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السادة   مساهمي   مجموعة   إزدان   القابضة،،،

إيماًنــا   منهــا   بدورهــا   الوطنــي   كمؤسســة   اســت�ثمارية  
 رائــدة   فــي   قطــر،   تمكنــت   مجموعــة   إزدان   القابضــة  
 خــالل   عــام   2017   مــن   إثبــات   قدرتهــا   علــى   مواجهــة  
 التحديــات   باســرتاتيجية   متنوعــة   ت�تميــز   بالحلــول  
 المرنــة   والواقعيــة   وتســتجيب   بفاعليــة   للتغــرات  
 فــي   المشــهد   االســت�ثماري،   وبفضــل   اهلل   اســتطعنا  
 مــن   ترجمــة   رؤيتنــا   بخطــوات   ثابتــة   فــي   إدارة   األزمــات  
 وكنــا   علــى   قــدرٍ   مــن   المســاهمة   والفاعليــة   فــي   بنــاء  

 وطننــا   والمشــاركة   فــي   نهضتــه . 

وبفضــل   العمــل   الــدؤوب   والمثابــرة   المتواصلــة   نجحــت  
 المجموعــة   فــي   الخــروج   مــن   العــام   الماضــي   بقــدرٍ  
 آمــن   مــن   حيــث   األداء   وحافظنــا   علــى   مســرة   نجــاح  
 المجموعــة   رغــم   التقلبــات   والظــروف   اإلقليميــة   التــي  
 أطلــت   علــى   األســواق   االســت�ثمارية   فــي   المنطقــة  
 والســوق   القطريــة   علــى   وجــه   الخصــوص،   فقــد   عملــت  
ــ�ز    المجموعــة   علــى   مضاعفــة   جهودهــا   مــن   أجــل   تعزي
 الكفــاءة   التشــغيلية   لعملياتهــا   كافــة   وانتهجــت  
 خطًطــا   عــدَّة   مــن   أجــل   تحقيــق   أقصــى   درجــات   الربحيــة  
 الممكنــة   فــي   ظــل   مــا   تواجهــه   قطــر   مــن   حصــار؛   وهــو  
 األمــر   الــذي   عــزز   مــن   مكانــة   إزدان   رســوًخا   وبرهــن  
 علــى   رؤيتهــا   الثاقبــة   فــي   اختيــار   التنــوع   كاســرتاتيجية  
 ناجحــة   تحافــظ   علــى   منحــى   مســتقرٍ   مــن   اإليــرادات   تحــت  

 ظــروف   ســلبية . 

وفــي   إطــار   رؤيــة   المجموعــة   واســرتاتيجيتها،   فإننــا  
 ســنعمل   جاهديــن   علــى   أن   نواصــل   مســرتنا   كشــريك  
 فــي   دعــم   رؤيــة   قطــر   الرشــيدة   نحــو   تعزيــ�ز   االســت�ثمار  
 وفــق   رؤيــة   تســتجيب   للتحديــات   الراهنــة   وتعمــل   علــى  
 التحــّوط   مــن   المخاطــر،   ونحــن   علــى   ثقــة   أن   اســتقرار  
 المجموعــة   وحفاظهــا   علــى   معــدالت   ربحيــة   مرتفعــة  
 ُيعــد   مؤشــًرا   حقيقًيــا   علــى   متانــة   االقتصــاد   الوطنــي  

 وازدهــار   قطاعاتــه . 

وأخــًرا   فإننــا   نتطلــع   إلــى   مواصلــة   تقدمنــا   ونجاحنــا  
 خــالل   العــام   المقبــل   وأن   تواصــل   مجموعــة   إزدان  
 القابضــة   تحقيــق   إنجازاتهــا   علــى   جميــع   المســتويات  
 وفــي   مختلــف   القطاعــات   داعمــني   ومشــاركني   فــي  
 نهضــة   دولتنــا   الحبيبــة   فــي   ظــل   القيــادة   الحكيمــة  
 والرؤيــة   الرشــيدة   لحضــرة   صاحــب   الســمو   الشــيخ   تميــم  

 بــن   حمــد   آل   ثانــي   أمــر   البــالد   المفــدى.. 

واهلل ولي التوفيق،

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ســعادة الشــيخ/ د.خالــد بــن ثانــي بن عبــد اهلل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة





السادة المساهمون..

ونحــن شــهوٌد علــى عــام مضــى نؤكــد علــى أن النتائــج 

اإليجابيــة التــي حققتهــا المجموعــة إنمــا تعــد دليــاًل 

واقعيــًا وملموســًا علــى نجــاح رؤيتنــا وتطلعاتنــا، كمــا 

مختلــف  رغــم  المجموعــة  اســرتاتيجية  قــوة  تعكــس 

التحديــات التــي جابهــت الســوق المحليــة واإلقليميــة 

خــالل هــذا العــام. 

المضــي  مــن  القابضــة  إزدان  مجموعــة  تمكنــت  لقــد 

قدمــًا فــي تنفيــذ رؤيتهــا بخطــوات فعليــة وملموســة 

وترجمــة واقعيــة لتلــك الرؤيــة، فقــد بدأنــا هــذا العــام 

بافت�تــاح عــدد مــن المشــروعات بشــكل رســمي ممــا 

ــ�ز ربحيــة المجموعــة، وعلــى رأســها  ســاهم فــي تعزي

إطــالق  ثــم  الوكــرة  مــول  وإزدان  كــرف  ذا  فنــدق 

المرحلــة األولــى مــن مشــروع "واحــة إزدان" ولمســنا 

صــدى واســعًا وإقبــااًل متميــزًا علــى مشــروعاتنا التــي 

وأبرزهــا  الدولــة  فــي  اســرتاتيجية  مواقــع  اتخــذت 

انتظــر  طالمــا  حيــث  والوكــر  الوكــرة  منطقتــي 

الكبــر. العمرانــي  التحــّول  ذلــك  ســكانهما 

رفــع  علــى  نعمــل  فإننــا  جديــد،  عــام  حلــول  ومــع 

طاقتهــا  بكامــل  مشــروعاتنا  لتدشــني  عملنــا  وتــرة 

األربــاح  اســتمرار صعــود  بفعاليــة فــي  يســاهم  بمــا 

الخدمــات  كفــاءة  وتحســني  للمجموعــة  التشــغيلية 

االســتقرار  تحقيــق  بذلــك  لنضمــن  نقدمهــا  التــي 

 . عــة للمجمو

وال يخفــى عليكــم حجــم الدعــم وتذليــل العقبــات الــذي 

توفــره القيــادة الرشــيدة للبــالد لمختلــف القطاعــات 

اإليجابيــة  المؤشــرات  علــى  المحافظــة  أجــل  مــن 

لالقتصــاد الوطنــي وتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة.

كمــا أننــا ســوف نرســخ جهودنــا ألن يكــون عــام 2018 

علــى  طموحــة  ورؤى  أوســع  بإنجــازات  مدعومــًا 

مســتوى  وعلــى  للمجموعــة  الداخلــي  المســتوى 

اســت�ثماراتها ونحــن علــى ثقــة بــإذن اهلل أن مســرة 

ناجحــة  القابضــة ســوف تظــل دائمــًا  إزدان  مجموعــة 

ومزدهرة. 

واهلل ولي التوفيق...

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد/ علي محمد العبيدلي

الرئيس التنفيذي للمجموعة 
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سعادة الشيخ/ د.خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ خليفة بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ حسن بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

سعادة الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ عايض دبسان القحطاني
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ جابر سالم الحرمي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ وليد أحمد السعدي
عضو مجلس اإلدارة

السيد/ هشام مصطفى السحرتي
عضو مجلس اإلدارة

       أعضاء مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة
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مجموعة إزدان القابضة

مجموعة إزدان القابضة .. 
مسيــرة ممتــدة زاخـــرة 

باإلنجازات

كربى  مــن  القابضة  إزدان  مجموعة  ُتــعــد 

بمسرية  الدولة  في  االقتصادية  الكيانات 

ــر مــن ثــمــانــيــة وخــمــســن عــامــًا.  تــمــتــد ألكـ

تحولها  أبــرزهــا  مهمة  محطات  وشــهــدت 

متعددة  قابضة  مجموعة  إلى   2012 عام 

االســتــ�ثــمــارات فــي مــجــاالت شــتــى. وتضم 

شـــركـــات عـــدة تــحــت مــظــلــتــهــا هـــي شــركــة 

إزدان العقارية التي تدير مشروعاتها في 

القطاع العقاري وإزدان للفنادق التي تدير 

والفندقة  الضيافة  بمجال  مشروعاتها 

في  مشروعاتها  تدير  التي  مــول  وإزدان 

تدير  التى  ــد  وورل وإزدان  التسوق،  مجال 

مشروعاتها في مجال السياحة والرتفيه.

ــ�ر الــعــقــاري حــجــرًا  ــمــثــل قــطــاع الــتــطــوي وُي

ــمــجــمــوعــة  ــاطــــات ال ــــشــ ــًا فــــي ن ــ ــي ــاســ أســ

مشروعاتها  ساهمت  حيث  االست�ثمارية، 

في  العقارات  قطاع  إنعاش  في  السكنية 

توفره من وحدات  لما  كبري  الدوحة بشكل 

وبأسعار  الخدمات  بكافة  مـــزودة  سكنية 

في متناول الجميع.
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مجموعة إزدان القابضة

نموذج العمل:

اإلسرتاتيجية:
تطوي�ر و إدارة محفظة أصول عقارية متنوعة مت�كاملة بأسعار مناسبة للجميع.  

إدارة محفظة است�ثمارية اسرتاتيجية و متنوعة في دولة قطر.  

إزدان مجموعة ملتزمة بالكامل بمبادئ الشريعة اإلسالمية.  

إزدان تعمل على تنويع تركيزها للمخاطر من خالل االست�ثمار في محفظة اسرتاتيجية   
       و متنوعة ومت�كاملة في دولة قطر .

الت�كاملالتنوع

التصنيف االئ�تمانيالربحية
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عام 2017 )الريال القطري(

األصول 49.3 Bn

اإليرادات 2.8 Bn

  هيكل المجموعة

قطاع المصرفية والت�أمني

قطاع الرعاية الصحية

قطاع السلع والخدمات االستهالكية
قطاع الرتفيه )قطاع فرعي(

إزدان وورلد

قطاع المجمعات التجارية 
)الموالت(

إزدان العقاريةإزدان للفنادقإزدان مول

إمتداد

القطاع السكني والتجاريقطاع الضيافة

القطاع الصناعي

المحفظة العقاريةمحفظة االست�ثمار

عام 2017 )الريال القطري(

Bn 45.4 %92 األصول

Bn 1.8%64اإليرادات

عام 2017 )الريال القطري(

Bn 3.9%8األصول

Bn 1.0%36اإليرادات
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مليون ريااًل قطريًا

  لمحة عن أهم المؤشرات المالية

201220132014201520162017
3,1812,778 2,450  2,219  1,772  682   اإليرادات

13-%30 %10 %25 %160 %4-%  نسبة نمو اإليرادات     

2,4512,412 2,070  1,695  1,292  459   األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات

87%77 %84 %76 %73 %67 %  الهامش    

2,4362,396 2,061  1,686  1,284  453   األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل

86%77 %84 %76 %72 %66 %  الهامش    

1,8121,693 1,662  1,360  1,071  275   صافي األرباح

6.5-%9.1 %22.2 %27.0 %289.4 %20.4- %  نسبة النمو     

61%57 %68 %61 %60 %40 %  الهامش    

0.64 0.68  0.63 0.51 0.40  0.10   العائد على السهم )ريال قطري(

0 0.50  0.50 0.40 0.31  0.13   التوزيعات النقدية )ريال قطري(

0%73 %80 %78 %77 %125 %  نسبة التوزيعات من األرباح

  التدفقات النقدية )المستخدمة في(
1,487 2,726  2,002  970  248  )2,474(    من األنشطة التشغيلية

40,07932,042 42,175  39,575  45,092  48,275   القيمة السوقية

49,82949,250 46,939  43,393  41,203  38,705   الموجودات

30,14230,153  29,977  30,077  28,644  27,563   إجمالي حقوق المساهمن بالشركة األم

15,50115,899  14,340  12,512  11,625  9,899   صافي الدين
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الربحية  )مليون ريااًل قطريًا(

األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات )مليون ريااًل قطريًا(

  صافي األرباح

  اإليرادات
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هيكل رأس المال )مليون ريااًل قطريًا(

التوزيعات النقدية )ريال قطري(
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  حقوق المساهمن  صافى الدين



قطاعات االست�ثمار الرئيسية

المحفظة العقارية



تعد شركة إزدان العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة واحدة من 
كربى الشركات في المنطقة حيث تقوم بإدارة وتشغيل 21,855 وحدة 

سكنية وتجارية وخدمية قائمة في جميع أنحاء قطر...........

وقضاء  والرتفيه  للتسوق  المثلى  الوجهة  بكونه  مول  إزدان  يشتهر 
أمتع األوقات في قطر كما يعترب من أكرب المراكز التجارية التي ُتعنى 

بتعزي�ز الهوية والثقافة القطرية...........

دشــنــت مــجــمــوعــة إزدان الــقــابــضــة مــوســًمــا جـــديـــًدا لــقــريــة "مــاجــيــكــال 
كشًكا   20 تشمل  تــجــاري  منفذ   400 نــحــو  وتــضــم  فيللج"  فيستيفال 

و19 مقهى و20 مطعمًا، إضافة إلى 357 محالً تجاريًا...........

األصــول  القابضة  إزدان  لمجموعة  التابعة  للفنادق  إزدان  شركة  تدير 
الفندقية المملوكة للشركة من خالل خطة اسرتاتيجية تهدف للتوسع 

وتوفري منشآت فندقية عالية الجودة...........

01

02

03

04

القطاع السكني والتجاري

قطاع الضيافة

قطاع المجمعات التجارية )الموالت(

قطاع الرتفيه

المحفظة العقارية



القطاع السكني والتجاري



بمنطقتي  وخــدمــيــة  وسكنية  تــجــاريــة  إلــى  ــوحــدات  ال تنقسم 
الدوحة والوكرة...........

- استالم المرحلة األولى من مشروع واحة إزدان وفتح باب الت�أجري بها
- استالم عدد 22 فيال خدمية بطري�ق الشمال...........

 6,894 منها  وتجارية  سكنية  وحــدة   7,288 اإلنشاء:  تحت  الوحدات  عدد 
مفروشة  غــرف  وثـــالث  غرفتن  إلــى  غــرفــة  مــن  مكونة  سكنية  وحـــدة 

بالكامل...........

