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 إقرار تحمل املسؤولية:

أدناه، املسؤولية الكاملة )منفردين أو مجتمعين(  ناوتوقيعات ناالواردة أسماؤ  العليا التنفيذيةواإلدارة  نتحمل نحن، أعضاء مجلس إدارة الشركة

املعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة  نا قد بذلنا العناية الواجبة للتأكد من أنبأن نعلنعن املعلومات والبيانات املذكورة بهذه النشرة، و 

غفل أية معلومات تقلل من أهمية هذه املعلومات وشموليتها وكفايتلم صحيحة و 
ُ
 ها.ت

 

 

 

 

 

 

ًاإلدارة العلياو مجلس اإلدارة

ً

ًغانم بن سلطان الهديفي الكواري )الرئيس(السيد/ سعادة 

ً
ً

 السيد/ عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري )عضو( السيد/ خالد غانم سلطان الهديفي الكواري )نائب الرئيس(

ً
 

ًالسيد/ سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري )عضو( السيد/ محمد غانم سلطان الهديفي الكواري )عضو(

ً

ً

 الكواري )عضو(السيد/ عبد العزيز غانم سلطان الهديفي  السيد/ عبد هللا غانم سلطان الهديفي الكواري )عضو(

  



ً
 

 اشتية )عضو مجلس إدارة(موس ى السيد/ وائل  السيد/ حمد غانم سلطان الهديفي الكواري )عضو(

ً
ً

 باج )عضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذيغالسيد/ خليل جبرا د

 (للمجموعة

ً)عضو( السيد/ وفا عصام صوفان

ً

ًاإلدارة العليا

ً(الرئيس التنفيذي)وائل موس ى اشتية  السيد/

ً

ً

 

  



 

ستقوم الشركة بعد الطرح  يخضع هذا الطرح للوثائق التأسيسية للشركة ولقانون الشركات.و هناك أي سوق عامة لألسهم قبل الطرح. تكنلم 

ًبإدراج أسهمها في بورصة قطر. 

وّزع هذه
ُ
( مواطنون قطريون، )ثانًيا(  املسموح لهم باالكتتاب، وهم: القطريين املستثمرين إال في قطر وال ُيفتح باب االكتتاب إال أمام لنشرةا ال ت

ً
)أوال

ا( شركات قطرية مسجلة في دولة قطر
 
( جهات حكوميةمدرجة في بورصة قطرًو دولة قطًرمؤسسة في  جهات قانونية، )ثالث

 
توزيع . وال يجري ، و)رابعا

هذه القيود النشرة الحالية أو أي إعالن أو مواد أخرى متعلقة بالطرح أو نشرها في أية دولة باستثناء دولة قطر. وعلى من يحوزون هذه النشرة تدبر 

قانون األوراق الته )، وتعدي1933وأن يحرصوا على مراعاتها. لم يتم تسجيل األسهم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون األوراق املالية األمريكي لسنة 

رد وبناًء عليه، ال يجوز طرح األسهم أو بيعها أو تسليمها داخل الواليات املتحدة أو لحساب أو مصلحة أشخاص أمريكيين )بحسب التعريف الوا (.املالية

ً" من قانون األوراق املالية(.Sفي الالئحة اس "

شكل هذه النشرة جزًءا من أي عرض أو دعوة للبيع أو 
ُ
لتقديم أي عرض لشراء أي أوراق مالية غير األوراق املالية املرتبط  استدراجاإلصدار أو أي ال ت

أي شخص في أي بها أو االكتتاب بها، كما ال تمثل أي عرض أو دعوة للبيع أو اإلصدار أو أي طلب شراء لتلك األوراق املالية أو االكتتاب بها من جانب 

ًغير قانوني. ظروف يكون فيها هذا العرض أو الطلب

 الفصل الخاص بــــ الحالية تحمل نفس املعنى قرين كل منها فيالطرح نشرة وما لم يقتض السياق خالف ذلك، فإن املصطلحات الواردة في 

ًمن هذه النشرة. "املصطلحات"

ً

ً
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 بيان مخاطر الستثمار

أخذها في االعتبار، ُيرجى الرجوع إلى  هذه األسهمللحصول على معلومات حول املخاطر التي يجب على املستثمرين في 

ً.18إلى  11ة"( في الصفحات تحليل املخاطر الوارد في هذه النشرة )"عوامل املخاطر 

ً

ً

ا من األسهم العادية الحالية  49,800,000عدد ( ون(الحاليون املساهم)املؤسسون )الوارد تحت عنوان  القسميطرح املؤسسون )كما هو مبّين في  سهم 

مجموعة شركة لكل سهم من أسهم  ةقطري تريااًل 10"سهم الطرح"( بقيمة اسمية تبلغ  )وُيشار إليها مجتمعة بلفظ "أسهم الطرح" ومنفردة بلفظ

بموجب  كشركة ذات مسؤولية محدودة 2008مايو  11حسب األصول في  الشركة تأسست ."(الشركة" أو "مجموعة. )"ع.قستثمار القابضة ش.م.ا

، 474/2016قتصاد والتجارة رقم بموجب قرار وزير اال عامة قابضة ثم تحّولت إلى شركة مساهمة 2002لسنة  5قانون الشركات التجارية امللغى رقم 

من إجمالي رأس مال الشركة املصدر، وال  %60"(. تمثل أسهم الطرح الطرح" أو "االكتتابعام أولي )" طرحوذلك من خالل  2016 ديسمبر  12بتاريخ 

جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر أو  قطًر شركات قطرية مسجلة في دولة"(، املستثمرين األفرادُيفتح باب االكتتاب إال أمام املواطنين القطريين )"

االسمية  "(، وتمثل القيمةسعر الطرحللسهم )" ةقطري تريااًل 10.1. يبلغ سعر الطرح "(الجهات العتبارية)"املستثمرون من  ومدرجة في بورصة قطًر

ًريال قطري لكل سهم من أسهم الطرح.  0.1الطرح واإلدراج بواقع مصاريف رياالت قطرية باإلضافة إلى  10لكل سهم من أسهم الطرح 

 في 
ً
الحالية  لنشرةاتمتلك الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بعض أو جميع رأس املال املصدر لكل من الشركات التابعة الثمانية، وُيشار إليها منفردة

ً". التابعةشركات ال" ومجتمعة باسم "التابعةشركة الباسم "

"(. وتبلغ القيمة االسمية األسهمسهًما عادًيا )وُيشار إليهم مجتمعين بلفظ " 83,000,000 إلىريال قطري، مقسم  830,000,000 الشركة رأس مال

ًرياالت قطرية. وجميع األسهم مدفوعة بالكامل. 10للسهم الواحد 

. حصلت قابضة قطرية مساهمة عامةق. ومسجلة بدولة قطر كشركة ..عمش. ستثمار القابضةامجموعة االسم القانوني والتجاري للشركة هو 

وتمارس املجموعة  2016ديسمبر  12 ( فيش.م.ع.ق) قابضة قطرية عامة لتحويلها إلى شركة مساهمة وزارة االقتصاد والتجارةالشركة على موافقة 

ًأنشطة استثمارية متنوعة في مجال املقاوالت داخل دولة قطر.

بطلب إلى هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر إلدراج  إغالق الطرحتقدم الشركة قبل تاريخ كن هناك سوق عامة لألسهم قبل الطرح، وستتلم 

يحق لحاملي  .2017 فبراير  5األسهم في بورصة قطر. ومن املفترض أن يكون تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ االكتتاب، إن وجدت، بحلول 

تي أعلنتها الشركة بخصوص تلك األسهم بما يتماش ى مع السياسات واملقترحات التي أقّرها مجلس األسهم بعد استكمال الطرح الحصول على األرباح ال

ً.135" في الصفحة سياسة توزيع األرباح. ُيرجى مراجعة "امةاإلدارة والجمعية الع

التجارية  عن هيئة قطر لألسواق املالية وقانون الشركات األوراق املالية الصادر  دراجإ لنظام طرح و يخضع هذا الطرح للوثائق التأسيسية للشركة و 

ً.2015( لعام 11رقم )

ً. اعتمادها من قبل الهيئةوتسري ملدة ستة أشهر من تاريخ  ،وفًقا ملتطلبات هيئة قطر لألسواق املالية هذه لنشرةجرى إعداد ا

ًالتواريخ املتوقعة لألحداث الرئيسية املتعلقة بالطرح هي :

ً

ًحدثالًالتاريخ

ًاالكتتاب بدء تاريخ 2017ً ينايًر 8

2017ًيناير  22

2017ًيناير  29

 (خرينآ )يمكن أن يمتّد ألسبوعين االكتتابتاريخ إغالق 

ًتخصيص أسهم الطرح

ًرد فائض مبالغ االكتتاب )إن وجدت(2017ًفبراير  5

 في بورصة قطرقبول تداول األسهم ً)بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية( 2017 فبرايًر
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 هام إشعار 

ً

ل  الطرح هذهنشرة الغرض من املعلومات الواردة في  ِّ
ّ
 هو أن تشك

ً
االستثمار في األسهم وفًقا  َيبني عليه املستثمرون املحتملون قرارهم بخصوصأساسا

أي معلومات  لنشرةوبما يتفق مع الوثائق التأسيسية للشركة. ال تتضمن هذه ا ،لنشرةللطرح، وذلك بما يتفق مع الشروط واألحكام املبّينة في ا

لة
ّ
ق باستثماراتهم في أسهم الطرح.معلومات جوهرية،  من شأنها التأثير على قرارات املستثمرين املحتملين فأي كما أنه لم يتم إغفال  ،مضل

ّ
ًيما يتعل

بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم، مع مراعاة جميع الحقائق املبينة بهذه  لنشرةعلى املستثمرين املحتملين االطالع على جميع محتويات هذه ا

ًفي ضوء اعتباراتهم االستثمارية الخاصة. لنشرةا

شكل هذه  أسهم الطرحوطرح  لنشرةقد يتقيد توزيع هذه ا
ُ
في بلدان معينة بموجب القانون أو قد يخضع ذلك إلى موافقات تنظيمية مسبقة. وال ت

في  أسهم الطرحأو بنوك االكتتاب نيابة عنهم لشراء أي من  مدير الطرح و مستشار اإلدراجطرح للبيع أو دعوة من قبل املؤسسين أو الشركة أو  لنشرةا

في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع غير قانوني. يطلب  لنشرةمن مركز قطر للمال أو من داخله. وال يجوز توزيع هذه اأي بلد خارج دولة قطر أو 

االطالع على كافة هذه القيود ومراعاتها. ال  لنشرةوبنوك االكتتاب من األشخاص الحائزين لهذه ا مدير الطرح و مستشار اإلدراج املؤسسون والشركة و 

أو أي من بنوك االكتتاب أدنى مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة  مدير الطرح و مستشار اإلدراجؤسسين أو الشركة أو يتحمل أي من امل

 لتلك األسهم في أي دولة خارج قطر، وسواًء تم هذا االكتتاب أسهم الطرحبالبيع أو الطرح للبيع أو طلب أي شخص شراء 
ً

، سواًء كان مشترًيا محتمال

ًأو الطلب شفوًيا أو كتابًيا، ويتضمن ذلك البريد اإللكتروني.

أو توزيعها أو أي مواد أخرى خاصة  لنشرةلم ولن ُيتخذ أي إجراء في أي بلد آخر غير قطر من شأنه أن يسمح بالطرح العام لألسهم أو حيازة هذه ا

تخاذ هذا اإلجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، قد ال يتم طرح األسهم أو بيعها وذلك إذا تطلب األمر ا ،بالطرح أو الدعاية لألسهم، في أي بلد غير قطر

أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى أو نشرها في أي دولة إال في ظل ظروف يترتب عليها  هذهالطرح  بشكل مباشر أو غير مباشر، وال يجوز توزيع نشرة 

وطرح األسهم وبيعها،  لنشرةمراعاة القيود املتعلقة بتوزيع هذه ا لنشرةعلى من يحوزون هذه ا االمتثال ألي قوانين ونظم سارية في تلك الدولة. يجب

 لقوانين األوراق املالية في ذلك
ً
شكل  بما في ذلك القيود الواردة في الفقرات أدناه. وقد يشكل أي إخفاق في االمتثال لتلك القيود انتهاكا

ُ
الدولة. وال ت

ًيكون تقديم هذا الشخص فيها ذلك العرض أو الطلب أمًرا غير قانوني. دولةاء أي من األسهم من أي شخص في أي هذه عرًضا لشر الطرح  نشرة 

( أو قانون األوراق املالية قانون األوراق املاليةوتعديالته ) 1933لم ولن يتم تسجيل األسهم املطروحة بموجب قانون األوراق املالية األمريكي لعام 

منطقة داخل الواليات املتحدة وال يجوز طرحها أو بيعها داخل الواليات املتحدة أو لحساب أو لصالح شخص أمريكي )حسبما هو ُمعرَّف في ألية دولة أو 

 بقانون األوراق املالية األمريكي وقوانين األ 
ً
ملالية وراق االالئحة "إس" بموجب قانون األوراق املالية( إال بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل عمال

ًالسارية في الوالية.

أو أي وثيقة أخرى صادرة فيما يتعلق بالطرح على أي شخص داخل اململكة املتحدة. ويتعين االمتثال لكافة األحكام املعمول  لنشرةال يجوز توزيع هذه ا

بأسهم الطرح في اململكة املتحدة أو منها أو ترتبط ، وتعديالته، فيما يتعلق بأي عمل قام به يتعلق 2000بها في قانون الخدمات واألسواق املالية لعام 

ًبها بطريقة أخرى.

. وفي حال تم لنشرةال يجوز ألي شخص إعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات فيما يتعلق بهذا الطرح على نحو يخالف املعلومات الواردة في هذه ا

أو  مدير الطرح و مستشار اإلدراجتماد عليها بوصفها صادرة من املؤسسين أو الشركة أو تقديم هذا النوع من املعلومات أو التعّهدات، فيتعّين عدم االع

ن املستقلين. أي مستشار قانوني أو محاسبي أو أٍي من بنوك االكتتاب. يتعّين على كل مستثمر محتمل إجراء تقييم للطرح والرجوع إلى مستشاريه املهنيي

ي بيع يتم بموجبها، في أي ظرف من الظروف، بمثابة توصية لشراء أسهم الطرح أو إشارة ضمنية إلى عدم أو أ لنشرةوال ينبغي اعتبار تقديم هذه ا

كما ال يعني أن املعلومات الواردة بها صحيحة في أي وقت الحق. إال أنه من  لنشرةوجود تغيير في شؤون الشركة أو املجموعة منذ تاريخ إعداد هذه ا

مدير . ويعمل لنشرةللتغير حتى استكمال الطرح. وستجري هذه التغييرات عند الضرورة من خالل تعديل هذه ا شرةلناملمكن أن يخضع محتوى هذه ا

 عن أي شخص  ،، بي كا إف ذ.م.م، نيابة عن الشركة واملؤسسين فيما يتعلق باألمور املوضّحة في هذه النشرةالطرح و مستشار اإلدراج
ً
وال يعمل نيابة

أو مقابل االستشارات املقّدمة ألي شخص  مدير الطرح و مستشار اإلدراجي شخص مسؤولية تقديم الضمانات املمنوحة لعمالء وال يتولى أمام أ ،آخر

 آخر فيما يتعلق باألمور املوضحة في هذه النشرة.
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 إنفاذ األحكام واإلعالن باألوامر القضائية في قطر

عن محاكم أجنبية عما هو سائد في بعض الدول األخرى التي يعرفها املستثمرون. ففيما يختلف القانون القطري الخاص بإنفاذ األحكام الصادرة 

تنفيذ بالقانون القطري، تنّفذ املحاكم القطرية بشكل عام الحكم الصادر عن املحاكم األجنبية وفق الشروط املقّررة في الدول األجنبية مقابل  تعلقي

ع عليه الحكم بإجراءات التقاض ي في الحكم القطري وذلك طاملا كان )أ( الحكم األ 
ّ
جنبي نهائًيا وصادًرا عن محكمة مختصة، )ب( إخطار الطرف املوق

ية املنظورة املحكمة األجنبية وتمثيله على نحو صحيح، )ج( الحكم األجنبي ال ينتهك النظام أو اآلداب العامة لدولة قطر، )د( لم يتم الفصل في القض

ًمحل اختصاص قضائي حصري للمحاكم القطرية. في قطر و)هـ( أن القضية ليست

تنفيذ املتبادل لألحكام األجنبية مع الدول األعضاء األخرى بمجلس التعاون الخليجي، حيث تسري األحكام الصادرة عن محاكم أبرمت قطر معاهدة 

ًق شروط اإلنفاذ املنصوص عليها في املعاهدة.الدول األعضاء بمجلس التعاون الخليجي لدى محاكم الدول األعضاء األخرى باملجلس، شريطة تحّق 

 معلومات مالية

 2012من املعلومات املالية االفتراضية املجمعة للشركة لألعوام  لنشرةما لم ُيذكر خالف ذلك، تم استخالص املعلومات املالية املوّضحة في هذه ا

املدققة التاريخية  البيانات املاليةأن  بما .2016املراجعة للستة أشهر االولى لعام والبيانات املالية  2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و

ال تعكس الوضع أو األداء املالي  املدققة لهااإلدارة أن األرقام التاريخية ترى تشمل عشر شركات تابعة،  لشركة مجموعة استثمار القابضة كانت

 حولها شركة ديلويت دارة الشركة. واصدرتإ أعدتها مجمعةفتراضية إ بيانات ماليةم يقدتم ت لذلك، الصحيح
ً
 31للسنوات املنتهية في  اند توش تقريرا

ا لألداء للشركةشركات التابعة بالثماني  املركز املالي املرتبط املجمعة البيانات املاليةهذه  . تمثل2014و 2013و 2012ديسمبر  ، وبالتالي توفر عرض 

ًعادل.التاريخي للمجموعة على نحو 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، على أن تكون عملة التعامل والعرض املستخدمة من جانب املجموعة  املدققة البيانات املاليةتم إعداد 
ً
وفقا

ً هي الريال القطري.

ًترتيبات التقريب

قدمة في جداول مختلفة قد تتباين بشكل طفيف كما وأن . وبناًء عليه، فإن األرقام لنشرةتم تقريب بيانات مالية معينة في هذه ا
ُ
املبينة لنفس الفئة امل

ًاألرقام املبينة كإجماليات في جداول محددة قد ال تكون تجميًعا حسابًيا لألرقام التي تسبقها.

عد الشركة قوائمها املالية بالريال القطري. مع العلم أن الريال القطري يرتبط بالدوالر األمريكي ب
ُ
ريال للدوالر الواحد منذ  3.64سعر ثابت مقداره ت

. لكن ُيرجى العلم بأن هذه لنشرة، ولذلك فإن تحويل املبالغ من الدوالر األمريكي إلى الريال القطري تتم بهذا السعر لجميع الفترات في هذه ا2001يوليو 

الواردة  البيانات املاليةللشركة وكذلك املعلومات املالية املستخرجة من  اليةالبيانات املاألسعار ربما تختلف عن األسعار الفعلية املستخدمة في إعداد 

ً.لنشرةفي هذه ا

إلى الدوالر األمريكي أو الريال القطري بسعر محدٍد وذلك بحسب األحوال أو  لنشرةلم ُيقّدم أي تعهد بخصوص تحويل عملة معّينة ُمشار إليها في هذه ا

ًطالق.أي تعهد من هذا القبيل على اإل 

 معلومات عن السوق

بشكل عام تم الحصول عليها من أبحاث السوق واملعلومات املتاحة بيانات تاريخية خاصة بالسوق وتوقعات خاصة بالقطاع على  لنشرةتحتوي هذه ا

لديهم قناعة  ومستشار اإلدراجمدير الطرح خرى تعتبر موثوقة بشكل عام. وعلى الرغم من أن الشركة وأصادر مأو من  املعنية بالقطاع نشوراتاملو 

، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه املعلومات ولم ُيقّدم أي تعّهد بخصوص دقة املعلومات لنشرةكافية بدقة املعلومات الواردة في هذه ا

ًتحقق من مدى منطقية تلك املعلومات و التوقعات.مستشار االدراج لل اال انه تم بذل العناية الواجبة من قبل مدير الطرح و  أو كفايتها أو استيفائها

 البيانات المستقبلية

، بما في ذلك البيانات املتعلقة برؤى إدارة الشركة وتوقعاتها. ويتم التعامل مع عدم تيقنعلى بيانات مستقبلية تخضع ملخاطر و  لنشرةقد تحتوي هذه ا

. تعّبر البيانات املستقبلية عن لنشرةاملتعلقة بالحقائق الحالية والسابقة الواردة في هذه اجميع البيانات على أنها بيانات مستقبلية بخالف البيانات 

عات الحالية إلدارة الشركة فيما يتعلق بوضع الشركة و 
ّ
ونتائج عملياتهم وخططهم وأهدافهم وأدائهم املستقبلي وأنشطتهم التابعة شركات الالتوق
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ومجاالتهم وعملياتهم وأدائهم املستقبلي. وُيمكن التابعة شركات ال وضاع والفعاليات الداخلية للشركة و التجارية وكذلك توقعاتهم فيما يتصل باأل 

البيانات كلمات للمستثمرين املحتملين تعريف هذه البيانات املستقبلية على أنها ال تتعلق بالتحديد بالحقائق السابقة أو الحالية. من املمكن أن تشمل 

لحات أخرى تحمل معنى مماثل فيما يتصل بأي مناقشة تتعلق ط"، "تعتقد"، "تدرس"، "تخطط"، "تنوي"، "محتمل" وكلمات ومصمثل: "تتوقع"، "تقّدر

ًبتوقيت أو طبيعة األداء املالي أو التشغيلي املستقبلي أو أمور أخرى.

ي املجاالت الصناعية التي تعمل فيها وكذلك تصورها وتستند هذه البيانات املستقبلية إلى االفتراضات التي قامت بها الشركة في ضوء خبرتها ف

 عن العوامل األخرى التي ترى إدارة الشركة أنها مناسبة في
ً

ظل هذه  لالتجاهات السابقة واألوضاع الحالية والتطورات املستقبلية املتوقعة فضال

فهم أن هذه البيانات ال تضمن األداء أو النتائج املستقبلية، حيث ، فإنه يتعّين عليهم لنشرةالظروف. وبينما يطلع املستثمرون املحتملون على هذه ا

ية تستند إنها تنطوي على مخاطر وعدم يقين )وبعضها خارج سيطرة إدارة الشركة( وافتراضات. وُرغم أن إدارة الشركة ترى أن هذه البيانات املستقبل

على دراية بأن هناك العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على الوضع املالي  إلى افتراضات معقولة، فإنه على املستثمرين املحتملين أن يكونوا

لة أمور أخرى، الفعلي للشركة أو نتائج عملياتها وتؤدي إلى نتائج تختلف جوهرًيا عن تلك الواردة في البيانات املستقبلية. وتشمل تلك العوامل، من جم

ً.لنشرةملخاطرة" في هذه اتلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل ا

 لهذه العوامل، تحذر إدارة الشركة من اعتماد املستثمرين املحتملين الزائد على أٍي من البيانات املستقبلية. عالوة على ذلك، 
ً
ال تتناول هذه ونتيجة

ث أو مدى تأثيرها البيانات املستقبلية سوى الفترة التي تم إعدادها خاللها وقد تنشأ مخاطر وشكوك أخرى من وقٍت آلخر، ويستحيل توقع تلك األحدا

. وباستثناء ما يقتضيه القانون القطري أو لوائح هيئة قطر لألسواق املالية أو قواعد بورصة قطر، فإن إدارة التابعةشركات العلى الشركة و/أو 

 .لنشرةبعد تاريخ إصدار هذه ا لنشرةالشركة ليس عليها، كما ال تعتزم، تحديث أو تنقيح البيانات املستقبلية الواردة في هذه ا

ً  
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 التقييم منهجيات

اشر، يمكن استخدام عدد من منهجيات التقييم املختلفة واملحتملة من أجل تقييم قيمة الشركة. ونظًرا ألن الشركة تعمل، بشكل مباشر أو غير مب

قة مكرر قيمة طريالنقدية املخصومة ومكررات األرباح و باستخدام التدفقات ،، فإن أسلوب "تقييم مجموع األجزاء"التابعةشركات لكشركة قابضة ل

هو أحد األساليب الرئيسية املستخدمة لحساب التقييم الضمني للشركة. ويمكن  ،قبل الفوائد و الضرائب و االستهالك و االطفاء املنشأة إلى العائد

ق بتحديد سعر الطرح بناء على أساليب التقييم هذه.
ّ
 ي املالك املباشر أو غير املباشر الشركة هجدير بالذكر أن  إجراء تقييم مناسب فيما يتعل

ًح:كما في تاريخ هذا الطر التابعة شركات الللحصص التالية في 

ً)املقاول الرئيس ي(

ًمن شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة )ذ.م.م(؛ 51% .1

ً)املقاولون املتخصصون(

ًقطر )ذ.م.م(؛ -من شركة دباس للمقاوالت  51% .2

ً؛)ذ.م.م( شركة الهندسة اإللكتروميكانيكيةمن  68.5% .3

ً)ذ.م.م(؛  الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةمن  60.4% .4

ً؛)ذ.م.م(من شركة واتر ماستر )قطر(  63.3% .5

ً)املوردون والتجار(

ً؛)ذ.م.م(من شركة تريلكو املحدودة  100% .6

ًو ؛)ذ.م.م(من الشركة املتحدة للتوريدات  75.5% .7

ً.)ذ.م.م(من شركة تريلكو ملواد البناء  %85و .8

وكذلك االنتباه إلى أن سعر تداول األسهم اليومي بعد الطرح ربما يكون أعلى أو أقل  ،لشركةليتعّين على املستثمرين املحتملين إجراء تقييمهم الخاص 

 لنشرةمن سعر الطرح، وربما يعكس بدقة القيمة األساسية للشركة أو ال يعكسه بالضرورة. وعلى املستثمرين املحتملين على وجه الخصوص قراءة ا

ً".ةخاطر الحالية بالكامل وفهمها، بما في ذلك قسم "عوامل امل

خالل تقييم قيمة  القطاعوأبحاث ضافة ملعلومات عامة عن األسواق، إلبا التابعة،شركات ال اتباملعلومات املقّدمة من جانب إدار  تمت االستعانة

 البياناتلسابق و املعلومات واإلرشادات الخاصة باألداء ا التابعةشركات ال اتإدار  قدمتو  راضات املالية املحّددةبعض االفتتم وضع كما  .الشركة

، حيث وضع كل فريق من فرق اإلدارة خطط العمل للقطاعاملالية لألنشطة التجارية وخطط العمل بما في ذلك التوقعات املالية والرؤى املحّددة 

. وقد تم تحليل حول السوق  . وتستند االفتراضات الرئيسية في خطط العمل على كٍل من بيانات االستشاريين الخارجيين ورؤى اإلدارةالتابعةشركات لل

ً.قطاعلل املقارن كذلك إجراء التحليل  و  ،لفهم اتجاهات األداء السابق والحالي موضوعيتها، في، التي نعتقد هذه املعلومات

 عن االفتراضات يعتمد أي تقييم على عدد من العوامل من بينها أساليب التقييم املستخدمة، والتوقعات املالية، واملقارنة بين الشركات املماثلة
ً

، فضال

 ،يمة الشركةالرئيسية املستخدمة. ومن املهم اإلشارة إلى أنه على كل مستثمر إجراء تقييم فيما يتعلق بما إذا كان يعتقد أن سعر الطرح يعكس بدقة ق

ًوما إذا كان يتعّين عليه االستثمار في الطرح من عدمه.

بناء  بارتنًر من قبل بيتي خبرة عامليين هما كي بي ام جي قطر و رودل 2015برمديس 31ق.ع كما في ة ش.م.لقد تم تقييم شركة مجموعة استثمار القابض

شركة و قد تم تقييم املجموعة باستخدام منهجيات الاملعلومات املالية املستقبلية واالفتراضات املبينة عليها والتي أعدتها ووقعت عليها إدارة ى عل

 يير التقييم الدولية. تم استخدام املنهجيات التالية للوصول الى القيمة العادلة لحقوق امللكية للمجموعة: معتمدة عاملية و متوافقة مع معا
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ً(،DCFطريقة التدفقات النقدية املخصومة ) (أ)

ً(،/EPطريقة مكرر السعر إلى العائد ) (ب)

ً(.EBITDA /EV)طريقة مكرر قيمة املنشأة إلى العائد، قبل الفوائد و الضرائب و االستهالك و االطفاء  (ت)
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 امللخص

 ،اال في حدود العمل الذى قاموا به حسب خطاب التكليف ال يتحمل القائمون على هذا امللخص أي مسؤولية مدنية إال على أساس هذا امللخص

ًمعلومات مضللة أو غير دقيقة أو غير متسقة بصورة جوهرية عند قرائته مع األجزاء األخرى للنشرة.في حالة وجود ذلك كو 

 واردة في مواضع أخرى من الاملهذا ويتعّين االطالع على معلومات 
ً

. ويتعّين أن يستند أي قرار لنشرةخص بوصفها مقدمة ملعلومات أكثر تفصيال

ليس على و  ،"ةككل، بما في ذلك املعلومات املفّصلة في "البيانات املستقبلية" و"عوامل املخاطر  لنشرةاهذه باالستثمار في أسهم الطرح على دراسة 

ًأساس هذه املعلومات املوجزة.

. وحصلت قطرية قابضة . ومسجلة بدولة قطر كشركة مساهمة عامةع.قش.م. ستثمار القابضةامجموعة االسم القانوني والتجاري للشركة هو 

تعمل املجموعة في مختلف  .2016بر ديسم 12( في ..ق.ع)ش.مقابضة لتحويلها إلى شركة مساهمة قطرية  وزارة االقتصاد والتجارةالشركة على موافقة 

رأس املال املصدر الخاص بكل  كاملداخل دولة قطر. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو  في مجال املقاوالت أنواع االستثمارات

ًمن الشركات التابعة الثمانية. شركة

وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ  الطرح هذهسهم كما في تاريخ نشرة  83,000,000ريال قطري مقسم إلى  830,000,000 املصدر  ويبلغ رأس مال الشركة

ًمدفوعة بالكامل. املصدرة جميع األسهمالقيمة االسمية لرياالت قطرية. و  10القيمة االسمية للسهم الواحد 

 األهداف واألنشطة

إلى جانب أي أغراض أو تعهدات أخرى ترى الشركة أنها  ،لشركاتال تختلف أغراض الشركة كثيًرا عن تلك املتعلقة بأي شركة قابضة بموجب قانون ا

 لقانون الشركاتوتكون أغراض تخدم أعمالها أو تنّوعها أو اتساع نطاقها من وقت آلخر، 
 
ًما يلي: الشركة وفقا

ً.تساهم فيهاأو التي  لها املشاركة في إدارة الشركات التابعة .1

ًاملالية. واألوراقفي األسهم والسندات  أموالهااستثمار  .2

ً.لها الدعم الالزم للشركات التابعة توفير  .3

تملك حقوق امللكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق املعنوية،  .4

ً.جهاواستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خار 

 حدود الفي تملك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها  .5
ً
ًلقانون.ل املسموح بها وفقا

، فإن الشركة هي لنشرةبوصفها املالك القانوني ملجموعة الشركات. وحتى تاريخ إعداد هذه ا ،يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في العمل كشركة قابضة

ًللشركات التالية: ،ملباشراملباشر أو غير ا ،املالك القانوني

ًاملتبقية. %49نسبة متلك ايهم شيخ السوق يو  ،من شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م. 51% .1

ًاملتبقية. %49وتمتلك شركة دباس القابضة نسبة  ،قطر ذ.م.م. -من شركة دباس للمقاوالت  51% .2

ً.املتبقية %31.5نسبة  توم الحاجأ ويمتلك ،شركة الهندسة اإللكتروميكانيكيةمن  68.5% .3

ًاملتبقية. %39.6، و يمتلك محمد علي و وفا صوفان نسبة ذ.م.م الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةمن  60.4% .4

ً.املتبقية فتملكها مجموعة املياه القابضة %36.7أما نسبة  ،من شركة واتر ماستر )قطر( ذ. م. م. 63.3% .5

ً .من شركة تريلكو املحدودة ذ.م.م 100% .6
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ً.ملكها وفا صوفانياملتبقية ف %24.5أما نسبة  ،من الشركة املتحدة للتوريدات ذ م م. 75.5% .7

ًاملتبقية، فيمتلكها عالء أيوب. %15أما نسبة  ،من شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م. %85و .8

 نقاط القوة التنافسية

تتسم بنقاط القوة التنافسية املوضحة أدناه، التي من شأنها تمكين الشركة من تنفيذ التابعة شركات الترى الشركة أن أعمالها التجارية وأنشطة 

 :استراتيجيتها ومواصلة نموها بنجاح

 .. وضع قوي في القطاع الذي تزاول فيه أعمالها1

ً.. القوة والخبرة واالستقرار املالي2

ً.الفنية ووفرة املوارد . الخبرة3

ً.. قاعدة العمالء املتنوعة4

ً.. املرونة التشغيلية والحضور الدائم5

 ستراتيجيةاال 

ًالتالية لدعم تحقيق رؤية شركاتها ورسالتها وأهدافها: تاستراتيجياعتمدت املجموعة اال 

أعلى املعايير لتحقيق الجودة بورفع كفاءة العمليات مع االلتزام صاريف من خالل ترشيد املالتابعة شركات المواصلة تحسين كل من عمليات  -1

ًوالسالمة.

في  ،التابعةشركات البكل شركة من وذلك من خالل اإلبقاء على فريق اإلدارة الخاص  التابعة،شركات التطبيق الطابع الالمركزي على إدارة  -2

 عن األداء العام للمجموعة
ً

بدقة، التابعة شركات الستراتيجيات ونتائج احيث سيتولى متابعة تنفيذ خطط و  ،حين يكون مجلس اإلدارة مسؤوال

ً.التابعةشركات الوذلك من خالل املناقشات واملراجعات بين مجلس اإلدارة وإدارة كل شركة من 

ًفي الوقت ذاته.تعزيز عالقة املجموعة بالعمالء الحاليين من خالل االستجابة ملطالبهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة  -3

واالستفادة منها من أجل زيادة نسبة النجاح في الحصول على  القطاع،ستراتيجية ومشاريع مشتركة مع الشركات الرائدة في ابناء شراكات  -4

ًمشروعات جديدة وتدعيم العالمة التجارية للمجموعة وسمعتها.

عن طريق االهتمام باألسواق التي يمكن للمجموعة فيها االستفادة من خبراتها الحفاظ على نمو اإليرادات والربحية من خالل تحديد املشروع  -5

ًهوامش ربح مرتفعة. ينتج عنهاومن خالل استهداف مشاريع متخّصصة  ،وسجلها الحافل باإلنجازات

والوضع  القطاعيةيتفق مع املعايير  اعتماد أحد األوضاع املالية املعتدلة التي تعكس هيكل رأس مال مستدام ومتزن ونسب الروافع املالية بما -6

ًاملالي املتماسك لضمان تحقيق االكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات رأس املال الحالي والحفاظ على مستويات سيولة سليمة.

 النهائي املتمثل فيفي أعمال تجارية جديدة وتكميلية داخل دولة قطر وداخل املنطقة، األمر الذي من شأنه تعزيز تحقيق الهدف  االستثمار -7

ًتعزيز قيمة املجموعة لصالح مساهميها.

وذلك من خالل توفير فرص تدريب املوظفين وتأهيلهم من أجل استقطاب أفضل املوظفين املتاحين  ،تعزيز بيئة عمل تشجع على االرتقاء املنهي -8

 عن تطويرهم واإلبقاء عليهم.
ً

ًلشغل مناصب هامة فضال
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 (الحاليون املساهمون املؤسسون )

ًوقبل الطرح مباشرة. لنشرةكما في تاريخ هذه ا ،سهم( 83,000,000من رأس مال الشركة املصدر )إجمالي  %100يملك املؤسسون نسبة 

 عوامل املخاطرة

طر. ونورد تفاصيل اخامليتعين على املستثمرين املحتملين في هذا الطرح أن يضعوا في االعتبار أن أي استثمار في األسهم ينطوي على درجة معينة من 

إلى  11صفحة من  لنشرةفئات املخاطر التالية التي قد يكون لها تأثير على أي قرار لالستثمار في القسم الوارد تحت عنوان "عوامل املخاطرة" في هذه ا

18:ً

 .ًاملخاطر املتعلقة باملجموعة بوجه عام

 ًالخاصة بكل منها.والعمليات التجارية التابعة شركات بال املخاطر املتعلقة

 .ًاملخاطر املتعلقة بالطرح وأسهم الطرح وسوق التداول
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 عوامل املخاطرة

وأعمال كل شركة من املجموعة ب، ينبغي على املستثمرين املحتملين أن يدرسوا بعناية عوامل املخاطرة ذات الصلة أسهم الطرحقبل االستثمار في 

شركات ال. وال تقتصر األمور التي تواجهها الشركة و لنشرةى جانب جميع املعلومات األخرى الواردة في هذه اإل واملخاطر املتعلقة بالطرح،التابعة شركات ال

األخرى غير املعروفة في الوقت الراهن أو التي تعتقد املجموعة في في االمور  عدم اليقينفقط؛ إذ أن املخاطر و عدم اليقين على هذه املخاطر و التابعة 

املعنية أو ربما تؤثر على نجاح التابعة شركة العلى الوضع املالي للشركة أو  تأثير جوهري سلبييست جوهرية قد يكون لها أيًضا الوقت الحالي أنها ل

املعنية أو وضعها املالي التابعة شركة الأعمالها. وفي حالة وقوع أي من هذه املخاطر أو مجموعة منها بالفعل، فقد يؤثر ذلك سلًبا على عمل الشركة أو 

ويخسر املستثمرون جميع استثماراتهم أو جزًءا منها. وعالوة على ذلك، قد  أسهم الطرحأو نتائج عملياتها. وفي حالة حدوث هذا، فقد يهبط سعر 

 بيانات مستقبلية تنطوي هي األخرى على مخاطر  لنشرةتتضمن هذه ا
ً
للمجموعة بشكل جوهري عن . وقد تختلف النتائج الفعلية عدم يقينو  أيضا

ً:تلك املتوقعة في البيانات املستقبلية نتيجة عوامل معينة منها املخاطر التي تواجهها املجموعة على النحو املبين فيما يلي

 املخاطر املتعلقة باملجموعة بوجه عام

ً:النمو االقتصادي القطري باملعدل ذاته ار ستمر مخاطر عدم ا

وبالتالي الشركة  التابعة،شركات الوكل من موجوداتهم التشغيلية األساسية في قطر، ويتوقف أداء كل شركة من  ،بعةات التاتوجد الشركة و الشرك

ًحيث أن إيراداتها ستتوقف فقط على عملياتها في قطر. ،على األوضاع االقتصادية في قطر. وقد يؤثر أي تراجع في االقتصاد على نمو املجموعة ،نفسها

إلى أن دولة قطر قد شهدت نمًوا اقتصادًيا على مدار السنوات األخيرة والسابقة، وال يوجد ما يضمن أن ذلك النمو سيستمر في ضوء وتجدر اإلشارة 

 عن أن الركود االقتصادي العالمي الكبير 
ً

إذا تحول فعلًيا إلى تراجع قوي في الطلب -اعتماد االقتصاد بشكل كبير على قطاع الهيدروكربونات، فضال

ًقد يؤثر سلًبا على التوقعات املستقبلية املتعلقة بوضع الحسابات الخارجية واملوازنة وتوقعات النمو لدولة قطر. -ى النفط والغاز وسعر كل منهماعل

د من مصادر أضف إلى ذلك، أن ثمة مخاطر قد تنشأ إذا قررت الحكومة تنفيذ سياسة مالية أو نقدية جديدة. وقد ُيسهم عدم التنوع الجغرافي في الح

ًإيرادات املجموعة حال تأثر السوق املحلي بشكل سلبي.

ًمخاطر التضخم: 

شهًرا، األمر الذي ُيعزى  12على مدار  %3.4بنسبة  2015أدت زيادة النمو السكاني وزيادة الطلب إلى تضخم أسعار املستهلك، حيث ارتفعت األسعار في 

ى الرغم من أن وزارة التخطيط التنموي واالحصاء تتوقع أن تظل معدالت التضخم أعلى من بشكل أساس ي إلى ارتفاع اإليجارات السكنية. وعل

نى لهم دائًما املعدالت التاريخية األخيرة، إال أنها ال تتوقع االستمرار على هذه الوتيرة. وال يوجد ما يضمن أن الحكومة أو مصرف قطر املركزي سيتس

في  الذي لوحظعليه في السوق العقاري أو السيطرة على التضخم. وإضافة إلى ذلك، فإن االتجاه االنكماش ي تحقيق االستقرار في األسعار أو الحفاظ 

 السوق العقاري 
ً
 قد ال يكون كافًيا لتعويض زيادة أخرى في معدل التضخم األساس ي.مؤخرا

ًمخاطر سياسية:

ا، وعلى الرغم من االستقرار النسبي الذي تنع
ً
م به في ضوء الشكوك املستمرة التي تحيط بدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األوسع نطاق

ول من عام أل دولة قطر، إال أن البيئة االقتصادية الدولية عادة ما تعتمد بشكل كبير على املتغيرات االقتصادية القابلة للقياس. وبدًءا من النصف ا

، شهدت عدد من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، اضطرابات خطيرة أدت إلى حدوث اضطرابات مدنية وتدخل عسكري أجنبي 2011

 عن تغيير الحكومات في تلك الدول.
ً

ًفضال

ًالتابعة.شركات أداء الشركة وال ؤثر علىتربما كما أن التوترات التي تشهدها املنطقة . 

ًطر متعلقة باالقتصاد العالمي:مخا

مثقلة  بقيتبوتيرة متوسطة ومتباينة، حيث أن عملية االنتعاش الطويلة من األزمة املالية العاملية  2015استمر االقتصاد العالمي في النمو خالل 

 
ً
تضطرها إلى خفض  قطر  ا على دولةبتسويات مالية غير مكتملة بعد األزمة. وإذا تردت األوضاع االقتصادية مرة أخرى، فقد يفرض ذلك ضغوط
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، على الرغم من إمكانية االستفادة من 2020و 2016وتأخير املشاريع في مجالي اإلنشاءات والطاقة على مدار الفترة بين عامي  ،النفقات املحلية

يوًما ما في املستقبل، العامة ق النقدي واملوازنة موجوداتها األجنبية في تمويل أي عجز في االقتراض الخارجي. وتدرك قطر أنها قد تتعرض للعجز في التدف

ي سلبي على وأي تدخل تقوم به قطر لتحمل مسؤولية املديونيات املالية عن الشركات اململوكة للدولة أو غير اململوكة للدولة قد يكون له تأثير جوهر 

ًويقلل املبالغ املتاحة لتمويل املشاريع الجارية واملستقبلية.  ،ويحتمل أن يحمل الدولة مديونيات إضافية ،االقتصاد وعلى الوضع املالي للدولة

ًمخاطر متعلقة بنظم و تكنولوجيا املعلومات الخاصة باملجموعة: 

 عن رص
ً

َمت النظم املحاسبية وتكنولوجيا املعلومات الخاصة باملجموعة كي يتسنى لها االستفادة من مواردها بأقص ى كفاءة ممكنة فضال د ومراقبة ُصمِّ

قد  املحاسبة، تكنولوجيا املعلومات ونظام للحد من مخاطر بوضع أدوات الرقابة السليمة على الرغم من االلتزامجميع جوانب عمليات املجموعة. و

 يؤدي حدوث أي عطل في هذه األنظمة إلى توقف العمليات التجارية العادية للمجموعة، مما يتسبب في وجود تباطؤ كبير في الكفاءة اإلدارية

لًيا من حاوالتشغيلية خالل مدة هذا العطل أو بعد ذلك. وعالوة على ذلك، ال تضمن املجموعة أن النظم املحاسبية وتكنولوجيا املعلومات املستخدمة 

ستظل كافية ومالئمة )كلًيا أو جزئًيا( ألي من العمليات املستقبلية، كما ال تضمن عدم وجود حاجة إلى إجراء أي التابعة شركات القبل الشركة وجميع 

عملياتها. وبالرغم مما تقدم  على أعمال املجموعة أو مركزها املالي أو نتائج تأثير جوهري سلبيعمليات استبدال أو تعديل أو تحديث قد يكون ألي منها 

تعد كافية لضمان االلتزام بمتطلبات  باعتبارها شركة مدرجة ذكره، يرى أعضاء مجلس اإلدارة أن أنظمة إعداد التقارير املالية الخاصة باملجموعة

ًهيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر.

ًمخاطر قانونية:

العادية  للممارساتوفًقا  أسهم الطرحاملحاكم القطرية قد تطبق البنود التعاقدية لالكتتاب في  في حال رفع أي دعاوى ضد املجموعة في قطر، فإن

ً.أن يتم ذلك ألن القرارات واألحكام السابقة ال تخلق سابقة قانونية ملزمة في النظام القضائي القطري املعمول بها. إال أنه ال يوجد ضمان 

 وباإلضافة لذلك، ال يتم نشر أحكام املحا
ً
كم القطرية، ونتيجة لذلك، قد ال تمثل أي تجربة أو معرفة باألحكام السابقة للمحاكم القطرية أساسا

. ولذلك ستظل نتائج أي نزاعات قانونية في قطر تكون 
ً
 يمكن من خالله التنبؤ بالقرارات التي قد تتخذها املحاكم في قطر مستقبال

ً
املجموعة  موثوقا

دعي أو مدعى عليه في دعوى قضائية متعلقة بالشروط املنصوص عليها في وثائق الصفقة املرتبطة باألسهم أو غيرها غير أحد أطرافها، سواًء بصفتها م

)"اتفاقية  1958، وقعت قطر على اتفاقية نيويورك بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها عام 2003لعام  29مؤكدة. وفًقا للمرسوم رقم 

بما يتماش ى  نيويورك"(. وبناء على ذلك، متى انطبقت اتفاقية نيويورك على أية قرارات تحكيم أجنبية، فإن هذه القرارات، يجب االعتراف بها وتطبيقها

 عن أنه مع متطلبات اتفاقية نيويورك. وعلى الرغم من ذلك، يعد تطبيق قرارات التحكيم األجنبية في دولة قطر من األمور التي 
 

تحتاج إلى تطوير فضال

املتعارف عليه في ولذلك ال يوجد ما يضمن أن أي تحكيم متعلق باملجموعة قد يوفر الحماية ملصالح املستثمرين بنفس القدر  ،لم ُيختبر بشكل كبير

ً.أنظمة قضائية أخرًى

ًمخاطر متعلقة بالعمالة:

عاملة محلية صغيرة وتفتقر إلى عاملين يتمتعون بدرجة عالية من املهارة، العديد من  تفرض سوق العمل الخاضعة للتنظيم املحكم والتي توفر قوى 

ى القو املخاطر للمستثمرين. وعلى الرغم من التحضر شبه الكامل وانتشار املعرفة بالتعليم على نطاق واسع وارتفاع مستوى التوظيف، إال أن حجم 

 العاملة املحلية ال يزال محدود
ً
عتمد على املوظفين املغتربين، وال سيما في املناصب الفنية أو املهارات املهنية ت ة الشركة بشكل عامدار ، مما يجعل اا

املنخفضة. ومع ذلك، فإن األنظمة الصارمة التي تحيط بتوظيف العمال األجانب تعوق هذه العملية من خالل إضافة طبقات من البيروقراطية 

شكل الطبقة الكبيرة من السكان من العاملي والتكاليف العالية. وعالوة على ذلك، ال 
ُ
 ن املغتربين قوى عاملة متاحة نظر ت

ً
املعمول به لنظام الكفالة  ا

ً
 
ً. ومن الجانب اإليجابي، تعد تكاليف العمالة املنخفضة بمثابة ميزة للمستثمرين الذين يوظفون قوى عاملة ضخمة.حاليا

، يتعين على املقيمين في قطر بموجب عقود محددة املدة أن يكون وخروج الوافدين واقامتهمبتنظيم دخول  2015لعام  21وبموجب القانون رقم 

على الرغم من ضرورة الحصول على تصريح من لديهم القدرة على تغيير الوظيفة حاملا انتهت مدة عقدهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، 

 .2016روج الوافدين و اقامتهم  سوف يعمل بها ابتداء  من ديسمبر التعديالت على قانون تنظيم دخول و خ وهذه الحكومة.

التابعة شركات العلى قدرتها على استقطاب العمالة املاهرة واالحتفاظ بها. وإن لم تتمكن إحدى ها تعتمد أعمال وفيما يتعلق بالشركات التابعة، فان

ص موظفي اإلدارة العليا والوسطى الذين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة، مع عجزها من االحتفاظ باملوظفين ذوي الخبرة والكفاءة واملوثوقية وباألخ

 ومهنيين مهرة، فقد يؤثر ذلك سلب في الوقت ذاته عن تعيين موظفين فنيين
ً
على عمليات تلك الشركة. وال تزال مستويات الطلب على املوظفين من  ا
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 ،ويرجع ذلك إلى وجود عدد محدود من األفراد املؤهلين ،ل الفنية واإلنشائية مرتفعة في قطرذوي الخبرة واملوثوقية الذين لديهم خلفية عن األعما

ذات الصلة صعوبة في التابعة شركة الإضافة إلى املنافسة الكبيرة الكتساب املواهب. وبالتالي، فعندما يترك املوظفون املوهوبون العمل، فقد تواجه 

ًومصاريف إضافية لتأمين بديل لهم.توظيف من يحل محلهم وتتكبد تكاليف 

أو غيرهم من املوظفين الرئيسين اآلخرين في فقدان التركيز التابعة شركات القد تسبب خسارة أي عضو من كبار املسؤولين التنفيذيين في أي من 

نفيذها مثل التوسع في قدرات الشركة. وقد ستراتيجية محتملة وتاأو عدم القدرة على تحديد مبادرات  ،أو عدم تنفيذ العمليات بشكل جيد ،التنظيمي

ًأو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية.التابعة شركات اليؤدي وقوع أي من هذه األحداث إلى تأثير جوهري سلبي على أعمال أي من 

ً:املخاطر املقترنة باملعاشات ومكافآت نهاية الخدمة

كما هو معهود في منطقة الشرق األوسط واألسواق  ،ة بها أو تقدم مساهمات في أنظمة املعاشات ملوظفيهاال تتبنى املجموعة خطة معاشات خاص

نية التي الناشئة التي تزاول فيها املجموعة أعمالها. وعلى الرغم من ذلك، توفر املجموعة مخصصات مالئمة في حساباتها املالية للمدفوعات القانو 

نين املعمول بها فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة. ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن أن املبلغ الفعلي املستحق للموظف يتعين دفعها بموجب كافة القوا

كما ال يوجد ما يضمن أن التغيرات التشريعية أو  املخصص لذلك املوظف في حسابات الشركة،بعد انتهاء خدمته مع املجموعة لن يتعدى املبلغ 

 ايا إضافية غير منصوص عليها حاليتي تزاول فيها املجموعة أعمالها لن تقدم مز التنظيمية في األسواق ال
ً
ردة للموظفين. وفي حال تحقق املخاطر الوا ا

 فيما سبق، فإنها ستؤثر تأثير 
ً
 سلبًيا جوهري ا

ً
ًعلى أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائج عملياتها. ا

ًيدروكربونات و العرض و الطلب عليها: مخاطر متعلقة بأسعار الغاز الطبيعي و النفط و اله

  ،بشكل كبير الهبوط في أسعار الطاقة العاملية إلى جانب النمو السكاني املطرد وتطوير البنية التحتيةيقاوم حتى اآلن و االقتصاد القطري  ما زال
ً
 فضال

ى املتوقع أن تتبن ستنشأ بعض العقبات البسيطة حيث أن من. 2015عن تشغيل مشروع غاز برزان مما ساهم في تعزيز أداء دولة قطر على مدار عام 

ًالحكومة سياسة مالية أكثر تحفظ
 
شير إلى الحد من نطاق بعض جوانب برنامج االستثمار العام الكبير بقطر، في  ا

ُ
في السنوات املقبلة، وهناك دالئل ت

 2016في  %3.9النمو االقتصادي الفعلي إلى  يرتفع قلياًلتوقع أن . ومن امل2022حين ظهرت شكوك مرة أخرى بشأن استضافة الدوحة لكأس العالم 

ً.2015في  %3.7بعد أن بلغ 

 مجددسيشهد سوق النفط العالمي فترة متواصلة من العرض الزائد وال يوجد أي توقعات حول ارتفاع األسعار 
ً
. ومن املتوقع أن 2018قبل عام  ا

ًنشهد نمًو
 
ومع عودة ضخ النفط االيراني ارتفعت أسعار النفط مقارنة مع الفترة ك على مدار العامين املقبلين في املعروض العالمي يفوق االستهال ا

ًمصحوب املاضية
 
ًوغرب أفريقيا وكازاخستان. ونظًربمشروعات ضخمة ال تزال في طور التخطيط في أمريكا الشمالية والشرق األوسط  ا

 
لالنخفاض  ا

سجل قطر عجًز مة، من املتوقع أنالحاد في عائدات الحكًو
ُ
ًت

 
 بالتناسب مع 2017و 2016في املوازنة ما بين عامي  ا

ً
، ومع ذلك، سيظل هذا العجز ضئيال

ًاالقتصاد القطري.

