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

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة مساهمي مجموعة إزدان القابضة
إن النجــاح هــو الثمــرة الحقيقيــة للعمــل وفقــ ًا لرؤيــة
وأهــداف واقعيــة ،واالســراتيجية المتميــزة هــي القــادرة
علــى تحقيــق أهدافهــا المحــددة ُمســبق ًا علــى مــدى
معــن فــي ضــوء اإلمكانيــات المتاحــة ،ونتيجتهــا الحتميــة
هــي تحقيــق اإلنجــازات طالمــا أنهــا تعتمــد علــى خطــة
محكمــة.
تلــك هــي معاي�ينــا فــي مجموعــة إزدان القابضــة التــي
تخضــع لهــا مختلــف قراراتنــا ،فشــعارنا دائمــا أن االس ـت�ثمار
الناجــح هــو االسـت�ثمار القــادر علــى التجــاوب مــع متطلبــات
الســوق ،ونجــاح اإلدارة فــي تنفيــذ خططهــا يكمــن فــي
مــدى قدرتهــا علــى تحقيــق المرونــة الكافيــة فــي إدارتهــا
لمواجهــة التحديــات التــي قــد تطــرأ علــى االقتصــاد وهــو
مــا عملنــا علــى تطبيقــه خــال الفــرة الماضيــة فــي
المجموعــة وأثبتنــا نجــاح تلــك الرؤيــة فــي جنــي ثمــار
الســنوات الماضيــة.
األخوة الكرام
ونحــن بصــدد عــام جديــد زاخــر باآلمــال والتطلعــات والخطــط
وكذلــك التحديــات فإنــه مــن الواجــب أن ننظــر إلــى عــام آخــر
مضــى لتقي�يــم تجربتنــا ومــا اســتطعنا تحقيقــه مــن غايــات
عملنــا عليهــا بجهــد ومثابــرة ،لقــد أثبتنــا خــال عــام 2016م
أن مجموعــة إزدان القابضــة قــادرة علــى المنافســة
العالميــة وليــس اإلقليميــة أو المحليــة فحســب وهــو مــا
ُترجــم فــي حجــم اإلقبــال الــذي يعــد فــي الطليعــة متجــاوز ًا
 %167مــن قيمــة الشــريحة األولــى مــن الصكــوك والمقــدرة
ا عــن مصــادر تمويليــة
بخمســمائة مليــون دوالر ًا ،فضــ ً
أخــرى ت�توافــق مــع منهجنــا وأثبتــت نجاحهــا المتميــز.
ورغــم التحديــات الكبــرة التــي نجمــت عــن تباطــؤ االقتصــاد
العالمــي وانعــكاس ذلــك علــى الســوق المحلــي فــإن
المجموعــة لــم ت�تــوان لحظــة فــي الســعي نحــو تحقيــق

حلمنــا جميعــ ًا ،فقــد كنــا عنــد وعدنــا لكــم باإلعــان عــن
تدشــن عــدد مــن المشــروعات بشــكل جزئــي وســوف
تس ـت�كمل خــال وقــت قريــب لتعمــل بكامــل طاقتهــا وهــو
مــا نؤكــد علــى ت�أثــره اإليجابــي علــى إي ـ�رادات المجموعــة
فــي نتائــج عــام 2017م.
وقــد شــهدنا عــام 2016م ونحــن نطــرق أبــواب مجــال
اســت�ثماري جديــد بالنســبة لنــا ،ونحمــل لــه العديــد مــن
التوقعــات اإليجابيــة وقــد وضعنــا لذلــك خطــة مت�كاملــة
بدأناهــا باإلعــان عــن العالمــة التجاريــة الجديــدة
للمجموعــة وهــي شــركة "إزدان وورلــد" التــي ت�تخصــص
فــي مجــاالت الســياحة والرتفيــه والتجــارة ،ونحــن علــى
ثقــة أننــا بتوفيــق مــن اهلل عــز وجــل ســوف نحقــق الريــادة
فــي ذلــك المجــال خــال فــرة وجيــزة.
ولعــل نتائجنــا الماليــة للعــام المنصــرم تعــد خــر دليــل
علــى ثبــات المجموعــة فــي وتريتهــا الصاعــدة وتحقيــق
االســتقرار لمســاهمي إزدان القابضــة وذلــك بأربــاح تفوق
ال قطريــ ًا.
 1.81مليــار ريــا ً
السادة المساهمني
إننــا فــي مجموعــة إزدان القابضــة ال نعمــل علــى تحقيــق
أرباحنــا بمعــزل عــن متطلبــات مجتمعنــا ورفاهيتــه
واســتقرار أجيالــه ،بــل نســخر جهودنــا كافــة وإمكاناتنــا
ألجــل رفعتــه ونهضتــه فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لحضــرة
صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أمــر
البــاد المفــدى –يحفظــه اهلل  -الــذي يحفزنــا علــى اإلبــداع
واالبتــ�كار بكلماتــه الراقيــة التــي تشــر إلــى أن قطــر
تســتحق م ّنــا األفضــل.
واهلل الموفق والمستعان
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السيد /علي محمد العبيدلي
الرئيس التنفيذي للمجموعة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة المساهمون
لقــد كان إنجازنــا المالــي لعــام  2016خــر دليــل ٍ علــى نجــاح
المجموعــة مــن خــال دعمكــم المتواصــل لنــا خــال مســرتنا ،ولــذا
فإننــا نتوجــه إليكــم اليــوم بالشــكر علــى ثقت�كــم بنــا التــي لطالمــا
شـ ّكلت حافــز ًا للوصــول لهــذه النتائــج المتميــزة .وإننا اليــوم نحتفي
ببلــوغ مجموعــة إزدان القابضــة مســتوى جديــد ًا مــن الريــادة فــي
عالــم المــال واألعمــال علــى الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي بفضــل
خطــة تنمويــة محكمــة قائمــة علــى التنــوع االس ـت�ثماري ،وكفــاءة
عاليــة فــي إدارة مواردنــا الماليــة ،األمــر الــذي ســاهم فــي رفــع
مســتوى األربــاح فــي مؤشــراتنا خــال األعــوام القليلــة الماضيــة
وعــزز مــن أدائنــا التشــغيلي فــي كافــة القطاعــات التــي نس ـت�ثمر
بهــا.
لطالمــا كانــت الرؤيــة الرشــيدة للمجموعــة واالســراتيجية الفعالــة
التــي نتبناهــا خــر بوصلــة تقودنــا بــدأب ومثابــرة نحــو بلــوغ أهدافنــا
الطموحــة وتعزيــ�ز اســم مجموعــة إزدان القابضــة ،حيــث إننــا
اعتمدنــا بالدرجــة األولــى علــى االبت ـ�كار فــي قطاعــات اس ـت�ثمارية
عــدة ،وهــو مــا انعكــس إي�جابيــ ًا علــى ربحيــة المجموعــة للعــام
الماضــي بفضــل إنجازنــا لنســبة كبــرة مــن المشــروعات التــي تــم
اإلعــان عنهــا مؤخــر ًا.
حيــث اســتطاعت أرباحنــا أن ت�تجــاوز حاجــز  1,81مليــار ريــال قطــري
ال قطريــ ًا خــال عــام
بنهايــة عــام  2016مقارنــة بـــ 1,66مليــار ريــا ً
 ،2015أي بنســبة نمــو قدرهــا % 9عــن العــام الماضــي ،وقــد جــاء
ا علــى خطــط اســت�ثمارية ناجحــة نلتمــس
ذلــك األداء القــوي دليــ ً
فعاليتهــا ونحصــد ثمارهــا اإليجابيــة اليــوم تلــو اآلخــر .كمــا أن أداءنــا
الفعــال جــاء نتيجــة حتميــة للمرونــة التــي نتعامــل بهــا مــع مختلــف
الظــروف االقتصاديــة التــي تمــر بهــا الســوق المحليــة واإلقليميــة.
ولعــل عــام  ،2016يعــد شــاهد ًا علــى قدراتنــا فــي خــوض غمــار
اس ـت�ثمارات وتحديــات فريــدة ،فقــد اســتطعنا أن نتوجــه نحــو قطــاع
اس ـت�ثماري جديــد فــي القطــاع الرتفيهــي مــن خــال شــركة "إزدان
وورلــد" التــي انضمــت لمجموعــة إزدان القابضــة مؤخــر ًا ،وأثبتــت
نجاحهــا مــن خــال مشــروع "ماجيــكال فيســتيفال فيللــج" الــذي
ســاهم فــي تنشــيط حركــة الســياحة إلــى مســتويات عاليــة وتنويــع
مصــادر الدخــل المحلــي مــن جهــة ،ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة
داخــل المجموعــة مــن جهــة أخــرى ،إضافــة إلــى اإلنجــاز الكبــر
الــذي حققنــاه فــي قطاعــات اســت�ثمارية أخــرى مثــل تدشــن فــرع

