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1 - معلومات عامة: 

    تأسســت الشــركة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 1151٤2 تحــت اســم مجموعــة مقــدام القابضـة 
ذ.م.م فـــي 29 مـــارس 2٠18 وتـــم تحويلهـــا إلـــى شـــركة مســـاهمة عامـــة قطريـــة بموجـــب قـــرار وزيـر التجـــارة والصناعـــة رقــم ش.ش/ 
٧٣/2٠21 بتاريــــخ 1٤ ينايــر 2٠21. يبلــغ رأس مــال الشــركة 68,٠٠٠,٠٠٠ لاير قطــري موزعــاً علــى 68,٠٠٠,٠٠٠ ســهم عــادي، تبلــغ 

القيمــة االســمية للســهم 1.٠٠ لاير قطــري.  

    مجموعـة مقـدام القابضـة ش.م.ع.ق. هـو االسم القانونـي والتجـاري للشـركة ويقـع مقرهـا الرئيسـي فـي الدوحـة ص.ب. 1٧65٤، دولـة 
قطـــر. تم إدراج الشركة بســـوق الشـــركات الثانيـــة فـــي بورصـــة قطـــر بتاريخ 2 أغسطس 2٠21. وقـــد تقدمـــت الشـــركة بطلـــب إلـــى هيئـــة 
قطـر األسـواق الماليـة وبورصـة قطـر إلدراج األسهم بالسـوق الرئيسية فـي بورصـة قطـر. ومـن المتوقـع أن يبـدأ تـداول األسهم في السـوق 

الرئيسية فـــي بورصـــة قطـــر بتاريخ  2 يناير 2٠2٣.
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2 - معلومات حول شركات المجموعة:

    تـــزاول الشـــركة أعمالهـــا كمقـــدم خدمـــات وحلـول شـاملة فـي مجـاالت تقنيـة المعلومـــات واالتصـاالت والهندسـة الميكانيكيـة والكهربائيـة 
وخدمـــات التشـــغيل والصيانـــة، حيـــث توفـر الشـركة مجموعـــة مـن الحلـول والخدمـات مـن خـال الشـركات التابعـة. تغطـي كل منهـا شـريحة 
مهمـــة فـــي قطـــاع تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت والهندسـة الميكانيكيـــة والكهربائيـة وخدمـات التشـغيل والصيانـة. وتعمـل الشـركات التابعـة 
فـــي بيئـــة مترابطـــة ومتينـــة لتقديـــم حلـول شـاملة ومتكاملـــة بأعلـى معاييـر الجـــودة والتميـز فـي السـوق. وتباشـر الشـــركات التابعـة أعمالهـا 
حاليا مـن مقـر مجموعـة مقـدام القابضـة الرئيسـي، وتسـتهدف الشـركات التابعـة المؤسسـات فـي القطاعيـن العـام والخـاص حصريـاً . وليـس 
لديهـــا نشـــاط فـــي قطـــاع التجزئـــة. تطـــور نطـــاق أعمـال الشـــركات التابعـة علـى مـــر السـنوات الماضيـــة بفضـل خدماتهـــا المتنوعـة، وهـذا 
يعكـــس طبيعـــة قطـــاع تقنيـــة المعلومـــات واالتصاالت ســـريعة التغيـــر، ويعـد ذلـــك دليالً  علـى جـدارة فريـق اإلدارة  لـــدى الشـركات التابعـة 
والديناميكيـــة التـــي يتمتـــع بهـــا، والـــذي كان ومـــا زال قـــادرا على  تســـيير أعمـــال الشـركات التابعـــة ومواءمتهـا مـع االتجاهـــات السـائدة في 

السـوق. 

   تــزاول الشــركة أعمالهــا مــن خــالل الشــركات التابعــة، وتقــوم بإعــداد تقاريرهــا الماليــة علــى مســتوى الشــركات التابعــة والحقــاً يتــم توحيــد 
كل التقاريــر الماليــة علــى مســتوى الشــركة األم. يوضــح المخطــط التالــي نظــرة عامــة علــى الهيــكل المؤسســي لمجموعــة مقــدام القابضــة:

مجموعة مقدام القابضة

مقدام للتكنولوجيا مقدام للخدمات التقنيةمقدام لإلنذار المبكر

الخليج لألنظمة األمنية

مقدام انتيجريتد للتجارة والمقاوالت 

مقدام ستيل للخدمات والمقاوالت 

مقدام لخدمات البرمجيات

٪1٠٠ ٪1٠٠

٪٥٠٪٥٠

٪4٩

٪4٩

٪٥1

٪٥1

٪1٠٠

٪1٠٠
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 تتمحـور محفظـة أعمـال الشـركة بشكل رئيسي كمـا فـي تاريـخ هـذا التقريـر حـول وحـدات األعمـال التاليـة:

2.1 -  شركة مجموعة مقدام القابضة )الشركة األم(

تزاول الشركة أعمالها كشركة قابضة حيث تشمل األنشطة الرئيسية لمجموعة مقدام القابضة وفقا لنظامها األساسي كالً مما يلي:
1. توفير الدعم الالزم للشركات التابعة لها.

2. تملك براءة اختراع واألعمال التجارية واالمتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها وتأجيرها للشركات التابعة لها.
٣. تملك المنقوالت والعقارات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.

٤. المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
5. استثمار أموالها في األسهم والسندات واألوراق المالية.

2.2 -  شركة مقدام لإلنذار المبكر

    تشــتهر شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر بعملهــا مــع وزارة الداخليــة القطريــة، حيــث ســاعدت الحكومــة علــى تلبيــة احتياجــات األمــن والســالمة 
فــي البــالد. شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر مرخصــة مــن قبــل إدارة االتصــاالت بــوزارة الداخليــة لتقديــم ربــط نظــام اإلنــذار المبكــر مــن خــالل 
ربــط  األعمــال والمبانــي الســكنية والمؤسســات العامــة والخاصــة بأنظمــة الكشــف عــن الحرائــق والســرقة والتطفــل، مــع االرتبــاط المباشــر 
بمركــز القيــادة الوطنــي. ويرتبــط مركــز القيــادة الوطنــي بالكيانــات بمــا فيهــا الشــرطة واإلســعاف والدفــاع المدنــي وأمــن الحرائــق وخدمــات 

السالمة.

    يســتخدم نظــام اإلنــذار المبكــر علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء دولــة قطــر إلدارة حــاالت الطــوارئ التــي قــد تنشــر أحداثــاً تهــدد الحيــاة 
أو األصــول. ومــع شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر يمكــن الوصــول عــن بعــد لجميــع المــوارد مــن خــالل مركــز القيــادة الوطنــي. وقــد أتــاح هــذا 
االتصــال الســلس لشــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر بنــاء ملــف تعريــف العمــالء ألكثــر مــن ٤5٠٠ مســتخدم فــي مختلــف القطاعــات الرئيســية 

فــي جميــع أنحــاء قطــر.

2.3 -  شركة مقدام للتكنولوجيا

    ُتعــد مقــدام للتكنولوجيــا واحــدة مــن أهــم تكتــالت التكنولوجيــا فــي قطــر، فهــي مؤسســة متكاملــة لألنظمــة وتوفــر مجموعــة واســعة مــن 
خدمــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، وأنظمــة الصوتيــات والمرئيــات، وأنظمــة األمــن والســالمة، وأنظمــة الجهــد شــديد االنخفــاض، 

واألنظمــة الهندســية، والخدمــات والصيانــة، وخدمــات الهواتــف الالســلكية فــي القطاعــات المختلفــة.

    تعتبــر مقــدام للتكنولوجيــا طرفــاً فــي بعــض أكبــر المشــاريع فــي قطــر بفضــل عمــق واتســاع نطــاق خبرتهــا الرائــدة فــي الســوق. كمــا أنهــا 
تفخــر بمعــدالت مرتفعــة لالحتفــاظ بالعمــالء، وهــي شــهادة علــى أفضــل معاييــر التســليم التــي ينفذهــا فريقهــا الخبيــر المحتــرف. ويعتمــد عمــالء 
مقــدام للتكنولوجيــا عليهــا فــي توســعاتهم الخارجيــة بفضــل مجموعتهــا الواســعة مــن الشــراكات االســتراتيجية. وقــد أثبتــت مقــدام للتكنولوجيــا 
بفضــل خبرتهــا الواســعة قدرتهــا علــى تقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع وتطبيــق مهــارات التنفيــذ بفضــل امتالكهــا للمزيــج المناســب مــن حلــول 

التكنولوجيا.

 خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ل تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت المتكاملــة وعروضــاً فريــدة لعمالئهــا بنــاًء علــى رؤى الســوق.      تقــدم مقــدام للتكنولوجيــا خدمــات حــوُّ
ــة والخدمــات المــدارة للشــركات والحكومــات فــي جميــع أنحــاء  ــا المعلومــات المتصل وهــي جهــة تزويــد دوليــة بالخدمــات لحلــول تكنولوجي
ــات  ــز البيان ــاون ومراك ــا التع ــن بينه ــة باالتصــاالت، وم ــاالت المتعلق ــن المج ــعة م ــة واس ــي مجموع ــراء ف ــارات الخب ــر استش ــم. وُتوفِّ العال

ــول الســحابية وإدارة المعلومــات والخدمــات المــدارة بالكامــل.  والحل

خدمات األمن والسالمة

    فــي إطــار ســعي مقــدام للتكنولوجيــا إلــى تلبيــة متطلبــات العمــالء مــن حلــول األمــن والســالمة، فإنهــا تقــدم مجموعــة واســعة مــن خدمــات 
ــة  ــول المتوافق ــات والحل ــن المنتجــات والخدم ــا م ــي مجموعته ــة والمســاكن. وتلب ــن والســالمة المناســبة للشــركات والقطاعــات الحكومي األم
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مــع معاييــر إدارة النظــم األمنيــة بــوزارة الداخليــة االحتياجــات األمنيــة عبــر جميــع التطبيقــات المؤسســية والســكنية. وتقــدم خدمــات وضــع 
االســتراتيجيات والخطــط والتنفيــذ وخدمــات الصيانــة فــي إطــار مــا تقدمــه مــن حلــول الدوائــر التلفزيونيــة المغلقــة والتحكــم فــي الوصــول 
وكشــف التســلل وإنــذار الحريــق واإلضــاءة فــي حــاالت الطــوارئ. وقــد ســاعد ذلــك مقــدام للتكنولوجيــا علــى تحقيــق مكانــة رفيعــة المســتوى 

فــي المنطقــة.

الخدمات الهندسية

    تقــف مقــدام للتكنولوجيــا علــى أرض صلبــة باعتبارهــا متعهــد التصميــم والشــراء والتشــييد فــي مجموعــة مــن الصناعــات الرئيســية مثــل 
النفــط والغــاز والطاقــة والميــاه والبنيــة التحتيــة. وتجــذب حلولهــا الجاهــزة فــي المجــال الهندســي المؤسســات ســريعة النمــو التــي تحتــاج إلــى 

حلــول موثوقــة وفعالــة فــي هــذا المجــال.
 

الخدمات السمعية والبصرية

ــا بــكل فخــر أول شــركة تحصــل علــى شــهادة ال APEx )جهــة تزويــد بالخدمــات الســمعية البصريــة الممتــازة(      تعــد مقــدام للتكنولوجي
ــا إدارة  ــمل خدماته ــات. وتش ــع التطبيق ــب جمي ــي تناس ــة الت ــمعية البصري ــول الس ــن الحل ــة م ــة كامل ــدم مجموع ــط، إذ تق ــرق األوس ــي الش ف
األزمــات وغــرف التحكــم، وصــاالت العــرض، والمســارح، واســتوديوهات البــث، والمالعــب، والمتاحــف، وغــرف مجالــس اإلدارة، وقاعــات 
المحاضــرات، والمختبــرات وغيــر ذلــك الكثيــر. وتحظــى بعمــالء فــي القطاعــات التاليــة: قطــاع الشــركات والتعليــم والعلــوم والثقافــة والتجــارة 
والضيافــة والرياضــة والقطــاع الحكومــي والمؤسســات العســكرية. وبفضــل خبــرات مقــدام للتكنولوجيــا، فقــد أصبحــت المؤسســات فــي جميــع 

ــزة علــى نحــٍو أفضــل إلدارة األزمــات، وللتعليــم والترفيــه للســكان الذيــن يتزايــد عددهــم بســرعة فــي المنطقــة. أنحــاء المنطقــة مجهَّ

خدمات العمليات والصيانة 

ــات التشــغيل  ــي خدم ــرة واســعة ف ــة خب ــات الفني ــة والخدم ــي مجــال الصيان ــد ف ــزود الرائ ــا الم ــا بصفته ــدام للتكنولوجي ــك شــركة مق     تمتل
والصيانــة وهــي مــا زالــت ملتزمــة التزامــاً كامــالً بتقديــم أفضــل معاييــر الجــودة والقيمــة مقابــل المــال وراحــة البــال لعمالئهــا لتحقيــق األداء 

التشــغيلي األمثــل لعمليــات عمالئهــا. 

2.4 -  شركة مقدام للخدمات التقنية

    كســبت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة ســمعتها المميــزة مــن خــالل تقديمهــا لمجموعــة واســعة مــن أفضــل الخدمــات التكنولوجيــة والهندســية 
ووفائهــا الدائــم باالحتياجــات المتنوعــة لعمالئهــا. وأُنشــئت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل فــي مجــاالت خدمــات 

العمالــة الخارجيــة والعمليــات فــي جميــع أنحــاء دولــة قطــر.

    وبالنظــر إلــى الخبــرة األساســية لمجموعــة مقــدام فــي مجــال الخدمــات، عبــر 18 قطاعــاً مختلفــاً، بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز وتكنولوجيــا 
زة للســمعة فــي القطــاع. المعلومــات وغيرهــا، كانــت شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة أحــد المســاهمين فــي تراكــم تلــك الخبــرات المعــزِّ

    توفــر شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة الخدمــات االستشــارية وخدمــات إدارة المــوارد البشــرية التــي تفــي باحتياجــات العمــالء. ويثــق عمــالء 
الشــركة بهــا بفضــل ســمعتها الطيبــة فــي القطــاع وتوفيرهــا ألعلــى معاييــر الكفــاءة فــي موظفيهــا والحــرص علــى تمكينهــم بالخبــرة الكافيــة 

ألداء المهــام علــى أكمــل وجــه. 

    وتتمثــل مزايــا شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة فــي الســماح لعمالئهــا بــإدارة أعمالهــم وعملياتهــم التجاريــة بتركيــز أكبــر وأداء أفضــل مــن 
خــالل إســنادهم لوظيفــة توظيــف المــوارد البشــرية للشــركة. ويتضمــن ذلــك المديريــن التنفيذييــن المؤقتيــن مــن المســتوى المتوســط ويتــم تنفيــذ 

كل التعيينــات علــى المســتوى التنفيــذي.

    وتحــرص الشــركة علــى التدريــب والتقييــم المســتمر لموظفيهــا والمراقبــة المســتمرة لــألداء لضمــان أن الموظفيــن المعاريــن لــدى عمــالء 
الشــركة يحصلــون علــى أفضــل تأهيــل يناســب الوظيفــة المطلوبــة. ويــؤدي ذلــك إلــى ارتفــاع مهــارات وخبــرات الموظفيــن وتوليــد أعمــال 

متكــررة وتوفيــر قاعــدة عريضــة مــن العمالــة الجاهــزة لتلبيــة متطلبــات العمــالء.
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3 - اإلدارة والمساهمون.

3.1 - كبار المساهمين في رأس مال الشركة:- 
 

    يبلــغ رأس مــال الشــركة المصــدر والمدفــوع 68,٠٠٠,٠٠٠ لاير قطــري، موزعــاً علــى 68,٠٠٠,٠٠٠ ســهم. تبلــغ القيمــة االســمية للســهم 
الواحــد 1.٠٠ لاير قطــري. وفيمــا يلــي كشــف يبيــن نســبة مســاهمة كبــار المســاهمين )اكثــر مــن 5.٠%( كمــا فــي ٣٠-2٠22-11:- 

نسبة الملكية عدد األسهمالجنسيةاالسم
٣6.٠%2٤,٤85,٤82 قطريندى محمد نواف ناصر آل ثاني

٣5.٤%2٤,٠9٤,٤25 قطريعائشه محمد نواف ناصر آل ثاني
5.٠%٣,٣86,52٠ قطري طارق بدر السيد هاشم خليفه السادة

2٣.6%16,٠٣٣,5٧٣ مساهمون آخرون 
1٠٠.٠٪68,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

3.2 - أعضاء مجلس اإلدارة :-

دورة مجلس اإلدارة للفترة األولى من 2٠21/٧/٤ حتى 2٠26/٧/٣ ولمدة خمس سنوات:

الشيخ / محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

    لــدى الشــيخ محمــد بــن نــواف بــن ناصــر آل ثانــي ســنوات عديــدة مــن الخبــرة الناجعــة فــي إدارة الشــركات، وشــبكة مــن العالقــات الوطيــدة 
فــي دولــة قطــر، وهــو ذو خبــرة مثبتــة فــي اتخــاذ القــرارات اإلســتراتيجية ووضــع مخططــات النمــو، ويتمتــع بالحنكــة المهنيــة والمهــارة فــي 
التخطيــط والتنفيــذ واإلشــراف. يشــغل الشــيخ محمــد حاليــاً منصــب عضــو مجلــس اإلدارة لــدى مجموعــة الفالــح التعليميــة القابضــة، الشــيخ 

محمــد خريــج الكليــة البحريــة الملكيــة فــي المملكــة المتحــدة، كمــا يــرأس الشــيخ محمــد نــادي ســباقات القــدرة والتحمــل القطــري.