بيعي في الدولة أعلى ، تظل إمكانيات قطاع الغاز الطتوشك على النفاذحقول النفط القطرية تدل فيه بعض اإلحصاءات على أن وفي الوقت الذي 

 بكثير. ووفق
ً
في حين تحتل  ، من حيث احتياطي النفط 13اإلحصائية لشركة بريتيش بتروليوم حول الطاقة بالعالم، فإن قطر تحتل املرتبة  نشرةلل ا

 املركز الثالث من حيث احتيا
ً
، تشير إلى أن احتياطي النفط القطري 2010عن ذلك، فإن مستويات اإلنتاج في عام  طي الغاز بعد روسيا وإيران. وفضال

 عام 50مر ملا يقرب من قد يست
ً
 عام 215في حين أن احتياطي الغاز الطبيعي قد يستمر لحوالي  ،ا

ً
ً.ا

ًاملؤسسين على ادارة الشركة: سيطرةباملخاطر املتعلقة 

من أسهم  %40، سيمتلك املؤسسون بنجاح جميع أسهم الشركة، وعند االنتهاء من عملية الطرح لنشرةيمتلك املؤسسون في تاريخ إصدار هذه ا

، بالسيطرة على قرارات مجلس اإلدارة أو التأثير عليها على األقل )بما في ذلك بعد اتمام عملية الطرحالشركة. وبناء على ذلك قد يحتفظ املؤسسون، 

ائل املهمة املتعلقة ومقدار توزيعات األرباح )إن وجدت( وتوقيتها وغير ذلك من املس املوازنةسياسة توزيع األرباح والخطط التوسعية واعتماد 

ً ،بالشركة(
 
عن السيطرة على قرارات املساهمين والتي تتطلب رأي األغلبية منهم. وعليه، قد يسيطر املؤسسون بشكل كبير على الشركة وعملياتها.  فضال

 لذلك، يتسنى للمؤسسين املساهمين أو مجلس اإلداًر موافقةومن ثم، قد يكون للمؤسسين قدرة على التأثير في جميع املسائل التي تتطلب 
 
ة. ونتيجة

ها فرض سيطرتهم على الشركة بطريقة قد ال تخدم مصالح املساهمين اآلخرين أو بطريقة قد تؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال املجموعة أو وضع

اسة األعمال تجاه املجموعة من جانب املؤسسين املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية. وإضافة إلى ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية و/أو سي
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ًر أي تضارب مماثل في املصالح سلبقد ينتج عنه ما يصب في مصلحة املؤسسين مع عدم مراعاة مصلحة املساهمين اآلخرين. وقد يؤث
 
أسهم على سعر  ا

ًبالسوق. املجموعة

ً :رباحاأل ع يتوز مخاطر متعلقة بسياسة 

 دير املجلس وبناء على توصيته وفقإلى املساهمين ومبلغ هذه األرباح إلى تق سيخضع أي قرار بشأن توزيع أرباح
ً
للوثائق التأسيسية. وقد يختلف مبلغ  ا

 ،واملتطلبات الرأسمالية ،واملركز املالي للشركة ،األرباح من عام آلخر. وسيعتمد توزيع األرباح على عدد من العوامل، من بينها األرباح املستقبلية

وعوامل أخرى  ،واألوضاع االقتصادية العامة ،والرصيد االئتماني املتاح للشركة ،االحتياطيات القابلة للتوزيعاألرباح و و  ،حتياطي القانونيومتطلبات اال 

األسهم تقيد قدرة املجموعة لإلعالن عن أرباح نقدية على  هناك أمور عديدة من املمكن أنيعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واآلخر. و 

 إعادة تسديد أيةو  ،تسهيالت ائتمانية قد تبرمها الشركة في املستقبل التعهدات التعاقدية في هذا الخصوص تجاه دائنيها في أيوتوزيعها من بينها 

  ،في املستقبلقد تنشأ خسائر متراكمة 
ً
أي أرباح على  توزيع. وال يوجد ضمان بشأن ما إذا كان سيتم قانون الشركات التجارية القطري عن أحكام  فضال

ً.القادمة اإلطالق، كما ال يوجد ضمان بشأن املبلغ، إن ُوجد، الذي سُيدفع في أي سنة من السنوات

ً:عن تطوير أعمال جديد التابعة هاعجز الشركة وشركاتمخاطر 

هو أنه سيتسنى لهم بعد إجراء الطرح تطوير وتنمية أعمالهم التابعة شركات ال لشركة و ثمة افتراض أولي لإلدارة فيما يتعلق بالتطوير املستقبلي ل

  إال أنهالخاصة. 
ً
  يوجد حتما

ً
  ما يضمن تحقيق التنمية والتطوير املرتقب. ونظرا

ً
ستمد أساسا

ُ
، التابعةشركات لمن النتائج املالية ل ألن قيمة الشركة ت

ًل جديدة من املحتمل أن يؤثر على قيمة األسهم وقدرة الشركة على دفع األرباح.عن تطوير أعماالتابعة شركات الفإن عجز 

ً :الضريبيةمخاطر  

 حاليالتابعة شركات ال تخضع الشركة و 
ً
  ،إلى الضرائب املفروضة على الشركات في قطر ا

ً
ئب القانون الضر إضافة إلى ضرائب أخرى على أرباحها وفقا

و/ أو التابعة شركات ال. ومع ذلك ال يوجد ما يضمن أن الدولة لن تفرض ضرائب أو رسوم إضافية على الشركة أو 2009لعام  21القطري رقم 

لية عملياتها في املستقبل، كما ال يوجد ما يضمن أنه لن يتم تعديل قوانين ولوائح الضرائب الحالية بقطر. أضف إلى ذلك أن أي عمليات مستقب

ًتخضع لفرض ضرائب عليها. للمجموعة خارج دولة قطر قد 

 والعمليات التجارية الخاصة بهاالتابعة شركات الاملخاطر املتعلقة ب

ً:خسارة العمالء و/ أو املوردين.الرئيسيينمخاطر 

ستراتيجية مع العديد من العمالء واملوردين. وفي حالة تضرر تلك ا، على مدار سنوات عديدة من العمل، عالقات التابعةشركات اللقد أقامت 

بمقتضاه منتجات أو خدمات أو تتسلمها ال تكون في التابعة شركة الالعالقات أو انتهاؤها أو عمل أي تعديل جوهري في البنود التعاقدية ستقدم 

ًأو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية.التابعة شركات العلى أعمال  تأثير جوهري سلبيصالحها، فقد يكون لذلك 

ً:عن املنافسةالتابعة شركات التؤدي التطورات التقنية إلى عجز عمليات إحدى  مخاطر أن 

 تشهد التقنيات والعمليات تطور 
ً
 مستمر  ا

ً
في قطاع اإلنشاءات في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن تؤدي التطورات التقنية الكبيرة إلى عجز العمليات  ا

 عن املنافسة، مما يؤثر سلبالتابعة شركات الوالتقنيات الحالية التي تستخدمها أي من 
ً
املعنية، والذي من التابعة شركة لعلى القدرة التنافسية ل ا

ًعلى أعمال تلك الشركة أو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية.  وهري سلبيتأثير جشأنه أن يكون له 

ًمخاطر تتعلق بانتاجية الشركات التابعة:

أو تمارس أنشطة  ،على الظروف االقتصادية والنمو االقتصادي في األسواق التي يتوفر لدى الشركة عمالء بهاالتابعة شركات التعتمد كل شركة من 

 وتعد تلك األسواق ذات قيمة نسبي أو تخطط الكتساب عمالء أو ممارسة أنشطة بتلك األسواق في املستقبل، ،بها
ً
شركات لللشركة. وال يتسنى ل ا

 سابقالتابعة شركات الالتحكم في معدل الطلب على منتجاتها. وقد شهدت األسواق التي يتوفر بها منتجات التابعة 
ً
معدل  فترات متفاوتة من حيث ا

 العرض والطلب مما أدى الحق
ً
إلى تقلب األسعار وهوامش الربح، ومثل هذه التقلبات الدورية في الطلب يكون لها تأثير مباشر على طلب املنتجات  ا

إلى  التابعة شركاتال. وقد يؤدي انخفاض الطلب و/أو زيادة العرض في السوق التي تتوفر بها منتجات إحدى التابعةشركات الالخاصة بكل شركة من 
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سلبي على الوضع املالي لكل شركة من جوهري ، مما يكون له تأثير التابعةشركات الأو انخفاض كبير في مبيعات كل شركة من  ،انخفاض هوامش الربح

 أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية.التابعة شركات ال

 بعة:الشركات التا عملياتلتغطية تأمينية كافية   مخاطر عدم توفر 

بعدد من املخاطر من بينها األحداث املرتبطة بالحروب واألعمال اإلرهابية التي ال تتوفر التابعة شركات المن املحتمل أن تتأثر عمليات كل شركة من 

ًأو ال تتوفر بشروط معقولة تجاري تغطية تأمينية كافية عليها
 
املفاجئة وغيرها من ، مثل الحوادث وادثحال. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مدى جسامة ا

وتوقف العمل أو األضرار املحتملة ملرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال الجوية واألخطاء البشرية والتلوث  ،الحوادث املؤسفة

كبيرة أو تحملها التزامات تتجاوز  خسائًرالتابعة شركات الجميعها أمور قد تؤدي إلى تكبد أي شركة من  ،والنزاعات العمالية والكوارث الطبيعية

طمأنة املستثمرين بأن التغطية التأمينية ستكون كافية لتغطية الخسائر الناتجة عن التابعة شركات الالتغطية التأمينية أو تضر بسمعتها. وال تستطيع 

ًبشروط معقولة تجاريينية القائمة أي من هذه األحداث أو جميعها، أو أنها ستكون قادرة على تجديد التغطية التأم
 
 .ا

املعنية رأس املال التابعة شركة التغطية تأمينية كافية لحادث ما، فقد تفقد  لم تكن تغطية تأمينية أًوالتابعة شركة الوفي حال لم يتوفر لدى 

د تتعرض في بعض الحاالت وقد تخسر كذلك اإليرادات املستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات، وق ،املستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت

بما يتجاوز أي تغطية تأمينية التابعة شركات الاللتزامات مالية تتعلق بامللكية املتضررة. وباملثل، في حالة إجراء أي تقييمات ضد أي شركة من 

ي من هذه الحوادث تأثير جوهري تحتفظ بها، فقد تتعرض أصولها للضبط أو للحجز أو املصادرة بموجب اإلجراءات القضائية املختلفة. وقد يكون أًل

ًاملعنية أو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املسالتابعة شركة السلبي على أعمال 
 
شركة لعن ذلك، تتطلب تمويلت معينة ل تقبلية. وفضل

املعنية بخصوص التابعة شركة المن جانب )إن وجدت( التنازل عن عائدات التأمين لصالح املقرضين ذوي الصلة. ومن ثم فإن أي مطالبة التابعة 

 متحصلت التأمين هذه تقتصر على كونها مطالبة باملبالغ املتبقية من متحصلت التأمين التي لم تأخذها الجهات املقرضة.

ًببوالص تأمين حيثما كان ذلك ممكنتحتفظ املجموعة 
 
عامة في قطر، إضافة إلى بما يتماش ى مع ممارسات األعمال ال ،، تغطي املوجودات واملوظفينا

وإنفلونزا  ،وسحب املنتج ،كتلك التي تنجم عن الحروب ،مواصفات وحدود تأمينية ترى أنها معقولة. ومع ذلك، فهناك أنواع معينة من الخسائر

َمن عليها بوجه عام ،والتأميم ،الطيوًر
َ
ً ،ألنه يتعذر التأمين ضدها أو غير قابلة للتأمين من الناحية االقتصادية ،والتي ال ُيؤ

 
عن أن ممتلكات  فضل

ت خسارة املجموعة قد تتعرض إلى أضرار مادية تنتج عن نشوب حريق أو ألسباب أخرى، مما ينتج عنه خسائر قد ال يعوضها التأمين بالكامل. وإذا وقع

يترتب زيد عن حدود ما هو مؤمن عليه أو إذا عجزت شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها لسداد مبلغ التأمين، قد ال تشملها تغطية التأمين أو خسارة ت

ستثمر في املمتلكات املتضررة على
ُ
ً ،املجموعة تكبد تكاليف غير قابلة للسترداد لتدارك الخسارة ودفع التعويض و/ أو خسارة رأس املال امل

 
عن  فضل

ًأيض الشركة واصلتاملستقبلي املتوقع من تلك املمتلكات. وسخسارة اإليراد 
 
تحمل مسؤولية أي دين أو رهن أو مديونية أو خلف ذلك من االلتزامات  ا

 املالية. 

 :السلمةح البيئة ًوولوائ  عاييرممخالفة  ناتجة عن  ملسؤوليات قانونية التابعة شركات ال مخاطر تعرض

بما في ذلك اللوائح والسلمة إلى مجموعة من اللوائح والقوانين املتبعة في قطر في مجال البيئة التابعة  شركاتالتخضع عمليات كل شركة من 

 والقوانين التي تحكم، على سبيل املثال، املقاوالت واملسائل املتعلقة بصحة وسلمة املوظفين.

ًزام بهذه القوانين واللوائح مكلفمن املمكن أن يكون االلت
 
وسيستمر  التابعة،شركات الوستقع تلك التكاليف في الوقت الحالي على عاتق كل شركة من  ،ا

قد شرعت في تطبيق إجراءات رقابة وسلمة متنوعة في كل التابعة شركات الاألمر على هذا النحو حتى االمتثال لتلك املتطلبات. وعلى الرغم من أن 

ها عن االمتثال لهذه القوانين واللوائح، ستكون عرضة لغرامات كبيرة، وإن كان السبب في عدم االمتثال موقع من مواقع اإلنتاج، إال أنه في حالة عجًز

ة وقوع ضرر يعود إلى طرف ثالث أو يعزي إليه. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي مخالفة أي من تلك اللوائح والقوانين ذات الصلة بالبيئة إلى احتمالي

افق اإلنتاج أو إلحاق الضرر باألشخاص أو وفاتهم و/أو تدمير البيئة )حسبما تكون الحالة(. وقد ينتج عن وقوع أي من هذه أو تلف في املمتلكات أو مًر

املعنية ملسؤولية كبيرة عليها أو تتكبد تكاليف التابعة شركة الوقد تتعرض  ،أو اإلضرار بسمعتهاالتابعة شركة الاألضرار البيئية تعطيل خدمات 

املعنية أو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو التابعة شركة العلى أعمال  سلبي مما قد ينتج عنه تأثير جوهرًي ،غرامات جراء هذه األضرار للتنظيف أو

وانين القفرصها املستقبلية. وباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يضمن أن السلطات الحكومية في قطر لن تعمد إلى مزيد من التشدد في تطبيق األنظمة ًو

أو تفرض معايير بيئية أكثر صرامة أو مستويات أعلى من الغرامات والعقوبات على املخالفات في املستقبل مما  ،عليه الحال هًوالبيئية القائمة أكثر مما 

ستقبل للمتثال للقوانين أو لن تستطيع تقدير األثر املالي املحتمل في املالتابعة شركات الهي عليه في الوقت الحاضر. وبناء عليه، فإن كل شركة من 

 اللوائح البيئية املعمول بها أو تقدير تكلفة مخالفة أي منها.
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تكاليف إضافية، التابعة شركات اليؤدي إلى تحمل قد كما  ،أو عملياتهاالتابعة شركات الومن شأن وقوع أي من هذه األحداث تعطيل مشاريع أي من 

ًأو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية. ،هذهالتابعة شركة العلى أعمال  سلبي األمر الذي قد يكون له تأثير جوهري 

ًمخاطر تنافسية:

 التابعة شركات الالعمل الذي تزاوله 
ً
 تنافسي يعد عمال

ً
يتم الحصول عليها من املشاريع املمنوحة نتيجة لعمليات التابعة شركات الوأغلب إيرادات  ا

 عطاءات مشروطة غالبالتقديم عطاءات تنافسية. ومع ذلك، تكون الدعوة لتقديم 
ً
سابقة وقدرات تقنية ومواطن قوة مالية. وتتنافس  اتبوجود خبر  ا

انة مرموقة بين مقدمي خدمات املقاوالت الرواد في قطر في الوقت وإقليمية. وتعتقد املجموعة أنها تحتل مك محليةمع شركات التابعة شركات الكافة 

 الراهن. وعلى الرغم من ذلك ال يوجد ما يضمن أن املجموعة ستستمر في املنافسة مع منافسيها القائمين أو مع أي منافسين جدد بنجاح، حيث

قديم أسعار تنافسية في األسواق لخدماتها، مما ينتج عنه هوامش ربح تالتابعة شركات المن  قطاع اإلنشاءاتتتطلب الطبيعة التنافسية الشديدة في 

ًعلى الوضع املالي للمجموعة. سلبي محدودة من العمليات التشغيلية. وقد يكون ألي انخفاض في هوامش الربح التشغيلية أثر جوهري 

ً:مخاطر األداء

يعتمد بشكل أساس ي التابعة شركات الارية تحت التنفيذ، فإن نجاح وربحية في الوقت الذي تمتلك فيه املجموعة سجل طلبات قوي ملشاريع/ عقود ج

ًعلى قدرتها في تنفيذ هذه العقود بنجاح.

 
ً
على األداء املالي للمجموعة وسمعتها وفرصها املستقبلية. ومن املحتمل أن يؤدي  ومن شأن أي عجز في تنفيذ أي من هذه املشاريع أن يؤثر سلبا

عمال املتعاقد عليها خالل الجدول الزمني املقرر إلى فرض عقوبات مالية أو تعويضات للعميل، وقد يرجع ذلك إلى عوامل متعددة اإلخفاق في إنجاز األ 

ًأدنى سيطرة عليها.التابعة شركة المنها عوامل ال تملك 

وأفضل  ،مع الحفاظ على الجودة ،املحددة املوازنةسجل حافل باإلنجازات في استكمال املشاريع في نطاق التابعة شركات الولدى كل شركة من 

 دها ومهاراتها الفنية وتعمل دائماملمارسات فيما يتعلق بخدماتها، حيث تركز على الحفاظ على الخبرات املتاحة لديها وموار 
ً
ى تطويرها لتضمن أنها عل ا

 مجهزة تمام
ً
  ،بخبرة واسعةالتابعة شركات الشركة من  لتلبية جميع التزاماتها املستقبلية. وتتمتع فرق إدارة املشاريع في كل ا

ً
عن أنها تستخدم  فضال

لك أن أدوات متطورة في إدارة املشاريع املعقدة. وتضمن الوحدات املتخصصة استقطاب القوى العاملة واملوارد التقنية بكفاءة عالية، أضف إلى ذ

ًاإلدارة العليا للمجموعة تشارك في مراقبة املشروع عن كثب. 

ً:اء املشاريع / العقود أو تأجيلها لفترات طويلةإلغمخاطر 

ستراتيجية مع العديد من العمالء واملوردين. وفي حالة تضرر تلك ا، على مدار سنوات عديدة من العمل، عالقات التابعةشركات اللقد أقامت 

بمقتضاه منتجات أو خدمات أو تتسلمها ال التابعة ت شركاالأي تعديل جوهري في البنود التعاقدية ستقدم شركة من  حدوثالعالقات أو انتهاؤها أو 

ًأو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية. التابعة شركات العلى أعمال  سلبي تكون في صالحها، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير جوهري 

لعقودها الجارية حيث يتألف عمالئها في الغالب من هيئات حكومية ومؤسسات عمل أي إلغاءات رئيسية أو تأخيرات كبيرة التابعة شركات الوال تعتزم 

ًعامة وخاصة مرموقة في قطر.

ً:تكاليف غير متوقعة تتعلق باالمتثال لقوانين الصحة والسالمة والبيئةمخاطر 

 التابعة شركات اليتعين على بعض 
ً
ذات الصلة التابعة شركات المول بها في قطر. وتوفر للقوانين واللوائح املع االمتثال ملعايير الصحة والسالمة وفقا

وتعتقد بأن إجراءات ومعايير السالمة التي تتبعها مالئمة على الرغم من  ،تدريبات إلى القوى العاملة لديها فيما يتعلق بالصحة والسالمة املهنية

الظروف، فقد تتسبب في إصابات شخصية  مثل تلكحدوث أي من  احتمالية وقوع حوادث في املواقع أو املرافق نتيجة لظروف غير متوقعة. وفي حال

  ،وتعطل األعمال واحتمالية التعرض ملسؤولية قانونية
ً
وقد تؤدي إلى حدوث  ،عن اإلضرار بالسمعة التجارية للمجموعة وصورتها املؤسسية فضال

للمسؤولية فيما يتعلق بالصحة والسالمة التابعة شركات الض الجسيمة، ومن ثم، ال يمكن منح ضمانات حول احتمالية تعر  األحداثحاالت وفاة في 

 املؤثرة على أعمال الشركة أو وضعها املالي أو نتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
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ً:املخاطر املتعلقة بقانون الوكاالت

قيود على بعض وكاالت السلع والبضائع  التجاريينبشأن تنظيم أعمال الوكالء الصادر بدولة قطر  2016( لسنة 2رقم )يفرض قانون الوكاالت 

 على بعض الشركات .املستوردة
 
 الت ومعدات وسلع معينة.آالتابعة التي بحوزتها وكاالت حصرية على  وقد يؤثر هذا سلبا

 املخاطر املتعلقة بالطرح وأسهم الطرح وسوق التداول 

ً :األسواق الناشئة الجهات املصدرة فيخاطر االستثمار في أسهم م

  ،أعمال املجموعة في قطرتقدم كافة 
ً
 لجهات مصدرة فيعن أن جميع أصولها توجد بها. تزيد درجة املخاطر عند االستثمار في أوراق مالية  فضال

 من الدول األكثر تقدم بالجهات املصدرةاألسواق الناشئة مثل قطر بشكل عام عنها عند االستثمار في األوراق املالية الخاصة 
ً
. وعلى الرغم من أن قطر ا

 مسبق يلم تعان
ً
من عدم االستقرار السياس ي مقارنة بغيرها من دول املنطقة، ال يوجد ما يضمن أن أي ظروف سياسية أو اقتصادية أو تسويقية أو  ا

على أعمال املجموعة أو وضعها املالي أو  تأثير جوهري سلبي اجتماعية تكون ذات تأثير على قطر أو منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لن يكون لها

عالية من نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية. وإضافة إلى ذلك، فإن بورصة قطر واألوراق املالية املدرجة فيها كاألسهم، شهدت في املاض ي درجة 

. ،مع سيولة محدودة ،التقلبات
ً
ًوربما يتكرر األمر ذاته مستقبال

ها أو اطر محددة في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد يكون لها تأثير جوهري على أعمال املجموعة أو وضعها املالي أو نتائج عملياتثمة مخ

ًفرصها، ومنها على سبيل املثال ال الحصر، ما يلي:

 .ًعدم االستقرار السياس ي أو االقتصادي أو االجتماعي

 .ًزيادة معدالت التضخم

 ًلوائح التنظيمية الحكومية أو اإلجراءات الحكومية السلبية.زيادة ال

  التي  املناطقاملعفاة من الضرائب أو زيادة الضرائب في  املناطقتغيير أنظمة الضرائب والقوانين الضريبية ويشمل ذلك فرض الضرائب في

ًتفرض ضرائب قليلة.

  ًافقات الالزمة أو تجديدها.املعوقات والتأخيرات في الحصول على التصاريح والتراخيص واملو

 .ًعدم تطوير البنية التحتية االقتصادية والصناعية أو ضعفها بدرجة كبيرة

 .ًمحدودية توفر رأس املال أو تمويل الديون

 .ًالتقلبات التي تشهدها البيئة االقتصادية اإلقليمية والعاملية

ويجب عليهم أن يقرروا بأنفسهم ما  ،الحذر البالغ عند تقييم املخاطر التي ينطوي عليها االستثمار يوبناء عليه، يتعين على املستثمرين املحتملين توخ

 لهم في ضوء تلك املخاطر.
ً
ًإذا كان ذلك االستثمار مالئما

ً:ملياتهاقدرة املؤسسين بعد الطرح على التأثير بشكٍل كبيرٍ على الشركة وإدارتها وإستراتيجيتها وع املخاطر املتعلقة باستمرار 

  لنشرةتخضع الشركة كما في تاريخ هذه ا
ً
ؤسسين، الذين يمتلكون معا

ُ
صدر. وترد التفاصيل الكاملة  من رأس %100إلى سيطرة امل

ُ
مال الشركة امل

ًمن هذه النشرة. سيستمر املؤسسون بعد الطرح مبا 146صفحة املتعلقة باملؤسسين في 
 
من رأس  %40في حيازة  شرة، على افتراض شراء الطرح كامال

ن ذلك املؤسسين من السيطرة على الشركة وإدارتها ًو ِّ
ّ
صَدر للشركة، وسُيمك

ُ
ستراتيجيتها وسياساتها وعملياتها، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية ااملال امل

عتماد توزيع األرباح وامليزانيات وإصدار األوراق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإعادة انتخابهم وا املتعلقةسائل املًو ،التصويت في اجتماعات املساهمين

والتعديالت على وثائق الشركة التأسيسية. وال يوجد ما يضمن أن مصالح املؤسسين  ،املالية أو الترتيبات املهمة أو االستحواذات أو تغييرات رأس املال

ًستتوافق مع مصالح املستثمرين الجدد أو مصالح الشركة ككل.
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ً:وصعوبة التخارج بعد اإلدراجالتداول قبل الطرح غياب سوق مخاطر 

لألسهم ومستدام سوق تداول نشط أن يكون هناك قبل الطرح، وعالوة على ذلك، فال يوجد ضمان  لم تكن األسهم متداولة في أي سوق تداول عام

 سيولة األسهم، وقد يؤثر ذلك سلب عقب الطرح. وفي حالة عدم وجود سوق تداول نشط، فستتأثر 
ً
على سعر السوق الخاص باألسهم. وفي هذه  ا

ًالحالة، قد يصبح من الصعب على املستثمرين تخارج االستثمار في أسهم الطرح.

ًمخاطر تأرجح أسعار أسهم الشركة في السوق:

ا يتعلق باألسهم أو األوراق قد يخضع السعر السوقي لألسهم بعد اإلدراج إلى تقلبات كبيرة جراء التغيرات التي تطرأ على توجهات سوق البورصة فيم

في نتائجها  املالية املماثلة لألسهم أو استجابة لعوامل وأحداث مختلفة منها أي تغيرات تنظيمية من شأنها أن تؤثر على عمليات املجموعة والتغيرات

 ف ،أو أعمال منافسيها ،والتطورات التي تطرأ على أعمالها ،سنوية أو السنويةالنصف ربع و التشغيلية 
ً
عن أحداث االقتصاد الكلي واألحداث  ضال

 د يتأثر السعر السوقي لألسهم أيضالجيوسياسية التي تؤثر على البلدان واألقاليم التي تزاول فيها املجموعة أعمالها. وق
ً
أو تكهنات  ببعض الشائعات ا

ًوسائل اإلعالم )حتى وإن كانت هذه الشائعات أو التكهنات ال أساس لها أو غير دقيقة(. 

 وهو األمر الذي يمكن أن يؤثر سلبطفرات كبيرة في األسعار وحجم التداول من وقت إلى آخر،  بورصة قطر وإضافة إلى ذلك، فقد شهدت 
ً
على السعر  ا

طويل  إلى جانب الظروف السياسية واالقتصادية. وكي يتسنى تحسين العائدات، قد يحتاج املستثمرون إلى حيازة األسهم على أساس ،السوقي لألسهم

 وقد ال تكون األسهم مالئمة لالستثمار قصير األجل. وقد تنخفض أو ترت ،األجل
ً
عن أن السعر السوقي لألسهم قد ال يعكس  فع قيمة األسهم فضال

ًالستثمارات املجموعة. ومن املمكن أن يخسر املستثمرون جميع استثماراتهم أو جزء كبير منها. الحقيقيةالقيمة 

ًوضعف مستوى السيولة فيها:  قطر  بورصةمخاطر متعلقة ب

تحتل مكانة متقدمة بين أسواق وبورصات املنطقة من حيث حجم رسملة السوق، وعلى الرغم من ذلك فانها ما تجدر اإلشارة إلى أن بورصة قطر 

 ومع ذلك ال يمكن ضمان ،1997. وقد افُتتحت بورصة قطر للتداول منذ عام العامليةغيرها من أسواق األوراق املالية ب مقارنةأصغر إلى حد كبير زالت 

فيما يتعلق باألسهم. كما أن عموالت الوساطة وتكاليف املعامالت األخرى في بورصة قطر يمكن أن تكون أعلى من تلك توفر مستوى كاٍف من السيولة

سهم تلك العوامل بشكل ع
ُ
وزيادة تقلب أسعار األسهم والحد من قدرة حاملي األسهم  ،ام في الحد من السيولةاملطبقة في غيرها من البورصات، وقد ت

 على بيع أي منها بالكمية وبالسعر وفي الوقت الذي يرغبون فيه القيام بذلك.

 

ً:على سعر السهم سلبيالتأثير والبيع أعداد كبيرة من األسهم من جانب املؤسسين في املستقبل مخاطر 

 على أسهم املؤسسين فترة الحظر انتهاء عقب  بورصة قطر قد يؤثر بيع أعداد كبيرة من األسهم في 
ً
  أو وجود تصور بحدوث مثل ذلك البيع، تأثيرا

ً
 سلبيا

أثير سلبي على ساهمين تامل من كبار  على السعر السوقي لألسهم. وقد يكون لبيع أعداد كبيرة من األسهم من جانب املؤسسين أو بوجه عام من جانب أي

ً.في البورصة وقد يترتب عليه انخفاض السعر السوقي لألسهم ،سوق األسهم
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ًالطرح

مايو  11تأّسست بتاريخ  ق..عش.م. ستثمار القابضةامجموعة االسم القانوني والتجاري للشركة هو ًالشركة

. وحصلت الشركة على موافقة قطرية قابضة ومسجلة بدولة قطر كشركة مساهمة عامة 2008

 12( في .ش.م.ع.ق) قابضة قطريةعامة لتحويلها إلى شركة مساهمة  وزارة االقتصاد والتجارة

. وتمتلك الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعض أو جميع رأس املال املصدر 2016ديسمبر 

مختلف أنواع االستثمارات في  الشركات التابعةتعمل و الخاص بكل من الشركات التابعة الثمانية.

ًداخل دولة قطر. واملقاوالت في مجال اإلنشاءات

سهم عادي كما  83,000,000ريال قطري، مقسم إلى  830,000,000 املصدر  يبلغ رأس مال الشركةًأسهمها عدد شركة وإجماليلل املصدر  الاملرأس 

رياالت  10الحالية وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد الطرح في تاريخ نشرة 

ًاألسهم مدفوعة بالكامل.  القيمة االسمية لجميعقطرية. و

تخضع األسهم إلى أحكام التشريعات القطرية السارية وكذلك الوثائق التأسيسية للشركة، كما ًاألسهم

ً.، من هذه النشرة"وصف األسهم" بــ الفصل الخاص تحمل الحقوق املنصوص عليها في

، (عادي سهم 83,000,000من رأس مال الشركة املصدر )إجمالي  %100يملك املؤسسون نسبة ً

ًوقبل الطرح مباشرة. لنشرةكما في تاريخ هذه ا وذلك

بوصفها املالك القانوني ملجموعة  ،يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في العمل كشركة قابضة

املباشر أو غير  ،، فإن الشركة هي املالك القانونيلنشرة. وحتى تاريخ إعداد هذه االتابعة الشركات

ًالتالية: التابعة للشركات ،املباشر

 يهم شيخ السوق أويمتلك  ،من شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م. 51% .1

ًاملتبقية؛ %49نسبة 

 %49وتمتلك شركة دباس القابضة نسبة  ،قطر ذ.م.م. -من شركة دباس للمقاوالت  51% .2

ًاملتبقية؛

 %31.5نسبة متلك أتوم الحاج يو  ،.ذ.م.م شركة الهندسة اإللكتروميكانيكيةمن  68.5% .3

ًاملتبقية؛

، ويمتلك محمد علي و وفا صوفان ذ.م.م الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةمن  60.4% .4

ً؛املتبقية  %39.6نسبة 

املتبقية فتمتلكها مجموعة  %36.7أما نسبة  ،من شركة واتر ماستر )قطر( ذ.م.م. 63.3% .5

ًاملياه القابضة؛

ًمن شركة تريلكو املحدودة ذ.م.م؛  100% .6

املتبقية فيمتلكها وفا  %24.5أما نسبة  ،م..م.من الشركة املتحدة للتوريدات ذ 75.5% .7

ًصوفان؛

ًاملتبقية، فيمتلكها عالء أيوب. %15ا نسبة أم ،من شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م. %85و .8

 33,200,000األسهم. أما باقي األسهم والتي تبلغ إجمالي من  %60تمثل  سهم عادي، 49,800,000ًعدد أسهم الطرح

،سهم
ً
ًاألسهم يحتفظ بها املؤسسون على أساس تناسبي.إجمالي من  %40فهي أسهم عادية تمثل  ا
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بعد إتمام الطرح بنجاح، من  املؤسسون جميع أسهم الطرح لالكتتاب فيها على أساس تناسبي.طرح ًاملؤسسون البائعون 

املقرر أن يمتلكها  %60من األسهم على أساس تناسبي، و  %40املقرر أن يمتلك املؤسسون 

ًاملساهمون الجدد.

 سعر الطرح

ً

الطرح واإلدراج البالغة مصاريف لكل سهم، باإلضافة إلى  ةقطري تريااًل 10يتم طرح األسهم بسعر 

ًريال قطري لكل سهم. 0.1

ً: الفئتين التاليتين على على طرح عام واحد يقسم يقتصر طرح األسهمًفئات الطرح

 24,900,000 : يقتصر طرحالجهات العتباريةمن  املستثمرونو ن األفرادو املستثمر  (1ً

شركات قطرية ًو، املواطنين القطرييناألسهم( على  اجمالي من %30سهم )بما يمثل 

، قطر ومدرجة في بورصة قطرفي دولة أو جهات قانونية مؤسسة  مسجلة في دولة قطًر

 .لنشرةوفق شروط الطرح كما هو موضح في هذه ا وذلك

 إجمالي من %30سهم )بما يمثل  24,900,000: يقتصر طرح املستثمرون الرئيسيون  (2

الطرح كما هو موضح في هذه ، وذلك وفق شروط ينالرئيسيين ألسهم( على املستثمر ا

( 2، أو )شركات قطرية مسجلة في دولة قطر( 1يعتبر مستثمر رئيس ي أي من ). لنشرةا

( جهات حكومية 3، أو )ومدرجة في بورصة قطرجهات قانونية مؤسسة في دولة قطر 

)يرجى مراجعة تعريف  سهم كحد أدنى 1,000,000الكتتاب في لتتقدم بطلب 

ً.قسم املصطلحات( في "الرئيسيون املستثمرون "

في بورصة  السوق الثانوي  منشراء األسهم ب املستثمرين القطريين وغير القطريينُيسمح لجميع ً

السارية لهيئة قطر لألسواق املالية  والقواعد بما يتفق مع القوانين واللوائح، االدراجبعد تاريخ  قطر 

ً.للشركة وبورصة قطر والنظام األساس ي

طلبات االكتتاب من جانب املستثمرين األفراد 

ًالجهات االعتباريةاملستثمرين من ًو

املستثمرين من الجهات الحد األدنى لطلب االكتتاب املقّدم من جانب املستثمرين األفراد أو 

املستثمرين ًوجانب املستثمرين األفراد  من سهم "الحد األدنى لطلب االكتتاب 500هو  االعتبارية

املستثمرين من املستثمرين األفراد ًو. ولن ُيقبل أي طلب اكتتاب ألي من ت االعتباريةالجهامن 

على أن يكون أي طلب اكتتاب يتجاوز الحد األدنى يتألف سهم.  500بأقل من الجهات االعتبارية 

ً.سهم من أسهم الطرح 100من إضافة شرائح 

ن ياملستثمًرطلبات االكتتاب من جانب 

ًنيالرئيسي

"الحد  سهم 1,000,000هو ن ين الرئيسيياملستثمًرالحد األدنى لطلب االكتتاب املقّدم من جانب 

". ولن ُيقبل أي طلب اكتتاب ألي من نين الرئيسيياملستثمًرجانب  من األدنى لطلب االكتتاب

على أن يكون أي طلب اكتتاب يتجاوز الحد سهم.  1,000,000بأقل من ن ين الرئيسيياملستثمًر

ً. من أسهم الطرح سهم 100,000ى يتألف من إضافة شرائح األدن

متعددة تحمل االسم ذاته للمستثمر الفردي أو املؤسس ي. وفي حال  اكتتاب ُيحظر تقديم طلباتًطلبات االكتتاب املتعددة

يلتفت اال تلقي العديد من الطلبات التي تحمل االسم ذاته للمستثمر الفردي أو املؤسس ي، فلن 

  االكتتاب األول ،لطلب 
ً
 وتفصيال

ً
رفض أي طلبات أخرى جملة

ُ
. َورغم ما تقّدم ذكره، في حين ست

فإن الطلب املقّدم من جانب، )أ( أحد الوالدين أو األوصياء القانونيين نيابة عن أحد القاصرين؛ أو 

املخّول حسب األصول نيابة عن الغير، ال يمنع هذا الشخص تقديم طلب يحمل  الشخص )ب(

ًمنفصل. اكتتاب ه بموجب نموذج طلباسم
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إال بأعداد  األشخاص االعتباريينللمستثمرين من األفراد و  أسهم الطرحال يجري تخصيص ًاألسهم تخصيصطريقة 

ألٍي من املستثمرين األفراد عدد األسهم املخصصة ويمكن خفض  صحيحة من األسهم.

بناء  على عدد طلبات االكتتاب التي  نين الرئيسيين من الجهات االعتبارية واملستثمًريواملستثمًر

 نتلقاها.

خّصص 
ُ
ين الجهات االعتبارية واملستثمًراملستثمرين من األفراد ًوللمستثمرين  أسهم الطرحت

ًعلى النحو التالي:ين الرئيسي

من الجهات االعتبارية الذين يتبعون بشكل  املستثمرينيحق ألي من املستثمرين األفراد ًو (1ً

االكتتاب الحصول على الحد األدنى من أسهم الطرح املنصوص صحيح إجراءات طلب 

في حالة وجود زيادة في االكتتاب من ولكن سهم.  500عليها في طلب االكتتاب بواقع 

 املطروحةاالسهم  ن من الجهات االعتبارية تتعدىيجانب املستثمرين األفراد واملستثمًر

توّزع أسهم الطرح على  ، فسوفاالعتباريةن من الجهات يللمستثمرين األفراد واملستثمًر

يعني  ، مماالجهات االعتبارية على أساس تناسبي من املستثمريناملستثمرين من األفراد ًو

على عدد أسهم  ن من الجهات االعتباريةرًون األفراد واملستثمًواملستثمًرامكانية حصول 

 لالكتتاب.الحد األدنى اقل من 

الذين يتبعون بشكل صحيح إجراءات طلب ين الرئيسيين يحق ألي من املستثمًر  (2

االكتتاب الحصول على الحد األدنى من أسهم الطرح املنصوص عليها في طلب االكتتاب 

ن يولكن في حالة وجود زيادة في االكتتاب من جانب املستثمًر سهم. 1,000,000بواقع 

أسهم الطرح توّزع  ن ، فسوفين الرئيسييستثمًرملل املطروحةن تتعدى االسهم يالرئيسي

مما يعني امكانية حصول املستثمرون  ،على أساس تناسبيين الرئيسيين على املستثمًر

 لالكتتاب.الرئيسيون على عدد أسهم اقل من الحد األدنى 

املستثمرين من املستثمرين األفراد ًو من جانبفي عدد االسهم املكتتب بها  وجود زيادةفي حالة 

سهم )بما  24,900,000عن عدد االسهم املطروحة لالكتتاب أي أنها تتعدى  الجهات االعتبارية

ين املستثمًر من جانب ونقص في عدد االسهم املكتتب بها من اجمالي األسهم( %30يمثل 

، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة سهم 24,900,000ين، أي طلب أقل من الرئيسي

في حالة وجود . كما الجهات االعتباريةاملستثمرون من ألفراد ًوجانب املستثمرين افي االكتتاب من 

ين عن عدد االسهم املطروحة الرئيسيين من جانب املستثمًرعدد االسهم املكتتب بها زيادة في 

في عدد من اجمالي األسهم( ونقص  %30سهم )بما يمثل  24,900,000تتعدى لالكتتاب أي أنها 

أي طلب أقل  ،الجهات االعتباريةاملستثمرين من املستثمرين األفراد ًومن جانب  االسهم املكتتب بها

، يحق للشركة تخصيص الفارق لتغطية الزيادة في االكتتاب من جانب سهم 24,900,000من 

ً .ينالرئيسيين املستثمًر

على الشركة االنتهاء من عملية التخصيص وتوزيع األسهم املكتتب بها على مقدمي طلبات االكتتاب ً

 االنتهاء من تميومن املفترض أن  ي مدة ال تتجاوز اسبوع من تاريخ نهاية تقديم طلبات االكتتاب.ف

ً.2017يناير  29تخصيص أسهم الطرح بحلول 

فبراير  5بحلول ، خالل أسبوع من تاريخ التخصيص أي ويتم رد فائض مبالغ االكتتاب، إن وجدت

2017.ً

بطلب إلى هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر  تاريخ إغالق الطرحسوف تتقدم الشركة قبل ًاإلدراج والتداول 

 
ً
دراج األوراق املالية الصادر عن إلنظام طرح و إلدراج جميع األسهم للتداول في بورصة قطر وفقا

بورصة قطر. وسوف يجري تداول األسهم على قواعد التعامل في هيئة قطر لألسواق املالية و 
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شركة قطر لإليداع املركزي ساس التداول اإللكتروني من خالل سجل األسهم الذي تحتفظ به أ

ً.لألوراق املالية

عدت هذه اً
ُ
لطرح العام لألسهم في قطر. ومن ابشأن  لنشرةلم تكن ثمة سوق لألسهم قبل الطرح. أ

ألسواق املالية هيئة قطر لبعد الحصول على موافقة  2017فبراير في املتوقع أن يتم اإلدراج 

ً.وبورصة قطر

. ملزيد من املعلومات، ُيرجى على أساس تناسبي حصيلة الطرحسوف يحصل املؤسسون على ًحصيلة الطرحاستخدام 

ً" من هذه النشرة.استخدام حصيلة الطرحمراجعة قسم "

الرجوع إلى قسم لالطالع على اآلثار الضريبية القطرية لشراء أسهم الطرح وامتالكها، ُيرجى ًالضرائب

ً" من هذه النشرة.الضرائب"

سياسة توزيع " الرجوع إلى قسملالطالع على تفاصيل سياسة توزيع األرباح الخاصة بالشركة، ُيرجى ًسياسة توزيع األرباح

ً" من هذه النشرة.األرباح

قسم "وصف األسهم" لالطالع على تفاصيل حقوق التصويت املتعلقة باألسهم، ُيرجى الرجوع إلى ًحقوق التصويت

ً .لنشرةمن هذه ا

ونقل ملكية ستخضع األسهم إلى قيود محددة كما هو مبين في قسم "القيود املفروضة على بيع ًاألسهم ملكية نقلالقيود املفروضة على بيع و 

ً.156 في الصفحة: " من هذه النشرةاألسهم 

خالل في اليوم ذاته بالريال القطري  بسعر الطرح األسهمقيمة  ثمنيتعّين على املستثمرين سداد ًالسداد ونقل امللكية 

ًحتى يتسنى لهم شراء األسهم من خالل بنوك االكتتاب.فترة االكتتاب 

بموجب إيصال من جانب الشركة وبموجب موافقتها. تحتفظ  االكتتاب بهاتعتبر األسهم قد تم 

طلب اكتتاب ال تكون الشركة و/أو املؤسسون و/أو بنوك االكتتاب بحق رفض أي استمارة 

أي وثائق يتطلب إرفاقها )كما هو  عدم توفر و/ أو في حالة مستوفاة حسب األصول أو بشكل كامل 

و/أو استمارة طلب االكتتاب ذاتها(. ويمكن أن يشمل هذا على سبيل املثال  لنشرةموضح في هذه ا

ر غير مؤهل أو نيابة ال الحصر عدم وضوح استمارة طلب االكتتاب، أو تحريرها من جانب مستثم

عنه، أو تحريرها من جانب قاصر، أو عدم استيفائها، أو أنها تحمل معلومات خاطئة أو متناقضة أو 

ًناقصة أو أنها ال تتفق مع القوانين واللوائح السارية.

 من صباح يوموالتي تبدأ  ملدة أسبوعين سوف ُيفتح باب االكتتاب خالل فترة الطرح فترة الطرح
ً
 يناير  8 اعتبارا

)"تاريخ  2017يناير  22 ليومنهاية العمل )بتوقيت الدوحة( في  االكتتاب"( وتنتهي )"تاريخ فتح 2016

 (.آخرين سبوعينأًل اتمديده)ويمكن  كما مبين في الجدول ادناه، إغالق االكتتاب"(

باألسهم بنوك االكتتاب هي الجهات الوحيدة املرخص لها بتوزيع استمارات طلب االكتتاب  بنوك االكتتاب

نيابة ون الرئيسيون الجهات االعتبارية واملستثمًراملستثمرون من األفراد ًوعلى املستثمرين املطروحة 

ر عن املؤسسين. وتكون بنوك االكتتاب وحدها هي املختصة بتوزيع وتجميع كافة استمارات وأوام

 عن النظر فيها. كما يختص بنك االكتتاب  ،أثناء فترة الطرح وحصيلة الطرح االكتتاب
ً
فضال

أسهم الطرح غير املخصصة  حصيلةالرئيس ي بإرسال إخطار بالتخصيص النهائي لألسهم ورد فائض 

 عن النظر فيها. ،)إن وجدت(
ً
 فضال

 

 



 

23 

 بنوك االكتتاب هي املؤسسات املصرفية واملالية التالية:

 *ساعات العمل البنك

)بنك االكتتاب  ..ق.عالبنك التجاري القطري ش.م

ًالرئيس ي(

 و حتى الساعة  7:30
 
صباحا

 مساءً  3:00
 ساعات العمل الخاصة بالفروع الرئيسية* 

خالل فترة ون الرئيسيون الجهات االعتبارية واملستثمًراملستثمرون من األفراد ًو نو يجوز للمستثمر  طلبات أسهم الطرح

واالمتثال  ،الطرح التقدم بطلبات االكتتاب باألسهم من خالل تعبئة استمارة طلب االكتتاب

ض أي طلبات اكتتاب لنشرةللتعليمات املنصوص عليها في استمارة طلب االكتتاب وهذه ا
َ
رف

ُ
. وقد ت

دون االمتثال الكامل للمتطلبات املنصوص عليها في تلك الطلبات وذلك  في حال عدمتتعلق باألسهم 

ً. مطالبة أخرى تعويضات أو أي  باملطالبة بأيةأي حق 

االعتبارية  ةوالجهأ الفرديمتعددة تحمل االسم ذاته للمستثمر  اكتتاب ُيحظر تقديم طلبات

فلن ُيلتفت إال لطلب  من الطلبات التي تحمل االسم ذاته. وفي حال تلقي العديد واملستثمر الرئيس يأ

  االكتتاب األول 
ُ
  رفضفي حين ست

ً
 وتفصيال

ً
. َورغم ما تقّدم ذكره، فإن الطلب أي طلبات أخرى جملة

املقّدم من جانب، )أ( أحد الوالدين أو األوصياء القانونيين نيابة عن أحد القاصرين؛ أو )ب( 

املخّول حسب األصول نيابة عن الغير، ال يمنع هذا الشخص تقديم طلب يحمل اسمه بموجب 

وحده الفردي أوالجهة االعتبارية أواملستثمر الرئيس ي ق املستثمر نموذج طلب منفصل. يقع على عات

مستوفاة حسب التعليمات من كافة  /بهممسؤولية ضمان أن استمارة طلب االكتتاب الخاصة به

قبل تاريخ إغالق الطرحالنواحي مع تقديمها إلى أٍي من فروع بنك االكتتاب املخصصة قبل 
َ
. لن ت

قدم إليها بعد ساعات العمل بنوك االكتتاب أي استمارات 
ُ
في  الرسمية للبنوك لطلب االكتتاب ت

ً.تاريخ إغالق الطرح

طلب  ةواإلدراج( عند تقديم استمار الطرح  شاملة مصاريفكاملة ) أسهم الطرح قيمةيتعّين سداد 

 املستثمر  االكتتاب. يمكن إجراء عملية السداد عن طريق الخصم من األرصدة املوجودة في حساب

أو من خالل شيك مصرفي مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص  لدى إحدى بنوك االكتتاب

ويعمل في دولة قطر لصالح حساب الشركة تحت اسم "شركة مجموعة استثمار القابضة 

باستمارة ته الشخصية . وعلى كل مستثمر فردي إرفاق نسخة من جواز سفره أو بطاقش.م.ع.ق"

إرفاق نسخة من شهادة السجل التجاري  جهة اعتبارية. وعلى كل مو التفويض الالز  طلب االكتتاب

وتحتفظ الشركة و/أو املؤسسون و/أو بنوك  .والتفويض الالزم السارية باستمارة طلب االكتتاب

االكتتاب بحق رفض أي استمارة طلب اكتتاب ال تكون مستوفاة حسب األصول أو بشكل كامل، و/ 

و/أو استمارة طلب  لنشرةيتطلب إرفاقها )كما هو موضح في هذه اأي وثائق  عدم تقديمأو في حالة 

ًاالكتتاب ذاتها(. 

نيابة عنه. وفي هذه الحالة، سيكون  سهم الطرحبألالكتتاب وفي حالة القاصر، يتقدم وصيه بطلب 

 للقاصر ذي العالقة مع استمارة طلب 
ً
 بإرفاق املستند الذي يثبت تعيينه وصيا

ً
الوص ي مطالبا

وص ي والقاصر ذي العالقة )أو في حالة للة الشخصية بطاقالمن  ة، إلى جانب نسخاالكتتاب

(. وُيشار إلى أن أي طلب يتقدم به وص ي البطاقة الشخصيةالقاصر، شهادة امليالد األصلية أو 

ًبالنيابة عن قاصر ال يمنع الوص ي من االكتتاب بأسهم الطرح باسمه.

ب املقدمة بالنيابة عن الغير مصحوبة بوكالة رسمية يجب أن تكون جميع استمارات طلب االكتتا

في  -مصدق عليها حسب األصول. ويجب على املتقدمين بطلبات االكتتاب في جميع األحوال التأكد 

من إتاحة أصل كل مستند لكي يطلع  -حالة النص على إرفاق مستندات باستمارة طلب اكتتاب 

قدم إليه استمارة
ُ
 طلب االكتتاب.  عليه بنك االكتتاب الذي ت
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وتجدر اإلشارة إلى إمكانية استخدام استمارة طلب االكتتاب من جانب بنوك االكتتاب و/أو بورصة 

توزيع لتحديث البيانات )بما في ذلك مدفوعات  و/أو شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية قطر 

 ملتوفرة حالياألرباح( ا
ً
 بورصة قطر مملوكة حاليتداولة في واملتعلقة بأوراق مالية م ا

ً
من جانب  ا

 عنه استمارة طلب االكتتاب.
ً
 مقّدم االستمارة أو الشخص الذي تقّدم نيابة

تاح نسخ من هذه ا أماكن الحصول على النشرة
ُ
واستمارات طلب االكتتاب وعقد التأسيس والنظام األساس ي للشركة  لنشرةوت

 .للشركة واملوقع االلكتروني بفروع بنوك االكتتاب املخصصة

وتجدر اإلشارة إلى أن لدى فروع بنوك االكتتاب املشاركة في قطر ساعات العمل الخاصة بها. لذلك ًساعات العمل لدى فروع بنوك االكتتاب

ع بنك االكتتاب و من األفضل أن يعرف املستثمرون من األفراد أو املؤسسات ساعات عمل فر 

 رصة املشاركة في الطرح العام األولي.املشارك التابعين له وذلك لضمان عدم إضاعة ف

رقم مستثمر  كجزء من عملية  بطلب اكتتاب باألسهم املطروحة يشترط أن يكون لدى املتقدمال ًرقم املستثمر

 تقديم الطلب.

ال يشترط أن يكون لدى املتقّدم حساب تداول. غير أنه في حال رغب املتقدم في تداول أسهمه بعد  حساب التداول 

صخدمات مالية  شركة فإنه يتعّين أن يكون لديه حساب تداول لدىالطرح، 
ّ
من قبل هيئة  ةمرخ

ن املتقدم الذي ليس لديه حساب تداول  قطر لألسواق املالية للعمل
ّ
لدى بورصة قطر. ولن يتمك

. يمكن الحصول على املعلومات الخاصة واإلدراج من تداول أسهمه في بورصة قطر بعد الطرح

أو من خالل شركات الوساطة  بورصة قطر خالل املوقع االلكتروني لل من بفتح حساب تداو 

ً املرخصة.

، وشركة داللة ي: املجموعة لألوراق املالية ه من قبل الهيئة املرخّصة الخدمات املاليةشركات 

 اإلسالمية والشركة، راق املاليةللوساطة، وشركة داللة للوساطة اإلسالمية، وشركة قطر لألو 

، وبنك قطر االستثمارات الخليجية، والشركة العاملية لألوراق املالية، ومجموعة ملاليةلألوراق ا

ستثمار، وشركة األهلي للوساطة، وشركة الريان لال الوطني للخدمات املالية، والبنك التجاري 

 للوساطة املالية.

تخصيص األسهم ورد فائض مبالغ االكتتاب إن 

 وجدت

ن ًوالعتبارية واملستثمًرالجهات ااملستثمرون من األفراد ًومن املتوقع أن يحصل املستثمرون 

، كما أودعوا حسب األصوًل ، الذين استوفوا استمارات طلب االكتتاب وقدموهاًنًوالرئيسي

 رصدة املماثلة )سعر الطرح مضروباأل 
ً
باإلضافة  ،في عدد أسهم الطرح التي تم التقدم لالكتتاب بها ا

املتعلقة  الطرح واإلدراج( لدى بنوك االكتتاب أثناء فترة الطرح، على املعلوماتمصاريف  إلى

ً.تاريخ إغالق الطرح، إن وجدت، خالل أسبوعين من وعلى كل مبالغ فائض االكتتاببالتخصيص 

رّد جميع األموال املتعلقة بأسهم الطرح غير املخصصة )إن وجدت( بعد اإلغالق من خالل رصيد 
ُ
ت

رد فائض وسيتم  2017 يناير  29بحلول  أسهم الطرحالحساب. ومن املفترض أن يتم تخصيص 

 . 2017 فبراير  5مبالغ االكتتاب، إن وجدت، بحلول 

لى هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر إلدراج جميع األسهم سوف تتقدم الشركة بطلب إ إدراج وتداول األسهم

 
ً
هيئة قطر لألسواق األوراق املالية الصادر عن  دراجإطرح و  لنظامللتداول في بورصة قطر وفقا

. وسوف يجري تداول األسهم على قبل تاريخ إغالق الطرح بورصة قطر قواعد التعامل في املالية و 

قبول يتم من املتوقع أن و بورصة قطر. في به  نظام التداول املعمول من خالل  الكترونيأساس 

بعد الحصول على موافقة هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة  2017 تداول اسهم الشركة في فبراير 

ً.قطر
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الجهات االعتبارية القطريين وغير املستثمرون من املستثمرين األفراد ووسوف ُيسمح لجميع 

وبدء تداول األسهم في بورصة قطر، شراء األسهم في السوق  إغالق الطرح تاريخ، عقب القطريين

 للقوانين املعمول بها وقواعد بورصة قطر. ويمكن تداول  من خالل بورصة قطر الثانوية
ً
وفقا

 لقواعد ولوائح بورصة قطر وبما يتفق مع القوانين املعمول بها في 
ً
األسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقا

 قطر. 

ألحداث رئيسية معينة تتعلق بالطرح. يحتفظ استرشادية التواريخ املبينة أدناه هي مجرد تواريخ  الزمني اإلرشادي لألحداث الرئيسية الجدول 

املؤسسون والشركة بحقهم في تغيير أٍي من التواريخ أو املواعيد و/أو تقصير الفترات الزمنية أو 

ًها(.إطالتها )وذلك وفق القواعد واللوائح املعمول ب

ًالحدثًالتاريخ

ًاالكتتاب بدء تاريخ 2017ً ينايًر 8

2017ًيناير  22

2017ًيناير  29

 (خرينآ )يمكن أن يمتّد ألسبوعين االكتتابتاريخ إغالق 

ًتخصيص أسهم الطرح

2017ًفبراير  5

)بعد الحصول  2017 فبرايًر

على موافقة الجهات 

ًالرقابية(

 رد فائض مبالغ االكتتاب )إن وجدت(

ًتداول األسهم في بورصة قطرقبول 

 
ً
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 حصيلة الطرحاستخدام 

املقدرة بمبلغ  الطرح واإلدراجمصاريف  طرحريال قطري بعد  498,000,000 البالغةالطرح املتوقعة  حصيلةالطرح ) حصيلةمن املتوقع أن يبلغ صافي 

من أسهمهم إلى  %60املتعلقة بالطرح على أساس تناسبي مقابل تحويل ملكية  صافي الحصيلة(. يحصل املؤسسون على جميع ريال قطري  4,980,000

ًوفق تقديرهم.الحق في استخدام تلك الحصيلة  ينمؤسسيعود لل، ًوالطرح املكتتبين في عملية 

ًاإلدراجو  مصاريف الطرح

ون واملستثمًر املستثمرون من الجهات االعتباريةرياالت قطرية لكل سهم، ُيسدد املستثمرون من األفراد ًو 10باإلضافة إلى القيمة االسمية البالغة 

الطرح مصاريف  (. تغطيةقطري تريااًل 10.1ريال قطري لكل سهم )أي يكون إجمالي سعر الطرح  0.1الطرح واإلدراج والتي تبلغ ون مصاريف الرئيسي

ًاألمور من بينها: واإلدراج املحّصلة للطرح جملة من

 والرسوم املتعلقة بطلب شراء أسهم الطرح وتوزيعها وإنهاء خطواتها من جانب بنوك االكتتاب وكذلك فتح الحسابات املصرفية صاريف امل

ًلدى بنوك االكتتاب والحفاظ عليها.

  مدير الطرح و مستشار اإلدراجاملثال ال الحصر، املستشارين املهنيين املتعلقة بهيكلة الطرح وإعداده )بما في ذلك على سبيل مصاريف تسوية ،

ًواملستشار القانوني، ومراجعي الحسابات املستقلين(.

 العالقات العامة، وفعاليات إطالق الطرح، وأعمال مصاريف األخرى املرتبطة بالطرح )بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر، صاريف امل

ًالدعاية والطبع والنشر(.

 ًإلدراج األسهم. العائدة لهيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر والرسوم صاريف امل

الطرح واإلدراج مصاريف إضافية متعلقة بالطرح على أساس تناسبي. وفي حال وجود فائض في األموال املتوفرة من مصاريف يتحمل املؤسسون أي 

حّول إلى حسمصاريف اإلجمالية، بعد سداد 
ُ
ًاب احتياطي قانوني لدى الشركة.الطرح واإلدراج، فإنها ت
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 أعمال الشركة

. وحصلت قطرية قابضة ومسجلة بدولة قطر كشركة مساهمة عامة ق..عش.م. القابضة استثماًرمجموعة االسم القانوني والتجاري للشركة هو 

. تملك الشركة بعض 2016 ديسمبر 12في  (.ش.م.ع.ق) قابضة قطرية عامة لتحويلها إلى شركة مساهمة وزارة االقتصاد والتجارةالشركة على موافقة 

ًداخل دولة قطر. املقاوالتاملجموعة في مختلف أنواع  تستثمر  الثمانية.التابعة شركات الأو كل رأس املال املصدر الخاص بكل شركة من 

وقبل الطرح مباشرة.  الطرح هذهنشرة سهم عادي كما في تاريخ  83,000,000ريال قطري موزعة على  830,000,000لشركة ل املصدر  الامليبلغ رأس 

ًاألسهم مدفوعة بالكامل. القيمة االسمية لجميعرياالت قطرية. و  10وتبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد 

 األهداف واألنشطة

 ،1975في قطر منذ عام  . أثبتت املجموعة وجودهالالستثمار في قطاع املقاوالت 2008تأسست الشركة باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 

ة حيث بدأت في األصل كشركة تجارة ومقاوالت تقوم على توفير املؤن لسوق اإلنشاءات. ومنذ ذلك الحين تطورت املجموعة لتصبح شركة ذات أنشط

 انيكية والكهربائية والسباكةامليكمثل التعاقد على أعمال البناء واملقاوالت املتخصصة ) في املقاوالت،تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة 

(MEP)،  واإلنشاءات واملشاريع الهندسية)ECP)، وأنظمة األمن ونظم مكافحة الحرائق  ،مواد البناء ومعدات السالمة واألدوات واألخشاب توريدًو

ًوغيرها من املواد ذات الصلة.