لسلســلة متاجــر كارفــور بمــول إزدان الوكــرة كمرحلــة أوليــة مــن
افت�تــاح المــول فــي منطقــة الوكــرة الحيويــة ،عــاوة علــى االفت�تــاح
الجزئــي لفنــدق ذا كــرف الواقــع فــي منطقــة الخليــج الغربــي
االســراتيجية.
وخــال العــام الحالــي  2017ســوف نمضــي قدمـ ًا السـت�كمال تدشــن
مشــروعاتنا فــي القطاعــات المتنوعــة بخطــى مدروســة ورؤيــة
واضحــة ،حيــث إننــا نســتعد إلطــاق المرحلــة األولــى مــن مشــروع
عقــاري ضخــم وهــو واحــة إزدان الــذي يت�ألــف ممــا يزيــد عــن 9000
وحــدة متنوعــة ،ممــا ســيدر المزيــد مــن الدخــل علــى المجموعــة
مــن خــال مســاهمته فــي تنشــيط حركــة الت�أجــر لوحداتهــا إلــى
مســتويات غــر مســبوقة.
وكنتيجــة طبيعيــة لــأداء المتميــز للمجموعــة ،فإننــا لمســنا تقديــر
جهــات عديــدة ذات ت�أثــر إقليمــي وعالمــي لجهودنــا ،وكان أبرزهــا
التصنيــف الــذي حصلــت عليــه المجموعــة مــن وكاالت تصنيــف
عالميــة وهــي (موديــز  ،وســتاندر أنــد بــورز )  ،إضافــة إلــى اإلنجــاز
الكبــر الــذي حققتــه المجموعــة فــي تغطيــة أولــى شــرائح برنامــج
الصكــوك الطمــوح وقيمتهــا  500مليــون دوالر ًا وبنســبة تفــوق
 1.67مــرة .
ا عــن ت�كريمنــا للعــام الثانــي علــى التوالــي مــن مجلــة آرابيــان
فض ـ ً
بيزنــس بحصولنــا علــى "جائــزة اإلنجــاز الدولــي لعــام  ،"2016وهــو مــا
ُيشــكل حافــز ًا لالســتمرار فــي العطــاء ولدخــول مرحلــة جديــدة مــن
التوســع االسـت�ثماري ،ربمــا ُتمثــل لنــا تحـ ٍ
ـد أكــر ،لكننــا علــى ثقــة بأننــا
بفضــل ٍ مــن اهلل عــز وجــل -قــادرون علــى مجابهــة كافــة التحديــات،إضافــة إلــى العديــد مــن الجوائــز األخــرى التــي حصدتهــا المجموعــة
علــى رأســها جائــزة الصكــوك وغريهــا.
ال لمســرة االزدهــار
إننــا علــى ثقــة بــأن عــام  2017ســيمثل اس ـت�كما ً
التــي نتبناهــا فــي المجموعــة مــن خــال مــد نطــاق عملياتنــا علــى
مســتويات عاليــة وإرســاء قواعــد بنيــة تحتيــة قويــة ،األمــر الــذي
يمثــل دعمـ ًا للرؤيــة الوطنيــة لعــام  2030ممــا سيســهم فــي دفــع
العجلــة االقتصاديــة للدولــة وينعكــس علــى قــوة ومتانــة أدائنــا،
لنحقــق بذلــك تطلعاتنــا وتطلعــات مســاهمينا الكــرام.

واهلل ولي التوفيق...
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أعضاء مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /د.خالــد بــن ثانــي بــن عبــد اهلل آل ثانــي
رئيس مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /عبــداهلل بــن ثانــي بــن عبداهلل آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /محمــد بــن ثانــي بــن عبــداهلل آل ثانــي
عضو مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /خليفــة بــن ثانــي بــن عبــداهلل آل ثانــي
عضو مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /حســن بــن ثانــي بــن عبــداهلل آل ثانــي
عضو مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /تركــي بــن خالــد آل ثانــي
عضو مجلس اإلدارة

ســعادة الشــيخ /عبــد اهلل بــن خالــد آل ثانــي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /علي عبدالرحمن السيد الهاشمي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /وليد احمد السعدي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /جابر سالم الحرمي
عضو مجلس اإلدارة

السيد /هشام مصطفى السحرتي
عضو مجلس اإلدارة
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من عام إلى آخر ..إزدان ترسم معاني الريادة

اإلسرتاتيجية:

تسجل مجموعة إزدان القابضة بحلول  2017عامها السابع والخمسني برصيد ممتد من اإلنجازات في عالم
تطوي�ر و إدارة محفظة أصول عقارية متنوعة مت�كاملة بأسعار مناسبة للجميع.

المال واالست�ثمار يؤشر على مستوى رفيع لرحلة مثمرة ُق ِ
طعت في سبيل تحقيق التقدم والريادة على
أرض قطر حيث تعد المجموعة إحدى المؤسسات االست�ثمارية الوطنية الرائدة وشركة مساهمة مدرجة

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

في بورصة قطر حيث تمتلك محفظة است�ثمارية متنوعة ملتزمة بمبادئ الشريعة اإلسالمية.
دة
وخالل هذه المسرية المشرفة ،تبوأت مجموعة إزدان القابضة مكانة بــارزة في قطاعات حيوية ع َّ
أبرزها القطاع العقاري بتصدرها قائمة الشركات العاملة في مجال التطوي�ر واالست�ثمار العقاري في
قطر كأكرب مطور عقاري بامتالكها لنحو  20ألف وحــدة سكنية إضافة إلى أكرث من  9آالف وحــدة تحت
اإلنشاء موزعة في الدوحة وخارجها تستوعب ما يقارب من  % 4من سكان دولة قطر .
سجلت
وبختام عــام  ،2016كانت المجموعة قــد
َّ

ونظرا التساع نطاق عمليات المجموعة وتعاظم
ً

ـام ــا آخـ ــر يــشــهــد عــلــى حــجــم إن ــج ــازات ــه ــا ،حيث
عـ ً

حجم است�ثماراتها ،أعلنت المجموعة عن طرحها

شــهــد ه ــذا الــعــام إطـــاق مجموعة ضخمة من

لصكوك بهدف تنويع مصادر التموي�ل وتحقيق

المشروعات في قطاعات متنوعة أهمها قطاع

ـرا في
كــفــاءة العمليات ،وقــد حققت نــجـ ً
ـاحــا كــبـ ً

الــمــراكــز التجارية والــرفــيــه بإعالنها عــن افت�تاح

إصــدار الشريحة األولــى للمجموعة بقيمة 500

المراحل األولية من مولي الوكرة والوكري وعن

مليون دوالر ًا وبتغطية تجاوزت  %167مما يعكس

ت�أسيسها لشركة "إزدان وورلــد" المتخصصة في
قطاع الرتفيه العائلي إلدارة مشروع "ماجيكال
فــســتــيــفــال فــيــلــلــج" ويــلــيــه ال ــق ــط ــاع الــفــنــدقــي

إزدان مجموعة ملتزمة بالكامل بمبادئ الشريعة اإلسالمية.
إزدان تعمل على تنويع تركيزها للمخاطر مــن خــال االســتـ�ثــمــار فــي محفظة
اسرتاتيجية و متنوعة ومت�كاملة في دولة قطر .

ثقة المست�ثمري�ن إضافة إلى كون هذا التصنيف
توجها للمجموعة إلــى أســواق الدين العالمية
ً
(الصكوك).

والسياحي الذي أعلنت فيه عن االفت�تاح المرحلي

متميز كـ َّـرم معالي الشيخ عــبــداهلل بن
وفــي نجاح
ّ

لفندق "ذي كريف" وقرب االنتهاء من فندق "إزدان

ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء وزي�ر

ويضاف إلى هذا إعالن
باالس" ذي الخمسة نجومُ .

الداخلية ،ســعــادة الشيخ الدكتور خالد بــن ثاني

المجموعة عن مشروع "واحــة إزدان" أكرب مجمع

آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة إزدان

سكني مت�كامل فــي قطر والمنطقة وتقدمه

القابضة وذلك لما للمجموعة من جهود مميزة

كواحة سكنية مت�كاملة الخدمات لجمهورها.

فــي الت�كاتف مــع المؤسسة القطرية للكهرباء
وال ــم ــاء "كــهــرمــاء" لتفعيل بــرنــامــج تــرشــيــد .أمــا
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نموذج العمل:

ومن ضمن اإلنجازات الرائدة للمجموعة حصولها

على صعيد النجاح اإلداري ،فقد نال السيد علي

على تصنيفات ائ�تمانية عالمية فيما يعد األول

محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة

من نوعه لشركة قطرية عقارية مساهمة حيث

جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام  2016من مجلة

حصلت على تصنيفات ائ�تمانية ( )Ba1/BBB-طبق ًا

"تــريــنــدس" عــرفــا ًنــا بــجــهــوده فــي تــعــزي ـ�ز مكانة

لوكالتي "ستاندرد آند بورز " و"موديز" العالميتني.

