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دیسمبر 31كما في 
2020

باأللف لایر قطري

یونیو 30كما في 
2021

باأللف لایر قطري
1,374,031 1,360,157 اجمالي الموجودات

531,981 505,592 اجمالي المطلوبات
842,050 854,565 إجمالي حقوق المساھمین

832,457 845,336 حقوق المساھمین العائدة لمساھمي الشركة

بیان الربح أو الخسارة الموحد

بیان المركز المالي الموحد

یونیو 30للستة أشھر المنتھیة 
2020

باأللف لایر قطري
2021

باأللف لایر قطري

150,914 159,983 اجمالي االیرادات
35,843 44,094 مجمل الربح
23.8% 27.6% ھامش الربح االجمالي
16,229 12,514 صافي الربح للسنة

15,402 12,879 ربح الفترة العائد الى مالكي الشركة
10.8% 7.8% ھامش الربح الصافي
0.019 0.016 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 الكواريالھدیفيسلطانغانمالسیدسعادة 1
اإلدارةمجلسرئیسنائب الكواريالھدیفيسلطانغانمخالدالسید 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 الكواريالھدیفيسلطانغانمحمدالسید 9

)ذيتنفیغیرمستقل،غیر(اإلدارةمجلسعضو واريالكالھدیفيسلطانغانمعبدالعزیزالسید 10

)تنفیذيغیرمستقل،(اإلدارةمجلسعضو أبولغدسمیرالسید 11

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 وھبھ

نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة السید محمد غانم الھدیفي الكواري

المالي للمجموعةالرئیس السید محمد عبدهللا

للمجموعةمدیرة  قسم الشؤون القانونیة السیدة سناء دعكور

مدیر الموارد البشریة والشؤون اإلداریة 
للمجموعة السید محمد رزق

مسؤولة عالقات المستثمرین السیدة كریستین الصلیبي

مجلس إدارة المجموعة

اإلدارة التنفیذیة للمجموعة

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة
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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 

یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر قطري

2020
ملیون لایر قطري

44.135.8إجمالي الربح

12.516.2صافي الربح

12.915.4صافي الربح العائد لمساھمي المجموعة

یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
%

2020
%

%24%27.6ھامش إجمالي الربح

%10.8%7.8ھامش صافي الربح
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إجمالي الربحیة صافي الربح صافي الربح العائد لمساھمي المجموعة

27.6%
23.8%

7.8%
10.8%

2021یونیو  2020یونیو 

ھامش إجمالي الربح مع ھامش صافي الربح

ھامش إجمالي الربح ھامش صافي الربح

%
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اإلیرادات المتكررة وغیر المتكررة

اإلیرادات المتكررة اإلیرادات غیر المتكررة

یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر قطري

2020
ملیون لایر قطري

2726*اإلیرادات المتكررة

133125**اإلیرادات غیر المتكررة

160151إجمالي اإلیرادات

یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر قطري

2020
ملیون لایر قطري

17.914.8تكالیف الموظفین

1.81.2إیجار

1.61.3الرسوم المھنیة والقانونیة

1.31.6الممتلكات والمعدات–االستھالك 

1.04.3حق استخدام موجودات-االستھالك 

5.44.1أخرى
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مصاریف إداریة وعمومیة

تكالیف الموظفین إیجار

رسوم مھنیة وقانونیة الممتلكات والمعدات-االستھالك 

حق استخدام موجودات-االستھالك  أخرى

اإلیرادات والمصروفات-المؤشرات المالیة 

إیرادات الصیانة وإدارة المرافق*
إیرادات المقاوالت والتجارة**



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 ( 

0.92%

1.15%

2021یونیو  2020یونیو 

العائد على الموجودات

%

0.016 

0.019 
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العائد على السھم

QR

1.48%

1.96%
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العائد على حقوق الملكیة

%



المركز المالي والسیولة–مؤشرات مالیة 

2021یونیو 
ملیون لایر قطري

2020دیسمبر 
ملیون لایر قطري

1,3601,374إجمالي الموجودات

2021یونیو 
%

2020دیسمبر 
%

%6.0%6.4نقد وأرصدة بنكیة

ذمم وأرصدة مدینة أخرى ومطلوب 
من أطراف ذات عالقة

38.9%37.6%

%31.5%30.4موجودات العقود

%8.5%7.3مخزون

موجودات مالیة بالقیمة العادلة 
خالل الربح والخسارة

4.8%4.7%

ممتلكات ومعدات واستثمارات 
عقاریة

6.4%6.3%

%5.4%5.8موجودات أخرى غیر متداولة

2021یونیو 
مرة

2020دیسمبر 
مرة

1.461.44النسب المتداولة

1.331.29نسبة السیولة السریعة

:النسب المتداولة 
اجمالي المطلوبات المتداولة/ اجمالي الموجودات المتداولة

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

المتداولة

 -
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2021یونیو  2020دیسمبر 

نسب السیولة

Current Ratio Quick Ratio

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

دیسمبر 2020
یونیو 2021

بإستثناء الشھره* 
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ھیكل رأس المال ومعّدل اإلقتراض–مؤشرات مالیة 

