتم تسجيلها ١٩٧٠كشركه مساهمة قطرية بدولة قطر في عام ) ق.م.ش(تم تأسيس شركة قطر للسينما وتوزيع االفالم 

  .)٣٠(السجل التجاري رقم 
  

على اسطوانات وأشرطة  وبيع وتأجير األفالم المسجلةيتركز نشاط الشركة األساسي في استيراد وتوزيع األفالم السينمائية 
سهم األ ستثمار فيإلعالنات التجارية واتها وكذلك انتاج وتوزيع مختلف اإلالفيديو ، وانشاء دور السينما والمسارح وإدار

  .والعقارات لصالحها الخاص
  
  
  الهامة لسياسات المحاسبيةلملخص  .٢

  
الخاص بإعداد التقارير المالية ) ٣٤(ة المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلي

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة تتفق مع السياسات المستخدمة في . المرحلية
، ويجب قراءة هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١إعداد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

واإليضاحات المرفقة بها ، بإستثناء بعض المعايير الجديدة والمعدلة واإليضاحات  ٢٠٠٩مقترنة مع البيانات المالية لسنة 
  . لوضع المالي للشركةلم يكن لتلك التغيرات األثر الجوهري على بيان النتائج وا. سارية المفعول في الفترة الحالية

  

إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقاً 
 بالضرورة ٢٠١٠يونيو  ٣٠باإلضافة إلى ذلك ال تعتبر النتائج للستة أشهر المنتهية في . للمعايير الدولية للتقارير المالية 

  .٢٠١٠ديسمبر  ٣١مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للبيانات المالية للسنة التي تنتهي في 
  
  الصندوق ولدى البنوك نقد في  .٣

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  -- ٥٥,٧٣٢ نقد في الصندوق 
  ٤,٦٢٤,٢٠٠ ٤,٠٠٨,١٧٩ حسابات جارية 

  ٣٣,٤٩٥ ٥٢,٥٧٩,٣٩٥  ائع ألجل ود

  ٦٦٤,٦١٦  --   الحسابات الجارية لألرباح غير المدفوعة

  ٥,٣٢٢,٣١١ ٥٦,٦٤٣,٣٠٦  المجموع 

  
  

  
  

  
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٨ - 

  
  ذمم مدينة .٤

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  ١,١٢٤,٥٤٧ ١,٠٨٢,٧٤٦ ذمم مدينة 

 )٦١٩,٧٣٣( )٦١٩,٧٣٣( حصيلها مخصص ديون مشكوك في ت

  ٥٠٤,٨١٤ ٤٦٣,٠١٣  الصافي 

  
  
  أرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً و .٥

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  ١,١٤٠,٦٤٥ ١,١١٩,٦٤٢ مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٢٢٨,٠٧٥  ٢٢٦,٦٣٥  سلف موظفين 
  ٥٠,١١٠ ٥٥٨,٥٩٢  أخرى أرصدة مدينة 

  ١,٦٥١,٧٦٤  ١,١٦٩,٧٦٤  شيكات تحت التحصيل 

  ٣٢٦,٠١٤  ٣٣٤,٤١٤  تأمينات

  ٣,٣٩٦,٦٠٨ ٣,٤٠٩,٠٤٧  المجموع 

  
  
  استثمارات عقارية .٦

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  ٩,٧٨١,٣٣٧ ٩,٧٨١,٣٣٧ التكلفة

  ٢,٩٠٨,٦٩٨  ٢,٩٠٨,٦٩٨  راكماإلستهالك المت

  ٦,٨٧٢,٦٣٩ ٦,٨٧٢,٦٣٩  السنة/ في نهاية الفترة صافي القيمة الدفترية 

  
  

  
  
  

  
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٩ - 

  
  استثمارات متوفرة للبيع .٧

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  ٣٤,٢٠٨,٦٠٤ ٣٧,٠٠٧,٧٧٢ السنة/ الفترة في بداية 

  ٢,٧٩٩,١٦٨ ٢,٧٣٨,١٣٠  القيمة العادلة الحركة في

  ٣٧,٠٠٧,٧٧٢ ٣٩,٧٤٥,٩٠٢  السنة/ الفترة في نهاية 

  
  
  العائد األساسي للسهم .٨

  

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

 ٢٠٠٩يونيو  ٣٠ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة(   )مراجعة( 

     

  ٤,٦٥٠,٠٠٢ ٤,٠٤٧,٤٦٥ )ريال قطري( صافي ربح الفترة

  ٣,٣٧٣,٩٨١ ٣,٦٨٥,١٣٩ المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ١،٣٨ ١،١ العائد األساسي على السهم 

  
 رأس المال .٩

  

زيادة رأس مال الشركة إلى  ٢٠١٠أبريل  ٤بتاريخ  ة المنعقدعاديالغير  إجتماع الجميعة العامةالمساهمون في  قرر
 ١٠إحتساب  يتضمن(ريال قطري للسهم الواحد  ٢٠من خالل إصدار أسهم إكتتاب خاص بسعر ريال قطري  ٥١,٩٠٧,٤٠٠

  .)رياالت قطرية كعالوة إصدار
  
  

 الممتلكات والمعدات .١٠

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  ١٤,٦٢٣,٨٠٧ ٤٨,٠٦٧,٠٥٨ الرصيد اإلفتتاحي –صافي القيمة الدفترية 
  ٣٤,٢٢٧,٨٦٠ ٢٤,٣٤٧,٦٩٢ السنة/ الفترة إضافات خالل 

  )٧٨٤,٦٠٩( )٦٠٠,٠٠٠(  للسنة /اإلستهالك للفترة 

  ٤٨,٠٦٧,٠٥٨ ٧١,٨١٤,٧٥٠ النهائيالرصيد  –صافي القيمة الدفترية 

  
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٠يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٠ - 

  
 مكافأة اإلدارة العليا .١١

  

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

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ ٢٠١٠يونيو  ٣٠ 

 
)مراجعة( )مدققة(    

  ريال قطري ريال قطري 
     

  ٢٣١,٠٠٠ ١٢٩,٠٠٠ منافع قصيرة األجل

  
  

 التحليل القطاعي .١٢

  

  :كما يلي تمارس الشركة نشاطها ضمن قطاعي عمل
 ).السينمائية زيع األفالمعرض وتو(عرض األفالم  -
 .اإلستثمارات -

  

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

 .تمارس الشركة نشاطها بدولة قطر فقط
  
  

 أرقام المقارنة .١٣

  

  .تصرة في الفترة الحاليةتم إعادة تبويب أرقام المقارنة لتتناسب مع التبويب الحالي للبيانات المالية المرحلية المخ
  


