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 ش.م.ع.ق مجموعة مقدام القابضة

جلسة   برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني  ،ش.م.ع.قمجموعة مقدام القابضة    عقد مجلس إدارة شركة

أن  وقد أشار رئيس مجلس اإلدارة،    .2021-6-30ملناقشة واعتماد البيانات املالية للفترة املنتهية في    ، وذلك2021-8-12بتاريخ  

نتهية في  قطري    ريالمليون    99.2حيث بلغت اإليرادات  ،  عمالال نمو في حجم    حققتمقدام القابضة قد  مجموعة  
ُ
 30للفترة امل

السابق وبنسبة نمو بلغلنفس الفترة من  مليون    73.8مقابل    2021يونيو   ساهم تخفيف قيود كورنا في    اذ   %.25.6ت  العام 

مقدام القابضة  مجموعة أن حيث  تسريع وتيرة تنفيذ االعمال واستدراك التراجع السابق في معدالت تنفيذ املشاريع والربحية.

 حققت قد 
 
نتهية في  قطري  ريال مليون   13.3صافية بلغت    أرباحا

ُ
في   قطري  ريالمليون   12.4مقارنة مع  2021يونيو  30للفترة امل

 2021ريال قطري للنصف الول من عام    0.266  وبلغ العائد على السهم   .%7.4وبنسبة نمو بلغت    2020الفترة املقابلة للعام  

أن    ، إيهاب نصر  /الرئيس التنفيذي السيدوأشار  .  2020ريال قطري للنصف الول من عام    0.247مقارنة بعائد على السهم بلغ  

 336توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت    2021قد استطاعت خالل النصف الول من العام    مجموعة مقدام القابضة 

 على إجمالي القيمة االجمالية للعقود . 2021متجاوزة بذلك الهداف السنوية للعام مليون ريال قطري  
 
كما أطلع املجلس أيضا

  مليون ريال قطري.   625مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة العمال املتبقية منها حوالي    970جاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي  ال

مليون ريال قطري. وقد أكد    1,805، فقد بلغت حوالي  مع العمالء  الجاري التفاوض عليهاو أما فيما يتعلق بالعروض املقدمة  

العامل الرئيس ي في بناء توقعات اإليرادات  هذه املؤشرات  عد  ت، حيث  اتاملؤشر هذه  ذية أهمية  مجلس اإلدارة على اإلدارة التنفي 

 . وتعزيز قيمة حقوق املساهمين وصافي االرباح املستقبلية

 

املاليعن  أما   القابضةمل  املركز  بنهاية  جموعة مقدام   
 
نموا مع    2021يونيو    30، فقد حقق  بنسبة    2020ديسمبر    31مقارنة 

التوسع املطرد في حجم أعمال  20.3 النمو نتيجة  تمويل    مجموعة مقدام القابضةوقد استطاعت  .  املجموعة%، وجاء هذا 

على مستويات   مجموعة مقدام القابضةالجزء الكبر من هذه الزيادة من الرباح املتحققة خالل النصف الول. وقد حافظت 

لديها في    السيولة  حوالي   ،2021يونيو    30كما  لديها  املتداولة  املوجودات  نسبة  بلغت  التداول  %،  72.8حيث  نسبة  أما 

املطلوبات الى  املتداولة  بلغت  )املوجودات  فقد  منخفضة    كمامرة.    2.5  املتداولة(  مستويات  على   
 
ايضا املجموعة  حافظت 

النقدية( حوالي  للمديونية النقد واالرصدة  منها   
 
املصرفية مطروحا )القروض  املديونية  بلغت صافي  ريال    14.5، حيث  مليون 

 قطري. 
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العام   املالية خالل النصف الول من  املثال ال الحصر،  2021وقد استعرض املجلس جملة اإلنجازات غير    ، منها على سبيل 

على العديد من االتفاقيات مع كبريات الشركات الدولية في مجال تكنولوجيا املعلومات والتي    مجموعة مقدام القابضة وقعت  