المجموعة.

التنوع
الت�كامل
الربحية
التصنيف االئ�تماني
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لمحة عن أهم المؤشرات المالية

هيكل المجموعة

اإليرادات
نسبة نمو اإليرادات

2012

2013

2014

2015

2016

682

1,772

2,219

2,450

3,181

%-4

% 160

% 25

% 10

% 30

عام ( 2016الريال القطري)

49.8 Bn

األصول

3.2 Bn

اإليرادات

األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات
الهامش
األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل

محفظة االست�ثمار

الهامش

المحفظة العقارية

عام ( 2016الريال القطري)

األصول

20%

9.8 Bn

األصول

80%

اإليرادات

47%

1.5 Bn

اإليرادات

53%

1.7 Bn

صافي األرباح
نسبة النمو

قطاع المجمعات التجارية
(الموالت)

إزدان مول

قطاع الضيافة

إزدان للفنادق

قطاع السكني والتجاري

إزدان العقارية

قطاع الرعاىة الصحية

قطاع الرتفيه (قطاع فرعي)

إمتداد
قطاع السلع والخدمات االستهالكية
إزدان ورلد

القطاع الصناعي

قطاع اإلعالم

% 67

% 73

% 76

% 84

% 77

453

1,284

1,686

2,061

2,436

% 66

% 72

% 76

% 84

% 77

275

1,071

1,360

1,662

1,812

عام ( 2016الريال القطري)

40.0 Bn

قطاع المصرفية والت�أمني

459

1,292

1,695

2,070

2,451

% -20.4

% 289.4

% 27.0

% 22.2

% 9.1

% 40

% 60

% 61

% 68

% 57

العائد على السهم (ريال قطري)

0.10

0.40

0.51

0.63

0.68

التوزيعات النقدية (ريال قطري)

0.13

0.31

0.40

0.50

0.50

نسبة التوزيعات من األرباح

% 125

% 77

% 78

% 80

% 73

التدفقات النقدية (المستخدمة في)
من األنشطة التشغيلية

()2,474

248

970

2,002

2,726

الهامش

القيمة السوقية

48,275

45,092

39,575

42,175

40,079

الموجودات

38,705

41,203

43,393

46,939

49,829

إجمالي حقوق المساهمني بالشركة األم

27,563

28,644

30,077

29,977

30,142

صافي الدين

9,899

11,625

12,512

14,340

15,501

ال قطري ًا
مليون ريا ً
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التوزيعات النقدية (ريال قطري)

ال قطري ًا)
الربحية (مليون ريا ً

2,450

3,181

0.50

2,219

0.40

1,662

1,772

0.31

1,812

1,360

0.15

1,071

0.13

708

682

345

275

2011

0.50

2013

2012

2015

2014

2016

2011

2013

2012

2014

2015

2016

صافي األرباح
اإليرادات

ربحية النمو القوي

سياسة توزيعات نقدية تصاعدية

ال قطري ًا)
األرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات (مليون ريا ً

ال قطري ًا)
هيكل رأس المال (مليون ريا ً

30,381

2,070
1,695
30,078

28,644
11,627

12,512

14,340

545

15,501

1,292

30,574

2,436

459

2013

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2014
صافى الدين

2015

2016

حقوق المساهمني

نمو قوي لألرباح قبل ت�كاليف التموي�ل واالستهالكات

20

21

المحفظة العقارية

القطاع السكني والتجاري

01
قطاع الضيــافة

02
قطاع المجمعات التجارية (الموالت)

03
قطاع الرتفيه ( قطاع فرعي)

04
قطاعات االست�ثمار الرئيسية

01

القطاع السكني و التجاري

القطاع السكني و التجاري

الوحدات:

تدير شركة إزدان العقارية نحو  19775وحدة ،منها  225تجارية.

•الوحدات التجارية:
•مكاتب إداريــة ( 125وحــدة) :سبعة مبان ٍ في منطقة

الوحدات السكنية

•م ــح ــات ت ــج ــاري ــة ( 100وح ـ ـ ــدة) :ت ـ�تــمــركــز ف ــي قــرى

19550

أم غويلينة.
ومجمعات إزدان لتوفري أفــضــل الــخــدمــات للسكان
وتحقيق متطلباتهم على أكمل وجه (سوبرماركت،
مغاسل ،دور حضانة ،إلخ).

•الوحدات السكنية:
ت�ت�كون من  19550وحدة تضم:

01

الوحدات التجارية

مجمعات ( 15847وح ــدة) 27 :قرية توفر كافة المرافق

القطاع السكني و التجاري

إزدان العقارية:

(مساجد ،صاالت رياضية ،مالعب ،إلخ) باإلضافة إلى خدمات
أخرى (األمن ،النظافة ،الصيانة).
العمارات :ما مجموعه  3703وحدة.
الدوحة

الوكرة و الوكري

عدد الوحدات

عدد الوحدات

الوحدات التجارية

160

65

الوحدات السكنية

4340

15210

ُتعد إزدان القابضة واحــدة من كربى الشركات في دول
النــــوع

مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الوحدات السكنية
التي تمتلكها ،والتي تبلغ ما يقارب  20,000وحــدة في
جميع أنــحــاء قــطــر ،تشمل الــوحــدات السكنية والتجارية
إضافة إلى ما يزيد عن  9000وحدة تحت اإلنشاء.

225

80,000

شركة إزدان العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة،
هــي الشركة الــتــي تعنى بـــإدارة هــذه األص ــول وتضمن

المجموع

4500

15275

تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واإلنتاجية و ذلك بهدف
دعم اإلسرتاتيجية العامة للمجموعة.

السكان :تستوعب عقارات مجموعة إزدان القابضة أكرث
من  80000ساكن ًا حوالي  % 4من سكان دولة قطر.

24

القدرة االستيعابية لوحدات إزدان
(عدد السكان)

25

01

01

القطاع السكني و التجاري

القطاع السكني و التجاري

واحة إزدان :أكرب مشروع عقاري فى دولة قطر

المنجزة خالل :2016
المشاريع ُ
تم تجديد قرى  EV39و  EV40في الوكري ،وعمارة أبوبكر ( )EB10في الدوحة بالكامل.

واحة إزدان  /ملخص
المساحة اإلجمالية 964,422 :مرت ًا مربع ًا

خدمات الصيانة على مدار الساعة

يت�كون من  4مراحل

خدمات بطاقة خصومات إزدان

مجموع عدد الوحدات( 9346 :سكنية وتجارية)

مواقف سيارات مخصصة

حوالي  580وحدة تجارية ت�تاوح مساحاتها بني  60و104

 25كم من الدوحة

1.1قرية إزدان رقم  :28ما زالت تحت أعمال التجديد وست�كون جاهزة للت�أجري منتصف أبري�ل .2017

مرت ًا مربع ًا (مطاعم ،مقاهي ،مغاسل ،صيدليات ،أحذية
ومالبس ،صالونات التجميل ،مخابز.)....،

تم تحقيق اإلنجازات التالية خالل :2016

1.1تدشني مركز ساكن (نافذة واحدة ،وخدمات متعددة) :الوكري والدوحة.

حوالي  8420وحدات سكنية (ت�ت�كون من  2 ،1أو  3غرف نوم)

 13كم من المطار

مدرستان

قرب عدة مرافق مثل (إزدان مول  ،مستشفى
الوكرة ،والمطار ،ومدينة بروة)

2.2الحصول على شهادة 2008-ISO 9001 :في شهر مارس.

أكرث من  10مسابح

منطقة التزلج باللوح

مساجد

هايرب ماركت ( 7000مرت ًا مربع ًا) طابقني
سفلي�ي وطابق أرضي ومنطقة مطاعم.

3.3إطالق عملية تجديد مستمرة لألصول (األثاث  -قرى الوكري).
خدمات األمن على مدار الساعة
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 %35مساحات خضراء
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01

01

قطاع الضيافة

القطاع السكني و التجاري

واحة إزدان :أكرب مشروع عقاري فى دولة قطر

واحة إزدان  /المرحلة األولى النصف األول من العام الحالي 2017

مجموع الوحدات 2000 :وحدة سكنية وتجارية

تسلم هذه المرحلة فى النصف األول من عام 2017

خدمات بطاقة خصومات إزدان

خدمات األمن على مدار الساعة

حوالي  180وحدة تجارية ت�تاوح بني  60و  104مرت ًا
مربع ًا (مطاعم ومقاهي ،مغاسل ،صيدليات ،أحذية

مواقف سيارات مخصصة

وأزياء ،صالونات التجميل ،والمخابز ،إلخ)

حوالي  1820وحدة سكنية ( 2 ،1و  3غرف نوم).

