
.  ق.ع.م.مجموعة إستثمار القابضة ش

عرض دلیل المستثمر 
2021سبتمبر 30للتسعة أشھر المنتھیة 



المحتوى

1المقدمة

2البیئة التشغیلیة

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



2020دیسمبر 31
باأللف لایر قطري

2021سبتمبر 30
باأللف لایر قطري

1,374,031 1,369,920 اجمالي الموجودات

531,981 505,979 اجمالي المطلوبات
842,051 863,942 إجمالي حقوق المساھمین

832,457 855,509 حقوق المساھمین العائدة لمساھمي الشركة

بیان الربح أو الخسارة الموحد

بیان المركز المالي الموحد

سبتمبر 30للتسعة أشھر المنتھیة 
2020

باأللف لایر قطري
2021

باأللف لایر قطري

238,072 244,336 اجمالي االیرادات
55,792 66,862 مجمل الربح
23.4% 27.4% ھامش الربح االجمالي
30,229 21,891 صافي الربح للسنة

26,739 23,052 ربح الفترة العائد الى مالكي الشركة
0.032 0.028 العائد االساسي للسھم

مقدمة

مایو11بتاریختأسست")الشركة(".ق.ع.م.شالقابضةاستثمارمجموعةإنّ •
الكیانتعدیلتمّ ،39127رقمتجاريسجلتحتقطردولةفيمسجلة2008
راً اعتباعامةمساھمةقطریةشركةإلىمحدودةمسؤولیةذاتمنللشركةالقانوني

.ق.ع.م.شالقابضةاستثمارمجموعة.2017مایو11من

ملتعمتنوعةتجاریةأنشطةذاتوالرائدةالقطریةالشركاتإحدىھيالمجموعةإن•
ةالمتخصصوالمقاوالتالبناءأعمالعلىالتعاقدمثلمختلفةمستویاتعلى

خشابواألالسالمةومعداتالبناءموادوتوریدوالسباكةوالكھربائیةوالمیكانیكیة
إلىباإلضافةالصلةذاتالموادمنوغیرھاالحرائقمكافحةونظماألمنوأنظمة
.واإلستھالكیةالغذائیةالموادتورید

.اإلیراداتمعدلفيثابتنموعلىالمجموعةحافظت•
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مھمتنا

رؤیتنا

والصناعةالبناءلتشملمختلفةقطاعاتفيستثماراتھابإالمجموعةتوسعطریقعنللمساھمینومستدامةمنتظمةعوائدوتقدیمالوطنياإلقتصادتطویرفيالمساھمة
.والعقاراتوالضیافةوالتجارةالصحیةوالرعایةوالتعلیموالھندسة

الجودة،عاليداءأعلىوالحفاظمستدامنموتحقیقخاللمنبھا،باإلستثمارتقومالتيالقطاعاتفيرائدةكشركةبالشركةاإلعترافعلىوالعملوالنمواالستثمار
.وخبراتھاوموظفیھااألساسیةقیمھاعلىمرتكزة