الشيخ / جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

    تخــرج الشــيخ جاســم مــن جامعــة ميدلســكس  باإلمــارات العربيــة المتحــدة، ويحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال. ومنــذ تخرجــه 
شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مدينــة الوعــب، وخــالل الســنوات الماضيــة قــام الشــيخ جاســم بضــخ طاقــة جديــدة مقرونــة 
بالمعرفــة العلميــة والخبــرة فــي التنظيــم، وقــام بأخــذ منهــج نشــط فــي تطويــر األعمــال بالشــركة بإدخــال األســاليب الحديثــة فــي إدارة أعمالهــا.

السيد/ حسن مطر سعيد السويدي

    يقــدم الســيد حســن مطــر ســعيد الســويدي أكثــر مــن ٤٠ عامــاً مــن الخبــرة المهنيــة فــي عــدة مجــاالت، حيــث شــغل العديــد مــن المناصــب 
المرموقــة ومنهــا مديــر العالقــات العامــة فــي شــركة الدوحــة للتأميــن ومديــر شــؤون مجلــس اإلدارة والعالقــات الحكوميــة وعضو مجلــس إدارة 
نــادي الســد باإلضافــة إلــى منصبــه الســابق كقائــد ســرية القــوات الخاصــة. وقــد التحــق بعــدة دورات تدريبيــة عســكرية وإداريــة متخصصــة 
فــي أســاليب التنظيــم واســتراتيجيات التغييــر فــي دولــة قطــر والمملكــة المتحــدة والمانيــا. الســيد حســن خريــج الكليــة الملكيــة ســانت هيرســت 

فــي المملكــة المتحــدة، ويحمــل درجــة الماجســتير فــي العلــوم العســكرية.
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السيد/ راجيش مانو

    الســيد راجيــش مانــو هــو عضــو مســتقل لمجلــس إدارة مجموعــة مقــدام القابضــة، هــو المديــر المســؤول لشــركة بيكــر تلــي لالستشــارات 
وهــو مســؤول عــن تطويــر وتوجيــه اســتراتيجياتها. الســيد راجيــش لديــه خبــرة أكثــر مــن 2٠ عامــاً حيــث بــدأ مســيرته المهنيــة فــي وقــت 
مبكــر فــي كيــه بــي ام جــي فــي البحريــن وقطــر كشــريك قســم استشــارات األعمــال، وهــو متخصــص فــي إدارة األزمــات والديــون وإعــادة 
الهيكلــة. يشــغل الســيد راجيــش حاليــاً منصــب عضــو مجلــس اإلدارة لــدى مجموعــة الفالــح التعليميــة القابضــة. الســيد راجيــش حاصــل علــى 

بكالوريــوس فــي التجــارة والتعليــم العالــي مــن INSEAD فــي فرنســا، وهــو محاســب قانونــي معتمــد.

السيد/ جاسم سلطان جاسم الرميحي

    شــغل الســيد جاســم ســلطان جاســم الرميحــي منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة الخليــج للمخــازن، ولديــه خبــرة تزيــد عــن ٤٠ عامــاً 
فــي مجــاالت عــدة فــي إدارة األعمــال. حيــث تقلــد عــدداً مــن المناصــب الرفيعــة فــي جهــات مختلفــة منهــا القــوات المســلحة القطريــة. الســيد 
جاســم حائــز علــى شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعــة متــرو ســتيت فــي مدينــة دينفــر بواليــة كولــورادو باإلضافــة إلــى نيلــه شــهادة 

الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة جرامبلنــج ســتيت فــي مدينــة روســتين بواليــة لويزيانــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

المهندس / طارق بدر السيد هاشم خليفه السادة 

   اســتهل المهنــدس طــارق الســادة حياتــه المهنيــة فــي العــام 199٤ بالعمــل لــدى وزارة اإلعــالم مســؤوالً عــن الشــؤون الهندســية لمحطــات 
إرســال اإلذاعــة والتلفزيــون ومحطــات الميكروويــف. وفــي العــام 1996، التحــق بــوزارة الكهربــاء والمــاء فــي مشــاريع نظــم االتصــاالت 
)اســكادا(. وفــي العــام 1998، عمــل لمــدة 2٠ ســنة لــدى شــركة أوريــدو، حيــث تولــى خاللهــا العديــد مــن مواقــع المســؤولية، منهــا علــى ســبيل 
المثــال ال الحصــر: تنظيــم االتصــاالت، محطــات الجــوال، رئيــس قســم الصيانــة وتركيــب البــداالت، مديــر مركــز نظــم اتصــاالت الشــبكات 
)NOC(، مديــر إدارة العمليــات للشــركات، مديــر قطــاع العقــود والمشــاريع فــي قطــاع حلــول األعمــال. ومنــذ العــام 2٠18، تفــرغ الســيد 
طــارق إلدارة أعمالــه الخاصــة. الســيد طــارق حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي هندســة الكهربــاء واإللكترونيــات مــن جامعــة افنزفــل 
فــي انديانــا مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــو أيضــاً حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة نــورث امتــون مــن 

المملكــة المتحــدة.

السيد/ ناريندر سينغ

    يمتلــك الســيد نارينــدر خبــرة أكثــر مــن 15 عامــاً وهــو يتمتــع بســجل اســتثنائي فــي تحــول األعمــال التجاريــة وبنــاء العالمــات التجاريــة، 
وفعاليــة المبيعــات وتحســين ربحيــة الشــركات، حيــث قضــى معظــم خبراتــه فــي شــركات فــي فنلنــدا. حصــل الســيد نارينــدر علــى ماجســتير 

فــي التقنيــة الصوتيــة مــن الجامعــة الدنماركيــة فــي كوبنهاغــن.

السيد/ إيهاب نصر 

     الســيد إيهــاب نصــر هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مقــدام القابضــة منــذ التأســيس ولغايــة اآلن. وقــد أرســى الســيد إيهــاب نصــر وباقــي 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون الدائــم مــع الشــيخ محمــد بــن نــواف القواعــد األساســية للشــركة وفقــاً إلــى أحــدث الممارســات الدوليــة.

     واســتهل مشــواره المهنــي بالعمــل فــي مجموعــة البنــك العربــي فــي األردن عــام 2٠٠٠ كنائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة ومــن ثــم فــي 
عــام 2٠٠9 شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي العالميــة لإلســتراتيجية والحوكمــة فــي سويســرا. 

     يتولــى الســيد إيهــاب القيــادة اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مقــدام القابضــة، وهــو مســؤول بشــكل خــاص عــن اإلدارة اإلســتراتيجية 
ونمــو األعمــال فــي الشــركات التابعــة ووضــع الميزانيــات التقديريــة لهــم.
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     الســيد إيهــاب حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس محاســبة  مــع مرتبــة الشــرف مــن الجامعــة األردنيــة فــي األردن، باإلضافــة إلــى ماجســتير 
فــي إدارة األعمــال )MBA( مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الدومينيــكان فــي الواليــات المتحــدة. وهــو أيضــاً حاصــل مــن الواليــات المتحــدة 
ــد  ــب إداري معتم ــد )CFM(، ومحاس ــي معتم ــر مال ــد )CPA(، ومدي ــي معتم ــب قانون ــة: محاس ــة التالي ــالت المهني ــى المؤه ــة عل األمريكي

 .)CMA(

     الســيد إيهــاب عضــو دائــم فــي المحفــل الدولــي الشــرفي بيتــا جامــا ســيجما )ΒΓΣ( الــذي يضــم أفضــل خريجــي كليــات إدارة األعمــال 
مــن أعــرق الجامعــات العالميــة )AACSB International(، وذلــك اســتناداً إلــى إنجــازه األكاديمــي فــي دراســة إدارة األعمــال ومهاراتــه 

المهنيــة.

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

فيما يلي تفصيل عن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه للدورة 2٠21/٧/٤ حتى ٧/٣/2٠26:

صفة العضويةالمنصب االسم
غير مستقل - غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
غير مستقل - غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد حسن مطر السويدي
مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد جاسم سلطان الرميحي

غير مستقل - غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالمهندس طارق بدر السيد هاشم خليفه السادة
مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد راجيش مينون
مستقلعضو مجلس اإلدارة السيد ناريندر سينغ
غير مستقل - تنفيذيعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد إيهاب نصر

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة

يوضح الجدول التالي عدد أسهم المجموعة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة كما في ٣٠ /2٠22/11 :

نسبة الملكيةالمنصب االسم
٠.16٧%رئيس مجلس اإلدارةالشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني
٠.16٧%نائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ جاسم بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

---عضو مجلس اإلدارة السيد حسن مطر السويدي
---عضو مجلس اإلدارة السيد جاسم سلطان الرميحي

٤.98٠%عضو مجلس اإلدارةالمهندس طارق بدر السيد هاشم خليفه السادة
---عضو مجلس اإلدارة السيد راجيش مينون
---عضو مجلس اإلدارة السيد ناريندر سينغ
٣.٣٠٠%عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد إيهاب نصر
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3.3 - اإلدارة التنفيذية العليا

فوض المجلس اإلدارة التنفيذية العليا برئاسة الرئيس التنفيذي إلدارة األعمال اليومية لعمليات المجموعة.

