
إفصاح تملك مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. للحصة المتبقية من الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م  الموضوع:
  (شركة تابعة)

تملك الحصة المتبقية من إحدى شركاتها التابعة وهي  39127ش.م.ع.ق، سجل تجاري رقم  تعتزم مجموعة إستثمار القابضة
. وفيما يلي نقداً  عن طريق الشراء 32085، قطرية، سجل تجاري رقم  )CESCO( الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م

  عرض لمعلومات وحيثيات الشراء:

 ركة التابعة ونسب التملك الحاليةإسم الش  
الشركة مملوكة  بشكل مباشر  هي الشركة التابعة والشركة محل العرض.الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. 

  أو غير مباشر للسادة التالية أسماؤهم بالنسب الموضحة أدناه:
  

  نسبة الملكية  االسم التسلسل
مجموعة إستثمار القابضة   1

  ش.م.ع.ق
ركة المتحدة % (نسبة غير مباشرة عن طريق الش60.4

  للتوريدات ذ.م.م)
% (نسبة غير مباشرة عن طريق الشركة المتحدة 19.6 وفا عصام يوسف صوفان  2

  للتوريدات ذ.م.م)
  %20السيد محمد احمد عبد اللطيف علي  3
 

 .طبيعة نشاط الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م  
. وتزاول أعمالها في 2006الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. ، هي شركة وطنية قطرية تأسست في عام 

قطاع الهندسة والمبيعات والتنفيذ والدمج واالختبار وبدء التشغيل والحلول الجاهزة وصيانة أنظمة إنذار ومكافحة 
لدوائر التلفزيونية المغلقة، وأنظمة التيار المنخفض، الحرائق والكشف عنها و قمعها، وأنظمة المراقبة وأنظمة ا

  باإلضافة إلى حلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات السمعية والبصرية وذات الصلة. 
  

الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية متخصصة في تنفيذ أنظمة التيار المنخفض المرتبطة بالمجمعات التجارية والسكنية 
اعية والعسكرية والمصانع، بصفة أساسية ألنظمة الكشف عن الحرائق، وأنظمة اإلنذار الصوتي، والمؤسسات الصن

، ونظام مرشات إطفاء الحرائق، وأنظمة المواد الكيميائية الجافة، وأنظمة FM- 200ونظام مكافحة الحرائق 
  ألمان.ا

 

 وعنوانه تهمقدم الطلب وجنسي  
  مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع. ق.

  .قطر –مساهمة عامة قطرية ومقرها في برج قطر، الخليج الغربي، الدوحة شركة 
 

 الشركة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي ومعلومات عنها  
  مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع. ق.

شركة مساهمة عامة قطرية ومقرها الرئيسي في قطر. مجموعة إستثمار القابضة هي شركة قابضة لها ثمان 
مليون لایر قطري. تتكون  830مجاالت التجارة والمقاوالت والخدمات. رأس مال المجموعة هو شركات تابعة في 
  االدارة العليا من:

  
  الصفة  االسم  التسلسل

  الرئيس التنفيذي  سامر محمد إبراهيم وهبة  1



  نائب الرئيس التنفيذي  محمد غانم سلطان الهديفي الكواري  2
  الرئيس المالي  بنان سليمان سرحان  3
  المدير المالي  محمد عبدهللا  4
  المستشار القانوني  نمارسيل توفيق بوده  5
  

  كما يتكون مجلس االدارة من:
  

ير غ –تنفيذي   الصفة  االسم التسلسل
  تنفيذي

ير غ –مستقل 
  مستقل

سعادة السيد غانم سلطان   1
  الهديفي الكواري

  غير مستقل  غير تنفيذي  رئيس مجلس االدارة

غانم سلطان الهديفي السيد خالد   2
  الكواري

نائب رئيس مجلس 
  اإلدارة

  غير مستقل  غير تنفيذي

سعادة الشيخ ناصر بن علي بن   3
  سعود ال ثاني

  مستقل  غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة

  غير مستقل  غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة السيد وفا عصام صوفان  4
  

السيد حمد عبدهللا شريف   5
  العمادي

  مستقل  غير تنفيذي  االدارةعضو مجلس 
  

  مستقل غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة  السيد عمر عبدالعزيز المرواني  6
  

السيد عبدالرحمن غانم سلطان   7
  الهديفي الكواري

  غير مستقل غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة

السيد محمد غانم سلطان الهديفي   8
  الكواري

 -عضو مجلس االدارة
  نائب الرئيس التنفيذي

  غير مستقل تنفيذي

السيد سلطان غانم سلطان   9
  الهديفي الكواري

  غير مستقل غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة

السيد حمد غانم سلطان الهديفي   10
  الكواري

  غير مستقل غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة

السيد عبدالعزيز غانم سلطان   11
  الهديفي الكواري

  مستقلغير  غير تنفيذي  عضو مجلس االدارة

  
المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. شركة الكبار مساهمي مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ق.ع ونسبة مساهمتهم في 

