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تحقيق الريادة في االست�ثمار من 
خالل الحرفية في صناعة السوق 

وتنمية األصول 

تست�ثمر مجموعة إزدان القابضة 
بقوة في قطاع الضيافة من خالل 

ثالثة فنادق  كربى

وضعت مجموعة إزدان القابضة 
بصمتها في هذا القطاع المهم من 

خالل  ثالثة موالت كربى

إن ثقتنا في العبور إلى عام 2016 كبرية، 
بفضل أدائنا على مر األعوام األخرية بعد 

التحول الكبري الذي أدخلناه على هيكل 
المجموعة لتصري صرحًا عمالقًا

تمتلك مجموعة إزدان القابضة محفظة 
است�ثمارية غنية باألسهم في مختلف 

القطاعات

إن نجاحنا خالل العام الماضي جاء بفضل 
تطبيقنا لخطة رفع األداء التشغيلي في 

مشروعاتنا عن طري�ق إجراء عمليات تطوي�ر 
موسعة لألصول القائمة.

تعتمد مجموعة إزدان القابضة 
شعارًا في حوكمتها يقوم على 

الشفافية واالمت�ثال للقوانني 
المنظمة للسوق القطرية

يت�كون مجلس إدارة مجموعة إزدان 
القابضة من 11 عضوًا يرتأسهم 

سعادة الشيخ  د. خالد بن ثاني بن 
عبداهلل آل ثاني

تؤمن مجموعة إزدان القابضة 
بكون العنصر البشري هو الرثوة 

الحقيقية التي ال يمكن لمؤسسة 
بحال من األحوال أن تنجح بدونها

تعتمد مجموعة إزدان القابضة على 
اسرتاتيجية راسخة تستهدف تنويع 
است�ثماراتها وتحقيق عوائد مجزية 

بما يخدم مجتمعنا

حققت مجموعة إزدان القابضة خالل 
السنوات األخرية طفرة هائلة في  

أرباحها المالية وهو ما توضحه 
المؤشرات المالية

ت�توزع است�ثمارات مجموعة إزدان 
القابضة على عدة قطاعات أساسية 

تساهم من خاللها في بناء نهضة 
دولة قطر

تزخر السنة الماضية بالعديد من 
األحداث واإلنجازات على مستوى 

مجموعة إزدان القابضة

تعترب مجموعة إزدان القابضة إحدى 
الشركات الرائدة في مجال التطوي�ر 

العقاري وإدارة العقارات في 
دولة قطر 

نحرص على تزويدكم بالتقاري�ر المالية انطالقًا من 
مبدأ الشفافية والمصداقية التي تنتهجها مجموعة 

إزدان القابضة.

 القطاع الفندقي

قطاع المجمعات التجارية

قطاع االست�ثمارات الماليةكلمة رئيس مجلس اإلدارة 

الحوكمة المؤسسيةكلمة الرئيس التنفيذي 

رأس المال البشريأعضاء مجلس اإلدارة 

االسرتاتيجية و نموذج العمل 

لمحة عن أهم المؤشرات المالية

أهم أحداث 2015قطاعات االست�ثمار الرئيسية

تقري�ر المدققني والبيانات الماليةالقطاع العقاري

الرؤية والرسالة

مقدمة

في هذا العام احتفلت مجموعة إزدان 
القابضة بمرور 55 عامًا من العطاء 

واإلنجازات منذ إنشائها وحتى اليوم

نؤمن في مجموعة إزدان القابضة 38
بأن تحقيق مصداقيتنا إنما ينطلق من 

تواصلنا المستمر مع المساهمني 
والمجتمع المالي ككل

عالقات المست�ثمري�ن

تضع قيادة المجموعة دعم ورعاية 39
المجتمع نصب أعينها ليس في 

است�ثماراتها فحسب وإنما في مبادرات 
وفعاليات من شأنها النهوض بالفرد

المسئولية االجتماعية
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أعــرق  مــن  واحــدة  القابضــة  إزدان  مجموعــة  تعــد 
قطــر  دولــة  فــي  الوطنيــة  االقتصاديــة  الكيانــات 
والمنطقــة باســت�ثماراتها فــي مختلــف القطاعــات 
دعــم  مجــال  فــي  المميــّز  وحضورهــا  الحيويــة 
مؤسســة  كونهــا  مــن  انطالقــًا  المجتمــع  ورعايــة 
تعمــل وفــق الشــريعة اإلســالمية وت�تبنــى الرؤيــة 
ترعاهــا  التــي   2030 الشــاملة  للتنميــة  الوطنيــة 

الدولــة. 

وقــد كانــت البــذرة األولــى للمجموعــة عــام 1960 
علــى يــد ســعادة الشــيخ ثانــي بــن عبــد اهلل آل ثانــي 
وازدهــار  تطــور  بمراحــل  مــرت  ثــم  اهلل-  حفظــه   -
عديــدة أبرزهــا تحولهــا إلــى مجموعــة قابضــة عــام 
نتائجهــا وأدائهــا  علــى  انعكــس  الــذي  األمــر   ،2012
معــدالت  إلــى  أرباحهــا  بنمــو  ودفــع  االســت�ثماري 
القطريــة  الســوق  فــي  مكانتهــا  وعــزز  قياســية، 
دعــم  فــي  الوطنــي  دورهــا  علــى  بظاللــه  ملقيــًا 
االقتصــاد القطــري وتعزيــ�ز البنيــة التحتيــة للدولــة 

فضــاًل عــن المجتمــع. 

فــي  للمجموعــة  االســت�ثمارية  األنشــطة  وت�رتكــز 
قطاعــات مختلفــة أبرزهــا: القطــاع العقــاري، وقطــاع 
المصــارف اإلســالمية والخدمــات الماليــة، والت�أمــني، 

والصحــة، واإلعــالم واألمــن الغذائــي. 

االقتصــاد  عالــم  فــي  الرائــدة  بمكانتهــا  وعرفاًنــا 
والمــال واألعمــال فقــد حصــدت المجموعــة الكثــري 
القطــاع  فــي  التميــز  جائــزة  أبرزهــا  الجوائــز  مــن 
العقــاري، ولقــب مجلــة “فوربــس العالميــة” كأفضــل 
ــزة  شــركة تعمــل فــي االســت�ثمارات المتنوعــة وجائ

أفضــل شــركة عقاريــة مــن مجلــة آرابيــان بيزنــس.

ــاء  وُيضــاف إلــى ســجل أدائهــا المشــرف، دورهــا البنَّ
فــي المســؤولية المجتمعيــة مــن خــالل مبــادرات 
لهــا  أهَّ ممــا  والمجتمــع؛  الفــرد  لخدمــة  متنوعــة 
لتحــوز علــى جائــزة أفضــل مبــادرة فــي المســؤولية 
وجائزتــني  والتطويــ�ر،  اإلنشــاء  لقطــاع  االجتماعيــة 
فــي مجــال ترشــيد المــاء والطاقــة، بفضــل عملهــا 
المتماشــي مــع رؤيــة الدولــة الوطنيــة فــي الحفــاظ 
وامت�ثالهــا  واالســتهالك  الطبيعيــة  المــوارد  علــى 
القويــم لمبــادئ العنايــة بالبيئــة وتحقيــق التطــور 

الحضــاري والرخــاء اإلنســاني.

مقدمة حول 
مجموعة إزدان 

القابضة
رؤيتنا: 

تحقيــق الريــادة فــي االســت�ثمار مــن خــالل الحرفيــة 
فــي صناعــة الســوق وتنميــة األصــول 

رسالتنا: 
العوائــد  لتحقيــق  االســت�ثمارية  الفــرص  اقتنــاص 
المجزيــة للمســاهمني بأقــل المخاطــر الممكنــة، 
للمـــــوظفني،  تحفيــــــزي  عمـــــل  منــــــاخ  وتــوفيــــر 
قطــر،  دولــة  فــي  التنميــة  بخطــط  واالسرتشـــــاد 
والقوانــني  االجتماعيــة  بالمســؤولية  وااللتــزام 

المنظمــة.
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المساهمون الكرام

ــت أكــرث مــن 55  مــع حلــول عــام 2016، ت�كــون مجموعــة إزدان القابضــة قــد أتمَّ
عامــًا مــن النجــاح واالزدهــار، واســتطاعت أن تجتــاز أشــواطًا مــن التحــدي فــي 
المجــال االســت�ثماري بــأداء منقطــع النظــري فــي ظــل عالــم يمــوج باالضطرابــات 

وعــدم االســتقرار المالــي.

وإن نتائجنــا التــي نحــن بصددهــا فــي عــام 2015 تؤكــد علــى أن مجموعــة إزدان 
القابضــة تحّلــق فــوق التوقعــات التــي كانــت ترجــح ت�أثــر القطــاع االســت�ثماري 
بقــوة علــى خلفيــة التبعــات العالميــة للهبــوط الكبــري فــي أســعار النفــط 
وتضــرر قطاعــات حيويــة إقليميــًا إضافــة إلــى التقلبــات التــي تعصــف بأســواق 

األمــوال.

إن ثقتنــا فــي العبــور إلــى المســتقبل كبــرية، بفضــل أدائنــا علــى مــر األعــوام 
صرحــًا  لتصــري  المجموعــة  هيــكل  علــى  أدخلنــاه  الــذي  التحــول  بعــد  األخــرية 
عمالقــًا، ونتوقــع ثبــات وتــرية الصعــود فــي أرباحنــا بمعــدالت نمــو كبــرية، 
كمــا أننــا نرتقــب توســعًا أكــرب للمجموعــة فــي أســواق المــال العالميــة بعــد 
ــز ألدائهــا فــي البورصــة وإدراجهــا فــي مؤشــر مورجــان ســتانلي  عــام ممي
فــي  المتداولــة  العقاريــة  لألســهم  إزدان  وقيــادة  الناشــئة،  لألســواق 
بورصــة قطــر خــالل عــام 2015، مــع امت�ثالنــا لقوانــني الســوق فــي اإلفصــاح 

والشــفافية. 

األخوة المساهمون. 

إن كل هــذه ُمبشــرات ُتنبــئ عــن عــام جديــد حافــل ت�كــون فيــه إزدان منــارة 
ُتضــيء واجهــة االســت�ثمار فــي الدولــة، كمــا أن إطــالق عملياتنــا ومشــروعاتنا 
يعــزز مــن  التنفيــذ أو تطويــ�ر أصولنــا بصــورة مدروســة مــن شــأنه أن  قيــد 
الوضــع المالــي للمجموعــة وعالمتهــا التجاريــة فــي القطاعــات اإلنشــائية 

والعقاريــة وغريهــا.

وإن متانــة أداء إزدان فــي اجتيــاز كل المنعطفــات المهمــة التــي مررنــا بهــا 
خــالل عــام انقضــى وتركــت صــدى ملموســًا علــى أداء المؤسســات والشــركات 
أدائهــا  فــي  حــدود  بــال  ثقــة  نضــع  يجعلنــا  اإلقليمــي،  المســتوى  علــى 
التشــغيلي مــن أجــل تحقيــق النجــاح علــى مســتوى عملياتهــا ومشــروعاتها 

القائمــة وقيــد التنفيــذ. 

ــاح بهــذا المســتوى يعكــس كفــاءة الدراســات  وإن نجــاح  إزدان فــي جنــي أرب
االســتباقية للوضــع االســت�ثماري التــي وضعتهــا خــالل العــام الماضــي مــن 
خــالل مراعــاة معطيــات الســوق وعوامــل الربــح والخســارة واســتطاعت بلــورة 
اتخــاذ  منهــا  االقتصــادي  الركــود  بحالــة  ت�أثــر  أي  المجموعــة  ُتجنــب  حلــول 
القــرارات االســرتاتيجية المدروســة فيمــا يتعلــق بتوزيــع حصــص المجموعــة 
فــي  االســت�ثمارات  وضــخ  المشــرتكة  والعمليــات  الزميلــة  الشــركات  فــي 
األســواق الماليــة، ومضيهــا فــي خطــة تنويــع اســت�ثمارية لتشــتيت المخاطــر 
المالــي  األداء  لتعزيــ�ز  بتنفيذهــا  تعهدنــا  التــي  المجموعــة  خطــة  وفــق 

والمســاهمة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي.

المساهمون الكرام. 