السيد/ إيهاب نصر - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

     الســيد إيهــاب نصــر هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة مقــدام القابضــة منــذ التأســيس ولغايــة اآلن. وقــد أرســى الســيد إيهــاب نصــر وباقــي 
أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتعــاون الدائــم مــع الشــيخ محمــد بــن نــواف القواعــد األساســية للشــركة وفقــاً ألحــدث الممارســات الدوليــة.

     واســتهل مشــواره المهنــي بالعمــل فــي مجموعــة البنــك العربــي فــي األردن عــام 2٠٠٠ كنائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة ومــن ثــم فــي 
عــام 2٠٠9 شــغل منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي العالميــة لإلســتراتيجية والحوكمــة فــي سويســرا. 

     يتولــى الســيد إيهــاب القيــادة اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مقــدام القابضــة، وهــو مســؤول بشــكل خــاص عــن اإلدارة اإلســتراتيجية 
ونمــو األعمــال فــي الشــركات التابعــة ووضــع الميزانيــات التقديريــة لهــم.

     الســيد إيهــاب حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس محاســبة  مــع مرتبــة الشــرف مــن الجامعــة األردنيــة فــي األردن، باإلضافــة إلــى ماجســتير 
فــي إدارة األعمــال )MBA( مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة الدومينيــكان فــي الواليــات المتحــدة. وهــو أيضــاً حاصــل مــن الواليــات المتحــدة 
ــد  ــب إداري معتم ــد )CFM(، ومحاس ــي معتم ــر مال ــد )CPA(، ومدي ــي معتم ــب قانون ــة: محاس ــة التالي ــالت المهني ــى المؤه ــة عل األمريكي

 .)CMA(

     الســيد إيهــاب عضــو دائــم فــي المحفــل الدولــي الشــرفي بيتــا جامــا ســيجما )ΒΓΣ( الــذي يضــم أفضــل خريجــي كليــات إدارة األعمــال 
مــن أعــرق الجامعــات العالميــة )AACSB International(، وذلــك اســتناداً إلــى إنجــازه األكاديمــي فــي دراســة إدارة األعمــال ومهاراتــه 

المهنيــة.

السيد/ محمد براء سامي عبد الرحيم صبحه - المدير العام للمجموعة

    لــدى الســيد محمــد 15 ســنة مــن الخبــرة المركــزة فــي تطويــر منظومــات األداء لشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط. ويتولــى تنفيــذ 
اإلســتراتيجية المؤسســّية لمجموعــة مقــدام القابضــة، وهــو مســؤول عــن إدارة العمليــات ونمــو األعمــال فــي الشــركات التابعــة بشــكل خــاص 
ــة الســابقة إدارة وحــدة األعمــال والمشــاريع الخاصــة فــي كبــرى شــركات  ــة المحــددة لهــم. تشــمل مســيرته المهني ــات التقديري ــاً للميزاني وفق
التقنيــة فــي دولــة قطــر حيــث قــام بــإدارة وتنفيــذ مجموعــة مــن المشــاريع العمالقــة واالســتراتيجية فــي البــالد. الســيد محمــد حاصــل علــى 

شــهادة فــي هندســة الحاســوب مــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي األردن.

السيد/ محمد مدثر علي - رئيس الشؤون المالية

    الســيد/ محمــد مدثــر علــي يعمــل فــي مجموعــة مقــدام القابضــة منــذ 2٠19. كمــا أن لديــه خبــرة 2٣ عامــاً )تشــمل 1٣ عامــاً فــي قطــر( 
فــي مجــال تطويــر األعمــال وتمويــل المشــاريع، واإلدارة التجاريــة، والمراقبــة الماليــة. بــدأ عملــه فــي ســيمنز كضابــط تجــاري، فــي عــام 
ــى بكالوريــوس التجــارة، مــن  ــي الباكســتان وقطــر. كمــا حصــل عل ــة ف ــه مناصــب إداري ــرات واســعة مــن خــالل تولي ــع بخب 1999، ويتمت

جامعــة البنجــاب فــي الباكســتان. باإلضافــة إلــى شــهادة ACMA مــن معهــد التكاليــف واإلدارة المحاســبية فــي الباكســتان.
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ملكية أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا.

يوضح الجدول التالي عدد أسهم المجموعة المملوكة ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا كما في ٣٠ /2٠22/11 :

نسبة الملكيةالمنصباالسم 
٣.٣٠٠%عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيالسيد/ إيهاب نصر

---المدير العام للمجموعةالسيد/ محمد براء سامي عبد الرحيم صبحه
---رئيس الشؤون الماليةالسيد/ محمد مدثر علي

    حــددت المجموعــة سياســة واضحــة تلــزم أعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وجميــع األشــخاص المطلعيــن وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر باإلفصــاح عــن عمليــات التــداول التــي يقومــون بهــا علــى أســهم المجموعــة وســائر أوراقهــا الماليــة األخــرى، قــام جميــع المطلعيــن 

بتقديــم معلومــات حــول عــدد األوراق الماليــة المتداولــة فــي المجموعــة عنــد االقتضــاء.
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4 - ملخص أعمال الشركة للعامين 2٠2٠ - 2٠21

    تســتند مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز المالــي للمجموعــة ونتائــج عملياتهــا إلــى البيانــات الماليــة المســتقلة واإليضاحــات المرفقــة بهــا كمــا 
فــي ٣1 ديســمبر للســنتين الماليتيــن 2٠2٠ و2٠21، ويجــب قراءتهــا باالقتــران معهــا. 

4.1 - بيان الدخل

2٠212٠2٠باللاير القطري
1٤6,٣٣٤,982 28٤,26٤,816 اإليرادات

 )96,286,٠11()22٤,96٧,1٠6(التكلفة التشغيلية
٥٠,٠48,٩71 ٥٩,2٩7,7٠٩ إجمالي الربح

-٣1,625 إيرادات أخرى
)2٤,189,٤29()26,5٠2,852(مصاريف إدارية وعمومية

)655,265()1,٤55,٠59(خسائر انخفاض قيمة األصول المالية
2٥,2٠4,277 31,371,424 األرباح التشغيلية للسنة

)٤٤1,6٤٠()2,٣٧6,6٠٤(مصاريف اإلدراج
)1,18٤,621()٤٣9,٠29(تكلفة التمويل

23,٥78,٠16 28,٥٥٥,7٩2 صافي الربح للسنة
المصدر: القوائم المالية المجمعة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر2٠21 

    تقــّدم المناقشــة التاليــة تحليــالً بشــكل عــام للعوامــل الجوهريــة التــي تؤثــر علــى نتائــج عمليــات المجموعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 
٣1 ديســمبر 2٠2٠ و2٠21.

اإليرادات

    تحصــل المجموعــة علــى إيراداتهــا بشــكل رئيســي عبــر ثــالث شــركات تابعــة: شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر، وشــركة مقــدام للتكنولوجيــا، 
ــة، والشــبكات،  ــة، والتشــغيل والصيان ــات التكنولوجي ــم الخدم ــذه الشــركات تقدي ــن خــالل ه ــم م ــث يت ــة.  حي ــات التقني ــدام للخدم وشــركة مق
والنظــم، ونظــم أمــن المعلومــات. وفــي عــام 2٠21، شــكلت مســاهمة اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة مــا نســبته ٧٠,٧% مــن شــركة مقــدام 

للتكنولوجيــا، و2٣,٤% مــن شــركة مقــدام للخدمــات التقنيــة، و5,9% مــن شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر.

نسب إيرادات الشركات التابعة من المجموع الكلي

المصدر: البيانات المالية المدققة للشركات التابعة للسنة المالية المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21

شركة مقدام للتكنولوجياشركة مقدام للخدمات التقنية
شركة مقدام لإلنذار المبكر

٪23 ٪71

٪6
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     حققــت  المجموعــة نمــواً فــي حجــم األعمــال، حيــث بلغــت اإليــرادات 28٤.٣ مليــون لاير قطــري للفتــرة الُمنتهيــة فــي ٣1 ديســمبر 2٠21 
مقابــل 1٤6.٣ مليــون لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق وبنســبة نمــو بلغــت 9٤.٣%. إذ ســاهم تخفيــف قيــود كورونــا فــي تســريع وتيــرة تنفيــذ 
األعمــال واســتدراك التراجــع الســابق فــي معــدالت تنفيــذ المشــاريع والربحيــة. ولقــد حققــت شــركة مقــدام للتكنولوجيــا نمــواً بنســبة %116,2 
فــي عــام 2٠21 وأيضــا لقــد حققــت كل مــن  شــركة مقــدام لإلنــذار المبكــر نمــواً فــي اإليــرادات بنســبة 26,2%، و شــركة مقــدام للخدمــات 

التقنيــة بنســبة ٣9,6% خــالل عــام 2٠21 لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.
 