01

02

03

المشاريع القائمة

مشاريع تحت اإلنــشــــــاء

القطاع السكني والتجاري

المشاريع المنجزة خالل 2017
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تعد شركة إزدان العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة واحدة 

بـــإدارة وتشغيل  تــقــوم  المنطقة حيث  الــشــركــات فــي  كــربى  مــن 

21,855 وحدة سكنية وتجارية وخدمية قائمة في جميع أنحاء قطر، 

إضافة إلى 7,288 وحدًة تحت اإلنشاء ضمن مراحل مشروع "واحة 

إزدان" وذلك لضمان أقصى قدٍر من األرباح واإلنتاجية بهدف دعم 

أو  القصري  الــمــدى  على  ســواء  للمجموعة  العامة  االسرتاتيجية 

البعيد.

    القطاع السكني و التجاري

إزدان العقارية

     مقدمة:
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     الــرؤيــة:

     الرســالـة:

     الخـطــــــة:

تحقيق الريادة والتميز ومواكبة التطوي�ر المستمر في االست�ثمار 

وتلبية  الــنــمــو  مــعــدالت  أعــلــى  وتسجيل  الــعــقــاري  الــقــطــاع  فــي 

متطلبات واحتياجات المجتمع.

أحدث  مع  يتواكب  بما  المتخصصة  العقارية  الخدمات  أفضل  طــرح 

المعاي�ري الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة 

قطر ودعم االقتصاد المحلي.

ابت�كار خدمات عقارية متنوعة وحديثة ُتدشن للمرة األولى في السوق القطرية.

المساهمة في تطوي�ر السوق العقارية المحلية ونموها.

المشاركة في تلبية متطلبات النهضة الحديثة وفقًا لرؤية قطر 2030.

بناء عالقة وطيدة مع عمالء الشركة تقوم على الثقة المتبادلة. 

التوسع في است�ثمارات الشركة في مجاالت القطاع العقاري كافة.

21,855
وحدة سكنية

وتجارية وخدمية
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تنقسم الوحدات إلى تجارية وسكنية وخدمية بمنطقتي الدوحة والوكرة:

ت�ت�كون من 21,425 وحدة موزعة على 27 

كافة  أغلبها  توفر  سكنيًا  ومجّمعًا  قرية 

الــمــرافــق مــن )مــســاجــد، صـــاالت رياضية، 

ــى خـــدمـــات أخـــرى  ــاإلضــافــة إلـ مـــالعـــب( ب

)األمن، النظافة، الصيانة(.

ت�ت�كون من 408 وحدة من )سوبرماركت، 

مبان  في  ت�تمركز  حضانة(  دور  مغاسل، 

والـــوكـــرة  بــالــدوحــة  إزدان  ومــجــمــعــات 

لتوفري أفضل الخدمات للسكان وتحقيق 

متطلباتهم على أكمل وجه.

ت�ت�كون من 22 فيال بطري�ق الشمال متاحة 

للت�أجري للمؤسسات والجهات الخدمية.

     الوحدات الخدمية:     الوحدات التجارية:     الوحدات السكنية:

21,425
وحدة سكنية

22
وحدة خدمية

408
وحدة تجارية

01                    المشاريع القائمة
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                  مشاريع تحت اإلنشاء

عدد الوحدات تحت اإلنشاء: 7,288 وحدة سكنية وتجارية.

منها 6,894 وحدة سكنية مكونة من غرفة إلى غرفتن 

الوحدات  عــدد  يصل  بينما  بالكامل  مفروشة  غــرف  وثــالث 

التجارية إلى 394 وحدة.

02

394
وحدة تجارية

6,894 7,288
وحدة سكنية وحدات تحت 

اإلنشاء

          واحة إزدان )المرحلة الثانية والثالثة والرابعة(
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                  المشاريع المنجزة خالل 2017:

استالم المرحلة األولى من مشروع واحة إزدان وفتح باب الت�أجري بها.

استالم عدد 22 فيال خدمية بطري�ق الشمال.

تم ت�أجري المدارس والهايرب ماركت بمشروع واحة إزدان.

 يجري العمل حاليًا على تجديد قرية إزدان رقم 28 وست�كون جاهزة للت�أجري في الربع األول من عام 2018

03



يمتد على مساحة تبلغ 1,000,000 )مليون( مرت مربع، ويشمل تنفيذه 4 
مراحل تضم 577 وحدة تجارية باإلضافة إلى 8,769 وحدة سكنية.  يهدف 

مشروع واحة إزدان إلى استيعاب ما يزيد عن 35,000 فرد...........

المرحلة األولى ت�ت�كون من 2,058 وحدة باإلضافة إلى مدرستن. 
هذا  ويهدف  مدرسة.  لكل  طالب   1,408 نحو  اإلستيعابية  الطاقة  تبلغ 

المشروع إلى ترسيخ المفاهيم الحديثة...........

ت�رتبع "واحة إزدان" على مساحة رائعة داخل منطقة الوكري بما يبعد عن 
5 كيلو مرتات على مركز مدينة الوكرة ونحو 12 كيلو مرًتا فقط من مطار 

حمد الدولي وتطل على طرق رئيسية...........

01

02

03

معلومات أساسية حول المشروع:

الموقع:

المرحلة األولى – واحة إزدان:

واحة إزدان .. مشروع عقاري عمالق متعدد األغراض
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   واحة إزدان .. مشروع عقاري عمالق متعدد األغراض

35,000 فرد
طاقة استيعابية

             معلومات أساسية حول المشروع: 

يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1,000,000 )مليون( مرت مربع، ويشمل تنفيذه 4 
مراحل تضم 577 وحدة تجارية باإلضافة إلى 8,769 وحدة سكنية.

يهدف مشروع واحة إزدان إلى استيعاب ما يزيد عن 35,000 فرد.

المرافق  من  مجموعة  قطر،  في  الحالية  المشروعات  بخالف  إزدان،  واحــة  تقدم 
المختلفة تجمع بن السكن والتسوق والمدارس ومحالت السوبر ماركت والمطاعم، 

باإلضافة إلى فضاءات الرتفيه في الهواء الطلق ومناطق للمشاة.

بالمشاة  يتميز المشروع بتصميم راقِ ومناطق خضراء، باإلضافة إلى طرق خاصة 
تربط بن جميع مناطق الواحة بطريقة متناغمة.

35 % من  الخضراء حوالي  المساحات  تبلغ  للبيئة، حيث  الواحة مشروعًا صديقًا  ُتعد 
مجموع مساحته.

تبلغ مساحة الهايرب ماركت ومنطقة المطاعم أكر من 7,000 مرت مربع.

صحية  وأندية  مغطاة  مالعب  وتشمل  الرياضية،  النوادي  أفضل  إزدان  واحــة  توفر 
ومالعب إضافة إلى 8 صاالت خارجية.

يحتوي المشروع على أكر من 10 حمامات سباحة.

يحتوي المشروع على مدرستن.

يوجد بالواحة مسجدان كبريان وستة مساجد متوسطة.

السرعة  لضمان  لسكانها  المتنوعة  خدماته  لتقديم  إداريــًا  مكتبًا  إزدان  واحة  ُتوفر 
والدقة فى تنفيذها:

•   خدمات األمن على مدار الساعة.

•  خدمات الصيانة على مدار الساعة.

•  خدمات بطاقة خصومات إزدان.

•  خدمات مركز ساكن.

7,000
مرت مربع

هايربماركت
ومطاعم

01

مليون
مرت مربع

مساحة المشروع
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           الموقع:

ت�رتبع "واحة إزدان" على مساحة رائعة داخل منطقة 

الوكري بما يبعد عن 5 كيلو مرتات على مركز مدينة 

الـــوكـــرة ونــحــو 12 كيلو مـــرًتا فــقــط مــن مــطــار حمد 

الطري�ق  أهمها  رئيسية  طرق  على  وتطل  الدولي 

اســرتاتــيــجــي سيجعلها  بــمــوقــع  وتــ�تــمــتــع  الــســريــع. 

المستفيد األكرب من حركة النمو الديموغرافي الكبري 

ستشهدها  التي  المستقبلية  التطوي�ر  وعمليات 

مناطق جنوب الدوحة.

  المرحلة األولى ت�ت�كون من 2,058 وحدة باإلضافة إلى مدرستني.  مسجدان

خدمات األمن على مدار الساعة  

تبلغ الطاقة اإلستيعابية نحو 1,408 طالب لكل مدرسة. ويهدف هذا المشروع   

إلى ترسيخ المفاهيم الحديثة للسكن، وضمان رفاهية السكان وتسهيل 

الحصول على االحتياجات األساسية لهم ولذويهم.

خدمات الصيانة على مدار الساعة نحو 183 وحدة تجارية و 1,875 وحدة سكنية.   

خدمات بطاقة خصومات إزدان   توفر الواحة أحجامًا مختلفة من الوحدات ت�رتاوح من 1، 2 أو 3 غرف نوم. 

مركز ساكن    ناديان خارجيان + ناديان داخليان  

مواقف سيارات مخصصة 4 حمامات سباحة     

02

03           المرحلة األولى – واحة إزدان

12 كيلو
من مطار 

حمد الدولي
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     بـــرك سبـــاحـــة

     صـــــراف آلــــي

     مــــدارس

     مســــــــــاجــــد

     صيـانة مجانية

     أمــــــــــــــن

     هــايبـرمــاركت



قطـــــاع الضـيـــافــــة



يعترب فندق إزدان من أكرب فنادق الدوحة بطاقة استيعابية تصل إلى 
3,000 غرفة، كما يوفر إقامة مريحة وبأسعار  تنافسية وفي متناول 

الجميع........ 

انحناءة  من  المعماري  وتصميمه  اسمه  كــريف"  "ذا  فندق  يستلهم 
فرصة  للضيوف  يتيح  المتميز  الفندق  موقع  أن  كما  الدوحة.  كورنيش 

االستمتاع بالمنظر الخالب للمنطقة المحيطة........

01

02

03

فندق إزدان - الخليج الغربي

فندق ذا كريف

قطـــــاع الضـيـــافــــة

القطاع  هــذا  في  المجموعة  جوهرة  بمثابة  بــاالس  إزدان  فندق  يعد 
الحيوي حيث إنه األول للمجموعة من فئة الخمس نجوم بموقع متميز 
في قلب المدينة النابض بالحياة وبباقة خالبة من الخدمات التي تعد 

فريدة من نوعها من حيث الرفاهية واألناقة........

فندق إزدان باالس



قطاع الضيافة 02

36

إزدان  لمجموعة  الــتــابــعــة  لــلــفــنــادق  إزدان  شــركــة  تــديــر 

خالل  من  للشركة  المملوكة  الفندقية  األصــول  القابضة 

للتوسع وتوفري منشآت فندقية  خطة اسرتاتيجية تهدف 

عالية الجودة ت�تناسب مع متطلبات السوق القطري في 

األخــرية  الــفــرتة  خــالل  تــم  فقد  والفندقة،  السياحة  مجال 

وحقق  بـــاالس،  إزدان  لفندق  البناء  مــراحــل  معظم  إنــجــاز 

فندق ذا كريف معدالت إشغال عالية خالل العام الماضي. 

مشاريع  من  العديد  تنفيذ  استطاع  فقد  إزدان  فندق  أما 

التجديد والتطوي�ر المخطط لها، كما شارك في العديد من 

للعالمة  الرتوي�ج  كبري في  التي ساعدت بشكل  الفعاليات 

التجارية في سوق الضيافة في الدوحة.

  قطــــــاع الضيـــــافة

     مقدمة:
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     المميزات:

                  فندق إزدان - الخليج الغربي

يعترب فندق إزدان من أكرب فنادق الدوحة بطاقة استيعابية تصل إلى 3,000 

الجميع،  متناول  وفي  تنافسية  وبأسعار   مريحة  إقامة  يوفر  كما  غرفة، 

والشقق  والزوجية  الفردية  الغرف  بن  إزدان  فندق  في  الغرف  ــ�رتاوح  وت

من  العديد  إزدان  فندق  يضم  كما  الطويلة،  لإلقامة  الفندقية  واألجنحة 

وسائل الراحة المميزة التي تشمل حمام سباحة أوليمبي الحجم، ومركز 

للنزالء  ت�تيح  والمعدات  التجهيزات  بأحدث  كامل  بشكل  مجهز  بدنية  لياقة 

ممارسة التماري�ن الرياضية. 

01

3,000
غرفة
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باإلضافة إلى ذلك، يتوفر لدى الفندق قاعات عدة بمساحات مختلفة تم تحديثها في اآلونة األخرية تستخدم للمناسبات 

االجتماعية بمختلف أنواعها أو لعقد االجتماعات ومناقشة األعمال. 

ويضم الفندق أيضًا العديد من المطاعم والمقاهي 

صت لها مواقع متميزة على  المشهورة عالميًا خصَّ

االســرتخــاء  ولمحبي  األرضـــي  الــطــابــق  فــي  جنباته 

والهدوء.

يمكن  حيث  بامتياز،  عائلية  بيئة  إزدان  فندق  يوفر 

الخارجي  الملعب  األوقات في  أمتع  لألطفال قضاء 

خصيصًا  المصممة  السباحة  بــركــة  أو  الــداخــلــي  أو 

لضمان راحتهم وسالمتهم. 

كما يقع على مسافة قري�بة من كورنيش الدوحة، مما يمكِّن 

في  الحيوية  المرافق  إلى  الوصول  سهولة  من  ضيوفه 

تقديم  على  إزدان  فندق  ويحرص  الغربي.  الخليج  منطقة 

متطلباتهم  لتلبية  واالســتــعــداد  لضيوفه  فــريــدة  خــدمــة 

وضمان راحتهم في جميع األوقات.  
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     فعاليات 2017 :

     تفاصيل ومرافق الفندق:

المشاركة في سباق ماراثون أوريدو 

بصفته الراعي الوحيد للفعالية.

    يناير: 
المشاركة في مهرجان قطر الدولي 

طرف  من  تنظيمه  تم  الــذي  لألغذية 

الهيئة العامة للسياحة بقطر.

    أبري�ل: 
ٍ اسرتاتيجي للمعرض  المشاركة كراع

ــروض األزيـــاء  الــدولــي لــألعــراس وعــ

في الدوحة.

    مايو: 

    يشمل 3,000 وحدة سكنية مختلفة األحجام واألنواع بدًءا من:

•  الغرف الفردية

•   الغرف الزوجية 

•  جناح فندقي

•  ستوديو 

•  شقق سكنية ت�ت�كون من ) غرفة،غرفتن،ثالث غرف(

    حمام سباحة أوليمبي

    حمام سباحة لألطفال

   نادي صحي 

   مطعم الريا

   المقهى الرياضي

    منطقة األلعاب لألطفال

   سوبر ماركت

   أكر من 1,200 موقف سيارة مجاني لضيوفه
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يستلهم فندق "ذا كريف" اسمه وتصميمه المعماري من 

انحناءة كورنيش الدوحة. كما أن موقع الفندق 

االستمتاع  فــرصــة  للضيوف  يتيح  المتميز 

المحيطة.  للمنطقة  الــخــالب  بالمنظر 

لهذا يعترب الفندق بمثابة أفضل مكان 

للتمتع بمنظر المدينة الرائع. 