2021یونیو 
ملیون لایر قطري

2020دیسمبر 
ملیون لایر قطري

1,3601,374الموجودات

854842حقوق الملكیة

506532المطلوبات

2021یونیو 
%

2020دیسمبر 
%

%50.0%50.0الموجودات

%30.6%31.4حقوق المكلیة

%12.7%12.2*إجمالي المدیونیة 

%6.7%6.4مطلوبات أخرى

2021یونیو 
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

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8

2021یونیو  2020دیسمبر 

معدالت اإلقتراض و حقوق الملكیة

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

مكونات ھیكل رأس المال

الموجودات

حقوق الملكیة

*إجمالي المدیونیة 

مطلوبات أخرى

دیسمبر 2020

یونیو 2021
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یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر قطري

2020
ملیون لایر قطري

(6.2)23.0األنشطة التشغیلیة) المستخدم في/ (صافي النقد الناتج من 

(0.2)(1.2)صافي النقد المستخدم  في األنشطة االستثماریة

13.1(19.9)الناتج من األنشطة التمویلیة) / المستخدم  في(صافي النقد 

32.511.2النقد وشبھ النقد في نھایة الفترة
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تحلیل التدفق النقدي

المستخدم في األنشطة التشغیلیة/صافي النقد الناتج من صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

المستخدم في األنشطة التمویلیة/صافي النقد الناتج من النقد وشبھ النقد في نھایة الفترة

تحلیل التدفق النقدي-المؤشرات المالیة 



یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر 

قطري

2020
ملیون لایر 

قطري

96.6109.5*المقاوالت 

23.116.5التجارة

معالجة المیاه والصیانة ذات 
الصلة

40.625.0

یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر 

قطري

2020
ملیون لایر 

قطري

15.617.7*المقاوالت 

2.04.3التجارة

معالجة المیاه والصیانة ذات 
الصلة

4.0(0.3)

یونیو30للستة أشھر المنتھیة في 

2021
ملیون لایر 

قطري

2020
ملیون لایر 

قطري

402.1456.0*المقاوالت 

188.7170.5التجارة

معالجة المیاه والصیانة ذات 
الصلة

104.694.5

یمثل قطاع المقاوالت قطاعي المقاوالت العامة والمقاوالت المتخصصة * 

التقاریر القطاعیة-المؤشرات المالیة 
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ایرادات القطاع

المقاوالت التجارة معالجة المیاه والصیانة ذات الصلھ
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نتائج القطاعات

المقاوالت التجارة معالجة المیاه والصیانة ذات الصلھ
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المحتوى

1المقدمة

2البیئة التشغیلیة

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



بیان المركز المالي المرحلي الموحد 

2021یونیو 30
(مراجعة)

2020دیسمبر 31
)مدققة(

الموجودات
الموجودات المتداولة

41,762,86539,936,850نقد و أرصدة لدى البنوك
235,449,770231,016,811ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى

16,729,36717,814,006مطلوب من أطراف ذات عالقة
196,929,945208,631,763موجودات العقود

47,583,63856,576,105مخزون

538,455,585553,975,535إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غیر المتداولة

36,043,04632,968,430محتجزات مدینة

31,000,00031,000,000موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,873,4792,853,361حق استخدام موجودات

27,904,14727,904,147إستثمارات عقاریة

711,492,489711,492,489شھرة

13,388,20913,837,481ممتلكات ومعدات

821,701,370820,055,908إجمالي الموجودات غیر المتداولة 

1,360,156,9551,374,031,443إجمالي الموجودات

2021یونیو 30
(مراجعة)

2020دیسمبر 31
)مدققة(

حقوق الملكیة والمطلوبات
حقوق الملكیة

830,000,000830,000,000رأس المال
12,928,30512,928,305إحتیاطي قانوني

14,398,00014,398,000إحتیاطي إعادة تقییم
(138,909,704)(138,909,704)إحتیاطي آخر
126,919,642114,040,261أرباح مدورة

845,336,243832,456,862حقوق الملكیة العائدة لمساھمي الشركة األم
9,228,3729,593,854غیر المسیطرةالملكیةحقوق 

854,564,615842,050,716إجمالي حقوق الملكیة

المطلوبات المتداولة
9,304,9389,396,089حسابات السحب على المكشوف

204,998,024214,826,749قروض
799,2301,780,648مطلوبات عقود اإلیجار

7,658,1598,937,880مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

1,164,957–مطلوبات العقود
2,125,1653,685,944محتجزات دائنة

3,292,3693,466,308توزیعات أرباح مستحقة 
140,993,756142,296,164ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى 

369,171,641385,554,739إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غیر المتداولة
116,514125,353قروض

1,0951,098مطلوبات عقود اإلیجار
386812محتجزات دائنة 

18,42619,163مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

136,420,699146,425,988إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

505,592,340531,980,727إجمالي المطلوبات

1,360,156,9551,374,031,443إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



بیان الربح أوالخسارة والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموحد

یونیو30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

2021یونیو 30
)مراجعة(

2020یونیو 30
)مراجعة(

 159,983,335150,914,195إیرادات
 (115,071,418)(115,889,399)تكالیف مباشرة

44,093,93635,842,777مجمل الربح

2,486,36514,386,448إیرادات أخرى 

(353,373)–خسائر إعادة تقییم إستثمارات عقاریة بالقیمة العادلة 
(27,256,309)(29,060,477)مصاریف عمومیة وإداریة

(6,390,536)(5,005,925)تكلفة التمویل

12,513,89916,229,007صافي ربح الفترة

--بنود الدخل الشامل األخرى

12,513,89916,229,007اجمالي الدخل الشامل للفترة

:إلىالعائد 
12,879,38115,401,834األممساھمي الشركة 

827,173)365,482(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

12,513,89916,229,007

عائد السھم األساسي والمخفف
0.0160.019العائد 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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