
 
 

 

 

  
  
  
  

 
 
 

  

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

  قطر –الدوحة 

  

  المختصرةالبيانات المالية المرحلية 

  المستقلالحسابات مدقق لمع تقرير المراجعة 

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتهية في فترة الستة أشهر ل

  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  تقلمع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المس البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  
  
  
  

  

  --  المستقللمدقق الحسابات  تقرير المراجعة

  

  ةـصفح      رسالفه

  

  ٢ - ١  المختصر مركز المالي المرحليبيان ال

  

  ٣  المختصر حليالدخل المر بيان 

  

  ٤  المختصر الدخل الشامل المرحليبيان 

  

  ٥  المختصر بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي

  

  ٦  المختصر المرحلي بيان التدفقات النقدية

  

  ١٠ - ٧  المرحلية المختصرة يةماليضاحات حول البيانات الإ

  



 

 

  
  
  
 
 
 

  
 

  ٤١٦٥ر  . ق
  

  المستقل لمدقق الحساباتتقرير المراجعة 
  

  المحترمين      المساهمين/ السادة
  ) ق.م.ش(كة قطر للسينما وتوزيع األفالم شر 

  قطر  –الدوحة 
 

  
 مقدمة

كما ) "الشركة(") ق.م.ش(ينما وتوزيع األفالم ركة قطر للسلشالمرفق بيان المركز المالي المرحلي المختصر لقد قمنا بمراجعة 
والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية  والدخل الشامل الدخل من بياناتوكل  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ في

دارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات اإلإن . وبعض اإليضاحات التفسيريةبذلك التاريخ شهر المنتهية أالمختصرة للستة 
إن مسؤوليتنا هي إبداء ". التقارير المالية المرحلية ) " ٣٤(للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وفقاً المختصرة المالية المرحلية 

  .إستنادًا إلى مراجعتنا المختصرة المرحلية إستنتاج حول هذه البيانات المالية
  

 نطاق المراجعة 

قبل  مراجعة المعلومات المالية المرحلية من" )٢٤١٠(لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم 
القيام باجراء اإلستفسارات ، بشكل المختصرة تتضمن مراجعة البيانات المالية المرحلية  ".للمنشأةمدقق الحسابات المستقل 

إن نطاق  .أخرى رئيسي من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ، وٕاتباع إجراءات تحليلية وٕاجراءات مراجعة
المراجعة يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق ، وبالتالي ، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد 

  .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها حول جميع األمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق وتبعًا لذلك ،
  

 االستنتاج 

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

  
  ديلويت آند توش عن

  
  

  صالحــــــــــه تـــــــــمدح
  )٢٥٧(سجل مراقبي الحسابات رقم 

  ٢٠١٣ أغسطس ٥
  قطر -الدوحة 



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان المركز المالي المرحلي المختصر

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  كما

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

  
 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ ٢٠١٣ يونيو ٣٠  

  )مدققة(  )مراجعة( إيضاح 
  قطريريـال   قطريريـال   

      الموجودات
      الموجودات المتداولة

 ١٨,١٩٠,٦٥٦  ١٠,٩٦٨,١٢٥ ٣ وأرصدة لدى البنوكالنقد 

 ١,٧١٥,٩٠١  ١,٩٨٠,٥٢٤ ٤ ة ذمم مدين

 ٢٨٩,٣٦٧  ٣٢٧,٠٨٥  غيار القطع المخزون و 

 ٧٧٦,٢٠٧  ٩٦١,٨٢٢ ٥ أرصدة مدينة أخرى مصاريف مدفوعة مقدمًا و 

 ٢٠,٩٧٢,١٣١  ١٤,٢٣٧,٥٥٦  مجموع الموجودات المتداولة 

    

      الموجودات غير المتداولة
 ٤١,٣٨٣,٧٩٠  ٤٨,٦٥٥,٩٩٢ ٦  متوفرة للبيعستثمارات إ

 ١٠٤,٤٥٥,١٧٩  ١٠٢,٦٥٦,٢٢١ ٧  ستثمارات عقاريةإ

 ٧,٢٤١,٧٣٥  ٨,٠٢٤,٥٦٧ ٨ ممتلكات ومعدات

 ١٥٣,٠٨٠,٧٠٤  ١٥٩,٣٣٦,٧٨٠  مجموع الموجودات غير المتداولة

 ١٧٤,٠٥٢,٨٣٥  ١٧٣,٥٧٤,٣٣٦  مجموع الموجودات 



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  )تتمة(بيان المركز المالي المرحلي المختصر 