يــضــم فــنــدق ذا كـــريف مــزيــ�جــًا فــريــدًا 

والموقع  الخالبة  المناظر  بن  يجمع 

األخَّاذ. كما أن تصميمه الداخلي يوفر 

الستقبال  صالحة  وعملية  مريحة  بيئة 

الضيوف من كل بقاع العالم سواء كانوا من 

  600 الفندق  يضم  كما  عادي�ن.  سياحًا  أو  األعمال  رجال 

بذلك  ويــعــد  اســتــوديــو  طـــراز  مــن  فندقية  شقة 

أحدث إضافة إلى قطاع الضيافة والسياحة 

وأرقى  أفضل  الفندق  ويضم  قطر.  في 

التي  الخاصة  والعروض  الراحة  وسائل 

بالراحة  الشعور  فرصة  للضيوف  ت�تيح 

واالسرتخاء. لهذا يعترب فندق ذا كريف 

الــمــكــان األمــثــل لــإلقــامــة الــقــصــرية أو 

الــطــويــلــة، حــيــث يـــقـــدم بـــاقـــة خـــيـــارات 

مــخــتــلــفــة لــتــنــاســب احـــتـــيـــاجـــات الــضــيــوف 

بمختلف أنماط عيشهم. 

02                  فندق ذا كريف

     المميزات:     المميزات:
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  217 استوديو مطالً على البحر.

  214 غرفة تنفيذية )رجال األعمال( مطلة على البحر.

  119 شقة بغرفة نوم واحدة.

  48 شقة فندقية بغرفتي نوم مطلة على البحر.

  جناح رئاسي.

  جناح ملكي.

     إضافة إلى حمام سباحة وغرفة مساج وصالة رياضية للرجال والسيدات.

     تفاصيل ومرافق الفندق:
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                  فندق إزدان باالس

يعد فندق إزدان باالس بمثابة جوهرة المجموعة في 

هذا القطاع الحيوي حيث إنه األول للمجموعة من فئة 

الخمس نجوم بموقع متميز في قلب المدينة النابض 

بالحياة وبباقة خالبة من الخدمات التي تعد فريدة من 

نوعها من حيث الرفاهية واألناقة.

في  وهــو   2017 الــعــام  بنهاية  الــفــنــدق  اكتمل  وقــد 

ومن  الرسمي  لالفت�تاح  اســتــعــدادًا  األخـــرية  المرحلة 

المتوقع أن يحقق صدى إي�جابيًا في السوق القطرية. 

03

     المميزات:
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يتضمن الفندق 196 جناحًا وغرفة فخمة مجهزة بشكل الفت ومن الطراز الرفيع، ويشمل جناحًا رئاسيًا واحدًا وجناحن   
للعرائس. 

مركز أعمال مجهزًا تجهيزًا كامالً وصالة استقبال خاصة برجال األعمال.   

5 قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة.  

قاعة مناسبات بمساحة 1,905 مرت مربع مع مدخل خاص.  

  ثالثة مطاعم رائعة منها مطعم تايالندي ومطعم إيطالي.

  نادي صحي  يضم 11 غرفة عالج للسيدات والرجال.

  صالة رياضية مختلطة وصالة رياضية مخصصة للسيدات.

     حمام سباحة ضخم وجاكوزي للبالغن وحمام سباحة آخر مخصص لألطفال مع منطقة ألعاب. 

     صالون للسيدات

     محالت تجارية تقدم أفضل أنواع الشوكوالتة والهدايا التذكارية

     أكر من 350 موقفًا للسيارات.

     تفاصيل ومرافق الفندق:
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للتسوق والرتفيه  المثلى  الوجهة  بكونه  الغرافة  إزدان مول  يشتهر 
وقضاء أمتع االوقات في قطر كما يعترب من أكرب المراكز التجارية التي 

ُتعنى بتعزي�ز الهوية والثقافة القطرية...........

الهندسية  الــعــمــارة  نــمــاذج  أكــر  ــدًا مــن  الــوكــرة واحـ إزدان مــول  ُيعترب 
التسوق في قطر، حيث يمزج بن  البارزة في مجال مراكز  والحضارية 

العمارة العرب�ية األصيلة ونظريتها العصرية...........

01

02

03

   إزدان مول الغرافة

   إزدان مول الوكرة

قطاع المجمعات التجارية )الموالت(

يقع هذا المول في قلب منطقة الوكري، فقد تم اعتماد مفهوم فريد 
في تصميم إزدان مول الوكري ليكون مركزًا حيويًا للمدينة يوفر العديد 

من منافذ التجزئة، والعيادات...........

   إزدان مول الوكري
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                إزدان مول الغرافة 

المثلى  الــوجــهــة  بــكــونــه  ــغــرافــة  ال ــول  مـ إزدان  يــشــتــهــر 
كما  قطر  فــي  األوقـــات  أمتع  وقــضــاء  والرتفيه  للتسوق 
يعترب من أكرب المراكز التجارية التي ُتعنى بتعزي�ز الهوية 
والثقافة القطرية حيث يسعى إزدان مول إلى إحداث ثورة 
غري مسبوقة في قطاع التجزئة محليًا وإقليميًا من خالل 

توفري تجربة تسوق رائدة للزوار وخاصة األسر والعائالت. 
إزدان  يعد  المت�كاملة،  وخدماته  المبت�كرة  مرافقه  وبفضل 
مول وجهة است�ثنائية للزوار الذين يسعون إلى االستمتاع 
الت�ثقيفية  واألنشطة  والرتفيه  التسوق  بن  تجمع  بتجربة 

في مكان واحد.

والتشجري  المستدامة  التنمية  مبادئ  على  تقوم  خطط  واعتماد  للبيئة  صديقة  ممارسات  تبني  إلى  المول  ويهدف 
البيئة والموارد الطبيعية من خالل مبادرة "الحلم األخضر 2022" والذي يهدف إلى زراعة 22 مليون  والمحافظة على 
شجرة في أنحاء قطر بحلول عام 2022 وذلك دعمًا ألهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضالً عن نشر الوعي البيئي في 

المجتمع من خالل الورش واألنشطة الت�ثقيفية ذات الصلة.

     مبادرة الحلم األخضر 2022 بإزدان مول 

01
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     نظرة عامة عن المول  

إزدان مول الغرافةاسم المجمع التجاري

طري�ق الشمال، منطقة الغرافةالموقع

124,688مساحة المول )بالمرت المربع( 

40,000 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجر )تقري�بًا(

3عدد الطوابق

249عدد المحالت التجارية

2,108عدد مواقف السيارات

أبري�ل 2013تاري�خ االفت�تاح

كارفور، فن فيل ،باري غالري، نيوي�وركر، فور إيفر 21،ريفا، شرف دج.المحالت الرئيسية / الُكربى
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طرق   بتطوي�ر  قام  حيث  بامتياز،  عائلية  وجهة  كونه  المجتمع،  نحو  بالتزاماته  الوفاء  إلى  باستمرار  مول  إزدان  يسعى 
التسوي�ق والعرض من أجل توفري المزيد من عروض وخدمات التجزئة لرواد المول، بما في ذلك:

إضافة عالمات تجارية راقية مثل باث آند بودي وركس،  ذي بودي شوب، فاهيتا ميكسيكن غري�ل، بيوتي غالريي، 
إزدان مول وجهة  الثقافات تجعل من  الذي من شأنه أن يشكل سوقًا فريدًا يضم مختلف  بري لي كوتور، األمر 

است�ثنائية.

مساحات الت�أجري الرتوي�جية، والتي تلعب دورًا مهمًا في توفري فضاء للعالمات التجارية المشهورة عالميًا من 
كبار محالت العطور )الكوست، جورجيو أرماني، دولتشي أند غابانا، إستي لودر، باكو رابان، سلفاتوري فرياغامو، 

كارولينا هريي�را، فالنتينو (.

وقد تم تعزي�ز تجربة التسوق لزوار المول بمنحهم إمكانية استخدام خدمة Wi-Fi فائقة السرعة ليظلوا على 
اتصال مع عائالتهم وأصدقائهم.

      تشجيع مستمر نحو األفضل 
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      خطط مستقبلية 
سجل إزدان مول الغرافة أرقامًا قياسية في تقديم خدمات 

الرتفيه والتسوق المتميزة وسبل الراحة لزواره من خالل 

توفري مرافق ممتازة ينفرد بها عن مراكز التسوق األخرى 

في قطر، حيث تم توسيع طابقه السفلي لتقديم خدمات 

وخيارات إضافية لمرتاديه. 

التجارية  الــعــالمــات  الــتــنــويــع فــي  عــلــى  الــمــركــز  وقـــد دأب 

مستوى  من  والرفع  المست�أجري�ن  فئات  لتنويع  المقدمة 

تلبية متطلبات واحتياجات  التجارية رغبة منه في  المنافذ 

زواره، وبفضل جهوده المبذولة في تلبية تطلعات ضيوفه، 

يــحــرص مـــول الــغــرافــة عــلــى تحسن مــرافــقــه وتــطــويــ�رهــا، 

ُمحافظًا بذلك على مستوى الخدمة التي يقدمها. 

التي  الفعاليات  خــالل  من  المول  يركز  ذلــك،  على  وعــالوة 

على  الحفاظ  بأهمية  الجمهور  وعي  تعزي�ز  على  ينظمها 

والربامج  التوعوية  األنشطة  من  سلسلة  خالل  من  البيئة 

ويــ�ركــز  اهــتــمــامــه  يــصــب  أنـــه  كــمــا  المجتمعية.  التعليمية 

يخص  الــرقــمــي فيما  الــتــســويــ�ق  تبني  خـــالل  مــن  جــهــوده 

حمالته الرتوي�جية المستقبلية.
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                إزدان مول الوكرة 

العمارة  نماذج  أكــر  من  واحـــدًا  الــوكــرة  مــول  إزدان  ُيعترب 
التسوق  مراكز  مجال  في  الــبــارزة  والحضارية  الهندسية 
في قطر، حيث يمزج بن العمارة العرب�ية األصيلة ونظريتها 

العصرية.

طال  فقد  الــوكــرة،  مدينة  فــي  تــجــاري  مركز  أول  ولكونه 
انتظاره، وجاء ليلبي احتياجات سكان المنطقة سواء كانت 
المشهورة،  المطاعم  ارتياد  أو  والرتفيه  التسوق  بهدف 

يصل  حيث  والــمــشــروبــات  األطعمة  منافذ  مختلف  ويضم 
وغريها،  والمطاعم  المقاهي  بن  منفذًا   29 إلى  عددها 
و6  والمعروفة،  الجديدة  التجارية  للماركات  محالً  و134 
 )Funville( األطــفــال  ألــعــاب  ومــركــز  كــبــرية،  رئيسية  محالت 
األنشطة  أحــدث  توفري  خاللها  مــن  يتم  العائلي  للرتفيه 

الرتفيهية.

     نظرة عامة عن المول  

إزدان مول الوكرةاالسم

طري�ق الوكرة الرئيسي، مقابل مستشفى الوكرةالموقع

64,785المساحة بالمرت المربع

إجمالي المساحة القابلة للت�أجر بالمرت المربع 
38,000)تقري�بًا(

2عدد الطوابق

215عدد المنافذ التجارية

1,572عدد مواقف السيارات

الربع األول من  2018تاري�خ االفت�تاح 

كارفور هايرب ماركت، فان فيل، مركز الرتفيه، إتش أند إم، أمريكان المحالت الرئيسية / الُكربى
إي�جل، مذركر، ريفا. 

02
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                إزدان مول الوكري

يقع هذا المول في قلب منطقة الوكري، فقد تم اعتماد مفهوم فريد في تصميم إزدان مول الوكري ليكون مركزًا حيويًا 
للمدينة يوفر العديد من منافذ التجزئة، والعيادات ، وهايرب ماركت ، وبنك، ومحل غسيل المالبس، ومنفذ غسيل السيارات 

وغريها من الخدمات، ونحن على ثقة من  القدرة على تلبية احتياجات وتوقعات ضيوفنا والسعي نحو التميز.

     نظرة عامة عن المول  

إزدان مول الوكراالسم

الوكرالموقع

53,368المساحة بالمرت المربع

إجمالي المساحة القابلة للت�أجر بالمرت المربع 
25,500)تقري�بًا(

2عدد الطوابق

123عدد المنافذ التجارية

427عدد مواقف السيارات

الربع الثالث من 2018تاري�خ االفت�تاح

جراند إكسربيس هايربماركتالمحالت الرئيسية / الُكربى

03
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   ماجيكال فيستيفال فيللج

دشنت مجموعة إزدان القابضة موسمًا جديدًا لقرية "ماجيكال فيستيفال فيللج" وتضم نحو 400 منفذ تجاري تشمل 20 

كشًكا و19 مقهى و20 مطعمًا، إضافة إلى 357 محالً تجاريًا لعرض شتى المنتجات التي تناسب الجمهور وترضي جميع 

أذواقهم ومنها محالت بيع الحلي والمشغوالت اليدوية والمالبس النسائية ومالبس األطفال والمصنوعات الجلدية 

الجذابة  التصميمات  ذات  التحف  وقطع  اإللكرتونية  واألجهزة  األطفال  وألعاب  والمنسوجات  التجميلية  والمستحضرات 

فضالً عن األزياء واألحذية والحقائب ذات الماركات العالمية.
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ترت�كز  شاملة  اسرتاتيجية  القابضة  إزدان  مجموعة  تنتهج 

قطاعات  في  والــدخــول  االست�ثماري  التنوع  مبادئ  على 

من  القطري  لالقتصاد  واألهمية  بالحيوية  ت�تميز  مختلفة 

أجل تحقيق غايات النمو االقتصادي مع تطبيق التحوط من 

أجل تشتيت المخاطر التي قد تنتج ت�أثريات سلبية حال تركز 

النشاط االست�ثماري للمجموعة في قطاع واحد فقط.

المجموعة  سعت  االسرتاتيجية  هذه  غايات  من  وانطالًقا 

لت�كوي�ن محفظة است�ثمارية متنوعة في قطاعات  الت�أمن 

والخدمات  والصريفة  والصحة  الغذائي  واألمــن  الت�كافلي 

المالية وغريها من القطاعات، لتعزي�ز الوضع االست�ثماري 

التقدم  عجلة  ودفع  الوطني  االقتصاد  ودعم  للمجموعة 

في هذه القطاعات.

