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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليما،

�ل�سادة �مل�ساهمون �لكر�م 

�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،، 

لقـــد متكنـــت جمموعـــة �إزد�ن �لقاب�سة خالل عام 2012 من زيـــادة �سافـي �أرباحها من 345 مليون ريال قطري فـي عام 2011 لي�سل �إىل 408 مليون ريال قطـــري فـي عام 2012  حمققة بذلك زيادة وقدرها 63 

مليون ريال قطري ومتثل هذه �لزيادة ما ن�سبته 18 % مقارنة بعام 2011.

 وبناء عليه فقد �أو�سى جمل�س �الد�رة بتوزيع �أرباح نقدية 1.3% على �مل�ساهمني �أي )بو�قع 13درهما لكل �سهم( متهيدً� لرفعها و�قر�رها فـي �جلمعية �لعمومية �ملقرر عقدها فـي 2013/4/7م .

روؤية وا�سحة وا�سرتاتيجية ناجحة

�ل�سادة �مل�ساهمون �لكر�م 

�إن جمموعـــة �إزد�ن �لقاب�ســـة تو��سل �ل�ســـر فـي حتقيق روؤيتها �لو��سحة وتطبيق ��سرت�تيجيتها �لناجحة �لتي توفق ما بني حتقيق �لربحية للم�ساهمني ومو�كبة �لروؤية �لوطنية و�الإ�سرت�تيجية �لتنموية للدولة، من 

خالل م�ساريعها �لتي �أحدثت نقلة نوعية فـي �ل�سوق �لعقاري فـي قطر و و�سعت �ملزيد من �خليار�ت �لتي تلبي �الحتياجات �ملتز�يدة فـي �ل�سوق �لقطرية.

كما ال يخفى على �أحد، ما حققته جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة من �لتطور و�لنمو �مل�ستد�م خالل �لعام �ملن�سرم من خالل تنويع �ال�ستثمار�ت و�الأن�سطة �لتجارية بعد حتولها �إىل قاب�سة، �الأمر �لذي �أثر �إيجابًا على 

م�سلحة �مل�ساهمني وعاد بالربحية على �ملجموعة.

م�سرية االجناز

�ل�سادة �مل�ساهمون �لكر�م 

�إن �لتطور �لذي �ســـهدته جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة فـي عام 2012 بتحولها من �ســـركة عقارية �إىل جمموعة قاب�ســـة عرب �سر�ء جمموعة من �ل�سركات �مل�ســـتهدفة �إمنا يعك�س �لفكر �ال�ستثماري �لناجح للمجموعة 

وي�سكل فر�سة حقيقية لالإ�ستفادة من ما ت�سهده دولة قطر من منو و�زدهار على خمتلف �الأ�سعدة. 
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�ل�شيخ �لدكتور / خالد بن ثاين �آل ثاين

رئي�س جمل�س �لإد�رة

 �إن �ســـعي جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة ملو�كبة �لتطور و�الزدهار دفعها �إىل تنويع ��ســـتثمار�تها فـي عدة قطاعات لي�ســـكل ذلك متانة �قوى للمجموعة ويجعلها �قدر على مو�جهة �ملخاطر ولذلك فقد قامت ب�سر�ء عدد )15( �سركة 

)�س.�س.و( ت�سم �أ�سهم بنوك، �سركات تاأمني �سحية، �عالم، ومعظمها �أ�سهم مدرجة فـي بور�سة قطر مما حقق ربحية كبرة للم�ساهمني ومتانة �أقوى للمجموعة وذلك من خالل تنويع حمفظتها �ال�ستثمارية.

وقد و��سلت �ملجموعة �لعمل وفق ��سرت�تيجيتها �لناجحة حمققة �ملزيد من �الأرباح على م�ستوى �لعمليات �لت�سغيلية �ملختلفة . 

�خلطط �مل�شتقبلية

�ل�سادة �مل�ساهمون �لكر�م 

تو��ســـل جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة تنفيذ م�ســـاريعها �لعقارية �ملختلفة �لهادفة �إىل تهيئة �ملزيد من �خليار�ت �لتي تلبي �الحتياجات �ملتز�يدة فـي �ل�ســـوق �لقطري، م�ســـتعينة مبالءتها �ملالية �لتي منت وتعاظمت بعد حتولها �إىل 

قاب�سة وذلك لتد�سني �مل�ساريع �لقائمة �لتي حتقق روؤية �لدولة �لتنموية و�ال�سرت�تيجية .

ويف هذ� �ل�سياق ت�ستعد �ملجموعة لبناء و��ستكمال عدد من �الأبر�ج فـي منطقة �لدفنة و�لتي �ستحدث نقلة نوعية فـي �ل�سوق �لعقاري فـي قطر فقد بد�أت باإجناز وت�سييد بع�س هـذه �الأبر�ج كربج و�يت �سكوير وبـرج �آل عبد�لوهاب 

وتخطط  قريبا لتد�سني �أبر�ج �أخرى كاأبر�ج �آ�سيا مما �سي�سكل تطور� مهما بالن�سبة للمجموعة ويعزز ح�سورها بقوة على �ل�ساحة �لعقارية.

ودعما لتنويع �ال�ســـتثمار�ت وتقدمي ��ســـافة نوعية لالقت�ســـاد �لقطري وبعد �أن دخلت �ملجموعة بقوة فـي جمال �د�رة �الأ�ســـو�ق و�ملوالت من خالل �ســـركة »�إزد�ن مول« فاإن �ملجموعة ت�ستعد الفتتاح مول �إزد�ن �لو�قع فـي منطقة 

�لغر�فة فـي �سهر مايو من �لعام �حلايل ��سافة �إىل مول �إزد�ن )2( �لو�قع فـي مدينة �لوكرة فـي �لعام 2014 ومول �إزد�ن )3( �لو�قع فـي مدينة �لوكر فـي �لعام 2015، وما �سيعود بالفائدة على �مل�ساهمني وي�سب فـي �الجتاه 

�ل�سحيح لروؤية دولة قطر.