إلى جانب أي أغراض أو تعهدات أخرى ترى الشركة أنها  ،الشركاتوال تختلف أغراض الشركة عن تلك املتعلقة بأي شركة قابضة بموجب قانون 

 لقانون الشركاتوتكون أغراض ستخدم أعمالها أو تنّوعها أو اتساع نطاقها من وقت آلخر، 
 
ًما يلي: الشركة وفقا

ً؛التي تساهم فيهاأو لها املشاركة في إدارة الشركات التابعة  .1

ًاملالية؛ وراقواأل في األسهم والسندات  أموالهااستثمار  .2

ً؛لها الدعم الالزم للشركات التابعة وفير ت .3

تملك حقوق امللكية الفكرية من براءات االختراع والعالمات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق املعنوية،  .4

ً؛واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها

 للقانوًن .5
 
ً.تملك املنقوالت والعقارات الالزمة ملباشرة نشاطها في الحدود املسموح بها وفقا

، فإن الشركة هي لنشرةبوصفها املالك القانوني ملجموعة الشركات. وحتى تاريخ إعداد هذه ا ،يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في العمل كشركة قابضة

ًللشركات التالية: ،املباشر أو غير املباشر ،املالك القانوني

ًاملتبقية؛ %49نسبة  يهم شيخ السوق أويمتلك  ،من شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م. 51% .1

ًاملتبقية؛ %49وتمتلك شركة دباس القابضة نسبة  ،قطر ذ.م.م. -من شركة دباس للمقاوالت  51% .2

ًاملتبقية؛ %31.5نسبة ويمتلك أتوم الحاج  ،كانيكيةشركة الهندسة اإللكتروميمن  68.5% .3

ًاملتبقية؛ %39.6، ويمتلك محمد علي و وفا صوفان نسبة ذ.م.م الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةمن  60.4% .4

ًاملتبقية فتمتلكها مجموعة املياه القابضة؛ %36.7أما نسبة  ،من شركة واتر ماستر )قطر( ذ. م. م. 63.3% .5

ً؛ .ريلكو املحدودة ذ.م.ممن شركة ت 100% .6

ًاملتبقية فيملكها وفا صوفان؛ %24.5أما نسبة  ،من الشركة املتحدة للتوريدات ذ م م. 75.5% .7
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ًاملتبقية، فيمتلكها عالء أيوب. %15أما نسبة  ،من شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م. %85و .8

ًالتابعة: شركات الاملباشرة وغير املباشرة في  ليةعيوضح املخطط التالي الهيكل الذي تمتلك فيه الشركة حصص امللكية الف
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 العالقة مع املؤسسين

العمل على توطيد عالقتها باملؤسسين في العديد من مجاالت األعمال التجارية الخاصة بها، وقد تعمل على توسيع نطاق التابعة شركات الستواصل 

ً. سعر السوًقأعمالها من خالل عقود الخدمات األخرى مع املؤسسين وغيرها من الشركات التابعة للمؤسسين على أساس 

ً.18إلى  11في الصفحات  تحت عنوان "عوامل املخاطرة" لنشرةباملخاطر الواردة في القسم املبين من هذه اانتباه املساهمين املحتملين لفت وينبغي 

 الرؤية

واالحتفاظ بأداء  ،من خالل تحقيق النمو املستدام ،شاملة ومتخصصة في قطر مقاوالتالشركاء املميزين لحلول  أحدتتطلع املجموعة إلى أن تصبح 

مع تقديم خدمات  ،لكي تصبح من بين رواد السوق املحلية ،وتستثمر املجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك. التابعةشركات لقوي ل

 متميزة هندسي
ً
ًمع ضمان االمتثال للمواصفات القطرية والعاملية. ،للعمالء ا

 الرسالة

لتحقيق االستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد  ،املتخصص والعام قطاع اإلنشاءاتمواصلة النمو وتطور فرص األعمال في 

ًعلى رأس األولويات. والسالمة والبيئة املتعلقة بالصحة العامة القضايا الحفاظ على جميعمع  ،االستثمار
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 استراتيجية األعمال

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤية شركاتها ورسالتها وأهدافها:اعتمدت املجموعة اال 

مع االلتزام بأعلى املعايير لتحقيق الجودة  ،ورفع كفاءة العمليات ،من خالل ترشيد التكاليف التابعة،شركات المواصلة تحسين كل من عمليات  -1

ًوالسالمة.

جانب مجلس اإلدارة  إلىالتابعة شركات الوذلك باإلبقاء على فريق اإلدارة بكل شركة من  التابعة،شركات التطبيق الطابع الالمركزي على إدارة  -2

بدقة، وذلك من خالل التابعة شركات الستراتيجيات ونتائج االذي سيتولى متابعة تنفيذ خطط و  ،املسؤول عن األداء العام للمجموعة

ً.التابعةشركات الاملناقشات واملراجعات بين مجلس اإلدارة وإدارة كل شركة من 

ًالل االستجابة ملطالبهم والحفاظ على أعلى معايير الجودة في الوقت ذاته.تعزيز عالقة املجموعة بالعمالء الحاليين من خ -3

واالستفادة منها من أجل زيادة نسبة النجاح في الحصول على  القطاع،ستراتيجية ومشاريع مشتركة مع الشركات الرائدة في ابناء شراكات  -4

ًمشروعات جديدة وتدعيم العالمة التجارية للمجموعة وسمعتها.

حفاظ على نمو اإليرادات والربحية من خالل تحديد املشروع عن طريق االهتمام باألسواق التي يمكن للمجموعة فيها االستفادة من خبراتها ال -5

ًوسجلها الحافل باإلنجازات ومن خالل استهداف مشاريع متخّصصة ذات هوامش ربح مرتفعة.

لضمان  ،والوضع املالي املتماسك القطاعيةمع املعايير  مديونية  تتفقنسب مع متزن رأس مال مستدام و  تبني سياسات مالية محافظة لضمان   -6

ًتحقيق االكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات رأس املال الحالي والحفاظ على مستويات سيولة سليمة.

تعزيز تحقيق الهدف النهائي املتمثل في تعزيز  االستثمار في أعمال تجارية جديدة وتكميلية داخل دولة قطر وداخل املنطقة، األمر الذي من شأنه -7

ًقيمة املجموعة لصالح مساهميها.

وذلك من خالل توفير فرص تدريب املوظفين وتأهيلهم من أجل استقطاب أفضل املوظفين املتاحين  ،تعزيز بيئة عمل تشجع على االرتقاء املنهي -8

  ،لشغل مناصب هامة
ً
ًعن تطويرهم واإلبقاء عليهم. فضال

تخذ على مستوى كل شركة على حدة بحوزة  التابعة،شركات لقى أعمال اإلدارة اليومية لستب
ُ
شركات ات الدار اوجميع القرارات التشغيلية التي ت

ً. التابعة

على مستوى  ومن ثم تجميعها ،يريكما هي دون تغالتابعة شركات الاإليرادات والنفقات على مستوى كل من  تخصيصتتوقع الشركة اإلبقاء على 

. ونتيجة لذلك يجري تحذير املستثمرين من وضع ثقتهم الكاملة في اإليرادات التشغيلية والنفقات التشغيلية والدخول التشغيلية السابقة جموعةامل

ملجمعة باعتبارها العائد والتعامل مع إجمالي اإليرادات ا ،كمعايير قياس للكفاءة االقتصادية واألداء املالي ملحفظة الشركات هذهالتابعة شركة لل

 االقتصادي اإلجمالي للشركة.
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 املبادرات الرئيسية لتحقيق الرؤية

ًستراتيجية:حددت الشركة املبادرات الرئيسية التالية بغرض تحقيق رؤيتها اال 

 تعزيز قدرة وربحية األنشطة

سعيها الحثيث نحو تنفيذ مشاريع متطورة واسعة النطاق ترتكز على األسواق الصناعية وأسواق البنى التحتية حيث التابعة شركات السوف تواصل 

أن بمقدورها، من خالل تنفيذ التابعة شركات اليمكنها تحقيق نجاح باهر باالعتماد على ما تحظى به من خبرة واسعة وسجل حافل بالنجاح. وترى 

ًإلى جانب العمل على تحسين هوامش الربح. ،الحفاظ على تدفقات اإليرادات لفترات طويلة من الزمنتلك األنواع من املشاريع، 

 التابعةشركات دارات الإتعزيز قدرات 

اع اإلنشاءات، والذي لن يدخر يحمل في جعبته خبرة عريضة في قط ،تحظى املجموعة بفريق إدارة يتسم بالقوة وااللتزام وطول فترة خدمته للمجموعة

 جهد
ً
اإلدارة على  محافظةفي مواصلة التركيز على التميز اإلداري واالنضباط، وسيحرص على وضع خطط مناسبة لتعاقب املوظفين في فريقه لضمان  ا

 قوتها على املدى البعيد في املستقبل.

 الحفاظ على مستويات توزيعات األرباح على املساهمين وذلك بالحفاظ على مستويات الربحية والسيولة

وهو األمر الذي يدفع عجلة التطوير في  ،في الوقت الراهن بقاعدة مالية قوية من حيث مراكز القيمة الرأسمالية والسيولةالتابعةشركات التحظى 

 املستقبل. 

 للمستقبل، تتجه نية 
ً
ستراتيجية مالية منضبطة، تسعى من خاللها تحقيق هياكل رأسمالية انحو مواصلة املحافظة على التابعة شركات الواستشرافا

املحافظة على نسب روافع مالية متوافقة مع التابعة شركات المستدامة وحذرة والحفاظ على مراكز مالية راسخة بغرض تحقيق نمو مستدام. وتنوي 

 مستوى من الربحية أتاح لها  على تحقيقالتابعة شركات ال. ومن شأن هذه الخصائص مساعدة القطاعمعايير 
ً
توزيع االرباح على الحفاظ على  تاريخيا

ًملزيد من البيانات عن توزيعات االرباح، يرجى مراجعة قسم "سياسة توزيع االرباح". ؛املساهمين

 ستراتيجية ومشاريع مشتركة واالستفادة منهااإقامة شراكات 

  ،خبراء القطاع زيادة نسبة نجاحها في إبرام عقود جديدةاستطاعت املجموعة من خالل إقامة شراكات رئيسية مع 
ً
عن دعم سمعتها فيما يخص  فضال

ات ما تقدمه من منتجات وخدمات واالستعانة بالتكنولوجيات املتقدمة واملعرفة الفنية والخبرة اإلدارية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراك

لحفاظ ستراتيجية قد مكّنت املجموعة من الحفاظ على مركز سوقي قوي ما بين شركات اإلنشاءات املحلية املنافسة لها. وتتجه نية املجموعة نحو ااال 

وقي. وذلك بهدف تدعيم مركزها الس ،وإقامة شراكات جديدة مع الشركات األخرى الرائدة في القطاع ،قائمة مع الشركاء الحاليينالعلى عالقاتها 

ًوتساعد هذه العوامل من بين عوامل أخرى على ضمان توفير الخدمات إلى العمالء على نحو يكسوه الدقة والفعالية.

 نقاط القوة التنافسية

ً:، وهي على النحو التاليستراتيجيتها بنجاحاعلى تنفيذ  هاتتسم أعمال املجموعة بنقاط قوة تنافسية ستساعد

 فيهوضع قوي في القطاع الذي تعمل 

 لعالقتها القوية بالعمالء منذ فترة طويلة. وتتجلى هذه ال
ً
عالقات ترى املجموعة أنها تتمتع بوضع راسخ في القطاع الذي تعمل فيه، وذلك نتيجة

)مثل األعمال الضخمة التي  ،. أسهمت قدرة املجموعة على تنفيذ املشاريع الكبرى مرموقين عمالءالعمل املستمر و املتكرر مع والشراكات من خالل 

 ،ية للمشاريع الضخمةنهضت بها املجموعة في الفنادق واملطارات ومراكز املؤتمرات واملرافق التعليمية التي يصح أن نقول بأنها تضاهي املستويات العامل

واملدنية. ويأتي من بين  انيكية والكهربائية والسباكةامليكإلى جانب العمالة املاهرة في منح املجموعة مكانة مرموقة بين أفضل مقدمي خدمات املقاوالت 

؛ باإلضافة إلى تصميم  وكانت املورد الرئيس ي واختبارها وتشغيلها مطار حمد الدولي كثير من مشاريع هذه املشاريع توريد أنظمة إنذار الحريق لصالح

املائية الداخلية والخارجية لصالح مركز السدرة رافق وكذلك تصميم امل نتها؛أنظمة املراقبة لصالح مؤسسة أسباير زون وتوريدها وتركيبها وتشغيلها وصيا

والخط  وجزيرة اللؤلؤةلصالح مركز الدوحة للمؤتمرات  امليكانيكية والكهربائية والسباكةباإلضافة إلى عدد من مشاريع املقاوالت  ،للطب والبحوث وتوريدها وتركيبها
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وغيرها من مشاريع مع قطر  ،ومشروع حديقة الشيراتون  ،كت املجموعة في تنفيذها وهي مشروع إدارة مرافق ميزةمشاريع اشتر و  األحمر ملترو الدوحة.

 والقوات املسلحة القطرية. ،للبترول

 القوة والخبرة واالستقرار املالي

ذلك العديد من خطوط االئتمان التي تعقدها املجموعة مع  يدل على) ،ن أفضل السبل للحصول على رأس املاليوتأم طويلةبخبرة املجموعة تتمتع 

التي تعد ميزة كبيرة عند التقدم بعطاءات للمشروعات الكبرى. عندما يقرر مقاول عام طلب تقديم عطاءات من و املؤسسات املالية الرائدة في قطر(، 

ورأس مالها العامل ومعرفتها املتخصصة بهذا املجال، حينها  ،ع مماثلةبعض الشركات، وهو ما يستند عادة إلى خبرة الشركة وأدائها السابق في مشاري

 املرشحة للفوز بالعطاء.للشركات  القائمة املختصرة ليتم اختيارها من ضمنالخيار األمثل التابعة شركات التكون 

 الخبرة الفنية ووفرة املوارد

  ،إَن ما تحظى به املجموعة من خبرة فنية واسعة
ً
مكّنها من استقطاب مجموعة من  ،في تنفيذ العديد من املشاريع الضخمة عن نجاحها فضال

نية من املوظفين الذين يحملون في جعبتهم خبرة هائلة ومهارات فنية قوية. وتمكن هذه الخبرة الواسعة املجموعة من استخدام أفضل املمارسات الف

ًأجل تنفيذ املشاريع بنجاح.

 تنوع قاعدة العمالء

خدمات ملشاريع اإلنشاء الجديدة وعمليات التجديد على حد سواء. وتعمل املجموعة في كال القطاعين العام والخاص عبر مجموعة تقدم املجموعة 

، التي متنوعة من القطاعات مثل القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والنفط والغاز. وتستهدف املجموعة املشاريع املتطورة من الناحية التقنية

 ملشاريع ذات القيمة املضافة، نظر ن تكون مشاريع أكثر ربحية عن اتتجه إلى أ
ً
ًلتعقيداتها املتشابكة. ا

 املرونة التشغيلية والحضور الدائم

ة بمقدور املجموعة بفضل ما تملكه من موارد مالية )من خالل ما تلقاه من دعم من جانب مجموعة من املؤسسات املالية الدولية واملحلية طيب

في أي  عملياتها زيادة حجم ونطاق ،وبنك قطر الدولي اإلسالمي( ،والبنك التجاري  ،ومصرف الريان ،س ي الشرق األوسط بنك إتش إس بي السمعة، مثل

 تها في األسواق التي تعاني ركودأو للحد من عمليا ،من أجل استغالل الفرص املتاحة بمجرد ظهورها ،وقت
ً
 اقتصادي ا

ً
. ترى املجموعة أن قاعدة ا

 بل أيض ،عملياتها العريضة ال توفر لعمالئها خدمات مناسبة ونقطة اتصال وحيدة فحسب
ً
تبث في عمالئها الثقة من أن املجموعة قادرة على  ا

ًاالستمرار في مزاولة أعمالها بصفتها موفر خدمات مستقر، رغم ما يشهده السوق من أي تقلبات دورية.

 املوظفون 

ذات الصلة بتوظيف أغلب العاملين باملجموعة. التابعة شركات ال، وبالتالي تقوم التابعةاعتبارها شركة قابضة لشركاتها تعمل الشركة في املقام األول ب

موظفين  8يعمل لدى الشركة  حتى تاريخ إعداد هذه النشرة. ، ًوعن اإلدارة التنفيذية العليا عدا ،وبالتالي يعمل بالشركة عدد قليل من املوظفين

 ملمارسة نشاطها.هذالتابعة، و تعتقد الشركة أن شركات البخالف موظفي 
 
ًا العدد كافيا

 التطورات األخيرة

ًليس هناك أحداث جديدة مهمة للمجموعة فيما يتعلق بتقييم قدرتها على اإليفاء بالدين.

ً.2015ديسمبر السنوية املنتهية في املالية  البياناتتقوم بها املجموعة منذ إصدار  جوهريةليس هناك استثمارات 

ًلغاية تاريخ النشرة. 2016، وخالل الفترة املاضية من عام 2015لم تقّدم املجموعة أي منتج أو نشاط جديد خالل عام 

 مجلس اإلدارة

ً.145إلى  136الصفحات  لنشرةالتفاصيل الكاملة بشأن مجلس إدارة الشركة في قسم "إدارة وحوكمة الشركات" في هذه ا توجد
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 التقاض ي

)بما في ذلك أي إجراءات قانونية ينتظر البت فيها أو مهدد  ،تدخل الشركة منذ تأسيسها في أي إجراءات حكومية أو قانونية أو إجراءات تحكيملم 

 أو كانت طرف ،برفعها والتي تكون الشركة على علم بها(
ً
 بها من شأنها التأثير جوهري ا

ً
ًياتها.على أنشطة الشركة أو وضعها املالي أو نتائج عمل ا

 الحسابات املستقلون دققو م

الحسابات  مدقق، مبنى البنك األهلي، شارع الشيخ سحيم بن حمد 431الشرق األوسط الكائن بقطر، ص.ب  اند توش يعد فرع شركة ديلويت

املستقلة لكل من الشركات  املاليةالبيانات مسؤولة عن مراجعة  اند توش ؛ كما أن ديلويت2015ديسمبر  31املنتهية في  املالية الخارجي املعين للسنة

  اند توش . كانت ديلويتستثمار القابضةاملجموعة  املوحدة البيانات املاليةفضال عن  ،التابعة الثمانية
ً
 هي شركة مراجعة الحسابات للشركة و  أيضا

املدققة لشركة مجموعة التاريخية  البيانات املاليةوبما أن . 2014و 2013و 2012ديسمبر  31املنتهية في  السنوات املاليةعلى مدار التابعة شركات ال

تم  لذلك، ال تعكس الوضع أو األداء املالي الصحيح املدققة لهااإلدارة أن األرقام التاريخية ترى تشمل عشر شركات تابعة،  استثمار القابضة كانت

 حولها شركة ديلويت دارة الشركة. واصدرتإ أعدتها افتراضية مجمعة بيانات ماليةم يقدت
ً
 2012ديسمبر  31للسنوات املنتهية في  اند توش تقريرا

ًللشركةشركات التابعة بالثماني  املركز املالي املرتبط املجمعة البيانات املاليةهذه  . تمثل2014و 2013و
 
لألداء التاريخي للمجموعة  ، وبالتالي توفر عرضا

ًعلى نحو عادل.

ن    بتدقيقالدولية املرموقة للقيام  التدقيقت للشركة إحدى شركا امةالجمعية العستعّيِّ
ً
كشركة مدرجة  للشركة من السنة املالية األولى حساباتها بدءا

ًالحسابات ملدة عام قابلة للتجديد. مدققتعيين و يتم ديسمبر من العام التالي.  31من تاريخ قبول اإلدراج وحتى تاريخ 

 :وصف العمليات الرئيسية للمجموعة

ًالرئيسية للمجموعة ما يلي:تتضمن العمليات 

ًاملناقصات؛ً•

ًتجهيز/ إعداد فواتير العمالء؛ً•

ًإيرادات املشاريع؛ قيدً•

ًاملقاولون من الباطن؛–تجهيز الفواتير ً•

ًاملشتريات؛ً•

وتتوقف الدعوة للمناقصات واملقاوالت املتخصصة مجزأ وتنافس ي إلى حد كبير.  امليكانيكية والكهربائية والسباكة قطاع اإلنشاءاتترى املجموعة أن 

تتنافس شركات املحفظة مع شركات وطنية وإقليمية وضمن هذا السياق، للحصول على عقود على وجود خبرة سابقة وقدرات تقنية وقوة مالية. 

ً:عمليات الرئيسية للمجموعةللوفيما يلي شرح موجز  ومحلية.

 املناقصات

لوبق باطخءاطع ميدقتل ةوعد اياون باطخ

 

جرى يبدأ املشروع عادة باستالم دعوة لتقديم عطاء. وبعد ذلك يقوم املسؤولون عن العطاء بإجراء تحليل ما قبل العطاء داخل شركة املحفظة. و 
ُ
ال ت

 إال بغرض تقديم عطاءات كبيرة، حيث يقوم فريق الهندسة واإلدارة بشركة املحفظة بتقييم العملية خالل مرحلة تق
ً
ديم العطاء. هذه التحليالت عادة

ة وسجل ويطلع فريق إدارة شركة املحفظة باستعراض تجاري للشروط واألحكام )أي تحليل فترة املشروع وسعر املشروع واألداء السابق للشركة العميل

حفظة لعطائها، فستحصل على سداد الشركة العميلة واملوارد الالزمة لتقديم العطاء واألعباء املالية في مرحلة تقديم العطاء(. وبمجرد تقديم شركة امل
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في و. وستبدأ املفاوضات بناء على الشروط التجارية والفنية وشروط السداد. قائمة الشركات املرشحة للفوز بالعطاءطلب إيضاح، إذا كانت ضمن 

ً.إذا نجحت شركة املحفظة في الحصول على العطاء، سيتم إصدار خطاب نوايا أو قبول أو إرساء بالعطاء ،أعقاب ذلك

 ما لم يكن ملزم ،يجوز سحب خطاب النوايا أو تنقيحه )تحديثه(
ً
ًمن الناحية القانونية. ا

 عقد ذلك الخطابمثل يوبالتالي  ،باملوافقة الرسمية لصاحب العمل على العطاء خطاب النوايافيد ي
ً
 إلزامي ا

ً
ًبين صاحب العمل واملقاول. ا

 تجهيز/ إعداد فواتير العمالء

 اهمدقي يتلا تاعوفدملا مالتسا
ليمعلا

 ةيرهش ةروصب ريتاوفلا رادصإ
 عفدلا لاصيإ مالتسا دامتعا

 تحت عفدلا وأ ةلصلا يذ
باسحلا

 

صدر الفواتير على أساس شهري 
ُ
قدم للعميل مع طلب السداد من خالل إدارة الشؤون املالية ،ت

ُ
ً.في املجموعة وت

حال طلبات الدفع إلى العمالء من خالل إدارة الشؤون املالية على أساس شهري خالل 
ُ
أيام من تاريخ الفاتورة. ويتم الحصول على إقرارات تفيد  3ت

ًمع االحتفاظ بنسخة لدى فريق تحصيل املستحقات. ،بتسليم الفواتير وتوثيقها من جانب الفريق املالي

ابات املصرفية املعينة يجب أن تكون أشكال استالم الدفع املقبولة لدى شركة املحفظة عادة على هيئة شيكات/خطابات ائتمان ودفع مباشر إلى الحس

ًوالخاصة بشركة املحفظة.

ر تتبع الفاتورة/العميل، يجب إيداع املدفوعات في إحدى "الحسابات غير و  ،يتم مطابقة املدفوعات املستلمة من العمالء مع الفواتير املستحقة
َّ
إذا تعذ

ًاملحددة" إلى أن يتم تدارك هذا األمر.

ق عليه العميل في الفاتورة على نحو منفصل. يجب إصدار تقارير تتبع لهذه األحجام بشكل شهري لرصد يتم تتبع حجم العمل املنجز الذي لم ي صّدِّ

ويجري تسويتها بشكل ربع سنوي. يجب تقسيم اإليرادات غير املفوترة إلى  ،إلدارة التجارية وجود حاجة لذلكا تواتخاذ إجراءات تصحيحية إذا ارتأ

ًاألنواع التالية:

 ذات الصلة فترة التصديق.ً

  ق عليهاغير-الفترة السابقة ً.املصدَّ

 مرفوض. 

 مادة غير مصدق عليها.ً

َصرف
ُ
ر صرفهاالشيكات املستلمة عادة بشكل يومي.  ت

ّ
إلى جانب يتم حفظها في اليوم ذاته  أّما الشيكات التي ترد في وقت متأخر والتي تعذ

 ا في يوم العمل التالي.في خزنة آمنة طوال الليل لتقديمه املرفقةالوثائق/السجالت 
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 قيد إيرادات املشاريع 

 ىلإ تادئاعلا ماقرأ ميدقت
يليغشتلا يلاملا مسقلا سيئر

 نأشب ةقفاوم ىلع لوصحلا
ةدعملا تادئاعلا

 ساسأ ىلع تادئاعلا دادعإ
ةبسن

 (PoC)  زاجن 

 ةينعملا تاراد  ليجست نامض
 ةدبكتملا ةيلعفلا فيلاكتلل

 هخيرات ىتح ماظنلاب

 ةميقب ةقباطم ىلع لوصحلا
 عورشملا قرف نم فيلاكتلا

 اًيرهش

 

 

قيد اإليرادات والتكاليف الناتجة عن أي مشروع بالرجوع إلى مرحلة االنتهاء من نشاط العقد في نهاية الفترة. وال يمكن تحقيق ذلك إال 
ُ
 إذا أمكن ت

نتهائه على نحو إضافة إلى مرحلة ا ،وحتى إنجازه في حينهتقدير ناتج عقد اإلنشاء بشكل موثوق )أي عندما يمكن قياس إيرادات العقد وتكاليف العقد 

ر قياس قيمة اإليرادات بشكل موثوق، يجب االحتفاظ بالتكاليف في حساب و موثوق(. 
َّ
ًوال يجوز اإلنفاق منها.  القائمة األعمالإذا تعذ

قاس قيمة اإليرادات بنسبة تكاليف العقد املتكبدة في مقابل العمل املنجز 
ُ
رة واملطبقة على سعر بنسبة إجمالي تكاليف العقد  ،إلى الوقت الراهنت املقدَّ

ًالعقد.

درج التغييرات في أعمال العقد واملطالبات والحوافز بحيث يكون ذلك باالتفاق مع العميل. يجب أن تكون أنواع التغييرات الواجب أخذها
ُ
في االعتبار  ت

ًلقيد اإليرادات على النحو التالي: 

 التغييرات املعتمدة. ً

 صدر بشأنها تعليمات )شفهية أو كتابية( ذات طابع تعاقدي والتي ،التغييرات غير املعتمدة. ً

د تكاليف ومستحقات العقد قيَّ
ُ
تكبد فيها هذه التكاليف. ،ت

ُ
حسب في الفترة التي ت

ُ
ًوت

 املقاولون من الباطن–معالجة الفواتير 

 ةدمتعملا عفدلا تالاصيإ متخ
 تالاصيإ" اهفصوب ةملتسملاو

"ةملتسم

 ةيقافتاب عفدلا لاصيإ ةقباطم
نطابلا لواقم

 عيمج ءارجإ نامض
دقعلا بجومب تاموصخلا

 

تتولى اإلدارة املالية مسؤولية تجهيز و  بوصفها "إيصاالت مستلمة" إلى جانب تاريخ االستالم.املستلمة و  املعتمدةتختم اإلدارة املالية إيصاالت الدفع 

 ع والفواتير في شكلها األصلي وفقجميع إيصاالت الدف
ً
 لشروط العقد. ا

ًع نظير هذه العقود.تسجل اإلدارة املالية إيصاالت الدفًو ،(CBSترتبط جميع عقود املشاريع باألعمال الواردة في هيكل تفاصيل التكلفة )

 الغ محجوزة ومدفوعات مستردة مسبقتتم جميع الخصومات من إيصاالت الدفع في شكل مب
ً
وغيرها من أنواع الخصومات  ،وخصومات الضرائب ،ا

ارة املالية من كما ورد في شروط العقد. يجب إجراء هذه الخصومات بشكل دقيق على النحو الوارد في شروط العقد. تتحقق اإلد للدفعقبل تجهيزها 

 وجود أي مدفوعات/خصومات أخرى ضمن شروط العقد. تقع مسؤولية أي خصومات/مدفوعات خارج إطار شروط العقد على عاتق اإلدارة املالية.

 املشتريات

  راعس  ضورع ىلع عالط 
 اهتبقارمو

راعس  ضرع ىلع لوصحلا
 ةمزاللا دونبلا جاردإ نم دكأتلا

عورشملا ةينازيم نمض
ءارشلا بلط زيهجت

 ةيريدقتلا ةميقلا دادعإ بجي
دقعلل

(ECV)

ً
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عطاءات، والقيمة التقديرية للعقد عبارة عن أداة إدارية تنظيمية ذات أهمية  يقبل الشروع في تقديم أ (ECV)يجب إعداد القيمة التقديرية للعقد 

القيمة التقديرية للعقد جزء ال يتجزأ من عملية تقديم العطاءات، تحاكي مجموعة كاملة من االلتزامات وتعتبر  بالغة في شؤون التخطيط واملراقبة.

ًاملالية والناتج املتوقع عن عقد معين. 

مة لطلب الشراء املسؤولية الكاملة بشأن إعداد القيمة التقديرية للعقد مة إلى جانب إدارة املشتريات لكل عطاء.  ،تتولى اإلدارة املقّدِّ يمكن لإلدارة املقّدِّ

نية لطلب الشراء أن تسعى للحصول على معاونة األقسام األخرى بكاملها، من خالل هذا الطلب. يجب أن تكون العناصر املطلوبة متناسبة مع ميزا

ًاملشروع.

ستخدم القيمة التقديرية للعقد في تحديد اال 
ُ
كما أنها تشكل أساس  ،اخيص الالزمةستراتيجية املتبعة في تقديم العطاءات والحصول على التر ت

مة التعاقد م ع أي جهة املفاوضات املسبقة إلرساء العقد مع صاحب العرض املميز. بالنسبة إلعداد القيمة التقديرية للعقد، يمكن لإلدارة املستخدِّ

ًخارجية متخصصة حسب ما يلزم إلعداد ميزانيات دقيقة وخطط سليمة.

دة، تقوم إدار بمجرد اختيار إحدى الشركات امل  ة املشتريات بإعداد طلب شراء وفقوّرِّ
ً
ًللسعر املحدد. ا

 املمتلكات واملعدات 

 املوجودات الثابتة

ستهلك تكلفة املمتلكات واآلالت واملعدات على مدى الفترة املقدرة لالنتفاع، التي تقوم باألساس على االستخدام املتوقع للموجودات و 
ُ
اإلهالك املادي ت

 وبرنامج اإلصالح والصيانة والتقادم التكنولوجي الناتجة عن حدوث تغيرات فاملتوقع 
ً
عن القيمة املتبقية. لم تأخذ اإلدارة في االعتبار أي قيمة  ضال

 متبقية باعتبارها غير جوهرية.

 ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في ً

 بالريال القطري 
نسب 

 الستهالك
2012 2013 2014 2015 

ً-ً-ً-13,359,361ًًًاألراض ي

968,522ً696,517ً865,572ً1,169,180ًً(1) %25 - %15ًاألثاث والتجهيزات

4,278,583ً3,131,871ً2,119,525ً1,066,622ًً(2) %20 - %15ًاملباني واملنشآت

5,052,691ً4,287,888ً4,978,567ً5,990,994ًً%25 - %20ًاملركبات األلية

575,925ً583,714ً1,637,806ً4,105,914ًً(3) %20 - %5ًالتحسينات

ًاملعدات املكتبية
15% - 

33.33%ً
2,103,020ً2,786,162ً3,068,637ً2,769,482ً

950,983ً1,908,625ً2,718,598ً2,362,369ًً%20 - %15ًاملعدات واألدوات

174,007ً115,689ً274,732ً214,088ًً%20 - %10ًمصانع وآالت

406,676ً546,320ً487,549ً465,661ًً%33ًليةآلالحواسب ا

1,804,575ًً-ً-ً- ًمشاريع تحت التنفيذ

 19,948,885 16,150,986 14,056,786 27,869,768  اإلجمالي

 .%25 - %10كان تتراوح بين  2012نسبة االستهالك لألثاث و التجهيزات في عام  .1

 .%33.33 - %15كان تتراوح بين  2012في عام  املنشآتنسبة االستهالك للمباني و  .2

 .%20 - %10كان تتراوح بين  2012في عام  التحسيناتنسبة االستهالك  .3

ً.2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012لألعوام  ستثمار القابضةا املجمعة االفتراضية الخاصة بمجموعة البيانات املاليةاملصدر: 

 ض يعلى إحدى قطع األرا املشّيدة . املبانيبنفس القيمة 2013خالل عاموقد تّم بيعها ريال قطري  13,359,361قيمة دفترية تبلغ كان لألرض 

 عام 30املستأجرة من بلدية الدوحة لفترة 
ً
املمتلكات االستثمارية املستأجرة  تدخل من ضمن العقاًراملباني على تشييد . تكلفة 1991يناير  1تبدأ من  ا

http://www.paris.sl.slb.com/ofsfinance/SEC9/Section9.2_ABS.xls
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ستهلك تكلفة و التكلفة اإلجمالية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. بإحتساب استهالك املجموعة  تقوممن طرف ثالث. 
ُ
 املبانيت

لصيانة والتقادم على مدى الفترة املقدرة لالنتفاع، التي تقوم باألساس على االستخدام املتوقع للموجودات واإلهالك املادي املتوقع وبرنامج اإلصالح وا

 لو التكنو 
ً
عتبار على أساس أنها غير جوهرية. تتم مراجعة ال ا ال تؤخذ بعين املتبقيةعن القيمة املتبقية. والقيمة  جي الناتجة عن حدوث تغيرات فضال

ًرية.دفتالقيمة الدفترية للممتلكات العقارية ألغراض االنخفاض عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى احتمال تعذر استرداد القيمة ال

حتسابه عندما يكون إلية بطريقة القسط الثابت ويبدأ آنع ومعدات ومركبات وتحسينات وحواسب استهالك على جميع املمتلكات من مصإليحتسب ا

نتاجية التقديرية املتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلها للفترات إلستهالك و األعمار اإلستخدام.يتم مراجعة األساليب املستخدمة في الإلاألصل جاهز 

ًسترداد.لإللى القيمة القابلة إا لزم األمر. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل بشكل مباشر إذالالحقة 

ًاملمتلكات الستثمارية

 2015 2014 2013 2012 بالريال القطري 

5,199,556ً4,593,784ً3,988,011ً3,382,238ًًالرصيد االفتتاحي

ً(605,773)ً(605,773)ً(605,773)ً(605,772)ًالتكلفة للسنة

 2,776,465 3,382,238 3,988,011 4,593,784 رصيد القفال 

ً.2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012لألعوام املجمعة االفتراضية للمجموعة  البيانات املاليةاملصدر: 

ً

دة على قطعة أرض مستأجرة من طرف ثالث ملدة  مثل املمتلكات االستثمارية املباني املشيَّ
ُ
 و  ،كعقار استثماري ي نااملب هذه سنوات. جرى تصنيف 10ت

 ت
ً
ًد بقيمة صفرية.ألنه فيما بعد سيتم تحويل األرض واملبنى إلى املؤجر بنهاية مدة العق ستهلك على مدى فترة اإليجار على أساس القسط الثابت، نظرا

ً

ًامللموسةاإلشكاالت البيئية الناتجة عن استخدام أي من املوجودات الثابتة 

ً

ً.أو ُيتوقع ظهورها في املستقبل امللموسةي من موجوداتها الثابتة أل املجموعة  من استخدام لم تكن هناك أي إشكاالت بيئية في املاض ي تحُد 

ً
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 .الهندسية ذ.م.م األعمال التجارية للشركة املتحدة لألنظمة

 نبذة عن الشركة

. وتزاول أعمالها في قطاع الهندسة واملبيعات 2006في عام هي شركة وطنية قطرية تأسست  ،(CESCO) .ذ.م.م الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية

راقبة وأنظمة املوأنظمة  ،قمعها الحرائق والكشف عنها ًو ومكافحة والتنفيذ والدمج واالختبار وبدء التشغيل والحلول الجاهزة وصيانة أنظمة إنذاًر

ً البصرية وذات الصلة.ًوباإلضافة إلى حلول البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات السمعية  ،وأنظمة التيار املنخفض ،الدوائر التلفزيونية املغلقة

ً

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

املنخفض املرتبطة باملجمعات التجارية والسكنية واملؤسسات الصناعية متخصصة في تنفيذ أنظمة التيار املتحدة لألنظمة الهندسية الشركة 

ونظام مرشات إطفاء  ،FM- 200الحرائق  مكافحةونظام  ،وأنظمة اإلنذار الصوتي ،بصفة أساسية ألنظمة الكشف عن الحرائق ،والعسكرية واملصانع

صنف  ،وأنظمة املواد الكيميائية الجافة ،الحرائق
ُ
ًهذه األنظمة في اإلدارات التشغيلية الرئيسية اآلتية:وأنظمة األمان. وت

  ًجهد شديد االنخفاض -كهربائية الإدارة املشاريع

 ،خدمات الهندسة الكهربائية إلى محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةتقدم 

 ،ضاءة والطاقة وأنظمة الكشف عن الحرائق واإلنذار وأنظمة التحكم املنطقية القابلة للبرمجةباإلضافة إلى خدمات التجهيز والصناعة واإل 

ًوأنظمة األمن وكابالت البيانات. ،وأنظمة التحكم والتشغيل اآللي

  ًاملشاريع الخاصة -إدارة املشاريع الكهربائية

صنف املشاريع القائمة 
ُ
 ت

ً
  ،ا والفترة الزمنيةوطبيعة أعماله ،نطاق أعمالها املتخصصل وفقا

ً
عن املشاركة الجوهرية ملواردها البشرية  فضال

ً.ةتحت بند مشاريع متخصص

 ًاإلدارة امليكانيكية

والحساب واملبيعات ، خدمات الحلول الجاهزة والهندسة املتحدة لألنظمة الهندسيةاإلدارة امليكانيكية )الوقاية من الحرائق( للشركة تقدم 

واالختبار وبدء التشغيل والصيانة وخدمات ما بعد البيع ألنظمة مكافحة الحرائق ومضخات الحرائق ونظام وسائط والتنفيذ واإلشراف 

ًاإلطفاء النظيفة ونظام اإلطفاء بواسطة الغمر الكامل بالرغوة وأنظمة املرشات.

 ًإدارة الصيانة

عملية التشغيل، التي تحدث أثناء املرحلة  لتسهيليجب خالل جميع مراحل التصميم والتخطيط والتركيب اتخاذ الحيطة ليس فقط 

 لكن أيضو الحاسمة من تسليم املشروع فحسب، 
ً
على نحو صحيح. وسوف تؤدي العوائق التي تقف أمام  لتمكين إجراء أعمال الصيانة ا

 اء أعمال صيانة نظامية صحيحة حتمإجر 
ً
ًإلى مشاكل طويلة األجل للعميل. ا

 املوقع

ً.24105ص. ب.  ،يا موتورز، شارع ريان، الدوحة، قطرالطابق الثالث، مبنى ك
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 املشاريع الرئيسية قيد التنفيذ

 

ًعقود التي فازت بها الشركة في قطر:الفيما يلي عينة من ، و في عدد من املشاريع املرموقة الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةشاركت 

ً

 العميل وصف العمل املشروع
وضع الحالي ال

 للمشروع 

العقد قيمة 

 )تقريبية(

ًمطار حمد الدولي 

ً)مشاريع متعددة(

توريد أنظمة إنذار الحريق واإلذاعة الداخلية 

ًواختبارها وتشغيلها

انتهى من ًمطار حمد الدولي

ًالناحية العملية

 90أكثر من 

ريال  مليون 

ًقطري 

ًمؤسسة أسباير زون

ً)أماكن متعددة(

أنظمة مراقبة الشبكات وتوريدها تصميم 

ًوتركيبها ودمجها واختبارها وتشغيلها وصيانتها

مليون ريال  71ًقيد التنفيذًمؤسسة أسباير زون

ًقطري 

ً-مؤسسة قطر

كلية الدراسات اإلسالمية 

في قطر ومبنى العلوم 

ًواآلداب وأخرى 

توريد أنظمة إنذار الحرائق وأنظمة اإلنذار 

ًواختبارها وتشغيلهاالصوتية وتركيبها 

انتهى بشكل ًمؤسسة قطر

جزئي وال زال 

ًقيد التنفيذ

مليون ريال  20

ًقطري 

توريد أنظمة إنذار الحرائق وأنظمة اإلنذار ًقوة األمن الداخلي

ًالصوتية وتركيبها واختبارها وتشغيلها

مليون ريال  18ًقيد التنفيذًقوة األمن الداخلي

ًقطري 

فندق  -سوق النجادة 

ًوسوق واقفومكتبة 

توريد أنظمة مكافحة الحرائق وتركيبها 

ًواختبارها وتشغيلها

رادينت للمشاريع الهندسية 

ًستركشرال، وذ.م.م

مليون ريال  12ًقيد التنفيذ

ًقطري 

املرحلتان  -سيتي سنتر 

ًالثانية والثالثة

لوحات  10نظام إنذار الحرائق )توصيل أكثر من 

عبر شبكة نظير إلى  EST3نظام إنذار الحرائق 

 عن نظام إدارة 
ً

نظير ولوحات محاكاة فضال

مراقبة الدخان وحزمة رسومية باأللوان 

ًلأللعاب النارية(

انتهى بشكل ًسيتي سنتر

وال زال  ،جزئي

ًقيد التنفيذ

مليون ريال  10

ًقطري 

أبراج كارتييه )برج كارتييه 

ً(2و برج كارتييه  1

وتركيبها توريد أنظمة مكافحة الحرائق 

ًواختبارها وتشغيلها

مليون ريال  6.8ًقيد التنفيذًالشركة املوحدة للتنمية

ًقطري 

توريد نظام مكافحة الحرائق وتركيبه واختباره ًقرية كتارا

ًوتشغيله

شركة اإلمبراطورية للتجارة 

ًواملقاوالت

انتهى بشكل 

وال زال  ،جزئي

هناك ملحق 

منه قيد 

ًالتنفيذ

مليون ريال  7

ًقطري 

مليون ريال  3.5ًقيد التنفيذًشركة األصمخ إلدارة املرافقًتوريد نظام مكافحة الحرائق واختباره وتشغيلهًاملدينة الترفيهية

ًقطري 
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 العمالء الرئيسيون 

في مشاريع كبرى معظمها مع حكومة قطر فيما يتعلق بمطار حمد الدولي ومؤسسة قطر وقرية كتارا  الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةعملت 

 ومؤسسة أسباير زون.

 املوردون الرئيسيون 

 ، استنادىبوجه عام صفقات الشراء على أساس كل مشروع على حد الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةتبرم 
ً
إلى املواصفات ومتطلبات العمل  ا

مرحالت التحكمية وأجهزة لمعظم موادها الخام من موردين خارجيين. ويأتي من بين املواد الرئيسية التي يتم شراؤها لالشركة . وتستورد الالزمة

االدخال و ووحدات  ،والرشاشات املتدلية ،وأجهزة كشف الدخان ،وقواعد أجهزة كشف الحرائق ،كشف الحرائق ذات أجهزة استشعار متعددة

ومحطات السحب  ،والصناديق الخلفية ،واللوحات اإللكترونية املطبوعة ،وأجهزة كشف ارتفاع درجات الحرارة ،ووحدات أجهزة العزل  االخراج،

 ،، وأجهزة الكشف الدخاني ملجاري الهواءاألنابيب العموديةووحدات مراقبة  ،ومكبرات الصوت وأجهزة الستروب الوماضة متعددة األقراص املدمجة

ً، وما إلى ذلك. ارذلتخطيط لبيان موقع جرس االنو أجهزة ا

طلب املواد الالزمة لتنفيذ املشروع إال بعد  الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةتشتري 
ُ
يدخل املشروع حيز  أناإلمدادات وقت حاجتها إليها؛ فال ت

القدرة على الحد من الفاقد واملخزون الراكد وتوقف التدفقات بالشركة التنفيذ وتتحدد كمية املواد الالزمة لتنفيذ املشروع. ولذلك السبب، تحظى 

ًالنقدية.

، وشركة أكسيس، وشركة تايسو، وشركة للحرائق و األمن: شركة يو تي س ي لألنظمة الهندسيةوفيما يلي املوردون الرئيسيون للشركة املتحدة 

ًرابيدروب، وشركة بينتير. 

ًبين أي من أعضاء اإلدارة واملوردين والعمالء الرئيسيين.وليس هناك تضارب في املصالح و/أو تعامالت 

 االستراتيجية

وذلك بغرض زيادة  ،في تعزيز وضعها بصفتها من شركات املقاوالت املتخصصة الرائدة في القطاع الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةستراتيجية اتكمن 

نحو تحسين العمليات وزيادة رقعة أنشطتها التجارية واألسواق التي  الدؤوباإليرادات واألرباح. وتتوقع الشركة تحقيق تلك األهداف من خالل سعيها 

ًستراتيجية مع غيرها من الشركات الرائدة.اتزاول فيها أعمالها من خالل النمو الداخلي وإقامة تحالفات 

ً:الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةستراتيجية التشغيل التي تتبناها ي العناصر الرئيسية ال وفيما يل

 . العمالء املستهدفون 1

والتكيف بسرعة مع أوضاع السوق املحلية املتغيرة  لها باالستفادة من فرص األعمال املحلية الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةتسمح عمليات 

جهات العمل املفضلة في ظل ما تتمتع به من إدارة قوية. وباإلضافة إلى ذلك، يسمح هيكل التشغيل الالمركزي من خالل  وحجز مكانة مرموقة بين

للشركة باالحتفاظ بخصائص ريادة وذلك يتيح سنوات،  ةإدارات الشركة والتي ينهض بإداراتها موظفون محنكون ممن عملوا لصالح الشركة لعد

  ،عرفة السوقية املحلية واإلقليميةاألعمال واالستفادة من امل
ً
ًعن سرعة االستجابة لطلبات العمالء. فضال

 . التركيز السوقي2

عبر قاعدة واسعة من  وتنوعها، فهي تحتل مكانة أفضل من الشركات الصغيرة للعمل الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةبالنظر إلى حجم أعمال 

إقامة  الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةونتيجة لذلك، بمقدور  والبنية التحتية واملدن الرياضية.القطاعات التي يأتي على رأسها املطارات 

  ،عالقات طويلة األجل مع العمالء وترسيخها
ً
سرعة انتهاز الفرص في مجموعة متنوعة من األسواق. كما أن اإلجراءات التي تتخذها  عن فضال

ًبصورة مستمرة وتقييم الفرص طويلة األجل. ن تقييم العمليات املحليةتمكنها مالشركة املتحدة لألنظمة الهندسية 

 . استبقاء املوظفين3

  للموظفين، املكافآت واألجور  في نطاق تقديم أن تكون منافسة الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةتنوي 
ً
عن تعيين موظفين من مختلف  فضال

لك بغرض االحتفاظ باملوظفين و تطوير ذللموظفين، و  االستثمارات في برامج التدريب والتطوير باإلضافة إلى ضخ مزيٍد من ، املناطق الجغرافية

 مهاراتهم.
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 . الصيانة4

 مزيدالشركة املتحدة لألنظمة الهندسية بالنظر إلى فرص األعمال القائمة في قطاع الصيانة، تضخ 
ً
 وتحقيق ،هذا القطاع من االستثمارات في ا

ً
 ا

بحيث يتسنى ضمان تقديم خدمات على درجة عالية من الجودة وفي الوقت  ،لذلك الغرض تنوي الشركة دعم أنظمة الصيانة الحالية لديها

 املناسب لعمالئها.

 نقاط القوة التنافسية

 تنفيذ مشاريع كبرى وضخمة -1

ومؤسسة أسباير  ،ومن بينها مطار حمد الدولي ،في تنفيذ عدد من املشاريع الكبرى والضخمة في قطر الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةنجحت 

ًونفق مرافق مترو لوسيل. ،وقرية كتارا ،ومركز الدوحة للمؤتمرات ،زون

 تضخ الشركة استثمارات في تحسين العمليات -2

إلى  2014عملياتها وأنظمة خدمات الدعم. حيث ضخت في الفترة من  استثمارات ضخمة في تحسينالشركة املتحدة لألنظمة الهندسية تضخ 

قّدر بمليون ريال قطري من النفقات الرأسمالية التي تغطي األصول الثابتة خدمات 2015
ُ
الصيانة وخدمات املحاسبة واملالية  استثمارات ت

  ،)تخطيط موارد املؤسسات(
ً
أنظمة التخطيط تطوير ملخطط ضخ مزيٍد من االستثمارات بهدف ومن ا ،عن املوارد البشرية وعالقات العمالء فضال

ًواملعلومات ورفع التقارير على جميع مستويات إدارات الشركة.

 حاصلة على شهادة معيار الجودة -3

وهو األمر  ، 18001:2007 الصحة والسالمةنظام  )نظام إدارة الجودة( و 9001:2008يزو شهادة اآل الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية تحمل 

في القطاع.  الذي يؤكد لعمالئها التزامها بتحقيق أهدافها الرئيسية التي تتمثل في تقديم أعلى مستويات الخدمة وااللتزام بأفضل املمارسات املتاحة

ً)نظام اإلدارة البيئية(. 14001:2004يزو والشركة اآلن بصدد الحصول على شهادة اآًل

ً(.NEPAراسخ في الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق )ن الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية عضو كما أ

 املبادرات الرئيسية

 التنوع في قطاع البترول والغاز -1

في قطاع البترول والغاز. وتشمل تلك الدراسات تحديد الخدمات التي  جدوى دخولها إجراء دراسات عن الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةبدأت 

 عن تقييم مدى كفاية مواردها والفجوة املحتملة في الكفاءات واملتطلبات التنظيمية والعمالء املحتملين. ،سيتم الترويج لها
ً

ًفضال

 التدريب والرضا الوظيفي -2

  ،األداء املستهدفإلى  دريب املناسب لتنمية مهارات املوظفين للوصول بهمتوفير الت الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةتضمن 
ً
عن وضع  فضال

ًأهداف مهنية طويلة األجل تساعد على تحسين مستوى الرضا الوظيفي.

 العمليات التجارية وتفعيل فعالية تبسيط -3

 مؤخر الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية  تاختار 
ً
الصحة والسالمة  )خدمات إدارة الجودة( وشهادة 9001:2008يزو تنفيذ شهادة اآل  ا

ًتماشي  18001:2007
 
 ودعم ثقافة الصحة والسالمة املمكنة.  أعمالهاوتفعيل فعالية مع رؤيتها لتبسيط  ا

 التسويق واملبيعات

التسويق والجودة. ويصب فريق التسويق التابع على العمالء من خالل خدمات املتحدة لألنظمة الهندسية ترتكز األنشطة التجارية الرئيسية للشركة 

ًومن خالل استهداف مشاريع متخّصصة. ،للشركة تركيزه على األسواق التي يمكن االستفادة من خبراتها وسجلها الحافل باإلنجازات

 العالمات التجارية

 عالمة تجارية مسجلة خاصة بها. ال تمتلك الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية

ً
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 ارةاإلد

ًمجلس املديرين

ًمما يلي: للشركة املتحدة لألنظمة الهندسية يتألف مجلس املديرين

ً

 الجهة املنصب االسم

ًالشركة املتحدة للتوريداتًالرئيس واملديرًسعادة غانم بن سلطان الهديفي الكواري 

ًالشركة املتحدة للتوريداتًمديرًاشتيةموس ى وائل 

ًللتوريداتالشركة املتحدة ًمديرًوفا صوفان

ًمدير عام، مديرًمحمد عبداللطيف علي 
ًُيمثل نفسه كشريك

 املدير العام -محمد أحمد عبداللطيف علي 

ا ومدير 
ً
 ُيعد محمد شريك

ً
 عام ا

ً
"، وهو متخصص في التصميم، واألعمال الهندسية، والتجهيزات، وتشغيل CESCO"شركة املتحدة لألنظمة الهندسية لل ا

بما في ذلك تطبيقات الكمبيوتر، وأنظمة إنذار الحريق التناظرية القابلة للتوجيه، وأنظمة االقتحام، وأنظمة الدوائر أنظمة التيار املنخفض 

ًالتلفزيونية املغلقة، إلى جانب أنظمة مراقبة الدخول، وأنظمة مكافحة الحريق النظيفة.

لدولي، والقرية الثقافية )قطر(، ومركز الدوحة للمؤتمرات، إلى جانب أنجز محمد مع فريق الشركة العديد من املشاريع الكبرى، مثل مطار حمد ا

ًالعديد من املشروعات في جزيرة اللؤلؤة، ومؤسسة قطر، ومنطقة أسباير، باإلضافة إلى العديد من املشروعات الكبرى األخرى. 

ككبير مهندس ي التطبيق، حيث  2003وأبريل 1998ن نوفمبر عام عمل محمد لدى مؤسسة جمعة املاجد لألعمال الكهربائية وامليكانيكية في الفترة ما بي

ى مسؤولية تخطيط أنظمة التيار املنخفض، والهندسة، والتنسيق، والتشغيل، وتسليم األنظمة لالستشاريين، إلى جانب تسويق املنتجات ل
ّ
لعمالء تول

في املشروعات الكبيرة بما فيها توسيع مطار دبي قد شارك محمد  وكانواالستشاريين خالل االجتماعات، والعروض التقديمية، والعروض العادية. 

ًوالعديد من املشروعات األخرى بوصفه عضًوا في فريق عمل الشركة. ،الدولي

ً.1994األردن في عام  -على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية/هندسة الكمبيوتر من جامعة البلقاء التطبيقية. عمان  محمد حاصل

 ملوظفون ا

 ا؛ ويستعرض الجدول التالي تقسيمموظًف  155في الوقت الراهن حوالي  الشركة املتحدة لألنظمة الهندسيةيعمل لدى 
ً
 تقريبي ا

ً
ً:2016 غسطس كما في أ ا

ً

14ًًفريق املبيعات وما قبل املبيعات

25ًًفريق الصيانة

24ًًفريق التشغيل

22ًًمدراء املشاريع ومهندسو املشاريع واملشرفوًن

41ًًفريق الهندسة

29ًًيدعم املكتبال

 155 اإلجمالي
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 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

 
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 التقاض ي

  ثنياإلخالل  املتحدة لألنظمة الهندسية لم تدخل الشركة
ً
بما في ذلك أي  ،املاضية في أي دعاوى تحكيم أو إجراءات حكومية وقانونية عشر شهرا

والتي تكون الشركة على علٍم بها من شأنها التأثير سلًبا على أنشطتها التجارية أو مركزها املالي أو نتائج  إجراءات قانونية ينتظر البت فيها أو مهدد برفعها

ًعملياتها.

  ش ك      ح ة  ألنظ     هن    

ك   ف  30   ن   2016

 إل                74,383,551

    ح          30,062,356

    ع             ث            191,339,923
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 الشركة املتحدة للتوريدات ذ م م. أعمال

 نبذة عن الشركة

ومعدات ملكافحة الحرائق، وتجهيزات وأدوات ، وهي شركة متعددة األقسام توفر أنظمة 2002في عام  .تأسست الشركة املتحدة للتوريدات ذ.م.م

والحفاظ على  ،إضاءة داخلية وخارجية، ومستلزمات صناعية ومعدات ثقيلة. كما أنها شركة متخصصة في تسويق وتركيب معدات مكافحة الحرائق

نظمة اإلضاءة ومواد التجهيزات الكهربائية املصانع. كما أنها متخصصة في أفي و ،السالمة في املجمعات التجارية والسكنية، واملشاريع الصناعية

ًلالستخدامات املختلفة.

ً: باآلتياألنشطة الرئيسية للشركة املتحدة للتوريدات تتمثل 

توفير وتوزيع معدات مكافحة الحرائق، وطفايات الحريق باملواد الكيميائية الجافة ورغوة ثاني أكسيد الكربون واملاء، وأسالك الطاقة  -1

، ومراوح السقف/ والشفاطات، وتجهيزات اإلنارة الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى املقابس ومفاتيح الكهرباء، GIوتوصيالت  الكهربائية،

ًواملصابيح الكاشفة، وسخانات املياه، واملحوالت.

ًانيات إخماد الحرائق.توفير وتركيب أنظمة اإلنذار بالحرائق، وأنظمة بكرات خراطيم إطفاء الحرائق، وطفايات الحرائق، وبط -2

وتركيب معدات مكافحة  ،وصيانة طفايات الحرائق ،تقديم الخدمات وعمليات الصيانة الخاصة بإعادة ملء معدات مكافحة الحرائق -3

ًوالحفاظ على السالمة وإجراء التشغيل التجريبي لها. ،الحرائق

الصحية، وأحواض املطابخ، ومعدات الوقاية الشخصية لتلبية قسم جديد لألدوات  2015خالل عام  أسست الشركة املتحدة للتوريدات

ًويتم تطوير كلتا العالمتين داخلي. مان -هامرو ويس . ويحمل هذا القسم شعار العالمتين التجاريتينمتطلبات السوق 
 
بمواصفات وجودة محددة  ا

ً
 
بل فريق ُمسبقا ًالخبير في مراقبة الجودة. الشركة من قِّ

 املوقع

ً.3988الدوحة، قطر، ص.ب رقم  -طريق سلوًى - الهديفيمبنى مجموعة تقع الشركة املتحدة للتوريدات في 

 لعمالء الرئيسيون ا

فيذ سواء بشكل بما أن الشركة املتحدة للتوريدات تزاول أعمالها في قطاع تجارة )البيع بالجملة(، فإنها تنهض بمهام التوريد ملعظم املشاريع قيد التن

ً:أو من خالل تجار. وفيما يلي بعض من أكبر عمالئهامباشر 

ً

ً.. قطر للقوى الكهربائية واملقاوالت ذ.م.م1

ً.. شركة بوم للمقاوالت2

ً.. شركة قطر ستيل3

ً.. شركة التيسير للمقاوالت4

ً.. شركة برزان للخدمات الهندسية ذ.م.م5

ً.. شركة الصماخ إلدارة املرافق6

ًاس جيه. اي إل واي. املشروع املشترك 7

ً.. شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م8

ً.. شركة هندسة الجابر ذ.م.م9

ً.. شركة الجابر للتجارة واملقاوالت ذ.م.م10

ً.. شركة مدماك للمقاوالت ذ.م.م11

ً.. الحبتور للمشاريع الهندسية12

ً
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 املوردون الرئيسيون 

تشتري و صفقات الشراء على أساس كل مشروع على حدة باالستناد إلى املواصفات ومتطلبات العمل الالزمة للمشاريع.  املتحدة للتوريدات تبرم الشركة

طلب املواد الالزمة لتنفيذ املشروع إال بعدما يدخل املشروع حيز التنفيذ
ُ
وتتحدد كمية املواد الالزمة  ،الشركة اإلمدادات وقت حاجتها إليها؛ فال ت

ً. وبهذه الطريقة تكون الشركة قادرة على الحد من الفاقد واملخزون الراكد.لتنفيذ املشروع

ً:وفيما يلي املوردون الرئيسيون للشركة املتحدة للتوريدات

ً.. شركة وينزهو روكجراند للتجارة املحدودة1

ً.. شركة نينغو جوليت لالستيراد والتصدير املحدودة2

ً.الحريق املحدودة. شركة يوياو تيانبو ملعدات مكافحة 3

ً.. السويدي للكابالت قطر ذ.م.م4

ً.. السويدي للكابالت مصر5

ً.. شركة شنغهاي موسافي6

ً.. دينار للكهربائيات7

ًليس هناك تضارب في املصالح و/أو تعامالت بين أي من أعضاء اإلدارة واملوردين والعمالء الرئيسيين.