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
28٤,26٤,8161٤6,٣٣٤,982اإليرادات

 9٤,٣%التغير السنوي )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

    اســتطاعت مجموعــة مقــدام القابضــة خــالل العــام 2٠21 توقيــع عقــود جديــدة بقيمــة إجماليــة بلغــت 625 مليــون لاير قطــري متجــاوزة 
بذلــك األهــداف الســنوية للعــام 2٠21. كمــا بلغــت القيمــة اإلجماليــة للعقــود الجــاري تنفيذهــا حوالــي 11٧٠ مليــون لاير قطــري، فيمــا تبلــغ 
قيمــة األعمــال المتبقيــة منهــا حوالــي ٧٣٠ مليــون لاير قطــري. أمــا فيمــا يتعلــق بالعــروض المقدمــة والجــاري التفــاوض عليهــا مــع العمــالء، 
فقــد بلغــت حوالــي 29٠٠ مليــون لاير قطــري، وتتــراوح نســبة الترســية المتوقعــة وفقــاً للمؤشــرات التاريخيــة مــن 2٠% إلــى ٣٠%. كمــا بلــغ 
معــدل االحتفــاظ بالعمــالء حوالــي 9٠%. يؤكــد مجلــس اإلدارة علــى أهميــة هــذه المؤشــرات، حيــث تعــد هــذه المؤشــرات العامــل الرئيســي فــي 

بنــاء توقعــات اإليــرادات وصافــي األربــاح المســتقبلية وتعزيــز قيمــة حقــوق المســاهمين.

التكلفة التشغيلية

    تمثــل التكلفــة التشــغيلية شــراء جميــع أنــواع المعــدات، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الشــبكات وأدوات إدارة البيانــات 
والخــوادم وأجهــزة االتصــاالت الموحــدة ومــا إلــى ذلــك، وبالنظــر ألهميــة التكاليــف التشــغيلية بالنســبة لإليــرادات فيمــا يلــي البيانــات المتعلقــة 

بهــا بصــورة مطلقــة ومئويــة:

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
22٤,96٧,1٠696,286,٠11التكلفة التشغيلية

65,8%٧9,1%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

    لقــد ارتفعــت التكلفــة التشــغيلية بنســبة 1٣٣,6% فــي 2٠21 مــن حوالــي 96.٣ مليــون لاير قطــري فــي 2٠2٠ إلــى 225.٠ مليــون لاير 
قطــري فــي 2٠21، ويرجــع هــذا االرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى النمــو فــي حجــم اإليــرادات. يضــاف إلــى ذلــك، ارتفــاع تكاليــف النقــل والشــحن 

واالرتفــاع فــي كلــف المــواد اإللكترونيــة نتيجــة نقــص إنتــاج المعالجــات المركزيــة علــى المســتوى العالمــي.  
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إجمالي الربح

    فــي عــام 2٠21، ارتفــع إجمالــي الربــح بنســبة 18,5% مــن5٠.٠ مليــون لاير قطــري فــي 2٠2٠ إلــى 59.٣ مليــون لاير قطــري فــي 
2٠21، وُيعــزى ذلــك فــي المقــام األول إلــى االرتفــاع فــي حجــم  اإليــرادات بســب تخفيــف قيــود جائحــة كورونــا بدولــة قطــر، بينمــا انخفــض  
ــة المباشــرة  ــادة التكلف ــذا بشــكل أساســي عــن زي ــج ه ــد نت ــي 2٠21 ، وق ــى 2٠,9% ف ــي 2٠2٠ إل ــن ٣٤,2% ف ــح م مســتوى هوامــش الرب
ــحن  ــل والش ــف النق ــاع تكالي ــى ارتف ــود إل ــذه القي ــث أدت ه ــي، حي ــى االقتصــاد العالم ــا عل ــا وتأثيره ــة كورون ــود جائح ــبب قي ــال بس لألعم
واالرتفــاع فــي كلــف المــواد اإللكترونيــة نتيجــة نقــص إنتــاج المعالجــات المركزيــة علــى المســتوى العالمــي، يضــاف إلــى ذلــك لجــوء الشــركة 

إلــى تعاقــد مــن الباطــن مــع مــزودي الخدمــات لمواكبــة الزيــادة فــي حجــم العقــود.

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
59,29٧,٧٠95٠,٠٤8,9٧1إجمالي الربح

٣٤,2%2٠,9%هامش الربح اإلجمالي )%(
  هامش الربح اإلجمالي للشركات التابعة )٪(:

28.9%1٤.9%شركة مقدام للتكنولوجيا
26.2%2٣.1%شركة مقدام للخدمات التقنية 

8٠.6%8٠.8%شركة مقدام لإلنذار المبكر
المصدر: البيانات المالية للشركات للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

المصاريف اإلدارية والعمومية

   تتألــف المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن المصاريــف غيــر المخصصــة بصــورة مباشــرة للمشــاريع، بمــا فــي ذلــك مصروفــات األجــور 
والرواتــب، واســتحقاقات الموظفيــن، والتســويق، والمصاريــف األخــرى.

    تشــمل المصاريــف اإلداريــة والعموميــة تكلفــة الموظفيــن والرواتــب المدفوعــة للموظفيــن العامليــن فــي المقــر الرئيســي للمجموعــة. وقــد 
شــكلت نســبة رواتــب ومزايــا الموظفيــن 68.٤% مــن إجمالــي المصاريــف العامــة واإلداريــة فــي عــام 2٠21.

    لقــد ارتفعــت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة مــن 2٤.2 مليــون فــي 2٠2٠ إلــى 25.5 مليــون فــي 2٠21 بنســبة 9,6% ، وقــد نتــج هــذا 
فــي المقــام األول عــن ارتفــاع قيمــة مصاريــف الموظفيــن وتعييــن موظفيــن جــدد. 

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
26,5٠2,8522٤,189,٤29المصاريف اإلدارية والعمومية
16.5%9.٣%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(

9.6%التغير السنوي )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

خسائر انخفاض قيمة األصول المالية

   تقــوم إدارة المجموعــة بشــكل دوري بمراجعــة الذمــم المدينــة لتقييــم مــا إذا كان يجــب تســجيل مخصــص انخفــاض القيمــة فــي بيــان الربــح أو 
الخســارة عنــد تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ التحقــق المبدئــي وعنــد تقديــر الخســائر 

ــة المتوقعة.  االئتماني
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   اختــارت المجموعــة قيــاس مخصصــات الخســارة لموجوداتهــا الماليــة بمبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا. عنــد 
تحديــد مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان الخاصــة بأصــل مالــي قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف األولــي وعنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة 
ــا.  المتوقعــة. تفتــرض المجموعــة أن مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد زادت بشــكل كبيــر إذا تجــاوزت فتــرة االســتحقاق 9٠ يوًم

تعتبــر المجموعــة أن األصــل المالــي قــد تخلــف عــن الســداد عندمــا:

- من غير المحتمل أن يقوم المدين بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل، دون لجوء المجموعة إلى إجراءات مثل   
             تحقيق الضمان )إن وجد(؛ أو

- تجاوز األصل المالي فترة استحقاق تزيد عن 9٠ يوًما.  

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
1,٤55,٠59655,265خسارة انخفاض قيمة األصول المالية

٠.5%٠.5%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
122.1% التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

   ارتفــع مخصــص خســارة التدنــي فــي قيمــة األصــول الماليــة بنســبة 122.1% فــي عــام 2٠21 مــن ٠,٧  مليــون لاير قطــري فــي 2٠2٠ 
إلــى 1.5 مليــون لاير قطــري فــي 2٠21. ويعــزى ذلــك لتقييــم المجموعــة للذمــم المدينــة ومــدى صحــة تحققهــا وارتــأت اإلدارة تســجيل 1.5  

مليــون لاير قطــري عــن عــام 2٠21.