 25كم من الدوحة

مدرستان

 13كم من المطار

ناديان خارجيان و آخران داخليان

28

قرب عدة مرافق مثل (إزدان مول  ،مستشفى
الوكرة ،والمطار ،ومدينة بروة)

أربعة مسابح

 %35مساحات خضراء

مسجدان

خدمات الصيانة على مدار الساعة
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إزدان للفنادق:
هــي الــشــركــة الــتــي تعنى بـ ــإدارة الــفــنــادق وتــهــدف
الشركة إلــى احــتــال مركز الــريــادة فــي مجال صناعة
الضيافة مــن خــال خطة إسرتاتيجية للتوسع لتوفري
ـدء مــن الشقق
منشآت فندقية مبت�كرة ومــتــفــردة ب ـ ً
الفندقية المتميزة ووصـ ــوالً إل ــى فــنــادق مــن فئة
الخمس نــجــوم .ذات الطابع األســطــوري ،الــذى يجمع
بني الفخامة و األنــاقــة ،كذلك توفري الدعم المالئم
لموظفينا حيث أننا نؤمن بــأن الموظف هــو العنصر
الرئيسي للنجاح ،كذلك المحافظة على إلتزاماتنا نحو
المجتمع وتلبية إحتياجاته المستمرة.
قيمنا األساسية هي التي تشكل هويتنا .في خضم
مراحل التغي�ي والنمو ،تظل معتقداتنا الراسخة كما
ه ــي ،وتـ�تــمــثــل فــي جــعــل األشــخــاص أه ــم أولــويــاتــنــا،
والــســعــي لتحقيق الــتــمــيــز ،وتــبــنــي الــتــغــيـ�ي ،وتــحــري
النزاهة في العمل ،وخدمة عالم إزدان.
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غرف النزالء:

فندق إزدان  -الخليج الغربي:

تشمل  3000وحدة سكنية مختلفة األحجام واألنواع
بدءا من:
غرف مفردة
غرف مزدوجة
جناح فندقي.

ستوديو.
الشقق السكنية
شقة من غرفة واحدة
شقة من غرفتني
شقة من ثالث غرف

القدرة اإلستيعابية  3000وحدة.
المرافق :حوض سباحة في الهواء الطلق للكبار والصغار  ،مطاعم ،قاعة اجتماعات ،قاعة رياضة للرجال والسيدات.
يضم عدد ًا من المطاعم العالمية في المنطقة الخارجية.
يقع الفندق على مسافة قري�بة من مناطق الجذب الرئيسية في منطقة الخليج الغربي بما في ذلك مركز معارض الدوحة ()DECC
وأيضا بالقرب من أكرب مراكز التسوق في المدينة.

المميزات:

مرافق وتفاصيل الفندق:

جزء من مجموعة إزدان القابضة ،ويعد الفندق األكرب في دولة قطر منذ العام 2006
يعترب فندق إزدان ً
يشتهر فندق إزدان بسمعته الطيبة ،و حسن الضيافة ،وخدماته الرائدة .للفندق طاقة استيعابية تصل إلى  3000وحدة من
الغرف و الشقق الفاخرة .كما يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمرافق مثل بركة السباحة األولمبية ،النادي الصحي،
مطاعم عالمية ،سوبرماركت ،منطقة ألعاب األطفال ،باإلضافة إلى مركز حفالت واجتماعات كامل التجهيز والذي يضم ست
قاعات مجهزة بأحدث المعدات السمعية والبصرية المعدة خصيصا للندوات ،واجتماعات األعمال.
يقع فندق إزدان في الخليج الغربي في قلب منطقة األعمال الجديدة (الدفنة) حيث يطل على منظر مدهش للبحر ،كما
يبعد عشرة دقائق عن الكورنيش ســرا ،وخمسة دقائق عن أكرب مركز تسوق في المدينة ،و على مسافة  25دقيقة

حمام سباحة أوليمبي

منطقة األلعاب لألطفال

حمام سباحة لألطفال

سوبر ماركت

نادي صحي مجهز على نطاق واسع

مركز المؤتمرات والحفالت

مطعم الرثيا

صيدلية

المقهى الرياضي

صراف آلي

قاعة الخيمة

مواقف داخلية وخارجية بسعة  1200سيارة

مطعم سبالش للوجبات الخفيفة

يبعد حوالي  25دقيقة بالسيارة من مطار حمد الدولي

بالسيارة إلى مطار حمد الدولي..

جوائز وفعاليات عام :2016
1.1جائزة الشراكة مع بنك الدوحة
2.2جائزة مهرجان قطر العالمي لألغذية QIFF
3.3جائزة الهيئة القطرية للسياحة (مهرجان لون صيفك)
4.4الراعي الرسمي لماراثون أوريدو 2016
5.5الراعي الرسمي لــبطولة العالم للشطرنج ()FIDE
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فندق ذا كريف :

قطاع الضيافة

غرف النزالء:
تشمل  600غرفة ،على النحو التالي:
 217استوديو مطالً على البحر.
 214غرفة تنفيذية (رجال األعمال) مطلة على البحر.
 119شقة بغرفة نوم واحدة.
 48شقة فندقية بغرفتي نوم مطلة على الخليج.
 1جناح رئاسي.
 1جناح ملكي.

موقع الفندق – خريطة ومخطط الفندق:

القدرة اإلستيعابية  600غرفة.
المرافق :حوض سباحة في الهواء الطلق للكبار والصغار  ،مطاعم ،قاعة اجتماعات ،قاعة رياضة للرجال والسيدات ،مركز ماساج
للسيدات.
المرافق والمشاريع اإلضافية قيد اإلنشاء :بقالة "ميني مارت" ،و  9منافذ و مقاهي عالمية.
نسبة اإلنجاز 80٪ :من المشروع الكلي .تم بتاري�خ  13نوفمرب االفت�تاح التجري�بي للفندق ،حيث قمنا بتجهيز  20طابقا من أصل  24طابق.
وجاري حالي ًا إنهاء أعمال المناظر الطبيعية ،والمطبخ ،وتجهيز األربعة طوابق المتبقية.

المميزات:
يقع فندق "ذي كريف" في قلب المنطقة الدبلوماسية في الجزء الشمالي من كورنيش الدوحة الخالب .ويتميز بإطاللة
ساحرة على الخليج العربي .ويحتوي هذا الفندق الفاخر على حمام سباحة في الهواء الطلق ،بإطاللة بانورامية رائعة
على البحر و الخليج ،وصالة رياضية مجهزة تجهيز ًا كامالً ،وصاالت حفالت فخمة ،وقاعتني فاخرتني لالجتماعات باإلضافة
إلى المطعم الذي يقدم أشهى األطباق العالمية والمزود بخدمة فريدة للغرف.
ويحتوي فندق "ذا كــرف" على  600استوديو فاخر ًا ،وشقق فندقية ت ـ�تاوح من غرفة إلى غرفتني مــزودة بكافة

المطاعم:
سيوفر الفندق منافذ مختلفة لعديد من المقاهي والمطاعم التي تقدم أنواع مختلفة من أشهى وألذ المأكوالت
والمشروبات.

الخدمات ،كما يوفر الفندق مجموعة واسعة من المرافق وخدمات الدعم لالجتماعات واألعمال التجارية ،مما يجعله
الخيار المثالي لرجال األعمال وأسرهم ممن يسعون إلى االستمتاع بنمط حياة راق ومتوازن .باإلضافة إلى ذلك ،ت�تمتع
كافة الشقق بديكورات و تصاميم فاخرة وخدمات ذاتية عالوة على الت�كي�يف وخدمة الواي فاي المجانية.

مرافق وتفاصيل الفندق:
موقف سيارات أرضي مكون من طابقني 24 ،طابق ًا للنزالء ،حمام سباحة ،صالة رياضة للرجال والسيدات تقع في الدور
السفلي وغرفة ماساج للسيدات ،وخدمة وقوف السيارات.
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تفاصيل الفندق:

فندق إزدان باالس (االفت�تاح قري�ب ًا):

 3طوابق 194 ،غرفة 30 ،جناح ًا فاخر ًا 1 ،جناح رئاسي.
 9قاعات اجتماعات.
طابق مخصص لرجال األعمال.
ردهة مخصصة لرجال األعمال.