 ستراتيجيةاال 

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها:اال  املتحدة للتوريداتاعتمدت الشركة 

 ترشيد التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية. 1

والسالمة. وهذا  أعلى معايير الجودة مع ضمان ،تكاليف التشغيل ستواصل الشركة املتحدة للتوريدات تحسين عمليات الشركة من خالل ترشيد

ًيشمل أيض
 
ًاملدير العام. من سيطرة مباشرة مع مختلف مدراء األقسام إلى من خالل تفويض املسؤولياتالعمليات  رفع كفاءة ا

 . إدخال خطوط إنتاج جديدة ومختلفة2

، قدمت الشركة املتحدة للتوريدات العالمتين التجاريتين 2015تخطط الشركة املتحدة للتوريدات للحفاظ على نمو إيراداتها وتحسينها. في عام 

ًفي محفظة منتجاتها. مان -هامرو ويس

 احتياجاتهم. فهم متطلبات العمالء و 3

وذلك من أجل الوفاء بمتطلباتهم على النحو األمثل. كما  ،سوف تواصل الشركة املتحدة للتوريدات إيالء أولوية عالية على فهم احتياجات عمالئها

ًالعمالء وآرائهم بغرض تعزيز ما تقدمه الشركة من منتجات. مالحظاتاإلدارة تركيزها على استغالل وجه ت

 . دعم املشاركة الفعالة للموظفين وخلق فرص تنموية ووظيفية للعاملين بها4

تنوي الشركة املتحدة للتوريدات تيسير االنخراط الفعال للموظفين وخلق فرص عمل وتنمية ملوظفيها من خالل توفير جلسات عن السلوكيات 

 والقيادية املتوقعة من جانب الشركة لضمان اكتساب املوظفين أصحاب أعلى أداء املهارات اإلدارية املناسبة. اإلدارية

 نقاط القوة التنافسية

 ، يمكن بيانها علىستراتيجيتها ومواصلة نموها بنجاحاتتسم أعمال الشركة املتحدة للتوريدات بنقاط قوة تنافسية من شأنها تمكين الشركة من تنفيذ 

ًالنحو التالي:

 . التوزيع الحصري لعدد من العالمات التجارية الدولية1

وهي املوزع الحصري لعالمات تجارية مثل واناندا،  ،عقدت الشركة املتحدة للتوريدات شراكات مع شركات مصنعة رائدة على مستوى العالم

ً، وميالنو، واإلمارات.تااليت، وأوشا، وإييتيكوإيج

 محفظة املنتجات والخدمات بأسعار تنافسية. مجموعة واسعة من 2

 املتحدة للتوريداتتقدم الشركة املتحدة للتوريدات مجموعة واسعة من املنتجات والخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية. تم اعتماد الشركة 

بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة ملعدات مكافحة الحرائق التي تناسب جميع أنواع  في قيامهاومؤسسات حكومية  هيئات معتمدةمن قبل 

 املباني. ويتولى موظفون على درجة عالية من التأهيل تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة لعمالئها.
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 الرئيسية املبادرات

ومعدات الوقاية الشخصية في قطر. وترى اإلدارة فرصة  خالصحية وأحواض املطاب األدوات سوق سوف تواصل الشركة املتحدة للتوريدات تنمية 

ًكبيرة لتطوير مجموعات منتجاتها. ويواصل الفريق التجاري تحليل احتياجات السوق ودراسة املستجدات التي تطرأ على األسواق الدولية.

 التسويق واملبيعات

التي توفر للعمالء وغيرهم من الجهات الفاعلة األخرى في القطاع فرصة  ،سيتي سكيب، مشروع قطر(تشارك الشركة في املعارض الرائدة )مثل معرض 

 على منتجاتها. وتتبنى الشركة نهجعظيمة للتعرف 
ً
( استهداف العميل النهائي و)ثانًيا( املقاول الرئيس ي. ا

ً
 ذا شقين لتطوير األعمال: )أوال

 العالمة التجارية

 مان. -هامرًو ويسالتجارية الداخلية تمتلك الشركة عالماتها 

 مجلس املديرين

ًمن األشخاص التالي ذكرهم: للشركة املتحدة للتوريدات يتألف مجلس املديرين

 الجهة املنصب االسم

ً.ش.م.ع.ق مجموعة استثمار القابضةًالرئيس واملديرًسعادة غانم بن سلطان الهديفي الكواري 

ًش.م.ع.ق. استثمار القابضةمجموعة ًمديرًاشتيةموس ى وائل 

ًكشريكُيمثل نفسه ًمديرًوفا صوفان

 مدير  -وفا صوفان 

 عام 37. ويتمتع بخبرة تزيد عن 2002نوفمبر  فيالسيد وفا صوفان هو شريك مؤسس ومدير في الشركة املتحدة للتوريدات منذ بدء عملها 
ً
في إدارة  ا

وقد شغل منصب املدير اإلداري لشركة  جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. فيمجاالت الهندسة املتخصصة  فيمختلف الشركات 

 الهندسة الكهربائية وإدارة األعمال من جامعة ويلز. فيوهو حاصل على دبلومة  ،األردن –في عمان  إخوانصوفان 

 املوظفون 

  42 حوالي يعمل لدى الشركة
ً
  موظًفا، ويوضح الجدول التالي تقسيما

ً
ً:2016 غسطسفي أ تقريبيا

29ًًفريق مرحلة البيع وما قبل البيع

3ًًفريق مرحلة ما بعد البيع والصيانة

9ًًالدعم املكتبي

1ًًمدراء املشروعات ومشرفي املوقع

 42 اإلجمالي
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 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

 
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 التقاض ي

 تحدة للتوريدات من حين آلخر طرفالشركة املكون ربما ت
ً
أو إجراءات قضائية ناشئة جراء مسار عملها املعتاد. ولم تدخل الشركة خالل  ى في دعاو  ا

 عشر شهر  االثنى
ً
التي و جراءات قانونية ينتظر البت فيها أو مهدد برفعها إلك أي ذبما في تحكيم أو دعاوى حكومية أو قانونية )املاضية في أي دعاوى ا

 رب حدوثها( من شأنها التأثير سلبتكون الشركة على علٍم بق
ً
ًعلى أنشطتها التجارية أو مركزها املالي أو نتائج عملياتها. ا

  ش ك      ح ة  ل      ت

ك   ف  30   ن   2016

 إل                10,220,853

    ح          12,042,755

    ع             ث              38,616,669
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 شركة واتر ماستر )قطر( ذ. م. م.أعمال 

 نبذة عن الشركة

، وهي شركة متخصصة في تقنية معالجة املياه، ومعالجة مياه 2006"( في عام واتر ماستر)ُيشار إليها بلفظ " .ذ.م.م)قطر(  تأسست شركة واتر ماستر 

وشبكات املياه  ،عالجةتصميم محطات امل الشركةالصرف الصحي، إلى جانب حمامات السباحة، ومراكز االستشفاء، والنافورات املوسيقية. كما توفر 

 تصنيعها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها.إلى جانب  ،الفرعية

 

 

 

ً

 

خصص مواردها 
ُ
 ،على نطاق واسع ملجال البحث والتطويرشركة واتر ماستر هي شركة مقاوالت متخصصة رائدة في صناعة مراكز االستشفاء التي ت

 .(املعالجة )معالجة املياه ومياه الصرف الصحي(و وخدمات املياه لألغراض الترفيهية )مراكز االستشفاء، والنافورات املوسيقية، وحمامات السباحة

 هلعمالئ وتقدم الشركةبعد البيع. إلى خدمات ما  ،ما بين مفاهيم التصميم وتنفيذ املشروعات املتكاملة نطاق عمل الشركةيتراوح 
ً
 ا جميع املراحل بدءا

 إلى املراحل الفنية النهائية، والتشغيل، إلى جانب التجارب ووصوال  ،من املراحل األولية املتمثلة في: التصميم، والتصنيع، والتجميع، والبناء، والتوريد

 واالختبارات والصيانة للمحطات واملعدات. 

 املوقع

، الطابق األول، 93منطقة الناصر  -، املرقاب 251، شارع األمير 144 رقم سعيد املبارك الخيارين، مبنىفي مبنى شركة واتر ماستر )قطر( ذ.م.م تقع 

ً.الدوحة، قطر 39364ص.ب. 

 املشاريع الرئيسية 

ًعلى تنفيذ املشاريع الرئيسية التالية: )قطر( تعكف شركة واتر ماستر 

ً

 العميل وصف العمل املشروع
تاريخ 

 الستكمال
 قيمة العقد

مشيرب قلب الدوحة 

3ًاملرحلة 

توريد بركة سباحة من الصلب املقاوم للصدأ 

ًوساونا وبخار وعناصر مائية وتركيبها

ديسمبر  31ًأوبايش ي/ إتش بي كيه

2017ً

مليون  18.9

ًريال قطري 

ديسمبر  31ًبويج باتيمنت انترناشيونال  ًتوريد عناصر مائية وبركة وتركيبهاًحي قطر للبترول  

2017ً

مليون ريال  6.5

ًقطري 

مركز السدرة للطب 

 -مؤسسة قطر  -والبحوث 

ًاملدينة التعليمية

تصميم عناصر مائية داخلية/خارجية وتوريدها 

ًوتركيبها

ًأوه إتش إل جي في            -كونتراك 

جي  -ميدماك/ س ي س ي س ي 

ًفي

ديسمبر  31

2017ً

مليون  33.7

ًريال قطري 

ًتوريد بركة من الصلب املقاوم للصدأ وتركيبها  ًتوسيع أكاديمية أسباير 
ًشركة تطوير اإلنشاءات

ديسمبر  31

2017ً

مليون  10.4

ًريال قطري 

ا بالتقدم شركة بن عمران للتجارة وصحية ومدنية لبحيرة  الكتروميكانيكيةأعمال محطة معالجة مياه  مليون ريال  23رهن 

 2006 

 التأسيس

2008 2009 

 إنشاء قسم التصميم

أول مشروع تصميم 
 سيدرا -وبناء 

 

2010 

أول مشروع تسليم 
برج  –على المفتاح 
 الشعلة

2011 

إنشاء قسم األعمال 
 المدنية

2012 

 إطالق التداول

2013 

 فلويد ديزاينإنشاء 

2014 

شركة واتر إنشاء 
 اإلمارات ماستر 

2015 

االنتقال إلى المكتب 
 ينوالمخيم الجديد
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 العميل وصف العمل املشروع
تاريخ 

 الستكمال
 قيمة العقد

استاد  -الصرف الصحي 

ًالخور الدولي  

 بالتقدم ًواملقاوالت ذ.م.مًونافورة  ،وعناصر مائية ،اصطناعية
 
ًقطري ًرهنا

 العمالء الرئيسيون 

واملنتجات نهضت شركة واتر ماستر بتنفيذ حلول تصميم وبناء إلنشاء املرافق الترفيهية والعالجية لصالح كل من عمالء القطاع الخاص )الفنادق 

 واملباني والفيالت( وعمالء القطاع العام )الجهات الحكومية واملحليات(. يسرد الجدول أعاله العمالء الرئيسيين للشركة.

 املوردون الرئيسيون 

ير واملسطحات والنوافوالنوادي الصحية وتشمل مواد مثل ملحقات برك السباحة  ،منتجاتها في معظمها من أوروبامعظم تستورد شركة واتر ماستر 

ن تقلبات املائية وغرف الساونا ومعدات البخار ومواد معالجة املياه. وتبرم معظم العقود بعملة محايدة من خالل الدخول في ترتيبات تحوط ضد أي م

ع التماس بنود رفع األسعار في ويتم التحوط ضد أي ارتفاع في أسعار املواد الخام من خالل إبرام اتفاقيات توريد طويل األجل مع املوردين، م ،العملة

ًجميع العقود.

 ،وشركة هيلو جي إم بي إتش ،وشركة كريستال فونتينس ،وشركة أويس جي إم بي إتش ،وتشمل قاعدة مورديها الرئيسيين أسترال إكسبورت إس. أيه

ًوشركة بي أيه س ي تي إنجينيرينج.

 مجلس اإلدارة واملوردين والعمالء الرئيسيين.وليس هناك تضارب في املصالح و/أو تعامالت بين أي من أعضاء 

 ستراتيجيةاال 

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها:اعتمدت شركة واتر ماستر اال 

 ستراتيجيين. التآزر مع الشركاء ال 1

 توطد واتر ماستر عالقاتها القائمة مع شركائها اال 
ً
املوردين والشركاء الدوليين مثل أسترال  عن عالقات العمل القائمة مع ستراتيجيين فضال

 للهندسة،وشركة بي أيه س ي تي  ،وشركة هيلو جي إم بي إتش ،وشركة كريستال فونتينس ،وشركة أويس جي إم بي إتش ،إكسبورت إس. أيه

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وهي متخصصة في  وشركة ويلنيس توداي إنترناشونال، وهي شركة تزاول أعمالها في أجزاء من منطقة

 عن خبرتها ا
ً

لعاملية تخطيط وإنشاء املناطق الترفيهية والعالجية. وتخطط الشركة لالستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تفخر بامتالكها فضال

ًوسمعتها الطيبة في السوق.

 . تعزيز قدرة األنشطة وربحيتها2

لزيادة قدرة األنشطة من خالل تحسين املعدات والتكنولوجيا الحالية.  -قدر اإلمكان  -ماستر تقديم املساعدة واقتراح الخطط تعتزم شركة واتر 

ًوب وراء الفرص الفعالة من حيث التكلفة لزيادة اإلنتاج ورفع درجة الكفاءة والحد من التكاليف.ؤ كما ستضمن الشركة سعيها الد

 . تمكين فرق اإلدارة3

مواصلة النهوض من وذلك من خالل تمكين فرق اإلدارة املعنية  ،ستهدف شركة واتر ماستر إلى تطبيق الالمركزية على بعض القرارات التشغيلية

 بجميع األمور التشغيلية اليومية على نحو مستقل.

 نقاط القوة التنافسية

 نظر 
ً
تكارية فإنها تستند بشكل أساس ي على معاييرها األساسية التي تزاول أعمالها بالتماش ي ألن شركة واتر ماستر رائدة في حلول املياه واالستشفاء االب ا

ًوهي: ،معها

 سنوات 10. سجل حافل باإلنجازات ملا يربو على 1

مع  ،وقد قدمت الشركة خدماتها للقطاعين العام والخاص ،سنوات 10يمتد سجل واتر ماستر الحافل باإلنجازات في مجال معالجة املياه ألكثر من 

 .تنفيذ عدد كبير من املشاريع الفاخرة
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 . عضو معتمد في عدد من املنظمات الدولية2

املتخصصين ومشاركتها املكثفة في مختلف الفعاليات على املستوى اإلقليمي  رائهاأثبتت شركة واتر ماستر نفسها في هذا املجال من خالل مد

واالجتماعات واملؤتمرات  2015-2013في قطر  النوادي الصحية، ومعارض حمامات السباحة ًو2012-2011مشروع معارض قطر والدولي، مثل 

  ،والحلقات الدراسية
ً
 معتمد وأصبحت عضوا

ً
 جمعية جودة املياه.و ل الجمعية األمريكية ألعمال املياهدولية مثالنظمات عدد من املفي  ا

 عالية من خدمات الدعم ملا بعد البيع مستويات. 3

فاءة ُيقدم قسم الصيانة بشركة واتر ماستر ذ.م.م )قطر( مستويات عالية من خدمات الدعم وخدمات الصيانة ملا بعد البيع الالزمة للحفاظ على ك

ًة.على مدار الساع األنظمةعمل 

 املبادرات الرئيسية

ًستراتيجية:حددت الشركة املبادرات الرئيسية التالية بغرض تحقيق رؤيتها ااًل

 الرتباط بمؤسسات معروفة ودولية 1

ساتلالرتباط مع   شركة واتر ماستر تسعى س األمر الذي من شأنه تعزيز خبرتها في أن  معروفة من خالل االرتقاء بخدماتها إلى مستوى أعلى، مؤ

شركة بعدة تقنيات مثل: التهوية املمتدة )املالمسات البيولوجية التعمل وتكون من بين الشركات الرائدة في الخدمات الهندسية ملعالجة املياه. 

ً(.MBR(، ومفاعل بيولوجي غشائي )SBR، وتسلسل مفاعل الدفعية )RBCالدوارة( 

 الربحية الحفاظ على مستويات للمساهمين من خالل أرباح مستوياتالحفاظ على  2

مع تقديم املشورة بشأن املخصصات النقدية املثلى  ،على أساس منتظمالتدفقات النقدية من العمليات ستتابع شركة واتر ماستر عمليات إدارة 

  .منهاواالستفادة 
ً
ملتطلبات االستثمارات الرأسمالية الجارية للمشاريع الجديدة الحالية واملحتملة لتحديد سياسة توزيع  كما أنها ستجري تقييما

 أرباح األسهم السنوية املستدامة.

 من خالل اعتماد نهج تسويقي متسق األنشطةتطوير  3

كانت شركة واتر ماستر تقوم  بر مع األنشطة.بصورة أك يتماش ىسيتحول وضع شركة واتر ماستر إلى األفضل من خالل اعتماد نهج تسويقي متسق 

 سابق
ً
 تر ماستر إلى وضع نهج أكثر اتساقبتسويق معظم منتجاتها من خالل شركائها. وسوف تهدف شركة وا ا

ً
وعصرية في السوق، مع االستفادة من  ا

 دها على نحو أفضل.لشركة إدارة عالقات العمالء وتوطيلاألمر الذي من شأنه أن يتيح  ،التجارب والخبرات املتاحة

 التسويق واملبيعات

من خالل الرعاية واملشاركة في معارض ومؤتمرات في قطر. وقد شاركت الشركة في معرض  مجال التسويقنهضت شركة واتر ماستر بدور فعاٍل في 

ًبصفتها الراعي الرئيس ي. 2015و 2014و 2013 األعوام ومعرض برك السباحة والنوادي الصحية بقطر في ،2012و 2011 عامي مشروع قطر في

 وقد برز اسم الشركة أيض
ً
 عن تسليط وسائل اإلعالم الضوء  ،ومجلة "س ي إي أوه ريبورت" ،في مجالت محلية مثل مجلة "واي قطر" ا

ً
على فضال

ًملجال لذكرها.املحلية التي ال يتسع ا الصحف"الراية" وغيرها من  وصحيفة"البننسوال"  وصحيفة"جولف تايمز"  صحيفةمثل  الشركة

ًك.عالوة على ذلك، استغلت شركة واتر ماستر منصات وسائل التواصل االجتماعي مثل فيس بوك وتويتر وإنستغرام ولينكد إن ويوتيوب وما إلى ذل

 العالمة التجارية

 
ً
 حصري تملك واتر ماستر حقا

ً
ً.واتر ماستر ش.م.ملالستخدام املحلي للعالمة التجارية  ا
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 مجلس املديرين

ًيتألف مجلس املديرين من األشخاص التالي ذكرهم:

ً

 الجهة املنصب السم

ًش.م.ع.ق.القابضة  استثماًرمجموعة ًالرئيس واملديرًسعادة غانم بن سلطان الهديفي الكوارًي

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًوائل موس ى اشتية

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًدغباج خليل جبرا 

ًمجموعة املياه القابضةًمديرًخالد بويرًي

ًمجموعة املياه القابضةًمدير عامًبيير بويرًي

 املدير العام  -السيد/ بيير بويري 

وشغل سابًقا منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة  عملياتها.إدارة وهو املسئول عن  ،2006هو املدير العام لشركة واتر ماستر منذ عام ويري السيد ب

حاصل على درجة والسيد بويري .  2013" )رابطة سالمة برك السباحة والنوادي الصحية( في عام باسا ام ئياملياه القابضة، ورئيس جمعية "

ا على شهادة املاج ستير في الهندسة البيئية وإدارة املشروعات من البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة األمريكية ببيروت، وحاصل أيض 

ا على ماجستير إدارة األعمال التنفيذية من مدرسة قصر أوتس للدراسات التجارية بباريس -جامعة ليدز  ومتخصص في  ،اململكة املتحدة. وحاصل أيض 

ًريادة األعمال واالبتكار.

 املوظفون 

  617يعمل لدى شركة واتر ماستر حوالي 
ً
  موظف؛ ويستعرض الجدول التالي تقسيما

ً
ً:2016 غسطسكما في أ تقريبيا

ً

387ًًالحرفيوًن

230ًًاملوظفوًن

 617 اإلجمالي

 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

 
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 التقاض ي

ا في دعاو 
ً
تنشأ في املسار االعتيادي ألعمالها أو تتعرض لها. لم تكن شركة  يمكن أن أو إجراءات قضائية ى قد تكون شركة واتر ماستر من حيٍن آلخر طرف

  اإلثنيواتر ماستر خالل 
ً
ا في أي دعاوى تحكيم أو إجراءات حكومية وقانونية )بما في ذلك الدعاو  عشر شهرا

ً
واإلجراءات التي قد تكون  ى املاضية طرف

قة أو مهدد برفعها والتي تكون الشركة على علٍم بها(
ّ
ًالتي من شأنها التأثير سلًبا على أنشطتها التجارية وموقعها املالي أو نتائج عملياتها.و  ،معل

  

           

ك   ف  30   ن   2016

 إل                34,674,455

    ح            4,322,941

    ع             ث              47,585,020



 

51 

 ركات واملسؤولية الجتماعيةمسؤولية الش

عزز الحلول صديقة البيئة واملستدامة. وتستخدم الشركة أحدث التقنيات التي تحدث
ُ
أقل  تلتزم شركة واتر ماستر بممارسات ومبادئ العمل التي ت

ًالتأثيرات واالنبعاثات بالبيئة.

عزز قيم املساواة والعدل، مع خلق فرص عظيم
ُ
ة للنمو والتطوير. وتعمل الشركة بفاعلية على تحسين صحة املوظفين تحافظ الشركة على بيئة عمل ت

يو وسالمتهم من خالل التدريبات وحلقات العمل. وتخضع األعمال التي تشكل مخاطر كبيرة على الصحة والسالمة للتقييم بعناية، ثم يوضع سيناًر

ًُمغاير للحفاظ على سالمة املوظفين.

العمالء في االلتزام بتوفير حلول ال تحمل أي تأثير ُيذكر على البيئة أو املجتمع، وبالتالي االلتزام بمعالجة األمور يتمثل جزء من سياسة إدارة عالقات 

)نظام اإلدارة  14001:2004 و 9001:2008 االيزًو يزو لثالثة معايير دولية وهيالتي ال تلبي املعايير املطلوبة. كما تحمل شركة واتر ماستر شهادة اآًل

وتنفيذ  ،والحفاظ على بنيتها التحتية ،على التوالي، وذلك لتوفير خدمات من الدرجة األولى 18001:2007ومعيار إدارة الصحة والسالمة املهنية  البيئية(

 عن حماية ظروف العمل باالستفاد ،ثار البيئية وضمان الصحة املهنية للموظفينجميع األنشطة التي تضمن الحد من جميع اآل
ً

ة من املساهمات فضال

ًوإدارة الرفاهية.  هاملناسبة واألساليب اآلمنة واملواد الصحيحة املستخدمة في قطاع معالجة امليا
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 أعمال شركة تريلكو املحدودة ذ.م.م

 نبذة عن الشركة

كشركة توريد وتجارة تخدم قطاعات السوق املختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا املعلومات  ،1977( في عام TLCتأسست شركة تريلكو املحدودة )

الشركة في  واالتصاالت، واألمن، والهندسة، واإلنشاء، والنقل، واملواد، والخدمات، والطاقة، واملنتجات االستهالكية واملواد الكيميائية. وتستثمر 

ًات لعدد من الشركات الدولية واإلقليمية.وتعمل بصفتها جهة راعية/وكيل خدم ،العقارات

ً

ً

ً

 املوقع

 ، بالقرب من مركز خدمات التيسير بالدوحة، قطر.الهديفيتقع شركة تريلكو املحدودة على طريق سلوى، مبنى مجموعة 

 العمالء الرئيسيون 

 تريلكو استنادال تملك شركة 
ً
عقد  ،إلى طبيعة عملياتها أي عمالء على املدى الطويل، وال تملك أي اتفاقيات حصرية ا

ُ
أو التزامات شرائية من العمالء. وت

ًالصفقات من خالل قاعدة طلب الشراء املحلية.

 ن.وليس هناك تضارب في املصالح و/أو تعامالت بين أي من أعضاء مجلس اإلدارة والعمالء الرئيسيي

 ستراتيجية واملبادرات الجديدةاال 

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها:اعتمدت شركة تريلكو اال 

ًترشيد التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. -1

ًاإلدارة الالمركزية لإلدارات. -2

ًواالستفادة منها من أجل تحقيق مزيد من النجاح وترسيخ سمعتها. ،القطاعستراتيجية ومشاريع مشتركة مع الشركات الرائدة في اإقامة شراكات  -3

ً.التركيز على املشاريع املتخصصة والتي تدر هوامش ربح مرتفعة -4

ًتبني وضع مالي محافظ, ومركز مالي قوي ومستويات مرتفعة من السيولة. -5

ًأكملها.االستثمار في أعمال جديدة وتكميلية داخل دولة قطر واملنطقة ب -6

 التنافسية القوةنقاط 

التي من شأنها تمكين الشركة من النجاح في تنفيذ استراتيجيتها و أن أعمالها التجارية تتسم بنقاط القوة التنافسية املوضحة أدناه،  ترى شركة تريلكو

ً:ومواصلة نموها

ًسنة من الخبرات املتراكمة. 39حضور راسخ في السوق مع ما يربو على  -1

ًمجموعة عريضة من حلول البرمجيات وعروض الخدمات في نطاق األعمال املصرفية والخدمات املالية والتأمين. -2

ومختلف  ،تملك خبرة عريضة في توفير الخدمات للشركات الكبيرة مثل قطر للبترول وقطر للغاز وراس غاز والدوحة للكابالت قطر ذ.م.م -3 

 الوزارات الحكومية والشركات الخاصة.

 

ً

 1977 

 التأسيس

2006 

حصلت على شهادة اآليزو 

9001:2004 
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 مجلس املديرين

ًيتألف مجلس املديرين من األشخاص التالي ذكرهم:

ً

ًالجهةًاملنصبًاالسم

ً.ش.م.ع.قالقابضة  استثماًرمجموعة ًالرئيس واملديرًسعادة غانم بن سلطان الهديفي الكوارًي

ًُيمثل نفسه كشريكًمديرًوائل موس ى اشتية

  تريلكو املدير االداري لشركة -وائل موس ى اشتية  /  السيد

. كان للسيد وائل دور القيادة في تحقيق تحول ونمو 2008منذ عام شركة مجموعة استثمار القابضة يشغل السيد وائل منصب الرئيس التنفيذي ل

ًسنوات املاضية، وقد بذل كل ما في وسعه لتطوير قدرات املجموعة وخبراتها. ويشغل السيد وائل  الثمانيكبيرين في املجموعة على مدار 
 
منصب  أيضا

ًأنقرة. -. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الشرق األوسط التقنية 1989املدير اإلداري بمجموعة تريلكو منذ عام 

 املوظفون 

ً:2016أغسطس  كما في ،يعمل لدى الشركة

ي مال  12 اإلج

 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30املعلومات املالية للفترة املنتهية في فيما يلي جدول يوضح 

ً
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 التقاض ي

نشاط العمل املعتاد للشركة. ولم  ممارسة خالل من تنشأ قد قضائية ى من حيٍن آلخر إلى دعاو  .من املمكن أن تتعرض شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م

 عشر شهر  االثنىتدخل هذه الشركة خالل 
ً
املاضية في أي دعاوى تحكيم أو دعاوى حكومية أو قانونية )بما في ذلك أي إجراءات قانونية ينتظر البت  ا

ًمركزها املالي أو نتائج عملياتها.و أفيها أو تكون الشركة على علٍم بقرب حدوثها( من شأنها التأثير سلًبا على أنشطتها التجارية 

 مسؤولية الشركات واملسؤولية الجتماعية

وظفين تهدف الشركة إلى تعزيز بيئة عمل تشجع على االرتقاء املنهي وذلك من خالل توفير فرص تدريب املوظفين وتأهيلهم من أجل استقطاب أفضل امل

ًاملتاحين لشغل مناصب هامة وتطويرهم والحفاظ عليهم.

ش ك     لك     ح   ة

ك   ف  30   ن   2016

 إل                  3,511,463

    ح            2,812,051

    ع             ث              34,086,974
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 ال شركة الهندسة اإللكتروميكانيكية ذ.م.م.أعم

 نبذة عن الشركة

ر .ذ.م.م شركة الهندسة اإللكتروميكانيكيةتحت اسم " 2005تأسست عام 
ّ
"، وأصبحت إحدى الشركات الكبرى في مجال املقاوالت في قطر، حيث توف

 مجموعة متكاملة من الخدمات الكهربائية وامليكانيكية في العديد من املجاالت.

 

 

 

 

عد 
ُ
 من "الدرجة األولى" ألعمال املقاوالت واملرافق  شركة الهندسة اإللكتروميكانيكيةت

ً
، وتتمتع بجميع املوافقات والكهربائية والسباكةامليكانيكية مقاوال

ادارة الصحة و نظم و  14001:2004دارة البيئية نظم اال و 9001:2008يزو املطلوبة من الجهات الرقابية والحكومية، إلى جانب أنها حاصلة على شهادة اآل 

 .18001:2007 السالمة

ًباآلتي: اإللكتروميكانيكيةاألنشطة الرئيسية لشركة الهندسة تتمثل 

التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والسباكة، والصرف الصحي، ومحطات معالجة املياه، وحمامات  تشمل أعمالاألعمال امليكانيكية:  -1

ًالسباحة.

ً.نوفيك، وأنظمة الكربوًنثاني أكسيد و 200اف ام أنظمة إطفاء الحرائق: تتضمن أنظمة رش الحرائق، وأنظمة الغمر املائي، وأنظمة  -2

مة األعمال الكهربائية: تتضمن األعمال الكهربائية محوالت الجهد العالي، ومجموعات توليد الطاقة، وشبكات توزيع الطاقة الكهربائية، وأنظ -3

 اإلضاءة، وأنظمة الطاقة غير املنقطعة.

فزيونية املغلقة، وأنظمة مكبرات الصوت، إلى جانب أنظمة مراقبة الدخول أنظمة التيار املنخفض: تتضمن أنظمة اإلنذار، وأنظمة الدوائر التل -4

ًوالتسلل، وأنظمة إدارة املباني، واألنظمة الصوتية/املرئية.

 املوقع

ً، الدوحة، قطر.23761 صندوق بريد128/فيال رقم 330السلطة الجديدة/املنتزة/شارع رقم تقع شركة الهندسة االلكتروميكانيكية في 

 الرئيسية املشاريع

ًعلى تنفيذ املشاريع الرئيسية التالية: الهندسة االلكتروميكانيكيةتعكف شركة 

ً.مليون ريال قطري  119 بمبلغ (2و 1املكتب الهندس ي الخاص/ ميدان رماية )املرحلة  -

ً.مليون ريال قطري  108.7بمبلغ مدينة الطاقة القطرية/ قطعة أرض مدينة الطاقة القطرية  -

 .مليون ريال قطري  63بمبلغ ( 5-املكتب الهندس ي الخاص/ كلية أحمد بن محمد العسكرية )الحزمة -

 املوردون الرئيسيون 

وشركة قطر للمواقع والطاقة  ،إشهار للخدمات األمنية ذ.م.م كل من شركة الهندسة االلكتروميكانيكيةتشمل قاعدة املوردين الرئيسيين لشركة 

ً.وشركة الخليج املتحدة ذ.م.م ،وشركة الخيران للمفاتيح الكهربائية ذ.م.م ،الكهربائية ذ.م.م خليج للهندسةوشركة أنوار ال ،ذ.م.م

 وليس هناك تضارب في املصالح و/أو تعامالت بين أي من أعضاء مجلس اإلدارة واملوردين والعمالء الرئيسيين.

 

 2005 

 التأسيس

2014 

يزو آلاحصلت على شهادة 
 14001:2004و  9001:2008
نظم دارة البيئية و )نظم اال
الصحة و السالمة (ادارة

18001:2007 
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 ستراتيجية واملبادرات الجديدةاال 

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق الرؤية واألهداف املؤسسية:اال  االلكتروميكانيكيةالهندسة اعتمدت شركة 

ً.. مواصلة تحسين الربحية من خالل ترشيد التكاليف وتحسين العمليات1

ً.ستراتيجية مع املقاولين الرئيسيينا. إقامة شراكات 2

ً.للمشاريع الضخمة املخطط لها تطرأ على املنطقة واإلطار الزمني. تحسين كفاءة التسويق من خالل مراقبة التطورات االقتصادية التي 3

بغرض تحسين الكفاءة  مستوى من مستويات املؤسسة كل ووضع إجراءات تشغيل معيارية في ،. تنفيذ نظام تخطيط موارد املؤسسات4

 .التشغيلية

 نقاط القوة التنافسية

التي من شأنها تمكين الشركة من النجاح و رية تتسم بنقاط القوة التنافسية املوضحة أدناه، أن أعمالها التجا الهندسة االلكتروميكانيكيةترى شركة 

ً:ستراتيجيتها ومواصلة نموهاافي تنفيذ 

ً.الذي يسمح للشركة بتقديم عطاءات للفوز بتنفيذ مشاريع كبيرة على صعيد القطاعين العام والخاص (أ). مقاول من الدرجة 1

ً.أيدي عاملة بشكل جزئي مما يسمح بمرونة في إدارة املوارد وفعالية من حيث التكلفة استعانة. 2

3ً
 
ً.للخطأ في تكاليف املشاريع . سياسة تسعير وتقدير صارمة ومركزة ال تدع مجاال

 مجلس املديرين

ًكرهم:ذيتألف مجلس املديرين من األشخاص التالي 

 الجهة املنصب السم

ًش.م.ع.ق.القابضة  استثماًرمجموعة ًالرئيس واملديرًالهديفي الكوارًيسعادة غانم بن سلطان 

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًوائل موس ى اشتية

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًباجغخليل جبرا د

ًُيمثل نفسه كشريكًمديرًأتوم الحاج

 مدير -أتوم الحاج  / السيد

. وكان 2005وقد انضم السيد أتوم للعمل إلى املجموعة في عام  ،ذ م م. الهندسة اإللكتروميكانيكية منتدب لشركة يشغل السيد أتوم منصب عضو 

. وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة 2003يشغل سابقا منصب رئيس قسم الكهرباء لشركة انتر برايم للهندسة واملقاوالت في لبنان في عام 

ًربية وعضًوالكهربائية من جامعة بيروت الع
 
ًفي نقابة املهندسين ببيروت. ا

 املوظفون 

ً: 2016أغسطسكما في  ،اإللكتروميكانيكية يعمل لدى شركة الهندسة

287ً موظف

230ً موظًفا مؤقًتا

ي مال  517 اإلج
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 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

ً
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 التقاض ي

خالل النشاط االعتيادي للشركة. لم تدخل الشركة  من تنشأ يمكن أن قضائية ى من حيٍن آلخر في دعاو  شركة الهندسة اإللكتروميكانيكيةتدخل قد 

  االثنىخالل 
ً
 هابما في ذلك أي إجراءات قانونية ينتظر البت فيها أو مهدد برفعاملاضية في أي دعاوى تحكيم أو إجراءات حكومية وقانونية ) عشر شهرا

ًالتي من شأنها التأثير سلًبا على أنشطتها التجارية أو مركزها املالي أو نتائج عملياتها.و والتي تكون الشركة على علٍم بها( 

 

ش ك    هن       ك     ك ن ك  

ك   ف  30   ن   2016

 إل                47,790,783

    ح            1,661,393

    ع             ث              96,830,242
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 العمراني للمقاولت والتجارة ذ.م.م.أعمال شركة التطوير 

 عن الشركة نبذة

لجنة قبل من  ،"ب"من الدرجة  مصنفة باعتبارها شركة مقاوالت ،2005تأسست شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م. في عام 

مرخصة يعمل داخل أروقتها  سباكة و  الكتروميكانيكيةم مجموعة كاملة من خدمات اإلنشاء. كما أنها شركة مقاوالت ياملناقصات املركزية، لتقد

ممن ينهضون بأعمال في املجاالت اآلتية: تنفيذ أعمال اإلنشاءات  والبيئةمعتمدين من وزارة البلدية  سباكة و  الكتروميكانيكيةمهندسو أعمال 

ً.ةقيم اتذ  ةيهندسقديم خدمات ت والصيانة وإدارة املرافق و  امليكانيكية والكهربائية والسباكةوالتجهيز واألعمال 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ًاملوقع

رقم املكتب  -، املكتب بالطابق الثاني B35شارع بروة التجاري )مبنى ساير(، عمار رقم في  شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م.تقع 

SYC00ً–C202/C203 الدوحة، قطر.8879, ص.ب ، 

 الرئيسيةاملشاريع 

ًتعكف شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة على تنفيذ املشاريع الرئيسية التالية:

ً.مليون ريال قطري  34.5بمبلغ إنشاء مصنع كابالت لشركة قطر للكابالت الدولية  -

ً.مليون ريال قطري  25.4بمبلغ إنشاء مبنى سكني لألوقاف  -

 .مليون ريال قطري  21.8 بمبلغ إنشاء محطة بنزين لشركة وقود -

 املوردون الرئيسيون 

ًباالستناد إلى املواصفات ومتطلبات العمل الالزمة للمشاريع. ،تبرم الشركة صفقات الشراء على أساس كل مشروع على حدة

وشركة السابع للخرسانة الجاهزة  ،الشركة العربية ملواد البناء كل من تشمل قاعدة املوردين الرئيسيين لشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة

 وشركة تدمر التجارية. ،وشركة التيسير ملواد البناء، وشركة نافكو ملعدات مكافحة الحريق

 ستراتيجية واملبادرة الرئيسيةاال 

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها:تبنت شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة اال 

ل تنويع محفظة املشاريع عن طريق تنفيذ أعمال في جميع مجاالت اإلنشاء مثل اإلنشاءات التجارية والصناعية وتنسيق املواقع والسكنية في ك -1

ًمن القطاعين الخاص والعام.

النجاح في الفوز بمشاريع جديدة إقامة شراكات مع شركات اإلنشاءات الكبرى في تقديم العطاءات للفوز باملشاريع الكبرى بغرض زيادة معدل  -2

مع وترسيخ العالمة التجارية لشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة وتعزيز سمعتها. وقد وقّعت الشركة بالفعل اتفاقية مشروع مشترك 

ًبعطاء مشترك للفوز بمشاريع مع هؤالء الشركاء. تتقدم التيوشركة إنشاء وشركة سينسا، أي تي س ي شركة 

طوير تطبيق على الهاتف الجوال قائم على اإلنشاءات من شأنه تعزيز خدمات اإلنشاء للعمالء والشركات في قطر، حيث ال يوجد تطبيق ت -3

ًمماثل له متوفر في السوق.

 

 2005 

 التأسيس

2015 

الشركاء في  مع عدد من وقعت
 المحلية الشركات المشتركة
 والدولية

2014 

 يزوحصلت على شهادة اآل

2012 

 حصلت على شهادة الدرجة "ب"

2016 

 لفحص السيارات أول مركز بناء
 للوقود الذكية

2013 

المقاوالت إنشاء قسم 
 الميكانيكية والكهربائية



 

58 

 نقاط القوة التنافسية

ًإّن ما تحظى ب -الخبرة الفنية ووفرة املوارد  -1
 
في تنفيذ العديد من املشاريع الضخمة مكّنها من نجاحها  عن ه الشركة من خبرة فنية هائلة فضال

استقطاب مجموعة من املوظفين الذين يحملون في جعبتهم خبرة هائلة ومهارات فنية قوية. وتمكن هذه الخبرة الواسعة الشركة من استخدام 

ًأكثر املمارسات الفنية فعالية وتنفيذ املشاريع بنجاح.

ويوفر  ،والذي يكمل نظام رفع التقارير املالية اوتنفيذه عمليات الشركةشركة في تطوير نظام رفع تقارير نجحت ال -تحسين الكفاءة التشغيلية  -2

والتي تسمح  ،(cloud-based solutions)خدمات الحوسبة السحابية األساس لعملياتها. وتعمل الشركة بشكل شبه كامل على الحلول القائمة على 

ً.لإلدارة بوضع إجراءات محمية ومتاحة بسهولة وقوية للغاية

مما يسمح للشركة بتحقيق مستوى عالِّ من  ،والتي تحد من التكاليف العامة ،تملك الشركة أماكن اإلقامة الخاصة بها –فعالية التكاليف  -3

ًالربحية وزيادة توزيعات األرباح ملساهميها.

 مجلس املديرين

ًكرهم:ذجلس املديرين من األشخاص التالي يتألف م

 الجهة املنصب السم

ًش.م.ع.ق.القابضة  استثماًرمجموعة ًالرئيس واملديرًسعادة غانم بن سلطان الهديفي الكوارًي

ً.ش.م.ع.قالقابضة استثمار مجموعة ًمديرًوائل موس ى اشتية

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًباجغخليل جبرا د

ًُيمثل نفسه كشريكًعام مديًرًشيخ السوًقأيهم 

 مدير عام –يهم شيخ السوق أ / السيد

 معا 35بخبرة تزيد عن يهم أ. يتمتع السيد 2005هو املدير العام وأحد املؤسسين بشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة منذ عام يهم أالسيد 
ً
في  ا

كما  رئيس قسم الهندسة بالشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين.يهم أوقد شغل السيد  مجال املقاوالت واالستشارات والتأمين في الشرق األوسط.

ًأنه يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة دمشق، سوريا.

 املوظفون 

 :2016غسطس كما في أ، والتجارةيعمل لدى شركة التطوير العمراني للمقاوالت 

94ً املوظفوًن

307ً عمال املشاريع

ً  مؤقت 
 
88ً موظفا

ي مال  489 اإلج

 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

ً
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 

ش ك     ط      ع   ن   ل     ت         ة

ك   ف  30   ن   2016

 إل                31,372,393

    ح              698,861

    ع             ث              58,648,519
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 التقاض ي

ا في دعاو 
ً
تنشأ في املسار االعتيادي ألعمالها أو  يمكن أن أو إجراءات قضائية ى قد تكون شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة من حيٍن آلخر طرف

  االثنىتتعرض لها. لم تكن شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة خالل 
ً
ا في أي دعاوى تحكيم أو إجراءات حكومية امل عشر شهرا

ً
اضية طرف

قة أو مهدد برفعها والتي تكون الشركة على علٍم بها(  ى وقانونية )بما في ذلك الدعاو 
ّ
التي من شأنها التأثير سلًبا على و واإلجراءات التي قد تكون معل

 أنشطتها التجارية وموقعها املالي أو نتائج عملياتها.

 املسؤولية االجتماعيةمسؤولية الشركات و 

السالمة أثناء تنفيذ املشاريع، تبدأ بجلسة تعريفية قبل توزيعهم  عنتقدم شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ملوظفيها برامج تدريبية مستمرة 

عقد اجتماعات عن تعليمات األمن والسالمة إلبقاء العمال على دراية بمخاطر السالمة املرتبطة باملهام املسندة إليهم. ك
ُ
ما أن موظفي في املوقع. وت

وهي وكالة فيدرالية  -( OSHAبها، بما يشمل إدارة السالمة والصحة املهنية )السالمة مدربون ومعتمدون من جانب منظمات سالمة دولية معترف 

وهو مجلس امتحانات مستقل يتخذ من اململكة  -( NEBOSHتابعة لحكومة الواليات املتحدة، واملجلس الوطني المتحانات السالمة والصحة املهنية )

ً
 
ًله. املتحدة مقرا

برامج توجيهات السالمة والبيئة واسعة النطاق التي تشمل برامج التوجيه وبرنامج صحة املوظفين استكمال  موظفي الشركةيتعين على جميع و 

ًوسالمتهم وبرنامج تدريب على السالمة في املواقع.

هادات وش 14001:2004يزو وشهادة اآل  ،شهادة نظام ضمان الجودة 9001:2008يزو وتحمل شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة شهادة اآل 

لنظام إدارة  2007 :18001شركة بالجودة والسالمة. وتلتزم الشركة أيًضا بمعايير الصحة والسالمة الالتي تثبت التزام  2004نظام اإلدارة البيئية 

ًالصحة والسالمة املهنية.

 تخطط الشركة أيض
ً
بأعمال اإلنشاء والتمويل والتسويق  لتقديم جلسات تدريب مجانية كل شهر لكل من املوظفين والعمال في مجاالت متعلقة ا

املكتب واالستدامة. وترى شركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة أن هذا سيمنح الشركة العديد من املهارات وسيواصل تحسين جودة العمل في 

 قع.اوفي املو 
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 شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م. أعمال

 نبذة عن الشركة

، بغرض تلبية الطلب املتزايد للسوق املحلية على مواد البناء، ومنها على سبيل املثال ال الحصر، 2008تأسست شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م عام 

تستخدم و ية. سّنادات األنابيب الداعمة، والسقاالت، إلى جانب أنواع األخشاب الناعمة، وأنواع األخشاب الصلبة، واأللواح الهندسية، واأللواح الخشب

 .فق تخزين كبيرة مفتوحة ومغطاة، إضافة إلى أسطولها الكبير من مركبات النقل ومعدات املناولةشركة تريلكو ملواد البناء مرا

شبعة بالبتومين، ودعامات تجارة شركة تريلكو ملواد البناء: ل األنشطة الرئيسية
ُ
األخشاب الرقائقية الهيكلية، واألخشاب الرقائقية التجارية، واألوراق امل

ية، إلى جانب السقاالت، واأللواح الصلبة، واألخشاب البيضاء، ومنتجات النجارة، باإلضافة إلى األخشاب اللينة، واأللواح األنابيب الداعمة الفوالذ

 ، واأللواح الكتلية.(MDFاملضغوطة، واألخشاب الليفية متوسطة الكثافة )

شكل شركة تريلكو ملواد البناء قوى ديناميكية في السوق املحلية، وبائع رئيس ي
ُ
االيزو مجلس رعاية الغابات والشركة النظمة  تم اعتماد. واد البناءمل ت

. وال تزال الشركة تواصل تحقيق نجاح تلو اآلخر، حيث أنها تتمتع تتبع فلسفة مؤسسية قوية اضافة الى املسؤولية البيئية كما أنها و  ،9001:2008

ًمن شركاء العمل.بسمعة جيدة لدى عمالئها، ومورديها، واملؤسسات املالية وغيرها 

 عن نظام إدارة الجودة وشهادة مجلس رعاية الغابات. 9001:2008 االيزو  االعتماد: حصلت شركة تريلكو ملواد البناء على شهادة

 املوقع

 ، الدوحة، قطر.23056، ص.ب 54، شارع رقم 57مقاطعة رقم  في املنطقة الصناعية تريلكو ملواد البناء ذ.م.م.تقع شركة 

 الرئيسيون العمالء 

ت شرائية من ال تملك شركة تريلكو ملواد البناء استناًدا إلى طبيعة عملياتها أي عمالء على املدى الطويل، وال تملك أي اتفاقيات حصرية أو التزاما

عقد الصفقات من خالل قاعدة طلب الشراء املحلية.
ُ
ًالعمالء. وت

 أعضاء مجلس اإلدارة والعمالء الرئيسيين.وليس هناك تضارب في املصالح و/أو تعامالت بين أي من 

 ستراتيجية واملبادرات الجديدةاال 

ًستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها:تبنت شركة تريلكو ملواد البناء اال 

ًالتركيز على تطوير املنتجات وضمان الجودة. -1

ًوتحسين العمليات.مواصلة تحسين التشغيل من خالل ترشيد التكاليف  -2

ًمع توطيد العالقات القائمة مع العمالء الحاليين. ،توسيع قاعدة العمالء -3

 نقاط القوة التنافسية

ًتبنت شركة تريلكو ملواد البناء اإلستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها:

ًا.اقتصادية سلبية والحد منهتنويع محفظة املنتجات التي توازن أثر أي دورات  -1

ً.عدم االعتماد على مورد بعينه -2

ً(.FSCعن نظام إدارة الجودة وشهادة مجلس رعاية الغابات ) 2008:9001 االيزًو الحصول على شهادة -3

 املديرينمجلس 

ًكرهم:ذيتألف مجلس املديرين من األشخاص التالي 

 الجهة املنصب السم

ًش.م.ع.ق.القابضة  استثماًرمجموعة ًالرئيس واملديرًالكوارًي سعادة غانم بن سلطان الهديفي
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 الجهة املنصب السم

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًوائل موس ى اشتية

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًباجغخليل جبرا د

ًُيمثل نفسه كشريكًعام مديًرًعالء أيوب 

 دير العام امل - السيد عالء أيوب

م، واملسؤول عن اإلشراف على .م.شركة تريلكو ملواد البناء ذ مؤسس يوهو أحد  ،2008أغسطس  في استثمار القابضة ملجموعةانضم السيد عالء 

حيث تمكن من تأسيس مصنع إلعادة  في قطر، منذ ذلك التاريخ. وشغل سابًقا منصب املدير العام لشركة التجارة والتنمية املتكاملةالشركة عمليات 

ًالتصميمات الداخلية من جامعة عمان باألردن. فيدبلوم ى وهو حاصل عل بنجاح. تدوير البالستيك

 املوظفون 

ً:2016أغسطسكما في  شركة تريلكو ملواد البناء، يعمل لدى

 20 اإلجمالي

 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

ً
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملصدر: البيانات املالية املراجعة للست

 التقاض ي

نشاط العمل املعتاد للشركة. ولم  ممارسة خالل من تنشأ قد قضائية ى من املمكن أن تتعرض شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م من حيٍن آلخر إلى دعاو 

  االثنىتدخل هذه الشركة خالل 
ً
)بما في ذلك أي إجراءات قانونية ينتظر البت  ،املاضية في أي دعاوى تحكيم أو دعاوى حكومية أو قانونية عشر شهرا

 و مركزها املالي أو نتائج عملياتها.أفيها أو تكون الشركة على علٍم بقرب حدوثها( من شأنها التأثير سلًبا على أنشطتها التجارية 

 

ش ك     لك           ن ء 

ك   ف  30   ن   2016

 إل                11,416,315

    ح              325,059

    ع             ث              35,063,614
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 .م.قطر ذ.م –دباس للمقاولت أعمال شركة 

 نبذة عن الشركة

 وإدارة املرافق في قطر. امليكانيكية والكهربائية والسباكةلتوفير خدمات املقاوالت  ،2006 ( في عامدباسقطر ذ.م.م. ) -تأسست شركة دباس 

 

 

 

 

 

 

ً

والتخطيط والهندسة الشاملة وحتى التنفيذ   وتنفيذها ابتداًء من دعم التصميم والهندسة االلكتروميكانيكيةوهي شركة متخصصة في إدارة املشاريع 

ًالكامل وخدمات إدارة املرافق املتكاملة.

التي تزاولها دباس تصميم األنظمة وهندستها وتوريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها في مشاريع  السباكةو االلكتروميكانيكية تشمل أنشطة املقاوالت 

باني صغيرة إلى كبيرة الحجم، بما يشمل محطات شبكة السكك الحديدية واملالعب ومراكز املؤتمرات ومراكز البيانات واملستشفيات والجامعات وامل

 ، وهذه األنظمة هي:ملنازل الفاخرةالصناعية والسكنية ومواقف السيارات وا

أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والشبكات االلكتروميكانيكية تشمل األنشطة  االلكتروميكانيكية:باألنشطة  األنظمة املتعلقة -1

الخارجية وإنارة الشوارع وأنظمة والتركيبات الصحية ومكافحة الحرائق والتحكم في تكييف الهواء وتوزيع الجهد املتوسط واإلضاءة الداخلية ًو

ًحماية اإلضاءة وشبكات البيانات.

ومراقبة الدخول ونظم إدارة مواقف  ،والتلفزيون الهوائي الرئيس ي ،مثل أنظمة إدارة املباني والكشف عن الحرائق أنظمة التيار املنخفض: -2

ونظام  ،وأنظمة املراقبة األمنية ومراقبة االقتحام ،وأنظمة االتصاالت والشبكات والدوائر التلفزيونية املغلقة ،واإلذاعة الداخلية ،السيارات

 عن أتمتة املنزل. ،واألنظمة السمعية والبصرية ،وأنظمة الترفيه ،استدعاء املمرضات
 

ًفضال

تتسم  متخصصة و سباكة الكتروميكانيكيةخدمات  أعاله. وتوفر الشركة تقدم دباس خدمات إدارة املرافق املتكاملة لجميع التركيبات الواردةكما 

" مثل التنظيف واألمن إلى جانب السهلةإلى الخدمات " باإلضافة ،تتألف من أعمال التشغيل والصيانة )الصيانة الوقائية والتصحيحية(و  بالصعوبة

 مكافحة الحشرات.

 املوقع

 ، الدوحة، قطر.22905الحي التجاري، طريق سلوى، ص.ب.  ،C2املبنى ،الطابق األوًل ،4مكتب رقم تقع شركة دباس للمقاوالت بمدينة الوعب 

 املشاريع الرئيسية

ًتعكف دباس على تنفيذ املشاريع الرئيسية التالية:

ً.مليون ريال قطري  552بقيمة ملركز الدوحة للمؤتمراتوالسباكة االلكتروميكانيكيةمشروع املقاوالت  -

ً.مليون ريال قطري  238بقيمة  للخط األحمر ملترو الدوحةوالسباكة االلكتروميكانيكيةاوالت مشروع املق -

 .مليون ريال قطري  152بقيمة بمبنى بورتو أرابيا بجزيرة اللؤلؤة السباكةًو االلكتروميكانيكيةمشروع املقاوالت  -

 املوردون الرئيسيون 

 وشركة دباس قطر  ،وشركة أنوار الخليج للهندسة ذ.م.م ،وشركة املناعي للتجارة ،شركة لوماسينس ذ.م.م كل من تشمل قاعدة املوردين الرئيسيين

 .وشركة باورماكس للتجارة ذ.م.م ،وشركة السويدي للكابالت قطر ،ذ.م.م

 

9200 4201  2006 

 التأسيس

2016 2011 

  ميزةأعمال  حصلت على

حصلت على مشروع 
 اللؤلؤة

 

2007 
 

حصلت على أعمال في مركز 
 الدوحة للمعارض والمؤتمرات

 

مركز  أعمال حصلت على
 الدوحة المؤتمرات

 حصلت على شهادة كهرماء 

 

لخط األحمر حصلت على مشروع ا
 لمترو الدوحة 

2015 2009 
 

2014 
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 ستراتيجية واملبادرات الجديدةال ا

ًورسالتها وأهدافها:ستراتيجيات التالية لدعم تحقيق رؤيتها املؤسسية تبنت شركة دباس اال 

التي ستسمح للشركة  (أ)الدفاع املدني( إلى الدرجة ًو، املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء، والبيئةترقية مستوى اعتمادها )وزارة البلدية  -1

ًباملشاركة في املشاريع الكبرى.

ًالفوز باملشاريع الكبرى. إقامة شراكات مع شركات املقاوالت الكبرى لزيادة معدالت نجاح الشركة في -2

 عن عمالء إدارة املرافق البارزين ،2022واستاد كأس العالم  ،استهداف الفوز بمشاريع سكة حديد قطر -3
ً

مع إقامة مشاريع محتملة  ،فضال

ًعلى املدى الطويل.