لقــد أوفينــا بتعهداتنــا فــي أن نجعــل مــن مجموعــة إزدان القابضــة صرحــًا 
اســت�ثماريًا عمالقــًا يدعــم بنيــة االقتصــاد الوطنــي فــي ظــل القيــادة الرشــيدة 
لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أمــري البــالد المفــدى، 
وعملنــا علــى بنــاء كيــان اقتصــادي يعمــل علــى تعظيــم ربحيــة مســاهميه وال 
ــد مــن  ــا اليــوم – وهلل الحمــد -نشــعر بمزي ــا، وإنن ــا تجــاه مجتمعن ننســى دورن

الرضــا علــى انعــكاس هــذا علــى المجتمــع وزيــادة حجــم عطائنــا لــه.

واهلل الموفق والمستعان 

سعادة الشيخ/ د.خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 السادة المساهمون

ــا المالــي القياســي خــالل عــام 2015، فإننــا  إننــا حــني نتوجــه لالحتفــاء بإنجازن

فــي الواقــع نشــكر أولئــك الذيــن أســهموا فــي دعــم وصولنــا لهــذه النتائــج 

وبلــوغ تلــك الغايــات. لقــد وصلــت مجموعتنــا اليــوم إلــى مســتوى متمّيــز مــن 

حيــث األداء المالــي والتشــغيلي وتعــززت عالمتهــا التجاريــة وازداد حضورهــا 

االســت�ثماري المتنــوع رســوخًا.

ــا بــدءًا مــن 2013 إلــى 2015 وإزدان تواصــل  لقــد مــرَّت األعــوام الماضيــة علين

نموهــا القياســي بنســب ثابتــة بفضــل قيادتهــا الرشــيدة وخططهــا الهادفــة 

التــي برهنــت علــى نجاحهــا، فكمــا رأينــا الت�أثــريات والتقلبــات التــي ضربــت 

أســواق المــال وقطاعــات االســت�ثمار جــرَّاء تذبــذب أســعار النفــط.

لقــد جــاوزت أرباحنــا برغــم التحديــات حاجــز 1٫66 مليــار ريــال أي بنســبة نمــو 

مشــروعاتنا  مــن  المزيــد  تدشــني  علــى  يحفزنــا  مــا   ،2014 عــن   % 22 قدرهــا 

واست�كشــاف فــرص واعــدة التــي يمكننــا مــن خاللهــا جلــب مزيــد مــن الســيولة 

واألربــاح للمجموعــة. وبالقطــع، فإنــه كلمــا زادت أرباحنــا انعكــس ذلــك تلقائًيــا 

ــا المجتمعــي الفاعــل.  علــى أدائن

التشــغيلي  رؤيتنــا ألدائنــا  عــن  لكــم  أفصــح  أن  يســرني  اإلطــار  وفــي هــذا 

خــالل عــام 2016 حيــث إننــا بصــدد تدشــني ثالثــة مشــروعات مــن بــني أضخــم 

اســت�ثمارات المجموعــة التــي ســيكون لهــا ت�أثــري هائــل علــى أربــاح العامــني 

القادمــني، وهمــا مشــروع فنــدق »إزدان بــاالس« الفاخــر الــذي يقــع فــي 

والوكــري  الوكــرة  إزدان  مولــي  وتدشــني  الدوحــة،  فــي  اســرتاتيجي  مــكان 

اللذيــن شــهدا إقبــااًل فــي طلبــات الت�أجــري، وإن مثــل هــذه المشــروعات ســوف 

تعــزز مــن زيــادات إي�راداتنــا مــن التشــغيل.

ــا خــالل العــام الماضــي جــاء بفضــل تطبيــق المجموعــة لخطــة رفــع  إن نجاحن

األداء التشــغيلي فــي مشــروعاتها عــن طريــ�ق إجــراء عمليــات تطوي�ر واســعة 

لألصــول القائمــة إضافــة إلــى مــد نطــاق العمليــات وهــو األمــر الــذي انعكــس 

علــى زيــادة إيــ�رادات المجموعــة.

المساهمون الكرام

إننــا نتعهــد إليكــم بــأن مثــل هــذا النمــو الكبــري فــي األربــاح الســنوية ســيكون 

الفــرص  مــن  مزيــد  علــى  لالنفتــاح  المقبلــة  األعــوام  خــالل  إلزدان  دافعــًا 

دعــم  فــي  جانبهــا  مــن  اإلســهام  عوامــل  كل  واست�كشــاف  االســت�ثمارية 

ــ�ز مســتوى األداء فــي القطاعــات التــي  ــ�ق تعزي االقتصــاد القطــري عــن طري

تســت�ثمر فيهــا وهــذا مــن شــأنه أن يرفــع وتــرية التنميــة للدولــة والمســاعدة 

فــي تنشــيط حالــة الســوق مــن أجــل تخطــي األزمــات الماليــة العالميــة.

واهلل ولي التوفيق...

السيد/ علي محمد العبيدلي
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
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االسرتاتيجية ونموذج العمل

اسرتاتيجية العمل

إزدان شركة قابضة تركز باألساس على 
خلق نمو مستدام و ذات مردودية لصالح 

مساهميها

نعتمد على نموذج عمل فريد من نوعه يعزز 
اسرتاتيجيتنا للدفع بخلق قيمة أكرب

اسرتاتيجيةالمجموعة

تعزي�ز نمو إي�رادات 
اإليجارات من خالل 
المتابعة واإلدارة 

الفعالة

االلتزام بتقديم تجربة 
غنية وفريدة من 
نوعها في مجال 

الضيافة

السعي لجعل موالت 
إزدان الوجهة 

المفضلة للرتفيه 
والتسوق

تطوي�ر العائد 
اإلجمالي من خالل 

تنويع االست�ثمار في 
قطاعات متعددة

محفظة است�ثمارية متنوعة

است�ثمارات التمّلكقطاع المراكز التجاريةقطاع الفنادقالقطاع العقاري

تنويع 
االست�ثمارات

رأس مال 
قوي

است�ثمارات
اسرتاتيجية

تفاعل قوي 
مع المساهمني

تطوي�ر األداء
المؤسسي

االلتزام بتغطية
احتياجات السوق

القطري في القطاع
السكني والتجاري

والفنادق

123456
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لمحة عن أهم المؤشرات المالية

مليون ريال قطري

20112012201320142015

 2,450  2,219  1,772  682  708   اإليرادات

10 %25 %160 %4-%86 %  نسبة نمو اإليرادات     

 2,070  1,695  1,292  459  545   األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات

84 %76 %73 %67 %77 %  الهامش    

 2,061  1,686  1,284  453  529   األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل

84 %76 %72 %66 %75 %  الهامش    

 1,662  1,360  1,071  275  345   صافي األرباح

22.2 %27.0 %289.4 %20.4- %185 %  نسبة النمو     

68 %61 %60 %40 %49 %  الهامش    

 0.63 0.51 0.40  0.10  0.13   العائد على السهم )ريال قطري(

 0.50 0.40 0.31  0.13  0.15   التوزيعات النقدية )ريال قطري(

80 %78 %77 %125 %115 %  نسبة التوزيعات من األرباح

 2,002  970  248  )2,474( 423   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 42,175  39,575  45,092  48,275  58,859   القيمة السوقية

 46,939  43,393  41,203  38,705  32,887   الموجودات

 29,977  30,077  28,644  27,563  27,740   إجمالي حقوق المساهمني بالشركة األم

 14,340  12,512  11,625  9,899  4,079   صافي الدين
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اعتمــــاد خطـــة تنـــويـــع االست�ثمـــــــارات

سياسة توزيعات نقدية تصاعدية نمو قوي لألرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات

الموجودات حسب القطاع
 )مليون ريال قطري(

التوزيعات النقدية
 )ريال قطري(

األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات
 )مليون ريال قطري(

الربحية 
)مليون ريال قطري(

2011

2011 2011

2012

2012 2012

2013

2013 2013

2014

2014 2014

2015

2015 2015

20112012201320142015

%68

%61 %60

%40

%49

2,
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0
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2
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8
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5

  القطاع العقاري

  االست�ثمارات المالية

  الفنادق

  المراكز التجارية

  هامش صافي األرباح

  صافي األرباح

  اإليرادات

ربحية النمو القوي

28
,4

59

29
,3
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28
,5
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29
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0.50
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قطاعات االست�ثمار الرئيسية

القطاع العقاري

قطاع الضيــافة

قطاع المجمعات التجارية

قطاع االست�ثمارات المالية

20

27

32

36
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القطاع العقاري

مقدمة:
تعتــر مجموعــة إزدان القابضــة إحــدى الشــركات الرائدة في مجال 

التطويــ�ر العقــاري وإدارة العقــارات فــي دولــة قطر وتعــود هذه 

الريــادة لعوامــل عــدَّة أهمهــا الخــرة الطويلــة فــي هــذا المجــال 

والتــي تعــود إلــى أكــر مــن خمســة وخمســن عاًمــا. 

التابعــة  األصــول  بــإدارة هــذه  العقاريــة  إزدان  وتقــوم شــركة 

للمجموعــة.

وت�ت�كــون محفظــة إزدان العقاريــة مــن 19550 وحــدة ســكنية و225 

وحــدة تجاريــة.

نسبة اإلشغال العامة لجميع الوحدات 
التابعة لشركة إزدان العقارية

إجمالي التعداد السكاني )تقري�بًا( 
لقاطني الوحدات التابعة لمجموعة 

إزدان القابضة

ألف فرد
85

)نسبة اإلشغال( 
%94
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حوالي

وحدة سكنية 
وتجارية 

20,000 

أصول مجموعة إزدان القابضة )السكني والتجاري(

الدوحــــــة

)وحدات سكنية( 

4,350 
)وحدات تجارية( 

225
)وحدات سكنية( 

15,200 
الوكــــرة والوكري

%25

نمو قوي إليرادات القطاع العقاري

إي�رادات القطاع العقاري
 )مليون ريال قطري(

20112012201320142015

1277

1114

874

453
563

متوسط معدل النمو في خمس سنوات
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ملخص عام 2015:

تعكس نتائج العام 2015 قفزة نوعية على أكرث من مستوى وتم تحقيق الكثري من المنجزات أهمها:

1.   اإليرادات والتشغيل:

حيــث تــم تحقيــق إيــ�راد إجمالــي قــدره 1,28 مليــار ريــال قطــري 

خــالل العــام 2015 مقارنــة بـــ 1,1 مليــار ريــال قطــري عــن ســنة 

2014 وبزيــادة قدرهــا 15 % وهــذا يعــود لعــدة عوامــل منهــا: 

   البــدء بعمليــة تطويــ�ر شــاملة وصيانــة فــي قــرى إزدان 

ومجمعاتهــا وذلــك انعكــس إي�جابيــاً علــى نســبة التشــغيل.

حصريــة  خصومــات  بطاقــة  منهــا  عــدَّة  خدمــات  إطــالق     

جهــة.  60 مــع  بالتعــاون  ومجمعاتهــا  إزدان  قــرى  لســكان 

نجــاح قياســي فــي نســبة اإلشــغال  تحقيــق  وتمكنــت مــن 

العقاريــة  إزدان  لشــركة  التابعــة  الوحــدات  لجميــع  العامــة 

 .%  94 بلغــت 

2. العالقات مع الجهات الحكومية في دولة قطر:

المؤسســة  مــع  باالتفــاق  ترشــيد  لربنامــج   ٍ راع بصفتهــا    
مجموعــة  قامــت  والمــاء  للكهربــاء  القطريــة  العامــة 
إزدان القابضــة بتطبيــق هــذا الربنامــج علــى جميــع القــرى 
ــاه التــي  والمجمعــات حيــث وصــل عــدد قطــع توفــري المي
تــم تركيبهــا 260 ألــف قطعــة فــي 25 قريــة هــي مجمــوع 

قــرى الوكــري.

  تــم التنســيق مــع إدارة الشــرطة المجتمعيــة فــي وزارة 
الداخليــة فــي دولــة قطر لتبنــي برامج التوعيــة للقاطنني 
فــي المجمعــات حيــث تــم عقــد عــدد مــن المحاضــرات بهــذا 

الخصــوص.

والمجمعــات  القــرى  فــي  المحاضــرات  مــــن  عــدد  عقــد     
اهلل  عبــد  بــن  ثانــي  الشــيخ  مؤسســة  مــع  بالتنســيق 

)راف(. اإلنســانية  للخدمــات 

المنــــاسبات الوطنيــة واألعيــاد      إقامــة فعـــاليات خــالل 
كاليــوم الرياضــي ويــ�وم األرض واألعيــاد ت�تضمــن أنشــطة 
عائليــة وألعــاب لألطفــال وغريهــا ممــا يقــوي الرابــط بــني 

العميــل والشــركة.