تكلفة التمويل

تشكل مصروفات الفائدة تكاليف القروض والتمويل، ويبين الجدول التالي مبالغ تلك المصاريف، ونسبتها من اإليرادات:

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
٤٣9,٠291,18٤,621تكاليف التمويل

٠.8%٠.2%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
)62.9%(التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

    تشــمل تكاليــف التمويــل تكاليــف القــروض والرســوم المصرفيــة والتكاليــف اإلداريــة فــي البنــوك وغيرهــا. وخــالل عــام 2٠21، انخفضــت 
األعبــاء الماليــة بنســبة 62.9% مــن 1,2 مليــون لاير قطــري فــي 2٠2٠ إلــى ٠,٤ مليــون لاير قطــري فــي 2٠21. وقــد نتــج ذلــك فــي المقــام 
ــرة  ــل أعمالهــا مــن خــالل أرباحهــا الســنوية والقــروض قصي ــى تموي ــى الســداد المبكــر للتســهيالت وقدرتهــا عل ــدرة المجموعــة عل األول لق
األجــل لتمويــل األعمــال. لــدى المجموعــة ثالثــة قــروض مختلفــة تــم اقتراضهــا بهــدف تمويــل األعمــال بنســبة فائــدة مــن ٤.5% إلــى ٧5.%5، 

تتــراوح مــدة اســتحقاق هــذه القــروض مــن 2٠22 إلــى 2٠2٤.
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صافي الربح للسنة

   خــالل عــام 2٠21، ارتفــع صافــي الربــح بنســبة 21.1% مــن 2٣.6 مليــون لاير قطــري فــي 2٠2٠ إلــى 28.6 مليــون لاير قطــري فــي 
2٠21. وُيعــزى ذلــك لالرتفــاع فــي اإليــرادات.

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
28,555,٧922٣,5٧8,٠16صافي الربح عن السنة

16.1%1٠.1%كنسبة مئوية من اإليرادات )%(
 21.1%التغير السنوي )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

4.2 - بيان المركز المالي

يوضح الجدول التالي بيان المركز المالي للمجموعة كما في ٣1 ديسمبر 2٠2٠ و2٠21 

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
  الموجودات

٤5,52٠,٧8٠٣٧,6٧٣,٤68الموجودات غير المتداولة
156,212,2٣٣65,٧82,95٠الموجودات المتداولة
2٠1,733,٠131٠3,4٥6,418مجموع الموجودات

 

  حقوق المساهمين والمطلوبات

88,٣٧9,٣1٤59,82٣,52٣حقوق المساهمين
1٠,1٤1,16٧16,611,٠٤8المطلوبات غير المتداولة

1٠٣,212,5٣22٧,٠21,8٤٧المطلوبات المتداولة
2٠1,733,٠131٠3,4٥6,418إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.
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الموجودات غير المتداولة

عقارات ومعدات

    قامــت الشــركة بشــراء أرض تبلــغ مســاحتها ٣.16٧ متــراً مربعــاً بتكلفــة قدرهــا 2٧.٣ مليــون لاير قطــري فــي 15 أكتوبــر 2٠18، وذلــك 
لتأســيس مقرهــا الرئيســي. وتتألــف المعــدات بشــكل رئيســي مــن أجهــزة الكمبيوتــر والخــوادم وغيرهــا مــن األجهــزة المســاعدة. ولــم تشــهد 
القيمــة الدفتريــة الصافيــة تقلبــاً جوهريــاً فــي الفتــرة الممتــدة مــن ٣1 ديســمبر 2٠2٠ إلــى 2٠21، باســتثناء إضافــة ســيارات وبعــض األدوات 
والمعــدات وحاســب آلــي  خــالل عــام 2٠21 بقيمــة 1.8 مليــون لاير قطــري تماشــياً مــع التوســع فــي حجــم األعمــال الــذي تخطــط لــه الشــركة 

فــي األعــوام القادمــة.

التغير السنوي )٪(2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
---2٧,2٧2,٠٠٠2٧,2٧2,٠٠٠أراض

٣8.2%2,12٠,٤6٠1,5٣٤,265سيارات
)28.9%(1,21٧,٣591,٧11,26٠مفروشات، وتجهيزات ومعدات مكتبية

1٠٧,٠%289,٤2٣1٣9,81٧أدوات ومعدات
1٠٠.٠% 16٧,٧٣2أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

1.3٪31,٠66,٩743٠,6٥7,342صافي القيمة الدفترية
 29.6%15.٤%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

الموجودات المتداولة
النقد وأرصدة لدى البنوك

ــد(  ــد المقي ــة )النق ــات البنكي ــل الضمان ــه مقاب ــظ ب ــدي المحتف ــوك والهامــش النق ــدى البن ــوك مــن أرصــدة ل ــدى البن ــد وأرصــدة ل ــف النق    يتأل
لمناقصــات المشــاريع.  حيــث ارتفعــت أرصــدة النقــد والهامــش النقــدي بنســبة 22,٠% فــي ٣1 ديســمبر 2٠21 بالمقارنــة بنفــس الفتــرة مــن 

العــام الســابق.

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
٤٤النقد في الصندوق

5,9٤٣,٣٠21٠,٠٣5,899النقد في البنك
12,٠99,٤٠9٤,٧5٤,21٣الهامش النقدي المحتفظ به مقابل ضمانات بنكية )النقد المقيد(

18,٠42,71614,7٩٠,116اإلجمالي
1٤.٣%8.9%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى

    تتألــف الذمــم المدينــة وذمــم مدينــة أخــرى مــن المبالــغ المســتحقة التــي يتــم تحميلهــا علــى العمــالء كمطالبــات فــي تاريــخ تحريــر كل ميزانيــة 
عموميــة. لقــد ارتفعــت الذمــم المدينــة والمدينــة األخــرى بنســبة 1٣9.٧% فــي ٣1 ديســمبر 2٠21 مــن ٣٧.9 مليــون لاير قطــري فــي ٣1 
ديســمبر 2٠2٠ إلــى 9٠,9 مليــون لاير قطــري فــي ٣1 ديســمبر 2٠21. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو االرتفــاع فــي قيمــة اإليــرادات 

بمقــدار 1٣٧.9 مليــون لاير قطــري خــالل عــام 2٠21.
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ــا علــى تاريــخ االســتحقاق، فــي  ــة الخاصــة بعمــالء بعــد مــرور 9٠ يوًم     تتبــع المجموعــة سياســة مفادهــا وضــع مخصــص للذمــم المدين
حيــن أنــه ال يوضــع أي مخصــص لعمــالء القطــاع الحكومــي إلــى أن يمــر علــى تاريــخ اســتحقاق الرصيــد أكثــر مــن 5 ســنوات. ارتفعــت  
ــى  ــي ٣1 ديســمبر 2٠2٠ إل ــون لاير قطــري ف ــي ٣1 ديســمبر 2٠21 مــن 8,٠ ملي ــة بنســبة 16,٤% ف ــم المدين ــاض الذم مخصصــات انخف
9.٣ مليــون لاير قطــري فــي ٣1 ديســمبر 2٠21. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك تقييــم المجموعــة للذمــم المدينــة ومــدى صحــة تحققهــا .

    مّثــل إجمالــي الذمــم المدينــة التــي لــم يمــض علــى تاريــخ اســتحقاقها ٣٠ يومــاً مــا نســبته ٧6.٤% وإجمالــي الذمــم المدينــة المســتحقة مــا بيــن 
٣1 إلــى 6٠ يومــاً مــا نســبته 8.6% وإجمالــي الذمــم المدينــة المســتحقة مــا بيــن 61-9٠ يومــاً مــا نســبته 1.5% وتمّثــل إجمالــي الذمــم المدينــة 
التــي مضــى علــى تاريــخ اســتحقاقها أكثــر مــن 9٠ يومــاً بشــكل رئيســي عمــالء ذوي صلــة بالقطــاع الحكومــي والــذي تــم تمديــد آجــال الدفــع 

لهــم مــا نســبته ٤,1% مــن إجمالــي الذمــم وتمثــل متأخــرات االســتحقاق األخــرى مــا نســبته 9,٤% مــن إجمالــي الذمــم.

كنسبة مئوية من 2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
إجمالي الذمم المدينة 

2٠21 )٪(
ً ٧6.٤%٧5,٣26,٠6126,88٤,8٣8أقل من ٣٠ يوما
8.6%٣18,٤٤2,٠1٤2,51٧,٣98 - 6٠ يوماً
1.5%611,5٠8,6٣91,5٠٣,٠65 - 9٠ يوماً

٤.1%٤,٠15,٤6٠1,16٣,5٤9أكثر من 9٠ يوماً
9.٤%9,25٠,٠٠٠6,25٠,٠٠٠متأخرات االستحقاق- أكثر من 9٠ يوًما

1٠٠.٠٪٩8,٥42,17338,318,8٥٠ اإلجمالي
 1,6٣9,825٧,566,٣66األرصدة المدينة األخرى

)٧,95٠,٠٠٠()9,25٠,٠٠٠(مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
٩٠,٩31,٩٩837,٩3٥,216صافي الذمم المدينة والمدينة األخرى

٣6,٧%٤5,1%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

موجودات عقود

   تنجــم مبالــغ موجــودات العقــود  عــن الفــرق بيــن تحقــق اإليــرادات )علــى أســاس نســبة اإلنجــاز( ودورة الفواتيــر )علــى أســاس المراحــل 
ــود بنســبة ٤8٤.8% فــي ٣1 ديســمبر 2٠21، مــن ٤.5 مليــون لاير  الرئيســية المتفــق عليهــا مــع العمــالء(. ارتفــع صافــي موجــودات العق
قطــري فــي ٣1 ديســمبر 2٠2٠ إلــى 26.2 مليــون لاير قطــري فــي ٣1 ديســمبر 2٠21. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو التوســع فــي 

حجــم أعمــال المجموعــة.