فـي �خلتام ي�ســـرين �أن �أرفع �أ�ســـمى �آيات �ل�ســـكر و�لعرفان �إىل ح�ســـرة �ســـاحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمر �لبالد �ملفدى، و�إىل �سمو �ل�ســـيخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل �لعهد �الأمني حفظهما �هلل، على رعايتهما 

لنه�ســـة قطر وتقدمها، كما �أتقدم بال�ســـكر �جلزيل �إىل جمل�س �إد�رة �ملجموعة و�إىل �الإد�رة �لتنفيذية للمجموعة و�إىل جميع �ملوظفني على �جلهد �لذي يبذلونه لرفعة وتقدم �ملجموعة ، كما ن�ســـكر �ل�ســـادة م�ســـاهمي �ملجموعة 

على ثقتهم بنا وباهلل �لتوفيق.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليما،

تو��ســـل جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة م�ســـرتها يف حتقيق جناحات متو��ســـلة من �ســـنة الخرى بحيث �أ�سبحت �ليوم و�حدة من �كرب �ل�ســـركات �لعقارية باملنطقة، عالوة على �أنها �أكرب �ســـانع و م�سغل للعقار�ت 

بدولة قطر باأق�ســـامه �ملختلفة �ســـكني ، موالت و مكاتب جتارية ، و فنادق و�ســـقق فندقية خمدومة.ففي �لعام 2013 �ستد�ســـــن �ملجموعــة ع�ســـــرة قرى ت�سـم خم�ســـة �الف وحــدة �سكنيــة تقريبــا ) فلل، �سقق، 

�ستوديوهات( . 

كما �ســـيتم ب�ســـهر مايو 2013 �فتتاح مول �إزد�ن – �لغر�فة �لذي يقع على م�ســـاحة �أر�س قدرها �أربع و �ســـتون �لف مرت مربع، و ي�سم 60 ماركة جتارية جديدة تدخل الأول مرة �إىل �ل�سوق �لقطري ، كما �سيتم - 

باذن �هلل - ب�سهر يوليو من �لعام �ملذكور �فتتاح فندق جديد للمجموعة مبوقع متميز على �سارع �ل�سمال �لرئي�سي ي�سم �كرث من 200 غرفة باال�سافة �إىل 170 فيال فندقية خمدومة.

�إن �أهم �أ�سباب جناح �ملجموعة يف تنفيذ �مل�ساريع �لعقارية و تد�سينها بال�سوق �لقطري بالتو�ريخ �ملحددة يرجع بعد – توفيق �هلل – �إىل �عتماد �ملجموعة و�تباعها روؤية و��سحة و �أهد�ف حمددة تتما�سى �إىل 

حد كبر مع روؤية دولة قطرللعقد�لقادم ، هذ� باال�سافة �إىل �لدعم �ملتو��سل من جمل�س �د�رة �ملجموعة باال�سافة �إىل �ملتابعة �مل�ستمرة و �حلثيثة من �الد�رة �لتنفيذية على تنفيذ �خلطط و �مل�ساريع و تقييم 

�الو�ساع �أوال باأول.

و موؤخرً� ... مت تعديل �لنظام �الأ�سا�ســـي للمجموعة وذلك با�ســـافة �أن�ســـطة ��ستثمارية جديدة لها ، حيث ��سرتت �ملجموعة بنهاية �لربع �لثالث من �لعام 2012 حمفظة ��ستثمارية ت�سم �أ�سهم ل�سركات مدرجة 

و غر مدرجة ببور�سة قطر موزعة على �أربع قطاعات رئي�سية :

1- �لبنوك و �مل�سارف �ال�سالمية

2- �لتاأمني �الإ�سالمي 

3- �لرعاية �لطبية

4- �ل�سحافة و �العالم
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وهذ� �لتطور يف تنويع �ال�ستثمار�ت للمجموعة يرجع �إىل �لرغبة يف تنويع �ال�ستثمار�ت و عدم �لرتكيز يف قطاع و�حد و ت�ستيت �ملخاطر.

�أما على �ل�سعيد �ملايل فقد منت �أ�سول �ملجموعة من 32 مليار ريال عام 2011 �إىل 38 مليار عام 2012، كما �رتفع �سافـي �الأرباح �إىل 408 مليون ريال فـي عام 2012 مقارنة ب 345 فـي عام 2011 مما 

ميثل �رتفاعا بن�سبة 18% كما �أن توقعاتنا لل�سنة �ملالية 2013 متفائلة جد� �إذ نتوقع حتقيق قفزة كبرة فـي �الرباح وذلك من و�قع �مل�ساريع �لتي �سيتم �فتتاحها بال�سنة �ملذكورة .

�إن م�ســـتقبل جمموعة �إزد�ن م�ســـرق –باإذن �هلل – و �ستو��ســـل �ملجموعة م�ســـرتها نحو حتقيق �الإجناز�ت و �لنجاحات �ملتو��ســـلة معتمدة فـي ذلك على توفيق �هلل ثم على م�ســـاندتكم و دعمكم �ملتو��ســـل 

لها كما يطيب يل �أن �أتقدم بال�ســـكر �جلزيل ملجل�س �إد�رة �ملجموعة لتعاونه و م�ســـاندته �لد�ئمة لالإد�رة �لتنفيذية كما �أخ�س بال�ســـكر �إد�ري و موظفي �ملجموعة ملا بذلوه و يبذلونه من جهد لتحقيق روؤية 

و��سرت�تيجية و �أهد�ف �ملجموعة . 

عـــلـي مـحــمـد �لعبــــيـدلـي

 �لرئي�س �لتنفيذي للمجموعة
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تنق�شم �لأن�شطة �لرئي�شية للمجموعة �إىل ق�شمني �أ�شا�شيني:-

اأواًل :

�ل�شتثمار �لعقاري

وميثل حاليا 86% من اإجمايل اأ�شول املجموعة وي�شمل الأن�شطة العقارية التالية :

مولت ومراكز جتارية )جتاري( %15	•

فنادق و�شقق مفرو�شة )�شيافة( %20	•

جممعات �شكنية )�شكني( %65	•

�مل�شاريع �لعقارية للمجموعة 

عقارات منتهية البناء )45 م�شروع(	•

م�شاريع حتت التنفيذ و�شينتهي اآخرها مبنت�شف 2014 )12 م�شروع(	•

اأرا�شي خالء �شيتم تطويرها من منت�شف 2013 اإىل 2018 )31 م�شروع(	•

ثالث م�شاريع مت ال�شرتاك مع مالكي الأرا�شي فيها ومتتلك اإزدان القاب�شة الثلث	•

ثانيًا:�لتملك بال�شركات

�أ- �شركات مملوكة بن�شبة %100

تتبع جمموعة اإزدان القاب�شة قبل حتولها من �شركة عقارية اإىل جمموعة قاب�شة ثالث �شركات تخت�ص كل منها مبجموعة من الأن�شطة املختلفة بهدف ال�شتفادة من اخلربات 

الرتاكمية التي تنتج عن هذا التخ�ش�ص ومبا يحقق التكاملية بينهما وهذه ال�شركات هي :
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�شركة �إزد�ن للأجنحة �لفندقية

تقدم �شركة اإزدان لالأجنحة الفندقية خدمات اإدارة الفنادق وال�شقق الفندقية واملطاعم وهي تقوم باإدارة اأبراج اإزدان الفندقية يف منطقة الدفنة.