ًتنويع محفظتها باالستثمار في أنشطة أقل تأثًر -4
 
ًمثل إنارة الشوارع وتجميلها بالصور. ،بأزمات النفط العاملية ا

وأسعار  ،عن طريق التفاوض على شروط سداد أفضل امليكانيكية والكهربائية والسباكةتحسين التكاليف وزيادة الفعالية في أنشطة املقاوالت  -5

ًبطريقة أكثر دقة وحكمة.وتخصيص املوارد البشرية ملختلف املشاريع  ،في املستقبل مع املوردين ألوامر التغييًروحدات ثابتة 

 نقاط القوة التنافسية

ً، وهي على النحو التالي:ستراتيجيتها ومواصلة نموها بنجاحاتتسم أعمال شركة دباس بنقاط قوة تنافسية من شأنها تمكين الشركة من تنفيذ 

ًمن الخبرة في السوق القطرية.حظيت شركة دباس بمعرفة متعمقة بجميع النظم واملعايير املحلية على مدار ما يقرب من عقد  -1

كما أنها تحظى بحق حصري للعالمات التجارية التالية: أرتيميد وبيغا  ،أقامت شركة دباس شراكات مع مصانع إضاءة أوروبية وأمريكية رائدة -2

ًوكيم اليتينغ وسيالكس وريغياني وويفر اند دورس وروبلون. ،واسبيشياليتي اليتينغ انداستريز

اكتسبتها من تنفيذها  الشركة في متطلبات مراكز البيانات ملشغلي االتصاالت على الصعيد الوطني وكونت معرفة عميقة بها والتيتخصصت  -3

ً.(MEEZA" )ميزة "شركة للعديد من املشاريع مع

واملنتجات عالية الجودة، والتي هي من التسليم الثابت للخدمات  تملك الشركة برامج رقابة جودة صارمة في كل شركة من شركاتها لضمان -4

 املتعاقدون للحصول على خدماتها أو منتجاتها. العوامل الرئيسية التي ينظر إليها العمالء

 مجلس املديرين

ًكرهم:ذيتألف مجلس املديرين من األشخاص التالي 

 الجهة املنصب السم

ًش.م.ع.ق.القابضة  استثماًرمجموعة ًالرئيس واملديرًسعادة غانم بن سلطان الهديفي الكوارًي

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًوائل موس ى اشتية

ًش.م.ع.ق.القابضة استثمار مجموعة ًمديرًباجغخليل جبرا د

ًُيمثل نفسه كشريكًعام مديًرًفريد انطوان 

 دير العامامل -السيد فريد انطون 

وهو القائم على  ،قطر ذ.م.م. -وهو أحد الشركاء املؤسسين لشركة دباس للمقاوالت  ،2005سنة  في استثمار القابضة التحق السيد/ فريد بمجموعة

 2000وتمت ترقيته في عام  1998عام  فيشركة سلكوم  فيقبل ذلك، بدأ العمل  بالشركة منذ بدء عملها. كبيراإدارة عمليات الشركة حيث حقق نمًوا 

الشركة وتفاوض مع العمالء  فيشمال إفريقيا حيث تولى إدارة عمليات الشركة، وأسس أنظمة التقارير ليصبح املدير اإلقليمي للشرق األوسط و 

بالواليات املتحدة األمريكية  استرًنالهندسة امليكانيكية من جامعة نورث  فيبخصوص العقود. وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم  املختلفين

ًكية من جامعة توليدو بكندا.الهندسة امليكاني فيوماجستير العلوم 

 

 

ً
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 ملوظفون ا

ً:2016أغسطس يعمل لدى شركة دباس، كما في 

40ً املقر الرئيس ي

310ً مواقع املشاريع

 350 الجمالي 

ً

 املعلومات املالية الخاصة بالشركة

 : 2016يونيو  30فيما يلي جدول يوضح املعلومات املالية للفترة املنتهية في 

ً
ً.2016أشهر االولى لعام  ةاملالية املراجعة للستاملصدر: البيانات 

 التقاض ي

نشاط العمل املعتاد للشركة. ولم  ممارسة خالل من تنشأ يمكن أن قضائية ى من حيٍن آلخر إلى دعاو  دباس للمقاوالتمن املمكن أن تتعرض شركة 

  االثنىتدخل هذه الشركة خالل 
ً
ينتظر البت  قانونية )بما في ذلك أي إجراءات ،املاضية في أي دعاوى تحكيم أو دعاوى حكومية أو قانونية عشر شهرا

 مركزها املالي أو نتائج عملياتها. و أأو تكون الشركة على علٍم بقرب حدوثها( من شأنها التأثير سلًبا على أنشطتها التجارية  فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   س  ل     ت

ك   ف  30   ن   2016

 إل                23,444,680

    ح              876,818

    ع             ث            136,840,406
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 اقتصاد دولة قطر

الصادر في  10وفقا لتقرير أآلفاق االقتصادية لدولة قطر والصادر من وزارة التخطيط التنموي واالحصاء )"تقرير اآلفاق األقتصادية"( )العدد رقم 

( بفضل ر النفــطعلــى الرغــم مــن انخفــاض أســعا) 2016في عام  %3.9ليصــل إلــى (* يتوقع ان يزداد معدل النمو االقتصادي الحقيقي 2016يونيو 

 هيدروكربونــيالخام.. ويرى التقرير ان القطاع الغير  نتــاج الهيدروكربونــيإًلـرزان للقطــاع غيــر الهيدروكربونــي ودعــم مشــروع غــاز بـاستمرار قوة ا

اهم األكبر في النمو، يليه قطاع البناء ليحافظ على الزخم االقتصادي العام. وسيكون قطاع الخدمات املس 2018و 2017سيواصل النمو حتى عامي 

شاريع الحالية والتشييد ولكن يتوقع بعد هذه الفترة تباطؤ في النمو في القطاع الغير هيدروكربوني بسبب تباطؤ النمو السكاني والتركيز على اكمال امل

 وليس إقامة مشاريع جديدة.

 عفي دولة قطر، مدفو  اإلنشاءات لقطاعنمو القوي ، فمن املتوقع استمرار الاآلفاق االقتصاديةوفًقا لتقرير 
ً
باستثمارات حكومية كبيرة وبيئة عمل  ا

 عن زيادة طلب املستهلكين، 
ً
 و بتزايد مستمر حتى يبلغ  2018في  %7.2و 2017في  %9.2و  2016في عام  %9.9 نمو سنوي متوقعبمعدل مستقرة فضال

عتبر بطولة كأس العالم لكرة القدم املقرر إقامتها عام 2022عام في  10.4%
ُ
من العوامل املحفزة للنمو، غير أن الدولة تحتاج إلى تنويع  2022. هذا وت

 فمن املتوقع ان يتمكناقتصادها، وهو ما يشير إلى ثمة حاجة إلقامة املزيد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية، حتى دون إقامة هذه الفعالية. 

أن الضغوط التي تفرضها األجور وأسعار املواد االعتقاد بتجاوز كافة القيود ذات الصلة باإلمكانيات بفاعلية كبيرة، على الرغم من من  العقارات قطاع

شكل عائًقا.
ُ
 ست

ا، 15 منذ األوًل وللمرة العامة، املوازنة أن إلى تشير البيانات على التحديثات آخروفقا لتقرير األفاق االقتصادية فإن  ا ستسجل عام   السنة في عجز 

 على يستمر أن ويتوقع اإلجمالي، املحلي الناتج من %7.8  بنسبة 2016 عام املالي العجز ويقدر .2018 و 2017 العامين في ذلك وسيستمر ، 2016التقويمية

 . 2018  عام في االنخفاض بعض ويسجل 2017 عام في تقريبا نفسه املنوال

 االسمي اإلجمالي املحلي الناتج من %3.5 بنسبة أي قطري، ريال مليار 21.3 يبلغ الحكومي الفائض إجمالي أن 2015 التقويمية للسنة األولية البيانات وتفيد

   فإنه ،2014 عام عن الفائض  تراجع من الرغم على ًو  املقدر
 
 االستثماًر دخل بفضل وذلك النفط، أسعار في الحاد االنخفاض رغمرصيده يبقى موجبا

ا ويتكوًن(  2014 عام في أعلى كانت التي النفط أسعاًر فإن بالتالي التأخير، بعض مع املوازنة إلى يحوًل الذي) للبترول قطًر لشركة املالي الفائض من أساس 

ً.2015 عام موازنة ايرادات حمت قد، 2015 عام في عليه هي مما

ا املدفوعات ميزان في الجارًي الحساب يسجل أن يتوقع ا عجز   فوائض تحقيق يرجح ولكن ، 2016عام في اإلجمالي املحلي الناتج من 0.4% قدره طفيف 

 لعام املتوقعة املتدنية واألسعاًر الهيدروكربونية الصادرات على قطر دولة اعتماد هي االنخفاض في األساسية والعوامل.  2018و 2017 العامين في بسيطة

 تخفيض بسبب التراجع بعض االستيراد على الطلب يشهد وقد .الصادرات نمو 2018  و 2017 العامين في املتوقع النفط أسعار ارتفاع وسيدعم. 2016

ا يبقى ولكنه الرأسمالية التجهيزات من املشاريع احتياجات  .االستهالكي الطلب وزيادة األولية املواد على بالطلب مدعوم 

 .االسمي اإلجمالي املحلي الناتج من% 29.2 إلى ليصل 2014 عام في قيمته عن النصف بمقدار 2015 عام في قطر لدولة التجارًي الفائض انخفض لقد

ا الجارًي الحساب وسجل در أقل فائض 
ُ
 السلعية الصادرات عائدات انخفاض هو الفوائض تراجع وسبب .االسمي اإلجمالي املحلي الناتج من %8.2 بنحو ق

 .الفوائض في االنخفاض حجم تقليص في ساهم 2015 عام في املستوردات تراجع لكن النفط، أسعاًر انخفاض نتيجة % 39 بنسبة انخفضت التي

ا السنوي، التضخم يسجل أن املتوقع من ًقلي يرتفع وأن 2016 لعام %  .3 قدره معدلً  قطر، دولة في املستهلك أسعار مؤشر في بالتغير مقاس 
 
 في  %3.6 إلى ال

 هذا من يناير في محليا املباع الوقود أسعار ارتفاعات بسبب 2016 عام في املستهلك أسعار تضخم يزداد أن ويتوقع.  2018عام في  %3.8و 2017 عام

ا بالفعل 2016 عام من األولى األربعة األشهر شهدت وقد.  2015عام أواخر والكهرباء املاء عن الدعم وإلغاء العام، ا تسارع 
 
 وصل الذي التضخم في ملحوظ

 ، 2016 عام وبعد .القريب املدى في األسعار على املحلي الضغط سيبقي الدعم من مزيد وإلغاء الجديدة الضرائب من مجموعة تطبيق أن كما .%3.1 إلى

ً.األمريكي الدوالر ارتفاع زخم يخف وأن األولية للمواد العاملية األسعار ترتفع أن يتوقع

  في ما عدا ما تم بيان 2016( الصادر في يونيو 10العدد ) تقرير اآلفاق األقتصاديةمن  مستمدة "قطر دولة اقتصاد"والجداول املذكورة في قسم  البيانيةاملعلومات والرسومات ملحوظة: جميع ،

ًخر.آمصدرة على نحو 
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ً
 .ةتالثاب 2013الحقيقي بأسعار  جماليإل*الناتج املحلي ا

 .حصاءإلاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و ا

 عن السكاننظرة عامة 

، فإن تعداد الشعب القطري من املتوقع أن يتزايد بشكل ثابت بمعدل نمو 2016الصادر في يونيو  قطر لإلحصاءوفقا لتعداد السكان الصادر عن جهاز 

ووفقا   العمال األجانب. املزيد مناستقدام ًو استثمار البنية التحتية، برنامج إطالق مع استمرار ،2017حتى  2016خالل الفترة من  %4.1سنوي يبلغ 

، بلغ عدد الذكور منهم 2015مليون في نهاية عام  2.4فلقد بلغ عدد سكان قطر حوالي  الرؤية االقتصادية لقطر الصادر عن بنك قطر الوطني لتقريًر

ًمليون. 0.5مليون في حين بلغ عدد االناث  1.9حوالي 

الرغم من النمو السريع  ىعاًما، وعل 19ود شريحة عمرية تزيد عن ثلث السكان تقل عن يزال تعداد السكان القطري يشهد زيادة مطردة، مع وج وال 

 لالقتصاد والجهود الحكومية املبذولة من أجل تحسين النظام التعليمي، فقد يظهر تحدي
ً
  ا

ً
وظائف جديدة لهذه  ىيتمثل في تلبية الطلب عل مستقبليا

ع عدد السكان النشطون ارتفا 2015أعدته وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء للربع الرابع من عام أظهر مسح القوى العاملة الذي  الشريحة العمرية.

 في دولة قطر بنسبة 
 
 الزيادة في إجمالي عدد السكان في نفس الفترة2015في الربع الرابع من عام  % 2.6إقتصاديا

 
ارتفاع ظهر املسح أ، وكذلك ، عاكسا

 1.7، حيث بلغ عدد الذكور منهم حوالي 2015مليون عامل للربع الرابع عام  1.9مليون عامل للربع األول إلى  1.8من  العاملةى عدد املشاركين في القًو

)من  % 88.4سنة فما فوق حوالي  15لإلناث، فيما بلغت نسبة املشاركة االقتصادية للسكان من الفئة العمرية  مليوًن 0.2مليون شخص مقابل 

في حين بلغ  ،% 94سنة أعلى معدل للمشاركة االقتصادية بنسبة  34إلى  25 من ، وتمثل الفئة العمرية( سنة فما فوًق 15الفئة العمرية  اجمالي

ً . 2015من عام  للربع الرابع % 30معدل اإلعالة االقتصادية 

مليون مشتغل بأجر في الربع الثالث  1.8 في السوق القطري حيث ارتفع هذا العدد من حوالي % 2.7وأظهر املسح ارتفاع عدد املشتغلين بأجر بنسبة 

. 10,782، وقد بلغ متوسط األجر الشهري للمشتغلين بأجر 2015مليون مشتغل بأجر في الربع الرابع  1.9ليصبح  2015
 
ًرياال

 بنسبة 
 
، حيث بلغ عددهم 2015في الربع الرابع  % 0.5من جهة أخرى بين املسح وجود ارتفاع طفيف في عدد السكان غير النشطين اقتصاديا

فردا عن الربع الثالث من نفس العام، فيما وصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة  1,167فردا بزيادة قدرها   251,924

 % 0.2ل البطالة على لإلناث ليستقر معد 2,170للذكور و  1,084بواقع  2015العمل الدولية ثالثة االف وثالثمائة شخص تقريبا في الربع الرابع عام 

 . 2015إلى الربع الرابع عام  2014 من عام

 

ً
 .2015املصدر: الرؤية االقتصادية لقطر الصادرة عن بنك قطر الوطني لعام 
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 الحقيقيمعدل نمو إجمالي الناتج املحلي 

فإن قطر  ،2015و 2014الرغم من االنخفاض الكبير في أسعار النفط في عامي  ىدول العالم من حيث قيمة دخل الفرد، وعل ىتعد قطر واحدة من أعل

ووفقا لتقرير اآلفاق  لديها من وسائل الحماية املالية والخارجية ما يؤهلها ملواصلة برنامجها االستثماري الطموح بفضل مواردها املالية الكبيرة.

 %3.7وبنسبة  ،2014في عام  %4.1بنسبة  الحقيقينما إجمالي الناتج املحلي  حصاءإلوي و ا( الصادر عن وزارة التخطيط التنم10العدد ) االقتصادية

ً اإلجمالي املحلي الناتج يسجل أن و ُيتوقعالكبير  اإلنفاق االستثمارًي عن طريق 2015في عام 
 
ا 2013 لعام الثابتة باألسعار مقاسا  عام في %3.9 قدره نمو 

ً.2015 عام معدل عنمئوية  نقطة 0.2 قدرها بزيادة أي 2016

عزًى
ُ
ا اإلنتاج مرحلة سيدخل الذي للغاًز برزان حقل إنتاج إلى الزيادة هذه معظم وت  املنقوًل الغاز إنتاج الحقل هذا يزيد أن وُيتوقع (.2016)العام هذا الحق 

 في القوًي الزخم وسيتواصل .العام هذا األمام إلى دفعة تعطي املنتج الغاز كميات زيادة ألن التحويلية الصناعة ستنمو كما.  21%بنحو باألنابيب

ا القوًي السكاني والنمو التحتية البنية على االستثمارًي اإلنفاق بفضل والغاز النفط غير األخرًى القطاعات من املتوقع أن يتباطأ نمو ًو .السنة هذه نسبي 

  لفان" مصفاة وستدعم ،برزان حقل طاقة توسيع من االنتهاء وسيتم .التوالي على %  3.2و %3.8ليصبح  2018و 2017 عامي فيالناتج املحلي االجمالي 

 لالستهالك الغازًي والنفط النفاثة الطائرات وقود ستنتج وهي ،العامين هذين لالخ الهيدروكربوني الناتج ، 2017 في العمل تبدأ أن املزمع الجديدة،"2

ر املحلي،  في سيتباطأ فإنه والغاز، النفطغير  للقطاعات القوًي النمو استمرار توقع من الرغم وعلى .اآلسيوية األسواق إلى كالديزًل أخرًى منتجات وتصّدِّ

 انخفاض إلى تشير التوقعات أن من الرغم وعلى .السكاني النمو وتباطؤ ،ذروته إلى التحتية البنية على الحكومي اإلنفاق وصوًل توقع مع ،العامين هذين

ً. 2018و 2017التوقع  فترة في الخليج دوًل بقية في منه أعلى سيبقى أنه إال قطر، دولة اقتصاد في الحقيقي النمو معدالت

 

 
 .ةتالثاب 2013الحقيقي بأسعار  جماليإل*الناتج املحلي ا

 .حصاءإلاًو املصدر: وزارة التخطيط التنموًي

 2017في عامي  على الرغم من استمرار توسعه ولكن % 9.9سينمو بنسبة  حيث 2016ُيتوقع أن يقود قطاع البناء والتشييد النمو في دولة قطر عام 

ومن املتوقع أن يبدأ عمل  إكمال االستثمارات القائمة وليس البدء في مشاريع بناء جديدة. إال أن وتيرة نموه ستتباطأ مع تغير التركيز نحًو ،2018و

ًمما يؤدي الى نمو قطاع املرافق. 2018وأن تصل طاقتها العظمى عام  2017 عام )أم الحوًل(محطة جديدة ومتكاملة للكهرباء واملياه 

رة واألسمدة  نتاج حقل برزان ستزيد إنتاجإألن زيادة  2016عام  في %8ستنمو الصناعة التحويلية بسرعٍة وبمعدل أدنى بقليل من  املشتقات املكرَّ

على الزخم في أنشطة التصنيع  سمنت واملعادن لصالح مشاريع البناء والبنية التحتيةزيادة الطلب على ااًل واملنتجات البتروكيميائية. وُيتوقع أن تحافظ

 في النمو القوي للصناعة التحويلية في عام  ”2لفان “األخرى. وستسهم مصفاة 
 
 كبيرا

 
وسيكتمل توسيع طاقة حقل برزان واملصفاة في  .2017إسهاما

 .أخرى في املستقبل القريب كبر إذا لم يتم إضافة أي مشاريع تصنيعالصناعة التحويلية ستنمو ببطٍء أ ولكن ،2018عام 

 
 .مالحظة: قطاع الهيدروكربوني يشمل استخراج النفط الخام و الغاز ضمن قطاع التعدين و الصناعة االستخراجية

 .حصاءإلاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و ا
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 املستهلك أسعار

ً وهو التغير في وسطي) 2015في عام  %1.8بلغ معدل التضخم العام 
 
ألسعار عام  النسبة املئوية السنوية في سلسلة مؤشر أسعار املستهلك استنادا

املواد املتداولة، أسعار  ، مما أدى إلى تغير طفيف في2015دال التضخم املستورد في عام اعت . ويرجع السبب األساس ي في انخفاض املعدل إلى(2013

في مؤشر أسعار املستهلك. كما ساهم التباطؤ في أسعار الفئات/ السلع غير القابلة للتداول في كبح معدل  %12.6كاألغذية واملشروبات، والتي يبلغ وزنها 

ً.2015التضخم للعام 

 الخارجي، الناتج عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات واملحلية، فالتضخم إن أسعار املستهلك في دولة قطر محكومة بعدد من العوامل العاملية

في  ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع املستوردةمالعاملية نتيجة تراجع الطلب، لخدمات . وانخفضت أسعار السلع وا2015اعتدل في عام  املستوردة،

السكاني السريع، وما يرافقه من ازدياد الطلب على السلع  مًونتيجة استمرار الن لزيادة التضخم العام التضخم املحلي املحرك الرئيس ي قطر. وأصبح

الذي )بلغ معدل التضخم األساس ي  .األسعار في الربع األخير من العام الدعم عن الكهرباء و املاء إلى ارتفاع وة على ذلك، أدى تقليصاًلع والخدمات.

 في عام  %1.6 قرابة( إضافة إلى أسعار املواد الغذائيةللمرافق واإليجارات السكنية  يستبعد املكونات العابرة واملتغيرة
 
تقلبت قيمة ولقد . 2015وسطيا

 الثاني، لتعاود هبوطها في أغسطس إلى أدنى قيمة لها في عام طيلة هذا العام، حيث انخفضت في الربع األول، وارتفعت في الربع التضخم األساس ي

 .، ثم عاودت االرتفاع حتى نهاية العام2015

ً
 

 .و املاء و الكهرباء سكانإلالحظة: التضخم األساس ي هو التضخم العام منقوصا منه األغذية و املشروبات و ام

  .حصاءإلاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و ا
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 الفائض الحكومي

ّدًر  2015عام في للموازنة الحكومي  الفائضكما أشار تقرير اآلفاق االقتصادية أن 
ُ
 املحلي الناتج من % 3.5 يعادل والذي قطري، ريال مليار 21.3 بمبلغ ق

 والغاز أسعارالنفط انخفاض الى السابقة، السنة نهاية في املسجلة %14.1 النسبةمن هذه انخفاض في النتيجة وترجع .ذاتها للفترة املقّدر االسمياإلجمالي 

وتقلصت . 2014 عامب مقارنة %20.7 بنسبة 2015. سجلت اإليرادات الحكومية انخفاضا لعام الحكومي الدخل انخفاض على وآثارها املذكورة الفترة في

نتيجة انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في منتصف عام  %23.2بنسبة  (تشمل اإليرادات الضريبية الهيدروكربونية واالتاوات)والغاز  إيرادات النفط

 بنسبة2014
 
وشهد االنفاق الحكومي على املصروفات الجارية . 2014عما كان عليه في عام  2015لعام  %7.6 . كما سجل االنفاق الحكومي ارتفاعا

 في عام
 
وحظت 2014النتائج املسجلة لعام  عن 2015 ارتفاعا

ُ
الزيادة األكبر في االنفاق الحكومي على األمن والدفاع، خدمات  في معظم فئات اإلنفاق. ول

 التعليم. وبالرغم من ذلك تراجع اإلنفاقوالكهرباء، الرواتب  املاء
 
الجاري في مجال الصحة. وتشير البيانات الفعلية إلى زيادة نسبة  واألجور، وأخيرا

، كما ورد في تقرير اآلفاق األقتصادية. )ملحوظة: الرسم البياني عن النتائج الفعلية للسنة السابقة %8.2املسجلة للرواتب واألجور بنحو  النفقات

 يبين نسبة الفائض في املوازنة الحكومية من الناتج املحلي االسمي( التالي

ً
 

 .حصاءإلاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و ا

 املوارد الطبيعية 

اكتشافه إلى  تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران. وتجدر اإلشارة إلى أن حقل غاز الشمال القطري الذي يعود

  اُيمثل هذ تريليون متر مكعب. 25.49ويبلغ احتياطي الغاز القابل لالستخراج حوالي  ،هو أكبر حقل غاز طبيعي غير مصاحب في العالم 1971عام 
ً
 وفقا

من احتياطي الغاز املوجود في العالم. نتيجة لذلك، فليس من املستغرب أن تكون قطر إحدى القوى املهيمنة في السوق  %10لشركة راس غاز نحو 

عالم، تلك املكانة التي ال تزال تحتفظ . فهي تحتل املرتبة الثانية بعد روسيا في تصدير الغاز الطبيعي، والتزال أكبر ُمصدر للغاز املسال في الللغاز العالمي

ًن.اآًل ىبها لنحو ما يقرب من عقد من الزمان حت

 أعلى إلى ووصل البرميل،/دوالر 25.8 إلى برنت خام سعر وصل عندما 2016يناير  شهر من الثالث األسبوع في لها قيمة أدنى الخام النفط أسعار سجلت

 أواخر قيمة أدنى إلى القطرًي البحرًي الخام سعر وصل نفسه، املنوال وعلى .البرميل/دوالر 49.7 بسعر بيع عندما مايو 26 بتاريخ 2016 عام في له قيمة

ً يناير
 

 أسعار منوال تحذو القطرًي البحرًي الخام النفط أسعار البرميل. إن/دوالر46.4 بسعر مايو أواخر له قيمة أعلى وحقق البرميل،/دوالر 23.2 مسجال

ً األكثر هو والذي برنت، خام
 
ً.العالم مستوًى على اتباعا

 أن قيمة والحقيقة .فيها الخام النفط صادرات قيمة تفوًق الغاز صادرات ألن قيمة قطر لدولة بالنسبة النفط أسعار من أهمية أكثر الغاز أسعار تعتبر

 .الصادرات السلعية إجمالي من% 46 قرابة وشكلت األخرًى الهيدروكربونية جميع املنتجات قيمة تجاوزت 2015 عام في املسال الطبيعي الغاز صادرات

 .أشهر( قدره ستة بتأخير(النفط بأسعار مرتبطة عقود بموجب والبقية ،الفوري بأسعار التسليم يباع املسال الطبيعي الغاز من قطر صادرات ربع ونحو

 .أعلى أسعار تسود حيث 2015 عام في آسيا إلى الثلثين قرابة تم تصدير فقد املسال، الطبيعي الغاز صادرات توزع وبخصوص

 على قطر دولة حافظت ولقد القطاع. هذا في اإلنتاج فائض بفضل السابقة األشهر الستة خالل بشدة العاملية املسال الطبيعي الغاز أسعار انخفضت لقد

ا آسيا إلى تذهب استراليا معظم صادرات وألن .املتحدة والواليات أستراليا من جديدة صادرات تظهر ولكن بدأت،2011 عام منذ اإلنتاجية طاقتها  ونظر 
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 أسعاًر انخفضت وقد. املنطقة في األعلى تزال ال التراجعات ولكنها أكبر اليابان في األسعار سجلت فقد النووية، املحطات في بعض العمل اليابان الستئناف

ا اليابان النفط الخام في
 
األمريكي  هاب هنرًي بخام املرتبطة األسعار أما  .2016  مايًو 1و 2015نوفمبر  1 بين %40.1 بنسبة الجمركية الرسوم إليها مضاف

 فيما التسليم الفوري، بأسعار غازها معظم يباع التي املتحدة الواليات في عادة أسعار أقل وتوجد .نفسها الفترة في فقط %8.5  بنسبة انخفضت فقد

ا الخام بأسعار مرتبطة املدى طويلة عقود آجلة بموجب يباع فيها الغاز ألن األعلى هي اليابان أسعار
 
 .الجمركية الرسوم إليها مضاف

ا املتوقعة والوفرة فائضة شحن طاقة وجود ظل وفي  من سياساتها التسويقية وتجديد تطوير إلى قطر دولة تعمد املسال، الطبيعي امدادات الغاز في قريب 

 أسعار جاذبية تراجع وبسبب .املسال الطبيعي الغاز لصادرات األجل طويلة توريد التفاقيات تفضيلهامعرض  في وخاصة السوق، في حصصها حماية أجل

 توقعاته 2016 أبريل في الدولي صندوق النقد عن الصادر ”العالمي االقتصاد آفاق“ تقرير خفض عرضه، املتوقعة في والوفرة املسال الطبيعي الغاز

ا   10.8 %بنسبة (واألوروبية اليابانية واألمريكية األسواق في املرجح  السعًر متوسط و هو) 2016عام الطبيعي في الغاز أسعار ملتوسط  بتوقعات قياس 

 .2018 و 2017العامين في كبيرة درجة إلى األسعار ثبات توقع كما ،2015في أكتوبر نفسه التقرير

ً

ً
ً.في األسواق األوروبية و اليابانية و األمريكية املرجح مالحظة: الرقم القياس ي هو متوسط السعر 

ً.االقتصاد العالمي فاقآتقرير املصدر: صندوق النقد الدولي، 

 والعقارات قطاع اإلنشاءات

ً قطر، في التحتية البنية في الضخمة االستثمارات بفضل بسرعةاالنشاءات  لقطاع الحقيقي الناتج نما
 

 بين ومن .2015في عام  %17 نمو بنسبة مسجال

 عدد إلى إضافة ،اإلنشاء قيد جديدة تسوًق مراكز ثمانية هناك وكانت .لوسيل ملدينة العقارية والتطويرات(، ريل قطر) مشروع :هنالك الكبيرة املشاريع

ً.الجديدة واملستشفيات واملدارس الفنادق من كبيًر

ً
 للرقم االثابتة. قد ال يكون ناتج  2013مالحظة: الناتج محسوب بأسعار عام 

 
 .بسبب فروقات التقريب جماليإلجمع املكونات كل على حدة مساويا

ً.حصاءإلاملصدر: وزارة التخطيط التنموي و ا

 يناير في 43% قدرها سنوًي نمو ذروة من األسعار زيادة تراجعت حيث ، 2014عام أواخًر في شهدها التي املرتفعة الوتيرة عن العقارات أسعار نمو تراجع

 .نفسه العام من ديسمبر في %  15 دوًن ما إلى  2015
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ً
 
 -معلومات عنه تتوفر تاريخ آخر وهو-، 2015 نهاية في الصفقات قيمة ازدادت املركزي، قطر مصرف عن الصادر العقارات أسعار ملؤشر ووفقا

ً.عام قبل مستواها عن %14.3بنسبة

 سجلها التي الذروة عن 48.5 %بنسبة أعلى وهو نقطة( 285.5) 2015 لعام قيمةاملؤشر متوسط بلغ السكنية، والفلل األراض ي أسعار ارتفاع استمرار ومع

 و استمرت حتى نهاية العام.  ،2015نوفمبر في ملحوظ بشكل تتراجع بدأت الزيادة وتيرة لكن .نقطة( 192.2وهو) 2008 أغسطس في

ً

 
 ذ)بما في مالحظة: يقدم مؤشر أسعار العقارات بيانات عن صفقات بيع العقارات 

 
ً.لى البيانات املقدمة من وزارة العدلإلك األراض ي و الفلل السكنية و العقارات السكنية( استنادا

ً.2015-2012ي لألعوام مصرف قطر املركًزتقارير االستقرار املالي الصادرة عن املصدر: 

 االتجاهات العامة التي تؤثر على مستقبل الشركة

ه ويرجع هذا إلى التدفق الكبير لرأس املال األجنبي والشركات األجنبية. ومن املتوقع أن تزداد شدة هذ ،التحتية القطري تزداد تنافسية سوق البنية 

2022ًوحتى كأس العالم  ،على مدار السنوات القادمة املنافسة
 
من املناقصات الدولية للمشاريع الكبيرة، وتتمتع إجراءات  . أطلقت قطر عددا

ية بر مثال لكيفاملناقصات بشفافية بقدر معقول. إال أن النزاعات املتعلقة بالعقود بين هيئة األشغال العامة وشركة البناء األملانية بلفنجر برجر تعت

إلى جانب إنجاز عدد  ،ى ذلك، فقد أشار املقاولون إلى وجود بيئة تشغيلية صعبةتعارض بين املقاولين الدوليين واملؤسسات القطرية. إضافة إل حدوث

مع هذا العدد الكبير من املشاريع الجاري االضطالع بها دفعة واحدة، فهناك ًو. عدم إنتاجها ألرباح كبيرةقليل من املشروعات في الوقت املحدد لها أو 

يقل خطر  ، كما أن الطلب على مواد البناء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تضخم في السوق.حد سواءنقص في عدد العمال املؤهلين وغير املؤهلين على 

 و هبوط أسعار النفط بشكل حاد 
ً
 للتأثيرات السلبية للتوقعات، إذ أن قطر هي أقل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست عرضة وفقا

حوالي  النفط متوسط سعر . ُيقّدر 2016لعام ذلك على اإلنفاق الحكومي أو ثقة املستهلك  عدم تأثير  التحليالتالنخفاض أسعار النفط، كما تتوقع 

وعلى  2016للبرميل الواحد في مايو  أمريكيادوالرا  46.4في حين كان خام النفط البحري القطري  ،2016في مايو  لبرميل الواحددوالًرا أمريكًيا ل 49.7

دوالر/ للبرميل في  44.5و  2017 دوالًرا/ برميل في عام 41.0إلى النفط الخام  أسعارمتوسط  صليتوقع أن ي تقرير اآلفاق االقتصادية الرغم من أن

سهم في خفض تأثير هبوط أسعار املواد قد  قطر  ، إال أن طبيعة عقود الغاز الطبيعي املسال طويلة األجل التي تبرمها دولة2018
ُ
على  الهيدروكربونيةت

ًاإليرادات الحكومية.

مليار دوالر  150من املتوقع أن يصل ما تنفقه قطر على قطاع البنية التحتية إلى حوالي (، ف2015ديسمبر  ووفقا لتقرير )انترناشونال بيزنس مونيتور، 

قبلة قبل انطالق بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام  الست على مدار السنوات
ُ
. كما أن 2030ام ع قطر  وتواكًبا مع خطة التنمية برؤية، 2022امل

مليار دوالر أمريكي في قطاع الطرق، واستثمارات  20تشمل استثمارات بقيمة  ، حيثثمة مجموعة من مشاريع البنية التحتية ال تزال في طور اإلنشاء

املياه العميقة، إضافة إلى  ئنمليارات دوالر استثمارات في موا 8مليارات دوالر في املالعب، و 4مليار دوالر في قطاع السكك الحديدية، و 40بقيمة 

ًومدينة جديدة. ،التخطيط لبناء عشرات اآلالف من الغرف الفندقية
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 يانات املاليةبالو املعلومات املالية الفتراضية واملدققة

عّدت قائمة املركز املالي االفتراضية املجمعة غير املدققة
ُ
وقائمة  (2015( وقائمة املركز املالي املدققة املوحدة )2014و 2013) عن السنوات املالية أ

 لألساس املبين في إيضاحات  وقائمة الدخل (، 2016املراجعة املوحدة للستة أشهر االولى ) املركز املالي
ً
الشامل االفتراضية املجمعة غير املدققة وفقا

 ملت
ً
من نظام طرح وإدراج األوراق املالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق  /ب19/4، املادة 1 املرفقطلبات املعلومات املالية االفتراضية غير املدققة ووفقا

ًاملالية.

املوحدة  البيانات املاليةو 2015املوحدة واملدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013االفتراضية املجمعة غير املدققة لألعوام  البيانات املاليةتشمل 

. وتشمل التابعة شركات لالحالية، األداء املالي واملراكز املالية ل الطرح، كما هي مستخدمة في نشرة 2016للستة أشهر االولى  املراجعةو  البيانات الثمانِّ

ل جزًءا  ، وبالتالي ال 2016حصة الشركة في شركة السويدي للكابالت ذ.م.م التي بيعت في وقت الحق في عام  2015املوحدة واملدققة لعام  املالية
ّ
تشك

صنف موجودات هذه الشركة التابعة ومطلوباتها وأرباحها ونفقاتها ذات العالقة على نحو كاٍف  من نشرة الطرح
ُ
وبشكل منفصل تحت  هذه. وت

 الطرح هذه.العمليات املتوقفة؛ وبالتالي لم ُينظر إليها في تحليل اإلدارة لنشرة 

 تنويه هام

، موجودة على موقع 2014ديسمبر  31و  2013ديسمبر  31ية غير املدققة وتقرير املحاسب املستقل للسنة املنتهية في البيانات املالية املجمعة اإلفتراض

ً/http://www.ihgqatar.comشركة مجموعة استثمار القابضة 

ً

، موجودة على موقع شركة مجموعة استثمار القابضة 2015ديسمبر  31البيانات املالية املوحدة مع تقرير مدقق الحسابات املستقل للسنة املنتهية في 

http://www.ihgqatar.com/ً

ً

، موجودة على 2016يونيو  30راجعة ملدقق الحسابات املستقل لفترة الستة أشهر املنتهية في البيانات املالية املرحلية املوحدة املختصرة مع تقرير امل

ً/http://www.ihgqatar.comموقع شركة مجموعة استثمار القابضة 

http://www.ihgqatar.com/
http://www.ihgqatar.com/
http://www.ihgqatar.com/
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 ة غير المدققةراضياإلتفتة المجّمعالبيانات المالية  حولتقرير 

غيا مدققة لمجموعة إسرثماا القابية )ذ.م.م(  إتفرااييةعة لقد قمنا بإرمام مهمرنا لرقديم رقايا حول رجميع بيانات مالية مجم  
ة المجم ع)أ( )يشاا إليهم " بالمجموعة"(. رركون البيانات المالية  1،1)"الشاكة"( وبعض المنشآت القانونية المبينة تفي إيياح 

، وبيان الدخل الشامل  2013ديسمبا  31غيا المدقق كما تفي  اإلتفراايي المجم عغيا المدققة من بيان الماكز المالي  تفرااييةاإل
دية قبيان الردتفقات الن غيا المدقق و اإلتفراايي المجم عغيا المدقق وبيان الرغياات تفي حقوق المساهمين  اإلتفراايي المجم ع
واإليياحات ذات العالقة. إن المعاييا المطبقة الري  2013ديسمبا  31كما تفي للسنة المنرهية  قغيا المدق اإلتفراايي المجم ع

 (.1،1غيا المدققة مبينة تفي إيياح ) اإلتفرااييةة المجم عربين األسس الري قامت اإلدااة بإسرخدامها تفي إعداد البيانات المالية 

( وذلك 1،1ا المدققة من قبل اإلدااة بناءًا على إتفراايات مبينة تفي إيياح )غي اإلتفرااييةة المجم عرم إعداد البيانات المالية 
ديسمبا  31)ب( على بيان الماكز المالي للمجموعة كما تفي  1،1لروييح رأثيا إسربعاد بعض المنشآت المبينة تفي إيياح 

إسرخااج معلومات عن الماكز المالي . كجزء من هذه العملية، رم 2013ديسمبا  31وأدائها المالي للسنة المنرهية تفي  2013
للسنة المنرهية تفي  للمجموعة من البيانات المالية الموحدة المدققة 2013ديسمبا  31واألداء المالي للمجموعة للسنة المنرهية تفي 

 (.1،1))أ( بعد إدااج الرعديالت المبينة تفي إيياح  1،1المبينة تفي إيياح والسجالت المالية للمنشآت ا 2013ديسمبا  31
 

 غيا المدققة ةاإلتفراايية المجم عمسؤولية اإلدااة عن البيانات المالية 
على أساس اإلتفراايات المطبقة المبينة تفي إيياح غيا المدققة  ةاإلتفراايية المجم عإن اإلدااة مسؤولة عن رجميع البيانات المالية 

 انات المالية هي مسؤولية اإلدااة.(. إن إكرمال ودقة المعلومات المسرخدمة تفي إعداد هذه البي1،1)
 

  المدققمسؤولية 
ة المجم عهذه البيانات المالية  غيا المدققة تفيما إذا كانتة اإلتفراايية المجم عإن مسؤوليرنا هي إبداء اأي حول البيانات المالية 

تفي  اإلتفراايات المطبقة المبينةس ، من قبل اإلدااة على أسامن جميع النواحي الجوهايةة غيا المدققة رم رجميعها، اإلتفراايي
 .1،1إيياح 

" عمليات الرأكيد إلعداد الرقاايا حول رجميع المعلومات  3420بعمليات الرأكيد  المرعلقلقد قمنا بإجااء مهمرنا وتفقًا للمعياا الدولي 
كيد الدولي. يرطلب هذا المعياا أن ة المشمولة تفي نشاة اإلكرراب " المصداة من قبل مجلس معاييا الردقيق والرأاإلتفرااييالمالية 

يلرزم المدقق بمرطلبات أخالقية ورخطيط ورنفيذ إجااءات للحصول على رأكيد معقول تفيما إذا قامت اإلدااة برجميع البيانات المالية 
 (.1،1اح )ة غيا المدققة ، من جميع النواحي الجوهاية، على أساس اإلتفراايات المطبقة المبينة تفي إيياإلتفراايية المجم ع
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 ة غيا المدققةعة اإلتفرااييمن هذه البيانات المالية المجم   ل جزءاً إن اإليياحات الماتفقة رشك
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 2012 2013 اتيضاحإ 
 اييال قطاي  قطري  ريـال  

    ينالمساهمحقوق و  المطلوبات
    المتداولة المطلوبات

 58,163,631 93.393.310 )أ(12 سحب على المكشوف من البنوك
 42,015,746 63.216.427 (ج)12 قاوض بنكية

 42,514,110 44.482.019 )ب(6 مطلوب إلى أطااف ذات عالقة
 134,701,116 121.187.327  عن أعمال عقودعمالء إجمالي المبالغ المسرحقة لل

 121,833,178 142.718.365 13 ومبالغ مسرحقة الدتفعذمم دائنة 
 5,063,001 3.516.928  يايبة الدخل المسرحقة

 404,290,782 468.514.376  إجمالي المطلوبات المتداولة
    

    المتداولة المطلوبات غير
 167,958 259.194 (ج)12 قاوض بنكية

 540,044 3.174.572  محرجزات دائنة
 13,663,181 18.299.852  لموظفيناخدمة مكاتفأة نهاية 

 14,371,183 21.733.618  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
 418,661,965 490.247.994  المطلوبات إجمالي

    
    حقوق المساهمين

 10,000,000 10.000.000 15 اأس المال
 18,468,265 18.468.265  رياطي اأس المالإح

 5,000,000 5.000.000 16 إحرياطي قانوني
 122.921.411 53.966.201  أاباح مدواة

 156.389.676 87.434.466  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 30.010.104 21.725.616  مسيطاةالحقوق األقلية غيا 

 186,399,780 109.160.082  حقوق المساهمين إجمالي
 605,061,745 599.408.076  المساهمينالمطلوبات وحقوق  إجمالي

 
 

 
   

   



 ضة )ذ.م.م(مجموعة إستثمار القاب

 غيا المدقق  تفرااييع اإلالمجم   الدخل الشاملبيان 
 2013سمبا يد 31 للسنة المنرهية تفي

 ة غيا المدققةعة اإلتفرااييمن هذه البيانات المالية المجم   ل جزءاً إن اإليياحات الماتفقة رشك
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 2012 2013 اتيضاحإ 

 اييال قطاي  قطري  ريـال  
    

 501,497,026 474.958.150 17 مبيعات
 (333.046.893) (333.290.979)  مبيعاتركاليف 

 168.450.133 141.667.171  مجمل الربح
    

 19,626,200 17.573.259 18 إياادات أخاى 
دااية  (87.471.283) (78.591.045) 19 مصاايف عمومية وا 

 (7,511,936) (6.316.594)  تفوائد فيا امص
 (5,271,654) (5.550.506) 11 ممرلكات ومعدات هالكسرإ

 (553,000) --  روقعةممخصص خسائا 
 -- (605.773)  إسرثمااات عقااية هالكسرإ

 87,268,460 68.176.512  وضريبة الدخل اإلدارية المصاريفصاتفي الربح قبل 
 (6,003,106) (9.971.615) 20 مصاايف إدااية

 81,265,354 58.204.897  ربح السنة قبل ضريبة الدخل
    

 (8,661,381) (6.075.268)  يايبة الدخل
 72,603,973 52.129.629  ربح السنة

    
 72,603,973 52.129.629  ابح السنة

 -- --  بنود الدخل الشامل األخاى 
 72,603,973 52.129.629  للسنةالدخل الشامل إجمالي 

    
    العائد إلى:

 43.524.124 31.225.607  مساهمي الشاكة األم
 29.079.849 20.904.022  حقوق األقلية غيا المسيطاة

 72,603,973 52.129.629  إجمالي
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 غيا المدقق تفرااييع اإلالمجم   الرغياات تفي حقوق المساهمينبيان 

 2013ديسمبا  31للسنة المنرهية تفي 

 ة غيا المدققةعة اإلتفرااييمن هذه البيانات المالية المجم   ل جزءاً إن اإليياحات الماتفقة رشك
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 رأس المال
إحتياطي رأس 

 المال
إحتياطي 
 أرباح مدورة قانوني

حقوق الملكية العائدة 
إلى مساهمي الشركة 

 األم
حقوق األقلية 
 اإلجمالي غير المسيطرة

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
        

 142,139,323 15.548.123 126.591.200 93,122,935 5.000.000 18.468.265 10.000.000 2012ينايا  1كما تفي  الاصيد
 72,603,973 29.079.849 43.524.124 43.524.124 -- -- -- للسنة إجمالي الدخل الشامل

 (28,343,516) (14.617.868) (13.725.648) (13.725.648) -- -- -- روزيعات أاباح
 186,399,780 30.010.104 156.389.676 122,921,411 5.000.000 18.468.265 10.000.000 2012ديسمبا  31الاصيد كما تفي 

 52,129,629 20.904.022 31.225.607 31.225.607 -- -- -- للسنة إجمالي الدخل الشامل
 (4.410.000) (4.410.000) -- -- -- -- -- ((1)أ( )1،1)إيياح  رأثيا رخفيض اأس المال

 2.205.000 2.205.000 -- -- -- -- -- ((2( ))أ1،1)إيياح  اأس المال زيادةثيا رأ
 (127,164,327) (26.983.510) (100.180.817) (100.180.817) -- -- -- روزيعات أاباح

 109.160.082 21.725.616 87.434.466 53.966.201 5.000.000 18.468.265 10.000.000 2013ديسمبر  31الرصيد كما تفي 
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 2013 إيضاحات 
 ريـال قطري   

   األنشطة التشغيليةالتدتفقات النقدية من 
 58.204.897  قبل اليايبة ابح السنة
   رعديالت: 

 5.550.506 11 إسرهالك ممرلكات ومعدات
 (122.519)  ابح من بيع ممرلكات ومعدات

 605.773 10 إسرثمااات عقاايةإسرهالك 
 6.316.594  مصاايف تفوائد

 1.251.079 5 مخصص ديون مشكوك تفي رحصيلها
 5.651.244  لموظفينامخصص مكاتفأة نهاية خدمة 

  77.457.574 
   تفي اأس المال العامل: اتالرغيا 

 20.302.969  مخزون 
 76.096.662  مطلوب من أطااف ذات عالقة
 (46.892.054)  ذمم مدينة وأاصدة مدينة أخاى 

 1.967.909  ات عالقةأطااف ذإلى مطلوب 
 (12.745.546)  محرجزات مدينة

 23.519.715  ومحرجزات دائنة ومبالغ مسرحقة الدتفعذمم دائنة 
 (59.225.762)  عمالء عن أعمال عقودمن / إلى  إجمالي مبالغ مسرحقة

 80,481,467  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (1.014.573)  للموظفين مكاتفأة نهاية الخدمة المدتفوعة

 (6.316.594)  مدتفوعة مصاايف تفوائد
 (7.621.341)  يايبة دخل مدتفوعة

 65,528,959  الناتج من األنشطة التشغيلية صاتفي النقد
   

   ستثماريةاألنشطة اإلالتدتفقات النقدية من 
 (5.933.351) 11 شااء ممرلكات ومعدات

 14.318.346  مرحصل من بيع ممرلكات ومعدات
 8.384.995  ستثماريةاألنشطة اإل صاتفي النقد الناتج من

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 )ررمة( غيا المدقق ع اإلتفرااييالمجم   النقدية الردتفقات بيان

 2013ديسمبا  31للسنة المنرهية تفي 

 ة غيا المدققةعة اإلتفرااييمن هذه البيانات المالية المجم   ل جزءاً إن اإليياحات الماتفقة رشك
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 2013 إيضاحات 
 ريـال قطري   

   األنشطة التمويليةالتدتفقات النقدية من 
 (127.164.327)  أاباحروزيعات 

 (2,205,000)  حقوق األقلية غيا المسيطاةصاتفي الحاكة تفي 
 21.291.917  بنكية مرحصل من قاوض

 (108,077,410)  األنشطة التمويلية المستخدم تفيالنقد  صاتفي
   

 (34.163.456)  النقص تفي النقد وشبه النقدصاتفي 
 32.460.804  النقد وشبه النقد تفي بداية السنة

 (1.702.652) 14 النقد وشبه النقد تفي نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
                       

 
 

 (ذ.م.م) مجموعة إستثمار القابضة

 قطـر -الدوحة 
 

 عةالبيانات المالية المجم  

 قلـالمست المحاسبقرير ـوت مدققةالغير  يةتفتراضاإل

 2014 ديسمبر 31 للسنة المنتهية تفي



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 ة غير المدققة مع تقرير المحاسب المستقلعة اإلفتراضيالبيانات المالية المجم  

 2014سمبر يد 31 للسنة المنتهية في
 

 
 
 
 
 

 
 ةـصفح رسالفه
 
 

 -- غير المدققة يةاإلفتراضعة المجم  المستقل على البيانات المالية المحاسب تقرير 
 
 

 2 - 1 غير المدقق اإلفتراضيع المجم   بيان المركز المالي
 

 
 3  غير المدقق اإلفتراضيع المجم   الشامل الدخلبيان 

 
 

 4  غير المدقق اإلفتراضيع المجم   المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 

 
 6 - 5      غير المدقق اإلفتراضيع دية المجم  قبيان التدفقات الن

 

 
 33 - 7  غير المدققة اإلفتراضيةالمجم عة  يةماليضاحات حول البيانات الإ



 

 

 
 
 
 

 
 

 99-8ق . ر 
 المستقل المحاسبتقرير 

 
 

 ينالمحترم                   اإلدارة/  ةداالس

 ()ذ.م.ممجموعة إستثمار القابضة 
 قطر –الدوحة 

 
 غير المدققة ةتراضياإلتفالمجم عة البيانات المالية  حولتقرير 

غير مدققة لمجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(  إفتراضيةمالية مجمعة  تجميع بيانات حولتقرير لتقديم  مهمتنالقد قمنا بإتمام 
المجم عة )أ( )يشار إليهم " بالمجموعة"(. تتكون البيانات المالية  1،1في إيضاح  المبينةالقانونية  المنشآت)"الشركة"( وبعض 

الدخل الشامل ، وبيان  2014ديسمبر  31كما في  غير المدقق اإلفتراضيع مدققة من بيان المركز المالي المجم  الغير  ةفتراضياإل
دية قبيان التدفقات الن و غير المدقق اإلفتراضيع ساهمين المجم  غير المدقق وبيان التغيرات في حقوق الم اإلفتراضيع المجم  
التي تبين األسس المعايير المطبقة إن . ذات العالقةواإليضاحات  للسنة المنتهية في ذلك التاريخ قغير المدق اإلفتراضيع المجم  
 (.1،1)في إيضاح  ةبينغير المدققة م اإلفتراضيةالمجم عة البيانات المالية  في إعداد اقامت اإلدارة بإستخدامه التي

 ( وذلك1،1بناءًا على إفتراضات مبينة في إيضاح ) قة من قبل اإلدارةغير المدق اإلفتراضيةالمجم عة البيانات المالية  إعداد تم
ديسمبر  31)ب( على بيان المركز المالي للمجموعة كما في  1،1إيضاح ة في بينالمالمنشآت لتوضيح تأثير إستبعاد بعض 

معلومات عن المركز المالي  العملية، تم إستخراج . كجزء من هذه2014ديسمبر  31وأدائها المالي للسنة المنتهية في  2014
للسنة المنتهية في للمجموعة  دققةالم الموحدة من البيانات المالية 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة واألداء المالي

 .(1،1)في إيضاح  بينةالتعديالت الم إدراج)أ( بعد  1،1ة في إيضاح بينالمللمنشآت والسجالت المالية  2014ديسمبر  31
 

 غير المدققة يةاإلفتراضالمجم عة مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية 
في إيضاح المطبقة المبينة  اإلفتراضاتعلى أساس غير المدققة  اإلفتراضيةالمجم عة إن اإلدارة مسؤولة عن تجميع البيانات المالية 

 الية هي مسؤولية اإلدارة.إن إكتمال ودقة المعلومات المستخدمة في إعداد هذه البيانات الم .(1،1)
 

  المدققمسؤولية 
المجم عة هذه البيانات المالية  غير المدققة فيما إذا كانت اإلفتراضيةالمجم عة إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول البيانات المالية 

في  المطبقة المبينةاضات اإلفتر ، من قبل اإلدارة على أساس من جميع النواحي الجوهريةغير المدققة تم تجميعها،  ةاإلفتراضي
 .1،1إيضاح 

ع المعلومات يجمت" عمليات التأكيد إلعداد التقارير حول  3420عمليات التأكيد بالمتعلق لمعيار الدولي لوفقًا مهمتنا لقد قمنا بإجراء 
لي. يتطلب هذا المعيار أن التدقيق والتأكيد الدو  معاييرالمشمولة في نشرة اإلكتتاب " المصدرة من قبل مجلس اإلفتراضية ة يالمال

البيانات المالية اإلدارة بتجميع  تقام اإذ فيمابمتطلبات أخالقية وتخطيط وتنفيذ إجراءات للحصول على تأكيد معقول  المدققيلتزم 
 .(1،1)في إيضاح  المطبقة المبينةاإلفتراضات ، على أساس من جميع النواحي الجوهرية، غير المدققة  اإلفتراضيةالمجم عة 

 
 
 







 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

  لمدققغير ا ع اإلفتراضيبيان المركز المالي المجم  

 2014سمبر يد 31 كما في

 ة غير المدققةعة اإلفتراضيل جزءًا من هذه البيانات المالية المجم  إن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2013 2014 اتيضاحإ 
 ريـال قطري  قطري  ريـال  

    ينالمساهمحقوق و  المطلوبات
    المتداولة المطلوبات

 93.393.310 116.705.388 )أ(13 سحب على المكشوف من البنوك
 63.216.427 65.760.929 )ب(13 قروض بنكية

 44.482.019 74.992.233 )ب(6 ات عالقةمطلوب إلى أطراف ذ
 121.187.327 80.133.117  عن أعمال عقودإجمالي المبالغ المستحقة للعمالء 

 142.718.365 168.925.229 14 ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 
 3.516.928 4.255.318  ضريبة الدخل المستحقة

 468.514.376 510.772.214  المتداولة إجمالي المطلوبات
    

    المتداولة المطلوبات غير
 259.194 400.339 )ب(13 قروض بنكية

 3.174.572 15.995.474 15 محتجزات دائنة
 18.299.852 22.282.956  لموظفينامكافأة نهاية خدمة 

 21.733.618 38.678.769  المتداولة إجمالي المطلوبات غير
 490.247.994 549.450.983  المطلوبات إجمالي

    
    حقوق المساهمين

 10.000.000 10.000.000 17 رأس المال
 18.468.265 18.468.265  إحتياطي رأس المال

 5.000.000 5.000.000 18 إحتياطي قانوني
 53.966.201 73.089.020  أرباح مدورة

 87.434.466 106.557.285  حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
 21.725.616 27.540.172  مسيطرةالاألقلية غير حقوق 
 109.160.082 134.097.457  حقوق المساهمين إجمالي
 599.408.076 683.548.440  المساهمينالمطلوبات وحقوق  إجمالي

 
 

 
   

   

 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

  يان المركز المالي المجم ع اإلفتراضي غير المدقق )تتمة(ب

2014سمبر يد 31 كما في  
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 ي غير المدقق المجمع اإلفتراض الدخل الشاملبيان 
 2014سمبر يد 31 للسنة المنتهية في

 ة غير المدققةعة اإلفتراضيل جزءًا من هذه البيانات المالية المجم  إن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2013 2014 اتيضاحإ 

 ريـال قطري  قطري  ريـال  
    

 474.958.150 498.368.226 19 مبيعات
 (333.290.979) (335.956.367)  مبيعاتف تكالي

 141.667.171 162.411.859  مجمل الربح
    

 17.573.259 15.069.616 20 إيرادات أخرى 
دارية  (78.591.045) (99.615.952) 21 مصاريف عمومية وا 

 (6.316.594) (7.357.262)  فوائد فير امص
 (5.550.506) (5.856.172) 9 ممتلكات ومعدات هالكستإ
 (605.773) (605.773) 10 إستثمارات عقارية هالكستإ

 68.176.512 64.046.316  وضريبة الدخل اإلدارية المصاريفصاتفي الربح قبل 
 (9.971.615) (6.991.297) 22 مصاريف إدارية

 58.204.897 57.055.019  ربح السنة قبل ضريبة الدخل
    

 (6.075.268) (7.314.341)  ضريبة الدخل
 52.129.629 49.740.678  ربح السنة

    
 52.129.629 49.740.678  ربح السنة

 -- --  بنود الدخل الشامل األخرى 
 52.129.629 49.740.678  للسنةالدخل الشامل إجمالي 

    
    العائد إلى:

 31.225.607 27.432.061  مساهمي الشركة األم
 20.904.022 22.308.617  حقوق األقلية غير المسيطرة

 52.129.629 49.740.678  إجمالي



 ستثمار القابضة )ذ.م.م(مجموعة إ

 ي غير المدققالمجمع اإلفتراض التغيرات في حقوق المساهمينبيان 

 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ة غير المدققةعة اإلفتراضيل جزءًا من هذه البيانات المالية المجم  إن اإليضاحات المرفقة تشك
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 رأس المال
إحتياطي رأس 

 المال
إحتياطي 
 أرباح مدورة قانوني

حقوق الملكية العائدة 
إلى مساهمي الشركة 

 األم
حقوق األقلية 
 اإلجمالي غير المسيطرة

 ـال قطري ري ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
        

 186,399,780 30.010.104 156.389.676 122.921.411 5.000.000 18.468.265 10.000.000 2013يناير  1الرصيد كما في 
 52.129.629 20.904.022 31.225.607 31.225.607 -- -- -- للسنة إجمالي الدخل الشامل

 (4.410.000) (4.410.000) -- -- -- -- -- ((1)أ( )1،1)إيضاح  تأثير تخفيض رأس المال
 2.205.000 2.205.000 -- -- -- -- -- ((2( )أ)1،1)إيضاح  رأس المال زيادةتأثير 

 (127.164.327) (26.983.510) (100.180.817) (100.180.817) -- -- -- توزيعات أرباح
 109.160.082 21.725.616 87.434.466 53.966.201 5.000.000 18.468.265 10.000.000 2013ديسمبر  31الرصيد كما في 

 49.740.678 22.308.617 27.432.061 27.432.061 -- -- -- للسنة إجمالي الدخل الشامل
 594.000 594.000 -- -- -- -- -- ((3( )أ)1،1)إيضاح  رأس المال زيادةتأثير 

 (25.397.303) (17.088.061) (8.309.242) (8.309.242) -- -- -- توزيعات أرباح
 134.097.457 27.540.172 106.557.285 73.089.020 5.000.000 18.468.265 10.000.000 2014ديسمبر  31الرصيد كما تفي 

 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 ي غير المدققاإلفتراضالمجمع  النقدية بيان التدفقات

 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ية غير المدققةعة اإلفتراضل جزءًا من هذه البيانات المالية المجم  إن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2013 2014 إيضاحات 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    األنشطة التشغيليةالتدتفقات النقدية من 
 58.204.897 57.055.019  قبل الضريبة ربح السنة

    ديالت: تع
 5.550.506 5.856.172 9 إستهالك ممتلكات ومعدات

 (122.519) (151.590)  ربح من بيع ممتلكات ومعدات
 605.773 605.773 10 إستثمارات عقاريةإستهالك 

 6.316.594 7.357.262  مصاريف فوائد
 1.251.079 2.293.722  مشكوك في تحصيلهاديون مخصص 

 5.651.244 5.337.259  موظفينة مخصص مكافأة نهاية خدم
  78.353.617 77.457.574 

    في رأس المال العامل: اتالتغير 
 20.302.969 (1.285.566)  مخزون 

 76.096.662 (17.047.495)  مطلوب من أطراف ذات عالقة
 (46.892.054) (19.835.312)  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 1.967.909 30.510.214  أطراف ذات عالقةإلى مطلوب 
 (12.745.546) 2.913.089  محتجزات مدينة

 23.519.715 39.027.766  ومحتجزات دائنة ومبالغ مستحقة الدفعذمم دائنة 
 (59.225.762) (81.313.277)  عمالء عن أعمال عقودمن / إلى  إجمالي مبالغ مستحقة

 80.481.467 31.323.036  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 (1.014.573) (1.354.155)  للموظفين مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (6.316.594) (7.357.262)  مدفوعة مصاريف فوائد
 (7.621.341) (6.575.951)  ضريبة دخل مدفوعة