  هو كما يلي:
  

نسبة المساهمة في الشركة محل   الصفة  االسم التسلسل
  العرض

سعادة السيد غانم سلطان الهديفي   1
  الكواري

  ال يوجد  رئيس مجلس االدارة

  ال يوجد   عضو مجلس االدارة عصام صوفانالسيد وفا   2
  

 الشركة محل العرض ومركزها الرئيسي ومعلومات عنها.  
شارع  -مبنى معارض كياالشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة ومقرها 



الشركة تزاول أعمالها في قطاع الهندسة والمبيعات والتنفيذ والدمج واالختبار  قطر. –الدوحة  - 3الطابق  ،السد
وبدء التشغيل والحلول الجاهزة وصيانة أنظمة إنذار ومكافحة الحرائق والكشف عنها و قمعها، وأنظمة المراقبة 

ية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة، وأنظمة التيار المنخفض، باإلضافة إلى حلول البن
  مليون لایر قطري. تتكون االدارة العليا من: 2رأس مال الشركة  السمعية والبصرية وذات الصلة.

  
  الصفة  االسم  التسلسل

  المدير العام  السيد محمد احمد عبد اللطيف علي  1
  نائب المدير العام  السيد محمود احمد عبد اللطيف علي  2
  

المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. ونسبة مساهمتهم في مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ق.ع هو كما  مساهمي الشركة
  يلي:

  العرض مقدمةنسبة المساهمة في الشركة   االسم التسلسل
   الشركة المتحدة للتوريداتالسادة   1

  التوجد
  

  ال توجدالسيد محمد احمد عبد اللطيف علي  2
  

هي ،  لمجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق. في الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.منسبة الملكية الحالية 
  % بطريقة غير مباشرة كما هو موضح أعاله.60.4

  
 .الحد االدنى واألعلى من األسهم المراد تملكها في  الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م  

ية من الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. بالكامل وهي تعتزم مجموعة إستثمار القابضة تملك الحصة المتبق
  %.39.6حصة 

 
 لتملك الحصة السعر المعروض من قبل مجموعة إستثمار القابضة  

لقد تم تقييم الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م من قبل بيت خبرة من أجل الحصول على قيمة عادلة لحصة 
ات للتقييم: منهجية التدفقات النقدية المخصومة ومنهجية مكرر السعر إلى العائد الشركاء. وتم استخدام عدة منهجي

ومنهجية مكرر قيمة المنشأة إلى العائد، قبل الفوائد و الضرائب و االستهالك و االطفاء. وأسفر التقييم الى قيمة 
مليون لایر قطري. وبعد إضافة خصم  655 – 481عادلة للشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م تتراوح بين 

مليون لایر قطري  188.5مليون لایر قطري كقيمة عادلة،  أي  476هذه التقييمات الى  متوسطصل يسيولة، 
حسب التغير في  تعديل القيمة%. ولقد إتفق الطرفان أن يكون السعر المعروض هو هذا المعدل (مع 39.6لحصة 

  ل لدى الشركة من وقت التقييم الى وقت شراء الحصة).رصيد النقد ورأس المال العام
 

 تملك الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.مدف من هال  
أثبتت الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م على مدى سنوات أداء مالي قوي جدا من ناحية التدفقات النقدية 

النقدية السنوية، المشاريع الضخمة مع العمالء، وهوامش الربح المرتفعة ،  الوفيرة، محدودية القروض، التوزيعات
مما يعكس المركز المالي التي تتمتع به الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م، والذي يشجع المجموعة في تقديم 

ا كما ورد في عرض شراء الحصص المتبقية، خاصة وأن المجموعة تعتمد جزئيا على مثل هذه العمليات لنموه
قابضة بنيت على أنشطة الشركات التابعة، كما وألن أنشطة  مساهمة إستراتيجية المجموعة في نشرة الطرح كشركة



المجموعة الرئيسية هي المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها، وبالتالي فإن نمو المجموعة يعتمد جزئيا على نمو 
 نسبة تملكها في الشركات األخرى.