غرف النزالء:

االفت�تاح:

إجمالي الغرف 194 :

االفت�تاح التجري�بي :الربع الثاني من عام . 2017
االفت�تاح الكامل :الربع الثالث من عام . 2017

اكتشف الفخامة:
تــقــع جــوهــرة إزدان أو مــا يــعــرف ب ـــ ــإزدان ب ــاالس بني
اثنني من أفضل مراكز التسوق وبالقرب من المجتمع
المحلي الــمــزدهــر فــي الــدوحــة .حيث ُصمم الفندق
بعناية فائقة من قبل مصممني محرتفني ذوي شهرة
عالمية وضعوا بصماتهم في كل ركن من أركانه تمام ًا
مثلما فعلت العديد من المعالم األخــرى في جميع
أنــحــاء العالم .ويستمد فندق إزدان بــاالس فخامته
من التصميم العربي األصيل الذي ُيربز الرتاث القطري
وطابعه المميز .وال شك أنك بمجرد رؤية واجهة هذا
الفندق الفاخر سوف يأسرك جمال عمرانه.
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المميزات:
يــوفــر فــنــدق إزدان ب ــاالس الــواقــع فــي قلب طري�ق
الــشــمــال والــغــرافــة ســهــولــة الــوصــول إل ــى ك ــل ٍ من
الدوحة الجديدة والقديمة .كما يتيح الفندق لنزالئه
فــرصــة التمتع بتجربة تــســوق مــن الــطــراز العالمي
واالســتــفــادة مــن عــروض مميزة ب ــإزدان مــول ،عــاوة
على االستمتاع بالمأكوالت اإليطالية التقليدية في
مطعم "ال كوتشينا" وت ــذوق األطــبــاق الشهية في
"ذي تاي بــاالس" .وبإمكان النزالء قضاء فرتة مريحة
بعد الظهرية مع العائلة واالستمتاع بأشهى الوجبات
فــي الــمــطــعــم الــعــالــمــي بــالــفــنــدق .كــمــا للمقيمني
بالفندق إمكانية ترتيب وتنظيم حفالتهم وأنشطتهم
الخاصة في قاعة الحفالت الفاخرة بمساعدة فري�ق
عمل محرتف والذي سيكون بالت�أكيد سعيد ًا بخدمتهم.

المطاعم :
يوفر الفندق منافذ مختلفة ليتم استخدامها من قبل العديد من المطاعم التي تقدم أنــواع مختلفة من أشهى
األطباق اإليطالية والشرقية و الغرب�ية.
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إزدان مول الغرافة

نظرة عامة
اسم المجمع التجاري

إزدان مول الغرافة

الموقع

طري�ق الشمال ،منطقة الغرافة

مساحة المول (بالمرت المربع)

124,688

إجمالي المساحة القابلة للت�أجري (بالتقريب)

 40,487مرت ًا مربع ًا

عدد الطوابق

3

عدد مواقف السيارات

2,108

تاري�خ األفت�تاح

إبري�ل 2013

المحالت ال ُكربى /المست�أجري�ن الرئيسي�ي.

كارفور ،فن فيل ،باري غالري ،نيوي�وركر ،فور إيفر ،21ريفا ،شرف دج.

مؤشرات األداء اإليجابية
ال سنوي ًا.
زيادة بنسبة  10%في اإلقبال السنوي على المول ،أي بمعدل أكرث من  5,000,000عمي ً
يبقى معدل اإلشغال العام قوي بنسبة  97%من الوحدات المؤجرة.
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ال قطري ًا.
مبيعات المول السنوية  800مليون ريا ً
يضم العديد من العالمات التجارية المميزة.
تم استضافة العديد من الفعاليات فى عام .2016

إزدان مول:
هــي الــشــركــة الــتــي تعنى ب ـ ــإدارة ال ــم ــوالت .تمكنت
الشركة خالل عام  2016من تحقيق مرحلة جديدة في
تاريخها بعد إتمامها عامها الــرابــع على إيقاع نتائج
وإنجازات متميزة.

يضم المول اكرث من 11مطعم ًا متنوع ًا.

تشجيع مستمر نحو األفضل
تسعى شركة إزدان مول باستمرار إلى الوفاء بالتزاماتها نحو المجتمع ،كونها وجهة عائلية بامتياز ،حيث قامت بتطوي�ر
طرق بديلة لتسوي�ق وعرض فئات المعروضات داخل المجمعات التجارية من أجل توفري المزيد من عروض وخدمات التجزئة
للضيوف ،بما في ذلك:
مساحات الت�أجري الرتوي�جية ،والتي تلعب دور ًا مهم ًا في
توفري فضاء للعالمات التجارية الراقية.
وقد تم تعزي�ز تجربة التسوق للزوار بمنحهم إمكانية
استخدام خدمة  Wi-Fiفائقة السرعة مجانية ليبقوا على
اتصال مع عائالتهم وأصدقائهم.

36

ا فــي عــدد
حققت شــركــة إزدان م ــول إرتــفــاع ـ ًا مــتــواص ـ ً
متابعيها على مختلف منصات التواصل االجتماعي .حيث
ت�تفاعل الشركة مــع متابعيها باستمرار خصوص ًا خالل
شهر رمضان ،واألعياد ،وفعاليات األطفال.
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فعاليات

ســجــل إزدان م ــول الــغــرافــة

تماشي ًا مع مبادرته نحو خلق بيئة خضراء ،يحرص إزدان مول الغرافة على تنظيم أنشطة و فعاليات كربى ،بمشاركة

أرقــامـ ًا قياسية في تقديم
خــدمــات الــرفــيــه والــتــســوق

جهات حكومية وأخرى خاصة ،وعدد من العالمات التجارية ،والمدارس ،والمنظمات غري الحكومية ،وطرح مبادرات نخص
ال عن اإلحتفاالت
منها" :مجتمع أخضر ،وي�وم األرض ،ومهرجان الزهور و مجموعة الرب�يع" على سبيل المثال ال الحصر .فض ً

الــمــتــمــيــزة وس ــب ــل ال ــراح ــة

الدورية مثل الذكرى السنوية إلفت�تاح المول ،وشهر رمضان المبارك ،واألعياد الدينية ،باإلضافة للفعاليات الوطنية

لـــــــــزواره مــــن خـ ـ ــال تــوفــر

مثل يوم قطر الوطني و المزيد من ذلك.

مــرافــق مــمــتــازة يــنــفــرد بها
عــن مــراكــز التسوق األخــرى
في قطر ،فى خطة لتوسيع
طــابــقــه الــســفــلــي لــتــقــديــم
خ ــدم ــات وخـ ــيـ ــارات إضــافــيــة
لمرتاديه.
وقــــــد دأب الـ ــمـ ــركـ ــز عــلــى
الـــتـــنـــويـــع ف ـ ــي الـــعـــامـــات
التجارية الجديدة فى دولة
قــطــر رغــبــة مــنــه فــي تلبية
متطلبات و احتياجات زواره.
وبــفــضــل جـــهـــوده الــحــثــيــثــة
في تجاوز تطلعات ضيوفه،
يــحــرص م ــول الــغــرافــة على
تحسني مرافقه وتطوي�رها،
ُمحافظ ًا بذلك على مستوى
الخدمة المميزة.
وعــــــاوة عــلــى ذلـــــك ،يــركــز
الــمــول مــن خــال الفعاليات
الــتــي ينظمها عــلــى تعزي�ز
وعــــي الــجــمــهــور بــأهــمــيــة
ال ــح ــف ــاظ ع ــل ــى الــبــيــئــة مــن
خــال سلسلة مــن األنشطة
الـــــتـــــوعـــــويـــــة والـــــــرامـــــــج
التعليمية المجتمعية.
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03

قطاع الموالت

قطاع الموالت

إزدان مول الوكرة
الوكرة

إزدان مول الوكري
الوكري
يــقــع إزدان م ــول ال ــوك ــر ف ــي قلب

ُيعترب إزدان مــول الــوكــرة واح ــد ًا مــن أبــرز

منطقة الوكري.

النماذج الهندسية والحضارية في مجال

تم اعتماد مفهوم فريد في تصميم

ال ـمــراكــز الــتــجــاريــة فــي قــطــر ,حــيــث يمزج

إزدان مول الوكري حيث سيكون مركز ًا
تــجــاري ـ ًا فــريــد ًا فــي المنطقة ليوفر

بــن العمارة العرب�ية األصيلة ونظريتها
الحديثة.

ع ـ ــدد ًا كــب ــر ًا م ــن الــمــحــات مــتــعــددة
األنشطة فى مختلف المجاالت.

أعلن إزدان مول الوكرة مؤخر ًا عن افت�تاح

ونــحــن عــلــى ثــقــة م ــن أن المظهر

ك ــارف ــور م ــارك ــت ،حــيــث اســتــطــاع الــمــول

الــجــديــد سيلبي تــوقــعــات ضيوفنا

تحقيق إقــبــال كــبــر للعمالء فــى األي ــام

وسيعكس على نحو أفضل سعينا

األولـ ــى مــن اإلفــت ـ�تــاح ال ــذي تــم ي ــوم 25

لــلــتــمــيــز ويــــقــــدم ت ــج ــرب ــة ف ــري ــده

ديسمرب .2016

للتسوق.