مھمتنا، ورؤیتنا وقیمنا

قیمنا

العالقةذاتاألطالفعمنعملوكیفنكونمنقیمناتحدد

ثقة
.لدیناالمصلحةأصحابمعاألمدوطویلةشفافةعالقةعلىالحفاظ

النزاھة
.بھنقومماكلفيالصدقإظھار

مسؤولیة
.ونتائجھاأفعالناعنالمسؤولیةتحملمعالنتائجوتحقیقالحلولإیجادعلىنركزنحن

تفوق
.ومتمیزةالجودةعالیةوخدماتومنتجاتحلولتقدیمخاللمنللتمیزجاھدیننسعى



لجان مجلس اإلدارة
المنصب اإلسم الرقم

اإلدارةمجلسرئیس الكواريالھدیفيسلطانغانمخالدالسید 1

اإلدارةمجلسرئیسنائب الكواريالھدیفيسلطانغانمحمدالسید 2

)مستقل، غیر تنفیذي(عضو مجلس اإلدارة ثانيآلسعودبنعليبنناصرالشیخ 3

)تنفیذيغیرمستقل،(اإلدارةمجلسعضو العماديشریفعبد�حمدالسید 4

)تنفیذيغیرمستقل،(اإلدارةمجلسعضو المروانيالعزیزعبدعمرالسید 5

)ذيتنفیغیرمستقل،غیر(اإلدارةمجلسعضو واريالكالھدیفيسلطانغانمالرحمنعبدالسید 6

)تنفیذيمستقل،غیر(اإلدارةمجلسعضو الكواريالھدیفيسلطانغانممحمدالسید 7

)ذيتنفیغیرمستقل،غیر(اإلدارةمجلسعضو الكواريالھدیفيسلطانغانمسلطانالسید 8

)ذيتنفیغیرمستقل،غیر(اإلدارةمجلسعضو واريالكالھدیفيسلطانغانمعبدالعزیزالسید 9

)تنفیذيغیرمستقل،(اإلدارةمجلسعضو أبولغدسمیرالسید 10

المنصب مجلس لجنة الترشیحات والمكافآت للمجموعة

رئیس اللجنة الشیخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو السید خالد غانم سلطان الھدیفي الكواري

عضو السید حمد عبدهللا شریف العمادي

عضو السید حمد غانم سلطان الھدیفي الكواري

المنصب مجلس لجنة التدقیق وإدارة المخاطر للمجموعة

رئیس اللجنة السید عمر عبدالعزیز المرواني

عضو الشیخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

مستشار مجلس اإلدارة–عضو السید ولید أحمد السعدي

عضو مستقل السید سمیر ابولغد

المنصب اإلسم

الرئیس التنفیذي للمجموعة  السید سامر محمد وھبھ

نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة السید محمد غانم الھدیفي الكواري

المالي للمجموعةالرئیس السید محمد عبدهللا

للمجموعةمدیر قسم الشؤون القانونیة السیدة سناء دعكور

مدیر الموارد البشریة والشؤون اإلداریة 
للمجموعة السید محمد رزق

مسؤول عالقات المستثمرین السیدة كریستین الصلیبي

مجلس إدارة المجموعة

اإلدارة التنفیذیة للمجموعة

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة



المحتوى

1المقدمة

2البیئة التشغیلیة

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



محفظة استثماریة 
متنوعة

مكانة رائدة في 
السوق القطري

نقاط 
القوة

الفوائد التآزریة 
الناتجة عن عمل 
المؤسسات سویاً 
والتي تؤدي إلى 

تحقیق النجاح

المعامالت 
التجاریة بین 

الشركات التابعة 
لخفض التكالیف

مجلس إدارة وإدارة 
تنفیذیة ذات خبرة

مصادر إیرادات 
متوازنة 

ال،بالدولةاإلقتصاديالنمومناالستفادةإلىالمجموعةتھدف
تعلیموالالصحةذلكفيبماالنفطیة،غیرالقطاعاتفيسیما

.2022العالمكأسباستضافةالمرتبطةوتلككماوالنقل،

وقالسفياإلقتصاديالتنوععنالناشئةالفرضاكتشاف
.2030الوطنیةقطررؤیةمنكجزءالمحلي،

فیماة،للدولاإلیجابيالتوجھمناإلستفادةعلىالمجموعةتعمل
ولةالدھدفعنناشئةجدیدةواستثماراتعملبفرصیتعلق

