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2020مارس 31

باأللف لاير قطري

2021مارس 31

باأللف لاير قطري

1,374,031 1,348,100 اجمالي الموجودات

531,981 533,799 اجمالي المطلوبات

842,051 850,311 إجمالي حقوق المساهمين

832,457 840,566 حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة

بيان الربح أو الخسارة الموحد

بيان المركز المالي الموحد

2020مارس 

باأللف لاير قطري

2021مارس

باأللف لاير قطري

76,120 83,329 اجمالي االيرادات

19,000 22,002 مجمل الربح

25% 26% هامش الربح االجمالي

10,049 8,260 صافي الربح للسنة

9,682 8,109 ربح الفترة العائد الى مالكي الشركة

13% 10% هامش الربح الصافي

0.012 0.010 العائد االساسي للسهم

مقدمة

مايو11بتاريختأسست"(الشركة)".ق.ع.م.شالقابضةاستثمارمجموعةإن  •
الكيانتعديلتم  ،39127رقمتجاريسجلتحتقطردولةفيمسجلة2008
را  اعتباعامةمساهمةقطريةشركةإلىمحدودةمسؤوليةذاتمنللشركةالقانوني

.ق.ع.م.شالقابضةاستثمارمجموعة.2017مايو11من

ملتعمتنوعةتجاريةأنشطةذاتوالرائدةالقطريةالشركاتإحدىهيالمجموعةإن•
ةالمتخصصوالمقاوالتالبناءأعمالعلىالتعاقدمثلمختلفةمستوياتعلى

خشابواألالسالمةومعداتالبناءموادوتوريدوالسباكةوالكهربائيةوالميكانيكية
إلىباإلضافةالصلةذاتالموادمنوغيرهاالحرائقمكافحةونظماألمنوأنظمة
.واإلستهالكيةالغذائيةالموادتوريد

.اإلستثماروعوائداألرباحمعدلفيثابتنموعلىالمجموعةحافظت•



المحتوى

1المقدمة

2البيئة التشغيلية

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



مهمتنا

رؤيتنا

والصناعةالبناءلتشملمختلفةقطاعاتفيستثماراتهابإالمجموعةتوسعطريقعنللمساهمينومستدامةمنتظمةعوائدوتقديمالوطنياإلقتصادتطويرفيالمساهمة

.والعقاراتوالضيافةوالتجارةالصحيةوالرعايةوالتعليموالهندسة

الجودة،عاليداءأعلىوالحفاظمستدامنموتحقيقخاللمنبها،باإلستثمارتقومالتيالقطاعاتفيرائدةكشركةبالشركةاإلعترافعلىوالعملوالنمواالستثمار