  
  الجدول الزمني إلتمام عملية تملك الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م

لقد تم نقاش شراء الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م في إجتماع مجلس إدارة مجموعة 
تنفيذية في دراسة هذه العملية وعرض والتي أوصت بتوكيل اإلدارة ال 2018أبريل  28إستثمار القابضة في تاريخ 

النتيجة على مجلس اإلدارة عند اإلنتهاء منها ألخذ القرارات الالزمة. وقامت االدارة التنفيذية للمجموعة بتقديم 
.  ووافق 2018يونيو  13في تاريخ الذي عقد المعلومات الكاملة عن عملية وسعر الشراء الى مجلس االدارة 

اعه على تملك الحصة المتبقية من الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م و أوصى بعقد مجلس االدارة في إجتم
جمعية عامة غير عادية لعرض المعلومات عن هذه العملية على الجمعية للحصول على موافقة المساهمين. ولقد تم 

دق مرسى مالذ كمبنسكي قاعة فينسيا في فن في  2018أغسطس  6تحديد موعد الجمعية العامة الغير عادية في 
  كموعد بديل). 2018أغسطس  8(و
 

  تابعة أو مجلس ادارتها أو كبار مساهميها في الشركة محل العرض وقت تقديم العرض الالشركة نسبة ملكية
  ونسبة الملكية المستهدفة

  مساهمي الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م. هو كما يلي:
  

  نسبة الملكية  االسم التسلسل
  % 80  الشركة المتحدة للتوريداتالسادة   1

  
  الشركة المتحدة للتوريدات هي شركة ملكيتها كالتالي:

  مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق.السادة  % 75.5
  وفا عصام صوفانالسيد  % 24.5

  
  %20السيد محمد احمد عبد اللطيف علي  2
  
  

المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م، تصبح ملكية الشركة المتحدة بعد إتمام عملية تملك الحصة المتبقية من الشركة 
  لألنظمة الهندسية ذ.م.م. كالتالي:

  
  نسبة الملكية  االسم التسلسل

 مجموعة إستثمار القابضة  1
  ش.م.ع.ق

100 %  

 
 القيمة اإلجمالية للعرض ومصادر تمويله  

حسب التغير في  تعديل القيمةمليون لایر قطري (مع  188.5ولقد إتفق الطرفان أن يكون السعر المعروض هو 
مجموعة تقوم لدى الشركة من وقت التقييم الى وقت شراء الحصة). وسوف  ورأس المال العامل رصيد النقد

ان إيرادات الشركة المتحدة لألنظمة هذا المبلغ من أحد البنوك المحلية بضمجزء من بإقتراض إستثمار القابضة 
 .الهندسية ذ.م.م

 



 االثار المترتبة على إتمام هذه العملية على المركز المالي للشركة والمساهمين  
سوف يكون تأثير هذه العملية إيجابيا على مركز المجموعة المالي حيث أن نمو المجموعة يعتمد جزئيا على نمو 

وتتمتع الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م بأداء مالي قوي جدا من ناحية نسبة تملكها في الشركات األخرى. 
التدفقات النقدية الوفيرة، محدودية القروض، التوزيعات النقدية السنوية، المشاريع الضخمة مع العمالء، وهوامش 

  الربح المرتفعة.
 

 مخاطر إتمام هذه العملية  
و السياسية المعروفة أو الغير معروفة حاليا التي قد تواجهها الشركة المخاطر الناتجة عن االمور االقتصادية أ

والشركات التابعة قد يكون لها أيًضا تأثير جوهري سلبي على الوضع المالي للشركة أو الشركة التابعة المعنية أو 
يؤثر ذلك سلبًا  ربما تؤثر على نجاح أعمالها. وفي حالة وقوع أي من هذه المخاطر أو مجموعة منها بالفعل، فقد

  على عمل الشركة أو الشركة التابعة المعنية أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها.
 

 اإلفصاح عن أي عالقة مصالح بين األشخاص المعنيين بالعرض  
عالقة مصالح بين مساهمي مجموعة أستثمار القابضة ومساهمي الشركة المتحدة لألنظمة الهندسية ذ.م.م توجد هناك 

  النحو التالي:على 
  

نسبة المساهمة في الشركة محل   الصفة  االسم التسلسل
  العرض

عضو مجلس االدارة في  السيد وفا عصام صوفان  2
مجموعة إستثمار 

القابضة ومن كبار 
  المساهمين

% (نسبة غير مباشرة عن 19.6
طريق الشركة المتحدة للتوريدات 

  ذ.م.م)

  
يقوم السيد وفا عصام صوفان بإبداء الرأي أو بالتصويت في إجتماع مجلس إدارة مجموعة إستثمار  نة: لظمالح

  القابضة الخاص بمناقشة تملك الحصة وذلك لتضارب المصالح.
   

والتقدير، اإلحترام فائق بقبول وتفضلوا  
 

  ق.ع.م.ش القابضة إستثمار مجموعة                                                                 


