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إخالء المسؤولية
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اداً إلى استن"( بروة.)"ق.ع.م.تم إعداد المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي من قِبل شركة بروة العقارية ش

اكتمال معلومات تم الحصول عليها من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ولكن الشركة ال تضمن وغير مسؤولة عن دقة أو

.هذه المعلومات

يتعلقفيماى أخرتطلعيةبياناتأوتوقعات، قد تتضمن المعلومات الواردة هنا التاريخيةالحقائقبياناتباستثناء

و وعود بأداء مالي تلك البيانات التطلعية ليست ضمانات أ. أو األداء المالي المستقبلي لشركة بروةمستقبليةبأحداث

بل بروة أو إدارتها ال يجوز اعتبار البيانات التطلعية المذكورة في هذا العرض التقديمي على أنها تعهد من ق. ُمستقبلي

.سيتم تحقيقهابروةخططأوأهدافبأنأو أي شخص آخر 

أي بيان تطلعي يعبر . طلعيةقد تختلف النتائج الفعلية واألحداث المستقبلية جوهرياً عن تلك الُمتوقعة في تلك البيانات الت

األحداث أو كيفية المخاطر والشكوك تنشأ من حين آلخر، ومن الُمستحيل التنبؤ بتلك. فقط عن التاريخ الذي صدر فيه

المستقبليلألداءتوقعاتأيعنجوهريا ًالفعليةاإلنجازاتأواألداءأوالنتائجاختالففيتسببهاأوتأثيرها على بروة

.التطلعيةالبياناتتلكبموجبالضمنيةأوعنهاالمعبرالنتائجأو

يجة لمعلومات ال تتحمل بروة أى التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي موجود في هذا العرض التقديمي، سواء كنت

.جديدة أو أحداث ُمستقبلية أو غير ذلك

.تم تقريب األرقام، وقد تظهر اختالفات التقريب خالل العرض التقديمي



ُملخص الُمناقشة

لمحة عن بروة

األساس االستثماري

االقتصاد القطري

ِسجل المسار المالي 

الُملحق



:  رؤيتنا

ية أن تكون بروة شركة عقارية موثوق بها ومتميزة بالقيم المهن

هاوالجودة المؤسسية وبتحقيق العوائد الُمستدامة لُمساهمي

: ُمهمتنا

العيشلأجمنوذلكفعالةبطريقةأفضلمعيشيةبيئةوادارةابتكار

لألشخاصواالستمتاعوالعمل

:قيُمنا

الريادة•

اإللتزام•

الوعي االجتماعي واالقتصادي•

النزاهة•

الموثوقية•

نحن إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير 

.  قطر-العقاري، مقرها الرئيسي في الدوحة 

اجات نقوم بإنشاء وإدارة العقارات التي تعكس االحتي

الُمتغيرة لألشخاص الذين يعيشون ويعملون 

.ويزورون البالد

لمحة عن بروة

خبرتنا في تطوير وتأجير و

إدارة أصولنا، استناداً إلى فهمنا للعُمالء،

.وُمحركات القيمة  التصاعدية لبروة والُمساهمين لدينا
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معدل النمو السنوي % 11

-2014)الُمركب لألرباح النقدية 

2018)

مليون متر مربع مساحة 3.5

اإلنشاءقيد المبانى 

التنوع المتوازن في التطوير 

العائد علىأستقراريؤدي الى 

اإليجار

الريادة فى اإلسكان الُميسر

وحدة 7,342تم اإلنتهاء من عدد 

رفة غُ 37,340سكنية وعدد 

مل  ع  

من االيرادات التشغيلية % 80

عبارة عن ايرادات ايجارات ( 2)

متكررة

االراضي الغير تبلغ مساحة 

منها مليون متر ُمربع5.2مطورة

ملوك% 85في قطر  .ة م 

ة صافي الديون من حقوق الملكي

2:1بنسبة 

4تم توزيع أرباح نقدية بقيمة 

5مليار لاير قطري في آخر 

سنوات

ُمساهم رئيسي في تنمية قطر

.ربح من بيع عقارات-إيرادات أخرى -القيمة العادلة من إستثمارات عقارية ( خسارة/ )صافي أرباح –حصة من نتائج شركات زميلة -إطفاء موجودات حق اإلنتفاع +االستهالك + الربح بعد الضريبة = األرباح النقدية -1

.ق من أعمال بناء مشروع مكينس.مليون ر267يتضمن ربع بمبلغ 2019عام (. ق.مليون ر105)2018, (ق.مليون ر2703)2015, (ق.مليون ر2930)2014االيرادات التشغيلية واألرباح التشغيلية ال تتضمن ربح من بيع عقارات خالل عام ( 2) 5



األساس اإلستثماري



االستثمار في بروة

.عُمالوالحلول اإلسكان الُميسر للعائالت•

العقارات التُجارية  بما في ذلكدعم •

المكاتب والمحالت التُجارية 

ي قطروالُمستودعات للتنمية الصناعية ف

1التواجد عبر النظام اإليكولوجي العقاري

2

3

6

5

4

لسكنغرفة37,340ووحدة س كنية7,342•

ُعمال

متر مربع من المكاتب ومنافذ 324,751•

البيع

متر مربع من المخازن و ورش 445,779•

العمل

مجموعة ُمتوازنة من األصول التشغيلية

قوة ُمتأصلة تم إنشاؤها مع ُمرور الوقت

.دمليون متر ُمربع مساحة المباني تحت التشيي3.5•
قطر في )مليون متر مربع 7.6وجود أراضي غير مطورة تقدر •

(.لبروةمملوكة% 85منهامليون متر مربع5.2

.إقرار بقوة العالمة التُجارية•

اإليرادات واألرباح المتكررة

% 80تمثل ايرادات االيجارات المتكررة •

.من مجموع االيرادات التشغيلية

من األرباح التشغيلية من عمليات% 90•

التأجير المتكرر

قوة الحساب الختامي

اإلرتقاء في سلسلة القيم

بة صافي الديون من حقوق الملكية بنس•

2:1

التدفقات النقدية المتكررة•

مليارات لاير 4توزيع أرباح نقدية بقيمة •

(2018-2014)قطري 

ا سطالمتوسط وفوق المتونحو القطاع السكنيلتوجه ا•

في المدن الُمطورة حديثاً مثل مدينة لوسيل

.لقطريةتقوم بروة بالتطوير وفق احتياج السوق العقار ا•

لسوق ممثل

العقارات القطري
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رش متر مربع و445,779•