ولــكــونــه أول مــركــز تــجــاري تــابــع لبلدية
الوكرة ،فإن إزدان مول الوكرة ُيعد مركز ًا
تجاري ًا طال انتظاره ،وجاء ليلبي حاجيات
الــســكــان و يــوفــر مــجــمــوعــة مــن منافذ
التسوق والمطاعم ومــرافــق الرتفيه.
كما يقدم المركز باقة متميزة من منافذ
الــمــأكــوالت والــمــشــروبــات يصل عددها
إلى  29منفذ ًا بني المقاهي والمطاعم
ال للعالمات
وغريها ،باإلضافة إلى  134مح ً
التجارية الجديدة و منها المعروفة ،و 6
محالت رئيسية كبرية ،ومدينة المالهي
( )Funvilleللرتفيه العائلي و سيتم من
خاللها عــرض أح ــدث األلــعــاب واألنشطة
الرتفيهية.

نبذة عن المول

نبذة عن المول
االسم

إزدان مول الوكرة

االسم

إزدان مول الوكري

الموقع

طري�ق الوكرة الرئيسي ،مقابل مستشفى الوكرة

الموقع

الوكري

المساحة بالمرت المربع

64,785

المساحة بالمرت المربع

53,368

إجمالي المساحة القابلة للت�أجري بالمرت المربع (تقري�ب ًا)

38,800

إجمالي المساحة القابلة للت�أجري بالمرت المربع (تقري�ب ًا)

25,500

عدد الطوابق

2

عدد الطوابق

2

عدد مواقف السيارات

1,572

عدد مواقف السيارات

427

تاري�خ اإلفت�تاح

2017

تاري�خ اإلفت�تاح

2017

المحالت ال ُكربى /المست�أجري�ن الرئيسي�ي.

كارفور ماركت Funville ،للرتفيه ،مجموعة أباري�ل

المحالت ال ُكربى /المست�أجري�ن الرئيسي�ي.

جراند إكسربيس هايربماركت
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03

المحفظة اإلست�ثمارية

04

قطاع الرتفيه ( قطاع فرعي)

�أمني
المصرفية والت
قطاع
�أمني
والتت�أمني
المصرفية وال
قطاع المصرفية
قطاع

الصناعي
القطاع
الصناعي
قطاع الصناعي
قطاع

الصحية
قطاع الرعاىة
الصحية
الرعاىة الصحية
قطاع الرعاىة
قطاع

إزدان وورلد:
االستهالكية
السلع والخدمات
قطاع
االستهالكية
والخدمات االستهالكية
السلع والخدمات
قطاع السلع
قطاع

تمتلك مجموعة إزدان القابضة محفظة است�ثمارية
ـقــا السرتاتيجيتها األساسية القائمة
متنوعة وفـ ً
على تنويع االست�ثمارات وتنمية محفظة األسهم
في القطاعات المختلفة والدخول في الشراكات
االسرتاتيجية وفــي قطاعات متنوعة مثل قطاع
اإلعــــام والــبــنــوك والــخــدمــات الــمــالــيــة والــت ـ�أمــن
الت�كافلي واألمن الغذائي والصحة التي من شأنها
خدمة المجتمع القطري وتحقيق أقصى درجــات
الربحية للمساهمني من خالل رؤية واضحة.
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تاري�خ االفت�تاح عام 2016

فكرة جديدة األولى في قطر

أول مشروع ماجيكال فستيفال فيللج

مكان مميز (كتارا)

سياسة إي�جارية مرنة

ألعاب جديدة على مستوى الخليج

ُيــشــار إلــى أنــه منذ اســتــحــداث قــطــاع االســتـ�ثــمــارات
تحول إزدان إلى مجموعة
المالية منذ عام  2012مع ّ
قابضة ،فقد سجلت زيــادة قياسية مما يؤكد على
متانة اسرتاتيجية المجموعة الرامية إلــى ترسيخ
انطالقا من التنوع ومبدأ
قيمة هذه االست�ثمارات
ً
التحوط من المخاطر.

629

254

375

439
324

وتــؤكــد الــبــيــانــات الــمــالــيــة م ــدى نــجــاح اسرتاتيجية
إزدان القابضة فــي تحقيق أهدافها حيث سجلت
االست�ثمارات المالية زيادة متميزة عام .2015

1,485

525

ت�تميز القرية بموقع فريد يستمتع الزوار من مختلف
الشرائح بزيارته بالتسوق من المحالت وتعرض البضائع
والمنتجات من جميع أنحاء العالم كما تلبي مختلف
األذواق .وهـ ــذا إضــافــة إل ــى أن الــجــانــب الرتفيهي
المتطور يساعد على جذب الزوار من مختلف األعمار.

764

801

276

تمثل "ماجيكال فستيفال فيللج" (قــريــة االحتفاالت
الساحرة) باكورة مشروعات إزدان وورلد وتعترب وجهة
بــارزة للرتفيه العائلي في دولــة قطر ودول الخليج
وتوفر أجواء مليئة بالحيوية والرتفيه لجميع الزوار.

إي�رادات اإلست�ثمارات المالية
ال قطري ًا)
(مليون ريا ً

482

هي الشركة األولى من نوعها في دولة قطر التي
تعنى بالرتفيه والتسوق من منظور عائلي وتقدم
تجربة مختلفة للتسوق وملتقى مميز ًا للتجار لعرض
بضاعتهم للمتسوقني.

قطاع اإلعالم
اإلعالم
وسائل اإلعالم
قطاع وسائل
قطاع

1,003

04

قطاع الرتفيه

49
2012

2013
مجموع األرباح

2014

2015

شركات زميلة

2016

موجودات متاحة للبيع

تصاعد اإليرادات من اإلست�ثمارات
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عالقات المست�ثمري�ي

حوالي

3600

مساهم

متوسط عدد المساهمني
خالل 2016 -
نــؤمــن ف ــي مــجــمــوعــة إزدان الــقــابــضــة
بــأن تحقيق مصداقيتها وتعزي�ز مكانتها
كـ ــإحـ ــدى الـــشـــركـــات ال ـ ــرائ ـ ــدة فـ ــي قــطــر
إنــمــا ينطلق مــن تواصلنا المستمر مع
المساهمني والمست�ثمري�ن المرتقبني
والمجتمع المالي ككل والهيئات الرقابية
القائم على أساس الشفافية واإلفصاح.
ومـــــن ه ــن ــا حـــرصـــت ال ــم ــج ــم ــوع ــة عــلــى
ت�كوي�ن فري�ق عمل متميز إلدارة عالقات
المست�ثمري�ن ت ـ�كــون مهمته الرئيسية
تــطــوي ـ�ر بــرنــامــج شــامــل إلدارة عــاقــات
المست�ثمري�ن يــرتـ�كــز فــي الــمــقــام األول
على تعزي�ز قنوات التواصل الفعال مع
الــمــســاهــمــن وجــمــهــور الــمــســتـ�ثــمــريـ�ن
واصــحــاب المصالح كافه ،االمــر الــذي نجد
لــه بــالــغ األث ــر فــي خلق الفهم الصحيح
ل ــدى جميع المتعاملني فــي األس ــواق
المالية ويحقق التقي�يم الصحيح لسهم
المجموعة.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـــــار ح ــرص ــت الــمــجــمــوعــة

عــلــى تفعيل ه ــذا الــتــفــاعــل بينها وبــن
مساهميها من خالل تطوي�ر قسم خاص
بــعــاقــات الــمــســتـ�ثــمــريـ�ن فــي موقعها
الــرســمــي عــلــى االنــرنــت يعنى بتقديم
م ــح ــت ــوى م ــتـ ـ�ك ــام ــل حـــــول م ــش ــروع ــات
ال ــم ــج ــم ــوع ــة ال ــرئ ــي ــس ــي ــة وقــطــاعــاتــهــا
المختلفة و يوفر مجموعة من التقاري�ر
التحليلية الدورية حول اآلداء التشغيلي
والمالي للشركة باإلضافة إلى مجموعة
كــبــرة ومــتــنــوعــة مــن الــمــعــلــومــات حــول
مــســتــجــدات األع ــم ــال واألخـ ــبـ ــار الــمــالــيــة
المهمة ،عرض أسعار السهم ،والتقاري�ر
المالية وغــرهــا مــن معلومات مالية و
وأحداث جوهرية.