.الصناعةواألغذیةإنتاجفيالذاتياإلكتفاءتحقیقفيالمتمثل

الفرص

نقاط القوة والفرص



ق.ع.م.مجموعة استثمار القابضة ش

المقاوالت العامة

م.م.شركة التطویر العمراني للمقاوالت والتجارة ذ
)1إیضاح % (100

المقاوالت المتخصصة

م.م.الشركة المتحدة لألنظمة الھندسیة ذ
100%

)قطر(شركة واتر ماستر 
)1إیضاح ( 100%

.م.م.شركة الھندسة اإللكترومیكانیة ذ
68.5%

قطر-شركة دباس للمقاوالت 
51% 

التجارة والتوریدات

شركة تریلكو المحدودة
100% 

.م.م.الشركة المتحدة للتوریدات ذ
100%

.م.م.شركة تریلكو لمواد البناء ذ
85%

ھیكل المجموعة

على التوالي من خالل أحد شركاتھا % 49و % 36.7تساوي . م.م.وشركة التطویر العمراني للمقاوالت والتجارة ذ. م.م.ذ) قطر(تمتلك المجموعة نسبة ملكیة في شركة واتر ماستر ) : 1(إیضاح 
%100ق بنسبة .ع.م.والتي تمتلكھا مجموعة استثمار القابضة ش. م.م.التابعة وھي شركة تریلكو المحدودة ذ



.2006عامتأسست•
المنخفضوالتیارالحریقمكافحةأنظمةفيمتخصصةركةش•

ةالصناعیوالمنشآتوالسكنیةالتجاریةبالمجمعاتالمرتبطة
یبالتركوأدواتاإلنارةفيمتخصصةشركةأنھاكما.والعسكریة
.التطبیقاتلمختلفالكھربائیة

:14001آیزوو9001:2015اآلیزوشھاداتعلىحاصلة•
.18001:2007اآلیزوو2015

الشركة المتحدة 
. م.م.لألنظمة الھندسیة ذ

الشركة المتحدة 
. م.م.للتوریدات ذ

شركة تریلكو 
. م.م.المحدودة ذ

شركة واتر ماستر 
.  م.م.ذ) قطر(

.2002عامتأسست•
حریق،الإطفاءأجھزةتعبئةوإعادةصیانةفيوتختصاألقساممتعددةشركة•

وقایةالومعداتالصحیةواألدواتواإلنارةالكھربائیةاألدواتوصیانةتورید
.الشخصیة

واألدواتالسالمةمعداتمثلاألخرىالبناءموادبتوریدالشركةتقوم•
فيتخدامھااسیشاعالتيالمستلزماتمنوغیرھاوالسباكةوالیدویةالكھربائیة

.البناءمشاریع
تحمليالتاألقساممنالعدیدمظلتھاتحتللتوریداتالمتحدةالشركةأسست•

و"ویس"التجاریتینالعالمتینشعارتحملالتيمنھادولیة،تجاریةعالمات
لتانوالالتوالي،علىالشخصیةالوقایةومعداتالصحیةلألدوات"مان-ھامر"

.للتوریداتالمتحدةللشركةحصریتانتجاریتانعالمتانتعتبران

2006عامتأسست•
الصرفمیاهومعالجةالمیاه،معالجةتقنیةفيمتخصصةرائدةشركة•

.اإلستشفاءومراكزالسباحة،حماماتجانبإلىالصحي،
جانبإلىالفرعیة،المیاهوشبكاتالمعالجة،محطاتتصمیمالشركةتوفر•

.وصیانتھاوتشغیلھاوتركیبھاتصنیعھا
.قطردولةفيمشروع170تنفیذمنتمكنت•
14001:2015آیزوو9001:2015اآلیزوشھاداتعلىحاصلة•

.18001:2007اآلیزوو

قطاعاتخدمةعلىتقوموالتجارةللتوریدكشركة1977عامتأسست•
والنقلوالبناءوالھندسةوالسالمةواألمنالمعلوماتتكنولوجیامنھامتنوعة

.اإلستھالكیةوالمنتجاتوالطاقةوالخدمات
یائیةالكیموالمواد،والكیمیائیةالصناعیةالموادفيبالتجارةتختص•

.والصحةوالزراعةالمیاهمعالجةووالنفظالغازبحقولالخاصة
لتجمیلاومستحضراتالغذائیةالموادتوریدفيالرائدةالشركاتمنواحدة•