عمل  ومخازن

ٌغرفة سكن 37,340•

.للعُمال

مليون متر مربع من 5.2•

األراضي المحلية

من مليون متر مربع 2.4•

الدوليةيضاراأل

متر ُمربع منافذ252,059•

بيع بالتجزئة

متر مربع مكاتب68.973•

فنادق232•

متر ُمربع محالت4,290•

متر ُمربع مملوكة 3,267•

في المملكة الُمتحدة

ةوحد7,342•

(شقة أو بيت )سكنية

استطالع الَمحفظة االستثمارية–بروة العقارية 

المبانى السكنية التٌجارية الصناعية سكن العُمال األراضي غير مطورة 
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توازنةحفظة االستثمارية المُ أصول المَ 

المستقبليالتوجه

فصلها ل من خالالتعليم والرعاية الصحية مبانيتطوير المشاركة في•

عن الدورة االقتصادية

.تميزةمُ السكنية الوحدات البناء •

.في مناطق التملك الحر مثل لوسيلالتطويرزيادة •

عةاإليرادات المتكررة المتوقالعُمال السكنية مع غرف العقارات فرتو•

.بفاعليةة عزز كل من الوحدات التجارية والسكنيتُ االستخدام الُمتعددخاصية •

ل التوجه الحكومي نحو التصنيعكمِ قطاع المستودعات يُ •

الحاليالتوجه

2018-2016تفوقت بروة على مؤشر إيجارات قطر السكنية على مدار عامي 

.بناء على  طلب السوق والُمساهميناالستخدام األمثل للتطويرالتطلع نحو الُمستقبل من خالل 

100
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%8
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2016
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2016

Q1
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Q2

2017

Q3

2017

Q4

2017

Q1

2018

Q2

2018

Q3

2018

Q4

2018

KPMG Residential Rental Index Rental Yield

انخفاضًمؤشرًالتأجيرانخفاضًمؤشرًالتأجير

العائداتًالثابتة
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سكنية

50%
مكاتب

4%

متعددة 

االستخدامات

35%

محالت

9%

لإليجاراتًالسكنيةKPMGمؤشرًاإليجاراتًالثابتة



جاريةلعالمة التُ ليقوتفضيل أدت إلى بمرور الوقتالمبنية متأصلةالقوة ال

.ددحتطوير وتشغيل مجموعة من األصول التى تم تسليمها فى الموعد المُ •

ولى تشييد مشاريع مدينة المواتر المرحلة األمن االنتهاء من" بروة"تمكنت •

.ينبشهرحددوعد المُ قبل المُ توسعة قرية بروةمشروعوالثانية وكذلك 

الفترة الزمنية

جميع اإلعتبارمع األخذ بعين الجودة أمر بالغ األهمية اقبةمر•

.لتكلفة اإلجراءات لخفض ا

المشروعخالل مراحل تطويردورية بصوره اختبارات الجودة •

في التكاليفراقبةمُ اإلعتبارمع األخذ بعين العملضمان جودة •

.قرية بروةتوسعة و المواترمدينةمشاريع 

الجودة

التكلفة األمثلوالحصول علىتوجهات القطاع الخاص معرفة •

يرفي التطوهي المجاالت المحورية الرئيسيةالعالية والكفاءة 

لاير قطري لكل متر 2000بقيمة تطويرحصلت بروة على عقود •

رية بروةقتوسعة مربع دون المساس بجودة مشروع 

التكلفة الفعلية

قطاع تعزيز قدرات الوتحسنالتفضيالت المحلية وبناء معرفة•

الخاص بشكل فعال

فضل شريك مُ كيُعتبر،خصص لدعم رؤية الحكومةنموذج مُ طرح •

ةيبادرات الحكوممُ لل

الخبرة المحلية
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جزيةناك عوائد مُ وكذلك هُ 

47%

77%

68%

Peer 2

Peer 1

Barwa

2.7%

0.9%

6.4%

4.6%

1.4%

10%

Peer 2

Peer 1

Barwa

علىًاألصول العائًد علىًحقوقًالملكية ; العائًد

22%

50%

35%

Peer 2

Peer 1

Barwa

Oct/16 Feb/17 Jun/17 Oct/17 Feb/18 Jun/18 Oct/18 Feb/19 Jun/19 Oct/19

 Qatar QE Al Rayan Islamic - Price  Barwa Real Estate Co. QE Real Estateمؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات

*هوامش التشغيل المعدلة *ُمعدالت العائد حقوق الملكية/ صافي الديون 

2018عامًكماًفي

11
تشغيليةمصروفات -ربح من بيع عقارات+ الدخل من الخدمات اإلستشارية وخدمات أخرى+التمويلي التأجيرإيرادات + اتإيرادات ايجار= هوامش التشغيل الُمعدلة *

مؤشرًبورصةًقطرًالريانًاإلسالميمؤشر شركة بروة العقارية



اإليرادات الُمتكررة واألرباح التشغيليةعوائد مجزية من 

.مليون لاير قطري لخدمات تشييد مجمع مكينس267مليون لاير قطري ، ويشمل الربح 105: 2018مليون لاير قطري ، 2703: 2015مليون لاير قطري ، 2930: 2014ال يشمالن األرباح من مبيعات العقارات لعام ياإليرادات والربح التشغيل*

اإليرادات الُمتكررة توفر رؤية أفضل للتدفقات النقدية

3.5مليون متر مربع قيد التشغيل

وزعة على مُ ؤجرةاألصول الم

زئةالقطاعات السكنية والتجارية والتج

 من 21نمت إيرادات التأجير بنسبة ٪

على الرغم من 2018إلى 2016عام 

2017في يونيو االنخفاض

 طاع قارتفاع اإلشغال بشكل ثابت في

السكنيةالوحدات
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مليونًلايرًقطري

1517
1359 1291 1293 12991230

1005 997 978 934

89% 88% 86%
82%

94%

77% 76%
74% 72%

82%

2014 2015 2016 2017 2018

Recurring Revenue Recurring Op.Profit
% of Operating Income % of Revenue

أرباحًتشغيليةًمتكررة
منًااليرادات% 

80  %

نسبة ايرادات 

رة اإليجارات الُمتكر

من اإليرادات 

*التشغيلية

90%

نسبة األرباح 

اح التشغيلية من أرب

ةااليجارات المتكرر

معدل نمو % 7

سنوي مركب لفترة  

2016-2018

إيرادات من 

اتاإليجار

إيراداتًإيجاراتًمتكررة
%إيراداتًتشغيليةً



والمساحة الكافية لنمو العائدات الُمتزايد–االحتراز الوقائي 

.ربح من بيع عقارات-إيرادات أخرى -القيمة العادلة من إستثمارات عقارية ( خسارة/ )صافي أرباح –حصة من نتائج شركات زميلة -إطفاء موجودات حق اإلنتفاع +االستهالك + الربح بعد الضريبة = األرباح النقدية : مالحظة