ــر في  ــ ــان لــهــذه الـــرؤيـــة واالســرتاتــيــجــيــة بــالــغ األث ــد كـ وقـ

المالي  األداء  على  انعكست  هائلة  نوعية  نقلة  تحقيق 

للمجموعة منذ تحولها لمجموعة قابضة عام 2012، فقد 

تمكنت المجموعة من تحقيق االستقرار في منحنى األرباح 

مكانة  من  ويعزز  المساهمن  مصالح  يحقق  بما  السنوي 

الرائدة.  الوطنية  المؤسسات  من  واحــدة  باعتبارها  إزدان 

كما كشفت األحداث الجارية التي تشهدها المنطقة صحَّة 

في  الصمود  على  وبرهنت  ومتانتها  االسرتاتيجية  تلك 

وجه التحديات التي تؤثر على المناخ االست�ثماري.

    المحفظة االست�ثمارية

  موجودات متاحة للبيع  شركات زميلة  مجموع األرباح

إي�رادات اإلست�ثمارات المالية
)مليون ريااًل قطريًا(

2015

801

276
525

2016

1,383
400

983

2017

1,061

319
742

2012

49

2014

764

439
324

2013

629

375
254
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تسعى مجموعة إزدان القابضة انطالًقا من رسالتها في 
والمجتمع  والمست�ثمري�ن  المساهمن  مع  البنَّاء  التواصل 
المعلومات  كــل  إتــاحــة  إلــى  الرقابية  والهيئات  الــمــالــي 
وأدائــهــا  وصكها  المجموعة  بسهم  المتعلقة  الحيوية 
لمبادئ  تطبيًقا  التعامل  وتيسري  والمالي  االست�ثماري 

الشفافية واإلفصاح.

نت المجموعة فري�ق عمل يتمتع بخربة  وفي سبيل ذلك، كوَّ
عريقة في إدارة عالقات المست�ثمري�ن ويحمل على عاتقه 

المهام التالية:

خطة  وصياغة  البعيد  للمدى  مت�كامل  برنامج  تطوي�ر    )1
واضحة المعالم إلدارة عالقات المست�ثمري�ن.

2(  تشكيل قناة تواصل فعالة مع المجتمع االست�ثماري 
والمالي وأصحاب المصالح من فئات شتى.

3(  تحقيق تقي�يم صحيح وشفاف لسهم المجموعة في 
األسواق المالية

الــحــديــثــة لنقل  االتـــصـــال  ــتـــفـــادة مـــن وســـائـــل  4(  االسـ
المعلومات الصحيحة بصورة فورية

ومن الخدمات التي يقدمها قسم عالقات المست�ثمري�ن: 

األداء  حــول  دوريـــة  تحليلية  تقاري�ر  مجموعة  توفري    )1
التشغيلي والمالي للمجموعة

2(  اإلفصاح عن كم كبري من المعلومات حول مستجدات 
األعمال واألخبار المالية المهمة وعرض أسعار األسهم 

وغريها من المعلومات الجوهرية

أجــل  الــمــالــيــ�ن مــن  المحللن  الــوثــيــق مــع  الــتــعــاون    )3
تزويدهم بالمعلومات المالية وغري المالية لتقي�يم أداء 

المجموعة

قد  الــقــابــضــة  إزدان  مــجــمــوعــة  أن  إلـــى  اإلشـــــارة  وتـــجـــدر 
 3,000 من  ألكــر  المساهمن  عــدد  إجمالى  على  حافظت 
مساهٍم مما يربهن على الثقة التي اكتسبتها في دوائر 
وقطاعات االست�ثمار وي�ربهن على اإليمان بأدائها المالي 
تطلعاتهم  ويــعــكــس  ومــســتــقــبــاًل،  حـــاضـــًرا  ــ�ثــمــاري  واالســت

الواسعة لإلنجاز وتحقيق النمو الربحي بشكل مستديم.

محلًيا  مصرًفا   30 مع  القابضة  إزدان  مجموعة  وت�تعامل 
وعالمًيا في إطار مبادئ الشريعة اإلسالمية.

وقد شهد هذا العام تغطية للشريحة الثانية من الصكوك 
اإلسالمية بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي، وذلك بأجل 5 
سنوات، حيث تم تسعريها بعائد ثابت قدره 4.875% سنويًا، 
حــدود 240 % وشــارك بها  التغطية في  بلغت نسبة  حيث 
129 مست�ثمرًا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك 
ــــذي صــادقــت عليه  ضــمــن بــرنــامــج الــصــكــوك اإلســالمــيــة ال
قيمتها  إجمالي  والبالغ  للمجموعة  العمومية  الجمعية 

ملياري دوالر.

الطرحن األول والثاني للمجموعة  بلغ إجمالي  هذا وقد 
من الصكوك اإلسالمية للمجموعة مليار دوالر.

قد استطاعت المجموعة رغم التحديات اإلقليمية الضاغطة 
على األسواق اإلقليمية أن تصمد في وجه العقبات بفضل 
المت�أنية  ودراستها  االست�ثماري  التنوع  في  اسرتاتيجيتها 

لقنوات ضخ االست�ثمارات المالية.

ويــتــلــقــى قــســم عـــالقـــات الــمــســتــ�ثــمــريــ�ن االســتــفــســارات 
ويتجاوب معها على: 

ir@ezdanholding.qa : الربيد اإللكرتوني
ورقم هاتف:   44332333)974(+

    عالقات المست�ثمري�ن



عالقات المست�ثمري�ي

56

الشركات  حوكمة  نــظــام  القابضة  إزدان  مجموعة  تطبق 

الرئيسية،  الــســوق  الــمــدرجــة فــي  الــقــانــونــيــة  والــكــيــانــات 

وتسعى لاللتزام بأحكامه ومبادئه، ومضمونه بشكل شبه 

كامل، كما تسعى إلى ترسيخ مبادئ اإلدارة الرشيدة وتحديد 

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس  والمسؤوليات  المهام 

أصحاب  بن  والمساواة  والعدل  بالشركة  والعاملن  العليا 

والشفافية  المخاطر،  وإدارة  المنتجة  والرقابة  المصالح، 

واإلفصاح، وتنظيم حقوق أصحاب المصالح، وتنمية المجتمع 

وأصحاب  الشركة  مصلحة  على  يحافظ  مما  بــه،  والنهوض 

المصالح، وتقديمهما على أي مصلحة أخرى.

كما تسعى المجموعة دائما إلى حماية حقوق المست�ثمري�ن 

بها،  التمتع  من  وتمكينهم  عامة  بصفة  المصالح  وأصحاب 

وإعالء قيم حماية األقلية والعاملن بالشركة. وت�تمثل أركان 

على  األكــريــة  سيطرة  أو  تمكن  عــدم  في  المعاملة  تلك 

األقلية، وعدم تحكم عضو أو أكر من أعضاء مجلس اإلدارة 

في إصدار القرارات.

آلية مناسبة لحصول جميع  الشركة  توّفر  إلى ذلك  إضافة 

المساهمن وسائر أصحاب المصالح على المعلومات بالقدر 

الذي يحمي الشركة وحقوقها ومصالحها والغري، وتعتمد 

الشركة آلية أخرى لتقديم التظلمات والشكاوى والبالغات 

عن أية مخالفات أو مخاطر قد تهددها وذلك بشكل يحمي 

الشركة ويحافظ على حقوق اآلخري�ن.

   الحوكمة المؤسسية
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انطالقًا من حرص المجموعة الدائم على التطوي�ر للكوادر 

تعد  الــمــتــغــريات.  لمختلف  وتــ�أهــيــلــهــم  لــديــهــا  الــبــشــريــة 

اسرتاتيجية إزدان القابضة في تنمية رأس المال البشري 

اليومية  وأنشطتنا  أعمالنا  تطوي�ر  في  األساسية  الركيزة 

في  الدائم  اهتمامنا  كان  هنا  ومن  العمليات  جميع  في 

تطوي�ر خطط وبرامج مت�كاملة للتعليم والتدريب والتطوي�ر 

المستمر من أجل بناء فري�ق عمل قادر بجدارة على تحقيق 

اإلنجازات الطموحة التي تسعى إليها المجموعة. 

يصل  ما   2017 العام  خالل  المجموعة  دشنت  فقد  ولذلك 

التحق  المختلفة  الــمــجــاالت  فــي  تــدريــ�بــيــة  دورة   24 إلــى 

بها نحو 606 فرد من موظفي المجموعة وأشرف على 

تقديمها عدد من مؤسسات التدريب والتطوي�ر المعتمدة 

والمدرب�ن المعتمدين. 

سياسة  القابضة  إزدان  مجموعة  إدارة  مجلس  يعتمد 

واضـــحـــة بــمــا يــخــص مــكــافــآت أعـــضـــاء الــمــجــلــس وأعــضــاء 

الرتشيحات  لجنة  تــحــدد  حيث  العليا،  التنفيذية  اإلدارة 

والمكافآت في المجموعة هذه السياسة باالستناد إلى 

األساسي  والنظام  الحوكمة  ونظام  الشركات  قانون 

للمجموعة. 

والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تجتمع  األساس  هذا  وعلى 

ــام  واألرقـ بالمبالغ  الــمــكــافــآت  بتحديد  مقرتحها  وتــضــع 

أعضاء  مهام  ونطاق  مسؤوليات  من  انطالقًا  المحددة 

أداء  وكذلك  العليا  التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  المجلس 

وترفع  للمكافآت.  تحديدها  عند  السنوي  المجموعة 

تقري�رها لمجلس اإلدارة الذي يطلع عليه، وبعد مناقشته 

يرفع توصيته للجمعية العامة للنظر فيه واعتماده.

   الموارد البشرية .. 
   حرص دائم على التطوي�ر والت�أهيل 

   سياسة ومبادئ المكافآت 
    ألعضاء مجلس اإلدارة
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في إطار سعيها لنشر التوعية الصحية في المجتمع، ساهمت شركة 
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إزدان  لمجموعة  التابعة  الشركات  إحــدى  مول  إزدان  شركة  استضافت 
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ملف الفعاليات الوطنية والثقافية

مهرجان المسابقة الثقافية بإزدان العقارية 

إزدان مول يستضيف فعاليات تراثية وأنشطة ثقافية 
لمقاومة الحصار

ملف الفعاليات الرياضية

فندق ذا كريف يستضيف الشيف القطرية عائشة التميمي 
للتعريف بالثقافة القطرية في الطهي

ٍ إسرتاتيجي لبطولة العالم في الشطرنج إزدان للفنادق راع

ملف الفعاليات الصحية والبيئية

مجموعة إزدان القابضة تنظم حملة للتربع بالدم

ماجيكال فيستيفال فيللج" يستضيف أطفال "دريمة" 
ومركز "قطر للتوحد" في يوم ترفيهي ممّيز

إزدان للفنادق تشارك في دعم جهود الجمعية القطرية 
للسرطان

ملف المسؤولية المجتمعية لعام 2017
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خطت مجموعة إزدان القابضة عاًما آخر ُيضاف إلى سجلها 

المشرف في اإلنجازات المجتمعية، سعت فيه المجموعة 

ت�كون  وأن  اآلخري�ن  أمام  الطري�ق  يضيء  نرباًسا  ت�كون  ألن 

المؤسسات  جميع  لــدى  حن  بعد  حيًنا  أثــره  يقتفى  مثااًل 

الوطنية على أرض قطر، وذلك عن طري�ق عنايتها وحرصها 

القضايا  جميع  فــي  ومــؤثــًرا  فــاعــاًل  طــرًفــا  تــ�كــون  أن  على 

احتياجاته من  بالمجتمع وت�تالقى مع  ترتبط  التي  الحيوية 

أجل تحقيق النهضة والرقي.

إنسانًيا  الــوطــن  بأهل  االرتــقــاء  إلــى  المجموعة  وتسعى 

وحضارًيا وتوعوًيا وصحًيا انطالًقا من دورها الوطني الرائد.

المشاركة  فــى  حــافــلــة  بــإســهــامــات  إزدان  ــ�خ  ــاري ت ــ�زخــر  وي  

الفعاليات  مــن  العديد  إقــامــة  فــي  والــتــعــاون  والتنظيم 

المساهمة  تعزز من مجال  أن  التي من شأنها  المتنوعة 

في المسؤولية المجتمعية.

التطورات  لتلك  وتبًعا  كبرية،  تحديات   2017 عام  شهد  لقد 

المتالحقة التي أفرزت احتياجات مختلفة عن أي عاٍم مضى، 

تنوعت إسهامات إزدان خالل عام 2017 تجاه المجتمع، فقد 

كرَّست جهوًدا شاملة لخدمة ملفات مهمة تمس حاجات 

صحية  فعاليات  تنظيم  فــي  وشــاركــت  ووعــيــه.  المجتمع 

وتوعوية وبيئية ووطنية. 

     مقدمة:

 المجتمع في قلب إزدان
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تــحــظــى الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة بــمــكــانــة مــهــمــة لــدى 

عمق  تــمــثــل  إنــهــا  حــيــث  ــقــابــضــة،  ال إزدان  مــجــمــوعــة 

المجموعة.  بــهــا  تــؤمــن  الــتــي  الــوطــنــيــة  المنطلقات 

فإزدان تعمل على رفع روح االفتخار بالهوية الوطنية 

لعبور  الوطن  قيادة  حول  االلتفاف  وتعظيم  القطرية 

بحر التحديات التي تواجه قطر.

كما تهتم المجموعة برفع مستوى الوعي الثقافي 

بمكنونات  الفخر  أجل  أطيافه من  بكامل  المجتمع  في 

أمم  بن  ورقيها  حضورها  وإبــراز  القطرية،  الشخصية 

األرض قاطبة.

01                   ملف الفعاليات الوطنية والثقافية:
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التابعة  الــشــركــات  إحــــدى  مـــول  إزدان  شــركــة  اســتــضــافــت 

من  سلسلة   2017 عــام  خــالل  القابضة  إزدان  لمجموعة 

األنشطة والفعاليات الصيفية التي نظمتها إدارة الثقافة 

تركزت  والتي  والرياضة،  الثقافة  لــوزارة  التابعة  والفنون 

أهدافها على مجابهة الحصار المفروض على دولة قطر.

وقد تضمنت الفعاليات مظاهر للثقافة القطرية كالعروض 

ــرتاث والـــتـــي تــجــولــت في  ــ الــوطــنــيــة الــمــســتــوحــاة مـــن الـ

الخاصة  أنشطتهم  لهم  فكان  األطفال  أمــا  المول،  أنحاء 

اليدوية  األعمال  فنون  لتعليم  ورش  بن  ما  تنوعت  التي 

والمسائية.  الصباحية  الفرتتن  خالل  والتلوي�ن  المختلفة 

التشكيلية  الفنون  لمحبي  معرضًا  الفعاليات  شملت  كما 

القطري�ن،  الفنانن  مــن  لباقة  الــوطــن  حــب  فــي  بلوحات 

إضافة إلى ركن خاص بفنون الخزف وآخر يختص بالرسم عن 

طري�ق استخدام األجهزة اإللكرتونية الحديثة.