نسبة الزيادة في إجمالي إي�رادات 
اإليجارات خالل عام 2015

%15
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3. إدارة العقارات: 

أ. مراكز خدمة ساكن: 
تــم التجهيــز لخدمــة ســاكن فــي العــام 2015، علــى أن 
توفــر  الخدمــة  هــذه   .  2016 ينايــر  فــي  اطالقهــا  يتــم 
مكانــًا واحــدًا لتلبيــة جميــع مــا يحتاجــه العميــل لتســي�ري 
وتــم  العقاريــة  إزدان  بشــركة  المتعلقــة  معامالتــه 
افت�تــاح مركزيــ�ن للخدمــة المذكــورة أحدهمــا فــي الوكــري 
– قريــة إزدان 09 واآلخــر فــي أبــراج إزدان فــي منطقــة 
المحليــة  الت�أجــري  مكاتــب  إلــى  إضافــة  الغربــي  الخليــج 
للتعامــل مــع تســليم المفاتيــح واســتالمها والتواجــد 

المواقــع. فــي  الميدانــي 

ب. مركز االتصاالت:
العقاريــة  إزدان  بشــركة  الخــاص  االتصــال  مركــز  ترقيــة 
كدعــم لمنظومــة خدمــة العمــالء فــي الشــركة مــن خالل 
اإلدارة  إلــى  توجيهــه  أو  مباشــرة  العميــل  مســاعدة 
التــي تــؤدي هــذه المســاعدة، حيــث ســجَّل خــالل عــام 
2015 تلقيــه ألكــرث مــن 300 ألــف مكالمــة علــى مــدار 12 

شــهًرا. 

ج . وسائل التواصل االجتماعي: 
العقاريــة  إزدان  لشــركة  الرســمية  الحســابات  توثيــق 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي كفيســبوك وتوتــري 
لهــذه  المتابعــني  أعــداد  وتزايــد  وغريهــا  إن  ولينكــد 
الحســابات بغــرض دعــم التواصــل مــع العمــالء الفعليــ�ني 
والمحتملــني وتحقيــق الفائــدة الدعائيــة مــن هــذا النــوع 

مــن التواصــل.

4. الرؤية والخطط المستقبلية:

بعــد الوصــول إلــى نســب اإلشــغال العاليــة تطمــح الشــركة 
إلــى البــدء بعمليــة التوســع الرأســي واالســت�ثمار بمــوارد 
الشــركة الحاليــة لرفــع كفــاءة العمليــة اإلنتاجيــة وإيــ�راد 

المجمعــات وذلــك عــن طريــ�ق اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

    دراســة إدخــال بعــض وكاالت اإلعــالن بغــرض االســتفادة 
الدوحــة  فــي  المبانــي  جــدران  علــى  المســاحات  مــن 
إعالنيــة  لوحــات  لوضــع  المجمعــات  ضمــن  والمرافــق 

لهــا. مشــابهة  وأنشــطة 

د.  مايكروسوفت داينا ميكس:

نظــــــــام  مـــــؤخـــــرًا  القــــــــابضة  إزدان  مجمـــوعـــــة  تبنــت 
مايكروســوفت داينــا ميكــس الــذي يوفــر قاعــدة بيانــات 
ضخمــة لــكل مــا يتعلــق بعمــل المجموعــة علــى اختــالف 
نشــاطاتها وبخصــوص شــركة إزدان العقاريــة فــإن هــذا 
الربنامــج يوفــر حالــة ت�كامــل بــني إدارات الشــركة علــى 
اختالفهــا مــن الناحيــة الماليــة وتشــغيل العقــارات مــن 
صيانــة وت�أجــري وخدمــة عمــالء وغريهــا لتيســري العمــل 
كفــاءة  ورفــع  للبيانــات  المباشــر  التحديــث  وت�أمــني 

العمــل.

    العمــل علــى االســتفادة مــن المرافــق الموجــودة 
مبانــي   – خارجيــة  )مســاحات  المجمعــات  فــي 
النــادي( مــن خــالل إنشــاء وحــدات تجاريــة إضافيــة 
-مراكــز  )صيدليــات  وتنويعهــا  الخدمــات  لزيــادة 
بمــا  المجمعــات  فــي    ).... إلــخ  مطاعــم   – طبيــة 
الشــركة. مصلحــة  فــي  يصــب  إضافيــاً  إيــ�راداً  تضمــن 

  التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة والشــركات الكبــرية 
الوحــدات  لت�أجــري  تعاقــدات  إلجــراء  الدولــة  فــي 
وإيــ�راد  مســتمرة  عالقــة  يضمــن  بمــا  العقاريــة 

الوحــدات. هــذه  مــن  مســتدام 
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الوكــرة  فــي  إزدان  قــرى  تجمــع 
الحديــث  التصميــم  بــني  والوكــري 
التــي  العصريــة  الراحــة  ووســائل 
جعلــت منهــا اليــوم وجهــة مفضلــة 
للراغبــني  فــي   الحصــول   علــى  
عــن  بعيــدًا   مســكن   هــادئ   ومريــ�ح 

المدينــة.                                                              صخــب 

 وت�ت�ألــف محفظــة القــرى الســكنية 
مــن 25 قريــة تضــم مــا يزيــد عــن 15 
متنوعــة   بــني   ســكنية  وحــدة  ألــف 
 فلــل   وشــقق   ســكنية   مختلفــة  
 المســــاحـــــــات  مجهــــــزة   ومـــؤثـــثة  
مختلــف  متطلبــات  تناســب   بالكامــل 
مفهــوم  تجســـــد  حيــث  الفئــات 
الرفاهيــة بأســعار معقولــة. وُيقــدر 
ألــف  عــدد قـــــــاطنيهـــــــا تقري�بــــــًا 85 

ســاكن.                                                                                                

وتوفــر   كافــة   قــرى    إزدان مجموعــة 
مــن المرافــق تشــمل نــوادي صحيــة 
طبيــة  وعيــادات  رياضيــة  ومالعــب 
وحمـــــامات  إسعــــــــاف  وخدمـــــــــات 
سبـــــاحة ومراكــز تجــــــارية ومســاجد 
إلــى  إضافــة  لالحتفــاالت  وقاعــات 
مســاحات خضــراء واســعة ومناطــق 

مخصصــة أللعــاب األطفــال ومنشــآت 
كمــا  وغريهــا  الســيارات  لمواقــف 
توفــر أيضــًا خدمــات   الحراســة   واألمــن  

 علــى   مــدار   اليــوم.                                                                                                              

إزدان  قــرى   قـــــاطنو  يحظــى  كمــا 
تقــدم  التــي  بلــس  إزدان  بخدمــات 
تشــمل  تنظيــف   مت�كاملــة  خدمــات 
 المنــازل،   الرعايــة   الصحيــة،   خدمــات  
 الت�أمــني،   تجهيــز   المناســبات   واألفــراح،  
صيانــة   الســياحة   والســفر   ،  طــوارئ 
الســيارات، وخدمــة الليموزيــ�ن وإي�جــار 
الســيارات و  النقــل   والشــحن وغريهــا 
إضافــة إلــى »خدمــة الــرباق«، والتــي 
مــن  للتنقــل  مريحــة  وســيلة  توفــر 
جميــع قــرى  إزدان إلــى خمــس نقــاط 
هــي:   الدوحــة  قلــب  فــي  حيويــة 
ســيتي   ، الغرافــة  فــي  مــول  إزدان 
ســنرت الدوحــة، فيالجيــو مــول، لولــو 
هايربماركــت المطــار، ومنطقــة الســد 
كل  رأس  علــى  حافلــة  تنطلــق  حيــث 
ســاعة مــن داخــل القــرى علــى فرتتــني 
توفــري  تــم  حيــث  ومســائية  صباحيــة 
أســطول مــن 50 حافلــة فــي تجربــة 
تعتــرب هــي الفريــدة مــن نوعهــا فــي 

قطــر.                                                                                                                                                             فــي  العقــاري  الخدمــات 

قـرى إزدان في الوكــرة والوكـيــر

توفر المنشآت العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة مجموعة من الخدمات المت�كاملة 
وفي مقدمتها المرافق والمالعب الرياضية

قرية
25

مايزيد عن

)وحدات سكنية( 

الوكري

)وحدات سكنية
 تحت اإلنشاء( 

15,200 

8,000 
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مــن  الريــان  أبــراج  مجمــع                                     يت�كــون 
ثمانيــة أبــراج بارتفــاع 10 طوابــق 
تضــم 914 وحــدة ســكنية مؤلفــة 
مــن غرفــة إلــى أربــع غــرف نــوم 
كمــا  مجهــزة   ومؤث�ثــة   بالكامــل، 
البدنيــة  للياقــة  مركزيــ�ن  يضــم 
تحــت  آمــن  ســيارات  وموقــف 

ســكنية.                                      وحــدة  لــكل  األرض 

بموقعــه المتميــز علــى مقربــة 
مــن  ســوق   واقــف   الرتاثــي   مــع  
 إطاللــة   متميــزة   علــى   كورنيــش  
أهــم  المجمــع  يتوســط   الدوحــة 
المهمــة     الشــوارع   والمناطــق 
 والمجــــمعـــــــات   التجـــــاريـــة فــــــي 
مدينــة الدوحــة ممــا يوفــر  قــدراً  
 كبــرياً   مــن   الراحــة   لكافــة قاطنيــه.                                                                                                                                                                                                         

أهم المشروعات السكنية بالدوحة 

مجمع  أبراج الريان    

تمتــد مشــروعات مجموعــة إزدان القابضــة  إلــى عــدد مــن  المناطــق   الحيويــة   فــي 
وســط  الدوحــة   حيــث   تمتلــك   المجموعــة     20 مجمًعــا   ســكنًيا   وبنايــة تضــم  4350 

وحــدة   ســكنية مفروشــة  مكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة إلــى غرفتــني.                                                                                                             

4350
وحدة سكنية  

20 

مجمعًا سكنيا
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يعــد مجمــع إزدان الشــمال واحــدًا 
السكـنـيـــة  المشـــروعــــــات  مـــــــن 
للعــــــائالت  استقطـــــــابًا  األكثـــــــر 
بفضــل  الدوحــة  العاصمــة  فــي 
موقعــه االســرتاتيجي فــي قلــب 
العاصمــة الدوحــة علــى مقربــة 
فــي  التســوق  مراكــز  أكــرب  مــن 
المدينــة إضافــة إلــى تربــع فنــدق 

إزدان بــاالس علــى واجهــة المجمــع 
الشــمالية.                

ويضــم المجمــع    129 فيــال بتشــطيبات 
أنيقــة تضــم 3 - 5 غــرف نــوم، و 256 
شــقة متميــزة مكونــة مــن غرفتــني 
إلــى ثــالث غــرف نــوم وهــي جميعهــا 

مؤث�ثــة ومجهــزة بالكامــل.            

يضــم المجمــع والــذي يمتــد علــى مســاحه    115   ألــف   مــرت   مربــع مالعــب لكــرة القــدم ،ومالعــب تنــس، وصــاالت بليــاردو، 

ومركــزًا للياقــة البدنيــة ومجمعــات ماليــة تضــم فروعــًا للبنــوك وماكينــات الصــراف اآللــي، وحمامــات ســباحة، و محــالت  

 تجاريــة، ومطاعــم، و دور حضانــة،  و مركــزا خاصــا باأللعــاب اإللكرتونيــة لألطفــال، ومكتبــة متطــورة لألطفــال وطــالب 
الســكان والــزوار  المــدارس، وقاعــة لالحتفاالت، إلــى جانــب مســجد وســوبر ماركــت كبري،ومواقــف مظللــة لســيارات 

وغريهــا مــن الخدمــات والمرافــق التــي تقــع جميعهــا ضمــن أســوار المجمــع الــذي يوفــر نظاًمــا أمنًيــا متطــوًرا باســتخدام 

ــة.                                                                                                                          ــة حديث أنظمــة حماي

 129 
فيال  

 256 
شقة  

يضم مجمع إزدان 
الشمال عدد

مجمع إزدان الشمال   
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عدد الغرف والشقق الفندقية التي تملكها وتديرها مجموعة إزدان القابضة

210
غرف فندقية 

وأجنحة

3,000 
غرفة فندقية 

وجناح

فندق إزدان
الخليج الغربي

فندق 
إزدان باالس

فندق ذي كريف
حصة إزدان 32.5 % 

فنادق إزدان الدفنة

تقــدم مجموعــة فنــادق إزدان إضافــة 
فريــدة لقطــاع الضيافــة فــي قطــر مــن 
تضمــن  ومتميــزة  غنيــة  تجربــة  خــالل 
لضيــوف ونــزالء الفنــادق إقامــة ال مثيــل 

لهــا. 