568

789 826 821
876

2014 2015 2016 2017 2018

مليونًلايرًقطري

مولنفرصة لبيان المركز المالي يعطي قوة 

رجة السيولة بدساهم بتوفر الُمناسب بيع العقارات في الوقت

كافية

٪ مما 11زادت نسبة األرباح النقدية بمعدل نمو سنوي بنسبة 

وفر سيولة كافية
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6
4 5 5

7

16 18
18

19

19

0.4

0.2

0.3 0.3

0.4

2014 2015 2016 2017 2018

Net debt Equity Net Debt: Equityمليارًلايرًقطري حقوقًالملكية: صافيًااللتزامات
صافيً
االلتزامات

حقوقً
الملكية



المال بحكمةرأسوزيعلضمان تةالسيولة المالية الوفير

النقدًواألرصدةًالبنكية
عقاراتًللمتاجرة

مليون لاير1,432 مليون لاير قطري1,661 مليون لاير744

(2019سبتمبر)مليون لاير قطري 3,837–السيولة 

ق.رمليون  2019-سبتمبر 

9,568 ميالتزامات وفقاً لعقود التمويل اإلسال

1,432 النقد

8,136 صافي الدين

19,361 اجمالي حقوق الملكية

31,466 اجمالي الموجودات

النسب الرئيسية  2019-سبتمبر

0.4 اجمالي حقوق الملكية/ صافى الدين

0.3 اجمالي الموجودات/ صافى الدين

3,837 السيولة

(مليون لاير قطري)ملف أستحقاق الدين 

االستثمارات
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734

2,256

1,430

2,011

998

1,854

2020 2021 2022 2023 2024 Beyond 2024



3%

5%

7%

5%
6%

8%
8%

6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

31%

50%

57%

31%
28%

61%

57%

51%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

389 389

321

419

848 841

964 961

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

عوائد أرباح ُمغرية صحيةنقديةرباحأنسبة توزيع 
5.1بقيمة ةتراكمينقدية تم إعالن توزيع أرباح 

2018-2011مليار لاير قطري خالل الفترة 

ساهمينتحسين القيمة للمُ 

أنتجت عوائد ثابتة للُمساهمينومعدل رفع منخفض في األرباح النقديةالثبات

مليونًلايرً
قطري
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جاريتُ وسكنى  قطاع التعليم

َمحفظة األصولتحسين

مليار 19.2الحكومة خصصت

2019لاير قطري في عام 

(  ٪ من إجمالي الميزانية9.3)

6.8لقطاع التعليم؛ سيتم إنفاق

مليار لاير قطري على بناء 

5مدارس جديدة على مدار 

سنوات

ن التوسع في قطاع التعليم م

خالل تطوير مدارس جديدة

 اإلدراك التام للقطاع لقياس

الطلب الملموس و تسليم 

األصول التي تشمل الوحدات 

فئة  الفنادقالتجاريةالسكنية و

.نجوم3-4

 االستخدام األمثل اختيار

بما يتماشى مع للتطوير 

ُمحركات السوق

 مليار 22.7الحكومة خصصت

11)2019لاير قطري في عام 

لقطاع( ٪ من إجمالي الميزانية

الرعاية الصحية ؛ وتشمل هذه 

مراكز 5النفقات بدء بناء 

.صحية جديدة

 التوسع في المستشفيات

.والمراكز الصحية

 حظر اإلسكانرقانونتنفيذ

لى والطلب عالغير منظم للعمال 

منازل جديدة ذات نوعية أفضل

.ملزملسكن العُمال أصبح 

 قطاعات إسكان العمال

ماشى والخدمات اللوجستية بما يت

.مع متطلبات السوق

وسكن العمال 

اللوجستيات

قطاع الرعاية 

الصحية

الجيدالتأسيس إضافة التنوع
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الوصول إلى النمو الُمستدام و أفضل الربحية

District

West Bay

The Pearl- Qatar

Al Khor Resort

Rawdat Al Jahaniyah

Al Qassar

Al Dafna

Onaiza

LUSAIL

Al Khraij

Jabal Theyleeb

كيف تعود بالنفع على بروة؟

توسيع مناطق التملك الُحر

(ثالثًمناطق)2004 (مناطق10)2019

فىًقطر% 68

فىًالخارج% 32

األراضيًغير66ً٪ً
.فيًلوسيلالمطورةً

عليقطرص دقت،2004عامفي

للوافدينيسمحالذي17رقمالقانون

مناطقالفيالعقاراتبشراء

طييُعماوهوالحر،لتملكلالمخصصة

األرضملكيهفيالحقالُمشتري

.القائمةالمنشاءاتوالمبانيوكذلك

من ذات الملكية الحرةتم توسيع مناطق 

.ثالث إلى عشر مناطق

حتمل أن من المولكن نظراً ألوضاع السوقاً محدوداً تاثيرحتى اآلن كان هناك 

:لالمدى الطويىعليكون هناك التأثيرات التالية 

قارات في خلق المزيد من الفٌرص للُمستثمرين وشاغلي العقارات لشراء الع•

قطر

وقتمع مرور اليتطورسوف والذيأكثر نضجاً، سوق استثماريتنظيم •

سعار نطاق األزيادة وفي السوق العقاريات المتاحةختيارالفي االتنويع•

.المطروحة

:الفرص المتاحة

ة متوسطالوفوق ةوحدات سكنية متوسطتوفير •

(.ف-مثل دارا أ و دارا ب)