�شركة �إزد�ن مول

تعمل �شركة اإزدان مول يف جمال اإدارة الأ�شواق واملولت التجارية وهي تدير حاليا مول اإزدان يف الغرافة ومول اإزدان يف الوكرة.

�شركة �إزد�ن لإد�رة �خلدمات

تقدم �شركة اإزدان لإدارة اخلدمات العقارية جمموعة من خدمات اأعمال ال�شيانة والتجهيزات للعقارات اململوكة للمجموعة.

ب- �ملحفظة �ل�شتثمارية:

بعد حتول جمموعة اإزدان القاب�ش���ة من �ش���ركة عقارية اإىل جمموعة قاب�ش���ة قامت املجموعة ب�ش���راء عدد )15( �ش���ركة متتلك اأ�شهم بنوك و�شركات تاأمني �شحية واإعالم وذلك بهدف 

تنويع حمفظتها وتعزيز التدفقات النقدية ومنها : 

الريان	• – م�شرف  ال�شالمي  قطر  اخلدمات املالية وامل�شرفية : بنك قطر الدويل ال�شالمي – م�شرف 

خدمات التاأمني : �شركة قطر الإ�شالمية للتاأمني	•

خدمات الرعاية ال�شحية : �شركة الرعاية )امل�شت�شفى الأهلي(	•

خدمات الإعالم والن�شر : دار ال�شرق للطباعة والن�شر )جريدة ال�شرق والبنين�شول( – دار العرب )جريدة العرب(	•
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منذ �ستينات �لقرن �ملا�سي ، بد�أت �ل�سركة عملها ك�سركة عقارية �أ�س�سها �سعادة �ل�سيخ ثاين بن عبد �هلل �آل ثاين يف �أول عقار �متلكه من و�لده و�لذي يقع يف �سارع �ل�سيخ عبد�هلل بن 

ثاين يف قلب �ملركز �لتجاري يف مدينة �لدوحة.

وعلى مر �ل�ســـنو�ت �ســـهدت �ل�ســـركة منو� كبر� نتيجة لفطنة �سعادة �ل�ســـيخ ثاين بن عبد�هلل �لتجارية، وطموحاته �لكبرة وروؤيته �لو��سحة. هذ� وقد ��ستفاد �سعادته من فر�س �لنمو 

�لهائل يف �لقطاع �لعقاري يف دولة قطر، وخ�سو�سا خالل فرتة �ل�سبعينات من �لقرن �ملا�سي، وكذلك خالل �لعقد �الأول من هذ� �لقرن.

يف �لو�قع، �أدت �لقفزة �لكبرة يف �أ�سعار �لطاقة خالل تلك �لفرت�ت �إىل منو هائل يف �لقطاع �لعقاري، وخا�سة يف ظل عدم وجود �قت�ساد متنوع و�سيولة فائ�سة يف �ل�سوق.

كما حافظت �ل�سركة على درجة من �ملرونة وز�دت من مكانتها يف �لتعامل مع �لتحديات، �سو�ء كان ذلك من حيث �ملناف�سة �أو �لتباطوؤ يف �القت�ساد. لهذ� �ل�سبب، فاإن �ل�سركة م�ستعدة 

د�ئما للتعامل مع �ملتغر�ت و�لتحوالت يف �سوق �لعقار�ت �ملحلية، باالإ�سافة �إىل �لقدرة على جتاوز �أية تغير�ت ديناميكية يف �القت�ساد �ملحلي.

�إىل جانب تطور �ل�سركة �مل�ستمر �لذي �أهلها لتكون �إحدى �سناع �لعقار يف �ل�سوق �ملحلي، فقد حتولت �ل�سركة موؤخر� �إىل جمموعة قاب�سة حتت ��سم جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة حيث مت 

تعديل �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة باإ�سافة �أن�سطة ��ستثمارية للمجموعة، وكان �حلدث �لرئي�سي �قتناء حمفظة كبرة من �الأ�سهم و�لتي تتكون ��ستثمار�تها  �لرئي�سية  من ��ستثمار�ت يف 

�لقطاع �ملايل باالإ�سافة  �إىل �لقطاعات �لرئي�سية �الأخرى يف �القت�ساد �ملحلي.

ولذلك، �أ�ســـبحت عمليات �ملجموعة ترتبط �رتباطا وثيقا و�أكرث من �أي وقت م�ســـى مع منو دولة قطر، و�ســـتكون روؤيتها من �الآن و�ســـاعد� �حلفاظ على زخم �لنمو و �ال�ســـتفادة ب�سكل 

�أمثل من �الأن�سطة �ملختلفة و�قتنا�س �لفر�س �ال�ستثمارية، مبا يف ذلك حدث ��ست�سافة كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم يف عام 2022، مع تنويع �ملخاطر مبا ي�ساهم يف زيادة �الأرباح مل�ساهمي 

�ملجموعة.
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يعـــد م�ســـروع �أبـــر�ج �إزد�ن 2 )�أبر�ج �آ�ســـيا( فـي �ملنطقـــة �لو�قعة على 

�خلليج �لغربي فـي �لعا�ســـمة �لدوحة، و�حدً� من �مل�سروعات �مل�ستقبلية 

ملجموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة �لتـــي تخطط لبدء �إن�ســـائها قريبًا، ويقع على 

م�ســـاحة �أر�س ت�ســـل �إىل 29.375 مرت مربع، ويتكون من �أربعة �أبر�ج، 

�أحدها موؤلف من )3 قبو، و�أر�سي، وميز�نيني، و 33 طابق(   فيما يتاألف 

كل برج من �الأبر�ج �لثالثة �لباقية من )3 قبو، و�أر�سي وميز�نيني، و23 

طابق.