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  كما

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

  
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ يونيو ٣٠ 

  )مدققة (   )مراجعة (   
  قطريريـال   قطريريـال   المساهمينالمطلوبات وحقوق 

     متداولةالمطلوبات ال
 ١,٣٩٣,٠١٨  ١,٥٩٧,٥٦٥ ذمم دائنة 

 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    قروض

 ١,١١٣,٤٩١  ١,١١٣,٤٩١  إيجارات مستلمة مقدماً 

 ٥,٨٩١,٧١٦  ٦,٧٠٤,٣٧٢   توزيعات أرباح غير مدفوعة

 ٢,٥٦٥,٧٤٨  ٧٦٥,٣٣٦    مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

 ٣٥,٩٦٣,٩٧٣  ٣٥,١٨٠,٧٦٤  مجموع المطلوبات المتداولة 

       
       غير المتداولة المطلوبات

 ٢,٢٨٩,٨٤٢  ٢,٤٩٤,٢٤٢   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 ٣٨,٢٥٣,٨١٥  ٣٧,٦٧٥,٠٠٦   مجموع المطلوبات

       
      حقوق المساهمين

 ٥٧,٠٩٨,١٤٠  ٥٧,٠٩٨,١٤٠  رأس المال

 ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  نوني إحتياطي قا

 ٢,٦٦٣,١٥٢  ٢,٦٦٣,١٥٢  إحتياطي عام 

 ١٨,٨٣٧,٨٠٦  ٢٤,٧١٦,٩٤٣  إحتياطي القيمة العادلة 

 ٧,٧٨٧,٦٦٤  ١٣,٤٢٨,٤٦٥   مدورةأرباح 

 ١١,٤١٩,٦٢٨  --   أرباح مقترح توزيعها

 ١٣٥,٧٩٩,٠٢٠  ١٣٥,٨٩٩,٣٣٠  مجموع حقوق المساهمين 

 ١٧٤,٠٥٢,٨٣٥  ١٧٣,٥٧٤,٣٣٦  لمساهمين مجموع المطلوبات وحقوق ا

  
    :من قبل ٢٠١٣ أغسطس ٥ن مجلس اإلدارة بتاريخ المرحلية المختصرة بالنيابة ع الموافقة على هذه البيانات المالية تتم
  
  
  
  
  

   علي اسحاق حسين آل اسحاق    عبيدانالأحمد ناصر 
   المنتدب اإلدارةعضو مجلس     رئيس مجلس اإلدارة

       



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان الدخل المرحلي المختصر

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

  
 يونيو ٣٠ستة أشهر المنتهية في ة الفتر ل  

  ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  )مراجعة (   )مراجعة (  إيضاح 
  قطريريـال   قطريريـال   
      

  ١٠,٣٥٢,٦٤٨  ٧,٥٨٥,٠٠٣   اإليرادات 
  )٨,٦١٢,٦٧٦(  )٧,٩١٣,٨٣٤(   مصاريف مباشرة 

  ١,٧٣٩,٩٧٢  )٣٢٨,٨٣١(   الربح  /) الخسارة( إجمالي
        

 )١,٦٩٩,٩٩٢( )٢,٠٤٥,٤٢٤(   ة مصاريف إدارية وعمومي

  )١,٩٥٠,٠٠٠(  )٢,٢٩٦,٥٠٠(    إستهالك ممتلكات ومعدات وٕاستثمارات عقارية
  )٩٨٣,٠٥٥(  )٧٨٧,٧٦٠(    تكاليف تمويل

  ١,٩٣٧,٩٠١  ٢,٣٨٦,٠٦١    توزيعات أرباح مستلمة
  ٨,٠٦٤,٥٠٣  ٨,١٧٠,٣٣٨     إيجاراتإيرادات 

  ٨٩٥,٧٨٨  ٥٤٢,٩١٧   إيرادات أخرى 
  ٨,٠٠٥,١١٧  ٥,٦٤٠,٨٠١   فترةصافي ربح ال

       
  ١،٤٠  ٠،٩٩  ٩ المعّدل على السهم / العائد األساسي 

  
  