.إنشاء وتوفير وحدات للبيع•

رين للُمطويةالعقارلمخزون األراضيبيع مباشر•

.اآلخرين

 DTZ Research: المصدر17ً

7.7األراضي غير المطورة 

مليون متر مربع

األراضي غير 

مليون 5.2( قطر)المطورة

متر مربع

مساحة اجمالى

مليون 3.5( لوسيل)أراضي

متر مربع

المنطقة

(القطيفة)-الخليجًالغربي

قطر-اللؤلؤةً

منتجعًالخور

روضةًالجنة

راالقص

الدفنة

العنيزة

لوسيل

الخرايج

جبلًالهليب



االقتصاد القطري



خم النمو من الُمتوقع أن يُواصل االقتصاد القطري ز 

نظرة عامة–االقتصاد القطري 

لمحة سريعة

2018في 2,700,000-التعداد الُسكاني •

(هيئه اإلحصاء القطرية: المصدر)

-الناتج المحلي اإلجمالي •

دوالر أمريكي في 192,000,000,000

سنويا % 15، وهو نمو بنسبه 2018

(البنك الدولي: المصدر)

72,677-راس المال/الناتج المحلي اإلجمالي•

(لمالمرتبة السابعة في العا)دوالر أمريكي 

وتحسن, بتقرير الساعدة29تحتل المركز •

الجمعية : المصدر)2016مراكز ُمنذ 7ب 

(العامة لألمم الُمتحدة

83-سهوله ُممارسة االعمال التُجارية•

ي موارد الغاز الطبيعي في قطر هي الُمحرك االقتصاد•

٪ من جميع 14الرئيسي في البالد وتحتوي علي حوالي 

احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة 

شهدت قطر في السنوات األخيرة ُمساهمه أكبر في •

ية قطاعات النفط والغاز مثل العقارات والبنية التحت

والصناعة و الخدمات المالية كجزء من الناتج المحلي 

اإلجمالي 

ُمعدل النمو في الناتج%2.7الصندوق القطري للمشاريع •

.2023-2018المحلي اإلجمالي لقطر من 

2,830,000ومن الُمتوقع ان يصل عدد السكان إلى •

حسب الصندوق2022بحلول 

الدائمة للوافدين بشراء  االقامه•

دوالر أمريكي قيمة 200,000

العقارات

2022من الُمتوقع أن يُوفر كأس العالم •

إلى دفعة لالقتصاد على المدى القصير

المدى الُمتوسط

تضع األساس 2030الرؤية الوطنية •

ى لخلق قوة دافعة للتنمية الشاملة عل

.المدى الطويل

طويل األجلالتأهب للنمو 
ُمحركات الطلب
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القطاع السكني

زيد من الحوافز التعديل األخير لقانون توسيع التملك الحر في القطاع السكني لتقديم الم•

للمالكين األجانب ليكون لهم حق التملك الُمباشر

.تواجه حاليًا انخفاض الطلب بسبب ارتفاع المعروض في السوق•

قطاع البيع بالتجزئة 

الد تشهد حاليًا تدفقاً ُمستمراً  لمراكز التسوق الصغيرة والكبيرة في الب•

ا، وأدت زيادة وسط الُمنافسة من مراكز التسوق اإلقليمية الضخمة التي تم افتتاحها حديثً •

العرض إلى انخفاض اإليجارات في هذا القطاع

القطاع التُجاري

يشهد توسعاً كبيراً في حيز المكاتب التجارية من الدرجة أ•

نطقة مارينا ومن الُمتوقع إضافة حيز مكتبي جديد لقطر في العقد القادم، وال سيما في م•

مشيربومدينة الطاقة في لوسيل، والخليج الغربي، وشركة 

قطاع الرعاية الصحية

المشاريع الرئيسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في قطر جارية •

ولية، مرافق مؤسسة حمد الطبية، ومراكز الرعاية الصحية اال-مشاريع توسعة ُكبري•

ومستشفى الطوارئ، وإنشاء مراكز صحية جديدة علي مدي خمس سنوات

قطاع التعليم

اق واالنفاق علي قطاع التعليم في األجندة االستراتيجية للحكومة بإجمالي إنف•

من إجمالي % 9.3، بنسبة  2019لاير قطري في ميزانية عام 19,200,000,000

النفقات

يدلة في المشاريع التعليمية الرئيسية الجارية في مجال الهندسة والطب والقانون والص•

لاير قطري إلطالق مدارس 6,800,000,000ويتضمن التمويل أيضاً . جامعه قطر

.جديدة علي مدي السنوات الخمس الُمقبلة

قصات تدرس الحكومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء المدارس و تطرح منا•

لنفس الهدف

البيانات

غرفًنوم3ً)شقةً

(: ،ًقاعه،ًمطبخ

دوالرً)شهرً/إيجار

(أمريكي

مترً/شراءًشقةًًالسعر

(دوالرًأمريكي)مربعً

السعرًإلىً

ُمعدلً

اإليجار

إجماليًعائدً

اإليجار

سعرًفائدةً

الرهنًالعقاري

الدوحة 2,865 4,433 13.1 7.6% 5.00%

دبي 3,122 3,388 9.4 10.6% 4.20%

مدينةًالكويت 1,738 6,941 35.2 2.80% 5.00%

الرياض 712 1,273 14.5 6.90% 4.40%

مسقط 1,242 3,889 25.8 3.90% 5.00%

المنامة 1,798 2,843 13.8 7.30% 6.90%

292.7

238.9

ُمؤشرًعقاراتًقطر

نظرة عامة –العقارات القطرية 

قطر-وزارةًالماليةً: المصدر(نوبيو: المصدر) 20



صندوقًالنقدًالخاص،ًتقديراتًكريديً: المصدر
سويس

2030رؤية قطر الوطنية 

ركائز التنمية  األربعة

:التنمية البشرية

ع تنمية جميع ُمواطنيها لتمكينها من الحفاظ علي ُمجتم
ُمزدهر

:التنمية االجتماعية

ير تطوير ُمجتمع عادل وقائم علي الرعاية يستند إلى معاي
ت أخالقية عالية، وقادر علي االضطالع بدور هام في الشراكا

العالمية من أجل التنمية

:التنمية االقتصادية

ياجات جميع تنمية اقتصاد تنافسي وُمتنوع قادر علي تلبية احت
لحاضر افراد شعبها وتأمين ُمستوي معيشي ُمرتفع لهم في ا

والمستقبل علي حد سواء

:  التنمية البيئية

ادي إدارة البيئة بحيث يكون هناك انسجام بين النمو االقتص
.والتنمية االجتماعية وحماية البيئة

(القيمة) (القيمة)
القيمة

القيمة
القيمة

-2 -1 World Cup

Year

1 2

الطلبُمحركات

-1954)متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي في البلد المضيف لكأس العالم 

2014)