ويعد �مل�ســـروع �أحد م�ساريع �ل�سر�كة �لتي تنفذها �ملجموعة بالتعاون مع 

�إحدى �ل�سركات �لقطرية �ملدرجة بالبور�سة.
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م�ســـروع بنايـــات �إزد�ن )20( و)21( و)22(، مـــن �مل�ســـاريع �لتنمويـــة 

�لهند�ســـية �حلديثـــة ملجموعـــة �إزد�ن �لقاب�ســـة �لتـــي بـــد�أت �لعمل على 

�إن�ســـائها فــــي منطقـــة م�ســـرب بالدوحة، يبلـــغ �إجمايل عـــدد وحد�تها 

�ل�ســـكنية 914 وحدة �ســـكنية، وهي تتكون من 8 عمار�ت، يتاألف كل منها 

من )2 قبو و�أر�سي، و10 طو�بق(، �إ�سافة �إىل 914 موقف �سيار�ت، وتبلغ 

م�ساحة بناء �مل�سروع 127,142 مرت مربع.
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دعمًا لتنويع ��ســـتثمار�تها، وتقدمي �إ�ســـافة نوعية لالقت�ســـاد �لقطري، 

قـــررت جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة، دخول جمال �إد�رة �الأ�ســـو�ق و�ملوالت 

�لتجاريـــة بقـــوة، من خالل �ســـركة �إزد�ن مول �لتي �ست�ســـهد عام 2013 

�فتتاح »�إزد�ن مول )1(« فـي منطقة �لغر�فة.

ويتميـــز »مول �إزد�ن )1(« مبوقعه �جلغر�يف �الإ�ســـرت�تيجي، ويف منطقة 

�قت�ســـادية هامـــة، �إذ يقع فـي منطقة �لغر�فة، على طريق �ل�ســـمال ويف 

قلب منطقة �لت�ســـوق �لرئي�سية، �لتي حتيط بها مر�كز �لت�سوق �الأخرى، 

وهايـــرب ماركت، وغرها  من �ملر�فق �حليوية، و�لتي جتتذب مت�ســـوقني 

ورو�د يزيدون عن 50 �ألف فـي �ليوم.

ويتوقع �أن يلعب �ملول دورً� مهما على �ســـعيد �ل�سياحة �لد�خلية، فهو �إىل 

جانب كونه يح�ســـن عددً� كبرً� من �ملاركات �لعاملية و�ملتاجر �ل�ســـهرة 

و�ملتنوعـــة و�ملطاعـــم �لعامليـــة �ملعروفة و�لتـــي حتتوي 60 ��ســـمًا جديدً� 

يف قطـــر، فقـــد روعي فـي ت�ســـميمه وتنفيذه م�ســـاألة �أن يكـــون �أكرث من 

جمرد جممع جتـــاري، �إىل �أن يكون مق�ســـدً� ومتنف�ســـًا عائليًا بامتياز، 

وجاذبًا ملختلف �لفئات �لعمرية، وكان للحيز �لبيئي عناية خا�ســـة فكان 

للف�ساء�ت �خل�سر�ء ن�سيب ملحوظ من م�ساحة �ملول �جلديد.
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�إزد�ن مــول-2 )�لوكـرة(

يقع �إزد�ن مول)2(مقابل م�ست�ســـفى موؤ�س�ســـة حمد فــــي مدينة �لوكرة، 

و�ملول �جلديد هو عبارة عن جممع جتاري �سخم �سيكون �الأول من نوعه 

فـي هذه �ملنطقة �لتي ت�سهد منوً� �سكانيًا  متز�يدً�، و�لذي يرجع بالدرجة 

�الأوىل لالفتتاحات �ملتتالية لقرى �إزد�ن فـي �لوكرة و�لوكر، وميتد �ملول 

على م�ساحة تزيد على 75.6 �ألف مرت مربع.

ويعد هذ� �ملجمع �لتجاري �لذي ي�ســـر �لعمل به ح�ســـب �خلطط �لزمنية 

�مل�ســـتقبلية �ملطـــورة للمجموعـــة، �أحـــد �أبـــرز منـــاذج �لتطـــور �لعمر�ين 

و�لهند�ســـي لبنـــاء �ملـــوالت فــــي دولة قطـــر، �إذ ي�ســـع عن�ســـري �الإبد�ع 

و�البتـــكار علـــى ر�أ�س �أولوياته �لهند�ســـية �لتي حتاكي �لعمـــارة �لتقليدية 

�لعربية مع �لعمارة �حلديثة.

و�سيحت�ســـن �إزد�ن مـــول) 2( �لكثـــر مـــن �ملتاجر و�الأماكـــن �لرتفيهية 

�ملتميـــزة، �إىل جانب كافة �ملر�فق �لعامة �الأخرى، و�لتي �سي�ســـتفيد منها 

�ل�سكان هناك، و�سيعد متنف�سًا لهم.

�إزد�ن مــول-3 )�لوكـري(

يعتـــرب م�ســـروع �إزد�ن مول )3( فـي منطقـــة �لوكر، و�حدً� من �سل�ســـلة 

�مل�ســـاريع �لطموحة، �لتـــي تخو�س من خاللها جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة 

غمار و�حد من �لقطاعات �جلديدة على �أن�سطتها.

يتكون �ملول من 11 مبنى جتاري من طابقني، ت�ستمل على حمال ومكاتب 

وعيـــاد�ت وغرها، ويتوفر فيهـــا 510 مو�قف، فيما تبلغ م�ســـاحة �لبناء 

31,899 مرت مربع، وم�ساحة �الأر�س تبلغ 53,369 مرت مربع.  
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يعد م�ســـروع برج �لعبد �لوهاب فـي �ملنطقة �لو�قعة على �خلليج �لغربي 

»�لدفنـــة«، منوذجـــًا معماريًا وهند�ســـيًا متميزً�، وهو يعتـــرب �الأطول بني 

�الأبر�ج �لتي تخطط  جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة لبنائها، �إذ يتكون من )2 

قبو، و�أر�سي و38 طابق(، �مل�سروع حاليًا حتت �لبناء.
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ينتمي م�ســـروع برج و�يت �ســـكوير �إىل �سل�ســـلة م�ســـــاريع �الأبــــــر�ج �لتي 

تبنيها جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة فـي �ملنطقة �لو�قعة على �خلليج �لغربي 

»�لدفنة«، مما �سي�ســـكل تطورً� كبرً� فـي ح�سور �ملجموعة علــى �ل�ساحة 

�لعقارية، وير�سخ وجودها كاإحدى �سركات �لتطوير �لعقاري فـي قطر.