.وخبراتهاوموظفيهااألساسيةقيمهاعلىمرتكزة

مهمتنا، ورؤيتنا وقيمنا

قيمنا

العالقةذاتاألطالفعمنعملوكيفنكونمنقيمناتحدد

ثقة

.لديناالمصلحةأصحابمعاألمدوطويلةشفافةعالقةعلىالحفاظ

النزاهة

.بهنقومماكلفيالصدقإظهار

مسؤولية

.ونتائجهاأفعالناعنالمسؤوليةتحملمعالنتائجوتحقيقالحلولإيجادعلىنركزنحن

تفوق

.ومتميزةالجودةعاليةوخدماتومنتجاتحلولتقديمخاللمنللتميزجاهديننسعى



لجان مجلس اإلدارة

المنصب اإلسم الرقم

اإلدارةمجلسرئيس الكواريالهديفيسلطانغانمالسيدسعادة 1

اإلدارةمجلسرئيسنائب الكواريالهديفيسلطانغانمخالدالسيد 2

(مستقل، غير تنفيذي)عضو مجلس اإلدارة ثانيآلسعودبنعليبنناصرالشيخ 3

(تنفيذيغيرمستقل،)اإلدارةمجلسعضو العماديشريفعبدهللحمدالسيد
4

(تنفيذيغيرمستقل،)اإلدارةمجلسعضو المروانيالعزيزعبدعمرالسيد
5

(ذيتنفيغيرمستقل،غير)اإلدارةمجلسعضو واريالكالهديفيسلطانغانمالرحمنعبدالسيد
6

(تنفيذيمستقل،غير)اإلدارةمجلسعضو الكواريالهديفيسلطانغانممحمدالسيد
7

(ذيتنفيغيرمستقل،غير)اإلدارةمجلسعضو الكواريالهديفيسلطانغانمسلطانالسيد
8

(ذيتنفيغيرمستقل،غير)اإلدارةمجلسعضو الكواريالهديفيسلطانغانمحمدالسيد
9

(ذيتنفيغيرمستقل،غير)اإلدارةمجلسعضو واريالكالهديفيسلطانغانمعبدالعزيزالسيد
10

المنصب مجلس لجنة الترشيحات والمكافآت للمجموعة

رئيس اللجنة الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

عضو السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري

عضو السيد حمد عبدهللا شريف العمادي

عضو السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري

المنصب مجلس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر للمجموعة

رئيس اللجنة السيد عمر عبدالعزيز المرواني

عضو الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني

مستشار مجلس اإلدارة–عضو السيد وليد أحمد السعدي

عضو مستقل السيد سمير ابولغد

المنصب اإلسم

الرئيس التنفيذي للمجموعة  السيد سامر وهبه

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد محمد غانم الهديفي الكواري

المالي للمجموعةالرئيس السيد محمد عبدهللا

للمجموعةمديرة  قسم الشؤون القانونية السيدة سناء دعكور

عةمدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجمو السيد محمد رزق

مسؤولة عالقات المستثمرين السيدة أسماء بالل 

مجلس إدارة المجموعة

اإلدارة التنفيذية للمجموعة

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
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محفظة استثمارية 
متنوعة

مكانة رائدة في 
السوق القطري

نقاط 
القوة

الفوائد التآزرية 
الناتجة عن عمل 
المؤسسات سويا  
والتي تؤدي إلى 
تحقيق النجاح

المعامالت 
التجارية بين 
الشركات التابعة 
لخفض التكاليف

مجلس إدارة وإدارة 
تنفيذية ذات خبرة

مصادر إيرادات 
متوازنة 

ال،بالدولةاإلقتصاديالنمومناالستفادةإلىالمجموعةتهدف

تعليموالالصحةذلكفيبماالنفطية،غيرالقطاعاتفيسيما

.2022العالمكأسباستضافةالمرتبطةوتلككماوالنقل،

وقالسفياإلقتصاديالتنوععنالناشئةالفرضاكتشاف

.2030الوطنيةقطررؤيةمنكجزءالمحلي،

فيماة،للدولاإليجابيالتوجهمناإلستفادةعلىالمجموعةتعمل

ولةالدهدفعنناشئةجديدةواستثماراتعملبفرصيتعلق

.الصناعةواألغذيةإنتاجفيالذاتياإلكتفاءتحقيقفيالمتمثل

الفرص

نقاط القوة والفرص



ق.ع.م.مجموعة استثمار القابضة ش

المقاوالت العامة

م.م.شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ

100%

المقاوالت المتخصصة

م.م.الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ

100%

(قطر)شركة واتر ماستر 

100%

.م.م.شركة الهندسة اإللكتروميكانية ذ

68.5%

قطر-شركة دباس للمقاوالت 

51% 

التجارة والتوريدات

شركة تريلكو المحدودة

100% 

.م.م.الشركة المتحدة للتوريدات ذ

100%

.م.م.شركة تريلكو لمواد البناء ذ

85%

هيكل المجموعة



.2006عامتأسست•
المنخفضوالتيارالحريقمكافحةأنظمةفيمتخصصةركةش•

ةالصناعيوالمنشآتوالسكنيةالتجاريةبالمجمعاتالمرتبطة

يبالتركوأدواتاإلنارةفيمتخصصةشركةأنهاكما.والعسكرية

.التطبيقاتلمختلفالكهربائية

:14001آيزوو9001:2015اآليزوشهاداتعلىحاصلة•

.18001:2007اآليزوو2015

الشركة المتحدة 

. م.م.لألنظمة الهندسية ذ

الشركة المتحدة 

. م.م.للتوريدات ذ

شركة تريلكو 

. م.م.المحدودة ذ

شركة واتر ماستر 

.  م.م.ذ( قطر)