نظم لقد كان لنجاح قطر في تقديم العروض الناجحة لت

قتصاد كأس العالم تأثير إيجابي ُمتعدد الجوانب علي اال

القطري من خالل العمل كُمحفز لتسريع المشاريع

الُمختلفة المنشودة بواسطة الحكومة في المجاالت

:التالية

قطاعات البنية التحتية والمرافق

العقارات

السياحة

قطاع الضيافة

2030رؤية قطر الوطنية 

تأثيرًاستضافةًكأسًالعالم2022بعدًالفيفاً

2022كأس العالم 
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ِسجل المَسار المالي



2019شهر لعام للتسعة أأبرز المالمح الرئيسية للربع الثالث و

In QAR Million

1049
882 914 926

996

2014 2015 2016 2017 2018

(2)واإليرادات التشغيلية(1)إجمالي الدخل (3)التشغيلية األرباح

(4)قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك األرباح األرباح بعد الضرائب

.أخرىإيرادات + القيمة العادلة من إستثمارات عقارية( خسارة/ )صافي أرباح + حصة من نتائج شركات زميلة +ربح من بيع عقارات+ اإليرادات التشغيلية  =إجمالي الدخل. 1

الدخل من الخدمات اإلستشارية وخدمات أخرى+ إيرادات إيجارات= اإليرادات التشغيلية . 2

مصروفات التشغيل–إيرادات التشغيل = األرباح التشغيلية . 3

مصروفات إدارية وعمومية–األرباح التشغيلية = األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك وإطفاء الدين . 4 23

4,272 4,139

2,588 2,715 2,962

1,960 1,792
1,737 1,803 1,904

2014 2015 2016 2017 2018

Total Income Op. Revenue

1,384

1,144 1,155 1,187 1,260

2014 2015 2016 2017 2018

2,787 3,069

1,620 1,716 1,918

2014 2015 2016 2017 2018

إجماليًاإليرادات اإليراداتًالتشغيلية



مليار لاير 8.1صافي الدين بقيمة 

قطري

٪  من اإليرادات ترجع إلى77

االيجارات المتكررةايرادات

من يةرباح التشغيلاأل٪ من 90

ةالمتكرراتاإليجارأرباح 

سعة تللبلغت اإليرادات التشغيلية 

2019من عام أشهر 

مليار لاير قطري1.2

عة أشهر تسللبلغت األرباح التشغيلية 

قيمة2019من عام 

مليون  لاير قطري727

ل ي خالالتشغيلالربح بلغ هامش 

نسبة 2019من عام تسعة أشهرلا

٪ ، بزيادة بنسبة63

نقطة100

مليار لاير قطري3.4-السيولة 
بدأ التأجير في مجمع مكينس، 

للمخازن والورش في البراحة

بدأت أعمال بناء المرحلة الثالثة

بمدينة الموا

2019المالمح الرئيسية للربع الثالث والشهر التاسع لعام 
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مليار لاير قطري 2019الربع الثالث لعام  
2018الربع الثالث لعام  

%التغير 2019التسعة أشهر
التسعة أشهر

2018
التغير %

االيرادات التشغيلية 380 425 -10% 1,158 1,261 -9%

التشغيليةاألرباح 235 266 -12% 727 784 -7%

هامش أرباح التشغيل 62% 68% - 68% 62% -

تهالك األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالس

واالطفاءات
177 210 -15% 551 612 -10%

تشغيليةغيرأرباح 155 93 65% 470 432 9%

االستهالك 40 37 9% 11 46 -77%

األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالطفاءات 372 340 9% 1,032 1,091 -5%

(صافي)تكلفة التمويل  (75) (61) 24% (222) (2) -

ضريبة الدخلاألرباح قبل  297 279 6% 810 1,089 -26%

ضريبة الدخلاألرباح بعد  296 279 6% 808 1,088 -26%

2019لعام أشهرتسعةأبرز المالمح الرئيسية للربع الثالث وال
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2019أبرز اِلنقاط الرئيسية للربع الثالث والشهر التاسع لعام 

التشغيليةااليراداتً األرباح التشغيلية

األرباح التشغيلية

26

%75إيجارً %77إيجارً

االستشارات
25%

االستشارات
23%

Q3 2019 Q32018

%87إيجارً %90اإليجارً

االستشارات
13%

االستشاراتً

Q3 2019 Q32018

اإليجاراتً
89%

اإليجار
93%

االستشاراتً
11%

االستشارات
7%

9M 2019 9M2018

االيرادات التشغيلية

%77اإليجارً
اإليجارً

80%

االستشاراتً
23%

االستشاراتً
20%

9M 2019 9M2018



مليونًلايرًقطري31,466:اإلجمالي

61.5%

30.4%

5.5%

2.6%

65.9%

15.8%

0.7%

5.3%

4.6%

3.7%
2.4%

1.7%

ىاالخر

ذمم دائنة 

ومطلوبات أخرى

التزامات بُموجب

عقود التمويل 

اإلسالمي

حقوق الملكية

إستثمارات في 

شركات زميلة

ممتلكات ومنشآت 

ومعدات

أخرى

النقد واألرصدة 

البنكية

عقارات للمتاجرة

الموجودات غير 

الملموسة

مبالغ مقدمة 

للمشاريع 

واإلستثمارات

ةاستثمارات عقاري

بيان المركز الماليىنظرة عامة عل قطرينظرة عامة علي التدفق النقدي بالمليون لاير

نظرة عامة على الميزانية العُمومية و التدفق النقدي

27

صافيًالنقدًالناتجًعنً

األنشطةًالتمويلية

صافيًالنقدًالمستخدمً

منًاألنشطةًاالستثمارية
صافيًالنقدًالناتجًمنً

األنشطةًالتشغيلية



المشروع الزمني للتشييدالجدول 2015 2016 2017 2018 2019 2020

البداية االنتهاء Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

في سلوىاإلسكان الُميسر( ُمجمع الُمكينس. )1 2017-ديسمبر 2019-نوفمبرً

1المنطقة 1.1 2017-ديسمبر 2019-مايوً

2المنطقة 1.2 2017-ديسمبر
-أغسطسً

2019

3المنطقة 1.3 2017-ديسمبر 2019-نوفمبر

توسعة مرافق الخور. 2 2018-يوليوً
-ديسمبر

2019

(أ) مشروع دارا . 3
-أغسطسً

2016

-ديسمبرً

2019

المخازن والورش في بالبراحةمشروع. 4
-أغسطسً

2017

-أغسطسً

2019

3مدينة المواتر المرحلة . 5
-أغسطسً

2019
2020-نوفمبرً

الُمنجزة مؤخرا  /المشاريع الجارية
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المشاريع الُمستقبلية

