
قطر للسينما وتوزيع األفالمعرض تقديمي للبيانات المالية لشركة 

2022مارس31حتى 2022يناير 1عن الفترة من 

2022دليل المستثمر 



شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم

ى تعتمد الشرركة فري عمليرة توليرد اديررادات علر▪
مة وذلك لضمان االستمرارية واالستداعدة مصادر 

ونظررا للظرروا التريفي العمليات الخاصرة هارا  
زمررة ئاة ررة أيمررر هاررا العررالا مرررورا هتبعيررات 

وأزمرة التضرخا  مردادوأزمرة سالسرل اد كورونا
متبعرة ثبتت االستراتيجية المرنرة الأالعالمية فقد 

في الشركة نجاحاا في موائارة التييررات التري 
ة في العالا  أقد ت دث فج

مصرادر لتوليرد اديررادات 4الشركة علرى فتعتمد▪
:   وهي

رالقطرررال الرةيسررري الخررراو هتشرررييل و دارة دو❑
.السينما

فتمتلرك الشرركة مجموعرة مرن قطال العقرار  ال❑
األصرروا العقاريررة المميررمة والمرركئرة هال امررل 

لجاات ذات قوة ومصداقية واستمرارية

ة فري سروا األوراا الماليراالسرتثماريةالم فظة ❑
يل يتسررلالم ليررة وهرري م فظررة ماليررة قاهلررة ل

.الفور 

ا الناتجة عن توزيع أرهاح األساىخرت األايراداد❑

تمتلررك الشررركة  م فظررة
ي هررررعقاريررررة مميررررمة و

عبررارة عررن مجموعررة مررن 
العقارات مكئرة للخطرو  
ة الجوية القطرية هادضراف

لى عقارات أخررى مركئرة  
لجارررات أيضرررا هال امرررل

.ىخرأ

تمتلررك الشررركة م فظررة 
أوراا ماليررة فرري هورصررة 
قطررررر  وهرررري م فظررررة 
يل متنوعررة قاهلررة للتسرري

مما يجعل الشرركة لردياا 
المقرررردرة الماليررررة فرررري 
ة اقتناو الفررو السرريع
  فرري حالررة احتيائاررا أل

.استثماريةسيولة 

ة النشررا  الرةيسرري للشرررك
هررررو تشررررييل و دارة دور 
العرض  ولدى الشركة عردد 

دور العرررض فرري مميررم مررن
مجمعررررات تجاريررررة تتسررررا 
هال يويرررررررة واالزدحرررررررام 

لرررى دار عررررض  هادضرررافة 
فرري ال رري الثقررافي ة مميررم

ارا سرررري ون ئرررراهم ترررر ه
السرررتقباا العمرررالر الفتررررة

.القادمة



اطر تنبثق اديرادات من مصادر متنوعة لتجنر  مخر

.واحداالعتماد على الدخل من مصدر 

اديرادات والره ية

خرالامليون رياا قطر  5.62جمل اديراداتهلغ م  

تنبثررق اديرررادات مررن و2022امالرهررع األوا مررن عرر

ل مصادر متنوعة لتجن  مخاطر االعتمراد علرى الردخ

.واحدمن مصدر 

مرن % 55نسربتاا مثل  يرادات اديجارات هعقرود ت  

دخل منالنصي  األكبرحيث ت مثلئمالي اديرادات  

كما هليت نسربة اديررادات مرن توزيعرات  الشركة

.اداتيررئمرالي ادمرن  % 21األساا االسرتثمارية 

  تقريبرا% 15ريراد التشرييل السرينماةي هر يلياا 

ارتفعرتو هذلك % 9يلياا اديرادات األخرى هنسبة 

هنسرربة2022عررام فرري الرهررع األوا مررن اديرررادات

.2021هنفس الفترة من عام مقارنة% 17

اديجارات

التشييل السينماةي

التوزيعات

خرىأ يرادات 
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إيرادات السينما  إيرادات التوزيعات إيرادات إيجارات إيرادات أخري