.2002عامتأسست•

حريق،الإطفاءأجهزةتعبئةوإعادةصيانةفيوتختصاألقساممتعددةشركة•

وقايةالومعداتالصحيةواألدواتواإلنارةالكهربائيةاألدواتوصيانةتوريد

.الشخصية

واألدواتالسالمةمعداتمثلاألخرىالبناءموادبتوريدالشركةتقوم•

فيتخدامهااسيشاعالتيالمستلزماتمنوغيرهاوالسباكةواليدويةالكهربائية

.البناءمشاريع

تحمليالتاألقساممنالعديدمظلتهاتحتللتوريداتالمتحدةالشركةأسست•

و"ويس"التجاريتينالعالمتينشعارتحملالتيمنهادولية،تجاريةعالمات

لتانوالالتوالي،علىالشخصيةالوقايةومعداتالصحيةلألدوات"مان-هامر"

.للتوريداتالمتحدةللشركةحصريتانتجاريتانعالمتانتعتبران

2006عامتأسست•

الصرفمياهومعالجةالمياه،معالجةتقنيةفيمتخصصةرائدةشركة•

.اإلستشفاءومراكزالسباحة،حماماتجانبإلىالصحي،

جانبإلىالفرعية،المياهوشبكاتالمعالجة،محطاتتصميمالشركةتوفر•

.وصيانتهاوتشغيلهاوتركيبهاتصنيعها

.قطردولةفيمشروع170تنفيذمنتمكنت•

14001:2015آيزوو9001:2015اآليزوشهاداتعلىحاصلة•

.18001:2007اآليزوو

قطاعاتخدمةعلىتقوموالتجارةللتوريدكشركة1977عامتأسست•

والنقلوالبناءوالهندسةوالسالمةواألمنالمعلوماتتكنولوجيامنهامتنوعة

.اإلستهالكيةوالمنتجاتوالطاقةوالخدمات

يائيةالكيموالمواد،والكيميائيةالصناعيةالموادفيبالتجارةتختص•

.والصحةوالزراعةالمياهمعالجةووالنفظالغازبحقولالخاصة

لتجميلاومستحضراتالغذائيةالموادتوريدفيالرائدةالشركاتمنواحدة•

.قطردولةفياألخرىاإلستهالكيةوالمواد

شركاتنا التابعة



2005عامتأسست•

.اإلنشائيةالخدماتمنشاملةمجموعةبتقديمتقوممدنيةمقاوالتشركة•

واإلصالحانةوالصيوالبناءالتصميمومشاريعالمتكاملةالمشاريعيتنفيذقامت•
.القيميةالهندسةإلىإضافة