.قطردولةفياألخرىاإلستھالكیةوالمواد

شركاتنا التابعة



2005عامتأسست•
.اإلنشائیةالخدماتمنشاملةمجموعةبتقدیمتقوممدنیةمقاوالتشركة•
واإلصالحانةوالصیوالبناءالتصمیمومشاریعالمتكاملةالمشاریعیتنفیذقامت•

.القیمیةالھندسةإلىإضافة
.ومتكاملمتمیزمشروع70منأكثریتنفیذقامت•
ھربائیةوالكالمیكانیكیةواألعماللإلنشاءالداخلیةأقسامھاعلىالشركةتعتمد•

التوریدسلسلةعلىمحدودوباعتماداإلنشائیةاألعمالمعظملتنفیذوالسباكة،
.الشركةخارجمن

14001:2004آیزوو9001:2008اآلیزوشھاداتعلىحاصلة•

لعمراني االتطویرشركة
.م.م.للمقاوالت والتجارة ذ

دباسشركة 
.  م.م.قطر ذ–للمقاوالت 

الھندسة ة شرك
.م.م.اإللكترومیكانیة ذ

شركة تریلكو 
. م.م.لمواد البناء ذ

.2005عامتأسست•
.قطرفيوالمقاوالتاإلنشاءاتخدماتقطاعفيرائدةشركة•
شركةفھي،المتنوعةوالمقاوالتوالكھربائیةالمیكانیكیةباألنشطةالشركةتقوم•

صرفوالوالسباكةالتكییفأنظمةوصیانةوتركیبتوریدفيمتخصصة
لجھداتیاروصیانةوتركیبتوریدفيتختصكماالمیاه،وإمداداتالصحي
.المبانيوإدارةأمنوأجھزةالمنخفضالتیارأجھزةإلىباإلضافةالعالي

14001:2015اآلیزوو9001:2015اآلیزوشھاداتعلىحاصلة•
.45001:2018اآلیزوو

.لبنان–القابضةدباسمعبالشراكة،2006عامتأسست•
.اإللكترومیكانیكیةالمقاوالتخدماتتقدیمبتقوم•
یارتوأعمالوالسباكةوالكھربائیةالمیكانیكیةاألعمالالشركةأعمالتشمل•

.الشوارعإنارةإلىباإلضافةالبیاناتوشبكاتالمنخفضالجھد
لتخطیطواالتصمیمأعمالخاللمنالمشاریعوتنفیذإدارةفيمتخصصةشركة•

.المتكاملةالمرافقإدارةوخدماتالكاملالتنفیذوحتىالشاملةوالھندسة
14001:2015آیزوو9001:2015اآلیزوشھاداتعلىحاصلة•

.18001:2007اآلیزوو

.2008عامتأسست•
والسقاالتاألنابیبدعاماتالسیماالبناءموادتوریدفيرائدةشركة•

.یةالخشبواأللواحالھندسیةواأللواحالصلبةواألخشاباللینةواألخشاب
ركاتشاألولبالمقاموھملعمالئھاالخشبیةالمنتجاتمنواسعةمجموعةتقدم•

انعالمصكماالحكومیةوالمشاریعاألخشابنجارةومصانعالمدنیةالمقاوالت
.واألفراد

9001:2015اآلیزوشھاداتعلىحاصلة•

شركاتنا التابعة
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تحلیل الربحیة–مؤشرات مالیة 

سبتمبر30للتسعة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر قطري

2020
ملیون لایر قطري

66.955.8مجمل الربح

21.930.2صافي الربح

23.126.7صافي الربح العائد لمساھمي المجموعة

سبتمبر30للتسعة أشھر المنتھیة في 

2021
%

2020
%

%23.4%27.4ھامش مجمل الربح

%12.7%9.0ھامش صافي الربح

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

2021سبتمبر  2020سبتمبر 

Q
R

  M
ill

io
ns

الربحیة

مجمل الربح صافي الربح صافي الربح العائد لمساھمي المجموعة

27.6%
23.8%

7.8%
10.8%

2021سبتمبر  2020سبتمبر 

ھامش مجمل الربح مع ھامش صافي الربح

ھامش مجمل الربح ھامش صافي الربح

%



العائد على المساھمین–مؤشرات مالیة 

العائد على السھم

ح لعدد المعدل المرج/ صافي ربح الفترة العائد لمساھمي الشركة 
األسھم المصدرة خالل الفترة