29

المشروع الُمقترحجدول التشييد الزمني 2020 2021

البداية النهاية Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

الثالثةمشروع البراحة المرحلة 2020يناير 2021ديسمبر 

شهرينمشروع توسعة أم 2020يناير 2021يونيو

3مدينة بروة ا
2020يناير

2021ديسمبر 



قالُمــلحـــ
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الجارية

اإلسكانًالُميسر

توسعةًالخورًالترفيهية

مشروعًشل–سلوىً-برواةً
توسعةًالخورًوسلوىًوبروة

لوسيلًجولف

دارًأ
(ب،ف)دارً

موقفًالشاحناتًفيًأمًشهرين

الُمستودعاتًوًًاللوجستيات

بروةًالسد

مساكنًالسيلية

1ً،2مدينةًالمواترًالمرحلةً

3ً،4مدينةًالمواترًالمرحلةً
إسكانًسلوىًالُميسر

الوكرةًالسكنيةً

3البراحةًالمرحلةً

ُمستودعاتًبراحة

سكنًالبراحةًللعُمال

3مدينةًبروةًالمرحلةًقريةًبروةًوالتوسعةً

بروةًللتبريد
مساكنًمسيمر

بروةًالدوحةًأً،ًب

اإلسكان الُميسر في سلوى

توسعة مرافق الخور

دارا أ

المخازن والورش في بالبراحة

 3مدينة المواتر المرحلة

التوزيع الُجغرافي للمشاريع

المشاريع الُمستقبلية

مدينة الوكره السكنية

ب-ا -برواة الدوحة

ف-دارا ب

جراند حمد

لوسيل جولف

األراضي الغير مطورة 

3البراحة تطوير بروة

 4، 3مدينة المواتر المرحلة

 (ب،ف)دار

توسعة أم شهرين

 3مدينة بروة

تشغيلي
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المحفظة السكنية

ُغرفًُعمال*  32

اسم المشروع وحدات سكنية

ُمجمع الخور 3,171

3سكن العُمال  982

الجانب الغربي–سكن راس لفان  688

2سكن العُمال   662

2المرحلة 451كبائن   493

1سكن العُمال  329

أبراج أساس 320

في دُخانُمخيم العُمال 250

قطر للبترولمدينة دُخان 48



اسم المشروع نوع المشروع الوحدات السكنية (2م) منافذ بيع بالتجزئة  (2م) مكاتب  ()فنادق 
ُمستودعات

(2م) 

مخازن و ورش بروة صناعي - - - - 184.8

بروة السد استخدام ُمتنوع 261 4.2 41.8 232 -

قرية بروة استخدام ُمتنوع 457 106.2 - - -

مساكن مسيمر استخدام ُمتنوع 992 2.0 - - -

مساكن السيلية استخدام ُمتنوع 992 2.2 - - -

بروة البراحة استخدام ُمتنوع 8,576 3.3 - - -

الخور شل استخدام ُمتنوع 350 1.4 - - -

المرحلة )مدينة المواتر 

(األولى
استخدام ُمتنوع 176 40.4 - - -

المرحلة )مدينة المواتر 

(الثانية
استخدام ُمتنوع 176 40.4 - - 1.5

أم شهرينمدينة ُمستودعات استخدام ُمتنوع 72 1.7 532 - 259.5

(2/1)محفظة العقارات ذات االستخدام الُمتعدد 
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اسم المشروع نوع المشروع الوحدات السكنية (2م) منافذ بيع بالتجزئة  (2م) مكاتب 

مدينة بروةتوسعة استخدام ُمتنوع 177 10.7 -

إسكان سلوى الُميسرتطوير مشروع

(ُمجمع ُمكينس)
استخدام ُمتنوع 25.360 13.3 5.4

مسيعيد استخدام ُمتنوع 138 12.3 7.1

مبنى سالطة القديم استخدام ُمتنوع - 0.9 11.6

ُمجمع دُخان التُجاري استخدام ُمتنوع 31 1.7 0.2

سوق دُخان  استخدام ُمتنوع - 3.7 1.0

مركز مسيعيد التُجاري استخدام ُمتنوع - 7.7 1.4

الخورمرافق توسع منافذ بيع  - 1.4 -

وحدات تُجارية:أبراج أساس  منافذ بيع  - 1.1 -

العقارية التُجاريُمجمع منافذ بيع  - 1.3 -

كافتريا منافذ بيع  - 0.6 -

(2/2)محفظة العقارات ذات االستخدام الُمتعدد 
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اسم المشروع نوع المشروع (ُمربعمتر000) المكتب  

كافنديش مكتب 1.0

الساحل الشمالي مكتب 2.2

المحفظة الدولية
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المشاريع الجارية

(2م)مساحة األرض  69,757

(2م)الُمشيدة المساحة 53,639

بدء التشييدتاريخ 2018-يوليو 

تاريخ انتهاء التشييد 2019-ديسمبر 

توسعة مرافق الخور

(2م)مساحة األرض  684,134

(2م)الُمشيدة المساحة 187,051

بدء التشييدتاريخ 2017-أغسطس 

تاريخ انتهاء التشييد 2019-أغسطس 

مخازن وورش براحة
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المشاريع الجارية 

(2م)مساحة األرض  16,415

(2م)الُمشيدة المساحة 54,625

بدء التشييدتاريخ 2016-أغسطس 

تاريخ انتهاء التشييد 2019-نوفمبر 

دارا أ (ُمكينسُمجمع )سلوى–اإلسكان الُميسر 
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(2م)مساحة األرض  1,179,114

(2م)الُمشيدة المساحة 735,091

بدء التشييدتاريخ 2017-ديسمبر 

تاريخ انتهاء التشييد 2019-نوفمبر 



(2م)مساحة األرض  417,407

(2م)الُمشيدة المساحة 167,072

بدء التشييدتاريخ 2019-أغسطس 

تاريخ انتهاء التشييد 2020-نوفمبر 

3المرحلة –مدينة المواتر 

المشاريع الجارية
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المملوكة (2م) المساحة 