بذل  على  الماضية  الفرتة  مــدار  على  الشركة  حرصت  وقد 

جهودها في سبيل تحفيز المواطنن والمقيمن للتفاعل 

رسائلهم  وبــث  آرائهم  عن  والتعبري  الراهنة  األحــداث  مع 

المخلصة في حب دولة قطر، ال سيما وأن أبرز تلك الجهود 

تميم  لجداريات  الماضي  يوليو  خالل  تدشينها  في  ت�تمثل 

والتي  والوكرة  الغرافة  بمنطقتي  إزدان  بموالت  المجد 

القت تفاعالً كبريًا من جانب الجمهور ممن تركوا بصماتهم 

وكلماتهم شاهدة على صدق مشاعرهم المتضامنة مع 

صاحب  حضرة  بقيادة  الرشيدة  القطرية  الحكومة  مواقف 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد المفدى.

                إزدان مول يستضيف فعاليات تراثية وأنشطة ثقافية لمقاومة الحصار
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المسؤولية  فــي  دوره  مــن  انــطــالًقــا 

ــتــعــريــف بــمــكــنــونــات  الــمــجــتــمــعــيــة وال

ــقــطــري،  ــة لــــدى الــمــجــتــمــع ال ــ ــال األصــ

للطهي  نظم فندق ذا كريف فعالية 

بحضور السفري األسرتالي في الدوحة 

وابنهورست  اكسل  الدكتور  سعادة 

"عائشة  الشهرية  القطرية  والشيف 

التميمي".

السفراء  من  عدد  الفعالية  حضر  وقد 

واإلعـــالمـــيـــ�ن والــصــحــفــيــ�ن وأصــحــاب 

مدونات الطهي .

                فندق ذا كريف يستضيف الشيف القطرية عائشة التميمي 
                للتعريف بالثقافة القطرية في الطهي

انطالًقا من التزاماتها تجاه المسؤولية المجتمعية، أقامت 

لمجموعة  التابعة  الشركات  إحــدى  العقارية  إزدان  شركة 

المسابقة  لــمــهــرجــان  الــخــتــامــي  الــحــفــل  الــقــابــضــة  إزدان 

الثقافية األول الذي نظمته لجنة إزدان للخدمة المجتمعية 

لسكان قرى إزدان وأبنائهم وذلك من خالل إعداد برنامج 

الكبار  فئات  شمل  للمشاركن  وتوعوي  وتربوي  ثقافي 

والصغار. 

ويأتي هذا المهرجان في إطار الجهود المتواصلة لشركة 

المجتمعية  المسؤولية  مــجــاالت  لــدعــم  العقارية  إزدان 

في  المختلفة  اإليجابية  الرسائل  بــث  إلــى  تهدف  والــتــي 

المجتمع وفي أوساط سكان قراها وبن جمهورها.

الثقافية  المسابقة  الختامي لمهرجان  الحفل   وقد شهد 

وفقرات  الحكيم  الذكر  آيــات  بتالوة  بــدأت  متنوعة  فقرات 

إنشاد وتمثيل مسرحي لألطفال وعرض ألعمال لجنة إزدان 

للخدمة المجتمعية إضافة إلى إجراء السحب على الجوائز 

وتوزيع الجوائز على دوري "كلنا أبطال"، وقد شهد الحفل 

معه  تفاعل  كما  وأطفالهم  القرى  سكان  من  كبرًيا  إقبااًل 

الرجال والنساء على حد سواء.

               مهرجان المسابقة الثقافية بإزدان العقارية      
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وعقلًيا  صحًيا  المجتمع  تنمية  سبل  أهم  أحد  الرياضة  ُتعد 

ملحوظة  بصورة  الرياضة  مجال  الدولة  وترعى  قطر  في 

باعتبارها أحد منطلقات التنمية الشاملة لعام 2030. 

وشركاتها  إزدان  لمجموعة  ت�كون  أن  دون  عــاٌم  يمر  وال 

الرياضي كما  الملف  التابعة مشاركة ملحوظة في دعم 

للدولة،  الرياضي  اليوم  في  عاٍم  كل  المجموعة  تشارك 

الوطنية  الــمــؤســســات  مــع  بــجــهــودهــا  إزدان  ــ�تــ�كــاتــف  وت

تحفيز  أجــل  مــن  والــخــاصــة  الرسمية  والــجــهــات  المتنوعة 

الفنادق  ونــزالء  الموالت  وزوار  قراها  وسكان  موظفيها 

وإدراك  بالرياضة  االهتمام  على  المجتمع  أفــراد  وجميع 

قيمتها كأحد سبل الحفاظ على الصحة العامة.

02                 ملف الفعاليات الرياضية

والسيدات  للرجال  العالم  ببطولة  للفنادق  إزدان  شاركت 

ٍ وشريك إسرتاتيجي،  في الشطرنج الخاطف والسريع كراع

بن  علي  صــالــة  على  الــدوحــة  فــي  البطولة  اأقيمت  وقــد 

بالتعاون  للشطرنج  الدولي  االتحاد  ونظمها  العطية  حمد 

القطرية  األولمبية  واللجنة  للشطرنج  القطري  االتحاد  مع 

بمشاركة 156 العب والعبة من جنسيات مختلفة. وقدمت 

شركة  تديرها  التي  الغربي  بالخليج  إزدان  فنادق  سلسلة 

على  والــقــائــمــن  بالبطولة  للمشاركن  للفنادق  إزدان 

الفندقية  الخدمات  في  المتمثلة  الدعم  آليات  تنظيمها 

العالية الجودة والتسهيالت المت�كاملة، فضالً عن المرافق 

البطوالت  العبي  احتياجات  مع  ت�تناسب  التي  والتجهيزات 

العالمية الكربى على اختالفها نظرًا لإلمكانيات والُمعدات 

الخاصة التي ت�تطلبها والتي تحرص الشركة على توفريها 

بأحدث التقنيات.

ٍ إسرتاتيجي لبطولة العالم في الشطرنج               إزدان للفنادق راع
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تشغل قضايا البيئة والصحة حيًزا كبرًيا من عناية مجموعة 

العامة  الصحة  على  ألهميتها  بالمجتمع  القابضة  إزدان 

ساهمت  المنطلق،  هــذا  ومــن  للمجتمع.  الفعال  واإلنــتــاج 

باالرتقاء  مرتبطة  متنوعة  فعاليات  رعاية  في  المجموعة 

الحفاظ  بأهمية  التوعية  العامة لموظفيها ولبث  بالصحة 

على الصحة.

03                  ملف الفعاليات الصحية والبيئية

ترفيهيًا  يــومــًا  فيللج"  فيستيفال  "ماجيكال  نظم 

خاصًا ألطفال "مركز قطر للتوحد وذوي االحتياجات 

القطرية  "الــمــؤســســة  أطــفــال  ــخــاصــة"، وكــذلــك  ال

لرعاية األيتام ) دريمة ("، وذلك في إطار ترسيخها 

لقيم وأسس المسؤولية المجتمعية التي ت�تبناها 

إطار  في  الخطوة  تلك  وتــ�أتــي  الرتفيهية.  القرية 

التابعة  وشركاتها  القابضة  إزدان  مجموعة  سعي 

ــام  ــتـ ــتــوحــد واأليـ ــال لــتــمــكــن األطـــفـــال الــمــصــابــن ب

ودمــجــهــم بــالــمــجــتــمــع الــقــطــري ، ونــشــر الــوعــي 

األنشطة  خالل  من  بالمجتمع  ودورهــم  بحقوقهم 

والفعاليات المتنوعة، حيث شهد اليوم الرتفيهي 

األطفال  تفاعل  فيللج"  فيستيفال  "ماجيكال  بقرية 

الرتفيه والت�ثقيف، واستمتعوا  في مناخ جمع بن 

ــمــســؤولــن بـــاأللـــعـــاب والـــعـــروض  تــحــت إشـــــراف ال

الرتفيهية المتاحة بالقرية. 

               ماجيكال فيستيفال فيللج" يستضيف أطفال "دريمة" ومركز "قطر  
               للتوحد" في يوم ترفيهي ممّيز
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انطالًقا من إسهاماتها في ملف المسؤولية المجتمعية وتعزي�زًا للوعي الصحي، نظمت مجموعة إزدان القابضة حملة 

للتربع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وبدعم خاص من فندق إزدان بالخليج الغربي، وقد شهدت إقبااًل كثيًفا 

من جميع موظفي المجموعة وشركاتها.

ــيـــمـــت الـــحـــمـــلـــة فــــي مــركــز  وقـــــد أقـ

إزدان  بفندق  االحتفاالت والمؤتمرات 

قاعة  توفري  تم  حيث  الغربي  الخليج 

والمعدات  التسهيالت  بجميع  مجهزة 

وتقديم  التربع  عملية  تيسري  أجل  من 

مجموعة من اإلرشادات الطبية التي 

تــخــص الــمــتــربعــن وشــمــلــت الــشــروط 

المتعلقة بأوزانهم والفئات العمرية 

تلقي  وضــرورة  التربع  لها  يجوز  التي 

بالدم  الــتــربع  قبل  المالئمة  التغذية 

األمــراض  مــن  خلوهم  على  والت�أكيد 

الــدم وعــن عدد  المعدية عــن طــريــ�ق 

ساعات النوم المطلوبة قبلها.

وقد شهدت الحملة استجابة واسعة من جميع الشركات واإلدارات التابعة للمجموعة، حيث عربَّ الفري�ق القائم على تنظيم 

الحملة عن فخره واعتزازه بالمشاركة الفعالة لجميع الموظفن ، مؤكدين أن المشاركة في تلك الحملة ت�أتي في إطار 

االسرتاتيجية التي ت�تبناها المجموعة في مجال المسؤولية االجتماعية لالرتقاء بالمجتمع صحًيا وبدنًيا واجتماعًيا وإنسانًيا. 

              مجموعة إزدان القابضة تنظم حملة للتربع بالدم
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المجتمع،  فــي  الصحية  التوعية  لنشر  سعيها  إطــار  فــي 

التابعة  الــشــركــات  إحـــدى  للفنادق  إزدان  شــركــة  ساهمت 

السنوية  الحملة  رعــايــة  فــي  القابضة  إزدان  لمجموعة 

للجمعية  الدعم  تقديم  خالل  من  الثدي  بسرطان  للتوعية 

المجتمعي  الوعي  رفع  بهدف  وذلك  للسرطان،  القطرية 

حول المرض وتعزي�ز جهود ووسائل مكافحته.

بإزدان  وكانت إزدان للفنادق قد أقامت ركنًا خاصًا للشركة 

مـــول ضــمــن جــهــودهــا لنشر الــوعــي الــصــحــي حـــول مــرض 

سرطان الثدي ولتقديم مختلف أنواع الدعم للمصابن به، 

حيث تصب تلك الجهود ضمن أهداف إزدان للفنادق الرامية 

إلى تعزي�ز صحة أفراد المجتمع.

              إزدان للفنادق تشارك في دعم جهود الجمعية القطرية للسرطان



قطاعات االست�ثمار الرئيسية

ملف الجوائز
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شركة إزدان للفنادق تحصد شهادة "HACCP" المعتمدة 
في األمن الغذائي

إزدان للفنادق ممثلة في فندق إزدان تحصل على 
”GOLD CIRCLE AWARD“ جائزة

جمعية قطر الخريية ت�كّرم مجموعة إزدان القابضة

ملف الجوائز
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لمجموعة  التابعة  الشركات  إحــدى  للفنادق  إزدان  شركة  حــازت 

في  عالميًا  المعتمدة   "HACCP" شهادة  على  القابضة  إزدان 

مجال األمن الغذائي من قبل مجموعة "بريو فرييتاس" المعتمدة 

منها  مختلفة  قطاعات  في  متخصصة  جهة   55 من  ألكر  عالميا 

والخدمات  البيئية  االستدامة  وتعزي�ز  الخدماتي  األداء  تطوي�ر 

األمن  منها  متنوعة  مجاالت  في  أيضًا  والمتخصصة  الفندقية، 

وحماية  المجتمعية  والمسؤولية  المهنية  والسالمة  الغذائي 

البيئة وتقديم الحلول الذكية والخدمات عالية الجودة المعتمدة 

عالميًا في شتى القطاعات. 

وقد استطاعت إدارة األغذية والمشروبات بشركة إزدان للفنادق 

أن تحقق الشروط المطلوبة في مجال األمن الغذائي للحصول 

على شهادة االعتماد العالمي مثل اتباع ممارسات صحية في 

في  الجودة  عالية  خدمات  وتوفري  والمشروبات  الغذاء  تخزي�ن 

مجاالت الصحة العامة وسالمة البيئة.

01                   شركة إزدان للفنادق تحصد شهادة "HACCP" المعتمدة في األمن الغذائي

الضيافة والفندقة  المتميزة وقد كان لقطاع  الجوائز  العام بعدد من  القابضة خالل هذا  إزدان  ت�كللت رحلة مجموعة 

النصيب األكرب من جوائز التميز وجودة الخدمة. 

     مقدمة:
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حصدت إزدان للفنادق ممثلة في فندق إزدان 

المقدمة   ”Gold Circle Award“ جــائــزة  على 

الحجز  مــجــال  الــرائــد فــي   ”Agoda“ مــوقــع  مــن 

الفندقي اإللكرتوني حول العالم، وذلك تقديرًا 

والضيافة  الفندقة  قطاع  في  الفعال  لدورها 

الخدمة  مجال  في  المتميز  وأدائها  قطر  في 

الفندقية خالل الفرتة الماضية. وقد تم ت�كريم 

 ”Agoda“ ُممثلي موقع إزدان من قبل  فندق 

بــالــفــنــدق بمنطقة  اأقـــيـــم  ُمــصــغــر  فـــي حــفــل 

إزدان  الغربي حضره ممثلون عن شركة  الخليج 

للفنادق.

                  إزدان للفنادق ممثلة في فندق إزدان تحصل على 
”GOLD CIRCLE AWARD“ 02                  جائزة

كرمت جمعية قطر الخريية ضمن حفلها السنوي مجموعة 

إزدان القابضة، وتسلم السيد عمر اليافعي مدير عام شركة 

المجموعة  عن  نيابة  الت�كريم  درع  باإلنابة  العقارية  إزدان 

ضمن قائمة من أهم المؤسسات والشركات التي شاركت 

على مدار العام باالهتمام بملف المسؤلية المجتمعية.