ــادق مــن أربعــة  وت�ت�ألــف مجموعــة الفن
نجــوم  األربــع  فئــة  مــن  محاذيــة  أبــراج 
تضــم 196 غرفــة بفئــات مختلفــة ت�تســم 
بالرفاهيــة والعصريــة إضافة إلى 2804 
ومفروشــة  مخّدمــة  فندقيــة  شــقة 
االســتوديوهات  بــني  ت�تنــوع  بالكامــل 
والديلوكــس والشــقق التــي يصــل عــدد 
نــوم  غرفــة  إلــى  فيهــا  النــوم  غــرف 
منشــآت  جانــب  إلــى  اثنتــني  أو  واحــدة 
واســعة  لمواقــف الســيارات تســتوعب 

ســيارة.  1220 حوالــي 

600
غرفة وشقة 

3,810 
إجمالي 

الغرف الفندقية 
واألجنحة

قطاع الضيافة 
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مجموعــة  الفنــادق  مجموعــة  وتقــدم 

رائــدة ومميــزة مــن المرافــق بمــا فيهــا 

الخارجــي،  الفنــاء  فــي  مســبح  أولمبــي 

ســلة،  كــرة  وملعــب  خارجــي،  ومطعــم 

إلــى  إضافــة  بالصغــار  خاصــة  ومنطقــة 

مجموعــة مــن أحــدث مرافــق االســتجمام 

ــة وغــرف  ــادي للياقــة البدني التــي تضــم ن

الســاونا والجاكــوزي، فضــال عــن المرافــق 

األخــرى مثــل المقهــى الرياضــي وصالــة 

األلعــاب واألنشــطة الرياضيــة والمرتبطــة 

مشــرتكة  مســاحة  خــالل  مــن  جميعهــا 

ممتــدة علــى مســافة 10 آالف مــرت مربــع 

بــني  التنقــل  فرصــة  للنــزالء  يتيــح  ممــا 

وراحــة. بســهولة  المختلفــة  المرافــق 

مــن  بمجموعــة  الفنــادق  نــزالء  ويحظــى 

األذواق  كافــة  تناســب  التــي  المطاعــم 

األطبــاق  مــن  متنوعــة  تشــكيلة  وتقــدم 

وعلــى  المتميــزة  والعالميــة  الشــرقية 

لمجموعــة  التابــع  الرثيــا  مطعــم  رأســها 

طــوال  بوفيــه  يقــدم  والــذي  الفنــادق 

اليــوم يتضمــن أشــهى األطبــاق الشــرقية 

أمهــر  أيــدي  علــى  المعــدة  والعالميــة 

الفنــادق  مجموعــة  وتســعى  الطهــاة. 

مــن  جديــدة  مجموعــة  اســتقطاب  إلــى 

وعــدد  العالميــة  والمقاهــي  المطاعــم 

تــ�رثي  ســوف  التــي  التجزئــة  منافــذ  مــن 

النــزالء.   لــدى  اإلقامــة  تجربــة 

ومــن جانــب آخــر، توفــر الفنــادق مجموعــة 

مت�كاملــة مــن أحــدث المرافــق فــي مجــال 

المــــؤتـمــــــرات والنـــــدوات والمنــــاسبـــــات 

جميعهــــــــا  والـــمـــجهــــــزة  االجتمــــــــاعية 

والبصريــة  الصوتيــة  التجهيــزات  بأحــدث 

لتــالءم  والمصممــة  اإلضــاءة  وأنظمــة 

المختلفــة  الضيــوف  متطلبــات  كافــة 

مركــز  توفــر  عــن  فضــاًل  واحتياجاتهــا، 

خدمــات كبــري لخدمــة النــزالء يقــوم عليــه 

ٍ   مــن   فريــــق   عمــل   علــــــى   مستــــــوى   عـــــــال

 الكفــاءة.                                                                                                                                                              

خدمات يوفرها فندق إزدان

نسبة اإلشغال خالل 
عام 2015

إجمالي عدد ضيوف 
فنادق إزدان لعام 2015   

%86

)مليون ضيف( 

بزيادة 15 % 

فــي 1,2 إزدان  فنــادق  مجموعــة  ونجحــت 

ســياحة البطــوالت   الرياضيــة  حيــث أصبحــت 

وفــود  مــن  لكثــري  مفضــال  خيــارًا  اليــوم 

العالميــة  الرياضيــة  البطــوالت  وضيــوف 

ولعــل  قطــر.  دولــة  تســتضيفها  التــي 

اســتضافة مجموعة فنــادق إزدان للوفود 

المشــاركة فــي البطولة الدوليــة لكرة اليد 

 2015 للمالكمــة  العالــم  وبطولــة  للرجــال 

والبطولــة الدوليــة أللعــاب القــوى لــذوي 

العالمــي  الروبــت  وأولمبيــاد  اإلعاقــة 

ت�أكيــد علــى  وغريهــا مــن البطــوالت لهــو 

جــودة الخدمــات الفندقيــة التــي تقدمهــا 

تمكــن  إزدان.                                                                                        وبذلــك  فنــادق  مجموعــة 

ــة  ــادة بنسبـــ ــق زيـــــ فنــدق إزدان مــن تحقيــ

اإليـــــرادات  إجمــــــالي  فـــــي  تقري�بـــــــا   %  13

الســابق. بالعــام  مقارنــة 

%17

نمو قوي إليرادات قطاع  الفنادق

إي�رادات قطاع الفنادق
 )مليون ريال قطري(

20112012201320142015

278

249

204
191

151

متوسط معدل النمو في خمس سنوات
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فــي منطقــة متميــزة فــي قلــب 
الشــمال  طريــ�ق  علــى  الدوحــة 
أهــم  مــن  يعــد  الــذي  الرئيــس 
الشــوارع الحيويــة فــي العاصمــة 
فنــدق  مشــروع  يقــع  الدوحــة 
األول  يعــد  والــذي  بــاالس  إزدان 
مــن نوعــه فــي هــذه المنطقــة 

الواعــدة. االســرتاتيجية 

الفنــدق  تصميــم  علــى  أشــرف 
نجــوم  األربــع  فئــة  مــن  وهــو 
شــركات عالميــة متخصصــة فــي 
تنفيـــــــذ المشروعـــــات الفندقيــة 
ألــف   46 مســاحة  علــى  ويمتــد 
مــرت مربــع. ويشـــتــــمــــــل الفــــندق 
علــى 210 غرفــة ت�تميــز بالرقــي 
وديكوراتهــــا  تصــــاميمهـــــا  فــي 
يضــم  كمــا  الســاحرة،  الداخليــة 

المطاعــم  مــن  عــدًدا  الفنــدق 
واســعة  تشــكيلة  تقــدم  التــي 
مــن أشــهى األطبــاق المحليــة 
والعالميــة وصالــة لالحتفــاالت 
 1000 مــــــن  ألكـــثـــــــر  ت�تـــســـــع 
للمؤتمــرات  وصــــــــاالت  شــخص 
ســباحة  وبركــة  واالجتماعــات، 
ريـــــاضي  ومــــركــــــز  خـــــــارجـــيــــة 
صحــي  منتجــع  إلــى  إضافــة 
الســيارات  لمواقــف  ومنشــآت 
 400 حـــــوالــــــــي  تــســـتـــوعـــــب 
المرافــق  مــن  وغريهــا  ســيارة 
المتميــــــزة. ومـــن  والخدمــــــات 
افت�تــاح  يتــم  أن  المتــــوقـــــع 

.2016 العــام  خــالل  الفنــدق 

 فندق إزدان باالس

فنادق تحت اإلنشاء 

مساحة فندق
إزدان باالس

عدد الغرف
بفندق إزدان باالس

210
غرفة

46
ألف مرت مربع
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يتمتــع بموقــع اســرتاتيجي مطــل 
علــى ميــاه الخليــج الســاحرة فــي 
ــي فــي  ــج الغــربــ ــة الخليـــ منطــقـــ
ويقــع  الدوحــة  العاصمــة  قلــب 
 64 بنحــو  تقــدر  مســاحة  علــى 
ألــف مــرت مربــع بت�كلفــة إجماليــة 
تقديريــة تبلــغ 224 مليــون ريــال 

قطــري.

ويت�كــون الفنــدق مــن 24 طابًقــا 
فندقــيــــة  شقــــــة   600 تـضــــــــم 
مختلفــة  بمســاحات  مفروشــة 
لمواقــف  منشــآت  إلــى  إضافــة 
طابقــني  مــن  مؤلفــة  الســيارات 

حوالــي  تســتوعب  األرض  تحــت 
320 ســيارة. ويضــم الــربج أيضــًا 
كامــل  البدنيــة  للياقــة  مركــز 
التجهـــيــــــزات وبـــركـــــة سبـــــاحة 
وغريهــا  لالجتماعــات  وقاعــة 
والخدمــــــات  المــــرافــــــق  مـــــن 
مجمـــوعــــة  وتمتلـــــك  األخــرى. 
مــن   % 32.5 القــــابضــــــة  إزدان 
المشــروع فيمــا ســوف ت�تولــى 
إحــدى  للفنــادق،  إزدان  شــركة 
التابعــة للمجموعــة،  الشــركات 

الفنــدق.  إدارة 

فندق ذي كريف )32.5 %(

مساحة فندق 
ذي كريف

عدد الشقق الفندقية 
المفروشة بفندق ذي كريف

600
غرفة

64
ألف مرت مربع
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غيــــر  إنجـــــــــازًا   2015 سنـــــــة  شهــــــــدت 

ت�ألــق  مســرية  إلــى  ُيضــاف  مســبوق 

أســدل  أن  بعــد  مــول  إزدان  ونجــاح 

الســتار علــى ســنته الثالثــة مــن العمــل 

الــدؤوب. 

نبذة
طري�ق الشمال الغرافة الموقع

124,688 مساحة المول )مرت مربع(

36,688 إجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

3 عدد األدوار

170 عدد المحالت التجارية

2,108 عدد مواقف السيارات

14 أبري�ل 2013 تاري�خ االفت�تاح

زيــادة 13 % فــي عــدد رّواد المــول ســنويًا، الــذي يفتــح أبوابــه ألكــرث مــن 
5,000,000 شــخص فــي الســنة. 

زيادة 15 % في األداء اإلجمالي لحجم المبيعات بالنسبة للمرت المربع. 

تصاعد 19 % في األداء اإلجمالي لمبيعات المست�أجري�ن سنوًيا. 

ظلــت نســبة اإلشغــــــــال اإلجمـــــــــالية قويــة بنسبـــــة 99 % علــى الوحــدات 
المؤجــرة.

مؤشرات األداء الجيد 

قطـــــاع المجمـعــــات التجـــــــاريـة

إزدان مول الغرافة

نسبة اإلشغال اإلجمالية
 إلزدان مول

إجمالي اإليرادات

%99

112
مليون ريال
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اجمالي المنافذ التجارية 
داخل إزدان مول - الغرافة

عدد زوار المول  -  2015

دينــــامكــــية التحســـيــن 
المستمر 

)+% 6( )+% 8( )+% 41( 

زيادة عدد متابعي المول على مواقع التواصل االجتماعي

انستغرامفايسبوكتويرت

المجتمــع  نحــو  والتزاماتــه  بوعــوده  للوفــاء  جهــًدا  مــول  إزدان  يبــذل 
كونــه وجهــة اجتماعيــة للعائــالت، حيــث إنــه تــم إنشــاؤه لتوفــري وإعــادة 
لــدى كافــة مســت�أجريه،  الرتويــ�ج لبضاعــات المــول المختلفــة المتوفــرة 
وذلــك بهــدف توفــري الكثــري مــن العــروض والخدمــات لــرواد المــول. وهــذا 

يشــتمل:

األغذيــة  محــالت  تشــمل  إضـــــافًيا  جديــًدا  متجــــًرا   19 افتــتــــــــاح  تــم 
والعنايــة.  والصحــة  والموضــة  الماليــة  والمعـــــامالت  والمجوهــرات 

تســتقطب مســاحات الت�أجــري الرتوي�جيــة العالمــات التجاريــة المتميــزة 
والصحــة  والعطــور،  الســيارات،  عــرض  وصــاالت  محــالت  أكــرب  مــن 

الرياضيــة.  واألنديــة  واللياقــة 

توفــري خدمــة واي فــاي مجاًنــا وشــواحن هواتــف متحركــة مجاًنــا لــكل 
ضيــوف إزدان مــول .

