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ديسمبر 31

2021

باأللف لاير قطري

2022مارس 31

باأللف لاير قطري

1,418,226 1,368,753 اجمالي الموجودات

555,717 499,797 اجمالي المطلوبات

862,508 868,956 إجمالي حقوق المساهمين

858,123 866,697 حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة

بيان الربح أو الخسارة الموحد

بيان المركز المالي الموحد

2021مارس 

باأللف لاير قطري

2022مارس

باأللف لاير قطري

83,329 97,438 اجمالي االيرادات

22,002 20,841 مجمل الربح

26.4% 21.4% هامش الربح االجمالي

8,260 6,447 صافي الربح للسنة

8,109 8,573 ربح الفترة العائد الى مالكي الشركة

9.9% 6.6% هامش الربح الصافي

0.0098 0.0103 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•

استحواذعمليةعلى2022أبريل11فيالمنعقدةالعاديةغيرالعامةالجمعيةوافقت•
لمجموعة)بـالمعروفةالقابضةاليغانسيامجموعةعلىالقابضةاستثمارمجموعة
حواذاسعمليةخاللمنالتابعةشركاتهاو(.م.م.ذاإلداريةلالستشاراتإليجانسيا
.عكسي
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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 الخياطرسالنمحمدمعتزمحمدالسيد 1

اإلدارةمجلسرئيسنائب الخياطرسالنمحمدرامزالسيد 2

اإلدارةمجلسعضو الكواريالهديفيسلطانغانمخالدالسيد 3

اإلدارةمجلسعضو الكواريالهديفيسلطانغانمحمدالسيد 4

اإلدارةمجلسعضو الكواريالهديفيسلطانغانممحمدالسيد 5

اإلدارةمجلسعضو ثانيآلالعزيزعبدسحيمالشيخ 6

اإلدارةمجلسعضو الدرويشدرويشعبدهللاالسيد 7

اإلدارةمجلسعضو األنصاريحسنبثينةالدكتورة 8

اإلدارةمجلسعضو العبدهللاعبدهللاابراهيمالسيد 9

اإلدارةمجلسعضو الرحيمعبداحسانايادالسيد

للتجارةأورباكونشركةعنممثالا بصفته

والمقاوالت

10

اإلدارةمجلسعضو الدوامنةصادقمحمدمحمدالسيد

القابضةهاينسشركةعنممثالا بصفته

11

المنصب لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيسة اللجنة بثينة حسن األنصاري الدكتورة 

عضو اياد احسان عبد الرحيمالسيد 

عضو ابراهيم عبدهللا العبدهللاالسيد 

عضو محمد محمد صادق الدوامنة السيد 

عضو السيد مراد السهاونة

المنصب لجنة التدقيق وإدارة المخاطر

رئيس اللجنة عبدهللا درويش الدرويش السيد 

عضو ابراهيم عبدهللا العبدهللاالسيد 

عضو اياد احسان عبد الرحيمالسيد 

المنصب اإلسم

الرئيس التنفيذي للمجموعة  هنريك كريستيانسن

المالي للمجموعةالرئيس جيرارد باتريك هاتشينسون

للمجموعةمديرة  قسم الشؤون القانونية السيدة سناء دعكور

مدير الموارد البشرية للمجموعة السيد رياض السويطي

مجلس إدارة المجموعة

اإلدارة التنفيذية للمجموعة

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

المنصب اللجنة التنفيذية

رئيس اللجنة الخياطرسالنمحمدرامزالسيد

عضو اياد احسان عبد الرحيمالسيد 

عضو محمد محمد صادق الدوامنة السيد 
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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

(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 

2022مارس 

مليون لاير قطري

2021مارس 

مليون لاير قطري

20.822.0إجمالي الربح

6.48.3صافي الربح

8.68.1صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

2022مارس 

%

2021مارس 

%

%21.426.4%هامش إجمالي الربح

%6.69.9%هامش صافي الربح
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الربحية

مجمل الربح صافي الربح صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة

%21.4

%26.4

%6.6

%9.9

2022مارس  2021مارس 

هامش إجمالي الربح مع هامش صافي الربح

هامش مجمل الربح هامش صافي الربح

%



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 ) 

0.0103
0.0098

2022مارس  2021مارس 

العائد على السهم

QR

0.7%

1.0%

2022مارس  2021مارس 

العائد على حقوق الملكية

%

0.5%

0.6%

2022مارس  2021مارس 

العائد على الموجودات

%



المركز المالي والسيولة–مؤشرات مالية 

2022مارس 

مليون لاير قطري

2021ديسمبر 

مليون لاير قطري

1,369.01,418.2إجمالي الموجودات

مارس 

2022

%

ديسمبر 

2021

%

%5.6%6.1نقد وأرصدة بنكية

ذمم مالية وأرصدة مدينة أخرى و المطلوب من 

%45.4%41.0أطراف ذات عالقة

إجمالي المبالغ المطلوبة من عمالء أعمال 

%26.7%30.4العقود

%7.9%7.4مخزون

موجودات مالية بالقيمة العادلة خالل الربح 

%4.4%4.7والخسارة

%2.4%2.5ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

%7.6%7.9موجودات مالية أخرى غير متداولة

2022مارس 

مرة

2021ديسمبر 

مرة

 1.44 1.56النسب المتداولة

 1.31 1.42نسبة السيولة السريعة

:النسب المتداولة 

اجمالي المطلوبات المتداولة/ اجمالي الموجودات المتداولة

:نسبة السيولة السريعة

اجمالي المطلوبات( / المخزون–إجمالي الموجودات المتداولة )
المتداولة
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إجمالي الموجودات مكونات الموجودات*