و الــصــكــوك جــزء مــن بــرنــامــج المجموعة
األسرتاتيجي لتنويع مصادر تمويلها و
إعطاء الميزانية الشكل األمثل  ،و يربهن
نجاح التموي�ل علي حجم الثقة الكبرية
التي تحظي بها مجموعة إزدان القابضة
في األوساط اإلقليمية و العالمية

وإذ يبلغ عدد المساهمني في المجموعة
الــيــوم حــوالــي  3600مــســاهــم مقارنة
بــــ 900مساهم ًا فــي األعـ ــوام السابقة
لهو بــا شــك ت�أكيد على اكتسابنا لثقة
فئة أكرب من المست�ثمري�ن الذين أصبحوا
اليوم يتطلعون إلى مزيد من اإلنجازات

أصـــدرت المجموعة الــصــكــوك ألول مرة
في مايو  ،2016و تم إصــدار  500مليون
دوالر ًا صكوك لمدة  5سنوات متوافقة
مــع الــشــريــعــة اإلســامــيــة كـ ــأداة لتنويع
مــصــادر الــشــركــة مــن الــتــمــويـ�ل و إعــطــاء
مجال للمجموعة لتنمية أعمالها

والنمو المستدام  .وت�تعامل المجموعة
مــع حــوالــي  30بــنــكـ ًا مــحــلــيـ ًا ،وإقــلــيــمــيـ ًا،
وعالمي ًا حسب الشريعة اإلسالمية.
إزدان هي شركة مدرجة في بورصة قطر
و تم تصنيفها من قبل ستاندرد اند بورز
بـ  BBB −و من قبل موديز  ، BA1مع نظرة
مستقبلية مستقرة.

وق ــد حــصــلــت مــجــمــوعــة إزدان القابضة
علي جائزة أفضل صفقة سندات  -صكوك
للعام مــن قبل الــمــصــدر ألول مــرة في
مؤتمر جوائز القروض والصكوك الشرق
األوســــط و أيــضــا حــصــلــت الــصــكــوك علي
جائزة أخري من شبكة التموي�ل اإلسالمي
لألنباء IFN
كذلك فقد حصلت مجموعة إزدان القابضة
علي تموي�ل إسالمي بـ 460مليون دوالر ًا
عن طري�ق تموي�ل مشرتك بمشاركة بنوك
إقليمية وعــالــمــيــة بــشــروط تنافسية،
وشهدت الصفقة اكت�تابا كبريا تجاوز 1.53
مرة من حجم التموي�ل األساسي  ،و شهد
مشاركة  10مؤسسات إقليمية و آسيوية
ودولية .
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الحوكمة المؤسسية

رأس المال البشرى

تلتزم مجموعة إزدان القابضة بتطبيق نــظــام حوكمة

إن اسرتاتيجيتنا في تنمية رأس المال البشري تعد الركيزة

الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الذي

األســاســيــة فــي تــطــويـ�ر أعمالنا وأنشطتنا اليومية في

يقوم على مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد ،وقد قامت

جميع عمليات المجموعة ومن هنا كان اهتمامنا الدائم

تقيدها بأحكامه أو تعليل
المجموعة باإلفصاح عن مــدى
ّ
عدم التقيد ،وذلك موضح ضمن تقري�ر الحوكمة السنوي
للمجموعة لــعــام2016م ووفــق آلية اإلفصاح المنصوص
عليها في نظام حوكمة الشركات.
تحتل مسائل المحاسبة والمساءلة والشفافية في مزاولة
أعمالنا المقام األول في اسرتاتيجية المجموعة بشأن
الحوكمة المؤسسية والتي نعتربها الدعامة الرئيسية
لنا في تعزي�ز مصداقيتنا وقيمنا الثابتة في تحقيق نمو
مستدام لمساهمينا وشركائنا وكافة األطــراف المعنية
بأعمالنا وأنشطتنا.
إن مسألة حماية حقوق المساهمني بمختلف فئاتهم
وكــافــة أصــحــاب المصالح اآلخــري ـ�ن يأتي فــي صميم نظام

بتطوي�ر خطط وبرامج مت�كاملة للتعليم والتدريب والتطوي�ر
المستمر من أجل بناء فري�ق عمل قادر بجدارة على تحقيق
االنجازات الطموحة التي تسعى إليها المجموعة.
أطلقت المجموعة خالل العام  2016عدد  24دورة تدري�بية
في المجاالت المختلفة التحق بها نحو  236من موظفي
الــمــجــمــوعــة أشـــرف عــلــى تقديمها ع ــدد مــن مؤسسات
التدريب والتطوي�ر المعتمدة و المدرب�ي المعتمدين .كما
واصــلــت المجموعة دعمها لــرامــج الــشــهــادات المهنية
المرتبطة بالوظيفة مــثــل بــرنــامــج الــمــحــاســب القانوني
اإلداري الذي التحق فيه عدد من موظفي اإلدارة المالية
في المجموعة.

الحوكمة في المجموعة إذ يعنى النظام بمسائل االلتزام

ودعم ًا لمنهجيتنا الثابتة في التطوي�ر والتدريب المستمر

بمتطلبات اإلفصاح والشفافية بجميع عمليات المجموعة

لــقــدرات موظفينا الــازمــة لتحقيق الــكــفــاءة التنافسية

وأنشطتها ومسائل تضارب المصالح وتعامالت األطــراف

واصــلــت المجموعة شــراكــاتــهــا االســراتــيــجــيــة مــع جامعة

ذوي العالقة وتحديد مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته

كارنيجي ميلون-قطر لتقديم دورات تدري�بية على مستوى

ومهام وواجبات رئيس مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن

ال عن شراكاتنا األخرى مع مؤسسات
المجموعة ككل  ،فض ً

المجلس وضبط كافة األنظمة والسياسات واإلجراءات التي

التدريب والتطوي�ر المعتمدة.

في ثقافة المجموعة وتعامالتها ،األمــر الــذي نؤمن أنه

فــى ه ــذا اإلطـ ــار حصلت مجموعة إزدان الــقــابــضــة علي

يسهم في تحقيق االستدامة في عمليات المجموعة.

شهادة أيزو  9001:2008في مايو .2016

تحقق دعم أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة ودمجها

سياسة ومبادئ المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
يعتمد مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة سياسة واضحة بما يخص مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية
العليا ،حيث تحدد لجنة الرتشيحات والمكافآت في المجموعة هــذه السياسة باالستناد إلــى قانون الشركات ونظام
الحوكمة والنظام األساسي للمجموعة.
وعلى هذا األســاس تجتمع لجنة الرتشيحات والمكافآت وتضع مقرتحها بتحديد المكافآت بالمبالغ واألرقــام المحددة
انطالق ًا من مسؤوليات ونطاق مهام أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك أداء المجموعة السنوي
عند تحديدها للمكافآت .وترفع تقري�رها لمجلس اإلدارة الذي يطلع عليه ،وبعد مناقشته يرفع توصيته للجمعية العامة
للنظر فيه واعتماده.
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معا من أجل قطر آمنة
ملف ً

تنظيم دورات تدري�بية لنشر ثقافة السالمة:

حيويا مهم ًا ويحتاج إلى تضافر الجهود بني الدولة والمؤسسات والمجتمع من أجل
قطاعا
يمثل أمن المجتمع وسالمته
ً
ً
الحفاظ على سالمة الممتلكات واألرواح والعيش في ظل مجتمع هانئ وآمن.
ووفقا لهذه الرؤية تعمل مجموعة إزدان على التعاون والت�كاتف مع هيئات الدولة من أجل تدشني المبادرات التوعوية
ً
بخطورة قضية السالمة وضرورة قيام المجتمع وهيئاته على حفظ األمن.

حرص ًا على نشر ثقافة السالمة والتوعية بني موظفيها،
نــظــمــت إدارة مــجــمــوعــة إزدان الــقــابــضــة سلسلة من
الــــــدورات الــتــوعــويــة لــكــادرهــا الــوظــيــفــي ع ــن مــجــاالت
وظائفهم المختلفة من داخلية أو خارجية بالتعاون مع
أكفأ المؤسسات المختصة والخرباء.

