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ديسمبر 31كما في 

2020

باأللف لاير قطري

2021

باأللف لاير قطري

1,374,031 1,418,226 اجمالي الموجودات

531,981 555,717 اجمالي المطلوبات

842,051 862,508 إجمالي حقوق المساهمين

832,457 858,123 حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة

بيان الربح أو الخسارة الموحد

بيان المركز المالي الموحد

ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

2020

باأللف لاير قطري

2021

باأللف لاير قطري

321,332 363,830 اجمالي االيرادات

72,708 92,799 مجمل الربح

22.6% 25.5% هامش الربح االجمالي

27,146 21,116 صافي الربح للسنة

23,365 26,325 ربح الفترة العائد الى مالكي الشركة

0.028 0.032 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•
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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 الكواريالهديفيسلطانغانمخالدالسيد 1

اإلدارةمجلسرئيسنائب الكواريالهديفيسلطانغانمحمدالسيد
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 واريالكالهديفيسلطانغانمعبدالعزيزالسيد
9

(تنفيذيغيرمستقل،)اإلدارةمجلسعضو أبولغدسميرالسيد
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 محمد وهبه

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد محمد غانم الهديفي الكواري

المراقب المالي للمجموعة السيد محمد هاشم الدن

للمجموعةمدير قسم الشؤون القانونية السيدة سناء دعكور

وعةمدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية للمجم السيد محمد رزق

مسؤول عالقات المستثمرين السيدة كريستين الصليبي

مجلس إدارة المجموعة

اإلدارة التنفيذية للمجموعة

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية



المحتوى

1المقدمة

2البيئة التشغيلية

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



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

(1إيضاح % )100

المقاوالت المتخصصة

م.م.الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ

100%

(قطر)شركة واتر ماستر 

(1إيضاح ) 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

على التوالي من خالل أحد شركاتها % 49و % 36.7تساوي . م.م.وشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ. م.م.ذ( قطر)تمتلك المجموعة نسبة ملكية في شركة واتر ماستر ( : 1)إيضاح 

%100ق بنسبة .ع.م.والتي تمتلكها مجموعة استثمار القابضة ش. م.م.التابعة وهي شركة تريلكو المحدودة ذ



.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 
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الربحية

إجمالي الربح صافي الربح صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

25.5%
22.6%

5.8%
8.4%

2021 2020

هامش إجمالي الربح مع هامش صافي الربح

هامش إجمالي الربح هامش صافي الربح

%

2021

مليون لاير قطري

2020

مليون لاير قطري

92.872.7إجمالي الربح

21.127.1صافي الربح

26.323.4صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

2021

%

2020

%

%22.6%25.5هامش إجمالي الربح

%8.4%5.8هامش صافي الربح
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اإليرادات المتكررة وغير المتكررة

اإليرادات المتكررة اإليرادات غير المتكررة

2021

مليون لاير قطري

2020 

مليون لاير قطري

56.452.8*اإليرادات المتكررة

307.4268.5**اإليرادات غير المتكررة

363.8321.3إجمالي اإليرادات

2021

مليون لاير قطري

2020

مليون لاير قطري

34.129.5تكاليف الموظفين

3.32.8اإليجار

2.12.5الرسوم المهنية والقانونية

2.53.0الممتلكات والمعدات-اإلهالك 

3.87.8حق استخدام األصول-االستهالك 

29.621.9أخرى
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مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف الموظفين اإليجار

الرسوم المهنية والقانونية الممتلكات والمعدات-اإلهالك 

حق استخدام األصول-االستهالك  أخرى

إيرادات الصيانة و ادارة المرافق*  
إيرادات المقاوالت و التجارة** 

تحليل الربحية–مؤشرات مالية 



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 ) 

0.032 

0.028 

2021 2020

العائد على السهم

QR

2.5%

3.3%

2021 2020

العائد على حقوق الملكية

%

1.5%

2.0%

2021 2020

العائد على الموجودات

%



المركز المالي والسيولة–مؤشرات مالية 

2021

مليون لاير قطري

2020

مليون لاير قطري

1,4181,374إجمالي الموجودات

2021

%

2020

%

%5.66.0%نقد وأرصدة بنكية

ذمم مالية وأرصدة مدينة أخرى و المطلوب من 

أطراف ذات عالقة

%45.437.6%

إجمالي المبالغ المطلوبة من عمالء أعمال 

العقود

%26.731.5%

%7.98.5%مخزون

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح 

والخسارة

%4.44.7%

%2.46.3%ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

%7.65.4%موجودات مالية أخرى غير متداولة

2021

مرة

2020

مرة

1.441.44النسب المتداولة

1.311.29نسبة السيولة السريعة

:النسب المتداولة 

اجمالي المطلوبات المتداولة/ اجمالي الموجودات المتداولة

:نسبة السيولة السريعة

اجمالي المطلوبات( / المخزون–إجمالي الموجودات المتداولة )
المتداولة

*مكونات الموجودات

نقد وأرصدة بنكية

ذمم مالية وأرصدة مدينة أخرى و 

المطلوب من أطراف ذات عالقة

إجمالي المبالغ المطلوبة من 

عمالء أعمال العقود

مخزون

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

خالل الربح والخسارة

ممتلكات ومعدات واستثمارات 

عقارية

موجودات مالية أخرى غير 

متداولة

2020

2021

*بإستثناء الشهرة 
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هيكل رأس المال ومعّدل اإلقتراض–مؤشرات مالية 