و�سي�ســـكل بـــرج و�يت �ســـكوير معلمـــًا هند�ســـيًا متميـــزً�، يعك�ـــس �لروؤية 

�لع�ســـرية لنمط جديد فـي �مل�ســـاريع �مل�ســـتقبلية للمجموعـــة، حيث من 

�مل�ســـتهدف �النتهاء من �مل�ســـروع �لذي بد�أت معامله تت�سكل على �الأر�س، 

فـي غ�سون �سنتني، ويتكون من )2 قبو، و�أر�سي و24 طابق(.
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يعد م�ســـروع فندق وقرية �إزد�ن )42( – طريق �ل�ســـمال، من �مل�ســـاريع 

�لر�ئـــدة فـي تلك �ملنطقة �لتجارية �الإ�ســـرت�تيجية،و�لو�عدة باملزيد من 

�لنمو ب�ســـبب موقعها �جلغر�يف �ملميز على طريق �ل�ســـمال، حيث تو�جد 

�لعديـــد من �ملجمعات �لتجارية �ملختلفة، وهو عبارة عن م�ســـروع ي�ســـم 

فندق وجممع �ســـكني متميز، ميتـــد على م�ســـاحة 113,940 مرت مربع، 

يبلغ �إجمايل وحد�ت �مل�سروع 819 وحدة �سكنية، و من �ملخطط باأن يتم 

�الإفتتاح عام 2013م.
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تن�ســـجم �سل�ســـلة �لقـــرى �جلديدة �لتي تعمـــل جمموعة �إزد�ن �لقاب�ســـة 

علـــى مو��ســـلة بناءها فـي منطقـــة �لوكرة و�لوكر، مـــع �لروؤية �لتكاملية 

للم�ســـروعات �لعقاريـــة فـي �لدولة، و�لتي ت�ســـتهدف �ســـريحة �أ�ســـحاب 

�لدخل �ملتو�سط، �لتي ت�سكل ن�سبة كبرة من �ل�سوق، لتقدم لهم عقار�ت 

مبعاير ت�ســـتجيب حلاجاتهم وتطلعاتهم، مع �حلفاظ على م�ستوى معني 

من �لرفاهية. 

و�ست�ســـهد �ل�ســـنو�ت �ملقبلة �نتهاء �أعمال بناء 3 قرى جديدة فـي �لوكرة، 

هي قرى �إزد�ن )18( و)37( وقرية �إزد�ن )38(، باإجمايل وحد�ت يبلغ 

712 وحدة �سكنية مفرو�سة بالكامل، مما �سيعزز فر�س منو �ملنطقة �لتي 

تعد �الأقرب �إىل قلب �لدوحة خا�سة بعد �إجناز »�أ�سغال«  للطريق �جلديد 

و�حلديث �لذي ربط تلك �ملناطق بالدوحة من جهة �أبو هامور. 
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�ســـهدت قرى �إزد�ن فـي منطقة �لوكر، عام 2011 �حد�ثًا مهمة ، متثلت فـي 

�حلدث �لريا�ســـي �الأبرز �لذي �ســـهدته دولة قطر فـي دي�سمرب عام 2011م، 

وهـــو حـــدث ��ست�ســـافة دورة �الألعـــاب �لعربيـــة �لثانيـــة ع�ســـرة و�لتي جرت 

مبارياتها على مالعب قطر، وبتوجيهات خا�ســـة من �ســـعادة �ل�سيخ ثاين بن 

عبـــد�هلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �إد�رة »�إزد�ن« �آنذ�ك، خطت �ملجموعة خطوة 

كبرة ونوعية �إىل �الأمام فـي جمال دعم �لريا�ســـة، برعايتها �ملا�سية للبطولة 

�لعربية، حيث متكنت بالتن�ســـيق و�لتعاون مع �للجنـــة �ملنظمة لدورة �الألعاب 

�لعربية من حتقيق م�سروع �إ�سكاين ريا�سي �سخم، فحولت قرى �إزد�ن )21(، 

و)22(، و)23(، و)24( �ملتجاورة، �إىل ما عرف بـ)�لقرية �لريا�سية(، حيث 

�ســـكلت تلـــك �لقرى �ملقر �لر�ســـمي الإقامة نحو 6000 ريا�ســـي و�إد�ري وفني؛ 

علمـــًا �أنه منذ �أن مت طرح وحد�ت �لقرى �الأربعة للتاأجر فـي �ســـهر يناير من 

عـــام 2012، ت�ســـجل وحد�تها �ل�ســـكانية �لتي تزيد على 2500 وحدة �ســـكنية 

موؤثثة بالكامل �إقبااًل ملحوظًا، مما يب�سر بزيادة �أرباح �مل�ساهمني.

وقد �أ�ســـاف �لطريق �حلديث و�ل�ســـريع �لذي �أجنزته »�أ�ســـغال« بهدف ربط 

�لقرية �لريا�ســـية بالدوحة من جهة دو�ر وقود-�أبوهامور، عن�سر جذب مهم 

لهذه �لقرى �لتي باتت تبعد عن طريق �لدوحة �ل�سريع ب�سع دقائق فقط، فيما 

ترتبط مبطار �لدوحة �لدويل و�لكورني�س عرب طريق �لوكرة �ل�سريع؛ وي�ساف 

�إىل ذلك فاإن موقعها �جلغر�فـي ي�سعها على �ت�سال مبا�سر مع كافة �ملن�ساآت 

و�ملر�فـــق �خلدمية فـي منطقة �لوكرة مثل �مل�ست�ســـفى �جلديـــد، ومول �إزد�ن 

�لذي يعد �أول و�أكرب جممع جتاري متكامل فـي �لوكرة.