  )ق.م.ش( فالمقطر للسينما وتوزيع األشركة 

  بيان الدخل الشامل المرحلي المختصر

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

  
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستة فترة الل 

 ٢٠١٢ ٢٠١٣ 

  )مراجعة (   )مراجعة (  
  قطريريـال   قطريريـال  
     

  ٨,٠٠٥,١١٧  ٥,٦٤٠,٨٠١ صافي ربح الفترة
      

     بنود الدخل الشامل األخرى
  )٣,٠٤٠,٣٥٤(  ٥,٨٧٩,١٣٧  لإلستثمارات المتوفرة للبيع صافي الحركة على القيمة العادلة

  ٤,٩٦٤,٧٦٣  ١١,٥١٩,٩٣٨  مجموع الدخل الشامل للفترة
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي المختصر

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

 

 إحتياطي عام حتياطي قانونيإ رأس المال  

إحتياطي القيمة 
 مدورةأرباح  العادلة

أرباح مقترح 
  توزيعها

مقترح  أسهم مجانية
 مجموعال  توزيعها

  قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   قطريريـال   
                 

  ١٣٣,٨٣٩,٦٢٢  ٥,١٩٠,٧٤٠  ٧,٧٨٦,١١٠  ٧,٧٠٢,٦٧٨  ٢٠,٥٩٦,٩١٢  ٢,٦٦٣,١٥٢  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  ٥١,٩٠٧,٤٠٠    )مدققة (  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  ٤,٩٦٤,٧٦٣  --   --   ٨,٠٠٥,١١٧  )٣,٠٤٠,٣٥٤(  --   --   --     مجموع الدخل الشامل للفترة

  --   )٥,١٩٠,٧٤٠(  --   --   --   --   --   ٥,١٩٠,٧٤٠    أسهم مجانية مصدرة
  )٧,٧٨٦,١١٠(  --   )٧,٧٨٦,١١٠(  --   --   --   --   --     أرباح موزعة
  ١٣١,٠١٨,٢٧٥  --   --   ١٥,٧٠٧,٧٩٥  ١٧,٥٥٦,٥٥٨  ٢,٦٦٣,١٥٢  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  ٥٧,٠٩٨,١٤٠    )مراجعة (  ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد في 

                    
  ١٣٥,٧٩٩,٠٢٠  --  ١١,٤١٩,٦٢٨  ٧,٧٨٧,٦٦٤  ١٨,٨٣٧,٨٠٦  ٢,٦٦٣,١٥٢  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  ٥٧,٠٩٨,١٤٠    )مدققة (  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

  ١١,٥١٩,٩٣٨  --   --   ٥,٦٤٠,٨٠١  ٥,٨٧٩,١٣٧  --   --   --     لفترةل مجموع الدخل الشامل
  )١١,٤١٩,٦٢٨(  --   )١١,٤١٩,٦٢٨(  --   --   --   --   --     أرباح موزعة
  ١٣٥,٨٩٩,٣٣٠  --  --  ١٣,٤٢٨,٤٦٥  ٢٤,٧١٦,٩٤٣  ٢,٦٦٣,١٥٢  ٣٧,٩٩٢,٦٣٠  ٥٧,٠٩٨,١٤٠    ) مراجعة ( ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 

   



  )ق.م.ش( ألفالمقطر للسينما وتوزيع اشركة 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

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

 
      يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

٢٠١٣  ٢٠١٢      
    إيضاح  )مراجعة(  )مراجعة(

   قطريريـال  قطريريـال 

  نشطة التشغيليةمن األ التدفقات النقدية       
  صافي ربح الفترة     ٥,٦٤٠,٨٠١  ٨,٠٠٥,١١٧

  :التعديالت      
  وٕاستثمارات عقاريةإستهالك ممتلكات ومعدات     ٢,٢٩٦,٥٠٠  ١,٩٥٠,٠٠٠
  تكاليف تمويل    ٧٨٧,٧٦٠  ٩٨٣,٠٥٥
  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة     ٢١٠,٠٠٠  ٢١٠,٠٠٠

٨,٩٣٥,٠٦١  ١١,١٤٨,١٧٢      
  ذمم مدينة    )٢٦٤,٦٢٣(  )٢٣١,٨٦٢(
  غيار الالمخزون وقطع     )٣٧,٧١٨(  )٩٥٩,١٤٦(
  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى    )١٨٥,٦١٥(  )٦٠٤,٠٥٣(

  ذمم دائنة     ٢٠٤,٥٤٧  ٥٤٥,٠٤٨
  مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى    )١,٨٠٠,٤١٢(  )٦,١٩٧,٧٥٠(

  توزيعات أرباح غير مدفوعة    ٨١٢,٦٥٦  ٩٨١,٢٩١
  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية       ٧,٦٦٣,٨٩٦  ٤,٦٨١,٧٠٠