55%

15%

21%

9%

إيرادات اإليجارات إيرادات أخرى



اديرادات والره ية

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 
 ئمالي األيراداتصافي الرهح على : هامش الرهح* 

27%
الرهح هامش 

الم قق لعام 
2022

1.54
مليون رياا
صافي الرهح

الرهعفيالرهحصافيِارتفع

همعدا2022عاممناألوا

هنفسمقارنةتقريبا47%

م ققه2021عاممنالفترة

مليون1.54قدرهرهحصافي

رهحهامش*همعداتقريبارياا

ذلكويرئعتقريبا27%

 يراداتاالرتفاللى االرتفال

وارتفال%144هنسبةالسينما

.%36هنسبةالتوزيعات يرادات

1,538,385
1,045,186

1,467,260
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2,718,660
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%55
عواةد  يجارية

%30
توزيعات أرهاح و يرادات أخرى

%15
 يرادات التشييل السينماةي 

جاريةيالعواةد اد

إيرادات التشغيل السينمائي

 يرادات استثمارات وايرادات اخرى

5.6
مليون

الرهع خالااديرادات 

2022عاماألوا من 

هالمليون رياا 

تنول اديرادات يعمز النمو المستدام 

توزيعات أرهاح 

ىو يرادات أخر

17%
مجمل  اديراداتارتفال

2022خالا عام 

العام الماضيهمقارنة 

القيمة هالمليون رياا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

 يرادات 

التشييل 

السينماةي 

1.5
مليون رياا
صافي الرهح

27%
الرهح هامش 
ع هالرهالم قق 

األوا من عام 
2022

د هعقو يرادات اديجاراتهليت ▪

من  ئمالي اديرادات % 55

 يرررادات التشررييل كمررا هليررت ▪

%15السينماةي

هادضرررررافة  لرررررى  يررررررادات ▪

ىخررراأليرررادات ادالتوزيعررات و

مررن  ئمررالي % 30تمثلل  الترري 

.اديراد

15.0%

30.0%

55.0%
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عرمز مرن وهش ل مستدام يا يرادات من العقارات المكئرة لديا ققالقطال العقار  اآلن  ال أن الشركة استطاعت أن تتوائهالت ديات التي منغاالره

س الفتررة نفهمقارنة2022عامالرهع األوا من خالا%10ة ب يرادات اديجارات هنسانخفاض ل ن الجدير هالذكرو 2022األدار المالي للشركة خالا عام 

  ويمثرل 2021عرام هرنفس الفتررة مرن مقارنرة 2022عامالرهع األوا من خالا تقريبا %144 يرادات التشييل السينماةي ارتفعتفي حين 2021عام ه

.الذ  يدفع هش ل مقدم مما يعطي للشركة وضع مالي ئيدو يراد اديجار النصي  األكبر 

" االستدامة في اديرادات اديجارية"اديرادات

%17
في في مجمل  اديرادات ارتفال

2022عام الرهع األوا من 
عام هنفس الفترة من المقارنة

الماضي  

القيمة هالمليون رياا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 
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إيرادات السينما  إيرادات التوزيعات إيرادات إيجارات إيرادات إيرادات أخري
اإليجارات