(جولف)لوسيل   3,476

3براحة  523

(ف-ب)دارا 130

أمدينة بروة الدوحة المرحلة 48

العقارية دلتا سنتر 38

نادي شاطئ الُحويلة 28

أبراج أساس  28

بوابة الجنوب العقارية 28

برج الخريج السكني 4

المؤجرة (2م)المساحة 

3بروة المرحلة  مدينة 330

4مدينة المواتر المرحلة  282,4

(2المرحلة )لفان سكن العُمال في رأس 72

منطقة الخور 315.5

األراضي الغير مطورة المحلية 
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األرض (2م) المساحة  الدولة

خليج البحرين  12.5 البحرين

أراضي قُبرص 38.2 قُبرص

مراكش 9.6 المغرب

فاس 3.1 المغرب

روسيا-استرخان  150.0 روسيا

الرياض لتطوير األراضي 2,216.1 العربية السعوديةالمملكة

اإلجمالي 2,429.5

األراضي غير مطورة الدولية 
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يشملًالمبانيًالموجودةًُمسبقا ً* 



يضم مجموعة شاملة من الخبرات–مجلس االدارة 

العلي،ناصربنغانمبنصالح/السيدسعادة

اإلدارةمجلسرئيس

بعد27/01/2016بتاريخوالرياضةللثقافةوزيراً العليناصربنغانمبنصالحالسيدسعادةُعيّن
إذالعامةالمناصبمنعدداً سعادتهشغلوقد.والرياضةللشبابوزيراً قضاهاالعامينتجاوزتفترة
2006عاميبينماالفترةفيالمحاسبةديوانرئاسةتقلد الخطةوضعفيخاللهاساهم،2011-

المستدامةتنميةالتحقيقفيالدولةمساعدةإلىتهدفرؤيةاعتمدتالتيالمحاسبةلديواناالستراتيجية
رئاسةمنهاالعامةالمسؤولياتمنبعددسعادتهُكلفكما.المساءلةمبدأوتعزيزالقطريللمجتمع
12007يعامبينماالفترةفيوالشفافيةللنزاهةالوطنيةاللجنة تكليفهتم2008معاوفي201-
التيوطنيالاليومرؤيةوضعفيساهمحيثللدولةالوطنياليومالحتفاالتالمنظمةاللجنةبرئاسة
سمومكتبفيمستشاراً عمل.القطريةالوطنيةبالهويةواالعتزازوالتكاتفالوالءتعزيزإلىتدعو
2011عاميبينماالعهدولي 2012عامفيالفضائيةالريانقناةإطالقفيسعادتهأسهم،2013-
.المستدامةهاوتنميتالوطنيةهويتهاخصوصيةويراعيقطرنهضةيساندمستنيرإعالمتأسيسبغية

والعروضالمحاضراتمنالعديدقدمكما،والندواتالمؤتمراتمنالعديدفيسعادتهوشارك
.والتحفيزاإلبداعمجالفيالتقديمية

عامندسيةالهاإلدارةعلومفيالبكالوريوسشهادةالعليناصربنغانمبنصالحالسيدسعادةيحمل
.األمريكيةالمتحدةالوالياتفيالباسفيكجامعةمن1992
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من الخبراتشاملةمجموعه –مجلس اإلدارة 

عيسى بن محمد الُمهنَدي/ السيد

الُمنتدبالعضواإلدارةمجلسرئيسنائب•

ً المهنديعيسىالسيديشغل العامةالهيئةرئيسمنصبالمهنديمحمدبنعيسىالسيدشغلوقد.العقاريةبروةلمجموعةالمنتدبالعضواإلدارةمجلسرئيسنائبمنصبحاليا
ً تطوراً السياحةقطاعوشهدقطردولةفيللسياحة فيالمنصبهذاتوليهلوقب.المصاحبةالتطويريةوالبرامجالسياحةقطاعلتطويرالوطنيةاالستراتيجيةإطالقبعدملحوظا

من"2010للعامتنفيذيرئيسأفضل"لقبعلىوحصل.تأسيسهافيساهمالتيالعقاريةمشيربلشركةالتنفيذيالرئيسمنصبالمهنديعيسىالسيدشغل،2012مايو
مؤسساتمنعددفيالمهمةالمناصبمنالعديدالمهنديعيسىالسيديشغل.للتميزاألوسطالشرقجائزةمعهديمنحهاالتيالتنفيذيةللشخصياتاألوسطالشرقجوائز

السيدشغلماك،البالدفيالبناءقطاعفياالستدامةنشرعلىيشجعالذيالخضراءلألبنيةقطرمجلسإدارةمجلسورئيسمؤسسفهوقطرفيوالخاصالعامالقطاعين
ً المهندي يةالبنلمشاريعومديراً ،أوروبافيالمسالالغازاستقبالمحطاتولمشاريعلألعمالمديراً منها(غازراس)المسالالطبيعيللغازلفانرأسشركةفيبارزةمناصبا
ً العملياتلمشاريعومديراً ،للشركةالتحتية مجلسرئيسمهمةالمهنديعيسىالسيديتولىكما.الطبيعيالغازمجالفيعدةاستراتيجيةمشاريعوتطويرإطالقفيمساهما
قطرأكاديميةفياألمناءمجلسفيعضواً كانكما،القطريةالجويةالخطوطوشركة،لألفالمالدوحةمؤسسةإدارةمجلسفيأيضاً عضووهو،والفروسيةالسباقناديإدارة
فيشهاداتحمليكما،األمريكيةتكساسواليةفيكنغسفيلفيامأندإيهتكساسجامعةمنالهندسةفيالبكالوريوسشهادةالمهنديعيسىالسيديحمل.قطرمؤسسة-الخور

متخصصةوشهادات،الفرنسيةINSEADجامعةمنالعالميةلإلدارةالتطبيقيةوالشهادة،واشنطنمدينةفيتاونجورججامعةمنالمشاريعإدارةفيالمتخصصالتدريب
.األمريكيةهارفردوجامعةكيلوغجامعةمنالقيادةفي

42

العطيةحمدبنهللاعبد/السيد

اإلدارةمجلسعضو

الميكانيكيةالهندسةفيبكالريوسشهادةإلىإضافةالمتحدةالمملكةفينوتنغامجامعةمنالكيميائيةالهندسةفيالعلومماجيستيرشهادةالعطيةحمدبنهللاعبدالمهندسيحمل
.المتحدةالمملكة،كارديفجامعةمن