.ومتكاملمتميزمشروع70منأكثريتنفيذقامت•

هربائيةوالكالميكانيكيةواألعماللإلنشاءالداخليةأقسامهاعلىالشركةتعتمد•

التوريدسلسلةعلىمحدودوباعتماداإلنشائيةاألعمالمعظملتنفيذوالسباكة،

.الشركةخارجمن

14001:2004آيزوو9001:2008اآليزوشهاداتعلىحاصلة•

لعمراني االتطويرشركة

.م.م.للمقاوالت والتجارة ذ

دباسشركة 

.  م.م.قطر ذ–للمقاوالت 

الهندسة ة شرك

.م.م.اإللكتروميكانية ذ

شركة تريلكو 

. م.م.لمواد البناء ذ

.2005عامتأسست•

.قطرفيوالمقاوالتاإلنشاءاتخدماتقطاعفيرائدةشركة•

شركةفهي،المتنوعةوالمقاوالتوالكهربائيةالميكانيكيةباألنشطةالشركةتقوم•

صرفوالوالسباكةالتكييفأنظمةوصيانةوتركيبتوريدفيمتخصصة

لجهداتياروصيانةوتركيبتوريدفيتختصكماالمياه،وإمداداتالصحي

.المبانيوإدارةأمنوأجهزةالمنخفضالتيارأجهزةإلىباإلضافةالعالي

14001:2015اآليزوو9001:2015اآليزوشهاداتعلىحاصلة•

.45001:2018اآليزوو

.لبنان–القابضةدباسمعبالشراكة،2006عامتأسست•

.اإللكتروميكانيكيةالمقاوالتخدماتتقديمبتقوم•

يارتوأعمالوالسباكةوالكهربائيةالميكانيكيةاألعمالالشركةأعمالتشمل•

.الشوارعإنارةإلىباإلضافةالبياناتوشبكاتالمنخفضالجهد

لتخطيطواالتصميمأعمالخاللمنالمشاريعوتنفيذإدارةفيمتخصصةشركة•

.المتكاملةالمرافقإدارةوخدماتالكاملالتنفيذوحتىالشاملةوالهندسة

14001:2015آيزوو9001:2015اآليزوشهاداتعلىحاصلة•

.18001:2007اآليزوو

.2008عامتأسست•

والسقاالتاألنابيبدعاماتالسيماالبناءموادتوريدفيرائدةشركة•

.يةالخشبواأللواحالهندسيةواأللواحالصلبةواألخشاباللينةواألخشاب

ركاتشاألولبالمقاموهملعمالئهاالخشبيةالمنتجاتمنواسعةمجموعةتقدم•

انعالمصكماالحكوميةوالمشاريعاألخشابنجارةومصانعالمدنيةالمقاوالت

.واألفراد

9001:2015اآليزوشهاداتعلىحاصلة•

شركاتنا التابعة
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تحليل الربحية–مؤشرات مالية 

2021مارس 

مليون لاير قطري

2020مارس 

مليون لاير قطري

22.019.0إجمالي الربح

8.310.0صافي الربح

8.19,7صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

2021مارس 

%

2020مارس 

%

%25%26هامش إجمالي الربح

%13%10هامش صافي الربح
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إجمالي الربح صافي الربح صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

26% 25%

10%
13%

March 2021 March 2020

هامش إجمالي الربح مع هامش صافي الربح

Gross Profit margin Net Profit margin

%



العائد على المساهمين–مؤشرات مالية 

العائد على السهم

ح لعدد المعدل المرج/ صافي ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة 
األسهم المصدرة خالل الفترة

العائد على حقوق الملكية

**معدل إجمالي حقوق الملكية / صافي أرباح الفترة 

معدل إجمالي حقوق الملكية** 
2(/إجمالي حقوق الملكية في نهاية المدة+ إجمالي حقوق الملكية في بداية المدة )

:العائد على الموجودات

**معدل إجمالي الموجودات/ صافي ربح الفترة 

معدل إجمالي الموجودات ** 
2(/إجمالي الموجودات في نهاية المدة+ إجمالي الموجودات في بداية المدة ) 

0.010 

0.012 

March 2021 March 2020

العائد على السهم

QR

1.0%

1.2%

March 2021 March 2020

العائد على حقوق الملكية

%

0.6%

0.7%

March 2021 March 2020

العائد على الموجودات

%



المركز المالي والسيولة–مؤشرات مالية 

2021مارس 

مليون لاير قطري

2020ديسمبر 

مليون لاير قطري

1,384.11,374.0إجمالي الموجودات

مارس 

2021

%

ديسمبر 

2020

%

%6.0%6.1نقد وأرصدة بنكية

ذمم مالية وأرصدة مدينة أخرى و المطلوب من 

أطراف ذات عالقة

34.4%32.5%

إجمالي المبالغ المطلوبة من عمالء أعمال 

العقود

34.5%35.7%

%8.5%7.7مخزون

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح 

والخسارة

4.6%4.7%

%6.3%6.2ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

%6.3%6.5موجودات مالية أخرى غير متداولة

2021مارس 

مرة

2020ديسمبر 

مرة

1.431.42النسب المتداولة

1.301.27نسبة السيولة السريعة

:النسب المتداولة 

اجمالي المطلوبات المتداولة/ اجمالي الموجودات المتداولة

:نسبة السيولة السريعة

اجمالي المطلوبات( / المخزون–إجمالي الموجودات المتداولة )
المتداولة
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March 2021 Dec. 2020
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إجمالي الموجودات مكونات الموجودات*

نقد وأرصدة بنكية

ذمم وأرصدة مدينة أخرى 

ومطلوبة من أطراف ذات عالقة

مبالغ مطلوبة من عمالء أعمال 

العقود

مخزون

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

خالل الربح والخسارة

ممتلكات ومعدات واستثمارات 

عقارية

موجودات مالية أخرى غير 

متداولة

Dec. 2020

Mar. 2021

* Excluding Goodwill
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هيكل رأس المال ومعّدل اإلقتراض–مؤشرات مالية 

2021مارس 

مليون لاير قطري

2020ديسمبر 

مليون لاير قطري

1,384.11,374.0الموجودات

850.3842.0حقوق الملكية

533.8532.0المطلوبات

2021مارس 

%

2020ديسمبر 

%

%50.0%50.0الموجودات

%30.7%30.7حقوق المكلية

%12.7%12.5*إجمالي المديونية 

%6.6%6.8مطلوبات أخرى

2021مارس 

مرة

ديسمبر 

2020

مرة

1.631.63مضاعف حقوق المساهمين

0.610.61نسبة حقوق الملكية

0.410.42ةنسبة المديونية إلى حقوق الملكي

0.250.25نسبة المديونية

شوفإجمالي القروض تتضمن جميع التسهيالت البنكية وحسابات السحب على المك* 
إجمالي حقوق الملكية/  إجمالي الموجودات :  مضاعف حقوق المساهمين