الرؤية

الغرافــة   – مــول  إزدان  أثبــت  لقــد 
توفــري  فــي  قياســًيا  رقًمــا  بتســجيله 
البيــع  وتميــز  المتعــة  عناصــر  كل 
مــن  ضيوفــه  رضــا  وتحقيــق  بالتجزئــة 
التــي  والخدمــات  التســهيالت  خــالل 
تميــزه عــن باقــي المــوالت فــي قطــر. 
ويتبنــى المــول التوجــه العالمــي نحــو 
البيئــة المســتدامة التــي مــن شــأنها 
المتواجــدة  المحــالت  خدمــات  تعزيــ�ز 
ولعــل  الجمهــور.  وإفــادة  بالمــول 
إلــى  يضــاف  إنجــازًا  يعــد  التوجــه  هــذا 
رصيــد إزدان مــول ليكــون المــول األول 
صديــق  “مجتمــع  فكــرة  يدعــم  الــذي 
عالــم  فــي  أخضــر”  مجتمــع   / للبيئــة 

التســوق مــوالت 

5
مليون زائر

منفذ تجاري
170
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مجمعـــات تجارية تحت اإلنشــــاء

نبذة
شارع الوكرة الرئيسي، مقابل 

مستشفى الوكرة الموقع

64,785 مساحة المول )مرت مربع(

40,000 إجمالي المساحة القابلة للت�أجري

2 عدد األدوار

167 عدد المحالت التجارية

1,572 عدد مواقف السيارات

الربع الثالث من 2016 تاري�خ االفت�تاح

إزدان مول الوكرة

مــن  وعــددًا  مرموقــة  تجاريــة  محــالت  عــدة  الوكــرة  إزدان  مــول  سيشــمل 

المطاعــم باإلضافــة إلــى مقاهــي داخليــة وخارجيــة، مــع كل المرافــق المهمة 

للخدمــات المتعــددة، وهــو مــا ســيخدم ســاكني المنطقــة وي�وفــر لهــا متنفســًا 

ترفيهيــًا رائعــًا. 

مساحة إزدان مول الوكرة

64,785
مرت مربع 
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نبذة

الوكري الموقع

53,368 مساحة المول )مرت مربع(

25,500 إجمالي المساحة القابلة للت�أجري

2 عدد األدوار

135 عدد المحالت التجارية

427 عدد مواقف السيارات

الربع الثاني من 2016 تاري�خ االفت�تاح

إزدان مول الوكري

يت�كــون إزدان مــول الوكــري مــن إحــدى عشــر مبنــى مــن طابقــني. ويشــمل 

مرافــق أخــرى كالمحــالت التجاريــة، وهايــرب ماركــت، ومكاتــب، إضافــة إلــى 

بــني  مــن  الخدمــات  متعــددة  المرافــق  مــن  وعــدد  مستشــفى/عيادات، 

مرافــق مختلفــة أخــرى.

مساحة إزدان مول الوكري

53,368
مرت مربع 
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تمتلــك مجموعــة إزدان القابضــة محفظــة اســت�ثمارية متنوعــة وفًقــا الســرتاتيجيتها األساســية القائمــة علــى تنويــع 

االســت�ثمارات وتنميــة محفظــة األســهم فــي القطاعــات المختلفــة والدخــول فــي الشــراكات االســرتاتيجية وفــي 

قطاعــات متنوعــة مثــل قطــاع اإلعــالم والبنــوك والخدمــات الماليــة والت�أمــني الت�كافلــي واألمــن الغذائــي والصحــة 

التــي مــن شــأنها خدمــة المجتمــع القطــري وتحقيــق أقصــى درجــات الربحيــة للمســاهمني مــن خــالل رؤيــة واضحــة.

وتؤكــد البيانــات الماليــة مــدى نجــاح اســرتاتيجية إزدان القابضــة فــي تحقيــق أهدافهــا حيــث ســجلت االســت�ثمارات 

الماليــة زيــادة تبلــغ 7 % خــالل عــام 2015 مقارنــة بالعــام الــذي يســبقه. 

ُيشــار إلــى أنــه منــذ اســتحداث قطــاع االســت�ثمارات الماليــة منــذ عــام 2012 مــع تحــّول إزدان إلــى مجموعــة قابضــة، 

فقــد ســجلت زيــادة قياســية قدرهــا 74.3 % ممــا يؤكــد علــى متانــة اســرتاتيجية المجموعــة الراميــة إلــى ترســيخ قيمــة 

هــذه االســت�ثمارات انطالًقــا مــن التنــوع ومبــدأ التحــوط مــن المخاطــر.

قطـــــاع االست�ثمــــــارات المـــــاليــة 

إي�رادات اإلست�ثمارات المالية
)مليون ريال قطري(

  موجودات متاحة للبيع  شركات زميلة  مجموع األرباح

2015

801

276
525

2012

49

2014

764

439
324

2013

629

375
254

تصاعد اإليرادات من اإلست�ثمارات
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إن اســرتاتيجيتنا فــي تنميــة رأس المــال البشــري تعــد 
وأنشــطتنا  أعمالنــا  تطويــ�ر  فــي  األساســية  الركيــزة 
اليوميــة فــي جميــع عمليــات المجموعــة ومــن هنــا كان 
اهتمامنــا الدائــم فــي تطويــ�ر خطــط وبرامــج مت�كاملــة 
للتعليــم والتدريــب والتطويــ�ر المســتمر مــن أجــل بنــاء 
اإلنجــازات  تحقيــق  علــى  بجــدارة  قــادر  عمــل  فريــ�ق 

المجموعــة.  إليهــا  تســعى  التــي  الطموحــة 

العــام  خــالل  المجموعــة  دشــنت  ذلــك  مــن  وانطالقــًا 
المختلفــة  المجــاالت  فــي  تدري�بيــة  دورة   34 الماضــي 
التحــق بهــا نحــو 20 % مــن موظفــي المجموعــة حيــث 
بلــغ عــدد ســاعات التدريــب حوالــي 600 ســاعة أشــرف 
علــى تقديمهــا عــدد مــن مؤسســات التدريــب والتطويــ�ر 

المعتمديــن.  والمدربــ�ني  المعتمــدة 

الشــهادات  لربامــج  دعمهــا  المجموعــة  واصلــت  كمــا 
المهنيــة المرتبطــة بالوظيفــة مثــل برنامــج المحاســب 
القانونــي اإلداري الــذي التحــق فيــه عــدد مــن موظفــي 

اإلدارة الماليــة فــي المجموعــة. 

ودعمــًا لنهجنــا الثابــت فــي التطويــ�ر والتدريــب المســتمر 
لقــدرات موظفينــا الالزمــة لتحقيــق الكفــاءة التنافســية 
واصلــت المجموعــة شــراكاتها االســرتاتيجية مــع جامعــة 
علــى  تدري�بيــة  دورات  لتقديــم  ميلون-قطــر  كارنيجــي 
مســتوى المجموعــة ككل، فضــاًل عــن شــراكاتنا األخــرى 

ــ�ر المعتمــدة.  مــع مؤسســات التدريــب والتطوي

رأس المال البشري 

الحوكمة المؤسسية
قواعــد  جميــع  بتبنــي  القابضــة  إزدان  مجموعــة  تلتــزم 
فــي  المدرجــة  للشــركات  المؤسســية  الحوكمــة  نظــام 
بورصــة قطــر والصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة 
حيــث تحتــل مســائل المحاســبة والمســاءلة والشــفافية 
اســرتاتيجية  فــي  األول  المقــام  أعمالنــا  مزاولــة  فــي 
والتـــــي  المـــــؤسسية  الحـــــوكمة  بشــــأن  المجمـــــوعة 
لنــا فــي تعزيــ�ز مصداقيتنــا  نعتربهــا الدعامــة الرئيســية 
وقيمنــا الثابتــة فــي تحقيــق نمــو مســتدام لمســاهمينا 
وشــركائنا وكافــة األطــراف المعنيــة بأعمالنــا وأنشــطتنا.

إن مســألة حمايــة حقــوق المســاهمني بمختلــف فئاتهــم 
وكافــة أصحــاب المصالــح اآلخريــ�ن يأتــي فــي صميــم نظــام 
بمســائل  النظــام  يعنــى  إذ  المجموعــة  فــي  الحوكمــة 
والشــفافية  اإلفصــاح  متطلبــات  بكافــة  التــام  االلتــزام 
بجميــع عمليــات المجموعــة وأنشــطتها ومســائل تضــارب 
المصالــح وتعامــالت األطــراف ذوي العالقــة وضبــط كافــة 
دعــم  تحقــق  التــي  واإلجــراءات  والسياســات  األنظمــة 
فــي  ودمجهــا  الرشــيدة  الحوكمــة  ممارســات  أفضــل 
انــه  الــذي نؤمــن  ثقافــة المجموعــة وتعامالتهــا األمــر 
يســهم فــي تحقيــق االســتدامة في عمليــات المجموعة. 
ويغطــي نظــام الحوكمــة للمجموعــة مجلــس اإلدارة مــن 
حيــث هيكلتــه ومهامــه ومســؤولياته ومهــام وواجبــات 

رئيــس مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.

سياسة ومبادئ المكافآت ألعضاء 
مجلس االدارة

سياســة  القابضــة  إزدان  مجموعــة  إدارة  مجلــس  يعتمــد 
واضحــة بمــا يخــص مكافــآت أعضــاء المجلــس، حيــث تحــدد 
هــذه  المجموعــة  فــي  والمكافــآت  الرتشــيحات  لجنــة 
الشركـــــات ونظــام  قــــــانون  إلــى  باالستنــــــاد  السيـــــــاسة 
أن  وي�جــوز  للمجموعــة،  األساســي  والنظــام  الحوكمــة 
ت�تضمــن المكافــآت قســمًا ثابتــًا وقســمًا مرتبطــًا بــاألداء. 
وعلــى هــذا األســاس تجتمــع لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت 
واألرقــام   بالمبالــغ  المكافــآت  بتوزيــع  مقرتحهــا  وتضــع 
يطلــع  الــذي  اإلدارة  لمجلــس  تقري�رهــا  وترفــع  المحــددة 
العامــة  للجمعيــة  توصيــة  يرفــع  مناقشــته  وبعــد  عليــه 

واعتمــاده.  فيــه  للنظــر 

وبالعــودة إلــى قانــون الشــركات فإنــه يجــب أال تزيــد نســبة 
ــح الصافــي بعــد خصــم  تلــك المكافــآت علــى )5 %( مــن الرب
ال  ربــح  وتوزيــع  القانونيــة  واالســتقطاعات  االحتياطيــات 
علــى  المدفــوع  الشــركة  مــال  رأس  مــن   )% 5( عــن  يقــل 

المســاهمني.

كمــا أّن لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت ت�تحمــل المســؤولية 
المباشــرة للتوصيــة علــى شــكل ومبالــغ مكافــآت أعضــاء 

مجلــس اإلدارة.
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إزدان  مجمــــــوعة  فـــــــي  نـــــؤمـــــن 
مصداقيتهــا  تحقيــق  بــأن  القابضــة 
الشــركات  كإحــدى  مكانتهــا  وتعزيــ�ز 
ينطلــق  إنمــا  قطــر  فــي  الرائــدة 
مــــع  المستـــمـــــــر  تــــواصلــنــــــــــا  مــن 
والمست�ثمـــريــــــن  المســـــاهميـــــن 
المرتقبــن والمجتمــع المالــي ككل 
علــى  القائــم  الرقابيــة  والهيئــات 

واإلفصــاح.  الشــفافية  أســاس 

المجمــــــوعة  حــــــرصت  هنــــــا  ومــن 
متميــز  عمــل  فريــ�ق  ت�كويــ�ن  علــى 
إلدارة عالقــات المســت�ثمري�ن ت�كــون 
برنامــج  تطويــ�ر  الرئيســية  مهمتــه 
المســت�ثمري�ن  لعالقــــــــات  شـــــامـــــل 
علــى  األول  المقــام  فــي  يرت�كــز 
الفعــال  التواصــل  قنــوات  تعزيــ�ز 
وجمهــــــور  المســــــاهميــــــــــن  مـــــع 
المصالــح  وأصحــاب  المســت�ثمري�ن 

متوسط عدد المساهمني 
خالل - 2015

في مايو  - 2015

4000
مساهم

حوالي

رسم بياني يوضح أداء سهم المجموعة )بالنسبة المئوية( خالل 2015

كافــة األمــر الــذي نجــد لــه بالــغ األثــر 
لــدى  الصحيــح  الفهــم  خلــق  فــي 
الســوق  فــي  المتعاملــن  جميــع 
لســهم  العــادل  التقي�يــم  ويحقــق 

 . عــة لمجمو ا

علــى  المجمـــــــوعة  حرصـــــت  كمــــــــا 
مســاهميها  مــع  عالقاتهــا  تفعيــل 
خــاص  قســم  تطويــ�ر  خــالل  مــن 
فــي  المست�ثمـــــريـــــــن  بعـــالقـــــــــات 
اإلنرتنــت  علــى  الرســمي  موقعهــا 
مت�كامــل  محتــوى  بتقديــم  يعنــى 
المجمــــوعـــــة  مشــــروعــــــــــــات  حــول 
المختلفــة  وقطـــاعاتهـــــا  الرئيســية 
التقاريــ�ر  مــن  مجمـــــــوعة  ويــوفــــــر 
األداء  حــول  الدوريــة  التحليليــة 
للشــركــــة  والمـــــالي  التشغيــلــــي 
كبيــــرة  مجمــــــوعة  إلـــــــــى  إضــــــافة 
ومتنوعــة مــــــن المعلــــومــــــات حـــــول 
واألخبـــــــار  األعمـــــــــال  مستجــــــــدات 
أســعار  وعــروض  المهمــة،  الماليــة 
المـــــــالية  والتقــــــاريـــــــر  الســهم، 
ماليــة  معلومــــــات  مــن  وغريهــــــــا 
وغيــــــر مــــــالية جوهرية جديرة بالذكر. 