03                  جمعية قطر الخريية ت�كّرم مجموعة إزدان القابضة 
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01                فرباير

مريم  هايليه   / األثيوبي  الـــوزراء  رئيس  سعادة  استقبل 

ديساليغنه في مكتبه بالعاصمة أديس ابابا سعادة الشيخ 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  اهلل  عبد  بن  ثاني  بن  د.خالد 

مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق له للتباحث حول 

القطري�ن،  األعــمــال  رجــال  أمــام  المتاحة  االست�ثمار  فــرص 

استعرض خالله المشروع المقرتح من قبل مجموعة إزدان 

القابضة إلنشاء مشروع عقاري الستخدامات متنوعة في 

موقع متميز في قلب العاصمة اإلثيوبية أديس ابابا.

فــرص عدة  بعرض  اإلثيوبي  ــوزراء  الـ رئيس  وقــام ســعــادة 

الكبري  الدعم  على  مؤكدا  أثيوبيا  في  متاحة  است�ثمارية 

المقرتح من  المشروع  لهذا  تقديمه  تعتزم حكومته  الذي 

وجه  حيث  تواجهه،  قد  تحديات  أو  عقبات  أيــة  تذليل  خــالل 

سعادته المسئولن المعني�ن بحكومته بالتنسيق الفوري 

التنفيذ في  الوفد من أجل وضع المشروع حيز  مع أعضاء 

أقرب فرصة ممكنة. 

ــادة  ــعــ ــن ســ ــ ــ ــارات واالجـــــتـــــمـــــاعـــــات ب ــ ــ ــزي ــ ــ ــل ــ ــ وتــــ�كــــلــــيــــالً ل

الشيخ د. خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان 

وممثلن  اإلثــيــوبــيــة  الحكومة  رئــيــس  وســعــادة  القابضة 

آخري�ن، وقعت مجموعة إزدان القابضة بمقرها بأبراج إزدان 

المستوى  رفيع  أثيوبي  وفد  مع  تفاهم  مذكرة  بالدوحة 

بتنفيذ  الــبــدء  نحو  العمل  وتـــرية  تسريع  إطـــار  فــي  وذلـــك 

مشروع عقاري متنوع األغراض بالعاصمة األثيوبية أديس 

أبابا. 

وحضر االجتماع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد 

القابضة  إزدان  إدارة مجموعة  ثاني رئيس مجلس  آل  اهلل 

نــائــب رئيس  ثــانــي  آل  ثــانــي  بــن  عبد اهلل  الشيخ  وســعــادة 

العبيدلي  محمد  علي  والسيد  المجموعة،  إدارة  مجلس 

اإلثيوبي  الوفد  ترأس  للمجموعة، فيما  التنفيذي  الرئيس 

أبــابــا و  ســعــادة السيد/ دريــ�بــا كــومــا عــمــدة مدينة أديـــس 

اإلثيوبي  االتصاالت  وزيــ�ر  لينشو  نيغري   / الدكتور  سعادة 

جمهورية  سفري  مــواش  أرغــا  ميسغانو  السيد/  وسعادة 

العام  المدير  ديدفو  سليمان  والسيد/  بالدوحة  إثيوبيا 

لشؤون الشرق األوسط بوزارة الخارجية اإلثيوبية والوفد 

المرافق لهم. 

   إزدان القابضة توقع مذكرة تفاهم مع الجانب اإلثيوبي إلنشاء مجمع  عقاري 
   متعدد االستخدامات وسط أديس ابابا
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02                مارس

أعلنت مجموعة إزدان القابضة خالل مشاركتها في معرض 

 15 إلى   13 الفرتة من  أقيم في  الــذي   2017 سيتي سكيب 

ناصر  بــن  اهلل  عبد  الشيخ  معالي  رعــايــة  تحت   2017 مــارس 

الداخلية  ــ�ر  ووزي الــوزراء  مجلس  رئيس  ثاني،  آل  خليفة  بن 

المرحلة األولـــى مــن مشروع  افــتــ�تــاح  بــالــدولــة، عــن قــرب 

"واحة إزدان" الذي تبلغ مساحته اإلجمالية مليون مرت مربع 

أمام الجمهور، ويت�كون من أربع مراحل وي�بلغ إجمالي عدد 

وحداته 9,346 وحدة سكنية ويقع في منقطة الوكري.

التي  األولــى  المرحلة  تفاصيل  عن  المجموعة  وأفصحت 

حيوية  ومــرافــق  وتجارية  سكنية  وحــدة   2,058 من  ت�ت�ألف 

وت�تميز بمساحات متنوعة.

القابضة  إزدان  مــجــمــوعــة  أفــصــحــت 

التي  السنوية  المالية  نتائجها  عــن 

مليار   1.81 أرباحها  تجاوز  عن  كشفت 

2016م،  الــعــام  بنهاية  قطري  ريــال 

مقابل 1.66 مليار ريال قطري للعام 

بــزيــادة  أي  2015م،  يــســبــقــه  الــــذي 

على  العائد  سجل  فيما   ،%  9 قدرها 

متميزًا  ارتــفــاعــًا  الــمــجــمــوعــة  ســهــم 

إلى  صعد  حيث  الماضي  العام  خــالل 

0.68 ريال قطري مقارنة بـ0.63 ريال 

قطري خالل عام 2015م          

   مشاركة متميزة في فعاليات سيتي سكيب 2017 

   مجموعة إزدان القابضة ت�تجاوز بأرباحها السنوية 1.81 مليار ريال قطري
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    مجموعة إزدان القابضة راع ماسي لمجلة الدانة القطرية

    على هامش معرض سيتي سكيب: إزدان مول شريك في دعم قطاع التجزئة في قطر

العرب�ية  باللغتن  قطر  في  تصدر  التي  الدانة  لمجلة  الماسية  الرعاية  عقد  توقيع  عن  القابضة  إزدان  مجموعة  أعلنت 

واإلنجليزية وذلك في مقر المجموعة بحضور السيد عمر اليافعي المدير العام باإلنابة لشركة إزدان العقارية وعدد من 

مديري ومسؤولي الشركة ومسؤولي مجلة الدانة.

إزدان  لشركة  العام  المدير  عوان  مالك  السيد  ألقى 

مول إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة 

 2017 قطر  سكيب  سيتي  معرض  هامش  على  نــدوة 

وقطاع  العقاري  التطوي�ر  رواد  من  كبري  عدد  بحضور 

عن  الحديث  الــنــدوة  في  تناول  حيث  والـــزوار  التجزئة 

أداء إزدان مول في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع 

التجزئة في قطر إضافة إلى آفاق االزدهار في قطاع 

المراكز التجارية خالل العامن القادمن.

وتضمنت الندوة الحديث عن ثالثة محاور ت�تناول قطاع 

التجزئة في قطر ومستوى التميز الخدمي في إزدان 

الحلم  مبادرة  واألبــرز ركز على  الثالث  والمحور  مول 

في  افت�تاحه  منذ  مــول  إزدان  أطلقها  التي  األخــضــر 

في  نوعها  من  األولــى  المبادرة  وهــي   2013 أبــريــ�ل 

قطر لمركز تجاري.
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إزدان  لمجموعة  الــعــاديــة  العمومية  الجمعية  انــعــقــدت 

بن  ثاني  بن  خالد  الدكتور  الشيخ  سعادة  برئاسة  القابضة 

عبد اهلل آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث أقرت 

ٍ نقدية بنسبة )5%( أي  توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح

بواقع 50 درهمًا لكل سهم.

كما صادقت الجمعية على توصيات مجلس اإلدارة باعتماد 

األربـــاح  وحــســاب  للمجموعة  السنوية  الــعــامــة  الميزانية 

 ،2016 ديسمرب   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  والخسائر 

إلى جانب البنود األخرى على جدول أعمال الجمعية.

     

   عمومية إزدان القابضة تصادق على توزيع أرباح بواقع 50 درهًما لكل سهم

03                أبري�ل  

خالل  القابضة  إزدان  مجموعة  أعلنت 

من  االنتهاء  عن   2017 عــام  إبري�ل  شهر 

الصكوك  مــن  الثانية  الشريحة  تغطية 

دوالر  مــلــيــون   500 بقيمة  اإلســالمــيــة 

ــك بــأجــل 5 ســنــوات، حيث  أمــريــكــي، وذلـ

 %4.875 قــدره  ثابت  بعائد  تسعريها  تم 

في  التغطية  نسبة  بلغت  حيث  سنويًا، 

بها 129 مست�ثمرًا  حدود 240% وشــارك 

عالمية،  مالية  ومــؤســســات  أفـــراد  مــن 

اإلسالمية  الصكوك  برنامج  ضمن  وذلك 

العمومية  الجمعية  الذي صادقت عليه 

 2 قيمتها  إجمالي  والبالغ  للمجموعة 

مليار دوالر.

    إزدان القابضة تصدر الشريحة الثانية من الصكوك اإلسالمية بقيمة 500 مليون دوالر بنجاح



الحصاد السنوي

78

      إزدان العقارية تطلق خدمة "إزدان واتس آب"

"EZDAN EDC - MY BOOK " إزدان العقارية تطلق تطبيق      

إحــــدى  الـــعـــقـــاريـــة  إزدان  ــة  ــركـ شـ أطـــلـــقـــت 

القابضة  إزدان  لمجموعة  التابعة  الشركات 

خطوة  في  وذلك  آب"  واتس  "إزدان  خدمة 

ُتــعــُد األولــــى مــن نــوعــهــا لــشــركــة عــقــاريــة 

تعزي�ز  على  حرصها  من  انطالقا  قطر،  في 

قنوات التواصل مع عمالئها وسعيًا لضمان 

راحتهم.

ــدات  ــوحـ وبـــإمـــكـــان عـــمـــالء ومـــســـتـــ�أجـــري الـ

ــدوحــة  ال فـــي  الــعــقــاريــة  إلزدان  الــســكــنــيــة 

االست�ئجار  في  والراغبن  والوكري  والوكرة 

التواصل مع الشركة بخصوص استفساراتهم 

الت�أجري  طلبات  بخدمات  المتعلقة  بــاألمــور 

والشكاوى  الصيانة  خــدمــات  أو  والتعاقد 

الذكية  الهواتف  تطبيق  خدمة  عرب  وغريها 

الجديدة.

التابعة  الــشــركــات  إحـــدى  الــعــقــاريــة  إزدان  شــركــة  دشــنــت 

 "Ezdan EDC - My Book" لمجموعة إزدان القابضة تطبيق

الذكية  الــهــواتــف  لمستخدمي  الــمــشــرتكــة  الــعــالمــة  ذي 

مجانية  عـــروض  على  الحصول  مــن  العمالء  يمكن  والـــذي 

فنادق،  بن  ما  متنوع  تجاري  منفذ   300 من  ألكــر  مميزة 

البدنية وغريها، حيث  للياقة  ومطاعم، ومقاهي، ومراكز 

يمكن االشــرتاك في الخدمة من خالل متجري آبل وجوجل 

بالي.

تقدمها  التي  الــخــدمــات  مــن  لُتعزز  الخطوة  هــذه  وتــ�أتــي 

شركة إزدان العقارية لعمالئها، إذ يوفر هذا التطبيق 900 

"اشرت واحــدًا واحصل على واحد  بنظام  إلكرتونية  قسيمة 

مجانًا" تشمل باقة متنوعة من المنتجات ت�تضمن األطعمة 

واللياقة  والــصــحــة  التجميلية  والمنتجات  والــمــشــروبــات 

البدنية وخدمات التجزئة والرتفيه، و سيقوم فري�ق العناية 

التطبيق  بالدوحة والوكري بإهداء  بالعمالء بمركزي ساكن 

إلى العمالء الجدد لشركة إزدان العقارية.
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نــظــم فــنــدق ذا كــــريف أحــــد الـــفـــنـــادق الــمــمــلــوكــة 

فــريــ�ق  مــع  بــالــتــعــاون  الــقــابــضــة  إزدان  لمجموعة 

متخصص من مؤسسة حمد الطبية حملة تربع بالدم 

العاملن  فيها  حـــرص  واحـــد  يـــوم  لــمــدة  اســتــمــرت 

بالفندق ونزالئه على المساهمة في هذه الحملة 

وقد شارك فيها عدد كبري من المتربعن. وذلك في 

المسؤولية  مجال  فــي  الفندق  إسهامات  أولــى 

ــالن عن  ــ الــمــجــتــمــعــيــة وخـــدمـــة الــمــجــتــمــع مــنــذ اإلعـ

افت�تاحه الجزئي العام الماضي.

إلقامة  صــالــة  كــريف  ذا  فــنــدق  إدارة  خصصت  وقــد 

التسهيالت  وتوفري  بالدم  بالتربع  الخاصة  الوحدة 

الالزمة للطاقم الطبي التابع لمؤسسة حمد، كما وزعت اإلرشادات والتعليمات على المتربعن وأطعمة مخصصة لحاالت 

اإلشــراف  أعمال  الفندق  طاقم  نظم  بينما  الالزمة  واإلجـــراءات  المتربعن  تسجيل  الطبي  الفري�ق  وتولى  بالدم،  التربع 

وتنظيم صفوف المتربعن.

التابعة لمجموعة إزدان  شارك إزدان مول إحدى الشركات 

نسخته  في  لألغذية  الدولي  قطر  مهرجان  في  القابضة 

الثامنة في الفرتة من 29 مارس إلى 8 أبري�ل 2017 والذي 

اأقــيــم فــي حــديــقــة فــنــدق شــرياتــون جــرانــد الـــدوحـــة، حيث 

اجتذب الجناح المخصص مئات الزوار، وذلك في إطار حرص 

أهم  في  الفعالة  المجتمعية  المشاركة  على  المجموعة 

األحداث والمهرجانات الرتفيهية والثقافية في الدولة.

وقد عرض إزدان مول من خالل الجناح الذي تشارك به في 

التي تم  أنواًعا مختلفة من الخضروات الطازجة  المهرجان 

زراعتها في حديقة المول الخارجية المواجهة للبوابة رقم 

تلك  ُتعد  حيث  العضوية،  المحاصيل  إلنتاج  والمخصصة   )4(

تعمل  الذي   "2022 األخضر  "الحلم  مشروع  من  جزء  البادرة 

عدة  وخاصة  حكومية  جهات  بمشاركة  المول  إدارة  عليه 

وسائل  أنجح  عن  الجمهور  بن  التوعية  نشر  بهدف  وذلك 

المحافظة على موارد البيئة من التلوث والتلف، فضالً عن 

تحقيق ثقافة التنمية المستدامة.

   إزدان مول يشارك في مهرجان قطر الدولي لألغذية 

     فندق "ذا كريف" ينظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية
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احتفلت شركة إزدان مول إحدى الشركات التابعة لمجموعة 

إزدان  الفت�تاح  الرابعة  السنوية  بالذكرى  القابضة  إزدان 

مول الغرافة، حيث قامت بتنظيم حملة مليئة بالفعاليات 

مدار  على  استمرت  تدشينه  بذكرى  لالحتفال  واألنشطة 

أسبوع من 9 وحتى 15 أبري�ل 2017، وذلك في إطار تفاعلها 

مع الجمهور.