 65.528.959 16.035.668  الناتج من األنشطة التشغيلية صاتفي النقد
    

    ستثماريةاإل األنشطةالتدتفقات النقدية من 
 (5.933.351) (8.287.250) 9 شراء ممتلكات ومعدات

 14.318.346 488.468  متحصل من بيع ممتلكات ومعدات
 -- (39.543) 11 إستحواذ إستثمارات في شركات زميلة

 8.384.995 (7.838.325)  ستثماريةاألنشطة اإل من الناتج)المستخدم تفي( / صاتفي النقد 
 

 
 
 
 
 
 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 ي غير المدققاإلفتراضالمجمع  النقدية بيان التدفقات

 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ية غير المدققةعة اإلفتراضل جزءًا من هذه البيانات المالية المجم  إن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2013 2014 ضاحاتإي 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    األنشطة التمويليةالتدتفقات النقدية من 
 (127.164.327) (25.397.303)  أرباحتوزيعات 

 (2.205.000) 594.000  حقوق األقلية غير المسيطرةصافي الحركة في 
 21.291.917 2.685.647  بنكية تحصل من قروضم

 (108.077.410) (22.117.656)  األنشطة التمويلية المستخدم تفيصاتفي النقد 
    

 (34.163.456) (13.920.313)  النقص تفي النقد وشبه النقدصاتفي 
 32.460.804 (1.702.652)  النقد وشبه النقد في بداية السنة

 (1.702.652) (15.622.965) 16 النقد وشبه النقد تفي نهاية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
                       

 
 

 (ذ.م.م) مجموعة إستثمار القابضة

 قطـر -الدوحة 

 

 مع تقرير مدقق الحسابات المستقل الموحدة لبيانات الماليةا

 2015 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في

 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 مدقق الحسابات المستقل  رمع تقري الموحدة لبيانات الماليةا

 2015سمبر يد 31 للسنة المنتهية في
 

 
 
 
 
 

 صفحـة الفهرس
 
 

 -- تقرير مدقق الحسابات المستقل
 
 

 2 - 1 الموحد بيان المركز المالي
 
 

 3  الموحد و الخسارةأالربح بيان 
 
 

 4  الموحد األخرى  الدخل الشاملوبنود  الخسارةو أالربح  بيان
 
 

 5  الموحد المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
 
 

 7 - 6  الموحد بيان التدفقات النقدية
 
 

 48 - 8  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
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 المستقل ساباتالح مدققتقرير 
 
 

 ينالمحترم                   المساهمين/  ةداالس
 ()ذ.م.ممجموعة إستثمار القابضة 

 قطر -الدوحة 
 
 

 تقرير عن البيانات المالية الموحدة
التابعة  هاشركات( و أو " الشركة األم ") "الشركة" )ذ.م.م( إستثمار القابضة  الموحدة المرفقة لمجموعةالبيانات المالية  قمنا بتدقيقلقد 

 بيانمن  وكلا  ،2015يسمبر د 31كما في  الموحد بيان المركز الماليوالتي تتكون من ، ) "المجموعة" ( بـ والمشار إليها مجتمعة  
 المساهمينلتغيرات في حقوق اوبيان  الموحد وبنود الدخل الشامل األخرى  الخسارة أو الربحبيان و ة الموحد أو الخسار  الربح

يضاحات ملخصاا للسياسات المحاسبية الهامة و  بذلك التاريخللسنة المنتهية  الموحد التدفقات النقديةوبيان  الموحد  .تفسيرية أخرى وا 
 

 الموحدة مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
قانون أحكام و  ة للتقارير الماليةوعرضها بصورة عادلة وفقاا للمعايير الدوليالموحدة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية دارة اإلإن 

 ، واإلحتفاظ بأنظمة الرقابة الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية لغرض إعداد وعرض البيانات الماليةالشركات التجارية القطري 
 بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ، سواء كانت ناشئة عن إحتيال أو عن خطأ. الموحدة

 
 مسؤولية مدقق الحسابات

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة إستناداا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقاا للمعايير الدولية 
جراء التدقيق للحصول على  للتدقيق، وتتطلب تلك المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وا 

 خالية من أخطاء جوهرية. البيانات المالية الموحدة تأكيد معقول فيما إذا كانت

. تستند الموحدة يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية
، الموحدة نات الماليةاإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيا

سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في االعتبار إجراءات الرقابة 
إجراءات التدقيق المناسبة ، وذلك لغرض تصميم الموحدة المتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيانات الماليةو  للمنشأةالداخلية 
، ويتضمن التدقيق كذلك المنشأةلظروف، وليس لغرض إبـداء رأي حـول فعاليـة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى حسب ا

على تقييم مدى ملئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة وكذلك تقييم 
 .الموحدة العرض اإلجمالي للبيانات المالية

 حول التدقيق. المتحفظ ات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساساا لرأينانعتقد أن بينّ 





 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 بيان المركز المالي الموحد

 2015سمبر يد 31 كما في

 ل جزءاا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2014 2015 إيضاحات 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 111.904.141 120,022,176 5 نقد وأرصدة لدى البنوك
 405.044.726 182,453,066 6 ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

 132.092.769 153,450,721  عقود أعمالمقابل  إجمالي المبالغ المطلوبة من العملء
 46.251.811 52,495,912 )أ(7 مطلوب من أطراف ذات علقة

 106.966.199 62,943,544 8 مخزون 
  571,365,419 802.259.646 

 120.609.843 321,683,790 9 محتفظ بها برسم البيعمصنفة كموجودات 
 922.869.489 893,049,209  داولةإجمالي الموجودات المت

    
    الموجودات غير المتداولة

 65.456.776 71,629,653 11 محتجزات مدينة
 2.250.000 2,250,000 15 إستثمارات متاحة للبيع

 3.382.238 2,776,465 13 إستثمارات عقارية
 8.634.876 95,981 14 إستثمارات في شركات زميلة
 18.015.306 19,948,885 12 ممتلكات ومصانع ومعدات

 97.739.196 96,700,984  إجمالي الموجودات غير المتداولة
 1.020.608.685 989,750,193  إجمالي الموجودات

 
 
 





 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 الموحد بيان الربح أو الخسارة

 2015سمبر يد 31 للسنة المنتهية في

 ل جزءاا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2014 2015 إيضاحات 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

    ةلمستمر العمليات ا
 484,041,545 561,633,698 24 إيرادات

 (319,524,949) (382,579,633)  تكاليف مباشرة
 164,516,596 179,054,065  مجمل الربح

    
 15,069,616 15,051,391 25 إيرادات أخرى 

دارية  (100,221,711) (86,922,078) 26 مصاريف عمومية وا 
 (7,357,272) (7,709,673)  مصاريف فوائد

 (9,650,042) (5,464,543) 12 هلك ممتلكات ومصانع ومعداتستإ
 (605,773) (605,773) 13 خسائر من تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة

 -- 56,438 14 أرباح شركات زميلة منالمجموعة حصة 
 61,751,414 93,459,827  الربح قبل األتعاب اإلدارية وضريبة الدخل

 (6,991,297) (5,227,322)  أتعاب إدارية
 54,760,117 88,232,505  ربح السنة قبل ضريبة الدخل

 (7,314,341) (5,333,540)  ضريبة الدخل
 47,445,776 82,898,965  ربح السنة من العمليات المستمرة

    
    يات غير المستمرةالعمل

 23,061,519 31,133,920 10 ةربح السنة من العمليات غير المستمر 
 -- 25,902,426 23 شركات زميله إستبعادمن  ربح

 23,061,519 57,036,346  مجموع العمليات غير المستمرة
 70,507,295 139,935,311  ربح السنة

    
    :موزع علىربح السنة 

    الشركة  مالكي
 14,254,988 52,335,805  ربح السنة من العمليات المستمرة

 23,061,519 57,036,346  ربح السنة من العمليات غير المستمرة
 37,316,507 109,372,151  الشركة لمالكي ربح السنة الموزع 

    
    حقوق األقلية غير المسيطرة

 33,190,788 30,563,160  من العمليات المستمرة ربح السنة
 -- --  ربح السنة من العمليات غير المستمرة

 33,190,788 30,563,160 27 ربح السنة الموزع لحقوق األقلية غير المسيطرة
 70,507,295 139,935,311  اإلجمالي



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 دخل االشامل األخرى الموحدبيان الربح أو الخسارة وبنود ال

 2015سمبر يد 31 للسنة المنتهية في

 ل جزءاا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2014 2015 إيضاح 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    

 70,507,295 139,935,311  ربح السنة
    بنود الدخل الشامل األخرى من العمليات المستمرة

    :البنود التي يحتمل إعادة تصنيفها الحقاً للربح أو الخسارة
 2,157,440 -- 15 ادة تقييم إستثمارات متاحة للبيعمحققة الناتجة من إعال ح غيرارباأل

 (2,157,440) --  العمليات غير المستمرة بنود الدخل الشامل األخرى من
 70,507,295 139,935,311  إجمالي ربح الدخل الشامل في نهاية السنة

    
    :إجمالي الدخل الشامل موزع على

    الشركة مالكي 
 14,254,988 52,335,805  ربح السنة من العمليات المستمرة

 23,061,519 57,036,346  ربح السنة من العمليات غير المستمرة
 37,316,507 109,372,151  الشركةلمالكي ربح السنة الموزع 

    
    حقوق األقلية غير المسيطرة

 33,190,788 30,563,160  ربح السنة من العمليات المستمرة
 -- --  ربح السنة من العمليات غير المستمرة

 33,190,788 30,563,160 27 غير المسيطرة ربح السنة الموزع لحقوق األقلية
 70,507,295 139,935,311  اإلجمالي

 
 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 الموحد التغيرات في حقوق المساهمينبيان 

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ل جزءاا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشك
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 رأس المال
إحتياطي رأس 

 المال
إحتياطي 
 قانوني

 إحتياطي 
 أرباح مدورة القيمة العادلة

حقوق الملكية 
لمالكي المنسوبة 

 الشركة 
 حقوق األقلية 
 اإلجمالي غير المسيطرة

 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  يـال قطري ر  ريـال قطري  ريـال قطري  
         

030,757,113 1,758,314 5,000,000 18,468,265 10,000,000 2014يناير  1الرصيد كما في   148,983,609 36,031,953 185,015,562 
507,316,37 2,157,440 -- -- -- بنود الدخل الشامل للسنة  39,473,947 33,190,788 72,664,735 

 (5,137,723) (5,137,723) -- -- -- -- -- -- الحركة في حساب حقوق األقلية غير المسيطرة 
  (3,915,754) -- (3,915,754) -- (3,915,754) -- -- -- ب(9)إيضاح العمليات غير المستمرة 

 300,000 300,000 -- -- -- -- -- -- رأس المال المدفوع اإلضافي 
 (25,397,300) (25,397,300) -- -- -- -- -- -- أرباح موزعة

 223,529,520 38,987,718 184,541,802 151,073,537 -- 5,000,000 18,468,265 10,000,000 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 
 139,935,311 30,563,160 109,372,151 109,372,151 -- -- -- -- بنود الدخل الشامل للسنة

 -- (11,318,924) 11,318,924 11,318,924 -- -- -- -- ( أ1 ايضاح) الملكيةِنسب في  التغيرر يأثت
 (126,892,596) (17,392,596) (109,500,000) (109,500,000) -- -- -- -- أرباح موزعة

 236,572,235 40,839,358 195,732,877 162,264,612 -- 5,000,000 18,468,265 10,000,000 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 الموحد النقدية بيان التدفقات

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ل جزءاا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2014 2015 إيضاحات 

 ريـال قطري  ريـال قطري   
    األنشطة التشغيلية

 70,507,295 139,935,311  ربح السنة
    تعديلت: 

 10,828,483 6,139,111 12 إستهلك ممتلكات ومصانع ومعدات
 7,314,341 5,333,540  الخسائر وأالمعترف به في األرباح مصروف ضريبة الدخل 

 (166,790) (71,516)  ممتلكات ومصانع ومعدات من إستبعاد ربح
 -- 280,873  ممتلكات ومصانع ومعداتخسائر من شطب 

 605,773 605,773 13 تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة خسارة إعادة
 -- (56,438) 14 كات زميلةشر  أرباح حصة المجموعة من

 6,282,584 6,019,570  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 7,357,272 7,709,673  مصاريف فوائد

 2,293,722 1,277,950 6 المسجل خلل السنة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 -- (2,233,490) 6 المعكوس خلل السنةمشكوك في تحصيلها الديون المخصص 

 -- (25,902,426) 23،2 شركة تابعة من إستبعادربح 
  139,037,931 105,022,680 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (4,584,104) 5,525,704  مخزون 

 7,923,327 (12,608,315)  مطلوب من أطراف ذات علقة
 (28,168,643) (35,749,144)  ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 
 58,935,699 (4,671,677)  مطلوب إلى أطراف ذات علقة

 2,913,089 (6,172,877)  محتجزات مدينة
 (21,127,778) (11,854,069)  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 120,914,270 73,507,553  نقد ناتج من األنشطة التشغيلية
 (4,226,428) (4,255,318)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (7,357,272) (7,709,673)  مصاريف فوائد مدفوعة

 (1,752,983) (1,832,380)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 107,577,587 59,710,182  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

    األنشطة االستثمارية
 (10,014,792) (11,817,615) 12 شراء ممتلكات ومصانع ومعدات

 503,666 970,802  متحصل من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات
 2,208,994 106,737,255 23،3 صافي النقد المتحصل من إستبعاد شركات تابعة

 (28,268,051) (41,255,193)  بها برسم البيعمحتفظ مصنفة كالالموجودات على حركة الصافي 
 (1,045,428) -- 13 شراء إستثمارات عقارية

 (36,615,611) 54,635,249  / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية الناتج من صافي النقد



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 الموحد )تتمة( النقدية بيان التدفقات

 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ل جزءاا من هذه البيانات المالية الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2014 2015 إيضاح 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    األنشطة التمويلية
 (4,837,723) --  المسيطرة حركة حقوق األقلية غير

 (25,397,300) (126,892,596)  أرباح موزعة
 7,577,206 28,067,381  متحصل من قروض

 (22,657,817) (98,825,215)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
    

 48,304,159 15,520,216  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد
 (22,143,381) 26,160,778  اية السنةنقد وشبه النقد في بد

 26,160,778 41,680,994 19 نقد وشبه النقد في نهاية السنة



 
 
 
 

 
 

 
                       

 )ذ.م.م(مجموعة إستثمار القابضة 

 قطـر -الدوحة 

 

  المختصرة الموحدةالمرحلية البيانات المالية 

 مدقق الحسابات المستقلل المراجعة مع تقرير

  2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 



 مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م(

 مدقق الحسابات المستقل المراجعة لمع تقرير  رةالمختصة الموحد المرحلية البيانات المالية

 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 
 
 
 
 

 صفحـة الفهرس
 
 

 -- المستقل مدقق الحساباتل تقرير المراجعة
 
 
 2 - 1 المختصر المرحليالموحد يان المركز المالي ب
 
 

 3  المختصر المرحليالموحد بيان الربح أو الخسارة 
 
 

 4  المختصر المرحليالموحد األخرى  بيان الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل
 
 

 5  المختصر المرحليالموحد  الشركاءبيان التغيرات في حقوق 
 
 

 7 - 6  المختصر المرحليالموحد  دفقات النقديةبيان الت
 
 

 22 – 8  المرحلية المختصرةالموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
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 مدقق الحسابات المستقلالمراجعة لتقرير 

 
 المحترمينالشركاء                   السادة / 

 ذ.م.م(مجموعة إستثمار القابضة )
 قطر -الدوحة 

 
 مقدمة

لشركة مجموعة إستثمار القابضة )ذ.م.م( )"الشركة"(  ةالمرفق ةالمختصر  ةالمرحليالموحدة البيانات المالية  بمراجعة قمنا لقد
ما في ك المختصر المرحليالموحد وشركاتها التابعة والمشار إليها مجتمعة بـ )"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي 

 الشركاءالربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى والتغيرات في حقوق الربح أو الخسارة و  ، وكل من بيانات2016يونيو  30
لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وبعض اإليضاحات التفسيرية. إن إدارة المختصرة المرحلية الموحدة والتدفقات النقدية 
(، 34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) المرحلية المختصرةالموحدة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية  الشركة مسؤولة

إستنادًا إلى  المرحلية المختصرةالموحدة "التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج حول هذه البيانات المالية 
 مراجعتنا.

 
 نطاق المراجعة 

(، "مراجعة البيانات المالية المرحلية من قبل مدقق 2410نا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي المتعلق بعمليات المراجعة رقم )قم لقد
القيام بإجراء اإلستفسارات، بشكل رئيسي  المرحلية المختصرةالموحدة الحسابات المستقل للشركة". تتضمن مراجعة البيانات المالية 

جراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة من األشخاص المسؤولي تباع إجراءات تحليلية وا  ن عن األمور المالية والمحاسبية، وا 
يقل جوهريًا عن نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي، فإنها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع 

 قيق وتبعًا لذلك، فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.ها التداألمور الهامة التي يمكن أن يبين  
 

 المتحفظ اإلستنتاجأساس 
 –مع إحدى الشركات التابعة للشركة وهي )شركة دباس للمقاوالت  عقد عمل مشتركأحد المشاريع والذي ينفذ من خالل  إنجازخالل فترة 
 87.375.404: 2015ريال قطري ) 94.392.783تراكمة بقيمة . قامت اإلدارة بتسجيل إيرادات م"(عقد العمل المشترك)" قطر ذ.م.م(

ضافة على العقد ريال قطري( ناتجة عن أوامر تغيير تتعلق بتغيير نطاق العمل وتكاليف تمديد المشروع. مازالت الشركة في مرحلة  وا 
أن المبالغ المسجلة في البيانات المالية، على . إن اإلدارة واثقة بواإلضافة على العقد المفاوضات مع العميل للموافقة على أوامر التغيير

 إمكانية األقل، قابلة لإلسترداد. لم نتمكن من الحصول على الوثائق الكافية أو القيام بإجراءات تدقيق بديلة للوصول إلى قناعة حول
كتمال إجمالي المبالغ المعترف بها كما في   .2016 يونيو 30إسترداد وا 

الموحدة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية عقد العمل المشترك اإلدارة المتعلقة بمشروع  عدة من قبلالم   حساباتالتم إستخدام 
 عقد العمل المشتركالموجودات والمطلوبات واإليرادات من مشروع  وصحةووجود  ،إكتمال حول نتمكن الوصول إلى قناعة مل .المختصرة

ريال قطري  12.141.466ريال قطري  103.877.503ريال قطري  110.019.061)حصة المجموعة( والتي بلغت مبلغ 
 ريال قطري على التوالي. 1.869.617
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  ختصرالموحد المالمرحلي بيان المركز المالي 

 2016يونيو  30كما في 

  ةر المختص ةالموحد ةالمرحليل جزءًا من هذه البيانات المالية إن اإليضاحات المرفقة تشك
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 2015ديسمبر  31 2016يونيو  30  
 )مدققة( )مراجعة( إيضاحات 

 ريـال قطري  ريـال قطري   الموجودات
    الموجودات المتداولة

 120,022,176 121.994.966 3 نقد وأرصدة لدى البنوك
 182,453,066 201.192.714 4 ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 153,450,721 138.358.121  تحت التنفيذعمال أ إجمالي المبالغ المطلوبة من العمالء مقابل 
 52,495,912 64.222.048 )أ( 5 وب من أطراف ذات عالقةمطل

 62,943,544 60.587.145 6 مخزون 
  586.354.994 571,365,419 

 321,683,790 296.365.477 7 موجودات مصنفة كمحتفظ بها برسم البيع
 893,049,209 882.720.471  إجمالي الموجودات المتداولة

    
    الموجودات غير المتداولة

 71,629,653 60.325.438  محتجزات مدينة
 2,250,000 2.250.000 12 إستثمارات متاحة للبيع

 2,776,465 2.473.579 10 إستثمارات عقارية
 95,981 93.125 11 إستثمارات في شركات زميلة
 19,948,885 23.824.514 9 ممتلكات ومصنع ومعدات

 96,700,984 88.966.656  الموجودات غير المتداولة إجمالي
 989,750,193 971.687.127  إجمالي الموجودات
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 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  2016 2015 
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاحات 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    العمليات المستمرة
 273.546.413 236.814.493  مبيعات

 (196.092.611) (149.248.895)  تكاليف مباشرة
 77.453.802 87.565.598  إجمالي الربح

    
 8.256.566 6.395.139  إيرادات أخرى 

دارية  (49.561.224) (39.337.942)   مصاريف عمومية وا 
 (2.531.658) (5.958.392)  مصاريف فوائد

 (2.706.989) (2.933.579) 9 هالك ممتلكات ومصنع ومعدات ستإ
 (302.886) (302.886)  خسائر من تقييم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلة

أرباح شركات  /)خسائر(  حصة المجموعة من
 52.349 (2.856) 11 زميلة

 30.659.960 45.425.082  الربح قبل األتعاب اإلدارية وضريبة الدخل
 (1.534.791) (1.731.041)  أتعاب إدارية

 29.125.169 43.694.041  ربح السنة قبل ضريبة الدخل
 (1.672.706) (2.447.224)  ضريبة الدخل

 27.452.463 41.246.817  ربح الفترة من العمليات المستمرة
    

    العمليات غير المستمرة
 15.501.737 28.281.229 8 ربح الفترة من العمليات غير المستمرة

 25.902.426 -- 19 زميله من إستبعاد شركات ربح
 41.404.163 28.281.229  مجموع العمليات غير المستمرة

 68.856.626 69.528.046  لفترةاربح 
    

    ربح الفترة موزع على:
    مالكي الشركة 

 17.228.430 27.879.074  ربح الفترة من العمليات المستمرة
 41.404.163 28.281.229  ربح الفترة من العمليات غير المستمرة

 58.632.593 56.160.303  ربح الفترة الموزع لمالكي الشركة 
    

    حقوق األقلية غير المسيطرة
 10.224.033 13.367.743  ربح الفترة من العمليات المستمرة

 -- --  ربح الفترة من العمليات غير المستمرة
 10.224.033 13.367.743  ربح الفترة الموزع لحقوق األقلية غير المسيطرة

 68.856.626 69.528.046  اإلجمالي
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 )مراجعة( )مراجعة( 
 ريـال قطري  ريـال قطري  
   

 68.856.626 69.528.046 الفترةربح 
   بنود الدخل الشامل األخرى من العمليات المستمرة

   يحتمل إعادة تصنيفها الحقاً للربح أو الخسارة:البنود التي 
 -- -- محققة الناتجة من إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيعالاألرباح غير 

 68.856.626 69.528.046 فترةإجمالي ربح الدخل الشامل في نهاية ال
   

   على: ةموزع للفترة إجمالي الدخل الشامل
   مالكي الشركة 

 17.228.430 27.879.074 من العمليات المستمرة الفترةربح 
 41.404.163 28.281.229 من العمليات غير المستمرة الفترةربح ا

 58.632.593 56.160.303 الموزع لمالكي الشركة ربح الفترة
   

   حقوق األقلية غير المسيطرة
 10.224.033 13.367.743 من العمليات المستمرةالفترة ربح 
 -- -- من العمليات غير المستمرةة الفتر ربح 
 10.224.033 13.367.743 الموزع لحقوق األقلية غير المسيطرةالفترة ربح 

 68.856.626 69.528.046 اإلجمالي
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 2016يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 رأس المال
إحتياطي رأس 

 المال
إحتياطي 
 أرباح مدورة قانوني

حقوق الملكية 
المالكين العائدة إلى 

 الشركة األم في
غير حقوق األقلية ال

 مسيطرة
حقوق  إجمالي

 المساهمين
 ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  ريـال قطري  
        

 223.529.520 38.987.718 184.541.802 151.073.537 5.000.000 18.468.265 10.000.000 )مدققة( 2015يناير  1الرصيد كما في 
 68.856.626 10.224.033 58.632.593 58.632.593 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل

 -- (11.318.924) 11.318.924 11.318.924 -- -- -- (،أ1ايضاح ر التغير في ِنسب الملكية )يتأث
 (17.392.596) (17.392.596) -- -- -- -- -- توزيعات أرباح

 274.993.550 20.500.231 254.493.319 221.025.054 5.000.000 18.468.265 10.000.000 )مراجعة( 2015يونيو  30الرصيد كما في 
        

 236.572.235 40.839.358 195.732.877 162.264.612 5.000.000 18.468.265 10.000.000 )مدققة( 2016يناير  1الرصيد كما في 
 69.528.046 13.367.743 56.160.303 56.160.303 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل

 (11.536.528) (5.940.000) (5.596.528) (5.596.528) -- -- -- توزيعات أرباح
 294.563.753 48.267.101 246.296.652 212.828.387 5.000.000 18.468.265 10.000.000 )مراجعة( 2016يونيو  30الرصيد كما في 
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  6201 5201 
 )مراجعة( )مراجعة( تإيضاحا 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    األنشطة التشغيلية
 68.856.626 69.528.046  الفترةربح 

    تعديالت:
 3.032.802 2.933.579 9 إستهالك ممتلكات ومصنع ومعدات

 1.672.706 2.447.224  مصروف ضريبة الدخل المعترف به في األرباح أو الخسائر
 302.886 302.886 10 يم إستثمارات عقارية بالقيمة العادلةخسارة إعادة تقي

 340.723 53.044  ممتلكات ومصنع ومعدات إستبعادخسائر من 
 (2.035.515) 2.856 11 حصة المجموعة من )خسائر( / أرباح شركات زميلة

 2.531.658 5.958.392  مصاريف فوائد
 (25.902.426) -- 19 ربح من إستبعاد شركة تابعة

 1.471.167 1.563.618 4 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها المسجل خالل السنة
 3.975.420 2.537.929  للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

  85.327.574 54.246.047 
    التغير في رأس المال العامل:

 8.894.262 2.356.399  مخزون 
 (25.991.872) (11.726.136)  المطلوب من أطراف ذات عالقة

 63.522.595 15.092.600  تحت التنفيذعمال أ مقابل  جمالي المبالغ المستحقة من العمالءإ
 (142.005.998) (20.303.266)  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 (24.351.562) 14.053.539  المطلوب إلى أطراف ذات عالقة
 58.677.501 11.304.215  محتجزات مدينة

 (51.578) (13.301.961)  ئنة ومستحقاتذمم دا
 815.065 (6.147.551)  إجمالي المبالغ المستحقة إلى العمالء عن عقود المقاوالت

 (6.083.389) (323.268)  محتجزات دائنة
 (12.328.929) 76.332.145  )المستخدم في( األنشطة التشغيلية /النقد الناتج من

 (4.910.742) (296.311.0)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (2.531.658) (5.958.392)  مصاريف فوائد مدفوعة

 (1.119.046) (1.511.457)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 (20.890.375) 62.551.267  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

    
    األنشطة اإلستثمارية

 (5.614.868) (7.266.193) 9 ومعداتشراء ممتلكات ومصنع 
 317.988 403.941  المتحصل من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات

 -- (28.530.476)  صافي الحركة على الموجودات المصنفة كمتاحة للبيع
 106.737.255 -- 19 تابعة ةصافي النقد المتحصل من إستبعاد شرك

 101.440.375 (35.392.728)  ة اإلستثماريةالناتج من األنشط/ صافي النقد )المستخدم في( 
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 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  2016 2015 
 )مراجعة( )مراجعة( إيضاحات 
 ريـال قطري  ريـال قطري   

    األنشطة التمويلية
 (17.392.596) (11.536.528)  أرباحتوزيعات 

 (34.324.583) (15.411.406)  البنكية الحركة على القروض
 (51.717.179) (26.947.934)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

    
 28.832.821 210.605  صافي الزيادة في النقد وشبه النقد

 26.160.778 41.680.994  ةفتر نقد وشبه النقد في بداية ال
 54.993.599 41.891.599 15 الفترةنقد وشبه النقد في نهاية 
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 مناقشة وتحليل اإلدارة

ككل، بما في ذلك القسم الذي يحمل عنوان  الطرح نشرة معالقسم الخاص بمناقشة و تحليل االدارة هذا، يتعين على املستثمرين املحتملين قراءة 

وال ينبغي االعتماد فقط على املعلومات الواردة في هذا  حول اعداد البيانات املالية التصويرية" قسم "تقرير مدقق الحسابات"عوامل املخاطرة"، و 

رجى قراءة "املعلومات املالية االفتراضية واملدققة ". وتعتبر جميع البيانات بخالف بيانات الحقائق السابقة، مثل البيانات و البيانات املالية القسم. يُ

ًاملستقبلي واملخاطر املتعلقة بأعمال املجموعة وخططها وأهدافها خالل عملياتها املستقبلية، هي بيانات مستقبلية. املتعلقة بالوضع املالي

 االفتراضية املجمعة للمجموعة  املالية البيانات

 2014و 2013، و2012ديسمبر  31املنتهية في  املالية للسنوات استثمار القابضةاملجمعة االفتراضية ملجموعة  البيانات املاليةيوضح الجدول التالي 

اإلدارة أن وترى  عشر شركات تابعة، (2015لعام  فيما عدا) راجعةاملوتشمل البيانات املالية التاريخية . 2015 للسنة املاليةاملدققة  البيانات املاليةًو

 2012ديسمبر  31للسنوات املنتهية في  مجمعة بيانات ماليةم يقدتم ت لذلك، ال تعكس الوضع أو األداء املالي الصحيح املدققة لهااألرقام التاريخية 

ا لألداء التاريخي للمجموعة للشركةشركات التابعة بالثماني  املركز املالي املرتبط املجمعة البيانات املاليةهذه  . تمثل2014و 2013و ، وبالتالي توفر عرض 

ًعلى نحو عادل.

ً

 قائمة الدخل

 
 .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012املالية االفتراضية املجمعة ملجموعة استثمار القابضة لألعوام املصدر: البيانات 

مليون ريال قطري كربح للسنة من العمليات  31مليون ريال قطري وهو يشتمل على  57بلغ حوالي  2015ربح السنة من العمليات املتوقفة في عام 

خرى كمكسب مليون ريال قطري أ 26ومبلغ  قطر ذ.م.م )عملية مشتركة( –الناتجة من استبعاد حصة املجموعة في شركة السويدي للكابالت  املتوقفة

 .ركة الشرقيون للمشاريع ش.ش.ومن استبعاد ش

، 2012ديسمبر  31املنتهية في  املالية نواتتقّدم املناقشة التالية تحليل بشكل عام للعوامل الجوهرية التي تؤثر على نتائج عمليات املجموعة للس

ً.2015و 2014، و2013و

ً

2015 2014 2013 2012    لاير       

561,633,698    498,368,226    474,958,150    501,497,026            

     ف            (333,046,893)   (333,290,979)   (335,956,367)   (382,579,633)

    ح            168,450,133    141,667,171    162,411,859    179,054,065

        أ  ى      19,626,200      17,573,259      15,069,616      15,051,391

   ص  ف              إل          (87,471,283)     (78,591,045)     (99,615,952)     (86,922,078)

ف   ة             هالك      هالك    100,605,050      80,649,385      77,865,523    107,183,378     ح ق     

     ك                          (5,271,654)       (5,550,506)       (5,856,172)       (5,464,543)

ف   ة               95,333,396      75,098,879      72,009,351    101,718,835     ح ق     

 ص  ف     ف ئ         (7,511,936)       (6,316,594)       (7,357,262)       (7,709,673)

  صص      ئ                   (553,000)                 -                 -                 -

         إع        م ع         ث            ع                     -         (605,773)         (605,773)         (605,773)

 ص  أ   ح           ز                     -                 -                 -            56,438

  ف      ح ق        م                           87,268,460      68,176,512      64,046,316      93,459,827

     م  إل            (6,003,106)       (9,971,615)       (6,991,297)       (5,227,322)

    ح ق    فع              81,265,354      58,204,897      57,055,019      88,232,505

ض                 (8,661,381)       (6,075,268)       (7,314,341)       (5,333,540)

  ف             ع ل  ت        ة       72,603,973      52,129,629      49,740,678      82,898,965

               ف                  -                 -                 -      57,036,346

  ف             72,603,973      52,129,629      49,740,678    139,935,311

     إ ى:

     أ  م         ألم      43,524,124      31,225,607      27,432,061      52,335,805

 صص غ               29,079,849      20,904,022      22,308,617      30,563,160

82,898,965      49,740,678      52,129,629      72,603,973             
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 املبيعات

 عن خدمات املقاوال  املقاوالتتمثل املبيعات إجمالي اإليرادات التي تحّققها الشركة من التجارة في املواد املتعلقة باألعمال الهندسية وأعمال 
ً

ً .تفضال

وتستخدم املجموعة طريقة التخصيص حسب نسبة االنجاز لتحديد املبلغ املناسب  تقدم العمل املنجز.يتم قيد إيرادات املشروع وتكاليفه بناء على 

اليف املشروع لإليرادات )والتكاليف( لقيده خالل فترة معّينة. تقاس مرحلة اإلنجاز من خالل اإلشارة إلى تكاليف العقد املتكبدة كنسبة من إجمالي تك

ًاإليرادات والتكاليف التجارية عند تسليم املنتج املباع.  الفعلية أو املقّدرة. ويتم قيد

ً
 .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012املصدر: البيانات املالية االفتراضية املجمعة ملجموعة استثمار القابضة لألعوام 

نجاز األعمال إ . وُيعزى االنخفاض في املبيعات إلى2013ديسمبر  31بحلول نهاية  %5.3 بما نسبته مليون ريال قطري أو 26.5انخفضت املبيعات بواقع 

مع عدم وجود مشاريع جديدة بالحجم ذاته خالل عام  2012خالل عام  ومشروع مركز الدوحة للمؤتمرات ،بمشروع مطار حمد الدولي ةاملتعلق

مليون ريال قطري  498.4، لتصل إلى 2014ديسمبر  31بحلول نهاية  %4.9 ا نسبتهبم مليون ريال قطري أو  23.4زادت املبيعات بواقع ، بينما 2013

 ،املقاوالتمدفوعة بالبدء في املشاريع الجديدة، وذلك نتيجة النمو املستمر في قطاعات  2013ديسمبر  31مليون ريال قطري كما في  475 مقارنة مع

 والبنية التحتية القطرية. 

ً: هما ن مشروعين جديدينمليون ريال قطري مدفوعة في األساس باإليرادات املتولدة ع 63.3اإليرادات بواقع ، ارتفعت 2015في عام و

ً؛ ومليون ريال قطري ملشروع مؤسسة أسباير زون 48.7أ( )

ً.مشيربمليون ريال قطري للمرحلة الثالثة من مشروع  7.7)ب(  

 تكاليف املبيعات

املتعلقة بإنجاز تشغيلية والتكاليف غير ال. للمواد واملعدات والعمالة وأعمال املقاولة من الباطن التشغلية تتضمن تكاليف املبيعات جميع التكاليف 

لبيانات املتعلقة بها و بالنظر ألهمية التكاليف التشغيلية بالنسبة للمبيعات، فيما يلي ا .باإلضافة إلى تكاليف املنتجات املباعة. الت،عقود املقاو

 بصورة مطلقة ومئوية:

ً
ً .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

ًتقلبات كبيرة. لم تشهد كنسبة من اإليراداتالتشغيلية التكاليف  حيث يتبين من الجدول أعاله، بأن

  

2015 2014 2013 2012    لاير       
561,633,698    498,368,226    474,958,150    501,497,026            

12.7% 4.9% -5.3%            ي)%(                 -

2015 2014 2013 2012    لاير       
     ف             333,046,893    333,290,979    335,956,367    382,579,633

68.1% 67.4% 70.2% 66.4%        ئ        إل       )%(
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 إجمالي الربح

ً %30يصل إلى  ربح إجمالي تستهدف املجموعة هامش
 
بشكل متوافق  ويبين الجدول أدناه بأن هامش الربح اإلجمالي قد ظلفي غالبية عقودها.  تقريبا

ً:على مقربة من النسبة املستهدفة

 
ً .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

 يرادات أخرى إ

، ويبين الجدول أدناه قيمة اإليرادات والدخل الناتج عن الخدمات املهنية واالستشارات املقّدمة اتمن دخل اإليجار ايرادات أخرى تتألف مصادر 

ًاألخرى ونسبة النمو السنوي:

 
ً .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

 31مليون ريال قطري كما في  19.6من  2013ديسمبر  31في نهاية  %10.5 ما نسبته مليون ريال قطري أو 2.1انخفضت مصادر الدخل األخرى بواقع 

من  2014ديسمبر  31بحلول نهاية  %14.2 ما نسبته مليون ريال قطري أو 2.5، وواصلت انخفاضها بواقع مليون ريال قطري  17.6إلى  2012ديسمبر 

. قامت إحدى 2015ديسمبر  31في العام املنتهي  %0.1وانخفضت بواقع  ،مليون ريال قطري  15إلى  2013ديسمبر  31مليون ريال قطري كما في  17.6

مليون ريال  6ملشروع مشترك، وهو إحدى املشروعات التي تولد عنها ما يقرب من  باالستعانة بعمالة خارجية 2013و 2012في عامي التابعة شركات ال

، األمر الذي ُيفّسر االنخفاض التدريجي في 2013نظًرا النتهاء املشروع في  2014ولم يحدث توريد للعمالة على اإلطالق في عام  ،قطري خالل العامين

 .مصادر االيرادات األخرى 

من إيرادات الشركات الخاضعة  %1تحقق شركة تريلكو املحدودة دخل العموالت من رعاية الشركات، وتفرض شركة تريلكو رسوم موحدة بواقع 

ً.2016الدخل من هذه املصادر مع بداية  قد توقفلرعايتها. ًو

مليون ريال قطري في  2.6تراجعت إيرادات اإليجار بواقع حيث  ،املحدودةتتحقق إيرادات اإليجار من تأجير املباني التجارية اململوكة لشركة تريلكو 

بسبب االنتعاش في معدالت اإلشغال. وزادت إيرادات  2014زادت في عام بينما بسبب االنخفاض في معدالت اإلشغال،  2014و 2013الفترة ما بين 

ً.%20ر اإليجار بواقع بسبب الزيادة في أسعا 2015مليون ريال قطري في  1.4اإليجار بواقع 

 املصاريف العمومية واإلدارية

والرواتب، واستحقاقات  تتألف املصاريف العمومية واإلدارية من املصروفات غير املخصصة بصورة مباشرة للمشاريع، بما في ذلك مصروفات األجور 

ًفي الجدول التالي: ، وذلك كما هو موضحتعلقة باملشاريعاملاملوظفين، والتسويق، واملصروفات األخرى غير 

ً
ً .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

مليون ريال قطري  87.5من  2013ديسمبر  31بحلول نهاية  %10.2 ما نسبته مليون ريال قطري أو  8.9العمومية واإلدارية بواقع  انخفضت املصاريف 

ديسمبر  31بنهاية  %26.8 ما نسبته مليون ريال قطري أو  21.0مليون ريال قطري. وارتفعت تلك املصروفات بواقع  78.6إلى  2012ديسمبر  31كما في 

لت املرتباتو . 2014ديسمبر  31مليون ريال قطري  99.6إلى  2013ديسمبر  31مليون ريال قطري كما في  78.6من  2014
ّ
واملزايا اإلضافية في  شك

2015 2014 2013 2012    لاير       

إ          ح    168,450,133    141,667,171    162,411,859    179,054,065

31.9% 32.6% 29.8% 33.6% ه  ش     ح  إل      )%(

2015 2014 2013 2012    لاير       

        أ  ى      19,626,200      17,573,259      15,069,616      15,051,391

-0.1% -14.2% -10.5%            ي )%(                 -

2015 2014 2013 2012    لاير       
   ص  ف              إل           87,471,283      78,591,045      99,615,952      86,922,078

15.5% 20.0% 16.5% 17.4%        ئ        إل       )%(

-12.7% 26.8% -10.2%            ي )%(                 -
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عزى الزيادة في عام  %68-%63، ما يقرب من 2015إلى  2012السابق، خالل الفترة من 
ُ
باألساس إلى  2014من املصروفات العمومية واإلدارية. وت

ظفين، بأثر رجعي، وكذلك حيث زاد مخصص مكافآت نهاية الخدمة للمو  ،باإلدارةاإلداريين ن ويالزيادة في برامج التعويضات للموظفين التنفيذي

 اإليرادات. من ٪16 بنسبة ثابت إلى مستوًى الرواتب واملزايا اإلضافية انخفضت 2015في عام مخصص أجر اإلجازة السنوية. و

 مصاريف الفائدة

ل مصروفات الفائدة تكاليف القروض والتمويل
ّ
ً:نسبتها من اإليرادات، ويبين الجدول التالي مبالغ تلك املصاريف، ًوتشك

 
ً .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

إلى  2012ديسمبر  31مليون ريال قطري كما في  7.5من  2013ديسمبر  31بنهاية  %15.9مليون ريال قطري أو  1.2انخفضت مصروفات الفائدة بواقع 

 2013ديسمبر  31مليون ريال قطري كما في  6.3من  2014ديسمبر  31بنهاية  %16.5مليون ريال قطري أو  1بواقع  دتزابينما  ،مليون ريال قطري  6.3

ا بمستوى 2015 ديسمبر 31 بنهاية ٪5 ارتفعت بنسبةفي حين  ،مليون ريال قطري  7.3إلى  ا مباشر 
 
 االقتراض. هذا وترتبط مصروفات الفائدة ارتباط

ً.إليرادات على مدار السنوات األربع األخيرةا من ٪1.5- ٪1.3 وتراوحت  ما بينبمستوى النشاط،   املدفوع

 ستهالك مصاريف اال 

، سواًء من حيث التغير السنوي أو كنسبة من اإليرادات، وذلك كما هو 2015إلى  2012ستهالك تقلبات طفيفة خالل الفترة من شهدت مصاريف اال 

ًفي الجدول التالي:موضح 

ً
  .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

 (.%1.2-%1.1)ملبيعات قدره كنسبة من ا وأتت متوافقة مع معدل ثابت ،نفقات االستهالك من خالل مستوى النشاط قيمة ارتفعت

 من إعادة تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلةالخسارة 

ل الخسارة من إعادة تقييم عقارات استثمارية بالقيمة العادلة إطفاء تكاليف املباني التي تم تشييدها على أرض مؤجرة، حيث ستؤول م
ّ
لكية تمث

خسارة من إعادة تقييم عقارات ل التالي قيمة تلك الخسائر ك، ويبين الجدًواألرض مرة أخرى إلى مالكها األصلي عند انتهاء عقد اإليجار دون مقابل

ً:استثمارية بقيمة عادلة

ً
  .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

 

 الضرائب

سّدد
ُ
ستحق مطلوبات ضريبة الدخل شهرًيا عن كل سنة وت

ُ
في أبريل من العام التالي. وهي تمثل التزام ضريبة الدخل على صافي الدخل الخاص  ت

ً باملساهمين األجانب.

2015 2014 2013 2012    لاير       

 ص  ف     ف ئ          7,511,936        6,316,594        7,357,262        7,709,673

1.4% 1.5% 1.3% 1.5%        ئ        إل       )%(

2015 2014 2013 2012    لاير       

     ك                           5,271,654        5,550,506        5,856,172        5,464,543

-6.7% 5.5% 5.3%            ي )%(                 -

1.0% 1.2% 1.2% 1.1%        ئ        إل       )%(

2015 2014 2013 2012    لاير       
         إع        م ع         ث            ع                     - 605,773           605,773           605,773          
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ً
ً .2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

شركات البصورة مباشرة بالتغييرات في ربحية وحصص الشركاء األجانب في  2015إلى  2012خالل الفترة من  التغير في مصروف ضريبة الدخليرتبط 

  .التابعة

ويرجع ذلك  2015مليون ريال قطري في عام  83إلى مبلغ  2014مليون ريال قطري في عام  47.4من العمليات املستمرة زاد من مبلغ  صافي الدخل

ًلعالية واملصروفات العمومية واإلدارية املنخفضة.بصفة أساسية من العائدات ا

 والسلبي التغيير الجوهري 

ًاملدققة األخيرة وحتى تاريخه. املاليةالبيانات ليس ثمة تغييرات جوهرية سلبية في الوضع املالي أو التجاري للشركة منذ إصدار 

 االتجاهات العامة املتعلقة باإلنتاج واملبيعات وأسعار تكلفة املبيعات 

ًحسب رؤية إدارة املجموعة: العامة املتعلقة باإلنتاج واملبيعات وأسعار تكلفة املبيعات فيما يلي االتجاهات

 ًنمًوا مقارنة بالسنة املالية املاضية؛  2015في عام  شهدت املبيعات

  لذلك تتوقع إدارة املجموعة أن تحافظ على إجمالي هامش ربح 2015 لىإ 2013خالل الفترة من  املبيعات بصورة جوهريةلم تتغير تكاليف ،

ًمع تحّسن طفيف في الهامش نظًرا لتحسن كفاءة العمليات.  (2015لى إ 2013) يتماش ى مع تلك التي شهدتها السنوات الثالث 

ط لنشال خم على عمالئها من خالل رفع أسعار مشروعاتها، حيث تمنح الطبيعة املتخصصة للجزء األكبرتمكنت املجموعة في السابق من تحميل التض

تحظى، من خالل قوة هامش الربح اإلجمالي لديها، باحتياطي لتجاوز املجموعة لمجموعة املرونة في القيام بذلك. باإلضافة إلى أنه ما زالت التجاري ل

 على ذلك، فإن انجاز جزء كبير من مشاريع الشركة خالل فترة قصيرة األجل 
ً
نسبًيا، الضغوط التي تدفع األسعار نحو االنخفاض في املستقبل. عالوة

 املواد الخام. شهًرا، يجعل الشركة أقل عرضة لتقلبات أسعار  24إلى  18تتراوح بين 

 تنويه هام

للسنة  قطًر -للمقاوالت  شركة دباسباملجموعة بخصوص حول البيانات املالية الخاصة من الجدير بالذكر أن هناك تحفظ في تقرير املدقق الخارجي 

فقط من  %51 نسبةاستثمار القابضة شركة مجموعة  .  تملك2016والبيانات املالية املراجعة للستة أشهر األولى لعام  2015ديسمبر  31املنتهية في 

يال ًر 94,392,783كيدات بخصوص تحصيل مبلغ أتعلق بعدم قدرة املدقق الخارجي الحصول على توهذا التحفظ م قطر. -شركة دباس للمقاوالت 

مملوكة من ، وهي شركة متعلقة بمشروع موقع مع شركة ديار القطرية ضافةإو وامر تغييًرأالخاص ب (2015ريال قطري في  87,375,404طري )ق

اية مبالغ ، وتمت بموجب أوامر َموقع موثقة من قبل العميل. لم تقم الشركة بتحصيل حكومة دولة قطر ومعروفة بمالئتها املالية وسمعتها ومهنيتها

كما ضافية ًوإار العميل بطلب اعمال ان هذا االستنتاج هو نتيجة استمًر حصل املبالغ كاملة.تسوف  هاعلى ثقة بان هاخاصة بهذه االوامر لتاريخه ولكن

ً. لم يقم باالعتراض على هذه املطالبات بالرغم من عدم قيامه بدفع املبالغ الخاصة بهاانه 

وتتعهد أن  ا اية تخوفات بخصوص تحصيل هذه املبالغ خالل العام املقبلها بهذه املبالغ وال يوجد لديهعلى ثقة تامة باحقيتبأنها ؤكد ادارة الشركة وت

 زالة اسباب التحفظ في التقارير املالية.تبذل ما بوسعها إًل

 

ً  

2015 2014 2013 2012    لاير       
      ع  -     ح      فع   ض          43,524,124      31,225,607      27,432,061      52,335,805

     ه     أل     -     ح      فع   ض          37,741,230      26,979,290      29,622,958      35,896,700

ض                 (8,661,381)       (6,075,268)       (7,314,341)       (5,333,540)

     ه     أل     -     ح      فع   ض          29,079,849      20,904,022      22,308,617      30,563,160

  ف             ع ل  ت        ة       72,603,973      52,129,629      49,740,678      82,898,965
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 املعلومات املالية للشركات التابعة

راف فيما يلي عرض ملخص للمعلومات املالية املتعلقةبالشركات التابعة لشركة مجموعة استثمار القابضة قبل إستبعاد جميع التعامالت بين األط

ًعالقة.الذات 

 
ً.2016 لعام االولى أشهًر للستة املراجعة املالية والبيانات 2015املالية املدققة لعام : البيانات املصدر

على وكالة حصرية على منتج يتم استخدامه في املشاربع املنفذة، فإن هذا املنتج هو مجرد الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية على الرغم من حوزة 

الشركة على مدى  تقوم الشركة بتطبيقها في هذه املشاريع. وترى اإلدارة أن الخبرة والسمعة التي أكتسبتهاجزء من الحلول و األنظمة املتكاملة التي 

إيراداتها. كما وتأكد االدارة على  تساهم في نجاح الشركة وتحقيقاألعوام والقيمة التجارية واملعرفة والدراية في السوق وطاقم العمل املتمكن هي التي 

حيث أنها وبقوة مركزها في السوق القطري قادرة على االستحواذ على وكاالت جديدة. فيما يلي  ،املنتج اذا تطلب األمر ذلك سهولة استبدال هذا

ًتوضيح لإليرادات املتعلقة بهذه الوكالة الحصرية كجزء من األنظمة والحلول املتكاملة التي تنفذها الشركة:

 
 .2016 لعام االولى أشهًر للستة املراجعة املالية والبيانات 2015: البيانات املالية املدققة لعام املصدر

ً

    
  2015 : البيانات املالية املدققة لعاماملصدر         2015 : البيانات املالية املدققة لعاماملصدر

   لاير       

ن       لك         ت  ن              ت       ت  ن              ت إ     ت                        

30.3% 44,927,665              34.0% 119,898,811            60.4%                               

22.0% 32,736,686              19.2% 67,705,810              68.5%                              

10.8% 15,999,920              11.0% 38,804,149              51.0%                                         

8.1% 11,956,787              9.7% 34,139,626              51.0%              

14.8% 21,948,930              11.3% 39,908,273              63.3%            

5.2% 7,716,744                6.4% 22,548,311              75.5%                         

2.4% 3,511,463                2.5% 8,792,481                100.0%                     

6.5% 9,703,868                5.8% 20,487,136              85.0%                          

100% 148,502,063            100%       ع            352,284,597

   لاير       

ن       لك   أل   ح   ن        أل   ح أل   ح  ن        أل   ح أ   ح                        

51.9% 18,157,663              58.5% 42,317,557              60.4%                               

3.3% 1,138,054                3.6% 2,573,397                68.5%                              

1.0% 356,419                   1.1% 824,595                   51.0%                                         

1.3% 447,177                   0.4% 298,383                   51.0%              

7.8% 2,736,422                4.5% 3,257,902                63.3%            

26.0% 9,092,280                25.3% 18,326,563              75.5%                         

8.0% 2,812,051                5.2% 3,760,174                100.0%                     

0.8% 276,300                   1.4% 977,866                   85.0%                          

100% 35,016,366              100%       ع              72,336,437

ك   ف  30   ن   2016ك   ف  31        2015 

ك   ف  30   ن   2016 ك   ف  31        2015 

        ت       ط      ك  ت 

   لاير       

ك   ف  30   ن   2016 ك   ف  31        2015   ش ك      ح ة  ألنظ     هن    

 إل                    11,989,881                4,492,766

10.0% 10.0%        ئ           ع                )%(

3.0% 3.4%        ئ           ع             ع     ث         ض  )%(

                              

الشركة المتحدة ل نظمة الهندسية

شركة الهندسة االلكتروميكانيكية

شركة التطوير العمراني للمقاوالت 
و التجارة

دباس للمقاوالت

واتر ماستر 

الشركة المتحدة للتوريدات

شركة تريلكو المحدودة

شركة تريلكو لمواد البناء 

                            

الشركة المتحدة ل نظمة الهندسية

شركة الهندسة االلكتروميكانيكية

شركة التطوير العمراني للمقاوالت 
و التجارة

دباس للمقاوالت

واتر ماستر 

الشركة المتحدة للتوريدات

شركة تريلكو المحدودة

شركة تريلكو لمواد البناء 
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 معلومات حول املوارد الرأسمالية للشركة

ًاملركز املالي

ً
ً.2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةمالحظة: * لم يتم قيد املبالغ املرتبطة بالعمليات املتوقفة في 

ً.2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

2015 2014* 2013* 2012*    لاير    ط ي

        ت

        ت          

 أل ص                         90,624,435      91,690,658     101,082,423     120,022,176

182,453,066     181,378,457 163,836,867 118,195,892   ذ م           أل ص            أل  ى

153,450,721     132,092,769 91,833,702 46,121,729 إ            غ                        ب أع    ع            

52,495,912      113,246,001 96,198,506 172,295,168              أ   ف ذ         

62,943,544      68,469,247 67,183,681 87,486,650     ز  

571,365,419     596,268,897     510,743,414     514,723,874     

             ص ف  ع ى أ       ف          ع -                ف                   -                  -                  -     321,683,790

893,049,209 596,268,897 510,743,414 514,723,874 إ              ت          

        ت غ            

71,629,653      65,456,776 68,369,865 55,624,319       ز          

2,250,000        2,250,000 2,250,000 2,250,000     ث                  ع

2,776,465        3,382,238 3,988,011 4,593,784              ث     

95,981             39,543     ث      ف                                   -                  -

19,948,885      16,150,986 14,056,786 27,869,768                        

إ              ت غ                  90,337,871      88,664,662      87,279,543      96,700,984

أ              ت     605,061,745     599,408,076     683,548,440     989,750,193

   طل   ت  ح  ق    لك  

   طل   ت          

78,341,182      116,705,388 93,393,310 58,163,631              ع ى       ف

120,769,521     65,760,929 63,216,427 42,015,746      ض  ص     أل  

17,036,624      74,992,233 44,482,019 42,514,110           أل   ف ذ   ع   

55,006,020      80,133,117 121,187,327 134,701,116 إ            غ          إ ى            ب أع    ع            

188,322,256     168,925,229 142,718,365 121,833,178   ذ م     ئ             

5,333,540        4,255,318 3,516,928 5,063,001 ض                   

464,809,143     510,772,214     468,514,376     404,290,782     

253,180,673     -                  -                  -                  

                    ص                         ص ف  ع ى أ       ف      

    ع -                ف 

إ         طل   ت               404,290,782     468,514,376     510,772,214     717,989,816

   طل   ت غ            

4,421,153        400,339 259,194 167,958      ض

4,296,843        15,995,474 3,174,572 540,044       ز       ئ  

26,470,146      22,282,956 18,299,852 13,663,181    فآ                    ف  

35,188,142 38,678,769 21,733,618 14,371,183 إ         طل   ت غ            

إ         طل   ت      418,661,965     490,247,994     549,450,983     753,177,958

ح  ق    لك      ح   ط  ت

10,000,000      10,000,000 10,000,000 10,000,000  أ       

18,468,265 18,468,265 18,468,265 18,468,265          أ       

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000               

93,761,495      73,089,020 53,966,201 122,921,411  أل   ح       ز 

127,229,760 106,557,285 87,434,466 156,389,676 ح  ق    لك           ح  ل  أ هم   ش ك   ألم

40,839,358      27,540,172 21,725,616 30,010,104  صص غ         

168,069,118     134,097,457 109,160,082 186,399,780  إل     

               ف                   -                  -                  -      68,503,117

إ      ح  ق    لك       186,399,780     109,160,082     134,097,457     236,572,235

إ         طل   ت  ح  ق    لك       605,061,745     599,408,076     683,548,440     989,750,193

ك   ف  31       
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 املتداولة املوجودات

مليون ريال  514.7 منتلك املتعلقة بالعمليات املتوقفة  باستثناءتعد أغلب موجودات املجموعة متداولة بطبيعتها. انخفضت املوجودات املتداولة 

( وانخفضت إلى ٪16.7) 2014مليون ريال قطري في عام  596.3(، وارتفعت إلى ٪0.8) 2013مليون ريال قطري في عام  510.7إلى  2012قطري في 

للكابالت قطر ذ.م.م، ي ملوجودات شركة السويد 2015(. وتعزى الزيادة الكبيرة في املوجودات في عام ٪4.2) 2015مليون ريال قطري في عام  571.3

ا من هذا االكتتاب. 2016في عام  وهي شركة تابعة تم بيعها في وقت الحق من قبل مجموعة االستثمار القابضة . وال تشكل هذه الشركة التابعة جزء 

ًوبالتالي، لم تكن مدرجة في تقييم مجموعة االستثمار.

قود املقاولة، تأتي املكونات األخرى من املوجودات املتداولة مثل الذمم املدينة واألرصدة املدينة األخرى، وإجمالي املستحق من عمالء بموجب أعمال ع

فوعة بشكل كبير بالتغييرات الشاملة في أنشطة الشركة. نشأ املخزون بشكل رئيس ي من األعمال التجارية للمجموعة التي تمثل أقل من واملخزون مد

ًمن اإليرادات اإلجمالية للمجموعة. 10٪

ً
ً .2015ملدققة لعام والبيانات املالية ا 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

 الذمم املدينة واألرصدة املدينة األخرى 

 يوم 126و 2012يوًما في عام  86فترة التحصيل  متوسط بلغ
ً
ا في عام  119و 2014يوًما في عام  133و 2013في  ا . تتطلب شروط البيع 2015يوم 

ويوضح يوًما. ومع ذلك تستغرق فترة التحصيل عادة مدة طويلة نظًرا للطبيعة املتغيرة لهذا القطاع.  90-60الخاصة باملجموعة دفع مبالغ خالل 

 الجدول اآلتي تقادم الذمم املدينة واألرصدة املدينة األخرى.