  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة    )٥,٦٠٠(  )١٠,٨٨١(
  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية       ٧,٦٥٨,٢٩٦  ٤,٦٧٠,٨١٩

        
  التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية       
  شراء ممتلكات ومعدات    )١,٢٨٠,٣٧٤(  )١١١,١٠٥(

  متوفرة للبيعستثمارات إشراء     )١,٣٩٣,٠٦٥(  -- 
  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية      )٢,٦٧٣,٤٣٩(  )١١١,١٠٥(
        
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية     

  قروض    --  )٦,٠٣٦,٢٨٩(
  تكاليف تمويل مدفوعة    )٧٨٧,٧٦٠(  )٩٨٣,٠٥٥(
  أرباح مدفوعة توزيعات     )١١,٤١٩,٦٢٨(  )٧,٧٨٦,١١٠(
  المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدية     )١٢,٢٠٧,٣٨٨(  )١٤,٨٠٥,٤٥٤(
        
  في النقد وشبه النقد صافي النقص     )٧,٢٢٢,٥٣١(  )١٠,٢٤٥,٧٤٠(

  النقد وشبه النقد في بداية الفترة     ١٨,١٩٠,٦٥٦  ٢١,٧٣٠,٣٦٩
  النقد وشبه النقد في نهاية الفترة  ٣  ١٠,٩٦٨,١٢٥  ١١,٤٨٤,٦٢٩



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٧  - 

  
  تأسيس ونشاط الشركة .١

تحت  وتم تسجيلها ١٩٧٠مساهمة قطرية بدولة قطر في عام  ةكشرك) ق.م.ش(تم تأسيس شركة قطر للسينما وتوزيع االفالم 
  .)٣٠(السجل التجاري رقم 

دور  وٕادارةم السينمائية وبيع وتأجير األفالم المسجلة على اسطوانات ، يتركز نشاط الشركة األساسي في استيراد وتوزيع األفال
  .السينما والمسارح وكذلك انتاج وتوزيع مختلف اإلعالنات التجارية واإلستثمار في األسهم والعقارات

  
  السياسات المحاسبيةأسس اإلعداد و  .٢

وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٣يونيو  ٣٠لمنتهية في تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر ا
  .تحت مبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا بعض األدوات المالية التي تم إدراجها بالقيمة العادلة" التقارير المالية المرحلية) "٣٤(

لمطلوبة للتقارير المالية السنوية ويجب قراءتها إن البيانات المالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كل المعلومات واإليضاحات ا
   باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة الستة أشهر المنتهية في. ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في تاريخ  للشركةمع البيانات المالية 

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١ال تعبر بالضرورة على النتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  ٢٠١٣يونيو  ٣٠

عة في إعداد البيانات المالية اسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك المتبإن السي
  .٢٠١٣بإستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة إعتبارًا من يناير  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للشركةالسنوية 

  :المالية الحالية بتطبيق بعض المعايير والتعديالت الجديدة التي تشمل التاليخالل الفترة  الشركةقامت 

IAS 1 عرض بيانات الدخل الشامل المرحلي  
IFRS 10  البيانات المالية الموحدة  
IAS 27  المنفصلةالبيانات المالية  

IFRS 11  المشتركة الترتيبات  
IAS 28  لمشتركوشركات المشروع اإستثمارات في شركات زميلة  

IFRS 12   شركات أخرى في حقوقالاإلفصاح عن  
IFRS 13  القيمة العادلة اتقياس  

المالي  الشركةإن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعّدلة لم يكن له تأثير جوهري على بيان المركز المالي وعلى أداء 
  .٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في وللفترة المنتهية في 

  
  ة لدى البنوكوأرصدنقد ال .٣

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

 ٣٦,٨٥٠ ٩٢,٥٥٥ نقد في الصندوق 

 ١٨,٠١٦,٨٦٦ ١٠,٧٣٨,٢٦٢ حسابات جارية 

  ١١٣,٧٦٧ ١١٤,٠٤٧   ودائع تحت الطلب
  ٢٣,١٧٣  ٢٣,٢٦١  ودائع ألجل

  ١٨,١٩٠,٦٥٦ ١٠,٩٦٨,١٢٥  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٨  - 

 