لتدشن  الرابعة  للذكرى  التفاعلية  الحملة  اخت�تام  وتــم 

المول بحفل اأقيم بالطابق األرضي بالمول بحضور المدير 

من  ومجموعة  اإلدارة  عن  ممثلن  و  مول  إلزدان  العام 

صفحات  على  والــمــدونــيــ�ن  اإلعــالمــيــة  الشخصيات  أهــم 

والسفارات  الـــوزارات  عن  وممثلن  االجتماعي  التواصل 

المختلفة في الدوحة، 

وتضمنت أنشطة الحملة مقابالت على مدار ثالثة أيام مع 

في  عــوان  مالك  السيد  مول  إزدان  لشركة  العام  المدير 

أماكن سياحية مختلفة في قطر مثل سوق واقف  عدة 

وهدايا  للجمهور  أسئلة  شملت  والــلــؤلــؤة  والكورنيش 

يحبون  تجعلهم  أســبــاب  ألربــعــة  إعطائهم  عند  للفائزي�ن 

زيارة إزدان مول.

     إزدان مول الغرافة يحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لتدشينه
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ٍ بالتيني في فعاليات  شاركت مجموعة إزدان القابضة كراع

حفل جوائز منظمة المدن العرب�ية في دورته الثالثة عشرة 

التي اأقيمت بفندق الفورسيزونز تحت رعاية سعادة السيد 

محمد بن عبد اهلل الرميحي وزي�ر البلدية والبيئة ومشاركة 

والمنظمات  العرب�ية  المدن  ومسؤولي  قــادة  من  لفيف 

اإلقليمية والدولية. 

إزدان  شركة  عــام  مدير  اليافعي  عمر  السيد  تسّلم  وقــد 

درع  والبيئة  البلدية  ــ�ر  وزيـ ســعــادة  مــن  بــاإلنــابــة  العقارية 

وذلك  القابضة  إزدان  مجموعة  عن  ممثالً  بصفته  الت�كريم 

تــقــديــرًا لــمــجــهــودات الــمــجــمــوعــة فــي رعــايــة هـــذا الــحــدث 

سجل  فــي  مميزة  خطوة  الحفل  رعــايــة  ُتعد  حيث  المهم، 

والخدمات  القابضة  بإزدان  الخاص  المجتمعية  المسؤولية 

لدورها  تعزي�زًا  المختلفة  للجهات  تقدمها  التي  المميزة 

الرائد في المجال االجتماعي.

ٍ بالتيني لحفل جوائز منظمة المدن العرب�ية    مجموعة إزدان القابضة راع

04                مايو  

إزدان  لمجموعة  الــعــاديــة  غــري  الــعــامــة  الجمعية  وافــقــت 

مساهمة  شركة  من  الشركة  تحول  على  مبدئيًا  القابضة 

استيفاء  بعد  خــاصــة  مساهمة  شــركــة  إلــى  عــامــة  قطرية 

جميع اإلجراءات المالية والقانونية.

إلعداد  مقيِّمن  بتعي�ن  اإلدارة  مجلس  الجمعية  وفوضت 

التقري�بية  والقيمة  وخصومها  الشركة  بأصول  مالي  بيان 

لــهــا مــع بــيــان الــقــيــمــة الــعــادلــة للسهم كــمــا فــي تــاريــ�خ 

المساهمن  على  البيانات  هذه  عرض  ليتم  2017/4/30م، 

في اجتماع الحق العتمادها.

كما فوضت الجمعية مجلس اإلدارة بإعداد مشروع تعديل 

الموافق  نوعها  مع  ليتوافق  للشركة  األساسي  النظام 

عليه مبدئيًا وهو شركة مساهمة خاصة ليتم عرضه على 

المساهمن في اجتماع الحق العتماده.

مع حق المساهمن المعرتضن على قرار التحول التقدم 

تاري�خ  مــن  يــومــًا   )60( عــن  تزيد  ال  مــدة  خــالل  التخارج  بطلب 

 ، الشركة  تحول  على  المبدئية  بالموافقة  الــقــرار  صــدور 

ويشمل ذلك أيضًا المساهمن الغائبن.

    عمومية إزدان القابضة غري العادية توافق مبدئيًا على تحويلها إلى مساهمة خاصة
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05                يوليو  

     فندق إزدان الخليج الغربي يشارك في فعاليات المعرض الدولي لألعراس وعروض األزياء

      إزدان القابضة تفت�تح باب الت�أجري في المرحلة األولى من "واحة إزدان"

شارك فندق إزدان بالخليج الغربي تحت إدارة شركة إزدان 

للفنادق في فعاليات المعرض الدولي لألعراس وعروض 

الدوحة  اأقيم في مركز  الذي  العاشرة  األزياء في نسخته 

للمعارض والمؤتمرات في الفرتة الممتدة من 18 وحتى 

22 مايو، وذلك بموجب اتفاقية أبرمها الفندق مع شركة 

قطر إكسبو المتخصصة في إدارة الفعاليات المتنوعة.

بسلسلة  القيام  من  مؤخرًا  انتهى  قد  إزدان  فندق  وكان 

من عمليات التطوي�ر المكثفة لمركز االحتفاالت والمؤتمرات 

والــزفــاف  كالمؤتمرات  المتعددة  ــراض  األغـ ذات  بقاعاته 

تلك  سمحت  حــيــث  المختلفة،  االجــتــمــاعــيــة  والــمــنــاســبــات 

وتزويدها  للقاعات  التشغيلية  الــقــدرة  بــزيــادة  العمليات 

الحديثة  الت�كنولوجية  والوسائل  المتطورة  اآلليات  بأحدث 

والديكورات المميزة.

يوليو  شــهــر  خـــالل  الــقــابــضــة  إزدان  مجموعة  أعــلــنــت 

2017 عن فتح باب الت�أجري للمرحلة األولى من مشروع 

حيث  للمجموعة  نقلة  تمثل  خطوة  في  إزدان  واحــة 

يعد المشروع العقاري األكرب من نوعه على مساحة 

تصل إلى مليون مرت مربع وبما يزيد عن 9 آالف وحدة 

والمنشآت  التجارية  الوحدات  مئات  عن  فضالً  سكنية 

للقائمن  فخر  مصدر  تشكل  التي  والخدمية  الرياضية 

على المشروع، كما أعلنت أكاديمية نيوتن الربيطانية 

عن افت�تاح فرعها األول في منطقة الوكرة والوكري 

ضمن المشروع، وكشفت عن فتح باب تسجيل الطالب 

للعام الدراسي 2018-2017.
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التابعة  الــشــركــات  إحـــدى  الــعــقــاريــة  إزدان  شــركــة  دشــنــت 

جديدًا  إلكرتونيًا  نظامًا  مــؤخــرًا  القابضة  إزدان  لمجموعة 

بمركزي خدمة ساكن في منطقتي الدوحة والوكري وذلك 

لقياس مستويات الرضا لدى العمالء واستقبال مالحظاتهم 

ومقرتحاتهم لتيسري سبل التواصل معهم.

جديدة  متعددة  قنوات  تدشن  إلى  الخطوة  تلك  وتهدف 

نطاق  على  العقارية  إزدان  عــمــالء  قــاعــدة  مــع  للتواصل 

العرب�ية  باللغتن  تــصــدران  بنسختن  النظام  ويتاح  واســع، 

استبيانات  ت�تضمن  إلكرتونية  شاشة  خالل  من  واإلنجليزية 

الشركة،  تقدمها  التي  الخدمات  عن  العمالء  رضــا  لتقي�يم 

مالحظات  أو  مقرتحات  أي  إرسالهم  إمكانية  إلــى  إضافة 

المرافق  أو  الصيانة  خدمات  من  أي  على  استفسارات  أو 

بالوحدات السكنية.

    شركة إزدان العقارية تطلق نظامًا إلكرتونيًا جديدًا لتعزي�ز التواصل مع السكان

06                أغسطس  

التي  البيئية  بالتنمية  االهتمام  إطــار  فــي 

 2030 الوطنية  الــرؤيــة  دعــائــم  إحـــدى  تعترب 

لدولة قطر، خصصت مجموعة إزدان القابضة 

نسبة " 35% " من المشروع للمناطق الخضراء 

أي ما يعادل 350 ألف مرت مربع تقري�بًا من بن 

مساحته اإلجمالية المقدرة بنحو مليون مرت 

المزروعة  المناطق  ت�تمثل في  والتي  مربع 

ــواٍد ريــاضــيــة يصل  والــمــشــّجــرة إضــافــة إلــى نـ

عددها إلى 14 ناٍد وملعبًا.

يأتي ذلك بالتوافق مع رؤية مجموعة إزدان 

مالئمة  مساكن  توفري  إلى  الرامية  القابضة 

إي�جابية  روحــًا  وتضفي  طبيعية  ببيئة  محاطة 

لجميع قاطني الواحة، فضالً عن اعتماد المجموعة لنمط األلوان المتعددة للواجهات الخارجية للمباني التي ت�تميز بطابع 

أوروبي مما يمنح قاطني الوحدات السكنية تجربة مفعمة باالستمتاع والراحة والسكينة والتفاؤل.

     إزدان العقارية تعلن عن تفاصيل المساحات الخضراء في مشروع واحة إزدان
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07                سبتمرب   

 حصدت مجموعة إزدان القابضة المركز الثاني في قائمة أكرب الشركات العاملة في القطاع العقاري في العالم العربي 

القطاع  العاملة في هذا  الشركات  األوسط ألقوى  الشرق  "فوربس"  تجريه مجلة  الذي  السنوي  التقي�يم  وذلك ضمن 

باعتباره من أهم القطاعات التي تشهد نموا متسارعًا في المنطقة.

وتبوأت مجموعة إزدان القابضة المركز الثاني في قائمة أقوى الشركات المدرجة في أسواق المال في العالم العربي.

    مجموعة إزدان القابضة ثاني أكرب شركة عقارية في العالم العربي خالل 2017



قطاعات االست�ثمار الرئيسية

تقري�ر المدققني والبيانات المالية



 تقري�ر مراقبي الحسابات المستقلني

    بيان الدخل الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017

    بيان التغريات في حقوق المساهمني الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017

    بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمرب 2017

     بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017

    بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017

تقري�ر المدققني والبيانات المالية
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      تقري�ر مراقبي الحسابات المستقلني

الرأي  

)يشار  التابعة  وشركاتها  )"الشركة"(  ش.م.ق.  القابضة  إزدان  لمجموعة  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  دققنا  لقد 
ت�تضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمرب 2017 وبيان الدخل الموحد،  بــ "المجموعة"( والتي  إليهم جميعًا 
للسنة  الموحد  النقدية  التدفقات  وبيان  الموحد،  المساهمن  التغريات في حقوق  وبيان  الموحد،  الشامل  الدخل  وبيان 

المنتهية في ذلك التاري�خ، وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ت�تضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. 

في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي الموحد للمجموعة 
كما في 31 ديسمرب 2017 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاري�خ وفقًا 

.)IFRSs( للمعاي�ري الدولية للتقاري�ر المالية

أساس الرأي  

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا للمعاي�ري الدولية للتدقيق )ISAs(. وي�رد الحقًا في هذا التقري�ر بيان لمسؤولياتنا بموجب تلك 
المعاي�ري في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة. وفقًا لمعاي�ري أخالقيات المحاسبن 
المهني�ن الصادرة عن مجلس المعاي�ري األخالقية الدولية )IEBSA Code(، فإننا كيان مستقل عن المجموعة، وقد قمنا بتبلية 
مسؤولياتنا األخالقية األخرى المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة وفقًا للمتطلبات المهنية ذات الصلة في دولة 
قطر، وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لمعاي�ري أخالقيات المحاسبن المهني�ن الصادرة عن مجلس المعاي�ري 

األخالقية الدولية. في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسًا مالئمًا يمكننا من إبداء رأينا.   

أمور التدقيق الهامة   

إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق، في تقديرنا المهني، هي تلك األمور األكر أهمية خالل تدقيق البيانات المالية 
الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور خالل تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي ت�كوي�ن رأينا حولها، 
أعمال  األمــور خالل  أمر من هذه  تناول كل  لكيفية  يلي وصف  األمــور. وفيما  بشأن هذه  رأيــًا منفصالً  نقدم  كما وأننا ال 

التدقيق. 

لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من هذا 
التقري�ر فيما يتعلق بهذه األمور. وبناًء عليه، تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى االستجابة 
لتقي�يمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. تقدم نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك 

اإلجراءات المتخذة لمعالجة األمور الموضحة أدناه، أساسًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

       األمور الهامة حول أعمال التدقيق

تقي�يم االست�ثمارات العقارية: 

تقوم المجموعة بتسجيل است�ثمارتها العقارية بالقيمة العادلة مع إدراج التغريات في القيمة العادلة في بيان الدخل 
الشامل الموحد. يتم تحديد القيمة العادلة من قبل مثمنن خارجي�ن معينن من قبل اإلدارة. ويتم إجراء هذه التقي�يمات 

استنادًا إلى بعض التقديرات مثل إي�رادات الت�أجري، ومعدالت اإلشغال، وأسعار الخصم، ومؤشرات السوق. 

وحيث أن االست�ثمارات العقارية تمثل 91 % من إجمالي موجودات المجموعة وأن عملية تقي�يمها ت�تضمن إجراء عمليات 
حسابية مستندة إلى التقديرات، لذلك اعتربنا تقي�يم االست�ثمارات العقارية أحد أمور التدقيق الهامة. 

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي: 

تقي�يم موضوعية واستقاللية وخربة المثمن الخارجي المعن من قبل اإلدارة.   •

فحص دقة واكتمال البيانات الهامة المستخدمة كمدخالت للتقي�يم.   •

تقي�يم مدى مالءمة االفرتاضات والطرق الهامة المستخدمة من قبل المثمنن من خالل مقارنتها بالسنوات السابقة   •
والممارسات المتبعة بالسوق. 

االستعانة بالخبري الداخلي ضمن فري�ق عملنا لتقي�يم مدى  مالءمة التقديرات الهامة المستخدمة من قبل المثمن الخارجي،   •
وذلك بمقارنة التقديرات المستخدمة مع المعلومات الداخلية والخارجية. 

تقي�يم مدى كفاية واكتمال اإلفصاحات حول تقي�يم االست�ثمارات العقارية الواردة باإليضاح 12 حول البيانات المالية الموحدة.  •
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اإلنخفاض في قيمة الموجودات المتاحة للبيع: 

كما هو مبن في اإليضاح 11 حول البيانات المالية الموحدة، ت�ت�كون الموجودات المالية المتاحة للبيع لدى المجموعة من 
أسهم مدرجة، وأسهم غري مدرجة. األسهم المدرجة مسجلة بالقيمة السوقية استنادًا إلى األسعار المعلنة في بورصة 

قطر في تاري�خ كل تقري�ر للمركز المالي.