ً
ً.2015لعام  والبيانات املالية املدققة 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

  ذ م           أل ص            أل  ى     118,195,892     163,836,867     181,378,457     182,453,066

0.6% 10.7% 38.6%    غ        ي )%(                  -

إ            غ                        ب أع    ع                  46,121,729      91,833,702     132,092,769     153,450,721

16.2% 43.8% 99.1%    غ        ي )%(                  -

    ز        87,486,650      67,183,681      68,469,247      62,943,544

-8.1% 1.9% -23.2%    غ        ي )%(                  -

561,633,698     498,368,226     474,958,150     501,497,026             

12.7% 4.9% -5.3%    غ        ي )%(                  -

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

ك   ف  31       

أ      60   م      36,676,329      62,734,237      60,434,558      66,780,385

61 – 90   م        8,056,882      17,744,468      27,221,605      21,754,245

91 – 180   م      10,012,440      14,202,277      20,879,320      19,188,272

181 – 365   م      18,740,119      13,646,211      13,065,673      11,566,533

أ ث     365   م      13,923,967      11,687,844      19,130,458      18,455,118

137,744,553     140,731,614     120,015,037     87,409,737             

      ز                  1,389,463        6,486,746      13,790,155      19,658,024

   ف        ف ع             20,982,786        4,482,934        2,093,343        3,627,362

 أل ص            أل  ى        8,413,906      32,852,150      24,763,345      21,423,127

  ذ م      ن    أل   ة      ن   أل  ى     118,195,892     163,836,867     181,378,457     182,453,066
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 إجمالي املبالغ املستحقة من العمالء بموجب أعمال عقود املقاولة

ساهمت في إجمالي املبالغ املستحقة من  التابعةشركات المن يمثل ذلك اإليرادات غير املفوترة املتحصل عليها بموجب العقود. هناك ثالث شركات 

ًالعمالء.

 
ً.2015و 2014و 2013و 2012املصدر: معلومات اإلدارة للسنوات 

 ذات عالقةاملستحق من أطراف 

ل املستحق من أطراف 
ّ
عزى الحركات السنوية إلى الصفقات التي 2015ديسمبر  31من إجمالي موجودات املجموعة كما في  %5.3 ذات عالقةشك

ُ
. وت

ا للطرح العام األولي، نجحت إدارة املجموعة في الحد من املستحق  التابعةشركات التتم ما بين  والشركات التابعة لها على أساس تجاري بحت. وتحسب 

ً.من املساهمين إلى الرصيد صفر من خالل تعويض الرصيد املستحق مقابل توزيعات األرباح

 
ً.2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012ابضة لألعوام االفتراضية املجمعة ملجموعة االستثمار الق البيانات املاليةاملصدر: 

 املوجودات غير املتداولة

حافظت املجموعة على مستوى منخفض من املوجودات الثابتة. ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى حقيقة أن عمليات املجموعة تشهد عمالة كثيفة 

ًالرأسمالية املتكبدة يتم تحميلها على العمالء كجزء من تكاليف التعاقد على هذه املشاريع.تفوق كثافة رأس املال، ومعظم النفقات 

 2014و 2013املكون األكبر للموجودات غير املتداولة هو املحجوزات املدينة. وقد تقلبت بصورة مباشرة مع إيرادات املجموعة. وعلى مدار األعوام 

 .كنسبة مئوية من اإليرادات %13ول ، كانت املحجوزات املدينة مستقرة ح2015و

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

إ            غ                   

   س  ل     ت

               فذ       ف    إلض ف  إ ى  أل   ح                144,290,340       220,766,246       298,691,691       332,500,150

           : ف        ف ذ  ألع         (125,198,460)      (156,738,241)      (221,901,909)      (237,810,521)

      ع   ف ع         19,091,880        64,028,005        76,789,782        94,689,629

ش ك     ط      ع   ن   ل     ت         ة

               فذ       ف    إلض ف  إ ى  أل   ح                 73,969,583        71,394,909       117,094,505       173,099,470

           : ف        ف ذ  ألع          (60,069,446)       (62,107,269)       (98,736,094)      (147,632,124)

      ع   ف ع         13,900,137          9,287,640        18,358,411        25,467,346

ش ك    هن       ك     ك ن ك  

               فذ       ف    إلض ف  إ ى  أل   ح                 27,235,340        66,589,535       127,778,327       186,391,446

           : ف        ف ذ  ألع          (14,105,628)       (48,071,478)       (90,833,752)      (153,097,700)

      ع   ف ع         13,129,712        18,518,057        36,944,575        33,293,746

153,450,721       132,092,769       91,833,702        46,121,729               

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

     حق    أط  ف ذ ت  الق 

     ه        131,950,960      84,180,835      82,669,717                  -

 أل   ف ذ               28,624,897        3,141,121      13,273,900      46,326,097

أ          11,719,311        8,876,550      17,302,384        6,169,815

52,495,912      113,246,001     96,198,506      172,295,168            
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 املطلوبات املتداولة

يرة األجل والتي تأتي املطلوبات املتداولة باستثناء تلك املتعلقة بالعمليات املتوقفة مدفوعة في املقام األول بالذمم الدائنة واملستحقات والقروض قص

إلى املطلوبات من  2015تعزى الزيادة الهائلة في املطلوبات املتداولة في عام تتحرك بوجه عام بما يتماش ى مع حجم األنشطة التجارية للمجموعة. و 

. وال تشكل هذه الشركة 2016األطراف ذات العالقة لشركة السويدي للكابالت قطر ذ.م.م، وهي شركة تابعة باعتها املجموعة في وقت الحق من عام 

ا من نشرة  درج في تقييم املجموعة.الحالية، وبالتالي، لم الطرح التابعة جزء 
ُ
ًت

ً
ً.2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة ملجموعة االستثمار القابضة لألعوام  البيانات املاليةاملصدر: 

 

 السحب على املكشوف والقروض البنكية

ً.%8.5و %4.5يحمل السحب على املكشوف سعر فائدة يتراوح ما بين 

ستخدم القروض مقابل إيصاالت الضمان لشراء املواد الخام 
ُ
وتشمل القروض قصيرة األجل قروًضا مقابل إيصاالت الضمان والقروض ألجل. وت

ًوتمويل مشروعات املجموعة ومتطلبات رأس املال العامل.

قروًضا مقابل إيصاالت  2015. وتشمل ميزانية %8و %4وتصبح هذه القروض واجبة السداد في غضون عام واحد وتحمل سعر فائدة يتراوح ما بين 

ً.2014فيما سبق كجزء من السحب على املكشوف في  املوازنةضمان ظهرت في 

بسبب خطابات االعتماد  2015ريال قطري في عام  120.7إلى  2012مليون ريال قطري في عام  42وبوجه عام، زادت القروض قصيرة األجل من 

والتي تشمل مشاريع مثل بناء مصنع ومخزن  2015 إلى 2012علق باملشاريع الجديدة التي بدأتها الشركة خالل الفترة من اإلضافية املسحوبة فيما يت

صة لشركة قطر للطابوق األحمر وإنشاء محطة وقود لشركة قطر للوقود وتجديد متنزه املعمورة لصالح وزارة البلدية والبيئة وكذلك مشروعات خا

ًالقطري. بوزارة الدفاع والجيش

ً
ً.2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة ملجموعة االستثمار القابضة لألعوام  البيانات املاليةاملصدر: 

ً

ً
ً.2015املدققة لعام  املاليةالبيانات و 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة ملجموعة االستثمار القابضة لألعوام  البيانات املاليةاملصدر: 

 

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

             ع ى       ف        58,163,631        93,393,310       116,705,388        78,341,182

-32.9% 25.0% 60.6%    غ        ي )%(                    -

     ض  ص     أل          42,015,746        63,216,427        65,760,929       120,769,521

83.6% 4.0% 50.5%    غ        ي )%(                    -

إ            غ          إ ى            ب أع    ع                   134,701,116       121,187,327        80,133,117        55,006,020

-31.4% -33.9% -10.0%    غ        ي )%(                    -

  ذ م     ئ                      121,833,178       142,718,365       168,925,229       188,322,256

11.5% 18.4% 17.1%    غ        ي )%(                    -

561,633,698       498,368,226       474,958,150       501,497,026                

12.7% 4.9% -5.3%    غ        ي )%(                    -

2015 2014 2013 2012    لاير       
             ع ى       ف         58,163,631         93,393,310       116,705,388         78,341,182

2015 2014 2013 2012    لاير       
     ض ق   ة  أل  

     ض       إ ص      ض            22,867,812         63,022,183         65,322,055       118,193,471

   ض أل           19,147,934             194,244             438,874           1,856,088

   ض                           -                    -                    -             622,570

  ض                          -                    -                    -               97,392

      ع         42,015,746         63,216,427         65,760,929       120,769,521
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 املطلوبات غير املتداولة

عقب إكمال عدد  2015تكون املطلوبات غير املتداولة مدفوعة في املقام األول بالحركة في االحتجازات الدائنة. وتراجعت االحتجازات الدائنة في عام 

ًمن مشاريع املجموعة.

نهاية الخدمة للموظفين والجزء غير املتداول من القروض مقابل إيصاالت الضمان )تمويل املشاريع( وتشمل املطلوبات غير املتداولة أيًضا مستحقات 

 والقروض ألجل وقروض السيارات.

 
ًوتحليل املجموعة 2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة ملجموعة االستثمار القابضة لألعوام  البيانات املاليةاملصدر: 

 حقوق املساهمين

ً
 وتحليل املجموعة 2015املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012االفتراضية املجمعة ملجموعة االستثمار القابضة لألعوام  البيانات املاليةاملصدر: 

 إلى مستوى الربحية وتوزيعات األرباح 
ً
وبلغ صافي حقوق املساهمين في شركة السويدي للكابالت  للسنة املعنية.يتغير إجمالي حقوق املساهمين استنادا

 .2015ديسمبر  31كما في  مليون ريال قطري  68.5 .قطر ذ.م.م

 وصف التدفقات النقدية للشركة

ً.2015و 2014و 2013ديسمبر  31يلخص الجدول التالي وضع التدفق النقدي للمجموعة للفترات املنتهية في 

ً
ً.2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

 
ً.2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات  البيانات املاليةاملصدر: 

ًصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

ًالكافي. على تدفق نقدي إيجابي من العمليات، يرجع إلى الربحية العالية ورأس املال العامل بمرور السنواتالشركة حافظ ت

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

             ع                    -                    -                    -          1,785,000

   ض              167,958             259,194             400,339          2,554,993

  ض                          -                    -                    -               81,160

إ                غ                         167,958             259,194             400,339          4,421,153

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

   ق             ص         أ  م         ألم     156,389,676      87,434,466     106,557,285     127,229,760

 صص غ               30,010,104      21,725,616      27,540,172      40,839,358

168,069,118     134,097,457     109,160,082     186,399,780            

               ف                   -                  -                  -      68,503,117

إ      ح  ق    لك       186,399,780     109,160,082     134,097,457     236,572,235

201320142015   لاير       

              59,710,182              16,035,668              65,528,959ص ف             ج     أل         غ    

              54,635,249              (7,838,325)               8,384,995ص ف             ج    )       م ف ( أ        ث     

           (126,892,596)             (25,397,303)           (127,164,327)  ز      أل   ح

              28,067,381               3,279,647              19,086,917    آ      ج ع  )     م ف (  أل              

              15,520,216             (13,920,313)             (34,163,456)ص ف      ف ض ف            ف     ه

            120,022,176            101,082,423              91,690,658          ف     ه ف        31       

 لف   ت    ن ه   ف  31       

2015 2014 2013    لاير    ط ي

 أل ص                           91,690,658       101,082,423       120,022,176

             ع ى       ف       (93,393,310)      (116,705,388)       (78,341,182)

  ن       ف  حك ه ف  نه       ن          (1,702,652)       (15,622,965)        41,680,994
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 صافي التدفق النقدي من )املستخدم في( األنشطة االستثمارية

وبيع شركة  2013مليون ريال قطري في  14.3خالل السنوات الثالث املاضية والتي شملت بيع قطعة أرض مقابل  هاباعت املجموعة عدًدا من موجودات

ستخدمت املتحصالت من عمليات البيع هذه لتمويل نفقاتها الرأسمالية السنوية لالستحواذ على 2015مليون ريال قطري في  62.5تابعة مقابل 
ُ
. وا

. باإلضافة 2015مليون ريال قطري في  11.8و 2014مليون ريال قطري في  8.3و 2013مليون ريال قطري في  5.9لبالغة املوجودات الثابتة اإلضافية ا

ً.2015و 2013إلى ذلك، أفضت املتحصالت من عمليات البيع إلى صافي تدفق في 

 صافي التدفق النقدي املستخدم في األنشطة التمويلية

الخارجي إلى تمويل مشاريعها وهي ممارسة عادية في الصناعة في مسار أعمالها. كما وزعت املجموعة األرباح  توجه املجموعة بصورة منتظمة التمويل

ًأرباح متراكمة من أعوام سابقة. 2013. ويشكل جزء كبير من توزيع األرباح في سنوًيا على مدار الثالث سنوات املاضية

 بالشركة معلومات بشأن متطلبات االقتراض وهيكل التمويل الخاص

ادية تحصل املجموعة على تمويل خارجي لدعم جزء من متطلبات التمويل ورأس املال العامل ومتطلبات الظروف الطارئة بالتماش ي مع املمارسات الع

 عن النقد الناتج عن العمليات. 
ً

ًبالقطاع، وذلك في السياق الطبيعي لعمليات الشركة، فضال

ً جزًءا من متطلبات رأس املال العامل الخاص باملجموعة، ويجري هيكلته في شكل تسهيالت سحب على املكشوف. غالًبا ما يغطي التمويل قصير األجل

عن عقود اإلنشاء التي تمتد من بداية عملية تقديم العطاء وحتى  ةوعادة ما يتم الحصول على التمويالت طويلة األجل ملواجهة االلتزامات الناتج

 انقضاء فترة مسؤولية املجموعة تجاه العميل عند تسليم املشروع وفق شروط كل عقد ذي صلة. يتم هيكلة هذه التسهيالت في شكل ضمانات أداء

م وضمانات محتجزة أو خطابات اعتماد ضامنة التي يلزم توافرها خالل مرحلة تقد
َّ
يم العطاءات على أي مشروع وتنفيذه وضمان نتائجه. وتنظ

ًشروط هذه التسهيالت لتتناسب مع عقود البناء األساسية مع األطراف األخرى املعنية.

ً

ً  



 

132 

 2016البيانات املالية املراجعة لفترة الستة أشهر الولى لعام 

 قائمة الدخل

 
ً.2016 لعام االولى أشهًر تةللس املراجعة املالية البيانات: املصدر

على  ،2016يونيو في نهايةمليون ريال قطري  43.7لى إ 2015يونيو  في نهايةمليون ريال قطري  29.1السنة من العمليات املستمرة من  ارتفعت ارباح

الزيادة وتعود . 2016نهاية يونيو في مليون ريال قطري  236.8لى إ 2015نهاية يونيو في مليون ريال قطري  273.5االيرادات من في الرغم من االنخفاض 

 :لى األسباب التاليةإح من العمليات املستمرة اربااًلفي 

  .نهاية في  %68شركة املتحدة لألنظمة الهندسية هامش ربح اجمالي بنسبة الحققت لقد تحقيق هامش ربح اجمالي عالي للعقود الجديدة

مراقبة دقيقة ًوصاص تتسعير أفضل للمشاريع ذات االخب قيام الشركة لىإيعود ذلك ، ًو2015نهاية يونيو في  %47 مقارنة مع 2016يونيو 

الشركات التابعة باستخدام تكنولوجيا حديثة ساعدت على تحقيق  ذلك، قامتلى إضافة اللتكاليف على مدار فترة العمل على املشاريع. 

ًهامش ربح اجمالي أفضل.

 ًارية ناتج عن الكفائة العملية، والتعاون بين الشركات التابعة في ما بينهم لتقليل التكلفة.دإلاملصاريف العمومية وا في االنخفاض العالي

. %135 يعادل، أو ما 2016نهاية يونيو في مليون ريال قطري  5.96لى إ 2015نهاية يونيو في مليون ريال قطري  2.53ارتفعت مصروفات الفائدة من 

ًًعلى أساس املشاريع.  الحصول عليهاعلى جميع التسهيالت البنكية التي يتم  %8.5لى إ %5.25من  في أسعار الفائدة رتفاعوهذا ناتج عن ااًل

   لاير         ن   2015  ن   2016

236,814,493    273,546,413           

     ف           (196,092,611)   (149,248,895)

    ح             77,453,802     87,565,598

        أ  ى       8,256,566       6,395,139

   ص  ف              إل         (49,561,224)    (39,337,942)

ف   ة             هالك      هالك     36,149,144     54,622,795     ح ق     

     ك                         (2,706,989)      (2,933,579)

ف   ة              33,442,155     51,689,216     ح ق     

 ص  ف     ف ئ        (2,531,658)      (5,958,392)

         إع        م ع         ث            ع            (302,886)         (302,886)

 ص  أ   ح           ز               52,349            (2,856)

  ف      ح ق        م                          30,659,960     45,425,082

     م  إل           (1,534,791)      (1,731,041)

    ح ق    فع             29,125,169     43,694,041

ض                (1,672,706)      (2,447,224)

  ف             ع ل  ت        ة      27,452,463     41,246,817

               ف      41,404,163     28,281,229

  ف            68,856,626     69,528,046

     إ ى:

     أ  م         ألم     58,632,593     56,160,303

 صص غ              10,224,033     13,367,743

69,528,046     68,856,626            
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 املركز املالي

 
ً.2016 لعام االولى أشهًر تةللس املراجعة املالية البيانات: املصدر

 .%13املجموعة بنسبة نخفاض في مبيعات ااًلمع  مرتبط 2016نهاية يونيو في  %16املحجوزات املدينة بنسبة  في ضانخفااًل

   لاير               2015  ن   2016

        ت

        ت          

 أل ص                       120,022,176    121,994,966

  ذ م           أل ص            أل  ى    182,453,066    201,192,714

إ            غ                        ب أع    ع                153,450,721    138,358,121

              أل   ف ذ               52,495,912      64,222,048

    ز        62,943,544      60,587,145
586,354,994    571,365,419    

             ص ف  ع ى أ       ف           ع -                ف     321,683,790    296,365,477

882,720,471    893,049,209 إ       أل             

        ت غ            

      ز                71,629,653      60,325,438

    ث                  ع        2,250,000        2,250,000

             ث             2,776,465        2,473,579

    ث      ف                             95,981            93,125

23,824,514      19,948,885                        

إ              ت غ                  96,700,984      88,966,656

إ              ت    989,750,193    971,687,127

   طل   ت  ح  ق    لك  

   طل   ت          

             ع ى       ف      78,341,182      80,103,367

     ض    120,769,521    101,580,114

         أل   ف ذ               17,036,624      31,090,163

إ            غ          إ ى            ب أع    ع                  55,006,020      48,858,469

  ذ م     ئ                 188,322,256    175,020,295

ض                           5,333,540        1,469,735

438,122,143    464,809,143    

199,331,884    253,180,673    
                    ص                         ص ف  ع ى أ       ف      

    ع -                  

إ         طل   ت              717,989,816    637,454,027

   طل   ت غ            

     ض        4,421,153        8,199,154

      ز       ئ          4,296,843        3,973,575

   فآ                    ف        26,470,146      27,496,618

39,669,347 35,188,142 إ         طل   ت غ            

إ         طل   ت    753,177,958    677,123,374

ح  ق    لك      ح   ط  ت

10,000,000 10,000,000  أ       

18,468,265 18,468,265          أ       

5,000,000 5,000,000                  

212,828,387 162,264,612  أل   ح       ز 

246,296,652 195,732,877 ح  ق    لك           ح  ل  أ هم   ش ك   ألم

 صص غ               40,839,358      48,267,101

 إل          236,572,235    294,563,753

               ف                  -                 -

إ      ح  ق    لك      236,572,235    294,563,753

إ         طل   ت  ح  ق    لك      989,750,193    971,687,127
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مليون  668عليه؛  ًوعلى ما ه يبقىجمالي املوجودات إن فإعندما يتم استثناء املوجودات املصنفة على أنها محتفظة بها للبيع )العمليات املتوقفة(، 

 .2016نهاية يونيو في مليون ريال قطري  675مقارنة مع  2015نهاية ديسيمبر في ريال قطري 

ناتج عن  2016نهاية يونيو في مليون ريال قطري  101.5لى إ 2015نهاية ديسيمبر في مليون ريال قطري  120.7قصيرة األجل من القروض في نخفاض إلا

 .%13املبيعات بنسبة في نخفاض إلا

و الشركاء في املشاريع طراف ذات العالقة ناتج عن التعامالت ما بين الشركات التابعة للمجوعة و شركائها األجانب اأًلاملستحقات من في االرتفاع 

 املشتركة.

 مبيعات املجموعة.في مع االنخفاض رتبط املحتجزات الدائنة مفي االنخفاض 

ً

ً  
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 سياسة توزيع األرباح

، وذلك وفًقا للوثائق التأسيسية التجارية يجوز ملجلس اإلدارة أن يوص ي بتوزيع األرباح على النحو الذي يراه مناسًبا مع مراعاة أحكام قانون الشركات

ا يتناسب للشركة. وتتبع الشركة سياسة توزيع أرباح وتعتزم دفع األرباح على أساس أداء الشركة في كل سنة مالية بهدف تعظيم منفعة املساهمين وبم

الصلة، التي قد تؤثر أو يكون لها تأثير على مع أرباح الشركة ومركزها املالي وظروف األسواق واملناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل ذات 

ع  وزَّ
ُ
رباح الشركة بالريال القطري، على أن يكون لدى الشركة احتياطيات كافية للتوزيع وبموجب القرارات التي يتخذها أاستثمارات الشركة وأعمالها. ت

مبلغ من األرباح في أي عام من األعوام. ستكون األسهم التي استحوذ .  وال يكون املجلس ملزًما بالتوصية بأي امةاملساهمون في اجتماعات الجمعية الع

ً.امةأرباح وفق سياسات مجلس اإلدارة وتوصياته وكذلك موافقة الجمعية الع توزيعات عليها املستثمرون في الطرح مستحقة للحصول على

فيما يتعلق ألولى، إن ُوجدت، والسنوات املالية التالية، إن ُوجدت، املعلنة فيما يتعلق بالسنة املالية اأرباح األسهم يحق للمساهمين الحصول على 

 .امةوفق توصيات مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية الع ،بأسهم الطرح العام عند حصولهم عليها

ا للمستقبل، سوف تستهدف املجموعة معدل توزيع أرباح  ،وتوافر النقد ،تستند توزيعات األرباح السنوية إلى الربحية املحققة في تلك الفترة
ً
واستشراف

ً.من األرباح السنوية املستقبلية %60و %40تراوح ما بين ت سنوية نقدية

 :(2015 – 2012املالية )فيما يلي توزيعات األرباح النقدية للسنوات 

ً
2015ً.املدققة لعام  البيانات املاليةو 2014و 2013و 2012استثمار القابضة لألعوام االفتراضية املجمعة ملجموعة  البيانات املاليةاملصدر: 

2015 2014 2013 2012    لاير    ط ي

  ز      أل   ح      28,343,516     127,164,327      25,397,303     126,892,596
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 اإلدارة والحوكمة

 الحالية: الطرحكما في تاريخ نشرة  لشركة مجموعة استثمار القابضةيوضح الرسم التخطيطي التالي الهيكل اإلداري وأقسام األعمال الداخلية 

 و الدارة العليا مجلس اإلدارة

ًعضو مجلس إدارة تنفيذي )ُيشار إليهم بلفظ "األعضاء التنفيذيين"(. 11تقع إدارة الشركة على عاتق مجلس اإلدارة الذي يتكون حالًيا من 

وسيهتمون بأمور من بينها  ،األشخاص ذوي الخبرة في مجال املقاوالتأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين من  3ستنتخب الشركة عقب قبول اإلدراج 

ًحقوق مساهمي األقلية وحوكمة الشركة.

ن املؤسسون أول مجلس إدارة يتكون من األشخاص التالي  :ة أسمائهموبموجب الوثائق التأسيسية للشركة، فقد عيَّ

 الرئيس -سعادة غانم سلطان الهديفي الكواري  .1

 الخبرة العملية:

 وزير دولة. •

 رئيس جهاز مباحث أمن الدولة. •

 وكيل وزارة الداخلية. •

 .1977رئيس مجلس إدارة تريلكو املحدودة منذ تأسيسها سنة  •

ً.2003رئيس مجلس إدارة مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •

 نائب الرئيس )ابن الرئيس( –خالد غانم سلطان الهديفي الكواري  .2

 الخبرة العملية:

 (.1996 –1979ًفي وزارة الداخلية )ضابط متقاعد  •

 .2003عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •

 املؤهالت العلمية:

ً.1983خريج سنة  –حاصل على دبلوم في علوم الشرطية من كلية درهام الشرطية  •
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 عضو )ابن الرئيس( –عبد الرحمن غانم سلطان الهديفي الكواري ً.3

 الخبرة العملية:

 (.1996 –1979ًمتقاعد في وزارة الداخلية القطرية )ضابط  •

 .2003عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •

 املؤهالت العلمية:

ً.1983خريج سنة  –علوم الشرطية من كلية درهام الشرطية الحاصل على دبلوم في  •

 عضو )ابن الرئيس( -محمد غانم سلطان الهديفي الكواري ً.4

 ملية:الخبرة الع

 (2003 –1988ًرائد سابق في وزارة الداخلية )  •

 .2003عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •

 املؤهالت العلمية:

خريج  -، املعهد التكنولوجي العالي، جمهورية مصر العربية ةبكالوريوس في إدارة األعمال التكنولوجية و املعلومات، شعبة محاسب •

ً.2000سنة 

 عضو )ابن الرئيس( -سلطان غانم سلطان الهديفي الكواري ً.5

 الخبرة العملية:

 (2012 –1997ًوزارة الخارجية ) •

 (2010رئيس مكتب سمو األمير للشؤون الخاصة )منذ  –الديوان األميري  •

 .2003عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •

 املؤهالت العلمية:

 1996 –ًإدارة أعمال من جامعة قطر •

ً.2001خريج سنة  -ماجستير من جامعة وستمنستر، بريطانيا، دراسات الدبلوماسية  •

 عضو )ابن الرئيس( -عبدهللا غانم سلطان الهديفي الكواري ً.6

 الخبرة العملية:

 (.2015وزارة الخارجية )منذ  •

 قناة الجزيرة الرياضية. •

 الخدمة الوطنية الدفعة األولى. •

 .2003ة الهديفي منذ تأسيسها سنة عضو مجلس مديرين مجموع •

 املؤهالت العلمية:

ً.2012خريج سنة  –بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بلموث  •

 عضو )ابن الرئيس( -عبد العزيز غانم سلطان الهديفي الكواري ً.7

 الخبرة العملية:

 (.2013 –2011ًمدير عالقات في قسم الشركات ) –موظف في بنك قطر الدولي  •

 حتى األن(. –2015ًاملراسم األميرية ) –موظف في الديوان األميري  •

 حتى األن(. - 2011عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي ) •

 املؤهالت العلمية:

ً.2011خريج سنة  –بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة بلموث  •

 عضو )ابن الرئيس( -حمد غانم سلطان الهديفي الكواري ً.8

 الخبرة العملية:

 (.2006 –2000ًالقوات املسلحة القطرية ) في ضابط •

 .2003عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •



 

138 

ًعنوان جميع أعضاء مجلس االدارة هو:

ًمبنى الهديفي، شارع سلوًى

3988ًص.ب 

 44681810 (974+)هاتف: 

ًالدوحة، قطر

ً  

 املؤهالت العلمية:

ً.2000خريج سنة  -دبلوم علوم عسكرية من األكاديمية العسكرية، ساندهيرست، لندن، ذا رويال ميليتيري أكاديمي  •

 تنفيذي للمجموعةعضو و الرئيس ال –وائل موس ى إشتية ً.9

 الخبرة العملية:

 2008الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ تأسيسها سنة  •

 .2003عضو مجلس مديرين مجموعة الهديفي منذ تأسيسها سنة  •

 .1989العضو املنتدب لشركة تريلكو املحدودة منذ سنة  •

 (.1989 –1978ًمهندس أول ) –قطر للبترول  •

 (.1978 –1977ً) مهندس -بنك التنمية الصناعية، األردن  •

 (.1977 –1972ًمهندس ) –سلطة الكهرباء األردنية، األردن  •

 املؤهالت العلمية:

ً.1972خريج سنة  -بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الشرق األوسط التقنية، تركيا  •

 عضو ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة –خليل جبرا دغباج ً.10

 الخبرة العملية:

 .2010ستثمار القابضة و مجموعة الهديفي منذ ائيس التنفيذي ملجموعة نائب الًر •

 (.2010 –2008ًستثمار القابضة )ارئيس الشؤون املالية ملجموعة  •

 (.2010 –2005ًرئيس الشؤون املالية ملجموعة الهديفي ) •

 (.2005 –1998ًرئيس الشؤون املالية في شركة تدمر للمقاوالت و العقارات ) •

 (.1998 –1995ًشركات أميريكانا، األردن ) مراقب مالي في •

 .عضو مجلس ادارة شركة بن عمران للتجارة و املقاوالت •

 .عضو مجلس ادارة  شركة كيو اوتو •

 املؤهالت العلمية:

ً.1995خريج سنة  -بكالوريوس محاسبة من جامعة بغداد  •

 عضو –وفا عصام صوفان ً.11

 الخبرة العملية:

 .2006لسويدي للكابالت منذ تأسيسها سنة شريك مؤسس و مدير في شركة ا •

 .2006شريك مؤسس و مدير في الشركة املتحدة لألنظمة الهندسية منذ تأسيسها سنة  •

 .2002شريك مؤسس و مدير في الشركة املتحدة للتوريدات منذ تأسيسها سنة  •

 (.2002 –1983ًمدير عام شركة صوفان إخوان، األردن ) •

 (.1983 –1977ًإخوان، األردن )مدير مبيعات في شركة صوفان  •

 املؤهالت العلمية:

ً.1976خريج سنة  -دبلوم في الهندسة الكهربائية من كلية بورنموث، اململكة املتحدة  •
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 املكافآت

واملكافآت املنبثقة عن مجلس اإلدارة  تقترحها لجنة الترشيحات الشركة داءأإدارة املجموعة مكافآت سنوية تقديرية على أساس مجلس ستحق ي

ق عليها الجمعية الع ًالسنوية. امةوتصّدِّ

صافي األرباح، طاملا لم تتكبد الشركة أي من  %10و %5إدارية تتراوح بين  التابعة  مكافأتشركات الويتلقى كبار املسؤولين التنفيذيين/املدراء العامين ب

ًخسائر متراكمة من السنوات السابقة.

 مجلس اإلدارةمهام 

ل التي مع مراعاة االختصاصات املقررة للجمعية العامة في النظام األساس ي للشركة، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع السلطات الالزمة للقيام باألعما

حدود اختصاصه، أن يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو باإلشراف على وجه من وجوه نشاط يقتضيها غرض الشركة، ويكون له في 

ًالشركة.

 من بينها ما يلي:
ً
ًتتضمن مهام وأدوار مجلس اإلدارة أمورا

 .ًتحديد أهداف املجموعة ورسالتها ورؤيتها

 ًاملين.وضع سياسة للشركة في األمور املتعلقة باالستثمار والتمويل والع

  ًوبيع األصول والنفقات الكبيرة. ،واملشاريع املشتركة ،واالستثمارات الكبرى  ،ستراتيجيات املجموعةااعتماد

 .ًاملسؤولية العامة عن الوضع املالي للمجموعة

 .ًوضع هيكل حوكمة الشركات وإدارة املخاطر

 ملصروفات واعتماد حدود املسؤوليات والتفويضات ذات الصلة السنوية ومراقبة ا املوازنةاعتماد السياسات واإلجراءات وخطط األعمال و

ًبها.

  .ًالرقابة على لجان مجلس اإلدارة والتزام املجموعة بتطبيق القوانين والتشريعات واإلرشادات املعمول بها

  ًالتعويض وإقالة اإلدارة التنفيذية. و  املحافظة عليهم،وسياسة للموظفين وضع معايير األداء

 ًإلدارة التنفيذية.تعيين فريق ل

األول  امةسيتولى املساهمون ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة بعد الطرح، وسيخوضون االنتخابات )أو إعادة انتخابهم( من خالل اجتماع الجمعية الع

انعقاد  بعد عملية الطرح، لفترة قابلة للتجديد ملدة ثالث سنوات أو أقل )ال تقل عن سنة(، وفق ما يحدده مجلس اإلدارة. ويشترط النظام األساس ي

ماع عادي. قد يدعو اجتماعات مجلس اإلدارة ستة مرات على األقل في السنة. يتم االتفاق على موعد مؤقت النعقاد االجتماع املقبل في نهاية كل اجت

ًرئيس مجلس اإلدارة النعقاد اجتماعات أخرى أو بناء على طلب من عضو آخر بمجلس اإلدارة.

 امةالجمعية الع

دارة، ويجب أن إلاين يحددهما املجلس بعد موافقة للذقل في السنة، وفي املكان والزمان األدارة مرة على اإلتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس ا

 لك.لذدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلنعقاد خالل الشهور األربعة التالية لنهاية السنة املالية للشركة. و ملجلس ايكون اال

 فإذلك مراقب الحسابات،ذليه إدارة دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب إلعلى مجلس ا
 
ا لم يقم املجلس بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يوما

 من إلدارة، ويجب على اإلب، جاز ملراقب الحسابات توجيه الدعوة مباشرة بعد موافقة امن تاريخ الطل
 
دارة أن تبت في الطلب خالل خمسة عشر يوما

ًتاريخ استالمه.

، ( من رأس املال%10لك مساهم أو مساهمون يملكون ما ال يقل عن )ذليه إلك دعوة الجمعية العامة لالنعقاد متى طلب کذويتعين على املجلس 

 من تاريخ الطلب، وذوألسباب جدية، و
 
دارة باملوافقة على طلب هؤالء املساهمين بتوجيه الدعوة على نفقة إلال قامت اإلك خالل خمسة عشر يوما

 من تاريخ استالم الطلب، ويقتصر جدول األعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.
 
 الشركة خالل خمسة عشر يوما
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 تضارب املصالح

ي عالقة )وهو ما ذبرام الشركة ألية صفقة تجارية مع أطراف أو أطراف بإجراءاتها العامة التي تتعلق إالشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وعلى 

ال إي عالقة ذبرام أية صفقة تجارية مع طرف إ، وفي جميع األحوال، ال يجوز للشركة ي عالقة(ذيعرف بسياسة الشركة العامة فيما يتعلق باألطراف 

فصاح، وأن إلنصاف و اإلات العالقة، ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية و اذمع املراعاة التامة لسياسة الشركة املتعلقة باألطراف 

 ات عالقة من قبل الجمعية العامة للشركة.ذتتطلب املوافقة على أية صفقة مع طرف 

 مجلس بأعضاء له عالقة ذي طرف أّيً أًو إدارتها مجلس أعضاء وأحد الشركة بين تجارية صفقة أّيً أًو مصالح بتضارب تتعلق مسألة أية طرح حال في

ً له يحّقً اًل الذي املعنيًّ العضًو غياب في املوضوع مناقشة يجب فإنه املجلس، اجتماع خالل اإلدارة،
 
 وبأي الصفقة، على التصويت في املشاركة مطلقا

ً الصفقة، تتّمً أن يجب حال
 
ً تتضّمن أاًل ويجب بحت، تجارّيً أساس وعلى السوًق ألسعاًر وفقا

 
 .الشركة مصلحة تخالف شروطا

 هذه تلي التي العامة الجمعّية في بالتحديد إليها ُيشاًر أن ويجب للشركة، السنوّيً التقريًر في الصفقات هذه عن اإلفصاح يجب األحوال، جميع في

ً.التجارية الصفقات

 تداوًل تنظم واضحة وإجراءات قواعد الشركة تعتمد أن ويجب األخرى، املالّية وبأوراقها الشركة أسهم في املجلس أعضاء تداوًل عن اإلفصاح يجب

ً.الشركة أسهم في واملوظفين اإلدارة مجلس أعضاء

 حوكمة الشركة

املساهمة املدرجة في السوق  حوكمة الشركات نظامفي  اتعتزم الشركة بعد قبول اإلدراج االلتزام بجميع شروط حوكمة الشركات املنصوص عليه

أو  "هو نظام "امتثالالحوكمة  ان نظامهيئة قطر لألسواق املالية أو في بيانات حوكمة الشركات الدورية التي تصدرها الشركة.  الرئيسية الصادر عن

وإلى املدى الذي يجعلها فيه، عليها  شروط املنصوصالعدم االلتزام ب النظاميتسنى بموجبه ألي شركة يسري عليها هذا  ،"عدم االمتثال توضيح"

ً.بالنظامتفصح صراحة عن سبب عدم التزامها 

على تقديم رؤية دقيقة ومفصلة ومالئمة لألعمال بجميع  يتركزيتوفر لدى الشركة إطار عمل لحوكمة الشركات وإدارة املخاطر وإعداد التقارير املالية 

ًإطار العمل الشامل هذا من إطار عمل قوي لسياسات الحوكمة والضوابط إلى جانب وجود:املناطق التي تعمل بها وأقسام أعمالها. ويتألف 

 .ًمعايير واضحة لحماية املوجودات والحفاظ عليها

 .ًإجراءات التزام مفصلة ونافذة

 .ًمصفوفة لتصاريح اإلنفاق واضحة املعالم

 .ًإجراءات لضمان املساءلة واإلفصاح في الوقت املناسب

 ًوك وسياسات تضارب املصالح.مدونة قواعد السل

 .ًواجبات ومسؤوليات وصالحيات أعضاء مجلس اإلدارة محددة بوضوح

 مراجعة اإلدارة ومجلس اإلدارة

شرك الشركة
ُ
وعلى نحو  ،واألداء التشغيلي في الوقت املناسب ،أفراد من القيادة العليا للشركة ورؤساء األقسام لتقييم اتجاهات العمل ،بشكل عام ،ت

. ،دقيق
ً

 عن تحقيق رؤية أفضل فيما يتعلق باألداء املالي مستقبال
ً

 فضال

 لجان مجلس اإلدارة

لت هذه الل ِّ
ّ
ك

ُ
لت الشركة عدًدا من لجان مجلس اإلدارة، بغية التحقق من اتباع اإلدارة ملبادئ حوكمة الشركات في سياق عملياتها. ش

َّ
جان مع وضع شك

. ويتعين أن تكون صالحيات اللجان في عمومها ذات طبيعة استشارية، مع تقديم ل من هذه اللجانلك مهام وصالحيات ومسؤوليات واضحة املعالم
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لشركة ايتوفر لدى جميع التوصيات التي تتطلب اعتماد مجلس اإلدارة من خالل رئيس املجلس ملراجعتها واتخاذ القرار بشأنها ثم التصديق عليها. و

 عدد
ً
ومع ذلك فإن مجلس  ،ولجنة الترشيحات واملكافآت ،ولجنة التدقيق ،ولجنة املخاطر ،لي: اللجنة التنفيذيةمن اللجان الوظيفية من بينها ما ي ا

مة لعمليات الشركة بوجه عام بما في ذلك جميع االقتراحات التي تقدمها اللجان املختلفة ظاإلدارة مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع القرارات املن

 لتلك اللجان: . وفيما يلي توضيح أوتوص ي بها
ً
ًكثر تفصيال

 اللجنة التنفيذية

يكمن دور هذه و ستراتيجيات مالئمة ملجلس اإلدارة. اتعمل اللجنة التنفيذية كهيئة استشارية في جميع املسائل بحيث تهدف بشكل رئيس ي إلى تقديم 

ومناقشة التدابير الالزمة ملعالجة أي قضايا عالقة. باإلضافة الى ذلك،  ،استعراض األنشطة والخطط الشاملة للعمليات واالستثمارات فياللجنة 

ًوالخطط وتتابعها وكذلك التقارير اإلدارية. املوازنةتستعرض هذه اللجنة 

ًآلتي:اللجنة التنفيذية لجنة دائمة مؤلفة من أعضاء مجلس االدارة، تساعد مجلس اإلدارة في أداء مسؤولياته الرقابية فيما يخص اوتعتبر 

  ًفي اجتماع مجلس اإلدارة املقبل. عن ذلكاتخاذ قرارات عاجلة فيما يتعلق بعمليات الشركات القابضة والشركات التابعة لها، ويتعين اإلبالغ

  الخاصة باملجموعة، وذلك شريطة موافقة مجلس  االستثماراألصول االستثمارية للمجموعة، وتكون اللجنة مسئولة عن صياغة سياسات

ًمن أجل تعزيز تلك السياسات.  لالستثمارتوجيهية  مبادئرة عليها، ووضع اإلدا

  ًللتحقق من االمتثال لتوجيهات وسياسات االستثمار وتحقيق األهداف مع مرور الوقت.الشركات التابعة تقوم اللجنة بمراقبة إدارة

 لجنة إدارة املخاطر

يرتكز على تقديم رؤية دقيقة ومفصلة ومالئمة للمخاطر  ،وإعداد التقارير املالية ،وإدارة املخاطر ،يتوفر لدى الشركة إطار عمل لحوكمة الشركات

 وداملقترنة بالعمل على مستوى كافة أقسام العمل. ويتألف إطار العمل الشامل هذا من إطار عمل قوي لسياسات الحوكمة والضوابط إلى جانب وج

ً:اآلتي

 ًوالحفاظ عليها. معايير واضحة لحماية املوجودات

 ًإلى جانب أدوات للقياس واملراقبة. ،سجل مخاطر مفصل

  ًلتزام مفصلة ونافذة.إإجراءات

  ًاإلنفاق. بشأن موافقاتمنظومة واضحة املعالم

 .ًإجراءات لضمان املساءلة واإلفصاح في الوقت املناسب

 .ًمدونة قواعد السلوك وسياسات تضارب املصالح

  أعضاء مجلس اإلدارة محددة بوضوح.واجبات ومسؤوليات وصالحيات 

ًلجنة التدقيق 

 و بشكل ربع سنوي مراقبة امتثال املجموعة لسياسات مجلس اإلدارة وللقوانين واللوائح املعمول بها.  التدقيقعلى لجنة  يتوجب
ً
إلى  تعمل اللجنة جنبا

، اعتماد خطة التدقيقويقع ضمن نطاق مسؤولية لجنة على حد سواء.  على الصعيدين الداخلي والخارجيحسابات املجموعة،  مراقبيجنب مع 

وتقييم النتائج وخطط العمل التي قام  ،واستعراض سياسات الرقابة الداخلية ،وضمان مدى مالءمة نظام الرقابة الداخلي وفاعليته ،سنوية تدقيق

ًاملجموعة. مراقبو حساباتعلى وضعها 
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العام في الحسابات والتقرير السنوي للشركة على النحو الذي تتطلبه القوانين واللوائح املعمول  خالل التدقيقيجوز اإلفصاح عن مهام وأنشطة لجنة 

بشكل سنوي. ومن املقرر أن تظل املسؤولية املطلقة الستعراض واعتماد  التدقيقيتولى مجلس اإلدارة استعراض نطاق اختصاصات لجنة و بها. 

تعينه  مراقب حساباتمسؤولة عن ضمان أن أي  التدقيقستكون لجنة ، كما ق مجلس اإلدارة بشكل دائماملرحلية والسنوية على عات البيانات املالية

 عن الشركة أو املؤسسين.
ً
 مستقال

ً
ًالشركة مستقبال

 لجنة الترشيحات واملكافآت

وباقي موظفي  ،األخرى املتعلقة باإلدارةتختص هذه اللجنة بالتعامل مع جميع سياسات املوظفين والتعويض، والهيكل التنظيمي، وجميع املسائل 

ًاملجموعة.

ًاستعراض التوصيات وتقديمها ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بمسائل املكافآت التالية: في دور اللجنةويكمن 

  ًالتنفيذيين.املوظفين سياسة مكافآت

 لرئيس املالي، وجميع كبار املديرين التنفيذيين الذين املكافآت )وتشمل مقاييس األداء وأهدافه( للمدير اإلداري، وأي مدير تنفيذي آخر، وا

ًيتبعون مباشرة املدير اإلداري أو الرئيس التنفيذي. 

  ًاألسهم. ملكية خطط الحوافز/املكافآت التنفيذية وخطط الحوافز القائمة على

 .ًمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

 .ًأي مزايا تقاعد

 والسياسات الخاصة بإنهاء العمل فيما يتعلق باملديرين غير التنفيذيين، واملدير  ،وقياس األداء املوظفين ،حتفاظ بإلاو  ،سياسات التعيين

ًنفيذي.اإلداري، وأي مدير تنفيذي آخر، والرئيس املالي، وجميع كبار املديرين التنفيذيين الذين يتبعون مباشرة املدير اإلداري أو الرئيس الت

  ًاملجموعة. جالتساإلفصاح عن املكافآت في

  واستعراض تقييم أداء املدير اإلداري لجميع كبار املسئولين التنفيذيين  ،العمليات واملعايير التي يتم من خاللها تقييم أداء املدير اإلداري

ًالواقعين مباشرة تحت سلطة املدير اإلداري أو الرئيس التنفيذي. 

 ًفردين.نس اإلدارة ككل، ولجان مجلس اإلدارة، واألعضاء مالعمليات واملعايير التي يجري من خاللها تقييم مجل

يقوم مجلس اإلدارة على توجيه سياسة املكافآت التنفيذية للشركة املتعلقة بمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ويعتمدها املساهمون في وبدوره، 

شركات الاملديرين التنفيذيين بها، وليس من خالل و. تدفع الشركة بشكل مباشر جميع املكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة امةالجمعية الع

ً. التابعة

 إطار إعداد التقارير املالية وإدارة املخاطر

تدقيقها أو مراجعتها أو تقديمها على مسؤولية ومن املفترض  ،السنوية للشركة طبًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية البيانات املاليةيتم إعداد 

 وفق الشركة
ً
ًهيئة قطر لألسواق املالية. نظام طرح وإدراج األوراق املالية الصادر عنتطلبات مل ا
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 الخارجي التدقيق

ًن الشركة ومؤسسيها.خارجيين مستقلين ع مدققي حساباتاملالية بشكل سنوي من جانب  بياناتهاتقوم الشركة بالترتيب لتدقيق  

 السنوية للمساهمين امةالجمعية الع

 بأول بجميع التطورات الرئيسية داخل الشركةب تقوم الشركة
ً
وتعزيز مشاركة  ،سنوي  ماليوذلك من خالل تقديم تقرير  ،إخطار املساهمين أوال

ً. للشركة امةالعللجمعية السنوي  االجتماعاملساهمين غير املؤسسين في 

 الشركة تقرير حوكمة

 
ً
هيئة قطر لألسواق  ملتطلبات نظام حوكمة الشركات املساهمة املدرجة الصادر عنتعتزم الشركة إصدار تقرير حوكمة للشركة في كل سنة مالية وفقا

ًاملالية.

 أسهم أعضاء مجلس اإلدارة

 لعدد 
 
 في الشركة، ومالكا

 
( سهم من أسهم الشركة، يتم إيداعها في أحد 10,000)يشترط على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون مساهما

 من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي 
 
مدة العضوية، البنوك املعتمدة، خالل ستين يوما

كام و القوانين املعمول بها و ما ينص عليه النظام األساس ي للشركة مع مراعاة األح ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

 بالنسبة للحد االعلى لتملك االسهم.

 اإلدارة التنفيذية

ًذلك املناصب الرئيسية اآلتية: فيفريق إدارة تنفيذية من املهنيين املؤهلين ذوي الخبرة، بما التابعة شركات التمتلك كل من الشركة و 

 عن إدارة املجموعة بوجه عام.  الرئيس التنفيذيً•
 
ًللمجموعة، ويكون مسؤوال

 عن ااًلًؤ، ويكون مسلمجموعةالرئيس املالي لً•
 

ًستراتيجية املالية والشؤون املالية باملجموعة.وال

ً:استثمار القابضة ملجموعةويوضح الرسم التخطيطي أدناه الهيكل اإلداري التنفيذي 

 ع       يذ ف       ئ   

        ئ  

 

          ئ   

           

 

    ث          ع     إ
  ث                    إل 

 

يذ ف       ئ    بئ  

 ع      

    غ            

ً

ًاألشخاص التالية أسماؤهم املناصب الرئيسية للمجموعة:يشغل 

ًالرئيس التنفيذي للمجموعة  -السيد وائل موس ى اشتية 
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. كان للسيد وائل دور القيادة في تحقيق تحول ونمو كبيرين في املجموعة على مدار 2008يشغل السيد وائل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 

ً الثماني
 
منصب املدير اإلداري بمجموعة تريلكو  سنوات املاضية، وقد بذل كل ما في وسعه لتطوير قدرات املجموعة وخبراتها. ويشغل السيد وائل أيضا

ًأنقرة. -. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الشرق األوسط التقنية 1989منذ عام 

ًويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة. -السيد خليل جبرا دغباج 

حيث كان يشغل  ،. وقد بدأ السيد خليل مسيرته مع مجموعة استثمار القابضة2010السيد خليل هو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 

ا عضو مجلس إدارة. وهو حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة بغداد با2005منصب الرئيس املالي للمجموعة في عام  لبعض  لعراق. وهو أيض 

ً.( شركة كيو اوتو2( شركة بن عمران للتجارة و املقاوالت، و )1و هي ) الشركات الخاصة في الدوحة

ًالرئيس املالي–السيد بنان سرحان 

وقيادة اإلدارات املالية واملحاسبية لكل ، االستحواذللمجموعة. وهو املسئول عن العمليات املالية، وعمليات  الرئيس املالييشغل السيد بنان منصب 

  15من الشركات التابعة. وبفضل خبرته التي تزيد عن 
ً
من تقديم املشورة للعمالء في مجال الصفقات إلى قيادة االستراتيجية املالية  املمتدة عاما

 فيحاصل على درجة البكالوريوس السيد سرحان ستراتيجية املالية للمجموعة. و للشركات في الشرق األوسط، سيواصل السيد بنان قيادته لال 

ًاملحاسبة من جامعة اليرموك باألردن.

 التابعةشركات لاملديرون التنفيذيون ل

ً:التابعةشركات ليوضح الرسم التخطيطي التالي املديرين التنفيذيين ل

ً

 ذ م م. الهندسة اإللكتروميكانيكية الحاج عضو منتدب لشركةالسيد أتوم 

. وكان 2005ذ م م. وقد انضم السيد أتوم للعمل إلى املجموعة في عام  الهندسة اإللكتروميكانيكية يشغل السيد أتوم منصب عضو منتدب لشركة

. وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة 2003يشغل سابقا منصب رئيس قسم الكهرباء لشركة انتر برايم للهندسة واملقاوالت في لبنان في عام 

ًالكهربائية من جامعة بيروت العربية وعضًو
 
ًفي نقابة املهندسين ببيروت. ا

  االداري لشركة تريلكو و املدير  الرئيس التنفيذي للمجموعة -السيد وائل موس ى اشتية 

. كان للسيد وائل دور القيادة في تحقيق تحول ونمو كبيرين في املجموعة على مدار 2008يشغل السيد وائل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 

ً الثماني
 
صب املدير اإلداري بمجموعة تريلكو من سنوات املاضية، وقد بذل كل ما في وسعه لتطوير قدرات املجموعة وخبراتها. ويشغل السيد وائل أيضا

ًأنقرة. -. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الشرق األوسط التقنية 1989منذ عام 

ً.لشركة املتحدة للتوريدات ذ م م الرئيس التنفيذي –السيد وفا صوفان 

عاًما في إدارة  37. ويتمتع بخبرة تزيد عن 2002نوفمبر  فيويشغل منصب مدير لها منذ بدء عملها  ،السيد وفا صوفان هو شريك مؤسس بالشركة

في  إخوانوقد شغل منصب املدير اإلداري لشركة صوفان  جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط. فيمجال الهندسة املتخصصة  فيمختلف الشركات 

ًالكهربائية وإدارة األعمال من جامعة ويلز. الهندسة فيوهو حاصل على دبلومة  عمان باألردن.
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 املدير العام لشركة تريلكو ملواد البناء ذ م م. -السيد عالء أيوب

، واملسؤول عن اإلشراف على عمليات املجموعة .م.م.شركة تريلكو ملواد البناء ذ مؤسس يوهو أحد  ،2008أغسطس  فيانضم السيد عالء للمجموعة 

 حيث تمكن من تأسيس مصنع إلعادة تدوير البالستيك بنجاح. ،سابًقا منصب املدير العام لشركة التجارة والتنمية املتكاملةمنذ ذلك التاريخ. وشغل 

 التصميمات الداخلية من جامعة عمان باألردن. فيوهو حاصل علي دبلومة 

 املدير العام لشركة واتر ماستر ذ.م.م )قطر(. -ري يبو  بيير  السيد

وشغل سابًقا منصب الرئيس  وهو املسئول عن عمليات الشركة. ،2006هو املدير العام لشركة واتر ماستر )قطر( ذ م م منذ عام بيير بويري السيد 

. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في 2013في عام  رابطة سالمة برك السباحة والنوادي الصحيةالتنفيذي ملجموعة املياه القابضة، ورئيس 

ا على شهادة املاجستير في الهندسة البيئية وإدارة املشروعات من جامعة ليدز  الهندسة الكهربائية  -من الجامعة األمريكية ببيروت، وحاصل أيض 

ًاململكة املتحدة.

 الهندسية ذ.م.م. املتحدة لألنظمةمدير عام للشركة  –السيد محمد علي 

محمد منصب كبير مهندس ي التطبيق بمؤسسة جمعة املاجد لألعمال . وقد شغل السيد 2005للعمل باملجموعة عام  يانضم السيد محمد عل

وهو  ،األردن –الكهروميكانيكية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من جامعة البلقاء التطبيقية. عمان 

 ، باإلضافة إلى عضويته بقسم الكهرباء والطيران بالرابطةو مقرها أمريكا ئقعضو في نقابة املهندسين األردنيين والرابطة الوطنية للوقاية من الحرا

ً.ذاتها

 قطر ذ.م.م. -املدير العام لشركة دباس للمقاوالت  -السيد فريد انطون 

وهو القائم على  ،قطر ذ.م.م. -وهو أحد الشركاء املؤسسين لشركة دباس للمقاوالت  ،2005سنة  في استثمار القابضة التحق السيد/ فريد بمجموعة

 2000وتمت ترقيته في عام  1998عام  فيشركة سلكوم  فيقبل ذلك، بدأ العمل  بالشركة منذ بدء عملها. كبيراإدارة عمليات الشركة حيث حقق نمًوا 

الشركة وتفاوض مع العمالء  فيحيث تولى إدارة عمليات الشركة، وأسس أنظمة التقارير  ليصبح املدير اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا

بالواليات املتحدة األمريكية  استرًنالهندسة امليكانيكية من جامعة نورث  فيبخصوص العقود. وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم  املختلفين

 توليدو بكندا. الهندسة امليكانيكية من جامعة فيوماجستير العلوم 

  مدير عام لشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ م م –يهم شيخ السوق أالسيد 

 معا 35بخبرة تزيد عن يهم أ. يتمتع السيد 2005هو املدير العام وأحد املؤسسين بشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة منذ عام يهم أالسيد 
ً
في  ا

كما  رئيس قسم الهندسة بالشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين.يهم أوقد شغل السيد  مجال املقاوالت واالستشارات والتأمين في الشرق األوسط.

ًأنه يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة دمشق، سوريا.

ً



 

146 

 (ون الحالي ون املساهماملؤسسون )

 سهم تقتصر أسماء املؤسسين املوضحة فيما يلي على املساهمين بالشركة فقط قبل الطرح، وسيقتصر األمر عليهم فيما بعد فيما يتعلق بحق بيع األ 

 :على أساس تناسبي في الطرح

 )%( نسبة امللكيةً(املساهمين) املؤسسين أسماء
مجموع عدد 

 السهم العينية
 العنوان الجنسية

سلطان الهديفي  سعادة غانم بن .1

ًالكواري 
ًقطرًي50.4556%ً41,877,927ً

 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًأردني20,334,236ًً%24.4991ًوفا عصام صوفان .2
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية1,820,780ًً%2.1937ًسارة جاسم محمد البوعينين .3
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية1,820,780ًً%2.1937ًموزة شاهين سعد ربيعة الكوارًي .4
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية1,820,780ًً%2.1937ًعهود كريم واصل الدعجاني .5
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي1,213,853ًً%1.4625ًعبدهللا غانم سلطان الهديفي الكواري  .6
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

عبدالعزيز غانم سلطان الهديفي  .7

ًالكواري 
ًقطرًي1.4625%ً1,213,853ً

 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

عبدالرحمن غانم سلطان الهديفي  .8

ًالكواري 
ًقطرًي1.3894%ً1,153,161ً

 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي1,153,161ًً%1.3894ًسلطان غانم سلطان الهديفي الكواري  .9
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي1,153,161ًً%1.3894ًحمد غانم سلطان الهديفي الكواري  .10
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي1,092,468ًً%1.3162ًخالد غانم سلطان الهديفي الكواري  .11
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي1,031,775ًً%1.2431ًمحمد غانم سلطان الهديفي الكواري  .12
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًلبنان740,078ًً%0.8917ًمجموعة املياه القابضة  .13
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًأردني682,231ًً%0.8220ًخليل جبرا دغباج .14
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًحصة غانم سلطان الهديفي الكواري  .15
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًنورا غانم سلطان الهديفي الكواري  .16
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًلطيفة غانم سلطان الهديفي الكواري  .17
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًالعنود غانم سلطان الهديفي الكواري  .18
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 
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 )%( نسبة امللكيةً(املساهمين) املؤسسين أسماء
مجموع عدد 

 السهم العينية
 العنوان الجنسية

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًعائشة غانم سلطان الهديفي الكواري  .19
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًفاطمة غانم سلطان الهديفي الكواري  .20
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًلولو غانم سلطان الهديفي الكواري  .21
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرية606,926ًً%0.7312ًمريم غانم سلطان الهديفي الكواري  .22
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًأردني284,263ًً%0.3425ًوائل موس ى اشتية .23
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًلبناني266,549ًً%0.3211ًأتوم حسين الحاج .24
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًغانم خالد غانم الهديفي الكواري  .25
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًجبر خالد غانم الهديفي الكواري  .26
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

غانم عبد الرحمن غانم الهديفي  .27

ًالكواري 
ًقطرًي0.0731%ً60,692ً

 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًغانم محمد غانم الهديفي الكواري  .28
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًراشد محمد غانم الهديفي الكواري  .29
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًعبد هللا محمد غانم الهديفي الكواري  .30
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًالكواري غانم سلطان الهديفي  .31
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

ًقطرًي60,692ًً%0.0731ًناصر حمد غانم الهديفي الكواري  .32
 3988ص.ب. 