التغير السنوي )٪(2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
56.٤%5٧٣,1٤٤,9٧1٣66,5٧٠,٧٧٣قيمة العمل المنجز بالتكلفة باإلضافة إلى الربح المنسوب

51.1%)٣62,٠9٣,6٣٧()5٤6,96٠,9٠6(الفواتير على العقود قيد التنفيذ
484.8٪26,184,٠6٥4,477,136اإلجمالي

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

   ضمن اإلجراءات المتخذة  الخاصة بعملية اإلدراج، نجحت إدارة المجموعة في الحد من المستحق من األطراف ذات عالقة.   

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
٠5٤,52٧معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
٠.1%٠.٠%كنسبة مئوية من إجمالي الموجودات )%(

)1٠٠,٠%(التغير السنوي )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

المطلوبات 

القروض

    قامــت المجموعــة بالحصــول علــى القــروض المســتحقة فــي تواريــخ متفاوتــة مــن 2٠2٠ حتــى 2٠2٤، بشــكل رئيســي لتمويــل مشــاريع 
العمــالء. لقــد ارتفعــت القــروض بواقــع  1٤.9مليــون لاير قطــري فــي ٣1 ديســمبر 2٠21، حيــث كانــت تبلــغ 15.٣ مليــون لاير قطــري فــي 
٣1 ديســمبر 2٠2٠ ثــم ارتفعــت  إلــى ٣٠.2 مليــون لاير قطــري فــي ٣1 ديســمبر 2٠21. وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو الزيــادة فــي 

القــروض قصيــرة األجــل المخصصــة لتمويــل المشــاريع. 

2٠2٠ 2٠21 تاريخ االستحقاقسعر الفائدةباللاير القطري
5.٧52٠22٤,969,6٧٣8,19٧,19٠%قرض بنكي مضمون

-   5.٧52٠2218,112,٠55%قرض مقابل إيصال األمانة
٤.5٠2٠2٤٧,1٠٠,9٠٠٧,1٠٠,9٠٠%قرض الدعم الحكومي ) كوفيد-19(

3٠,182,6281٥,2٩8,٠٩٠  اإلجمالي
1٤.8%15.٠%كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين )%(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى
 

    تتألــف الذمــم الدائنــة بشــكل رئيســي مــن مــوردي التكنولوجيــا الذيــن يقدمــون خدمــات التنفيــذ وغيرهــا مــن خدمــات الدعــم. ارتفعــت الذمــم 
ــي ٣1 ديســمبر  ــون لاير قطــري ف ــى ٧6.٧ ملي ــي ٣1 ديســمبر 2٠2٠ إل ــون لاير قطــري ف ــن 21.6 ملي ــع بنســبة 25٤.٧% م ــة للدف الدائن
2٠21. وكان الســبب الرئيســي وراء الزيــادة فــي معــدل االئتمــان لــدى المورديــن ممــا أدي إلــى الزيــادة فــي معــدل أيــام دوران الذمــم الدائنــة 
ــك، التوســع فــي حجــم أعمــال  ــى ذل مــن 82 يومــاً كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠2٠ إلــى 12٤ يومــاً كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠21. يضــاف إل
المجموعــة الــذي أدى إلــى زيــادة إعــداد المورديــن والقــدرة علــى الحصــول علــى ائتمــان لتمويــل المشــتريات الخاصــة بالعمليــات التشــغيلية. 

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
٧6,65٠,٤5621,61٠,٤5٣ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى

12٤82معدل أيام دوران الذمم الدائنة )يوم(
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.
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مكافآت نهاية الخدمة

    ُتعــد مكافــآت نهايــة الخدمــة شــرطاً نظاميــاً بالنســبة لجميــع الشــركات القطريــة، وتكــون مســتحقة الدفــع للموظفيــن عنــد إقالتهــم أو إنهــاء 
عقــود عملهــم فــي المجموعــة. هــذا وقــد ارتفعــت مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن بمعــدل ٤٤.8% فــي الفتــرة الممتــدة مــن ٣1 ديســمبر 2٠2٠ 
إلــى  ٣٠ ديســمبر 2٠21 . وكان الســبب الرئيســي وراء ذلــك هــو زيــادة عــدد الموظفيــن خــالل عــام 2٠2٠، وزيــادة فتــرة خدمــة الموظفيــن 

الذيــن يتــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة لهــم بعــد إتمــام عامهــم األول مــع المجموعــة والــذي تــم االعتــراف بــه فــي ٣1 ديســمبر 2٠21.

حقوق المساهمين

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
5٠,٠٠٠,٠٠٠1٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال 

2,855,5٧9٤,211,6٣8االحتياطي القانوني
٣5,52٣,٧٣5٤5,611,885األرباح المدورة

88,37٩,314٥٩,823,٥23مجموع حقوق المساهمين
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

بلغ رأس مال الشركة 5٠.٠ مليون لاير قطري في شكل 5٠.٠ مليون سهم مكتتب بالكامل بقيمة اسمية قدرها واحد لاير قطري.

    االحتياطــي القانونــي هــو شــرط نظامــي بالنســبة لجميــع الشــركات القطريــة. وتلتــزم الشــركة بموجــب اللوائــح األخيــرة بتخصيــص احتياطــي 
قانونــي بعــد اســتيعاب الخســائر المتراكمــة )إن وجــدت( مــن خــالل تخصيــص 1٠% مــن صافــي الدخــل إلــى أن يســاوي االحتياطــي 5٠% مــن 
رأس المــال حيــث أن االحتياطــي بلــغ ٣.2 % مــن رأس المــال فــي 2٠21 مقارنــة بنســبة ٧.٠% فــي 2٠2٠ فقــد انخفضــت نســبة االحتياطــي 
٣2,2 %  نتيجــة اســتخدام االحتياطــي فــي زيــادة رأس المــال . ويعتبــر االحتياطــي غيــر متــاح لتوزيعــات األربــاح. مــع ذلــك ووفقــاً للنظــام 
األساســي للشــركة القائــم حتــى ٣1 ديســمبر 2٠21، يجــب علــى الشــركة تخصيــص 1٠ % مــن صافــي الدخــل إلــى أن يســاوي االحتياطــي 

5٠% مــن رأس المــال، وســوف تتوقــف الشــركة عــن هــذه التحويــالت حتــى بلــوغ االحتياطــي 5٠ % مــن رأس المــال.

    ولقــد انخفضــت األربــاح المــدورة فــي الفتــرة الممتــدة مــن ٣1 ديســمبر 2٠2٠ إلــى ٣1 ديســمبر 2٠21 ويرجــع ذلــك إلــى اســتخدام األربــاح 
المــدورة فــي زيــادة رأس المــال والمحــول إلــى االحتياطــي القانوني.

    قــررت الجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة ٧1% مــن رأس مــال الشــركة بحيــث يــوزع أرباحــاً نقديــة علــى المســاهمين 
بنســبة ٣5% مــن رأس مــال الشــركة وبمبلــغ إجمالــي 1٧.5 مليــون لاير وتــوزع أســهم مجانيــة علــى المســاهمين بنســبة ٣6% مــن خــالل زيــادة 
رأس مــال الشــركة بمبلــغ 18.٠ مليــون لاير ليصبــح 68.٠ مليــون لاير بــدالً مــن 5٠.٠ مليــون لاير، وذلــك  مــن خــالل تحويــل مبلــغ ٠.18 

مليــون لاير قطــري مــن األربــاح المــدورة إلــى رأس المــال. 
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4.3 - التدفقات النقدية

يلخص الجدول التالي وضع التدفقات النقدية للفترات المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠2٠و 2٠21.

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
51,129,٤21)1٠,٠89,8٣٤(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

)1,812,8٠5()1,5٤2,1٠٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
)٤٣,112,262(٧,5٣9,٣٤1صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية

6,2٠٤,٣5٤)٤,٠92,59٧(صافي )النقص ( /الزيادة في النقد وشبه النقد
1٠,٠٣5,9٠٣٣,8٣1,5٤8النقد وشبه النقد - في 1 يناير،

٥,٩43,3٠61٠,٠3٥,٩٠3النقد وشبه النقد - في 31 ديسمبر،
المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    مــع الزيــادة المطــردة فــي األعمــال وفــي الذمــم المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى فقــد تأثــرت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي األنشــطة 
التشــغيلية .