إدراج  تـــــم   2015 سنــــــة  وفــــي 
القابضــة  إزدان  مجموعــة  أسهــــم 
ستانلـــــي  مورجــــــان  مؤشــر  فــى 
التواصــل  بعــض  النــــاشئة  لألســـــواق 
و المتابعــة مــن قبــل قســم عالقــة 
ذلــك  وانعــــكــــــس  المست�ثمـــــريـــــــن 
للسهــــــــم.  التــداول  حجـــــــــم  علــى   
مجموعــة  ســهم  أن  باإلضافــة  هــذا 
إزدان القابضــة هــي ثانــي أكــرب وزن 
ــر بنســبة  ــورصة قــــطــــ فــي مؤشــر بـــ

تقري�بــا.  % 13
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المسؤولية االجتماعية 

تمثــــــل المســؤولية االجتمــــــــاعية جـزًءا أســـــــاس فــي 

إزدان  لمجموعــة  المســتقبلية  والربامــج  األهـداف 

القابضــة فنحــن نؤمــن بــأن تفوقنــا فــي إدارة عملياتنــا 

إنمــا هــو مســتمد مــن اســتدامة وتطــور المجتمعــات 

ــا المـــسؤولية  التــي نــزاول فيهــا أنشــطتنا. ونقصــد هن

على  يقتصر  ال  الذي  الشامل  بمفهومها  االجتماعية 

الجانب االجتمــــــــاعي وحـده بل يمتــــــد ليـشمـــــل كـــــــافـة 

الجوانــب التنمويــة الالزمــة للنهــوض بالمجتمــع. وفــي 

عــام 2015 واصلــت المجموعــة تعزيــ�ز شــراكتها الحيويــة 

مــع جميــع مؤسســات المجتمــع مــن أجــل توســيع مجــاالت 

مبادراتهــا المجتمعيــة التــي ترت�كــز علــى تلبيــة احتياجــات 

البشــرية  المتعــددة  مجاالتــه  فــي  بأكملــه  المجتمــع 

والبيئيــة. واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 

مسرتشــدين  األفضــل  تقديــم  إلــى  نتطلــع  دائمــا  حيــث 

الدولــة  اعتمدتهــا  التــي  المســتدامة  التنميــة  بخطــط 

علــى  حرصــًا   2030 الوطنيــة  الرؤيــة  دعــم  إطــار  فــي 

للمنتجــات  كّمــًا ونوعــًا  تقديــم رؤى مت�كاملــة مبت�كــرة 

العقاريــة فــي الســوق القطــري بالصــورة التــي تســهم 

فــي إثــراء المجـــتـمع ككل ويكــون لــه األثــر اإليجابــي واألكــرث 

اليومية.  وأنشطتهم  الــــناس  حـياة  عـلى  فعاليــة 

 ومــن هنــا كان شــغفنا فــي تقديــم مشــروعات ســكنية 

ميســرة وبجــودة عاليــة تلبــي متطلبــات المجتمــع القطري 

بمختلــف شــرائحه وعلــى األخــص تلــك الفئــات األقــل ثــراء. 

وفــي ظــل ازدهــار االقتصــاد القطــري واســتقطابه للعديــد 

مــن الشــركات العالميــة.  

لــم ت�تقاعــس المجموعــة عــن توفــري قــرى بأكملهــا توفــر 

القطــاع  لموظفــي  والمهمــة  الحيويــة  الخدمــات  كافــة 

مــع  التعــاون  فــي  المجموعــة  مبــادرة  ضمــن  الخــاص 

متميــزة  ســكنية  خيــارات  لتوفــري  الخــاص  األعمــال  قطــاع 

. ظفيهــم لمو

المجتمـــــع  أفــراد  مــع  الحيـــويــــــة  شراكتــنــــــا  خــالل  ومــن 

ومؤسســاته المختلفــة وبهــدف تعزيــ�ر قيــم المشــاركة 

العــام  خــالل  للمجموعــة  كان  المجتمــع  فــي  والتعــاون 

منهــا:  المجتمعيــة  المســاهمات  مــن  العديــد   2015
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مشروع “درب األمان” 

قدمــت  الداخليــة  بــوزارة  المدنــي  للدفــاع  العامــة  اإلدارة  مــع  بالتعــاون 
مجموعــة إزدان القابضــة دعمهــا لمشــروع »درب األمــان« وذلــك علــى مــدار 
أربــع ســنوات متواصلــة تبــدأ مــن 2015 وتنتهــي بحلــول عــام 2018 بقيمــة 4 
مليــون ريــال قطــري ويأتــي هــذا الدعــم ضمــن حــرص المجموعــة علــى تعزيــ�ز 
تحقيــق  شــأنها  مــن  التــي  المبــادرات  مختلــف  ودعــم  المجتمعــي  دورهــا 

الرفاهيــة واألمــان ألفــراد المجتمــع كافــة..

مهرجان عيد األضحى 

فــي ســعيها لــرتك بصمــة إي�جابيــة لــدى الجمهور وتوســيع نطــاق مشــاركاتنا 
ــات الرتفيهيــة  ــة  سلســلة مــن الفعالي المجتمعيــة أقامت شــركة إزدان العقاري
علــى مــدار األيــام الثالثــة األولــى مــن عيــد األضحــى المبــارك فــي قريــة إزدان 
10 بالوكــرة، حيــث نجحــت األنشــطة فــي اجتــذاب أعــداد كبــرية مــن الزائريــ�ن مــن 
قــرى إزدان وخارجهــا وذلــك انطالقــًا مــن سياســتها للتفاعــل مــع المناســبات 
ــة والمجتمــع  ــة المتنوعــة التــي تشــهدها الدول ــة واالجتماعي واألحــداث الديني

علــى مــدار العــام.

مبــادرة االحتفـــــال بيوم 
األرض

الوعــي  مســتوى  رفــع  بهــدف 
وترشــيد  البيئــة  علــى  بالحفــاظ 
وزيـــــــادة  الطــــــــاقة  استهـــــــالك 
المســاحات الخضــراء قامت شــركة 
مــع  بالتعــاون  العقاريــة  إزدان 
ــة” التابــع  ــاء البيــــئــ “مركـــز أصدقــــــ
لمؤسســة قطــر وبلديــة الوكــرة 
متنــــــوعة  فعــــاليــــــات  بتنظيــــــم 
الـــــــذي  األرض  بـــيـــــــوم  احتــفـــــــاء 
الحفــاظ  بكيفيــة  للتوعيــة  يهــدف 
وذلــك  الطبيعيــة،  البيئــة  علــى 
أصدقـــــاء  مركـــــز  مــع  بالتعــــــاون 
وجــاء  الوكــــــرة.  وبلديــــــة  البيئــة 
واألنشــطة  الجهــود  أهــم  ضمــن 
فــي  المشــاركة  الفعاليــة  فــي 
عمليــة تشــجري موســعة بالتعــاون 
مــع بلديــة الوكــرة حيــث تــم غــرس 
عــن  تعبــرًيا  األشــجار  مــن  عــدد 
قيمــة وأهميــة زيــادة المســاحات 
وكل  منطقــة  كل  فــي  الخضــراء 

بلديــة.
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 اليوم العالمي للعمال

احتفلــت مجموعــة إزدان القابضــة باليــوم العالمــي للعمــال بحضــور 500 فــرد مــن عامليهــا مــن مختلــف الجنســيات 
وشــهد الحفــل ت�كريــم 71 عامــاًل أمضــوا مــن 15 إلــى 30 عامــًا فــي الخدمــة بالمجموعــة. وت�أتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار 
ســعي المجموعــة نحــو االحتــذاء بالقيــادة الحكيمــة فــي الدولــة واتبــاع نهجهــا فــي تحســني أســاليب معيشــة العمــال 

بمــا يتواكــب مــع القوانــني العالميــة لحقــوق العمــال.

اليوم الرياضي للدولة

فــي إطــار احتفــاالت اليــوم الرياضــي للدولــة نظمــت المجموعــة فعاليــات رياضيــة عــدَّة لموظفيهــا وطاقــم العاملــني 
فيهــا حيــث شــهدت الفعاليــات تنظيــم منافســات رياضيــة متنوعــة شــملت منافســات رياضيــة كمــا نظمــت فنــادق إزدان 
عــدًدا مــن الفعاليــات المفتوحــة للجمهــور فضــاًل عــن الفعاليــات الرياضيــة المتنوعــة فــي إزدان مــول فــي حــني حرصــت 

شــركة إزدان العقاريــة علــى تنظيــم منافســات رياضيــة مفتوحــة للمقيمــني فــي عقــارات إزدان الســكنية.
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مبادرة االحتفال باليوم العالمي للصحة

المســؤولية  أهــداف  تحقيــق  فــي  الحثيثــة  جهودهــا  ضمــن 
باليــوم  احتفــاال  القابضــة  إزدان  مجموعــة  نظمــت  االجتماعيــة 
فعاليــات  شــملت  احتفاليــة  خــالل  مــن  وذلــك  للصحــة  العالمــي 
متنوعــة اســتهدفت مشــاركة موظفيهــا والجمهــور العــام تحــت 
ــة  ــة بأهمي ــزدان« تهــدف إلــى الت�ثقيــف والتوعي شــعار »صحتــك ت
االعتنــاء بالصحــة وللحفــاظ علــى كادر مــن الموظفــني يتمتعــون 
بالصحــة واإلنتاجيــة. وقــد شــملت المشــاركة عــدًدا مــن الفعاليــات 
الصحيــة أقيمــت بالتعــاون مــع مؤسســات حكوميــة عــدَّة علــى 
للســرطان  القطريــة  والجمعيــة  الطبيــة  حمــد  مؤسســة  رأســها 
ــا للــدم مــن موظفــي المجموعــة  ــة لجمــع 50 متربًع ومنهــا حمل
ومــن ســاكني فنــادق إزدان وإجــراء فحصــوات طبية كقياس نســبة 
الســكر ومســتواه فــي الــدم وبعــض الفحوصــات الطبيــة األخــرى.