إيرادات أخرى



~

$0.9M
1.26
مليون 0.34

مليون

2022

2021

2020

التشييل السينماةي اتيراد 

144%
فررري  يررررادات ارتفرررال

التشررررييل السررررينماةي

فرري الرهررع األوا وذلررك 

مقارنرة2022من عرام

ام عمن الهنفس الفترة

.الساهق

فيارتفال حققت الشركة معدالت 

دياا األدار التشييلي لدور السينما ل

الرهع األوا من في %144هنسبة 

نهنفس الفترة ممقارنة2022عام 

 عادة تشييلهسب 2021عام 

 هسبهعد ادغالاقطال الترفيهل

.Covid-19ظاور ئاة ة فيروس 

لقيمة هالمليون رياا القطر ا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

0.84

مليون



A

%55
يجارية عواةد 

B

%15
النشا  يرادات

السينماةي

C

%30
ات  يراد

االستثمارات و 
 يرادات أخرى

A

%72
يجارية عواةد 

B

%7
 يرادات التشييل 

السينماةي

C

%20
 يرادات 
االستثمارات

يرادات أخرى و

A

%65
يجارية عواةد 

B

%20
 يرادات التشييل 

السينماةي

C

%15
 يرادات 

االستثمارات   
يرادات أخرى و

5.63

4.79

6.29

 يرادات 

2022

 يرادات 

2021

 يرادات 

2020

مقارنررررة  يرررررادات
هرييرادات 2022عام

.نالعامين الساهقي

مليون رياا

مليون رياا

مليون رياا

القيمة هالمليون رياا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

17%
في مجمل  ارتفال 
ا الرهع خالاديرادات 
2022عاماألوا من
هنفس الفترة مقارنة 

العام الماضي  من 



76.9
مليون 

قيمة م فظة 

العقار

42.2
مليون

قيمة م فظة 

األساا 

35%
ادستثمارات من 

في سوا 

األساا الم لي

%30
أتي يمن اديراد

اتاالستثمارن م

يرادات و اد

األخرى

65%
من ادستثمارات 

في السوا 

العقار  الم لي 

16.2
مليون

ئمالي اديرادات  

15%
أتي يمن اديراد

من التشييل 

السينماةي

55%
من اديراد يأتي 

من التأئير 

العقار  

0.84
مليون

 يرادات التشييل 

السينماةي

3.10
مليون

 يرادات اديجارات 

1.69
مليون 

ر يرادات االستثما

يرادات أخرى و 

عررام خررالااديرررادات 

ا هالمليون ريا2022

قطر 

2

3

1,538,385

2022في عامأرهاح صافية 

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

1



صافي الرهح  

10

صرافي رهرح هرذلك م ققا 2021هنفس الفترة من عامتقريبا مقارنة%47همعدا 2022عام الرهع األوا منصافي الرهح فيِارتفع▪

.تقريبا% 27مليون رياا تقريبا همعدا هامش رهح1.54قدره 

%.36واديرادات االستثمارية من التوزيعات هنسبة % 144الى ارتفال  يرادات التشييل السينماةي هنسبة رتفالااليرئع ذلك ▪