وعلى �ســـعيد �لقرى �أي�ســـًا قامت جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة خالل عام 2012, 

باإجناز م�ســـروع �لتو�ســـعة فـي قريـــة �إزد�ن )1( فـي منطقـــة �لغر�فة، و�لذي 

�ســـمل �إ�ســـافة 48 وحـــدة �ســـكنية و8 فلل ر�قيـــة، �إىل جانب تو�ســـعة وحتديث 

�ل�ســـوبرماركت وتو�ســـعة �مل�ســـجد، و�إ�ســـافة �لعديد من �ملر�فق و�لت�سهيالت 

�جلديـــدة بغيـــة تاأمـــني �لر�حة ل�ســـكان �لقرية كافـــة من �ملقيمني �ل�ســـابقني 

و�جلدد، وتوفر بيئة �إقامة مثالية فـي �أجو�ء من �لرفاهية، حيث مت بناء بركة 

�ســـباحة مغلقة ومنف�ســـلة )رجال – ن�ساء(، كما مت �إ�ســـافة قاعة جمنيزيوم 

منف�ســـلة كاملة �لتجهيز )رجال – ن�ساء(، ومالعب مفتوحة، و�إ�سافة �سالة 

ت�ســـلية مكيفة الألعاب �الأطفال، وقاعة منا�سبات كاملة �لتجهيز،باالإ�سافة �إىل 

تاأهيل منطقة �ألعاب مفتوحة لالأطفال.
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�أ�ســـافت جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة �إىل م�ســـرة �إجناز�تها �لعمر�نية فـي 

قطر، �إجنازً� عمر�نيًا و�ســـرحًا تربويًا جديدً�، متثل مبدر�ســـة )�يه �ســـي 

�إ�ـــس( �لدوحة �لدوليـــة، �لتي تعود ملكية مبانيها ملجموعـــة �إزد�ن، و�لتي 

مت تد�ســـني �لتدري�ـــس فيها ر�ســـميًا من قبـــل جمموعة مد�ر�س )�آي �ســـي 

�أ�س( �لعاملية، فـي �لعام �لدر��ســـي 2012/2011، حيث وجدت �ملجموعة 

فـي �ل�ســـرح �لذي مت بنـــاوؤه وفق �أعلى �ملعاير �لعاملية �ملتبعة فـي �إن�ســـاء 

�ملد�ر�ـــس، مقرً� منا�ســـبًا الأول مدر�ســـة تفتتحها �ملجموعـــة خارج �ململكة 

�ملتحدة.

ويتمتع هذ� �ل�ســـرح �لتعليمـــي �لرتبوي �ملتقدم، �لذي �أن�ســـاأته جمموعة 

�إزد�ن فـي منطقة �لغر�فة، بت�ســـميم هند�سي ر�ئع يتو�فق مع مو��سفات 

�ملجل�ـــس �الأعلـــى للتعليـــم، بغية توفـــر وحدة �إن�ســـائية مثاليـــة، جمهزة 

بالعديد من �ملر�فق �خلدمية و�لتعليمية و�لريا�ســـية و�لرتفيهية، ل�سمان 

بيئة تعليمية عالية فـي جو �ســـحي ور�ٍق، تتكون �ملدر�ســـة من عدة مباٍن، 

مبخترب�ت و�ســـاالت حما�ســـر�ت كبرة جمهزة بكافة �لو�ســـائل �لتقنية 

�حلديثـــة من �ســـوت و�أجهـــزة عر�س، �إىل جانـــب �ملر�فق �لريا�ســـية، و 

�ملالعب �لو��سعة لكرة �لقدم وكرة �ل�سلة و�ال�سرت�حات وغرها.

35



36





يعد �لتز�م جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة بتقدمي �أ�سول عقارية من �لدرجة �الأوىل هو �لقوة �لد�فعة لنمونا، مع متلكنا ملجموعة و��سعة من حمافظ �لتنمية �ملكونة من �ملجمعات �ل�سكنية و�لفنادق و�ل�سقق 

�ملفرو�سة ومر�كز �لت�سوق.

ومع �متالك �إزد�ن الإجمايل �أ�ســـول يبلغ 38.9 مليار ريال قطري، ت�ســـكل منها �لعقار�ت �ال�ســـتثمارية �أكرث من 33 مليار ريال قطري، يثبت باأن �ملجموعة متتلك �الأ�سا�ســـات �ملتينة �لتي يرتكز عليها 

جناحها لعام 2012 و�ل�سنو�ت �ملقبلة.

وتت�سكل حمفظتنا �لعقارية �أ�سا�سا من �ملجمعات �ل�سكنية )65%(، و�لفنادق، و�ل�سقق �ملفرو�سة )20%( ومر�كز ت�سوق و�ملحالت )%15(.

حمفظة �الأ�ســـهم و�ال�ســـتثمار�ت يف �ل�ســـركات �لزميلة تبلغ حو�يل 5 مليار ريال قطري ومتتاز بالتنوع �لذي يوفر تدفق  دخل ثابت للمجموعة. وت�ستمل ��ستثمار�تنا يف �ل�سركات �لزميلة ب�سكل رئي�سي 

م�ساهمات بن�سبة 24.5% يف جمموعة �لرعاية �لطبية، 22.65% يف بنك قطر �لدويل �الإ�سالمي و 23% يف �سركة قطر للتاأمني �الإ�سالمي وو�سائل �الإعالم �الأخرى و�سركات �لتطوير �لعقاري.

�رتفع دخلنا �ل�سايف بن�سبة 18.3% يف عام 2012 لي�سل �إىل 409 مليون ريال قطري كما �رتفع �إجمايل �الأ�سول بن�سبة 18.25% لي�سل �إىل 38.89 مليار ريال قطري.

- �ملوؤ�شر�ت �ملالية �لرئي�شية )ريال قطري(

          �سايف �لدخل 

          547 مليون

ربح �لت�سغيل

560 مليون  

         �سايف �لربح

         409 مليون

�جمايل �الأ�سول

38,890 مليون

         �جمايل حقوق �مل�ساهمني

         27,746 مليون

�لعقار�ت �ال�ستثمارية

33,203 مليون
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- �لنـــ�شــــب �لرئيـــ�شــــــيـــة

20112012

1.47%1.25%�لعائد على حقوق �مللكية

1.14%1.07%�لعائد على �الأ�سول

82.72%80.26%هام�س �لربح �الجمايل

73.74%66.81%هام�س �لربح )قبل خ�سم �لفو�ئد و�ل�سر�ئب و �الهالكات(

74.62%55.45%هام�س �لربح

28.65%15.65%ن�سبة �جمايل �لدين

1.181.73تغطية �لفائدة
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�إىل �ل�سادة / �مل�ساهمني       �ملحرتمني ،،،

�سركة جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة 

)�سركة �إزد�ن �لعقارية �سابقًا(

�سركة م�ساهمة قطرية 

�لدوحة – قطر

و�سركاتها �لتابعة ) وي�سار �إليهم جميعًا بــ “ �ملجموعة “ ( و�لتي تت�سمن بيان  لقد دققنا �لبيانات �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ل�سركة جمموعة �إزد�ن �لقاب�سة �س.م.ق ) �سركة �إزد�ن �لعقارية �سابقًا( )“�ل�سركة”( 

�ملركز �ملايل �ملوحد كما يف  31 دي�سمرب 2012 ، وبيان �لدخل �ملوحد وبيان �لدخل �ل�سامل �ملوحد و�لتغر�ت فـي حقوق �مل�ساهمني �ملوحد وبيان �لتدفقات �لنقدية �ملوحد لل�سنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ ، وملخ�س 

الأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية و�الإي�ساحات �ملتممة �الأخرى . 