العائد على حقوق الملكیة

**معدل إجمالي حقوق الملكیة / صافي أرباح الفترة 

معدل إجمالي حقوق الملكیة** 
2)/إجمالي حقوق الملكیة في نھایة المدة+ إجمالي حقوق الملكیة في بدایة المدة (

:العائد على الموجودات

**معدل إجمالي الموجودات/ صافي ربح الفترة 

معدل إجمالي الموجودات ** 
2)/إجمالي الموجودات في نھایة المدة+ إجمالي الموجودات في بدایة المدة ( 

0.028 
0.032 

2021سبتمبر  2020سبتمبر 

العائد على السھم

QR

2.6%

3.6%

2021سبتمبر  2020سبتمبر 

العائد على حقوق الملكیة

%

1.6%

2.1%

2021سبتمبر  2020سبتمبر 

العائد على الموجودات

%



المركز المالي والسیولة–مؤشرات مالیة 

2021سبتمبر 
ملیون لایر قطري

2020دیسمبر 
ملیون لایر قطري

1,3701,374إجمالي الموجودات

سبتمبر 
2021

%

2020دیسمبر 
%

%6.0%4.7نقد وأرصدة بنكیة

ذمم وأرصدة مدینة أخرى ومطلوب 
من أطراف ذات عالقة

40.1%37.6%

%31.5%28.3موجودات العقود

%8.5%7.9مخزون

موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
خالل الربح والخسارة

4.7%4.7%

ممتلكات ومعدات واستثمارات 
عقاریة

6.4%6.3%

%5.4%7.9موجودات أخرى غیر متداولة

2021سبتمبر 
مرة

2020دیسمبر 
مرة

1.491.44النسب المتداولة

1.341.29نسبة السیولة السریعة

:النسب المتداولة 
اجمالي المطلوبات المتداولة/ اجمالي الموجودات المتداولة

:نسبة السیولة السریعة
اجمالي المطلوبات) / المخزون–إجمالي الموجودات المتداولة (

المتداولة
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إجمالي الموجودات *مكونات الموجودات
نقد وأرصدة بنكیة

ذمم وأرصدة مدینة أخرى 
ومطلوب من أطراف ذات عالقة

موجودات العقود

مخزون

موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
خالل الربح والخسارة

ممتلكات ومعدات واستثمارات 
عقاریة

موجودات أخرى غیر متداولة

Dec. 2020
Sep. 2021

* Excluding Goodwill
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ھیكل رأس المال ومعّدل اإلقتراض–مؤشرات مالیة 

2021سبتمبر 
ملیون لایر قطري

2020دیسمبر 
ملیون لایر قطري

1,3701,374الموجودات

864842حقوق الملكیة

506532المطلوبات

2021سبتمبر 
%

2020دیسمبر 
%

%50.0%50.0الموجودات

%30.6%31.5حقوق المكلیة

%12.7%12.2*إجمالي المدیونیة 

%6.7%6.3مطلوبات أخرى

سبتمبر 
2021
مرة

2020دیسمبر 
مرة

1.591.63مضاعف حقوق المساھمین

0.630.61نسبة حقوق الملكیة

0.390.42ةنسبة المدیونیة إلى حقوق الملكی

0.240.25نسبة المدیونیة
مكشوفإجمالي المدیونیة تتضمن جمیع التسھیالت البنكیة والقروض وحسابات السحب على ال*  إجمالي حقوق الملكیة/  إجمالي الموجودات :  مضاعف حقوق المساھمین