مبادرة حملة “اشتاهم دفا”

فــي إطــار حرصنــا علــى خدمــة المجتمــع والمبــادرات التــي 
مــن شــأنها أن ُترســي قواعــد الت�كافــل االجتماعــي، شــاركت 
دفــا”  “اشــتاهم  حملــة  فــي  القابضــة  إزدان  مجموعــة 
والــذي نّظمتــه وزارة البلديــة والتخطيــط العمرانــي ضمــن 
جهــود دولــة قطــر الحثيثــة فــي رعايــة الفئــة العماليــة حيــث 
تضمنــت الحملــة توزيــع مالبــس ولــوازم شــتوية لحوالــي 

7500 موظــف مــن الفئــة العماليــة.  www.ezdanholding.qa
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حرصــًا على دعمها لمبــادرات التنمية 
قامــت  العملــي،  والبحــث  البشــرية 
برعايــة  القابضــة  إزدان  مجموعــة 
برنامــج التواصــل المجتمعــي “تاجــر” 
كــــارنجي  جـــــامعة  نظمتــه  والــــذي 
جـــامعـــــــات  بقطــــــر–إحدى  ميـلــــــون 
تـنـمـيـــة  قطــــر-بهـــــدف  مـــــؤسسة 
مهــارات الطلبــة فــي مجــال التجــارة 
آفاقهــم  وتـــوســعــــة  اإللكــتـــرونـيـــة 
المعرفيــة عــن آخــر المســتجدات علــى 
اجتذبــت  وقــد  االقتصاديــة.  الســاحة 
 15 مــن  طالبــًا   50 حوالــي  الــدورة 
مدرســة ثانويــة فــي قطــر لت�ثقيفهم 

 رعاية المؤتمر العالمي 
العاشر لإلقتصاد 

والتموي�ل اإلسالمي

القابضــة  إزدان  مجموعــة  قامــت 
بتقديــم الرعايــة الماســية للمؤتمــر 
والتمويــ�ل  لالقتصـــــــاد  العـــالمــــي 
كليــة  نظمتـــــه  الــذي  اإلسالمـــــي 
بجـــــامعة  اإلســـــالمية  الدراســــــات 
ُيعقـــــد  والــــــذي  خليفـــــــة  بــن  حمــد 
أهــم  لمناقشــة  دوريــة  بصــورة 
الصريفــة  تواجــه  التــي  التحديــات 
فــي  اإلســالمية  الحلــول  وابتــ�كار 
مشــاركة  وت�أتــي  التمويــ�ل.  مجــال 
هــذا  رعـــــــــاية  فــــــي  المجموعـــــة 
إطــــــار  فـــــي  الدولـــــــي  المؤتمــــــر 
مجــال  فــي  الفعالــة  إســهاماتها 
انطالًقـــــــا  واألعـمــــــــال  االقـتـصــــــاد 
من استـــراتـيـجـيـــــة المــجــــمــــــــوعــــة 
فــي  التنويــع  مــع  التعاطــي  فــي 
المخـــــــاطر  لتجنــب  االست�ثمــــــــارات 
ربــح،  معــدالت  أعلــى  وتحقيـــــــــق 
وباعتبــار قطــاع الخدمــات المصرفيــة 
ضمــن  مــن  والت�أمــني  اإلســالمية 
الحيويــة  الرئيســة  القطـــــــــاعات 

القطــري. لالقتصــاد  الداعمــة 

اإللكرتونيــة  التجــارة  مجــال  فــي 
واطالعهــم علــى أساســيات برنامــج 
كارنيجــي  بجامعــة  األعمــال  إدارة 
استضــــافت  حيــث  بقطـــــر  ميلــون 
الخــرباء  ألمــع  مــن  نخبــة  الــدورة 
الذيــن  االقتصــادي  المجــال  فــي 
للطــالب  التجاريــة  خرباتهــم  نقلــوا 
عــن كيفيــة إدارة عمليــات البورصــة 
وأســـــواق المـــــال وتغــرّي األســعار، 
الت�كنــولـــــوجيا  دور  إلــــى  إضـــــافة 
ــ�ر  ــذي ســاهم فــي تطوي الحيــوي ال
للحيــاة  ونقلهــا  البورصــة  مجــاالت 

اليوميــة.

دعم برنامج “تاجر” التوعوي بجامعة كارنيجي ميلون
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مــــارس 
الجمعيــة العموميــة العاديــة وغــري العاديــة للمجموعــة تصــادق على توصيــة 
أســهم  العقــارات وشــراء  ببيــع  المجموعــة  اســرتاتيجية  اإلدارة بتعديــل  مجلــس 
المجــال  فــي  إفســاًحا  الت�أســيس، وذلــك  تحــت  أو شــركات  فــي شــركات مدرجــة 
أمــام المجموعــة لتنويــع اســت�ثماراتها، كما تصــادق الجمعيــة علــى توصيــة بشــأن 
معاملــة مواطنــي مجلــس التعــاون الخليجــي كالمواطنــني القطريــ�ني فــي تمّلــك 
أســهم المجموعــة، فضــاًل عــن إقرارهــا توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمني 

بنســبة 4 % مــن القيمــة اإلســمية للســهم.

لالقتصــاد  العالمــي  المؤتمــر  رعايــة  فــي  القابضــة  إزدان  مجموعــة  تشــارك 
والتمويــ�ل اإلســالمي لت�كــون بذلــك الراعــي الماســي لهــذا المؤتمــر الــذي ُيعقــد 
ــ�كار الحلــول  ــات التــي تواجــه الصريفــة وابت ــة لمناقشــة أهــم التحدي بصــورة دوري

اإلســالمية فــي مجــال التمويــ�ل.

شــركة إزدان للفنــادق تحصــد جائــزة شــركة “هوتيــل بــدز” العالميــة ألفضــل الفنادق 
التــي حققــت أعلــى نســب األداء المتميــز فــي المجــال الفندقــي لعــام 2014.

عدد العمال المستفيدين 
من حملة  »اشتاهم دفا«

7500
عــــامـــل

ينـــــايــــر

ت�كــّرم مــا يصــل إلــى  مجموعــة إزدان القابضــة 
الســنوي  الحفــل  خــالل  متميــزًا  موظًفــا   70
إزدان،  فنــدق  فــي  المجموعــة  أقامتــه  الــذي 
العبيدلــي  محمــد  علــي  الســيد  بمشــاركة 
الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، وجميــع مديــري 
وموظفــي مجموعــة إزدان القابضة وشــركاتها 
ألــف موظــف. يتجــاوز عددهــم  الذيــن  التابعــة 

1

3

فبــرايـــر2
إزدان  مجـــمــــوعــــــة  تــــشــــــــارك 
القابضــة فــي حملــة »اشــتاهم 
وزارة  نّظمـــتــــه  والـــــــذي  دفــا« 
البلديــــة والتخطـــيـــط العمرانــي 
مؤخـــــــرًا ضمــن جهـــــــود دولـــــة 
ــة الفئــة  قطــر الحثيثــة فــي رعاي
العماليــة. وقــد تضمنــت الحملــة 
مالبــــــــس  توزيــــــع  االجتمــــــاعية 
ولــوازم شــتوية لحوالــي 7500 

العماليــة.  الفئــة  مــن  موظــف 

مجموعــة إزدان القابضــة ترعــى 
المجتمعــي  التواصــل  برنامــج 
جامعــة  نظمتــه  والــذي  “تاجــر” 
بهــدف  بقطــر  ميلــون  كارنجــي 
فــي  الطلبــة  مهــــــــارات  تنميــة 
اإللكتـــــرونية  التجــــــــارة  مجـــــــال 
المعرفيــة  آفاقهــم  وتوســعة 
عــن آخـــــر المستجـــــــــدات علــــــــى 

االقتصـــــادية.  الســـاحــــــة 
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مــــايـــو

تدشــني برنامــج بطاقــة خصومــات 
الربنامــج  وهــو   2015 لعــام  إزدان 
إزدان  شـــركــــــــة  نــفــذتــــــه  الــــــذي 
العقاريــة بالتعــاون مــع 60 جهــة 
وفنــــادق  مطـــــــاعم  بينهــــــا  مــن 
ومتاجــر وخدمــات للتدريــب والحــج 
الصـحـــية  والرعــــــايـــــة  والعمـــــــــرة 
ت�أمــني  وشــركات  تجميــل  ومراكــز 

وغريهــا.

يـونـيــو

الحصــول علــى لقــب “أفضــل شــركة 
االســت�ثمارات”  متنوعــة  قطريــة 
وذلــك فــي حفــل مجلــة فوربــس 
األعمــال  عالــم  فــي  المتخصصــة 
عــن  للكشــف  المالــي  والتحليــل 
فــي  الشــركات  أقــوى  قائمــة 
مختلــف  مــن  العــربــــــي  العـــــــالم 

والصنــــــاعات. القطـــــــاعــــــــات 

سبتمرب

تحصــد  القابضــة  إزدان  مجموعــة 
تســت�ثمر  شــركة  »أفضــل  جائــزة 
فــي  العقــاري«  القطــاع  فــي 
وهــي   ،2015 لعــام  قطــر  دولــة 
مجلــة  تنظمهــا  التــي  الجائــزة 
أرابيــان بيزنــس تقديــًرا إلنجازاتهــا 
فــي هــذا القطــاع المهــم طــوال 
الســنوات الماضيــة وتميّزهــا خــالل 
العــام الماضــي، ممــا ســاهم فــي 
تطــّور الســوق العقاريــة ونموها.

5

6

9

تدشــني مطعــم الرثيــا 
بطـــاقـــــة استيعـــابية 
تصــل إلــى 200 فــردًا 
شــرقـــي  وبتصمـيـــم 
فــريـــــــد مــن نــــوعــــه 
ــالة  ــن األصــ ــزج بيــ يمـــ

والعصريــة.

أبـــريـــل 4
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أكتوبر 

أللعــاب  العالــم  بطولــة  وفــود  تســتضيف  للفنــادق  إزدان   
القــوى البارالمبيــة حيــث اســتضافت مجموعــة الفنــادق أكرث 
مــن 1000 مشــرك وقامــت بتزويــد نحــو 150 غرفــة فندقيــة 
لخدمــة  خصيصــًا  المصممــة  الت�كنولوجيــة  األجهــزة  بأحــدث 

نزالئهــا مــن ذوي اإلعاقــة.

ألــف قطعــة  تركيــب 120  العقاريــة عــن  إزدان  تعلــن شــركة 
لهــا  تابعــة  ســكنية  وحــدة  آالف   7 داخــل  للميــاه  موفــرة 
االســتهالك  معــدل  خفــض  مــن  األولــى  المرحلــة  ضمــن 
إلــى   40 مــن  تــ�راوح  بنســبة  الميــاه  مــن  للفــرد  اليومــي 
لتحويــ�ل  مت�كاملــة  خطــة  تنفيــذ  إطــار  فــي  وذلــك   60%
موفــرة  كيانــات  إلــى  القابضــة  إزدان  مجموعــة  منشــآتها 
وكفــاءة  للرشــيد  الوطنــي  مع الربنامــج  تماشــًيا  للمــاء 
الطاقــة “ ترشــيد “ الذي وقعــت بشــأنه المجموعــة مذكــرة 
تفاهــم مــع المؤسســة العامــة القطرية للكهربــاء والمــاء “ 

الماضــي. العــام  فــي  كهرمــاء” 

تســتضيف إزدان للفنــادق الوفــود المشــاركة فــي “بطولــة 
الثامنــة  نســختها  فــي   ”2015 الدوحــة  للمالكمــة  العالــم 
والتــي يجتمــع فيهــا نحــو 260 مالكمــاً مــن 70 دولــة مختلفــة.

نوفمرب
تعلــن شــركة إزدان العقاريــة عــن عمليــة تطويــ�ر لألثــاث تشــمل 7200 وحــدة 
ســكنية فــي اثنتــي عشــرة قريــة ســكنية، فــي منطقــة الوكــرة والوكــر مــن 
أجــل االرتقــاء بخدماتهــا وتلبيــة احتياجــات الســكان مــن الرفاهيــة والراحــة، 

فــي ظــل ارتفــاع نســب اإلشــغال لوحــدات إزدان الســكنية.

مجموعــة إزدان القابضــة تعلــن عــن رعايتهــا لمشــروع “درب األمــان” الــذي 
أعلنــت عنــه اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة وذلــك علــى 
مــدار أربــع ســنوات متواصلــة تبــدأ مــن 2015 وتنتهــي بحلــول عــام 2018 

بقيمــة 4 مليــون ريــال قطــري.

شــركة إزدان للفنــادق تســتقبل الوفــود المشــاركة فــي بطولــة أولمبيــاد 
الروبــوت العالمــي فــي دورتهــا الثانيــة عشــرة-وهي واحــدة مــن كــربى 
منافســات الروبــوت للشــباب علــى مســتوى العالــم، حيــث تســتضيف سلســة 
فنــادق إزدان بالدفنــة فــي الدوحــة أكــرث مــن 1155 مشــارك يمثلــون وفــوًدا 

مــن 45 دولــة حــول العالــم.

ديسمرب

أحمــد  الطالــب  تســتقبل  للفنــادق  إزدان   
“مختـــرع  بـــ  عـــالميـــــــــــًا  المعــروف  محمــد 
ــر أقيــم  الســاعة« وذلــك خــالل حفــل مصّغ
بهــذه المناســبة لت�كريــم الطالــب وأســرته، 
حســيب  الســيد  إزدان  درع  أهــداه  وقــد 
كيالــي مديـــــر عـــــام فنـــــادق المجموعــة 
مواصلــة  علـــــى  لـــــه  وتشجيعــــــًا  تقديــرًا 

االبتــ�كار.