م�شوؤولية جمل�س �إد�رة �ل�شركة عن �لبيانات �ملالية 

�ن جمل�س �الإد�رة م�سوؤول عن �إعد�د �لبيانات �ملالية �ملوحدة وعر�سها ب�سورة عادلة وفقًا للمعاير �لدولية للتقارير �ملالية ، وهو م�سوؤول كذلك عن �إجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية �لتي ير�ها �سرورية العد�د بيانات 

مالية خالية من �الخطاء �ملادية �سو�ء �لناجتة عن �الختال�س �أو �خلطاأ . 

م�شوؤولية مدققي �حل�شابات 

�إن م�سوؤوليتنا هي �إبد�ء ر�أي حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة ��ستناد� �إىل �إعمال �لتدقيق �لتي قمنا بها . لقد مت تدقيقنا وفقا للمعاير �لدولية للتدقيق �لتي تطلب �أن نتقيد مبتطلبات �أد�ب �ملهنة و�أن نقوم بتخطيط 

وتنفيذ �عمال �لتدقيق للح�سول على تاأكيد�ت معقولة باأن �لبيانات �ملالية خالية من �أخطاء مادية .

ي�ستمل �لتدقيق على �لقيام باجر�ء�ت للح�سول على �أدلة ب�ساأن �ملبالغ و �الف�ساحات �لتي تت�سمنها �لبيانات �ملالية �ملوحدة . مت �ختيار هذه �الجر�ء�ت بناء على تقديرنا مبا فـي ذلك تقييم خماطر �الخطاء 

�ملادية فـي �لبيانات �ملالية �سو�ء �لناجتة عن �ختال�س �أو خطاأ . عند �إجر�ء تقييم �ملخاطر ناأخذ فـي �العتبار �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية �ملتعلقة باإعد�د �ل�سركة للبيانات �ملالية وعر�سها ب�سورة عادلة 

، وذلك لغايات �إعد�د �جر�ء�ت تدقيق منا�سبة ولي�س لغر�س �إبد�ء ر�أينا حول فعالية �أنظمة �ل�سبط و�لرقابة �لد�خلية لل�سركة . وي�ستمل �لتدقيق �أي�سًا على تقييم مدى مالئمة �ل�سيا�سات �ملحا�سبية ومعقولية 

�لتقدير�ت �ملحا�سبية �ملعدة من قبل �الد�رة وكذلك تقييم �لعر�س �لعام للبيانات �ملالية �ملوحدة . 

باإعتقادنا �أن �الدلة �لتى ح�سلنا عليها خالل �عمال �لتدقيق كافية وتوفر ��سا�سًا معقواًل ميكننا من �إبد�ء ر�أينا . 
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�لـــــــــر�أي

بر�أينا �أن �لبيانات �ملالية �ملوحدة تظهر ب�سورة عادلة ، من كافة �لنو�حي �ملادية ، �ملركز �ملايل للمجموعة كما يف  31 دي�سمرب 2012 ، و�أد�ءها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية لل�سنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ وفقا 

للمعاير �لدولية للتقارير �ملالية . 

�أمــر �آخـر 

مت تدقيق �لبيانات �ملالية �ملوحدة للمجموعة كما فـي 31 دي�سمرب 2011 من قبل مكتب تدقيق �آخر حيث �أبدى ر�أيًا بدون حتفظ حول هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة بتاريخ 18 مار�س 2012 .

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لخرى 

ونوؤكد �أي�سا �أنه فـي ر�أينا �إن �ملجموعة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة ، وقد �أجري �جلرد وفقا لالأ�سول �ملرعية و�أن �لبيانات �ملالية تتفق مع �أحكام قانون �ل�سركات �لتجارية �لقطري رقم )5( ل�سنة 2002 

و�لنظام �ال�سا�سي لل�سركة . كما نوؤكد �ي�سًا �أن �ملعلومات �ملالية �لو�ردة فـي �لتقرير �ل�سنوي الأع�ساء جمل�س �الد�رة متطابقة مع دفاتر و�سجالت �ملجموعة . لقد ح�سلنا على جميع �ملعلومات و�الي�ساحات �لتي 

ر�أيناها �سرورية الغر��س تدقيقنا . وح�سب علمنا و�عتقادنا مل تقع خالل �ل�سنة خمالفات الحكام �لقانون �ملذكور �أعاله �أو �لنظام �ال�سا�سي لل�سركة على وجه قد يكون له تاأثر مادي على ن�ساط �ملجموعة �أو 

مركزها �ملايل . 

عن رودل �آند بارترن 

�ل�سرق �الأو�سط 

�لدوحة – قطر 

5 فرب�ير 2013 

هاين �أحمد خميمر

�سجل مر�قبي �حل�سابات رقم )275(
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20122011

�لف ريال قطري�لف ريال قطري

�ملوجود�ت 

323,687762,769نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك

254,197270,549ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة

8,47640,483خمزون

24,141458,878مطلوب من �أطر�ف ذ�ت عالقة

-2,324,257�إ�ستثمار�ت متاحة للبيع 

2,731,011130�سركات م�ستثمر فيها م�سجلة بطريقة حقوق �مللكية

21,40977,474عقار�ت و�الآت ومعد�ت

33,203,14531,276,622�إ�ستثمار�ت عقارية 

38,890,32332,886,905�إجمايل �ملوجود�ت 

�ملطلوبات:

341,409297,276ذمم د�ئنة وم�ستحقات

693,6108,000م�ستحقات �إىل �أطر�ف ذ�ت عالقة 

10,108,4514,841,985ت�سهيالت متويل �إ�سالمي 

11,143,4705,147,261�إجمايل �ملطلوبات

حقوق �مللكية:

26,524,96726,524,967ر�أ�س �ملال

847,139806,264�إحتياطي قانوين 

-)96,592(�إحتياطي �لتغر فـي �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار 

-103,146فائ�س �عادة �لتقييم 

368,193408,413�أرباح مدورة 

27,746,85327,739,644�إجمايل حقوق �مللكية 

38,890,32332,886,905�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مللكية 

عــلى مـحــمد �لـعـــبيـدىل�شعادة �ل�شيخ �لدكتور / خالد بن ثاين �آل ثاين

الرئي�ص ال��تنفيذي للمجموعةرئي�ص جمل�ص الإدارة
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20122011