1,538,385
في أرهاح صافية 

الرهع األوا من عام

2022

1,538,385 1,045,186 1,467,260

3,141,394 2,718,660

2022 2021 2020 2019 2018

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 



2019

3.14 مليون رياا قطر  أرهاح صافية

2021

مليون رياا أرهاح صافية 1.45

2020
مليون رياا أرهاح صافية

1.47

2022
مليون رياا1.54

أرهاح صافية  

صافي الرهح  

امعالرهع األوا منصافي الرهح فيِارتفع

هرنفستقريبا مقارنة% 47همعدا 2022

صرافي هذلك م ققا 2021عامالفترة من 

مليون رياا تقريبا همعدا1.54رهح قدره 

نخفراض ويرئع ذلرك اال% 27هامش رهح

: اآلتيىل 

أرهرراح مبيعررات التررذاكر هسررب  قرررارارتفررال▪

ماحالسهزمات داره األاللجنة اددارية العليا د

العمررل هطاقررة السررينما والمسررارح هلرردور 

  مررع تطبيررق ادئرررارات اسررتيعاهية كاملررة

االحترازية 

ارتفال اديررادات عرن االسرتثمار فري حقروا ▪

%.36المل ية هنسبة 

1,538,385
صافية أرهاح 



2022عرام الرهرع األوا مرن فريهالك والفواةرد صافي الرهح قبل ادِارتفع

م ققا صافي رهح 2021عام هنفس الفترة من تقريبا مقارنة%11همعدا 

مليون رياا تقريبرا همعردا هرامش الررهح 2.9هالك والفواةد قدره قبل اد

 يرررادات االرتفررال  لررى ارتفررالويرئررع ذلررك % 51هررالك والفواةرردقبررل اد

.سينما و يراد التوزيعاتال

ادهالك والفواةدقبلالره ية

2.9

2.6

3.2

4.4

الرهح قبل

األهالك و 

في الفواةد

2022

11%
صافي ارتفال

الرهح قبل 

هالك اد

والفواةد 

2,877,802 2,601,616 
3,198,827 

4,434,177 
4,003,555 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

2022 2021 2020 2019 2018

صافى الربح قب  اإلهالك والفوائد



"ادهالك والفواةدقبل"الره ية

2.9 اهرالك والفواةرد خرالقبرل ادصافي الرهح ِارتفع

تقريبرا %11همعردا 2022عرامالرهع األوا من

م ققررا 2021عررام الفترررة مررنمقارنررة هررنفس

2.9قرردره هررالك والفواةررد قبررل ادصررافي رهررح 

قبرلرهحالرمليون ريراا تقريبرا همعردا هرامش 

لى  ويرئع ذلك االرتفال % 51هالك والفواةداد

.ارتفال   يرادات السينما و يراد التوزيعات

الرررررهح قبررررل 

هرررررررالك و اد

2022الفواةد

2.9
2.6
3.2
4.4

2022

2021

2020

2019

القيمة هالمليون رياا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 
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2022

42,194,128

2020

28,631,925

2022

76,989,353

2021

80,238,754

2020

83,657,307

119,183,481 113,132,681 112,289,232

ستثمارات وتنول الدخلاال

استثمارات 

األساا 

استثمارات 

عقارية 

2021

32,893,927

القيمة هالمليون رياا قطر 

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

السرتثمارات مرن أدوات % 35مليرون ريراا تقريبرا موزعرة هرين 119تبلغ االستثمارات 

.الستثمارات عقارية% 65وحقوا المل ية 

وتعردم فظة األساا الخاصة هالشرركة هالقيمرة العادلرة: أدوات حقوا المل ية هي

%28.3هنسبة نمو هليت 2020م فظة األساا هي األعلى منذ عام  ممتلكات 
%65إستثمارية

أدوات حقوق 
يمة الملكية بالق
العادلة 

35%

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

 50,000,000.00

2022 2021 2020

استثمارات متوفرة للبيع 

 72,000,000.00

 74,000,000.00

 76,000,000.00

 78,000,000.00

 80,000,000.00

 82,000,000.00

 84,000,000.00

 86,000,000.00

2022 2021 2020

28.3%
نمو في الم فظة المالية 



ستثمارات توزيع اال

15

.تااامن  يراد% 85للشركةواديرادات األخرى تدر االستثمارية األنشطة ▪

هقيمررةسررتثمارات ئمررالي اال مررن % 35سرروا األسرراااسررتثماراتتشرر ل ▪

.2022مارسوذلك هناايةمليون رياا تقريبا 42.19

ذ  النصري  األكبرر الرفري القطرال العقرار  سرتثماراتاالصافي قيمة تش ل▪

.مليون رياا76.99ستثمارات هقيمة ئمالي اال من %65يمثل 

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

65%

35%

42,194,128.00

32,893,927.00

28,631,925.00
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أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة



16

.تعتمد الشركة هش ل م دود على القروض في تمويل أصولاا▪

خرىاألااللتماماتوالمل ية من خالا حقوا %97.86من أصولاا من خالا القروض وفقط%2.14تموا الشركة▪

.2022عام مارسهناايةمليون رياا قطر 3.5هليت قيمة القروض▪

3.5
مليون

ئمالي القروض 

الاي ل التمويلي والفواةد

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

10.70 

5.27 
4.52 

15.62 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

2022 2021 2020 2019

معد  تغطية صافي الربح لفوائد الدين

97.86%

2.14%

حقوق الملكية  القرورض



السيولة والنقد
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ن الشرركة قرادرة علرى أا يعني م  م2021مارسفيمره1.65(الخصوم المتداولة/ األصوا المتداولة )هلغ مكشر رأس الماا العامل 

( ولةلتمامات المتدااال/ النقدية )من خالا أصولاا المتداولة  كما هلغ مكشر السيولة السريعة مره 1.65تاا قصيرة األئل اسداد التمام