إجالي الموجودات/  إجمالي حقوق الملكية : نسبة حقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية/  إجالي المديونية : نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

إجالي الموجودات/  إجمالي المديونية : نسبة المديونية
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الموجودات وحقوق الملكية والمطلوبات

الموجودات حقوق الملكية المطلوبات
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معدل االقتراض

مضاعف حقوق المساهمين
نسبة المديونية الى حقوق الملكية
نسبة حقوق الملكية
نسبة المديونية ا

مكونات هيكل رأس المال

الموجودات

حقوق الملكية

*إجمالي المديونية 

مطلوبات أخرى

Dec. 2020

Mar. 2021



المحتوى

1المقدمة

2البيئة التشغيلية

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

2021مارس 31

ألف لاير قطري

(غير مدققة)

2020ديسمبر 31

ألف لاير قطري

(مدققة)

الموجودات

الموجودات المتداولة

40,93139,937نقد وأرصدة لدى البنوك

211,661197,553ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

232,133236,278إجمالي المبالغ المطلوبة من العمالء مقابل عقود أعمال

19,72017,814موجود ت عقود

52,07656,576مخزون

556,520548,158إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة

41,43838,786محتجزات مدينة

31,00031,000موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

27,90427,904إستثمارات عقارية

711,492711,492الشهرة

2,853 2,297حق إستخدام موجودات

13,45813,837ممتلكات و معدات

827,589825,873إجمالي الموجودات غير المتداولة 

1,384,1091,374,031إجمالي الموجودات

2021مارس 31

ألف لاير قطري

(غير مدققة)

2020ديسمبر 31

ألف لاير قطري

(مدققة)

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

830,000830,000رأس المال

12,92812,928احتياطي قانوني

14,39814,398إحتياطي إعادة تقييم 

(138,910)(138,910)احتياطي آخر

122,149114,040أرباح مدورة

840,566832,457حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

9,7459,594حقوق األقلية غير المسيطرة

850,311842,051إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات المتداولة

9,2929,396حسابات السحب على المكشوف

211,984214,827قروض

1,781 1,402مطلوبات عقود اإليجار

9,3188,938مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

9261,165إلتز مات عقود

2,1463,686محتجز ت د ئنة

3,4063,466توزيعات أرباح مستحقة 

149,450142,296ذمم دائنة وأرصدة مستحقة 

387,924385,555إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة

124,914125,353قروض

9201,098مطلوبات عقود اإليجار

386812محتجزات دائنة 

19,65519,163مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

145,875146,426إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

533,799531,981إجمالي المطلوبات

1,384,1091,374,031إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات



بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

الثالثة أشهر المنتهية 

2021مارس 31

ألف  لاير قطري

(غيرمدققة)

الثالثة أشهر المنتهية 

2020مارس 31

ألف  لاير قطري

(غيرمدققة)

83,32976,120إيرادات

(57,120)(61,327)تكاليف مباشرة

 19,000 22,002الربحإجمالي

1,0318,419إيرادات أخرى 

(13,475)(12,639)مصاريف عمومية وإدارية

(3,894)(2,134)تكلفة التمويل

 10,049 8,260الفترةصافي ربح 

:إلىالعائد الفترةصافي ربح 

8,1099,682األممساهمي الشركة 

 368 151حقوق األقلية غير المسيطرة

 10,049 8,260للفترةصافي الربح 

:الدخل الشامل اآلخر

:بنود دخل شامل آخر ال يعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة خالل فترات الحقة

----الفترةإجمالي الدخل الشامل اآلخر عن 

للفترةإجمالي الدخل الشامل 
8,26010,049

:إجمالي الدخل الشامل العائد الى 

8,1099,682مساهمي الشركة األم

 368 151حقوق األقلية غير المسيطرة

الفترةإجمالي الدخل الشامل عن 
8,260 10,049 



شكراً لكم

إدارة عالقات المستثمرين

+974 44681810

Investor.relations@ihgqatar.com

www.ihgqatar.com.com
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