�لف ريال قطري�لف ريال قطري

519,910611,838�إير�د�ت �إيجار�ت 

27,89811,106�إير�د�ت �لت�سغيل �الأخرى 

)122,948()94,646(م�ساريف �لت�سغيل

453,162499,996�إجمايل �لربح من �أن�سطة �الإيجار�ت 

3,51430,584�إير�د�ت مقاوالت  

)30,278()3,354(تكاليف مقاوالت 

160306�إجمايل �لربح من �أن�سطة �ملقاوالت 

106,81284,373�أرباح ��ستبعاد ��ستثمار�ت عقارية 

560,134584,675�لربح �لت�سغيلي

ي�ساف / )يطرح(:

18,5465,647�إير�د�ت �أخرى 

)84,139()98,436(م�ساريف عمومية و�إد�رية 

)15,808()6,379(��ستهالك 

31,24438,805�أرباح �إعادة تقييم ��ستثمار�ت عقارية 

-49,060ح�سة �ل�سركة من �رباح �سركات زميلة 

)183,747()145,422(تكاليف �لتمويل 

408,747345,433�سايف ربح �ل�سنة 

0.150.13�لعائد �الأ�سا�سي و�ملعدل لل�سهم من �الأرباح )ريال قطري(           
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20122011

�لف ريال قطري�لف ريال قطري

408,747345,433�سافـي ربح �ل�سنة 

بنود �لدخل �ل�سامل �الخرى

-)120,282(�سايف �لتغر فـي �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع

-)357(�حل�سة من )خ�سائر( �ساملة �أخرى ل�سركات زميلة

-)120,639(�إجماىل )�خل�سائر( �ل�ساملة �الخرى

288,108345,433�إجماىل �لدخل �ل�سامل لل�سنة
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احتياطي قانوينراأ�ص املال
احتياطى التغيري

 ف�ي القيمة  العادلة
اإجمايل حقوق امللكيةاأرباح مدورةفائ�ص اعادة التقييم

الف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطريالف ريال قطري

106,15927,402,847--26,524,967771,721الر�شيد ف�ي 1 يناير 2011

345,433345,433----�شايف ربح ال�شنة

-)34,543(--34,543-املحول اإىل الحتياطي القانوين

املحول ل�شندوق دعم الأن�شطة

الجتماعية والريا�شية– اإي�شاح رقم 20
----)8,636()8,636(

408,41327,739,644--26,524,967806,264الر�شيد ف�ي 31 دي�شمرب 2011

408,747408,747----�سايف ربح �ل�سنة

-)40,875(--40,875-�ملحول �إىل �الحتياطي �لقانوين

)397,873()397,873(----توزيعات �رباح

�ملحول ل�سندوق دعم �الأن�سطة �الجتماعية 

و�لريا�سية – �أي�ساح رقم 20

----)10,219()10,219(

103,146-103,146---فائ�س �عادة �لتقيييم

)96,592(--)96,592(--�حتياطى �لتغير فى �لقيمة �لعادلة

103,146368,19327,746,853)96,592(26,524,967847,139�لر�سيد فـي 31 دي�سمرب 2012
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20122011�الأن�سطة �لت�سغيلية:

�لف ريال قطري�لف ريال قطري

408,747345,433�سايف ربح �ل�سنة

تعديالت للبنود �لتالية:

)38,805()31,244(�أرباح �إعادة تقييم �إ�ستثمار�ت عقارية

11,620-خ�سائر �سحب �أر�س من قبل �حلكومة

6,37923,478�إ�ستهالك

)183(-�أرباح �إ�ستبعاد عقار�ت و�آالت ومعد�ت

36,49113,480خم�س�س �إنخفا�س ذمم مدينة م�سكوك فـي حت�سيلها

)6,444()11,051(�إلغاء خم�س�س �إنخفا�س ذمم مدينة م�سكوك فـي حت�سيلها

)60(-�إلغاء خم�س�س �إنخفا�س خمزون

-)49,060(ح�سة �ل�سركة من �رباح �سركات زميلة

)8,951(-�أرباح ح�سابات بنوك �إ�سالمية

145,274183,747تكاليف �لتمويل �ملحملة على بيان �لدخل

505,536523,315�أرباح �لت�سغيل قبل �لتغر�ت فـي ر�أ�س �ملال �لعامل :

�لتغر�ت فـي ر�أ�س �ملال �لعامل

)12,289(32,007�لتغر�ت فـي �ملخزون

)52,880()9,088(�لتغر�ت فـي �لذمم �ملدينة و�ملدفوعات �ملقدمة

33,91520,481�لتغر�ت فـي �لذمم �لد�ئنة و�مل�ستحقات

)50,461()4,780,180(�لتغر�ت فـي  �أر�سدة �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

)5,355(-ذمم مدينة مت �سطبها

422,811)4,217,810(�سايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�ستخدمة يف( من �الأن�سطة �لت�سغيلية

�الأن�سطة �ال�ستثمارية

)1,209,855()653,708(مدفوعات ل�سر�ء وتطوير عقار�ت

)3,306()117,328(مدفوعات ل�سر�ء عقار�ت و�آالت ومعد�ت

551-متح�سالت من ��ستبعاد عقار�ت و�آالت ومعد�ت

8,951-�أرباح ح�سابات بنوك �إ�سالمية

)130(-مدفوعات لتاأ�سي�س �سركات م�ستثمر فيها م�سجلة بطريقة حقوق �مللكية

10,429-متح�سالت من �سحب �أر��سي من قبل �حلكومة

)1,193,360()771,036(�سايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�ستخدمة يف( �الأن�سطة �ال�ستثمارية 

�الأن�سطة �لتمويلية

5,932,5841,635,890متح�سالت من ت�سهيالت متويلية �إ�سالمية

)777,062()984,945(مدفوعات لت�سديد ت�سهيالت متويلية �إ�سالمية

-)397,875(�الأرباح �ملوزعة

4,549,764858,828�سايف �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لتمويلية

88,279)439,082()�لنق�س( �لزيادة فـي �لنقد وما فـي حكمه خالل �ل�سنة

762,769674,490�لنقد وما فـي حكمه فـي 1 يناير

323,687762,769�لنقد وما فـي حكمه فـي 31 دي�سمرب
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