انتقلحين2011عامىحتوذلكللعملياتكمهندسللبترولقطرشركةمعالمهنيةمسيرتةبدأحيث،البالدفيالقطاعاتمنالعديدشملتعمليةبخبرةالعطيةالمهندسيتمتع
.البرىوالتطويرللتخطيطمديرا2012العامفيليصبح،المشروعمهندسيككبيرالمحدودةغازراسشركةفيللعمل

ً 2014العامفيالعطيةالمهندستولى فيويشغلمسيرتهبيرتقيأنقبل،واإلرثللمشاريعالعليااللجنةفيالبرامجإدارةلمكتبباإلنابةالتنفيذيالمديربصفةجديدةمهاما
،2018العامحتىأشغالهيئةرئيسمساعدأصبحأنإلىالمناصبفيالعطيةالمهندستدرج."أشغال"العامةاألشغالهيئةفيالفنيالمكتبمديرمنصب2015العام
مايوشهرمطلعحتىباإلنابةركةللشالتنفيذيالرئيسمهاملتولىبعدفيماالمجلسقبلمنتكليفهتمأنإلى،األوليةللموادقطرشركةإدارةمجلسلرئيسنائبا  تعيينهتمحيث

،عقارياللالستثمارالقطريةالديارشركةإدارةمجلسفيكعضوالعطيةهللاعبدالمهندستعيينتم،2017ينايرفيوتحديداً ،نفسهاالفترةخاللأنإلىاإلشارةتجدر.2018
.اإلدارةمجلسكعضومنصبهإلىإضافةللشركةالتنفيذيالرئيسمنصب2018يوليوشهرفيليتولى



محمد بن عبد العزيز آل سعد، / السيد

عضو مجلس اإلدارة 

لالستثمارالقطريةللشركةاالستثماريالبرنامجلقيادةالخاصالقطاعإلى2004العامفيوانتقل.العامالقطاعوظائفمنعددفيالمهنيةمسيرتهسعدآلمحمدالسيدبدأ
2009فيبروةبنكإطالقسعدآلتولى.قطرفيالرائدةاالستثمارشركة،األولللمستثمرالتنفيذيالرئيسمنصبسعدآلتولى2006العامأواخروفي.(العقارية)العقاري
ً سعدآليتولى.البنكإدارةمجلسرئيسنائبمنصبشغلثم،بنجاح ورئيس،وقودشركةإدارةمجلسوعضو،القابضةماسلشركةالتنفيذياإلدارةمجلسرئيسمنصبحاليا
.وإعالندعاية)توتربلإيجنسيإدارةمجلسورئيس،انفستمينتالندناتيفشركةإدارةمجلسورئيس(والغازالنفطخدمات)نكوكيولشركةاإلدارةمجلس

سيايأتشجامعةمناألعمالإدارةفيالماجستيردرجةعلىوحاصل،بولدرفيكولورادوجامعةمنالمعماريةالهندسةفيبكالوريوسشهادةسعدآلمحمدالسيديحمل

.باريس
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من الخبراتشاملةمجموعه –مجلس اإلدارة 

نبيل بن محمد البوعينين،/ السيد

عضو مجلس اإلدارة

القطريةالديارشركةةإدارمجلسرئيسنائبمنصبشغلهإلىباإلضافةالطاقة،لشؤونالدولةوزيرسعادةمستشاريكبيرمنصبالبوعينينمحمدبننبيلالمهندسيشغل
ً عملكما،2017ينايرمنذ ً رئيسا ةالبنيتطويرمجالفيواسعةبخبرةالبوعينيننبيلالمهندسويحظى.م2018يوليوحتى2017العامنفسمنإبريلفيللشركةتنفيذيا

التبريدمشروعلمديرمساعداً 2005عامفيتعيينهتمفقد.للبترولقطرشركةفيمختلفةمناصبفيهاتولىأعواممدارعلىاكتسبها،والغازالنفطوعملياتالتحتية
ً مديراً 2011عاموُعين.لفانراسميناءتوسعةمشروعمديرمنصب2007عامفيذلكبعدليتولى،لفانرأسمدينةفيالمشترك ينايروفي.حمدميناءلمشاريعتنفيذيا

خاللهماساهم،بالمنصهذافيعامينقرابةليقضياألعمالوخدماتوالبيئةوالسالمةالصحةلشؤونالرئيسنائبمنصبفيبتعيينهللبترولقطرشركةقامت،2015
.وتطويرهاللمؤسسةالمستمرالنموفيكبيربشكل

فيبكالوريوسشهادةعلىحصلحيث1994عامفياألمريكيةالمتحدةالوالياتفيتكساسبواليةبومونتفيالمارجامعةمنالبوعينينمحمدنبيلالمهندستخرج
.الميكانيكيةالهندسة



ناصر بن علي الهاجري،/ السيد

عضو مجلس اإلدارة

علىحاصلالهاجريناصرالسيد.الوالداألميربسموالخاصالمكتبفيواإلداريةالماليةالرقابةمديرمنصبفيالهاجريعليغصابعليبنناصرالسيديعمل
ناصرالسيدلدى.المالية-األعمالإدارةفيالدكتوراةدرجةلنيلمسجلأنهكما،والمصرفيةالماليةالعلومجامعةمنمصارفتخصص،األعمالإدارةفيماجستير
.المجالنفسفيالبحوثمنكبيرعددالهاجري
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من الخبراتشاملةمجموعه –مجلس اإلدارة 

ناصر بن سلطان ناصر الحميدي،/ السيد

عضو مجلس اإلدارة

إداراتمجالسمنعددعضويةالحميديناصرالسيدويشغل.القطريالشورىمجلسفيعضواً أميريبقرار2017عامالحميديناصرسلطانبنناصرالسيدُعين
الماليالمديرمنصبشغلكما.لألسمنتقطرشركةإدارةمجلسفيكذلكوعضو،2008عاممنذللوقودقطرشركةإدارةمجلسفيعضوفهو،قطريةمساهمةشركات
.األعمالإدارةفيالبكالوريوسدرجةالحميديناصرالسيدويحمل.مختلفةواقتصاديةتجاريةأنشطةفييشاركأعمالرجلوهو،القطريةاألولمبيةللجنة
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المؤذنالسيدًخالدً

بالوكالةعالقاتًالمستثمرينمدير

+97444088785:  رقمًاالتصال

:  البريد اإللكتروني

khalid.almoathen@barwa.com.qa 

00919892183389:رقمًاالتصال

barwa@dickensonworld.comالبريدًاإللكترونيً
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تشينمايًمادغولكار/ شينتانًميهتاً
ناتشيكيتًكالي