.مرة1.39قصيرة األئل من خالا النقدية االلتمامات مرة لنفس الفترة   مما يعني أن الشركة قادرة على سداد 1.39

مكشر رأس الماا العامل 1.65

مكشر السيولة السريعة 1.39

: توضيح

ئل من خالا األصوا المتداولة  قدرة الشركة على  سداد التماماتاا قصيرة األ: مكشر رأس الماا العامل يعني 

ئل من خالا النقدية قدرة الشركة على سداد التماماتاا قصيرة األ:  مكشر السيولة السريعة يعني

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20

 1.40

 1.60

 1.80

2022 2021 2020

مؤشرات السيولة

(األلتزامات المتدوالة/ النقدية )مؤؤشر السيولة السريع  (الخصوم المتداولة/ األصو  المتداولة )مؤشر رأس الما  العام  



في البنوكةرصدواألالنقد

18

هنفسمقارنة%7هنسبةوذلكرياا1,199,885همقدار2022مارسهناايةالشركةلدىالسيولةحجانخفضا

 لىذلكويرئع(قطر رياا15694188)2022مارسناايةفيالنقد الرصيدهلغحيث2021عاممنالفترة

أسباب لىالقرضرصيدمن%50وسداد الممتل اتفيالتوسعلى هادضافة العقاريةاالستثماراتيرادات نخفاضا

.الشركةلدىالسيولةحجاانخفاض

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

-7%
اية السيولة هنافي انخفاض 

مقارنة هالعام 2022مارس

الساهق
15,694,188.00 16,894,073.00 

25,696,618.00 

42,103,627.00 

29,190,317.00 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

 40,000,000.00
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2022 2021 2020 2019 2018



لممتل اتالنمو في ا
(السينما)واألعماا ت ت التنفيذ 

19.4 2022مارس

18.5 2021مارس

15.5 2020مارس

4.3 2019مارس

4.7%

ارتفال 

االستثمارات 

في النشا  

السينماةي

لعالميةاالمعاييرعلىالسينمادورتطويرخالامنالسنيماةيالنشا فيالتوسعلي الشركةتتوئه

أصولااقيمةمنيرفعمماقطر  رياا9,049,168غهمبلسينمااللتشييلمبنىالانتفالل قهادضافة

.المستقبلفي ضافيعاةدريدوقدالملموسة

القيمة هالمليون رياا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

: توضيح

ئل من خالا األصوا المتداولة  قدرة الشركة على  سداد التماماتاا قصيرة األ: مكشر رأس الماا العامل يعني 

ئل من خالا النقدية قدرة الشركة على سداد التماماتاا قصيرة األ:  مكشر السيولة السريعة يعني

 -  5,000,000.00  10,000,000.00  15,000,000.00  20,000,000.00  25,000,000.00

2022

2021

2020

2019

2018

الموجودات والممتلكات



2022من عام مارسفيالموئودات
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163.5
مليون رياا

159.4
مليون رياا

165.4
مليون رياا

2021

2022

الموئروداتحجرا تقريبرامليون رياا قطر 

% 2.6قررردرهارتفرررال 2022مرررارسفررري

ناتجررة عررن وهرري2021مررارسعررن تقريبررا 

االرتفررال فرري االسررتثمارات المتاحررة للبيررع

.مليون رياا تقريبا  9.3همقدار 

في الموئوداتارتفال2.6%

العام الماضيعن

4.16

163.5

مارسفي الموئودات هنااية ارتفالمليون 

ارتفالهوذلك 2021ب مقارنة 2022

.عن العام الماضي%2.6هنسبة مئوية

القيمة هالمليون رياا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

2020

163,522,953.00 

159,365,687.00 

165,356,879.00 

171,183,250.00 

161,433,889.00 

 150,000,000.00

 155,000,000.00

 160,000,000.00

 165,000,000.00

 170,000,000.00

 175,000,000.00

2022 2021 2020 2019 2018

مجموع الموجودات 
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فري حرين كران رهرح السراا رياا قطرر  0.03هلغ رهح الساا2022مارسنااية حتى 

قرردره ارتفررالريرراا قطررر  م ققررا  0.017هواقررع 2021عررام مررن نفررس الفترررةعررن 