ت�تطلب المعاي�ري الدولية للتقاري�ر المالية إجراء تقي�يم في تاري�خ المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
وجود انخفاض في قيمة أحد االست�ثمارات أو مجموعة من االست�ثمارات. في حالة است�ثمارات األسهم المصنفة كمتاحة 
ت�كلفته.  للبيع، فإن الدليل الموضوعي يشمل انخفاض كبري أو لفرتة طويلة في القيمة العادلة لالست�ثمار إلى أقل من 
"اإلنخفاض الكبري" يتم تقي�يمه مقابل الت�كلفة األصلية لالست�ثمار و"الفرتة الطويلة" تقاس مقابل الفرتة التي كانت فيها 

القيمة العادلة أقل من ت�كلفة  االست�ثمار.

تبيان مؤشر اإلنخفاض في القيمة وتحديد ما هو "إنخفاض كبري" أو "لفرتة طويلة" يتطلب تقدير من قبل اإلدارة. عند القيام 
بهذه التقديرات تقوم اإلدارة بتقدير، ضمن عوامل أخرى، مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة لالست�ثمار ألقل من الت�كلفة.

ونظرًا الستخدام الحكم الشخصي في تحديد مؤشرات انخفاض القيمة واستخدام التقديرات واالفرتاضات في قياس خسائر 
انخفاض القيمة وحجم رصيد الحساب، لذلك اعتربنا هذه المسألة أحد أمور التدقيق الهامة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:

مراجعة تقي�يم اإلدارة لإلنخفاض في قيمة االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع للتحقق من وجود دليل موضوعي على   •
اإلنخفاض في قيمة هذه الموجودات.

كما قمنا بإعادة إحتساب اإلنخفاض في القيمة لتقي�يم فيما إذا كان اإلنخفاض في قيمة اإلست�ثمارات المتاحة للبيع قد   •
تم وفقًا لمتطلبات المعاي�ري الدولية التقاري�ر المالية.

الدولية  المعاي�ري  مع  وتوافقها  كفايتها  مدى  لتقي�يم  الموحدة  المالية  البيانات  حول  الصلة  ذات  اإلفصاحات  مراجعة   •
للتقاري�ر المالية. المع

معلومات أخرى   

ت�ت�كون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقري�ر السنوي للمجموعة لعام 2017، ولكنها ال تشمل البيانات 
المالية الموحدة وتقري�ر مراقبي الحسابـات حـولها. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. يتوقع أن يكون التقري�ر 
المالية  البيانات  حول  رأينا  إن  هذا.  الحسابات  مراقبي  تقري�ر  تاري�خ  بعد  لالستخدام  متاحًا   2017 لعام  للمجموعة  السنوي 

الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى، وال نبدي أي شكل من أشكال الت�أكيد حولها.

فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى واألخذ في 
المعلومات  أو  الموحدة  المالية  البيانات  ت�تماشي بصورة مادية مع  المعلومات ال  إذا كانت هذه  االعتبار، خالل ذلك، ما 
التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق، أو أنها تبدو كأخطاء مادية. في حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي، بناء على أعمال 
التدقيق التي قمنا بها، فإن علينا إدراج تلك الوقائع في تقري�رنا. ليس لدينا ما يستوجب إدراجه في تقري�رنا فيما يتعلق 

بهذا الشأن.  

مسؤولية اإلدارة واألشخاص المكلفني بالحوكمة حول البيانات المالية الموحدة   

إن مسؤولية اإلدارة هي إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعاي�ري الدولية للتقاري�ر المالية، 
وهو كذلك مسؤول عن إجراءات الرقابة الداخلية التي يراها مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من 

األخطاء المادية، سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة ت�كون اإلدارة مسؤولة عن تقي�يم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها وفقًا 
لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح، عند الحاجة، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ االستمرارية 

المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها، أو ليس لديها بديل واقعي غري ذلك.  

ت�تمثل مسؤولية األشخاص الملكفن بالحوكمة في اإلشراف على عملية إعداد التقاري�ر المالية للمجموعة. 
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مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة    

ت�تمثل أهدافنا في الحصول على ت�أكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة ككل خالية من األخطاء المادية، سواء الناتجة عن 
احتيال أو خطأ، وكذلك إصدار تقري�ر مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن الت�أكيد المعقول هو ت�أكيد عالي المستوى، ولكنه ال يعد 
ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعاي�ري الدولية للتدقيق )ISAs( سوف تقوم دائمًا بتبيان األخطاء المادية 
عند وقوعها. قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وتعترب األخطاء مادية، بصورة فردية أو إجمالية، إذا كان من المحتمل أن تؤثر 

على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة. 

وكجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعاي�ري الدولية للتدقيق )ISAs(، فإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على التزامنا 
المهني خالل جميع مراحل التدقيق. كما قمنا أيضًا بما يلي:

•  تحديد وتقي�يم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواًء الناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم والقيام بإجراءات 
التدقيق استجابة لهذه المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساسًا إلبداء رأينا. تعد مخاطر عدم 
تبيان األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ، حيث قد يشمل االحتيال التواطؤ أو التزوي�ر أو 

الحذف المتعمد أو العرض الخاطئ أو تجاوز الرقابة الداخلية.

•  فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة 
الرقابة الداخلية للمجموعة.

•  تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من 
قبل اإلدارة.

•  إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، بناًء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، وكذلك 
تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. 
في حال اتضح لنا وجود شك مادي، فإن علينا لفت االنتباه في تقري�ر مراقب الحسابات إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات 
المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات غري كافية. كما وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم 
الحصول عليها حتى تاري�خ التقري�ر. ومع ذلك قد تؤدي أحداث أو ظروف مستقبيلة إلى عدم استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ 

االستمرارية.

تقي�يم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك االفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية   •
الموحدة تظهر المعامالت واألحداث الهامة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية لشركات المجموعة أو األنشطة التجارية للمجموعة إلبداء رأي حول   •
البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال التدقيق للمجموعة، ونبقى نحن فقط مسؤولون 

عن رأينا حول أعمال التدقيق.

قمنا بالتواصل مع األشخاص المكلفن بالحوكمة فيما يتعلق، إلى جانب أمور أخرى، بنطاق العمل المحدد وتوقيت التدقيق ونتائج 
أعمال التدقيق الهامة، بما في ذلك أوجه القصور المادية في الرقابة الداخلية والتي قمنا بتحديدها خالل أعمال التدقيق.

وقمنا  باالستقاللية،  يتعلق  فيما  األخالقية  بمسؤولياتنا  التزمنا  قد  بأننا  يفيد  بالحوكمة  المكلفن  لألشخاص  بيانًا  نقدم  كما 
بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا، وكذلك تقديم اإلجراءات الوقائية ذات الصلة 

عند الضرورة. 

ومن بن األمور التي تم التواصل حولها مع األشخاص المكلفن بالحوكمة، قمنا بتحديد األمور التي تعد أكر أهمية خالل تدقيق 
تقري�ر مراقب  األمور في  ببيان هذه  الهامة. ونقوم  التدقيق  أمور  نعتربها  الحالية وبالتالي  للفرتة  الموحدة  المالية  البيانات 
الحسابات، إال في حال وجود قانون أو تعليمات تمنع اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو عندما نقرر، في حاالت است�ثنائية للغاية، 

أنه ال يجب اإلفصاح عن أمر في تقري�رنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية لذلك أهداف المصلحة العامة من االفصاح. 

  تقري�ر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد وفقًا لألصول المرعية، وأن البيانات المالية تراعي 
المعلومات  كافة  على  حصلنا  لقد  للشركة.  األساسي  والنظام   2015 لسنة   11 رقــم  القطري  التجاري  الشركات  قانون  أحكام 
القانون  ألحكام  مخالفات  أية  السنة  خالل  تقع  لم  واعتقادنا  علمنا  وحسب  تدقيقنا،  ألغــراض  ضرورية  رأيناها  التي  وااليضاحات 

المذكور أعاله أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على المركز المالي للمجموعة أو أدائها المالي. 

عن إرنست وي�ونـــــــغ
زيـــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــادر

سجل مراقبي الحسابات رقم 258
الدوحة في 24 يناير 2018
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2017

الف ريال قطري

2016

الف ريال قطري

الموجودات 

371,120426,177نقد وأرصدة لدى البنوك

307,313353,581ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

22,26519,208مخزون

2,470,9536,553,307موجودات مالية متاحة للبيع

43,819,78538,919,798إست�ثمارات عقارية

1,425,9073,279,040إست�ثمارات في شركات زميلة وشركات المشروع

832,41341,756عقارات ومعدات

235,925-موجودات غري ملموسة

49,249,75649,828,792إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات

2,822,4313,328,171ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

16,270,46115,926,929صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

19,092,89219,255,100إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية 

26,524,96726,524,967رأس المال

1,572,6781,403,358إحتياطي قانوني 

17,326329,580إحتياطيات القيمة العادلة 

1541,954إحتياطي تحوي�ل عمالت اجنبية

2,037,6021,882,299أرباح مدورة 

30,152,72730,142,158إجمالي حقوق المساهمني بالشركة األم

4,137431,534حقوق غري مسيطرة

30,156,86430,573,692إجمالي حقوق المساهمني 

49,249,75649,828,792إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمني 

    بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمرب 2017
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2017

الف ريال قطري

2016

الف ريال قطري

1,487,5551,605,044إي�رادات إي�جارات

241,848226,892توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

500,221755,976صافي الربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

177,777210,334صافي الربح من بيع إست�ثمارات في شركات زميلة

228,76983,549إي�رادات تشغيلية أخرى

)336,135()352,763(مصاريف تشغيلية

2,283,4072,545,660الربح التشغيلي للسنة

141,354189,804الحصة من نتائج  شركات زميلة وشركات المشروع

41,241-ربح من االستحواذ على شركة تابعة

37,371-ربح من االستحواذ على شركة زميلة 

)28,173(427,748ربح / )خسارة( إعادة تقي�يم إست�ثمارات عقارية

57,46115,569إي�رادات أخرى 

-)33,895(خسارة من استبعاد شركات تابعة

)297,882()241,984(مصاريف عمومية وإدارية 

)14,696()15,596(إستهالك 

)51,286()67,487(خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

-)162,194(خسائر االنخفاض في قيمة است�ثمارات في شركات زميلة

)623,253()703,264(ت�كاليف التموي�ل 

1,685,5501,814,355ربح السنة من العمليات المستمرة

العمليات غري المستمرة

)9,411()3,549(خسائر السنة من العمليات غري المستمرة

1,682,0011,804,944ربح السنة

عائد إلى:

1,693,2011,812,456المساهمن بالشركة األم

)7,512()11,200(حقوق غري مسيطرة

1,682,0011,804,944

0,640,68العائد االساسي والمعدل للسهم من األرباح 

0,640,69العائد االساسي والمعدل  للسهم من أرباح العمليات المستمرة 

    بيان الدخل الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017
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2017

الف ريال قطري

2016

الف ريال قطري

1,682,0011,804,944ربح السنة

إي�رادات شاملة أخرى

إي�رادات شاملة أخرى سيتم تحويلها للربح أو الخسارة في الفرتات الالحقة

)283,232()326,785(صافي الخسارة من موجودات مالية متاحة للبيع

17,1986,267الربح من تحوطات التدفقات النقدية

986)2,667(حصة من صافي الحركة في إحتياطي إعادة تقي�يم في الشركات الزميلة

-)1,800(الحركة في احتياطي تحوي�ل عمالت أجنبية

)275,979()314,054(إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للسنة

1,367,9471,528,965إجمالي الدخل الشامل للسنة

عائد إلى:

1,379,1471,536,477المساهمن بالشركة األم

)7,512()11,200(حقوق غري مسيطرة

1,367,9471,528,965

     بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017
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    بيان التغريات في حقوق المساهمني الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017
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2017

الف ريال قطري

2016

الف ريال قطري
األنشطة التشغيلية:

1,682,0011,804,944ربح السنة
تعديالت للبنود التالية:

28,173)427,748()ربح( خسارة إعادة تقي�يم إست�ثمارات عقارية 
15,59615,732إستهالك

)41,241(-ربح من االستحواذ على شركة تابعة
)37,371(-ربح من االستحواذ على شركة زميلة 

-33,895خسارة من إستبعاد شركات تابعة 
11,63511,426مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفن

)193,198()141,354(الحصة من نتائج  شركات زميلة وشركات المشروع
1,56537,552مخصص إنخفاض ذمم مدينة 

-4,683مخصص المخزون
-)9,391(عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة 

-)171,971(تعويضات حكومية
67,48751,286خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

-162,194خسائر انخفاض قيمة است�ثمار في شركات زميلة
)12,599()42,872(أرباح حسابات بنوك إسالمية 

)755,976()500,221(صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع
)210,334()177,777(صافي أرباح من بيع است�ثمارات في شركات زميلة

703,264623,253ت�كاليف التموي�ل 
1,210,9861,321,647

التغريات في رأس المال العامل:
69,509189,181ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا

1,072)7,740(مخزون
221,8061,216,864ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

1,494,5612,728,764النقد من األنشطة التشغيلية
)2,647()7,569(مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفن

1,486,9922,726,117صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االست�ثمارية
)29,524()32,309(شراء عقارات ومعدات

)1,853,213()254,459(مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية
)151,306()3,064,117(مدفوعات لشراء است�ثمارات عقارية مكتملة

)4,290,020()300,261(شراء موجودات مالية متاحة للبيع
3,171,3503,729,654متحصالت من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

533,210586,724متحصالت من بيع إست�ثمارات في شركات زميلة
)342,451(-شراء است�ثمارات في شركات زميلة وشركات المشروع

)151,766(-استحواذ على شركه تابعه بصافي النقد المكتسب
109,624205,633توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

42,87215,329أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة
)1,582()1,465(صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

)2,282,522(204,445صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االست�ثمارية 
األنشطة التمويلية 

1,992,8653,821,699متحصالت من صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية
)3,522,113()2,402,140(مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

)937,088()952,379(توزيعات أرباح مدفوعة
)1,313()384,505(صافي الحركة في حقوق غري مسيطرة

)638,815()1,746,159(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
)195,220()54,722(صافي النقص في النقد وما في حكمه 

-)1,800(صافي فروق صرف العمالت األجنبية
423,072618,292النقد وما في حكمه في 1 يناير 

366,550423,072النقد وما في حكمه في 31 ديسمرب 

    بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2017