إجالي الموجودات/  إجمالي حقوق الملكیة : نسبة حقوق الملكیة

إجمالي حقوق الملكیة/  إجالي المدیونیة : نسبة المدیونیة إلى حقوق الملكیة

إجالي الموجودات/  إجمالي المدیونیة : نسبة المدیونیة

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2021سبتمبر  2020دیسمبر 

Q
R

 M
ill

io
ns

األصول وحقوق الملكیة والمطلوبات

الموجودات حقوق الملكیة المطلوبات
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2021سبتمبر  2020دیسمبر 

معدالت االقتراض وحقوق الملكیة

مضاعف حقوق المساھمین
نسبة حقوق الملكیة
نسبة المدیونیة الى حقوق الملكیة
نسبة المدیونیة   

مكونات ھیكل رأس المال

الموجودات

حقوق الملكیة

*إجمالي المدیونیة

مطلوبات أخرى

Dec. 2020

Sep. 2021



المحتوى

1المقدمة

2البیئة التشغیلیة

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



بیان المركز المالي المرحلي الموحد 
2021سبتمبر 30

باأللف لایر قطري
(مراجعة)

2020دیسمبر 31
باأللف لایر قطري

)مدققة(

الموجودات
الموجودات المتداولة

30,93839,937نقد و أرصدة لدى البنوك
247,167231,017ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى
186,098208,632مطلوب من أطراف ذات عالقة

16,99517,814موجودات العقود
52,05556,576مخزون

533,253553,976إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غیر المتداولة

37,57632,968محتجزات مدینة
31,00031,000موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

27,90427,904حق استخدام موجودات
711,492711,492إستثمارات عقاریة

2,853 14,177شھرة
14,51813,837ممتلكات ومعدات

836,667820,056إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

1,369,9201,374,031إجمالي الموجودات

2021سبتمبر 30
باأللف لایر قطري

(مراجعة)

2020دیسمبر 31
باأللف لایر قطري

)مدققة(

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

830,000830,000رأس المال
12,92812,928إحتیاطي قانوني

14,398 14,398إحتیاطي إعادة تقییم
(138,910)(138,910)إحتیاطات أخرى

137,092114,040أرباح مدورة

855,509832,457حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم
8,4339,594غیر المسیطرةالملكیةحقوق 

863,942842,051إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات المتداولة
9,3099,396حسابات السحب على المكشوف

208,605214,827قروض
1,781 4,152مطلوبات عقود اإلیجار

7,7247,640طراف ذات عالقةألمطلوب 
1,165--مطلوبات العقود
1,0663,686محتجزات دائنة

2,6923,466توزیعات أرباح مستحقة 
125,475143,594ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

359,025385,555إجمالي المطلوبات المتداولة 
المطلوبات غیر المتداولة

116,298125,353قروض
10,1921,098مطلوبات عقود اإلیجار

1,309812محتجزات دائنة 
19,15419,163مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

146,954146,426إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

505,979531,981إجمالي المطلوبات

1,369,9201,374,031إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



بیان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد

سبتمبر30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

2021
باأللف لایر قطري

)غیر مراجعة(

2020
باأللف لایر قطري

)غیر مراجعة(
244,336238,072إیرادات

(182,280)(177,475)تكالیف مباشرة
 55,792 66,862مجمل الربح

6,08022,948إیرادات أخرى 
(39,607)(42,132)مصاریف عمومیة وإداریة

(8,904)(7,918)تكلفة التمویل
21,89130,229صافي ربح الفترة

----بنود الدخل الشامل األخرى
30,229 21,891اجمالي الدخل الشامل للفترة

:إلىالعائد 

23,05226,739األممساھمي الشركة 
3,490(1,161)حقوق الملكیة غیر المسیطرة

21,89130,229

عائد السھم األساسي والمخفف
0.0280.032العائد األساسي على السھم 



شكراً لكم
إدارة عالقات المستثم��ن

+974 44681810

Investor.relations@ihgqatar.com

www.ihgqatar.com.com

IHG
Investment Holding

Group Q.P.S.C
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