.تقريبا  76%

ره ية الساا 

رأس الماا 

مليون رياا62,807,950

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

0.030 

0.017 
0.020 

2022 2021 2020



العاةد على االستثمار 

  يعتبر العاةرد علرى االسرتثمار العقرار▪

لى من أكبر العواةد حيث يمثل العاةد ع

للرهررع تقريبررا  % 4االسررتثمار العقررار  

ويعتبرر النشرا  2022وا من عرام األ

العقار  هرو أكثرر االسرتثمارات  درارا 

للعاةد    ئماال ل رل أنشرطة الشرركة

يمثرررل العاةرررد علرررى المبلرررغ حيرررث  

فرري % 1المسررتثمر هالشررركة نسرربة 

مررن 2022عررام نفررس الفترررة مررن

.ئمالي المبلغ المستثمر 

ئمررالي  ئمررالي العاةررد علررى  كمررا أن ▪

%0.9أصوا الشركة وصرلت نسربته 

.ئمالي األصوا من 

1.0%
0.7% 1.0%

2.1%

4.0% 4.3% 4.9% 4.7%

0.9%
0.7% 0.9%

1.8%

2022 2021 2020 2019

العاةد على االستثمار

العائد علي إجمالي األستثمار العائدعلي األستثمار العقاري العائد علي األصو 



شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم 

3.5

لقروضا . 

15.7
سيولة نقدية

62,8
س المااأر . 

119
استثمارات
. 

5.6
 يرادات الفترة

163.5
 .قيمة الموئودات 

1.53
2022رهح 

لقيمة هالمليون ريااا

2022مارس التقرير المالي : المصدر 

0.03
 .العاةد األساسي للساا
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الرةيسيةأها األحداث

31ي أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية المنتهية ف: 2022يناير 20
05/02/2022، وذلك في 2021ديسمبر

1

2

4

3

نتائج المالية الأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة: 2022يناير 27

.مساًء، بتوقيت الدوحة10/02/202201:30، وذلك يوم 2021السنوية 

دورته علن مجلس إدارة شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة فيأ: 2022يناير 27

.07/02/2022مساًء 07:30وحتى الساعة 29/01/2022وذلك اعتبارا من2025إلى 2022الجديدة القادمة للفترة من 

أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية لالنعقاد وذلك : 2022فبراير 5

مساًء 06:30في تمام الساعة شارع السد-مجمع رويا  بالزا التجاري -( 3)صالة رقم -سينما رويا  بالزا ،01/03/2022في

مجمع رويا  -( 3)صالة رقم -سينما رويا  بالزا ،06/03/2022وفي حالة عدم اكتما  النصاب القانوني يعقد االجتماع البدي  في 
.مساءً 06:30في تمام الساعةشارع السد-بالزا التجاري 
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الرةيسيةأها األحداث

ديسمبر31أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في : 2022فبراير 5

لاير قطري لنفس الفترة من العام 4,952,159لاير قطري مقاب  صافي الربح 2,155,794حيث بلغ صافي الربح 2021

.الذي سبقه
5

6

8

7

ي غير العادية الذي عقد فوأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية : 2022مارس 2

01/03/2022.

مارس31أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن العزم على اإلفصاح عن البيانات المالية المنتهية في :2022بري  أ5

.27/04/2022، وذلك في 2022

النتائج قشةأعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمنا: 2022بري  أ24

.مساًء، بتوقيت الدوحة08/05/202212:30، وذلك يوم 2022المالية للربع األو  



الرةيسيةأها األحداث

2022مارس31أعلنت شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في : 2022بري  أ27

لاير قطري لنفس الفترة من العام الذي 1,045,186لاير قطري مقاب  صافي الربح 1,538,385حيث بلغ صافي الربح 

.سبقه

لاير قطري 0.017مقاب  ربحية السهم 2022مارس31لاير قطري في للربع األو  من العام 0.03كما بلغت ربحية السهم 

.لنفس الفترة من العام الذي سبقه

9
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