ًقطر -الدوحة 

   83,000,000 %100 اإلجمالي

ً



 

148 

 األطراف ذات العالقة عامالتت

التي تخضع لسيطرة مشتركة مع الشركة أو أي من  االعتباريةالجهات والشركات الشقيقة )أي  الزميلةتشمل األطراف ذات العالقة تلك الشركات 

 كالتي تعد مال الجهات االعتبارية( وكبار املساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا والتابعةشركات ال
ً
  ا

ً
أو أعضاء مجلس إدارة. وعند  رئيسيا

كونها معاملة ذات صلة أم ال، يجب أن يؤخذ في االعتبار جوهر العالقة وليس  تقييم عالقة معينة كونها عالقة ذات صلة أم ال أو عند تقييم معاملة

ًشكلها القانوني فقط.

. يستعرض كل من مجلس اإلدارة و على أسس تجارية السياق الطبيعي ألعمالها فيمعامالت محددة مع األطراف ذات العالقة، التابعة شركات التبرم 

تسعير وغيرها من الشروط األساسية للمواد املرتبطة بمعامالت األطراف ذات العالقة ويعتمدونها لضمان إجراء واإلدارة التنفيذية العليا سياسات ال

ًاملعنية.التابعة شركة لمعامالت األطراف ذات العالقة على أساس االستقاللية التجارية بما يحقق املصلحة املرجوة ل

ً .بمحدوديتهاالتابعة شركات الشارك فيها كل شركة من تتصف معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة التي ت

 للسنوات األربع املاضية: معامالت مع أطراف ذات عالقةفيما يلي 

ً
ً.2015والبيانات املالية املدققة لعام  2014و 2013و 2012املصدر: البيانات املالية االفتراضية املجمعة للمجموعة للسنوات 

ً

2015 2014 2013 2012    لاير       
           ف ذ   ع            30,486,158         36,845,225         34,863,271         15,473,964

            ف ذ   ع             78,013,542         54,239,923         40,716,820         31,074,017

 ص   ف إ          ف ذ   ع              1,645,877           6,811,801           5,615,449             659,286

أ  ى     ف ذ   ع                       -                    -                    -             182,378

3% 7% 8% 6%        ئ               

8% 12% 16% 23%        ئ            ف          

1% 6% 9% 2%        ئ        ص   ف إ     



 

149 

 بورصة قطر

 يرسمتأسست بورصة قطر 
ً
تم تغيير  ،2009. وفي يونيو 1997مايو عام  26 فيوبدأت عملياتها  ،1995)باعتبارها سوق الدوحة لألوراق املالية( في عام  ا

منصب رئيس مجلس إدارة بورصة قطر. حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أمعالي الشيخ مسمى سوق الدوحة لألوراق املالية إلى بورصة قطر. ويشغل 

 . في قطر التنوع االقتصادي تحقيق مبدأو  ،تأسيس البورصة بهدف زيادة االستثمار املحلي واألجنبي داخل دولة قطروقد تم 

ن و و أنواع كنتيجة للتقدم الهائل الذي تحرزه بورصة قطر في تحسين الكفاءة التشغيلية في ظل وجود مبادرات رئيسية مثل تبني نموذج تداول ُمحّسِّ

أوامر جدية وعملية تسوية مجددة، تم رفع تصنيف بورصة قطر إلى "سوق صاعدة" من "سوق مبتدئة" لدى مؤسسة مورجان ستانلي اعتباًرا من 

ً.2014يو يون

 بت 2000( لسنة 13)بعض أحكام القانون رقمبتعديل  2014( لسنة 9)، صدر القانون رقم 2014في أغسطس  و 
ّ
 م استثمار رأس املال غير القطري ينظ

كحد أقص ى في رأس مال الشركات  %49. وتنص التعديالت على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين زيادة نسبة مساهمتهم إلى في النشاط االقتصادي

ُيعامل  املساهمة القطرية املدرجة في بورصة قطر. ويجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة املشار إليها بموافقة مجلس الوزراء. وعالوة على ذلك،

 رصة قطر.مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات املدرجة في بو 

 وهناك حال
ً
ًببورصة قطر.  ببورصة قطر وسوق الشركات الناشئة الرئيسيةمنصتا تداول تديرهما بورصة قطر: السوق  يا

 شركة، 44، أعلن بنك قطر األول إدراج جميع أسهمه في بورصة قطر. وهو األمر الذي جعل العدد اإلجمالي للشركات املدرجة يصل إلى 2016وفي أبريل 

للتداول في السوق. ويستعرض الجدول التالي بعض  شركة وساطة مرخصة 11وجود  لبورصة قطر مع الرئيسيةت املدرجة في السوق وهي الشركا

 : 2016 حتىو  2007األساسية لبورصة قطر للفترة من  البيانات

 (:2016-2007البيانات الرئيسية لبورصة قطر للفترة )

ًلكتروني للبورصة.إلالصادرة من قبل بورصة قطر واملوقع او التقارير الشهرية  2015 -2010املصدر: التقارير السنوية 

ً  

 السنة
 الصفقاتعدد 

(000) 

كمية األسهم 

املتداولة 

 )باملليون(

 األسهم قيمة

ريال  بامليار )

 قطري(

 السوقيرأس املال 

ريال  باملليار )

 قطري(

 الشركات املدرجة

  مؤشر تغير 

أسعار األسهم 

)%( 

2007ً1,811.8 3,411.3ً108.9ً347.7ً40ً34.31%ً

2008ً2,179.9ً3,893.5ً175.5ً279.0ً43ً28.12- %ً

2009ً1,690.1ً3,450.1ً92.2ً320.1ً44ً1.06%ً

2010ً1,024.1ً2,094.4ً67.2ً450.2ً43ً24.75%ً

2011ً1,119.1ً2,302.8ً83.4ً457.3ً42ً1.12%ً

2012ً881.6ً2,428.2ً70.7ً459.9ً42ً4.79- %ً

2013ً961.8ً1,937.5ً74.9ً555.6ً42ً24.17%ً

2014ً2,058.6ً4,439.9ً199.3ً676.8ً43ً18.36%ً

2015ً1,190.8ً2,302.4ً93.7ً553.2ً43ً15.11- %ً

)كما في  2016

ًيوليو(

621ً1,183.9ً40.6ً568.7ً44ً11.84%ً
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 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية

 

 

مملوكة من قبل كل من مصرف قطر املركزي  2014 ،في عامتم تأسيس شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية ، شركة مساهمة قطرية خاصة 

ًوبورصة قطر وقد حصلت على جميع التراخيص الالزمة من الجهات الرسمية في دولة قطر بما في ذلك هيئة قطر لألسواق املالية 

ً

ة حفظ وإدارة وامتالك ومقاصة وتسوية األوراق املالية ومشتقاتها وتقديم الخدمات املالية ذات الصلة وهي تشمل كذلك وتشمل أنشطة الشرك

( وتطبيق نظام اإلقراض واالقتراض، DvPتسجيل وقبول السندات الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها، وتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع )

ً(.IPO’s( واملشاركة في عمليات االكتتاب األولي )ETF’sملك املساهمين غير القطريين وتسجيل وقبول صناديق االستثمار )وإدارة ومتابعة نسب ت

ً

ركات املدرجة في البورصة تم كذلك ربط أنظمة بورصة قطر مع أنظمة الشركة إلنفاذ عمليات نقل امللكية بين البائعين واملشترين ألسهم الشًو

، عالوة على إجراء عمليات الرهن وفك من عمليات تحويل إرثي أو قانوني ديها جميع عمليات نقل امللكية التي تتم خارج القاعةم لتتالقطرية، كما 

ًالرهن على األسهم وغير ذلك من العمليات التي تتوالها حاليا إدارة التسجيل املركزي في بورصة قطر.
ً
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 وصف األسهم

 رأس املال

صَدر كما في تاريخ هذه ايتكون رأسمال الشركة 
ُ
  83,000,000 إلىريال قطري مقسمة  830,000,000من  لنشرةامل

ً
. وتبلغ القيمة االسمية للسهم سهما

ًجميع األسهم مدفوعة بالكامل.القيمة االسمية لرياالت قطرية. و  10الواحد 

سخ من عقد
ُ
 للنظام األساس ي. تتاح ن

ً
ل املعلومات الواردة فيما يلي ملخصا ِّ

ّ
شك

ُ
التأسيس والنظام األساس ي للشركة خالل فترة الطرح بفروع بنوك  ت

ً.وكذلك من خالل املوقع االلكتروني للشركة االكتتاب املشاركة في دولة قطر 

 حقوق املساهمين 

ًأحكام عامة

 متساوية في أصول الشركة وأرباحها
ً
مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية ولكل  ،يمنح كل سهم حامله )يشار إليه فيما يلي بلفظ "املساهم"( حقوقا

ًالعامة، ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه، وذلك وفقا للنظام األساس ي للشركة.

يكون سهم الشركة غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 

ًلة بالسهم. ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم.استعمال الحقوق املتص

ًتوزيعات األرباح

حتياطي يحدد النظام األساس ي للشركة نسبة الحد األدنى التي يجب توزيعها على املساهمين من األرباح الصافية بعد خصم االحتياطي القانوني وااًل

 للنظم والضوابط املعمول بها لدى الهيئة والسوق املالي. االختياري. ويستحق املس
 
علن الشركة عناهم حصته من األرباح وفقا

ُ
 توزيعات يجوز أن ت

 ملقترح  ،امةاألرباح بموجب قرار من الجمعية الع
ً
 مجلس اإلدارة، كما ال يكون املجلس ُملزموفقا

ً
األرباح الذي ينبغي توزيعه توزيعات بأن يوص ي بمبلغ  ا

 على ذلك، يجوز ملجلس اإلدارة أن يعلن عن  30ي سنة. ويتعين على مجلس اإلدارة تنفيذ أي قرار بإعالن توزيع األرباح في غضون في أ
ً
يوًما. وعالوة

ًإذا تبين له إمكانية ذلك من خالل أرباح الشركة املتاحة للتوزيع.يوص ي بتوزيعها األرباح املرحلية و 

فيما يتعلق  وكافية للوفاء اإلدارة قبل التوصية بتوزيع أي أرباح على املساهمين ضمان وجود احتياطيات مالئمةوبالرغم من ذلك، يتعين على مجلس 

أو قانونية أخرى يعتبرها مجلس اإلدارة ضرورية أو  اختياريةقانون العمل وأي احتياطيات شروط بااللتزامات ذات الصلة باالستهالك وأعمال التجديد و 

ًلدى الشركة. االحتفاظ بهااالحتياطيات وفق ما حدده مجلس اإلدارة هي االحتياطيات الوحيدة التي يتعين مناسبة. وتكون تلك 

 امةحقوق حضور اجتماعات الجمعية الع

أشهر من نهاية  أربعةمرة واحدة في السنة على األقل )في موعد ومكان يحدده املجلس(، في غضون  امةيدعو مجلس اإلدارة إلى عقد اجتماع جمعية ع

السنوية في التقارير التي يرفعها أعضاء مجلس اإلدارة  امةالسنوية"(. يجب أن تنظر الجمعية الع امةالسنة املالية )ُيشار إليه بلفظ "الجمعية الع

مبالغ األرباح التي يجب توزيعها على  وحساب األرباح والخسائر للسنة املالية السابقة، مع اتخاذ قرار بشأن امليزانية العموميةالحسابات وبيان  مراقبو 

وتحديد مكافآتهم. تنعقد كافة  ،حسابات للفترة املتبقية حتى نهاية السنة املالية املقبلة مراقبيالحسابات وإقالتهم وتعيين  مراقبيوتعيين  ،املساهمين

ًفي قطر. امةاجتماعات الجمعية الع

 امةعالجمعية الإجراءات انعقاد اجتماع 

( رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه في حالة غيابه )إن وبرئاسةمن ) دعوةبموجب  ،أو غير العادية العادية امة،الجمعية العجتماعات النعقاد ا يتم الدعوة

ل إليه القيام بهذه املهام.  أو أي عضو مجلس إدارة آخر ،وجد( تين، في صحيفتين يوميتين قطري انشرهعن طريق إلى املساهمين  ترسل هذه الدعوةُوكِّ

( 15، قبل املوعد املقترح لذلك االجتماع بـفترة قدرها )العربية، واملوقع االلكتروني للسوق املالي، واملوقع االلكتروني للشركةباللغة على األقل أحدهما

 على األقل.
 
ًيوما
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 امةالنصاب القانوني للجمعيات الع

بحضور عدد من املساهمين يمثلون نصف رأس املال على األقل، فإذا لم يتوفر النصاب  العادية امةيكتمل النصاب القانوني الجتماعات الجمعية الع

 ألحكام املادة
 
 التالية لالجتماع األول، وفقا

 
( من 121) في هذا االجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الخمسة عشر يوما

ًقانون الشركات التجارية.

، إال إذا حضره مساهمون يمثلون )ال يكون اجتماع الجمعي
 
( من رأس مال الشركة على األقل. فإذا لم يتوفر هذا %75ة العامة غير العادية صحيحا

 إذا
 
 التالية لالجتماع األول. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا

 
حضره  النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما

( من رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثالثين %50)مساهمون يمثلون 

 من التاريخ املحدد لالجتماع الثاني، ويكون االجتماع الثا
 
 كان عدد الحاضرينيوما

 
 أيا

 
تعلق االمر بٍاتخاذ قرار بشأن أي من املسائل  إذا .لث صحيحا

( من رأس %75( من قانون الشركات التجارية، فيشترط لصحة أي اجتماع حضور مساهمون يمثلون )137( من املادة )5( أو )4املذكورة في البندين )

ًمال الشركة على االقل.

 حقوق التصويت

ًب االجراءات املعتمدة.، حسألي مساهم تم قيد اسمه في سجل مساهمي الشركةالحق في حضور االجتماع والتصويت عن كل سهم يملكه

 امةاملنعقدة حسب األصول. يتم تمرير قرارات الجمعية الع امةيمنح كل سهم حامله الحق في الحضور والتصويت في جميع اجتماعات الجمعية الع

جتماع وفيما يتعلق باألمر بأغلبية بسيطة من أصوات املساهمين الحاضرين شخصًيا أو باإلنابة وفق األصول املرعية والذين يحق لهم التصويت باال 

ًالذي هم بصدد التصويت عليه.

 بالكتابة امةبأي جمعية عالتوكيل  يجوز ألي مساهم
ً
 و ثابتا

ً
، و أن يكون التوكيل خاصا

ً
و ال يجوز للمساهم توكيل  ،بشرط ان يكون الوكيل مساهما

  .من رأس مال الشركة %5 التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة علىوفي جميع االحوال ال يجوز ان يزيد عدد االسهم  احد اعضاء مجلس االدارة. 

ويكون للمساهمين الحق بانتخاب اعضاء مجلس االدارة عن طريق التصويت التراكمي، بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد االسهم التي 

حد أو تقسيمها بين من يختارهم من املرشحين دون وجود أي يملكها مضروبا في عدد املقاعد الشاغرة في املجلس، ويحق له التصويت بها ملرشح وا

ًتكرار لهذه األصوات.

 غير العادية امةالجمعية الع

حال جميع املسائل التي يتم إحالتها للمساهمين العتمادها، بخالف تلك املسائل التي يتم النظر فيها في الجمعية الع
ُ
غير  امةالسنوية إلى جمعية ع امةت

( 4) ،( تمديد مدة الشركة3رأس مال الشركة، )تخفيض ( زيادة أو 2، )عقد الشركة أو نظامها األساس ي( تعديل 1األمور التالية: ) عادية بما في ذلك

( بيع كل املشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه 5حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة اخرى أو االستحواذ عليها، )

ًوجه اخر.بأي 

 التزامات املساهمين

يكون املساهمون مسؤولون فقط عن مبالغ االكتتاب غير املدفوعة )حتى القيمة االسمية لكل سهم يملكونه( ولن تزيد مسؤوليتهم عن ذلك. لن 

ًيتحمل املساهمون أية مسؤولية أخرى عن ديون الشركة والتزاماتها.

 تقديم التقارير إلى املساهمين

 مدارة التقرير السنوي للشركة ويقدم نسخة من هذا التقرير إلى املساهمين قبل خمسة عشر يو ُيعد مجلس اإل 
ً
 امةعلى األقل من انعقاد الجمعية الع ا

 ،كة(وتقرير مجلس اإلدارة )فيما يتعلق بالوضع والشؤون املالية للشر  امليزانية السنويةلشركة و لخسائر الرباح و األ  بيانالسنوية. ويتضمن ذلك التقرير 

 امةبالجمعية الع صةالخا الدعوةنسخة من التقرير السنوي مع  وترفقالحسابات للسنة املالية السابقة مباشرة.  مراقبيوالنص الكامل لتقرير 

ًإلى املساهمين وفًقا للنظام األساس ي. ةالسنوية املرسل
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 نقل ملكية األسهم

ًهيئة قطر لألسواق املالية.واملعتمدة من قبل وفقا للضوابط واألنظمة املعمول بها  الشركة املدرجةيكون انتقال ملكية أسهم 

 للنظام األساس ي 
 
ً للشركة.يجوز تحويل أي عدد من األسهم وبيعها ورهنها والتبرع بها والتصرف فيها بأي أسلوب وبدون قيود وفقا

 وثيقة بأسهمه بناء على طلب خطي. يجب أن تصدر كل ثبات ملكيةإ وثيقة يحق لكل شخص تم تسجيل اسمه في سجل املساهمين أن يحصل على

تاريخ القرار الذي صرح بتأسيس الشركة وقيمة إجمالي رأس مال الشركة ًوفئة وعدد األسهم التي تتعلق بها ورقم الوثيقة وأن تبين  ،بموجب ختم

 على  الصادر وعدد األسهم التي تم توزيع رأس املال عليها وعنوان ومدة الشركة.
 
يحق لكل مساهم أن يحصل على نسخة من النظام األساس ي بناءا

 لتقدير مجلس اإلدارة املطلق وعند دفع رسم معقول، كما يقرره مجل
 
ًس اإلدارة.طلب خطي، كما يتم تقديم نسخ منها إلى األطراف األخرى املعنية وفقا

 املؤسسين نقل ملكية أسهم

ًإال بعد مض ي سنتين على  الغير معروضة لالكتتاب همال يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهم
 
ويجوز خالل فترة الحظر . تاريخ تأسيس الشركة نهائيا

لغير أو من رهن هذه األسهم أو نقل ملكيتها بالبيع من أحد املؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى الحكومة، أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته إلى ا

ًأو بموجب حكم قضائي نهائي. تفليسة املؤسس إلى الغيًر

 إجراءات تشكيل مجلس اإلدارة

 تنتخبهم 
ً
ينتخب اعضاء مجلس االدارة ملدة ثالث . امة بطريقة التصويت السرًيالجمعية الع يتكون مجلس ادارة الشركة من احدى عشر عضوا

ً.ويجوز اعادة انتخاب عضو مجلس االدارة اكثر من مرة، سنوات خمس فيه العضوية مدة تكوًن أن فيجوًز األوًل اإلدارة مجلس عدا فيماسنوات 

 رئيس مجلس اإلدارة

ً السرًي باالقتراع اإلدارة مجلس ينتخب 
 
ً رئيسا

 
 ثالث على تزيد أن يجوًز اًل أخرًى مدة للشركة األساس ي النظام يحدد لم ما سنة، ملدة للرئيس ونائبا

ً السرًي باالقتراع ينتخب أن اإلدارة ملجلس ويجوًز .سنوات
 
ً عضوا

 
 منفردين أًو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق لهم يكوًن أكثر، أًو لإلدارة منتدبا

ً.املجلس قراًر حسب

 جتماعات مجلس اإلدارةا

ًيجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو املجلس إلى االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل.

 إال بحضور نصف األعضاء على األقل، بشرط أن ال يقل عدد الحاضرين عن ستة أعضاء.وال يكون االجتماع 
 
ًصحيحا

ويجب أن يعقد مجلس اإلدارة ستة اجتماعات على األقل خالل السنة املالية للشركة، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أو عضو مجلس إدارة بديل 

س اإلدارة بواسطة وسائل املؤتمرات الهاتفية أو املؤتمرات املرئية أو معدات االتصال املشابهة املشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة أو لجنة من لجان مجل

ً
 
 في إذا كان جميع املشاركين في االجتماع قادرين على االستماع والتحدث مع بعضهم طوال االجتماع. يعتبر الشخص املشارك بتلك الطريقة حاضرا

ًله التصويت.  االجتماع ويجب اعتباره ضمن النصاب ويحق

ور وال يجوز أن تنقض ي ثالثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس. ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء املجلس لتمثيله في الحض

ًوالتصويت، على أنه ال يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.

وعند تساوي األصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو الذي لم يوافق على أي وتصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات الحاضرين واملمثلين، 

بالتمرير  قرار اتخذه املجلس أن يثبت اعتراضه في محضر االجتماع. ويجوز ملجلس اإلدارة، في حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، إصدار بعض قراراته

ًى تلك القرارات، على أن تعرض في االجتماع التالي للمجلس، لتضمينها بمحضر اجتماعه.بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس اإلدارة كتابة عل

لس االدارة تعتبر القرارات الخطية صالحة ونافذة لكافة األغراض كأنه قرار تم اعتماده في اجتماع ملجلس اإلدارة اذا تم تسليمه الى كافة أعضاء مج

 لالجتماع )ويكونوا على األقل نصف األعضاء في مجلس اإلدارة( والذين واعتمد ووقع من قبل عدد من أعضاء مجلس اإلد
 
 قانونيا

 
ارة يشكلون نصابا



 

154 

حد يحق لهم في حينه استالم اشعار باجتماع مجلس اإلدارة. ويجوز أن يتكون القرار الخطي من عدة مستندات بنفس الشكل، ويوقع على كل منها ا

رورة ألن يوقع عضو مجلس إدارة البديل على القرار الخطي اذا وقعه من عّينه وال يتطلب توقيع قرار من أعضاء مجلس اإلدارة أو أكثر. ال يوجد ض

ًعضو مجلس إدارة اذا كان بديله قد وقعه.

 اللجان

 تفويض اللجان بالصالحيات

 أو أعضاء بمجلس اإلدارة إلى لجنة مكّونة من شخص واحد أو تقديره يجوز ملجلس اإلدارة أن يسند أّيا من صالحيته وسلطاته و 
ً
أكثر )سواء كان عضوا

. يجوز للجنة أن تمارس صالحياتها في التفويض الفرعي عن طريق التفويض
ً
ي شخص أو أ الغير من الباطن بتفويض  أم غير ذلك( حسبما يراه مناسبا

 أو أعضاء في مجلس اإلدارة أو في اللجنة(. يجوز ملجلس
ً
اإلدارة االحتفاظ أو استثناء حقه في ممارسة الصالحيات  أشخاص )سواء كان أو لم يكن عضوا

مع اللجنة. يجوز ملجلس اإلدارة في أي وقت إلغاء التفويض أو تعديل أي بنود وشروط أو عزل اللجنة  يأو السلطات أو حرية التصرف بالتواز املفوضة

ية أو سلطة أو حرية تصرف من قبل مجلس اإلدارة )بما في ذلك على سبيل بكاملها أو جزء منها. حيثما يشير بند من النظام األساس ي إلى ممارسة صالح

الصالحية أو املثال ال الحصر، صالحية لدفع األجور، واألتعاب والتعويضات اإلضافية واملصاريف واملعاشات واملزايا األخرى( ويكون قد تم تفويض تلك 

جب تفسير ذلك الحكم على أنه يسمح بممارسة تلك الصالحية أو السلطة أو حرية السلطة أو حرية التصّرف من قبل مجلس اإلدارة إلى لجنة، و 

ًالتصرف من قبل اللجنة.

 الوصول الى املعلومات

للشركة، ومع مراعاة موافقة مجلس اإلدارة وأي من متطلبات السرية أو القيود األخرى فإن  الرئيس ييتم االحتفاظ بدفاتر حسابات الشركة في املقر 

وممثليهم ومراجعي الحسابات املعنيين وأعضاء مجلس اإلدارة أن يطلبوا االطالع الكامل على دفاتر الحسابات املذكورة وعلى جميع  للمساهمين

قصارى  السجالت الخاصة بالشركة في كافة األوقات املعقولة، بشرط أنه، مع ذلك، قبل القيام بمراجعة دفاتر أو سجالت الشركة على املساهمين بذل

 للحصول على املعلومات املراد الحصول عليها من تلك املراجعة من جانب مراجعي حسابات الشركة. يلتزم مجلس اإلدارة بتقديم جمي جهدهم
ً
ع في أوال

( من نهاية السنة املالية للشركة. يتمتع 2املعلومات املطلوبة إلى مراجعي الحسابات بشكل معقول من أجل إعداد تقاريرهم في غضون شهرين )

( أشهر من نهاية 4بكامل الحرية لالطالع على دفاتر الشركة وسجالتها. يلتزم املدققون بتقديم تقرير عن حسابات الشركة في غضون أربعة )ملدققون ا

ًكل سنة مالية للشركة.

التأسيس عقد طالع على إله افيما يخص مساهمته، ويحق لالشركة في  االطالع، بدون أي تكاليف، على سجل املساهمينفي  يكون للمساهم الحق

للشركة خالل ساعات العمل املعتادة ما لم يتم تحديد خالف ذلك من خالل اللوائح الداخلية للشركة. يحق  الرئيس يلها في املقر  األساس يوالنظام 

بناء على ى ألي أطراف أخر  تأسيس الشركة والنظام األساس ي لها، بناء على طلب كتابي، تكون متاحة عقدلكل مساهم أيًضا الحصول على نسخة من 

ًتقدير مجلس اإلدارة مقابل رسوم معقولة يحددها املجلس.
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 الضرائب

جهات  أو سواء أفراد يجري طرح أسهم الشركة لصالح املستثمرين املستوفين للشروط املطلوبة فقط داخل دولة قطر شريطة أن يكونوا قطريين

التي تعتبر مقيمة ألغراض الضريبة في قطر واململوكة  الجهات االعتباريةلدخل واللوائح، فإن . وبموجب القانون القطري الحالي لضريبة ااعتبارية

فرض هذه  ابالكامل ألشخاص قطريين أو مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي يتم إعفائه
ُ
من ضريبة الدخل الخاصة بالشركات في قطر، حيث ت

حتسب هذه الضريبة  اململوكة بالكامل الضريبة فقط على الشركات غير
ُ
ملواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي. وحيثما ينطبق ذلك، ت

( ملواطنين غير قطريين ومن خارج دول مجلس 1) :على األرباح اإلجمالية الخاضعة للضرائب املخصصة لألسهم اململوكة بشكل مباشر أو غير مباشر

ًومواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي غير مقيمين ألغراض الضريبة في قطر.( ملواطنين قطريين 2التعاون الخليجي )

يحصل عليها املستثمرون غير القطريين في شركة مساهمة  التييعفي من ضريبة الدخل األرباح  2008لسنة  20ومع ذلك، فإن القانون القطري رقم 

 من ذلك يطلب من
ً
من صافي أرباحها السنوية للدولة  %2.5الشركات املذكورة املساهمة بنسبة قدرها  قطرية تم إدراج أسهمها في بورصة قطر. وبدال

املدورة هذه املساهمة )يشار اليها باسم "الضريبة الرياضية"( من األرباح  يتم خصممن أجل دعم األنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والخيرية. ًو

ًاملتاحة لتوزيع األرباح منها. املدورةخفض العائدات  ، مما ُيسهم في مجموعة استثمار القابضة لشركة

القطرية املقيمة ألغراض الضريبة واململوكة بالكامل ملواطنين قطريين  الجهات االعتباريةوعلى الرغم من اإلعفاء من ضريبة الدخل للشركات، فإن 

 نظام الضريبة ومواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي تكون ُمطالبة بالعمل بنظام الضريبة ا
ً
ملقتطعة في بعض الحاالت. ال تفرض قطر حاليا

ًاألرباح. توزيعاتاملقتطعة على 

بحوزة املساهمين، ومع ذلك، فإن أي أرباح  ما كانتللضريبة إذا  ىهي األخر الجهات االعتباريةاألرباح التي يتم اإلعالن عنها من جانب تلك  تخضعال 

تخضع لضريبة الدخل القطرية ما لم يتم الحصول على هذا الربح من مواطنين قطريين أو  هات االعتباريةالجتتحقق من خالل بيع أسهم في تلك 

اعتبارية مملوكة  جهات( 1مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي املقيمين ألغراض الضريبة في قطر. وبالتالي، فإن املساهمين الذين يكونون إما )

( مواطنين قطريين أو مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي لن 2اطنين من دول مجلس التعاون الخليجي أو )بالكامل ملواطنين قطريين أو مًو

نو يخضعوا لضريبة الدخل على أي مكاسب يتم تحقيقها من خالل عملية بيع أو تبادل األسهم شريطة أن يكون هؤالء املواطنون القطريون أو مواط

ًن في قطر ألغراض الضريبة.دول مجلس التعاون الخليجي مقيمي

أرباح الشركات نتيجة وجود )مساهم( مساهمين أجانب في تلك  ىتخضع لضريبة الدخل علالتابعة شركات الوتجدر اإلشارة إلى أن كل شركة من 

منها اإلعفاءات الضريبية لألرباح الناشئة في السنوات األولى من  ،إلى حوافز ضريبية محددةالتابعة شركات لالشركات. ويخضع الوضع الضريبي ل

شركة والتي تم تشغيل املشاريع أو مشاريع التوسعة. تعود تلك الحوافز بالنفع على أرباح أسهم املساهمين األجانب. ال تخضع األرباح املوجودة بحوزة ال

ًب.ملزيد من الضرائالتابعة شركات الالحصول عليها من شركة من 
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 قيود نقل امللكية والبيع

ً

. وال ُيشكل االكتتاب عرًضا للجمهور في أية والية قضائية خارج قطر. وقد أمام املستثمرين القطريين متاًحا في قطر  لنشرةيكون االكتتاب موضوع هذه ا

شكل هذه افي دول معينة بموجب القانون أو يخضع إلى موافقات تنظي أسهم الطرحوطرح  لنشرةيتقيد توزيع هذه ا
ُ
عرًضا  لنشرةمية مسبقة. وال ت

في أية والية قضائية خارج دولة  أسهم الطرحأو نيابة عنهم لشراء أي من  مدير الطرح و مستشار اإلدراجللبيع أو دعوة من قبل املؤسسين أو الشركة أو 

ًقطر أو من مركز قطر للمال.

وبنوك  مدير الطرح و مستشار اإلدراج هذا التوزيع غير قانوني. يطلب املؤسسون والشركة و  في أي والية قضائية يكون فيها لنشرةوال يجوز توزيع هذه ا

مدير الطرح و االطالع على كافة هذه القيود ومراعاتها. ال يتحمل أي من املؤسسين أو الشركة أو  لنشرةاالكتتاب من األشخاص الحائزين لهذه ا

مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالبيع أو الطرح للبيع أو طلب أي شخص شراء أو أي من بنوك االكتتاب أدنى  مستشار اإلدراج

 لتلك األسهم في أي والية قضائية خارج قطر، وسواًء تم هذا االكتتاب أو الطلب شفوًيا أو كتابًيا، ويتضمأسهم الطرح
ً

ن ، سواًء كان مشترًيا محتمال

ًالتحديد، تنطبق القيود التالية على البلدان املحددة املشار إليها فيما يلي:ذلك البريد اإللكتروني. وعلى وجه 

 قطر

 العتمادها من قبل وزارة االقتصاد والتجارة، من قبل هيئة قطر لألسواق املالية لنشرةهذه ا املوافقة علىتم 
ً
وتكون متاحة للمستثمرين املؤهلين  الحقا

ًفي دولة قطر )خارج مركز قطر للمال(.

 قطر للمال مركز 

مركز قطر للمال وال ُيقصد منها ذلك، وبناء عليه ال ينبغي تفسيرها على هذا املحمل. لم تتم  فيبمثابة طرح لألوراق املالية  الطرح هذهنشرة ال تعتبر 

في مركز قطر للمال. ال يجوز صة أو املصادقة عليها أو تسجيلها بمعرفة هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو أي جهة قانونية مخت الطرح هذهنشرة مراجعة 

عتمد الشرك
ُ
قدم ألي شخص عدا األشخاص املؤهلين املنصوص عليهم بها. ولم ت

ُ
ستخدم في أية أغراض أخرى وال أن ت

ُ
ة أو أن يعاد إصدارها أو أن ت

َسَجل لديها.
ُ
رخص من قبل أي من هيئات الترخيص داخل مركز قطر للمال أو ت

ُ
ًت

ًالبحرين

وال يتحمالن  ،لنشرةالبحرين أية مسؤولية بشأن دقة واستيفاء البيانات واملعلومات الواردة في هذه ا بورصةحرين املركزي و ال يتحمل مصرف الب

أو أي جزء منها. ولن يكون هناك  لنشرةصراحة أية مسؤولية من أي نوع بخصوص أية خسارة تنشأ بأي شكل عن االعتماد على جميع محتويات هذه ا

ًطرح عام في مملكة البحرين.

 ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،بالشركة لالكتتاب أو البيع أسهموال يجوز طرح أية  ،داخل مملكة البحرين النشرة أو توزيعها نشر هذهوال يجوز 

غير خاضعة للوائح  لنشرةية بالشركة لصالح أشخاص بمملكة البحرين. هذه اكما أنه ال يجوز القيام بالدعوة أو الطرح لالكتتاب في أية أوراق مال

وكذا متطلبات اإلفصاح الشامل ووسائل الحماية املتضمنة في اللوائح  ،مصرف البحرين املركزي التي تنطبق على االكتتاب العام لألوراق املالية

ًاملذكورة.

ًالكويت

أو أي هيئة حكومية كويتية ذات صلة.  هيئة أسواق املالمن قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية أو  لم يتم الترخيص بطرح األسهم في دولة الكويت

وتعديالته، والقرار الوزاري رقم  1990لسنة  31كما يتم طرح األسهم في دولة الكويت على أساس الطرح الخاص أو الطرح العام وفًقا للمرسوم رقم 

يجري طرح األسهم بشكل خاص أو عام في الكويت، ولن يتم إبرام اتفاق يتعلق ببيع األسهم في دولة الكويت. كما ال ، وتعديالته. وال 1992لعام  113

ًلطرح األسهم أو التسويق لها في دولة الكويت. استدراجيجري استخدام أي أنشطة تسويق أو ترويج أو 
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 ُعمان

بالشركة لالكتتاب أو  أسهمأو طرح أية  ،داخل سلطنة ُعمانأو توزيعها  النشرةنشر هذه لن يتم إجراء أي طرح عام داخل سلطنة ُعمان. وال يجوز 

كما أنه ال يجوز القيام بالدعوة أو الطرح لالكتتاب في أية أوراق مالية بالشركة لصالح أشخاص بسلطنة  ،البيع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

ًُعمان.

 اململكة العربية السعودية

أو توزيعها داخل اململكة أو تمريرها إلى  لنشرةكما ال يجوز تداول هذه ا ،في اململكة العربية السعودية أو لألشخاص املقيمين بها عام طرحال يتم إجراء 

ة أو ديأي شخص مقيم في اململكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بأي عمل تم إجراؤه فيما يتصل بالطرح أو باألسهم داخل اململكة العربية السعو 

اق املالية منها أو يرتبط بها بأي طريقة أخرى، فيجب االمتثال لجميع األحكام املعمول بها الخاصة باللوائح التنظيمية لعمليات االكتتاب في األور 

يتم اعتماد هذه  م( ولم04/10/2004ـ )املوافق هــ20/08/1424بتاريخ  2004-11-2الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

بل هيئة السوق املالية أو تقديمها إليها أو إلى أي هيئة تنظيمية أخرى في اململكة العربية السعودية لنشرةا وال تتحمل أي من هذه الهيئات أدنى  ،من قِّ

ًمسؤولية عن محتوياتها.

 اإلمارات العربية املتحدة

أو توزيعها داخل اإلمارات العربية املتحدة  لنشرةوال يجوز نشر هذه ا ،أو لألشخاص املقيمين فيهافي اإلمارات العربية املتحدة عام ال يتم إجراء أي طرح 

أو تقديمها إلى مصرف اإلمارات  لنشرةويشمل ذلك أيًضا املناطق الحرة املوجودة بها. ولم يتم اعتماد هذه ا ،أو نقلها إلى أي شخص مقيم باإلمارات

 ،ة األوراق املالية والسلع أو أية هيئة اتحادية أو تنظيمية أخرى على مستوى كل إمارة بدولة اإلمارات العربية املتحدةالعربية املتحدة املركزي أو هيئ

 عن الهيئات التنظيمية في أي من املناطق الحرة القائمة على أراض ي اإلمارات العربية املتحدة
ً

وال تتحمل أي من هذه الهيئات أدنى مسؤولية عن  ،فضال

ربية املتحدة أو أية محتوياتها. وعالوة على ذلك، ال يجري أي طرح في اإلمارات العربية املتحدة أو ألشخاص في مركز دبي املالي العالمي بدولة اإلمارات الع

"(. ولم يتم اعتماد هذه املناطق الحرة املالية)" 2004لسنة  8املتحدة رقم  منطقة مالية حرة قائمة فيها بموجب القانون االتحادي لإلمارات العربية

ية القائمة في النشرة أو تقديمها إلى سلطة دبي للخدمات املالية أو هيئة مركز دبي املالي العالمي أو أي هيئة تنظيمية أخرى في املناطق الحرة املال

ًالهيئات أدنى مسؤولية عن محتوياتها.وال تتحمل أي من هذه  ،اإلمارات العربية املتحدة

 األوروبيةاملنطقة االقتصادية 

 نشر وال يجوز  ،أو لألشخاص املوجودين بها ،ال يتم إجراء أي طرح في أي دولة من دول املنطقة االقتصادية األوروبية )"املنطقة االقتصادية األوروبية"(

أو نقلها إلى أي شخص فيها. وفيما يتعلق بأي عمل يتعلق بالطرح أو  ،أو توزيعها داخل أي دولة من دول املنطقة االقتصادية األوروبية لنشرةهذه ا

املحلية  اللوائحاألسهم في دول املنطقة االقتصادية األوروبية أو منها أو يرتبط بها أو بأي دولة من أعضائها، يتعين االمتثال لجميع أحكام القوانين و 

ل عليها من تعديالت في تلك الدول  ،(EC/2003/71)التوجيه  اإلصدار نشرات  تعليماتويشمل ذلك  ،املعمول بها في تلك الدولة العضو دخِّ
ُ
وما أ

طبق 
ُ
 ،تصادية األوروبيةأو اعتمادها لدى هيئات التنظيم في أي دولة عضو في املنطقة االق هذه النشرة لم يتم تقديمًو. هذه التعليماتاألعضاء التي ت

ًوال تتحمل أي من هذه الهيئات أدنى مسؤولية عن محتوياتها.

 اململكة املتحدة

أو توزيعها داخل اململكة املتحدة أو نقلها إلى أي  لنشرةوال يجوز نشر هذه ا ،ال يتم إجراء أي طرح في اململكة املتحدة أو لألشخاص املقيمين فيها

، بصيغته املعدلة، 2005، والقرار الصادر عام 2000ة األحكام املعمول بها في قانون األسواق والخدمات املالية لعام شخص فيها. ويتعين االمتثال لكاف

جرى فيما يتعلق بالطرح أو األسهم في اململكة املتحدة أو منها أو يرتبط بها بطريقة أخرى. ولم يتم اعتماد هذه 
ُ
أو تقديمها  لنشرةافيما يتعلق بأي عمل أ

تحدة وال لطة اإلدراج البريطانية أو هيئة مراقبة السلوكيات املالية أو السلطة التنظيمية االحترازية أو أي هيئة تنظيمية أخرى في اململكة املإلى س

ًتتحمل أي من هذه الهيئات أدنى مسؤولية عن محتوياتها.
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 الواليات املتحدة األمريكية

 لقانون األوراق املالية
ً
سجل األسهم وفقا

ُ
ومن غير املتوقع حدوث هذا. وبناًء عليه، ال يجوز طرح األسهم أو بيعها أو تسليمها داخل  ،األمريكي لم ت

ً" من قانون األوراق املالية(.Sالواليات املتحدة أو لحساب أو مصلحة أشخاص أمريكيين )بحسب التعريف الوارد في التشريع "
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 ترتيبات اإلدراج والتسوية

  يخ إغالق الطرحتاًرتتقدم الشركة قبل وف س
ً
بطلب إلى هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر إلدراج جميع األسهم للتداول في بورصة قطر وفقا

بورصة قطر. وسوف يجري تداول األسهم على أساس قواعد التعامل في هيئة قطر لألسواق املالية و طرح وإدراج األوراق املالية الصادر عن  لنظام

الجهات )بعد الحصول على موافقة  2017 في فبراير بورصة قطر. ومن املتوقع أن يتم اإلدراج  لدى مطبق تداول  نظامخالل  التداول اإللكتروني من

ً.(الرقابية

في بورصة  السوق الثانوية منبشراء األسهم  واألشخاص االعتباريين األسهم في بورصة قطر، سُيسمح لجميع األفراددراج إو  تاريخ إغالق الطرحوعقب 

  قطر 
ً
 للنظام األساس يتداول األسهم  يجوز للقوانين املعمول بها في دولة قطر. و لقواعد التعامل في البورصة و وفقا

 
للشركة  ونقل ملكيتها بحرية وفقا

ًلقواعد بورصة قطر.و  ، ولوائح هيئة قطر لألسواق املاليةقطردولة وبما يتفق مع القوانين املعمول بها في 

 لقواعد شركة قطر لإليداع املركزي T+3تداوالت في األسهم التي تم قبول تداولها في بورصة قطر إلى دورة تسوية ملدة ثالثة أيام )وسُتخضع ال
 
(، وفقا

 عن إجراءات التسليم مقابل الدفع ،لألوراق املالية
ً

ً.وفق االجراءات املعتمدة لدى السوق املدرجة فيه (DVP) فضال
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 معلومات عامة

 ًاإلدراج

  تاريخ إغالق الطرحستتقدم الشركة قبل 
ً
 لنظامبطلب إلى هيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر إلدراج جميع األسهم للتداول في بورصة قطر وفقا

إلكترونًيا من خالل نظام  بورصة قطر. وسيتم تداول األسهمقواعد التعامل في هيئة قطر لألسواق املالية و  طرح وإدراج األوراق املالية الصادر عن

ً.التداول املطبق في بورصة قطر

 ًوافقات امل

ًحصلت الشركة على جميع املوافقات والتصريحات واملصادقات الالزمة فيما يتعلق بالطرح في قطر.

 ًاملستندات املتاحة لالطالع

 لنشرةفي مكتب الشركة املسجل ابتداًء من تاريخ صدور هذه استتاح نسخ من املستندات التالية لالطالع عليها مجاًنا أثناء ساعات العمل العادية 

ًوحتى قبول اإلدراج:

  الطرح هذهنشرة.ً

 .ًعقد التأسيس والنظام األساس ي للشركة

 للشركة البيانات املالية.ً

ًالدوحة، قطر. 3988 عنوان املقر املسجل للشركة: ص.ب

 ًسعر الطرح

سعر الطرح بما يعادل  مدير الطرح و مستشار اإلدراجللواحد. وقد حدد املؤسسون بالتشاور مع  رياالت قطرية للسهم 10تبلغ قيمة األسهم االسمية 

ًرياالت قطرية لكل سهم. 10.1

  ًتغيير جوهري

الفترة املالية  ، نهاية2016 يونيو  30التجاري للشركة منذ باستثناء ما هو موضح في "التطورات األخيرة"، لم يطرأ أي تغيير جوهري في الوضع املالي أو 

ًاألخيرة التي تم مراجعة املعلومات املالية بشأنها.

 التابعةشركات ال: ً

شركات المساهمة الشركة في ًالشركة

ًالتابعة

ً%51ًشركة التطوير العمراني للمقاوالت والتجارة ذ.م.م

ً%51ًقطر ذ.م.م -شركة دباس للمقاوالت 

ً%68.5ًذ.م.م.اإللكتروميكانيكية الشركة الهندسة 

)أسهم مملوكة من خالل الشركة املتحدة  ذ.م.مالشركة املتحدة لألنظمة الهندسية 

ًللتوريدات ذ.م.م(.
60.4%ً

ً%63.3ً.شركة واتر ماستر )قطر( ذ.م.م
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شركات المساهمة الشركة في ًالشركة

ًالتابعة

ً%100ً.شركة تريلكو املحدودة ذ.م.م

ً%75.5ً.الشركة املتحدة للتوريدات ذ.م.م

ً%85ً.شركة تريلكو ملواد البناء ذ.م.م

 رأس املال العامل بيان

 القادمة االثنىتعتقد الشركة أن لديها ما يكفي من رأس املال العامل للوفاء بجميع االلتزامات الواجبة السداد لفترة 
ً
ً.عشر شهرا

 الحسابات املستقل مدقق

لذي عقد في الدوحة، قطر، تعيين شركة السنوية للشركة، ا امةاعتمد املؤسسون )بصفتهم املساهمون الوحيدون في الشركة( في اجتماع الجمعية الع

ًحسابات مستقل للشركة.دقق باعتبارها أول م اند توش ديلويت

 مدقق الحسابات وافقةم

عتماد فقط على املعلومات و إلتوفير "خطاب تطمين" للتمكن من او  ،لنشرةفي هذه اذكر اسمها موافقتها الخطية على  اند توش قدمت شركة ديلويت

ًفي خطاب التطمين بناًء على كتاب التعيين. التعليقات الواردة
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 تعهدات الشركة

قد تؤثر على سعر سهم الشركة في بورصة قطر  جوهرية بورصة قطر على الفور بأي معلوماتو  هيئة قطر لألسواق املالية تتعهد الشركة بأن تخطر 

د أيًضا بصورة واضحة ودقيقة. كما تتعهد الشركة بتزويد بورصة قطر بكافة املعلومات والتقارير الدورية التي تصدرها الشركة في املستقبل. وتتعه

 هيئة قطر لألسواق املالية.صادرة عن باالمتثال ألي متطلبات 

ًعلومات والتقارير بالتوافق مع متطلبات الهيئة والقوانين املعمول بها.وتتعهد الشركة بنشر تلك امل

وأنه لم يتم إغفال أي حقائق من  ،صحيحة ودقيقة هذه الطرحنشرة ، أن املعلومات الواردة في ومنفردينتؤكد الشركة ومجلس اإلدارة، مجتمعين 

  رةلنشهذه املعلومات بحيث يصبح أي بيان في هذا التعهد أو في هذه ا
ً
ً.مضلال
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ًاملصطلحات 

ً

ًلبورصة قطر. الرئيسيةقبول تداول أسهم الشركة في السوق ً:ً......................................................ًالقبول 

 للنظام األساس ي. امةالجمعية العً:ً........................ًالسنوية امةالع الجمعية
ً
نعقدة وفقا

ُ
ًالسنوية للمساهمين في الشركة امل

ً.أسهم الطرحالتقدم لالكتتاب في للمستثمر املؤهل استمارة طلب اكتتاب يجوز بمقتضاها ً:ً..........................ًاستمارة طلب االكتتاب

ً.رةلنشالنسخة العربية من هذه اً:ً..............ًالصادرة باللغة العربية لنشرةا

ًعقد التأسيس والنظام األساس ي للشركة، بحسب ما يطرأ عليه من تعديالت وتنقيحات بين الحين واآلخر.ً:ً.......................................ًالنظام األساس ي

ًلجنة مراجعة حسابات املجلس بالشركة.ً:ً............ًلجنة مراجعة حسابات املجلس

ً.مجلس إدارة الشركةً:ً.......................ًاملجلس أو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة الشركة، عضو 

ً.عضو مجلس إدارة الشركةً:ً....................................ًباملجلس أو عضو

ًأعمال الشركة.ً:ً.....................................................ًاألعمال

ًهيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية.ً......................:هيئة السوق املالية

ًرئيس مجلس اإلدارة.ً:ً......................................................ًالرئيس

ً.2017يناير  22 هاء العمل )بتوقيت الدوحة( فيتالطرح، تاريخ إن االكتتاب / تاريخ انتهاء فترةً:ً..............ًالطرح االكتتاب / تاريخ إغالق

 مجموعة استثمار القابضةالشركة أو 

(IHG)ً.......................................................ً:ً ًش.م.ع.ق. مجموعة استثمار القابضةشركة

ً(.2015لعام  11قانون الشركات التجارية القطري )قانون رقم ً:ً.......................................ًقانون الشركات

ًالنظام األساس ي. عقد التأسيس و ً:ً..................................ًالوثائق التأسيسية

:"EEA"املنطقة االقتصادية األوروبية أو 

ًً

املنطقة االقتصادية األوروبية، وهي تشمل جميع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي )فيما عدا كرواتيا( 

ًإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

ً.2004لعام  8بموجب القانون االتحادي رقم  ، و املؤسسةالعربية املتحدةاملناطق املالية الحرة في اإلمارات ًً:املناطق املالية الحرة

ً:ً.........................................ًالبيانات املالية
 (،2014و 2013و 2012)االفتراضية املجمعة للشركة للسنوات  البيانات املاليةيشار إلىها بصورة مجتمعة 

  .2016والبيانات املالية املراجعة للستة أشهر األولى لعام  2015 لعاماملدققة  البيانات املاليةًو

ً.146كما هو موضح في صفحة  املساهمين الحاليين للشركةً:ً................................................ًاملؤسسون 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية )املعروف أيًضا بمجلس التعاون الخليجي(، والدول األعضاء في هذا ً:ً................ًدول مجلس التعاون الخليجي

ًهي البحرين والكويت وُعمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.املجلس 

ًحكومة دولة قطر.ً:ً...................................................ًالحكومة
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ً.التابعةالشركة ومجموعة الشركات ًً..................................................ًاملجموعة

ً.اند توششركة ديلويتً:ً.................ًالحسابات املستقلون  مدققو 

ًاملواطنون القطريون.ً:ً...........................ًاملستثمرون من األفراد

أو  %100قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر ملواطنين قطريين بنسبة  جهات :ً........ًعتباريةااًلجهات املستثمرون من ال

 شركات تأسست بدولة قطر ومدرجة في بورصة قطر.

في دولة قطر ومدرجة في  ( جهات قانونية مؤسسة2، أو )شركات قطرية مسجلة في دولة قطر( 1أي من )ًً...........................ًوًنالرئيسيون املستثمًر

ً.سهم كحد أدنى 1,000,000( جهات حكومية تتقدم بطلب الكتتاب في 3بورصة قطر، أو )

ًع.قالبنك التجاري القطري ش.م.ً:ً............................ًبنك االكتتاب الرئيس ي

 بي كا إف ذ.م.م :مدير الطرح و مستشار اإلدراج

ًمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.الدول واألقاليم في ً:ًمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 ال يوجد حد أقص ى لالكتتاب. :ً..........................ًلالكتتاب قص ىالحد األ

سهم من األسهم املطروحة لالكتتاب هي الحد األدنى لعدد األسهم املسموح باالكتتاب فيها من قبل  500ً:ً.............................ًلالكتتابالحد األدنى 

سهم من األسهم املطروحة لالكتتاب هي الحد األدنى  1,000,000 املستثمرين األفراد أو جهات اعتبارية.

ً.ون الرئيسيوًنلعدد األسهم املسموح باالكتتاب فيها من قبل املستثمًر

ً.بتاريخ تقديم طلب االكتتاب مستثمر قاصر لم يبلغ عامه الثامن عشر ً:ً.....................................................ًالقاصر

ً.1958اتفاقية األمم املتحدة )نيويورك( بشأن االعتراف بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها لعام ً:ً.....................................ًاتفاقية نيويورك

ً.لنشرةوفًقا لشروط وأحكام هذه ا ألسهم الشركة األولي الطرح العامً:ً.......................................................ًالطرح

ً.لنشرةمن ا 26يقصد بها املعنى الوارد في الصفحة ً:ً.......................ًالطرح واإلدراجمصاريف 

ً.تاريخ إغالق الطرحالطرح بين تاريخ االفتتاح وفترة ً:ً...............................................ًفترة الطرح

ًرياالت قطرية. 10.1السعر النقدي لكل سهم من األسهم املطروحة لالكتتاب هو ً:ً..............................................ًسعر الطرح

ا للطرح الذي يخضع للشروط السارية  49,800,000من املقرر طرح ً:ً.............................................ًأسهم الطرح سهم للمستثمرين املؤهلين وفق 

ًاملوضحة في هذه النشرة.

ً.سلطنة ُعمانًً............................................:ُعمان

..............................................:أوبك

ًً

عشر دولة مصدرة للبترول  ىثنإمنظمة الدول املصدرة للبترول، وهي منظمة حكومية دولية تتألف من 

لكويت وليبيا ونيجيريا وقطر واململكة العربية السعودية وهي الجزائر وأنجوال واإلكوادور وإيران والعراق وا

ًواإلمارات العربية املتحدة وفنزويال.

ً.2017 يناير  8التاريخ الذي تبدأ فيه فترة االكتتاب، وهو ً:ً..........................................ًتاريخ االفتتاح

ً.لنشرةمن هذه ا 62إلى  37في الصفحات التابعة لشركة مجموعة استثمار القابضة، و املبينة الشركات ً:ً......................................ًالتابعةشركات ال
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ًهذه النشرة.ً:ً.............................................ًالطرحنشرة 

ً.2003نوفمبر  4عن البرملان األوروبي واملجلس بتاريخ  ةالصادر  EC/2003/71رقم  التعليماتًالنشرة..............................: تعليمات

ًالريال القطري، العملة الرسمية لقطر.ً:ً...............................................ًريال قطري 

ًدولة قطر.ً:ً..........................................ًقطر أو الدولة

ً.مركز قطر للمالً:ً........................................................ًاملركز

ً.هيئة مركز قطر للمالً:ً...............................................ًهيئة املركز

ً.هيئة تنظيم مركز قطر للمالً:ً...........................................ًهيئة التنظيم

ً.هيئة قطر لألسواق املاليةً:ً....................................ً/الهيئةهيئة قطر

ً.جهاز قطر لالستثمارً.................................................:جهاز قطر

ً.التجارية قطرية تأسست بموجب قانون الشركات عامة شركة مساهمةً:ً.................................................ًش.م.ع.ق.

 .بورصة قطر :ً...................................................ًالبورصة

 .مؤشر بورصة قطر :ً........................................ًمؤشر البورصة

 .لبورصة قطر ةالسوق الرئيسي :ً......................................ًالرئيسيةالسوق 

سمى ببنوك االكتتاب في صفحة  التي هذه البنوك بما في ذلك بنك االكتتاب الرئيس يً:ً........................................ًبنوك االكتتاب
ُ
، لنشرةمن هذه ا 22ت

 عن 
ً

ًاألموال الزائدة في حالة تجاوز حد االكتتاب. إعادةوهي مسؤولة عن تلقي قيمة االكتتاب فضال

ا لقانون األوراق املاليةSالتشريع "ً............:ً"..................................S"التشريع  ًفي الواليات املتحدة األمريكية. " وفق 

ًبصيغته املعدلة. 1933قانون األوراق املالية األمريكي لعام ً:ً...............................ًقانون األوراق املالية

ً.حملة األسهم، وتفسر "املساهمة" وفق ذلكً:ً................................................املساهمون 

ًرياالت قطرية للسهم الواحد في رأس مال الشركة. 10األسهم العادية بقيمة اسمية ً:ً......................................................ًاألسهم

ًدولة اإلمارات العربية املتحدة.ً:ً....................................................ًاإلمارات

ًوأيرلندا الشمالية. (بريطانيا) اململكة املتحدةً:ً........................................ًاململكة املتحدة

الواليات املتحدة أو الواليات املتحدة 

ً:ً..................................................ًاألمريكية.

والجزر العذراء  ،ويشمل ذلك أقاليمها وممتلكاتها )يشمل ذلك بورتو ريكو ،الواليات املتحدة األمريكية

وجزر ماينور أوت الينج  ،وجزر ماريانا الشمالية ،وجزيرة ويك ،وجزر غوام وساموا األمريكية ،األمريكية

واملناطق األخرى التي تخضع للوالية  ،ومقاطعة كولومبيا ،وأي والية من الواليات املتحدة ،األمريكية(

ًالقضائية للواليات املتحدة.

ًالدوالر األمريكي، العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.ً:ً........................................ًالدوالر األمريكي

 .نائب رئيس مجلس إدارة الشركةً:ً............................................ًلرئيسنائب ا
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ً

 10تقرير أآلفاق االقتصادية لدولة قطر والصادر من وزارة التخطيط التنموي واالحصاء )العدد رقم  تقرير اآلفاق األقتصادية.......................:

 (.2016الصادر في يونيو 

ً

ً  
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ً

ًًالشركة املصدرةً

ًق...عمش. مجموعة استثمار القابضةشركة 

ً مبنى الهديفي، شارع سلوًىً

 3988ص ب ً

 44681810 (974+)هاتف 

ً

ًًالدوحة، قطرً

ًًً

ًًمدير الطرح و مستشار اإلدراجً

ً.بي. كا. إف ذ. م. م

ً ، برج الفردان، الخليج الغربي15الطابق ً

15148ًًص ب ً

ًًالدوحة، قطرً

ًًً

ًًبنوك االكتتابً

ً(بنك االكتتاب الرئيس ي) .ق.عالبنك التجاري القطري ش.م

3232ًًص ب ً

ًًالدوحة، قطرً

ً ًً



 

 

ً

ًًالدولي املستشار القانونيً

ً م.م.آلن آند أوفري ذً

ًً، برج تورنادو، الخليج الغربي23الطابق ً

24205ًًص ب ً

ًًالدوحة، قطرً

ًًً

ًات التابعةللشركة والشرك مدقق الحسابات

ًًاند توش ديلويتشركة ً

431ًًص ب ً

ًًمبنى البنك األهليً

ًًشارع الشيخ سحيم بن حمدً

ًًالدوحة، قطرً

ً