  ذمم مدينة .٤
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

 ٢,٥٤١,٨٨٨ ٢,٨٠٦,٥١١ ذمم مدينة 

 )٨٢٥,٩٨٧( )٨٢٥,٩٨٧( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

  ١,٧١٥,٩٠١ ١,٩٨٠,٥٢٤ 

  
  أرصدة مدينة أخرىمصاريف مدفوعة مقدمًا و  .٥

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)اجعةمر (  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

 ٣٢٦,٠٥٧  ٣٢٣,٣٩٤  موظفين ذمم 

 ٣٣٨,٣٤٤ ٣٣٨,٣٤٤  خطابات ضمان و تأمينات 

 ١١١,٨٠٦  ٣٠٠,٠٨٤  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى

  ٧٧٦,٢٠٧ ٩٦١,٨٢٢ 

  
  إستثمارات متوفرة للبيع .٦

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)مراجعة(  )قةمدق(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

 ٤٣,٦٢٧,٢٠٣ ٤١,٣٨٣,٧٩٠ السنة/ الفترة القيمة العادلة في بداية 

 --  ١,٣٩٣,٠٦٥  السنة/ إضافات خالل الفترة 

 )٤٨٤,٣٠٧( --  خسائر التدني في اإلستثمارت المتوفرة للبيع

 )١,٧٥٩,١٠٦( ٥,٨٧٩,١٣٧  الحركة في القيمة العادلة

 ٤١,٣٨٣,٧٩٠ ٤٨,٦٥٥,٩٩٢  السنة/ الفترة ي نهاية القيمة العادلة ف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ٩  - 

  
  ستثمارات عقاريةإ .٧

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  ١٠٨,٠٥٢,٦٦٧ ١٠٤,٤٥٥,١٧٩ الرصيد اإلفتتاحي –صافي القيمة الدفترية 
  )٣,٥٩٧,٤٨٨(  )١,٧٩٨,٩٥٨(  للسنة/ اإلستهالك خالل الفترة 
  ١٠٤,٤٥٥,١٧٩ ١٠٢,٦٥٦,٢٢١  النهائيالرصيد  –صافي القيمة الدفترية 

  .الدفترية قيمتهاأعلى من  ٢٠١٣ يونيو ٣٠برأي اإلدارة ، أن القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية كما في 

  .ابل تسهيالت بنكيةمقريـال قطري مرهونة  ٩٧,٤٩٥,٨٦٧ عقارات بقيمة  على تتضمن اإلستثمارات العقارية
  
 ممتلكات ومعدات .٨

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)مراجعة(  )مدققة(    
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  ٥,٦٤٦,٥٩٩ ٧,٢٤١,٧٣٥ الرصيد اإلفتتاحي –صافي القيمة الدفترية 
  ٢,٥٩٠,٥١٦ ١,٢٨٠,٣٧٤ السنة/ الفترة إضافات خالل 

  )٩٩٥,٣٨٠( )٤٩٧,٥٤٢(  للسنة /اإلستهالك خالل الفترة 
  ٧,٢٤١,٧٣٥ ٨,٠٢٤,٥٦٧ النهائيالرصيد  –صافي القيمة الدفترية 

  
  لسهما علىالعائد  .٩

  

  :على النحو التاليو  م العادية المصدرة خالل الفترةيحتسب عائد السهم بقسمة صافي أرباح الفترة على متوسط عدد األسه

 يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

)مراجعة(    )مراجعة( 
     

 ٨,٠٠٥,١١٧ ٥,٦٤٠,٨٠١ )ريـال قطري(صافي ربح الفترة 

 ٥,٧٠٩,٨١٤ ٥,٧٠٩,٨١٤ المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ١،٤٠  ٠،٩٩ )ريـال قطري(العائد على السهم 
 
  
  
  
 
  
  



  )ق.م.ش( قطر للسينما وتوزيع األفالمشركة 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة

 ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية

- ١٠ - 

  
 التحليل القطاعي .١٠

  :تمارس الشركة نشاطها ضمن قطاعي عمل كما يلي

 ).عرض وتوزيع األفالم السينمائية(فالم عرض األ -

 .اإلستثمارات -

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

 .تمارس الشركة نشاطها بدولة قطر فقط

  
  

 مكافأة اإلدارة العليا .١١

 :إن مكافأة اإلدارة العليا خالل الفترة هي على النحو التالي

 يونيو ٣٠ة أشهر المنتهية في لفترة الست 

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  )مراجعة(  )مراجعة( 
  قطريريـال  قطريريـال  

     

  ٣٧٢,٠٠٠  ٣٧٢,٠٠٠ منافع قصيرة األجل
  