2021

مليون لاير قطري

2020

مليون لاير قطري

1,418.21,374.0الموجودات

862.5842.0حقوق الملكية

555.7532.0المطلوبات

2021

%

2020

%

%50.0%50.0الموجودات

%30.7%30.4حقوق المكلية

%12.7%12.2*إجمالي المديونية 

%6.6%7.4مطلوبات أخرى

2021

مرة

2020

مرة

1.641.63مضاعف حقوق المساهمين

0.610.61نسبة حقوق الملكية

0.400.42ةنسبة المديونية إلى حقوق الملكي

0.240.25نسبة 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

مكونات هيكل رأس المال

الموجودات

حقوق المكلية

*إجمالي المديونية 

مطلوبات أخرى

2020
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تحليل التدفق النقدي–مؤشرات مالية 

2021

مليون لاير قطري

2020 

مليون لاير قطري

(32.0)12.5األنشطة التشغيلية( المستخدم في/ ) صافي النقد الناتج من

(0.1)(4.0)صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

58.0(8.4)أنشطة التمويل( المستخدم في/ )صافي النقد الناتج من 

30.630.5النقد و شبه النقد في نهاية العام
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تحليل التدفق النقدي

األنشطة التشغيلية( المستخدم في/ ) صافي النقد الناتج من صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

أنشطة التمويل( المستخدم في/ )صافي النقد الناتج من  النقد و شبه النقد في نهاية العام
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ايرادات القطاعات

*المقاوالت التجارة معالجة المياه والصيانة ذات الصلة

2021

مليون لاير 

قطري

2020 

مليون لاير 

قطري

223.5219.5*المقاوالت

46.238.8التجارة

معالجة المياه والصيانة ذات 

الصلة

95.865.2

2021

مليون لاير 

قطري

2020 

مليون لاير 

قطري

21.832.2*المقاوالت

12.59.5التجارة

معالجة المياه والصيانة ذات 

الصلة

10.76.4
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*المقاوالت التجارة معالجة المياه والصيانة ذات الصلة
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أصول  القطاعات

*المقاوالت التجارة معالجة المياه والصيانة ذات الصلة

2021

مليون لاير 

قطري

2020 

مليون لاير 

قطري

413.2430.3*المقاوالت

190.7181.5التجارة

معالجة المياه والصيانة ذات 

الصلة

125.092.7

.يمثل قطاع المقاوالت قطاعي المقاوالت والتعاقدات المتخصصة* 

تقارير القطاعات–مؤشرات مالية 



المحتوى

1المقدمة

2البيئة التشغيلية

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

2021ديسمبر 31

ألف لاير قطري

(مدققة)

2020ديسمبر 31

ألف لاير قطري

(مدققة)

الموجودات

الموجودات المتداولة

39,91539,937نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

305,181231,403ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

188,377208,632موجودات عقود 

15,77117,428مطلوب من أطراف ذات عالقة 

55,66156,576مخزون 

604,905553,976إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غير المتداولة

37,48232,968محتجزات مدينة 

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

2,53027,904استثمارات عقارية 

711,492711,492شهرة 

16,5802,853موجودات حق االستخدام 

14,23713,837ممتلكات ومعدات 

813,321820,056إجمالي الموجودات غير المتداولة 

إجمالي الموجودات
1,418,2261,374,031

2021ديسمبر 31

ألف لاير قطري

(مدققة)

2020ديسمبر 31

ألف لاير قطري

(مدققة)

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 

830,000830,000رأس المال 

14,68412,928احتياطي قانوني 

14,398–احتياطي إعادة تقييم 

(138,910)(138,910)احتياطات أخرى 

152,349114,040أرباح مدورة 

858,123832,457حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

4,3859,594حقوق األقلية غير المسيطرة 

862,508842,051اجمالي حقوق المساهمين 

المطلوبات

المطلوبات المتداولة 

9,3009,396السحب على المكشوف من البنوك 

233,616214,827القروض

5,6511,781مطلوبات ايجار 

6,9748,938مطلوب إلى اطراف ذات عالقة

1,165–إلتزامات عقود

1,2623,686محتجزات دائنة

2,1323,466توزيعات أرباح مستحقة 

160,530142,296ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

419,466385,555اجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غير المتداولة 

103,271125,353القروض 

11,4091,098مطلوبات ايجار 

1,332812محتجزات دائنة 

20,23919,163مخصص مكافأة خدمة الموظفين

136,251146,426اجمالي المطلوبات غير المتداولة 

555,717531,981اجمالي المطلوبات 



بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

السنة المنتهية

2021ديسمبر 31

ألف  لاير قطري

(مدققة)

السنة المنتهية

2020ديسمبر 31

ألف  لاير قطري

(مدققة)

363,830321,332اإليرادات

(248,624)(271,031)تكاليف المباشرة 

92,79972,708اجمالي الربح

11,99325,095إيرادات أخرى

1,2853,651توزيعات أرباح من موجودات مالية 

3145,546ارباح ناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

(67,568)(75,432)مصاريف عمومية وإدارية 

(12,285)(9,843)تكاليف التمويل 

21,11627,146صافي ربح السنة 

:بنود الدخل الشامل األخرى

––الدخل الشامل اآلخر للسنة

21,11627,146إجمالي الدخل الشامل للسنة

:إجمالي الدخل الشامل العائد إلى

26,32523,365مساهمي الشركة األم

3,781(5,209)حقوق األقلية غير المسيطرة

21,11627,146إجمالي الدخل الشامل للسنة
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