10

12

11
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   تقري�ر حول البيانات المالية الموحدة

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لمجموعــة إزدان القابضــة ش.م.ق )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم 
جميعــًا بـــ »المجموعــة«( والتــي ت�تضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمرب 2015 والبيانــات الموحدة للدخــل والدخل 
الشــامل والتغــريات فــي حقــوق المســاهمني والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ ، وملخــص ألهــم السياســات 

المحاســبية واإليضاحــات المتممــة األخرى. 

   مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــًا للمعايــ�ري الدوليــة للتقاريــ�ر الماليــة 
، وهــي مســؤولة كذلــك عــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة موحــدة خاليــة مــن األخطــاء 

الماديــة ســواء الناتجــه عــن اإلختــالس أو الخطــأ.

   مسؤولية مراقبي الحسابات

إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حــول هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا. لقــد تــم 
تدقيقنــا وفقــًا لمعايــ�ري التدقيــق الدوليــة التــي ت�تطلــب منــا التقيــد بمتطلبــات آداب المهنــة وأن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال 

ــأن البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن أخطــاء ماديــة. التدقيــق للحصــول علــى ت�أكيــدات معقولــة ب

البيانــات الماليــة  ت�تضمنهــا  التــي  يشــتمل التدقيــق علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة بشــأن المبالــغ واإلفصاحــات 
الموحــدة. تــم اختيــار هــذه اإلجــراءات بنــاءًا علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقي�يــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة ، ســواء الناتجــة عــن اختــالس أو خطــأ. عنــد إجــراء تقي�يــم المخاطــر نأخــذ فــي االعتبــار أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة 
المتعلقــة بإعــداد المجموعــة للبيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة ، وذلــك لغايــات إعــداد إجــراءات تدقيــق مناســبة، 
ــة أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة. ويشــتمل التدقيــق أيضــًا علــى تقي�يــم مــدى مالئمــة  ــول فعاليـ ــا حـ ــداء رأين وليــس لغــرض إبـ
ــل اإلدارة وكذلــك تقي�يــم العــرض العــام  ــرات المحاســبية المعــدة مــن قب ــة التقدي السياســات المحاســبية المســتخدمة ومعقولي

للبيانــات الماليــة الموحــدة.

باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق كافية وتوفر أساسًا معقواًل يمكننا من إبداء رأينا.

   تقري�ر مراقبي الحسابات المستقلني إلى السادة المساهمني        الكرام 
      مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق

   الرأي

ــة ، المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي 31  ــة ، مــن كافــة النواحــي المادي ــات الماليــة الموحــدة تظهــر بعدال ــا أن البيان فــي رأين
ديســمرب 2015 وأداءهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ وفقــًا للمعايــ�ري الدوليــة للتقاريــ�ر الماليــة.

   تقري�ر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفــي رأينــا أن المجموعــة تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة ، وقــد اجــري الجــرد وفقــا لألصــول المرعيــة وأن البيانــات الماليــة 
الموحــدة تراعــى أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 11 لســنة 2015 والنظــام األساســي للشــركة. لقــد حصلنــا علــى جميــع 
المعلومــات واإليضاحــات التــي طلبناهــا ألداء مهمتنــا، وحســب علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع خــالل الســنة مخالفــات ألحــكام القانــون 
المذكــور أعــاله أو النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه ت�أثــري مــادي علــى نشــاط المجموعــة أو مركزهــا المالــي. 

ــ�ر الســنوي لمجلــس اإلدارة ت�تفــق مــع ســجالت ودفاتــر المجموعــة. ونؤكــد أيضــًا أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي التقري

تقري�ر المدققني والبيانات المالية

عن   إرنست   وي�ونغ
زيـــــــــــــــــــاد   نـــــــــــــادر

سجل   مراقبي   الحسابات   رقم 258  
الدوحة   في  16  فرباير2016  
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20152014
الف ريال قطريالف ريال قطري

الموجودات 

619,815297,785نقد وأرصدة لدى البنوك
600,058212,376ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

20,28021,702مخزون
40,57772,562مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

299,537-است�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع 
5,534,1145,190,446موجودات مالية متاحة للبيع

36,898,96934,216,539إست�ثمارات عقارية
3,202,6563,053,834إست�ثمارات في شركات زميلة وشركة المشروع

22,29528,059عقارات ومعدات

46,938,76443,392,840إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

1,247,695506,025ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
-350,231مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة 

14,959,60712,809,634تسهيالت تموي�ل إسالمية

16,557,53313,315,659إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

26,524,96726,524,967رأس المال
1,222,1121,055,927إحتياطي قانوني 

605,5591,264,808إحتياطي القيمة العادلة 
1,9541,954احتياطي اعادة تقي�يم عمالت اجنبية

1,622,6481,229,525أرباح مدورة 

29,977,24030,077,181إجمالي حقوق المساهمني بالشركة األم
-403,991حقوق الغري مسيطرة

30,381,23130,077,181إجمالي حقوق الملكية 

46,938,76443,392,840إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمرب 2015
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20152014
الف ريال قطريالف ريال قطري

1,549,9511,368,865إي�رادات إي�جارات

184,358167,194توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

337,269270,004صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

97,38564,642إي�رادات تشغيلية أخرى

)296,974()296,314(مصاريف تشغيلية

1,872,6491,573,731الربح التشغيلي للسنة

يضاف / )يخصم(:

275,834324,119الحصة من نتائج  شركات زميلة ومشروع مشرتك

5,48124,383أرباح من بيع است�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع 

600,78953,457أرباح إعادة تقي�يم إست�ثمارات عقارية

18,73110,886إي�رادات أخرى 

8,461-أرباح من االستحواذ على شركة زميلة 

)255,358()245,515(مصاريف عمومية وإدارية 

)9,171()9,321(إستهالك 

)44,699()53,956(خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)325,444()398,913(ت�كاليف التموي�ل 

2,065,7791,360,365ربح السنة

عائد إلى:

1,661,8531,360,365المساهمني بالشركة األم

-403,926حقوق الغري مسيطرة

2,065,7791,360,365
العائد االساسي والمعدل للسهم من األرباح 

0,630,51)العائد للمساهمني بالشركة األم بالريال القطري لكل سهم(

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015
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20152014
الف ريال قطريالف ريال قطري

2,065,7791,360,365ربح السنة

إي�رادات شاملة أخرى

إيــ�رادات شــاملة أخــرى ســيتم تحويلهــا للربــح أو الخســارة 

فــي الفــرتات الالحقــة

928,837)662,322(صافي )الخسارة( الربح من موجودات مالية متاحة للبيع

)4,446(4,149الربح )الخسارة( من تحوطات التدفقات النقدية

حصــة مــن صافــي الحركــة فــي احتياطــي إعــادة تقي�يــم فــي 

4,437)1,076(الشــركات الزميلة

928,828)659,249(إجمالي )الخسارة( اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

1,406,5302,289,193إجمالي الدخل الشامل للسنة

عائد إلى:

1,002,6042,289,193المساهمني بالشركة األم

-403,926حقوق غري مسيطرة

1,406,5302,289,193

بيان الدخل الشامل  الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015
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عائد إلى المساهمني بالشركة األم 

رأس المال

ألف ريال قطري

إحتياطي 

قانوني

 ألف ريال 

قطري

احتياطي 

القيمة 

العادلة

 ألف ريال 

قطري

إحتياطي 

إعادة تقي�يم 

عمالت 

أجنبية

ألف ريال قطري

أرباح مدورة

ألف ريال قطري

اإلجمالي

ألف ريال قطري

حقوق غري 

مسيطرة

ألف ريال 

قطري

إجمالي 

حقوق 

الملكية

ألف ريال قطري

30,077,181-26,524,9671,055,9271,264,8081,9541,229,52530,077,181الرصيد في 1 يناير 2015 

1,661,8531,661,853403,9262,065,779----ربح السنة 
خسائر شاملة أخرى 

)659,249(-)659,249(--)659,249(--للسنة

إجمالي الدخل الشامل 

1,661,8531,002,604403,9261,406,530-)659,249(--للسنة

التغري في الحقوق غري 

6565------المسيطر عليها

المحول إلى االحتياطي 

---)166,185(--166,185-القانوني

أرباح موزعة عن سنة 

2014----)1,060,999()1,060,999(-)1,060,999(

المحول لصندوق دعم 

األنشطة األجتماعية 

)41,546(-)41,546()41,546(----والرياضية 

الرصيد في 31 ديسمرب 

201526,524,9671,222,112605,5591,9541,622,64829,977,240403,99130,381,231

بيان   التغريات   في   حقوق   المساهمني   المـوحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015
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عائد إلى المساهمني بالشركة األم 

رأس المال

ألف ريال قطري

إحتياطي 

قانوني

 ألف ريال قطري

احتياطي 

القيمة 

العادلة

 ألف ريال قطري

إحتياطي 

إعادة تقي�يم 

عمالت أجنبية

ألف ريال قطري

أرباح مدورة

ألف ريال قطري

اإلجمالي

ألف ريال قطري

حقوق غري 

مسيطرة

ألف ريال قطري

إجمالي 

حقوق الملكية

ألف ريال قطري

الرصيد في 1 يناير 

 201426,524,967919,890335,9801,954861,48028,644,271-28,644,271

1,360,365-1,360,3651,360,365----ربح السنة 

أرباح شاملة أخرى 

928,828-928,828--928,828--للسنة

إجمالي الدخل 

2,289,193-1,360,3652,289,193-928,828--الشامل للسنة

المحول إلى 

---)136,037(--136,037-االحتياطي القانوني

أرباح موزعة عن 

)822,274(-)822,274()822,274(----سنة 2013

المحول لصندوق 

دعم األنشطة 

األجتمـــــاعــيــة 

)34,009(-)34,009()34,009(----والريــــــاضية 

الرصيد في

30,077,181-26,524,9671,055,9271,264,8081,9541,229,52530,077,181 31 ديسمرب 2014

بيان التغريات في حقوق المساهمني الموحد - ت�تمة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015
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20152014
الف ريال قطريالف ريال قطري

األنشطة التشغيلية:

2,065,7791,360,365ربح السنة

تعديالت للبنود التالية:

)53,457()600,789(أرباح إعادة تقي�يم إست�ثمارات عقارية 
9,3219,171إستهالك

35516خسارة من إستبعاد عقارات ومعدات 
)24,383()5,481(أرباح من بيع است�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع

)8,461(-أرباح من االستحواذ على شركة زميلة 
7,9697,941مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

)324,119()275,834(الحصة من نتائج  شركات زميلة ومشروع مشرتك
14,42028,960مخصص إنخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

)7,472()7,578(عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
53,95644,699خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

)6,893()10,822(أرباح حسابات بنوك إسالمية 
)270,004()337,269(صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

398,913325,444ت�كاليف التموي�ل 

1,312,9401,081,807
التغريات في رأس المال العامل:

)51,710()391,513(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا
)8,544(1,422مخزون

)38,027(998,238مبالغ مستحقة من / إلى أطراف ذات عالقه
)13,049(82,015ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

2,003,102970,477النقد من األنشطة التشغيلية
)733()1,730(مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفني

2,001,372969,744صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

بيان   التدفقات   النقدية   الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015
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الف ريال قطريالف ريال قطري

األنشطة االست�ثمارية

)9,800()3,912(مدفوعات لشراء عقارات ومعدات
92-متحصالت من استبعاد عقارات ومعدات

)390,212()1,599,665(مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية
17,30984,010متحصالت من بيع إست�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع

)1,032,541()2,023,314(مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع
1,300,769803,326متحصالت من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

)55,898()72,267(مدفوعات اضافات است�ثمارات في شركات زميلة
198,068162,821أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة

7,8116,893أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة
190,000160,000صافي التغري في ودائع قصرية األجل تستحق بعد ثالثة أشهر

8,1644,986صافي التغري في حسابات بنكية مقيدة
)266,323()1,977,037(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االست�ثمارية 

األنشطة التمويلية 

3,160,0001,825,000متحصالت من تسهيالت تموي�ل إسالمية
)1,693,866()1,603,207(مدفوعات لتسديد تسهيالت تموي�ل إسالمية

)822,274()1,060,999(توزيعات أرباح مدفوعة

-65التغري في الحقوق غري المسيطر عليها

)691,140(495,859صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية 

520,19412,281الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة 
98,09885,817النقد وما في حكمه في 1 يناير 

618,29298,098النقد وما في حكمه في 31 ديسمرب 

بيان التدفقات النقدية الموحد - ت�تمة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015