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

   يتمثــل صافــي النقــد فــي األنشــطة االســتثمارية فــي بيــع االســتثمارات المتاحــة للبيــع و تمويــل نفقــات رأســمالية بقيمــة 1.8 مليــون لاير 
قطــري خــالل 2٠21

صافي النقد من األنشطة التمويلية

    توجــه الشــركة بصــورة منتظمــة التمويــل الخارجــي إلــى تمويــل مشــاريعها وهــي ممارســة عاديــة فــي قطــاع أعمالهــا. كمــا حولــت الشــركة 
جــزءاً مــن النقديــة إلــى النقديــة المقيــدة كضمــان لبعــض التســهيالت البنكيــة.
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4.4 - صافي المديونية المالية

    يوضــح الجــدول التالــي صافــي المديونيــة الماليــة لمجموعــة مقــدام القابضــة كمــا فــي ٣1 ديســمبر 2٠2٠ و2٠21، والتــي تــم اســتخالصها 
بــدون أي تغييــر جوهــري مــن البيانــات الماليــة.

2٠2٠ 2٠21 باللاير القطري
)1٤,٧9٠,116()18,٠٤2,٧16(النقد وما يعادله

25,٠86,٠٧9٣,9٤1,٠٤٠الدين المالي الجاري
)1٠,84٩,٠76(7,٠43,363صافي المديونية المالية )األموال الجارية(

5,٠96,5٤911,٣5٧,٠5٠الدين المالي غير الجاري
12,13٩,٩12٥٠7,٩74صافي المديونية المالية

المصدر: البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2٠21.

4.٥ - التغيير الجوهري والسلبي

    ليس ثمة تغييرات سلبية في الوضع المالي للمجموعة منذ إصدار البيانات المالية المدققة األخيرة وحتى تاريخه.
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٥ - البيانات المالية الموحدة للفترة المالية المنتهية في 3٠ سبتمبر 2٠22

    تستند هذه المناقشة إلى البيانات المالية واإليضاحات المرفقة بها كما في ٣٠ سبتمبر 2٠22، ويجب قراءتها باالقتران معها. كما تتضمن 
هذه المناقشة بيانات استشرافية تنطوي على مخاطر وحاالت عدم اليقين. وقد تختلف النتائج الفعلية اختالفاً جوهرياً عن تلك المتوقعة في هذه 

البيانات االستشرافية.

٥.1 - أهم مؤشرات المركز المالي الموحد

نسبة التغيير 31 ديسمبر 2٠21 3٠ سبتمبر 2٠22
25.6%5٧,1٧٧,5٣1٤5,52٠,٧8٠الموجودات غير المتداولة

69.9%265,٤11,٠2٧156,212,2٣٣الموجودات المتداولة
19٠.1%29,٤1٧,8591٠,1٤1,16٧المطلوبات غير المتداولة

9٤.8%2٠1,٠22,2٣٠1٠٣,212,5٣2المطلوبات المتداولة
21.5%6٤,٣88,٧9٧52,999,٧٠1رأس المال العامل
٤.٣%92,1٤8,٤6988,٣٧9,٣1٤حقوق المساهمين

المصدر: البيانات المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر 2٠22.

٥.2 - أهم مؤشرات بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل  الموحد

نسبة التغيير 3٠ سبتمبر 3٠2٠21 سبتمبر 2٠22
1٠1.٣%٣6٣,٠82,69٣18٠,٤12,٣18اإليرادات

26,٤%2٤,912,2٠٧19,٧11,٧6٣األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك
---------اإليرادات غير العادية

16.5%2,٣98,9952,٠59,11٠المصروفات غير العادية
15.٣%21,18٣,9٧518,٣٧٠,8٤٧صافي الربح العائد لمساهمي الشركة

------٣6,181حقوق غير المسيطرين
15.٣%٠.٣12٠.2٧٠نصيب السهم من صافي األرباح

---1.٠٠٠1.٠٠٠القيمة االسمية للسهم
--------٠.25٧نصيب السهم من التوزيعات النقدية

المصدر: البيانات المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر 2٠22.



24

تقـرير إفصــــاحي

٥.3 - مناقشة نشاط المجموعة خالل الفترة:

ــرة مــن العــام  ــون لنفــس الفت ــل 18٠.٤ ملي ــة فــي ٣٠ ســبتمبر 2٠22 مقاب ــرة الُمنتهي ــرادات ٣6٣.1 مليــون لاير قطــري للفت     بلغــت اإلي
الســابق وبنســبة نمــو بلغــت 1٠1.٣%. إذ ســاهم تقديــم الخدمــات الجديــدة فــي مجــاالت التعليــم عــن بعــد و خدمــات الصيانــة الشــاملة لمحطــات 
إعــادة تدويــر الغــاز  و توفيــر القــوى العاملــة األرضيــة لمجموعــة الخطــوط الجويــة القطريــة فــي تحســن مســتويات اإليــرادات. وقــد حققــت 
مجموعــة مقــدام القابضــة أرباحــاً صافيــة بلغــت 21.2 مليــون لاير قطــري للفتــرة الُمنتهيــة فــي ٣٠ ســبتمبر 2٠22 مقارنــة مــع 18.٤ مليــون 
لاير قطــري فــي الفتــرة المقابلــة للعــام 2٠21 وبنســبة نمــو بلغــت 15.٣%. وبلــغ العائــد علــى الســهم ٠.٣12 لاير قطــري للفتــرة الُمنتهيــة فــي 

٣٠ ســبتمبر 2٠22 مقارنــة بعائــد علــى الســهم بلــغ ٠.2٧٠ لاير قطــري للفتــرة المقابلــة للعــام 2٠21. 

    أمــا عــن المركــز المالــي لمجموعــة مقــدام القابضــة، فقــد حقــق نمــواً بنهايــة ٣٠ ســبتمبر 2٠22 مقارنــة مــع ٣1 ديســمبر 2٠21 بنســبة 
59.9%، وجــاء هــذا النمــو نتيجــة التوســع المطــرد فــي حجــم أعمــال المجموعــة. وقــد حافظــت مجموعــة مقــدام القابضــة علــى مســتويات 
الســيولة لديهــا كمــا فــي ٣٠ ســبتمبر 2٠22، حيــث بلغــت نســبة الموجــودات المتداولــة لديهــا حوالــي 82.٣%، أمــا نســبة التــداول )الموجــودات 
المتداولــة إلــى المطلوبــات المتداولــة( فقــد بلغــت 1.٣ مــرة. كمــا حافظــت المجموعــة أيضــاً علــى مســتويات منخفضــة للمديونيــة، حيــث بلغــت 

صافــي المديونيــة )القــروض المصرفيــة مطروحــاً منهــا النقــد واألرصــدة البنكيــة( حوالــي 65.٤ مليــون لاير قطــري.

أكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف االئتماني لمجموعة مقدام القابضة عند )gcBBB-( بتاريخ ٧ أبريل 2٠22. 

٥.4 - توقعات الفترة المستقبلية:

    إن مجموعــة مقــدام القابضــة قــد اســتطاعت خــالل العــام 2٠22 توقيــع عقــود جديــدة بقيمــة إجماليــة بلغــت 1,218 مليــون لاير قطــري 
متجــاوزة بذلــك األهــداف الســنوية للعــام 2٠22. كمــا أطلــع المجلــس أيضــاً علــى إجمالــي القيمــة اإلجماليــة للعقــود الجــاري تنفيذهــا، حيــث 
ــة منهــا حوالــي 1,٤9٣ مليــون لاير قطــري. أمــا فيمــا يتعلــق  ــغ قيمــة األعمــال المتبقي بلغــت حوالــي 2,٠9٠ مليــون لاير قطــري، فيمــا تبل
ــية  ــبة الترس ــراوح نس ــري، وتت ــون لاير قط ــي  2,٠٣6ملي ــت حوال ــد بلغ ــالء، فق ــع العم ــا م ــاوض عليه ــاري التف ــة والج ــروض المقدم بالع
المتوقعــة وفقــاً للمؤشــرات التاريخيــة مــن 2٠% إلــى ٣٠%. كمــا بلغــت معــدل االحتفــاظ بالعمــالء حوالــي 9٠%. تؤمــن اإلدارة التنفيذيــة بأهميــة 
هــذه المؤشــرات، حيــث تعــد هــذه المؤشــرات العامــل الرئيســي فــي بنــاء توقعــات اإليــرادات وصافــي األربــاح المســتقبلية وتعزيــز قيمــة حقــوق 

المســاهمين. 

٥.٥ - األحداث الالحقة )بعد انتهاء الفترة المالية(:

ال يوجد أحداث الحقة بعد الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر 2٠22 غير التي تم اإلفصاح عنها.
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