نقد في الصندوق وأرصدة لدى

البنوك

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

مطلوب من أطراف ذات عالقة

موجودات عقود 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة

ممتلكات ومعدات وإستثمارات 

عقارية

موجودات مالية أخرى غير 

متداولة

Dec. 2021

Mar. 2022

* Excluding Goodwill
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نسب السيولة

النسب المتداولة نسبة السيولة السريعة



هيكل رأس المال ومعّدل اإلقتراض–مؤشرات مالية 

2022مارس 

مليون لاير قطري

2021ديسمبر 

مليون لاير قطري

1,368.81,418.2الموجودات

869.0862.5حقوق الملكية

499.8555.7المطلوبات

2022مارس 

%

2021ديسمبر 

%

%50.0%50.0الموجودات

%30.4%31.7حقوق المكلية

%12.2%10.9*إجمالي المديونية 

%7.4%7.4مطلوبات أخرى

2022مارس 

مرة

ديسمبر 

2021

مرة

 1.64 1.58مضاعف حقوق المساهمين

 0.630.61نسبة حقوق الملكية

 0.40 0.34ةنسبة المديونية إلى حقوق الملكي

 0.24 0.22نسبة 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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2022مارس  2021ديسمبر 

معدل االقتراض

مضاعف حقوق المساهمين
نسبة حقوق الملكية
نسبة المديونية إلى حقوق الملكية
نسبة المديونية

مكونات هيكل رأس المال

الموجودات

حقوق المكلية

*إجمالي المديونية 

مطلوبات أخرى

Dec. 2021

Mar. 2022



المحتوى

1المقدمة

2البيئة التشغيلية

3عرض األعمال

4الوضع المالي العام

5الملحق



بيان المركز المالي المرحلي الموحد 

2022مارس 31

لاير قطري

(غير مدققة)

2021ديسمبر 31

لاير قطري

(مدققة)

الموجودات

الموجودات المتداولة

39,797,65639,914,612نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

253,333,423305,180,752ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

15,879,31515,771,406مطلوب من أطراف ذات عالقة

199,914,271188,376,794موجودات عقود 

48,984,79855,661,065مخزون

557,909,463604,904,629إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

36,873,49937,481,787محتجزات مدينة

31,000,00031,000,000ارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس

15,109,07816,579,724حق إستخدام موجودات

2,530,2082,530,208إستثمارات عقارية

13,838,24014,236,748ممتلكات ومعدات

711,492,489711,492,489الشهرة

810,843,514813,320,956إجمالي الموجودات غير المتداولة

1,368,752,9771,418,225,585إجمالي الموجودات

2022مارس 31

لاير قطري

(غير مدققة)

2021ديسمبر 31

لاير قطري

(مدققة)

حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية

830,000,000830,000,000رأس المال

14,684,49914,684,499إحتياطي قانوني

(138,909,704)(138,909,704)إحتياطي آخر

160,921,714152,348,610أرباح مدورة

866,696,509858,123,405حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 

2,259,3194,384,967حقوق األقلية غير المسيطرة

868,955,828862,508,372إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات

المطلوبات المتداولة

8,834,9139,299,924السحب على المكشوف من البنوك

179,999,483233,616,478قروض

153,709,948160,530,347ذمم دائنة وأرصدة مستحقة الدفع

2,108,1302,131,634توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1,220,4641,262,223محتجزات دائنة

6,882,6656,974,284مطلوب إلى أطراف ذات عالقة

5,245,5325,651,461مطلوبات عقود اإليجار

358,001,135419,466,351إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

109,106,823103,271,000قروض

1,854,7591,332,268محتجزات دائنة

10,085,47511,408,971مطلوبات عقود اإليجار

20,748,95720,238,623مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

141,796,014136,250,862إجمالي المطلوبات غير المتداولة

499,797,149555,717,213إجمالي المطلوبات

1,368,752,9771,418,225,585حقوق الملكية وإجمالي المطلوبات 



بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد

الثالثة أشهر المنتهية 

2022مارس 31

لاير قطري

(غيرمدققة)

الثالثة أشهر المنتهية 

2021مارس 31

لاير قطري

(غيرمدققة)

97,438,36283,328,861إيرادات

(61,326,681)(76,597,016)تكاليف مباشرة

20,841,34622,002,180إجمالي الربح

701,2561,031,278إيرادات أخرى

(12,639,306)(13,123,012)مصاريف عمومية وإدارية

(2,134,213)(1,972,134)تكاليف التمويل

6,447,4568,259,939صافي ربح الفترة

:بنود الدخل الشامل األخرى

--الدخل الشامل اآلخر للفترة

6,447,4568,259,939إجمالي الدخل الشامل للفترة

:إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد إلى

8,573,1048,108,824األممساهمي الشركة 

151,115(2,125,648)حقوق األقلية غير المسيطرة

6,447,4568,259,939إجمالي الدخل الشامل للفترة

0.01030.0098العائد األساسي للسهم 



شكراً لكم

إدارة عالقات المستثمرين

+974 44681810

Investor.relations@ihgqatar.com

www.ihgqatar.com.com
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