  الفئة )أ( من قبل في    مجموعة مقدام القابضةتصنيف  وتم    عقد،  160تجاوزت هذه العقود  ، حيث  تفرض شروط تأهليه صعبة

حصول  يضاف الى ذلك    ،الفئة )أ( من قبل كهرماءفي    مجموعة مقدام القابضةتصنيف  كما تم    ، وزارة املالية  إدارة املشتريات في

القابضة للعمل )على    مجموعة مقدام  تميزت    ،)®Great Place to Workلقب افضل مكان  القابضة وقد    مجموعة مقدام 

شركة    25في قائمة أفضل    املجموعةوهذا التصنيف وضع    (-gcBBBتصنيف ائتماني من قبل ستاندر اند بورز )بحصولها على  

ملتطلبات إدارة االتصاالت في وزارة داخلية  االستجابة  وتم تعزيز سجل اإلنجازات ب  ، خاصة في الشرق الوسط وشمال افريقيا

ا يزيد عن  ملنمو قاعدة العمالء  ذلك  ، يضاف الى  املجموعةاملسجلة باسم    ختراع لنظام االنذار املبكر اال براءة  خالل    وذلك من

    .عميل  4000
 
 كما تم أيضا

 
 وتأهيال

 
وظفين قد تجاوز  ان عدد املحيث    ،من خالل التدريب املستمر   تعزيز الكوادر املهنية عددا

  حاصلين على العديد من الشهادات املهنية كل في مجال اختصاصه. الموظف، جلهم من الكوادر املهنية العالية التدريب و   700

التعليم عن بعد على مستوى دولة قطر والذي   الى ذلك تقديم خدمات جديدة، مثل نظام    تطويره  ب  تم البدءيضاف 
 
مؤخرا

   مجموعة مقدام القابضةكما قدمت  ،  وزارة التعليم والتعليم العاليلصالح  
 
  المن السيبراني في مجال  جديدة  خدمات    مؤخرا

  .
 
 مطردا

 
 الذي يشهد نموا

 

 نتائج االدراج في السوق الناشئة،  
 
 من قبل  القابضة  مقدام  مجموعة  لقي ادراج  واستعرض املجلس أيضا

 
في بورصة قطر ترحيبا

كما استطاعت  حيث    داولين، املت املرجعي،  االدراج  للسهم عن سعر  السوقية  القيمة  بزيادة  قاعدة    املجموعةانعكس  زيادة 

ل االدراج بطرح حوالي  كما قام املؤسسون من خال % منهم مساهمين قطريين.87الي مساهم، حو  280 ما يقارب املساهمين الى 

مساهم وتعويم   500 إلى حواليزيادة قاعدة املساهمين ، 2021م  وتهدف املجموعة مع نهاية العا . املجموعةمن راس مال  8.1%

 % من راس املال.  25ما نسبته 

 

أداء   املجلس  استعرض  الجلسة،  املالي  املجموعة وفي ختام  السوق  أداء  بورصة قطر  مقارنة مع  العائد في  بلغ معدل  ، حيث 

متجاوز بذلك معدل العائد    %7.3حوالي  القابضة  مجموعة مقدام  في   لى القيمة السوقية )مقلوب مكرر الربحية(  إالسنوي  

القيمة السوقية  إالسنوي   النسبة محفزة  أ، و 2021يونيو    30كما في    %5.4والبالغ  بورصة قطر  في  لى  أن هذه  عتبر املجلس 

في   وضرو القابضةمقدام  مجموعة  لالستثمار  النسبة  هذه  املحافظة  ضرورة  التنفيذية  اإلدارة  على  وأكد  ن  أ ستغالل  اة  ر ، 

      . فرص لالستثمار والنمو تفوق نسب نمو االقتصاديوفر لها القابضة مقدام  ملجموعة نشاط التكنولوجي ال