التعاون مع الجهات المختصة لدعم جهود التوعية:
تهتم مجموعة إزدان القابضة بالتعاون مع كافة الجهات
المختلفة بهدف دعــم ثقافة السالمة والتوعية ،وقد
قررت مجموعة إزدان القابضة رعاية مشروع "درب األمان"
الــذي أعلنت عنه اإلدارة العامة للدفاع المدني بــوزارة
الداخلية وذلــك على مــدار أربــع ســنــوات متواصلة تبدأ
من  2015وتنتهي بحلول عام  2018بقيمة  4مليون ريال
قطري ويــأتــي هــذا ضمن حــرص المجموعة على تعزي�ز
دوره ــا المجتمعي ودعــم مختلف الــمــبــادرات التي من
شأنها تحقيق الرفاهية واألمان ألفراد المجتمع كافة.
وانــطــاق ـ ًا مــن الــتــعــاون بــن المجموعة وإدارة الــدفــاع
الــمــدنــي ،قــامــت الــمــجــمــوعــة فــي وقـ ـ ٍ
ـت ســابــق بدعم
الــمــشــروعــات الــتــوعــويــة لــــإدارة حــيــث تــم إبـ ــرام اتــفــاق

التعاون بني العميد الركن عبداهلل محمد السويدي مدير
عام اإلدارة العامة للدفاع المدني ،والشيخ الدكتور خالد
بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني ،رئيس مجلس إدارة مجموعة
إزدان القابضة،
وقــد جــاءت رعاية إزدان في إطــار جهود نشر السالمة
في المجتمع وتعزي�ز التعاون مع مؤسسات المجتمع
المدني في الــدولــة الــذي يأتي ضمن أولــويــات اإلدارة
العامة للدفاع المدني حيث يعمل الجميع ضمن منظومة
مت�كاملة ،والكل يؤدي فيها دوره بما يعود بالنفع على
المجتمع وأفراده ومؤسساته وتحقيق أهداف السالمة
المنشودة.

تنظيم فعاليات توعوية:
نظمت شركة إزدان العقارية حملة للتربع بــالــدم على
مــدار يومي الثاني والثالث من نوفمرب  2016بمشاركة
أكــر من  120متربع ًا من المقيمني في قراها السكنية
وموظفي المجموعة وشركاتها التابعة ،وذلك انطالق ًا
من قيم المسؤولية المجتمعية التي تسعى المجموعة
إلــى ترسيخها في المجتمع .وقيد �أقيمت حملة التربع
بالدم بمشاركة كوادر طبية من مركز التربع بالدم التابع
لمؤسسة حمد الطبية لإلشراف على تسجيل المتربعني
وعمل الفحوصات واإلج ــراءات الالزمة للت�أكد من سالمة
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ال عن توزيع وجبات عليهم ت�تضمن أطعمة
المتربعني ،فض ً
صحية كالفاكهة والخضروات والعصائر الطازجة
كما تحرص المجموعة على المشاركة في اليوم العالمي
للصحة الذي يوافق  7أبري�ل من كل عام ،وذلك من خالل
احتفالية شملت فعاليات متنوعة استهدفت مشاركة
موظفيها والجمهور العام تحت شعار "صحتك تزدان" في
قاعات فنادقها تهدف إلى الت�ثقيف والتوعية بأهمية
االعــتــنــاء بالصحة ولــلــحــفــاظ عــلــى كـــادر مــن الموظفني
يتمتعون بالصحة واإلنتاجية.

نظمت مجموعة إزدان القابضة مؤخر ًا بالتنسيق مع
حيث َّ
اإلدارة العامة للدفاع المدني نــدوة داخلية بمشاركة
ع ــدد مــن موظفيها مــن مختلف إدارات ــه ــا وأقسامها
للتعريف بقانون الدفاع المدني رقم ( )25الصادر عام
 2015الــذي يتناول موضوعات حــول السالمة المهنية
وت�أمني المنشآت الحيوية وضمان سري العمل بانتظام
في المرافق العامة والتعامل مع حاالت الطوارئ.
وعــلــى صعيد مــتــصــل ،أقــامــت المجموعة سلسلة من
ال ـ ــدورات الــتــدريـ�بــيــة المتخصصة ح ــول الــســامــة وسبل
الوقاية من المخاطر والتعامل مع األزم ــات بمشاركة
أكرث من  600موظف وعامل تحت إشراف خرباء مختصني
في نظم السالمة وإدارة المخاطر وحضرها مسؤولون
من إدارات الموارد البشرية واألمن والسالمة واإلدارة
الــهــنــدســيــة وإدارة األغ ــذي ــة وه ــي اإلدارات المعنية
بتحسني مهمة الــحــفــاظ عــلــى الــســامــة داخـــل مــقــرات
العمل وفــي األبنية المتنوعة المملوكة لمجموعة
إزدان القابضة.
كما ساهمت إزدان في نشر برنامج "حماية الجوار" الذي
تعكف عليه إدارة الــشــرطــة المجتمعية ويــهــدف إلى
منع الجريمة من خــال زيــادة اليقظة بني السكان ومن
أجل تطوي�ر اجتماع الناس ضد الجريمة والسلوك الضار
بدل من خدمة األفراد
وتسهيل التعامل بصورة جماعية ً
كل على حدا ومن أجل خلق الشعور باألمن والمسؤولية
الجماعية واالنضباط الشخصي لألفراد.
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ملف المناسبات الوطنية والدينية

ملف بالعلم تحيا األمم
تمس حاجة المجتمع .وبما أ َّنه ال
إن الملف المجتمعي لمجموعة إزدان القابضة يحفل بوقفات مهمة في مجاالت حيوية
َّ
َّ
ٍ
نهضة وال تنمية ت�تحققان دون اسرتاتيجية في التعليم ورؤية لرعاية كوادر المستقبل من أجل غد أفضل يأتي دعم إزدان
للمبادرات التعليمية وإسهاماتها وتفاعلها مع الفئات الطالبية والشرائح التعليمية من أجل استشرافها لمستقبل أفضل
ِ
والفكر.
ونبعا من إيمانها بأن التقدم قرينه العمل والتنمية
لقطر والمنطقة
ً

انطالقا من عمق انتمائها
يتسم حضور مجموعة إزدان القابضة في المناسبات الوطنية والدينية بأنه حضور فاعل ومميز،
ً
الديني والوطني وتعزي ً�زا لقيمها الرتاثية وأصالة تقاليدها التي تمتزج بالقيم اإلسالمية القويمة ف ُتنتج تلك الشخصية
القطرية صاحبة السمات المتعددة من التدين والنبل والكرم واالنتماء الوطني.

استضافة الفعاليات التعليمية:
تهتم مجموعة إزدان باستضافة الفعاليات التعليمية
داخــل منشآتها حيث استضافت شركة إزدان للفنادق
ال ــوف ــود الــمــشــاركــة فــي بــطــولــة أولــمــبــيــاد الــروبــوت
العالمي في دورتها الثانية عشرة-وهي واحــدة من
كربى منافسات الروبوت للشباب على مستوى العالم،
وق ــد أطــلــقــت اســتــعــدادهــا الســتــقــبــال الــفــرق الطالبية
الــمــشــاركــة مــن الــشــبــاب وقــدمــت الــتــجــهــيــزات الــازمــة
والمت�كاملة طــوال أيــام البطولة التي استمرت لثالثة
أيام.
وضمن مساهمات إزدان في تقديم الرعاية باستمرار
لدعم الــرمــوز الشابة ورعــايــة األنشطة الطالبية على
ـرصــا منها على تحفيز اإلب ــداع في
مستوى العالم ،وحـ ً
شتى المجاالت العلمية والتقنية لتعزي�ز نهضة األمم
استقبلت إزدان للفنادق مؤخر ًا الطالب أحمد محمد ذا
األصول السودانية والمعروف عالمي ًا بـ"مخرتع الساعة"
مصغر أقيم بهذه المناسبة لت�كريم
وذلــك خــال حفل
ّ
الطالب وأســرتــه ،وقــد أه ــداه درع إزدان السيد حسيب
كيالي مدير عام فنادق المجموعة تقدير ًا وتشجيعا له
على مواصلة االبت�كار وتخطي العقبات التي قد تواجهه.

اليوم الوطني لدولة قطر:
تشارك مجموعة إزدان في االحتفاالت باليوم الوطني لدولة
قطر والذي يوافق يوم  18ديسمرب من كل عام وذلك في
إطــار تزكية روح االنتماء لــدى الشباب وكــل فئات المجتمع
الــقــطــري .كما تحتفي المجموعة فــي هــذا الــيــوم بالشيخ
الوالد جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة،
حيث يعد االحتفال باليوم الوطني فرصة لت�أمل المبادئ التي
من أجلها ت�أسست دولة قطر.

التعاون مع المؤسسات التعليمية:

االحتفال بالمناسبات الدينية:
تسعى المجموعة للتفاعل مع الجمهور في شهر رمضان
مــن خــال تنظيم الفعاليات واألنشطة الدينية وتلك التي
تجمع بني الت�ثقيف والرتفيه وتناسب كافة الفئات العمرية
والثقافية .ونظمت المجموعة خالل شهر رمضان لعام 2016
حملة تحت شعار "رمضان شهر الربكات" قامت فيها بالتعاون
مع "راف" الستضافة فعاليات "ملهم" التي شملت دعوة أبرز
الدعاة والشيوخ إللقاء المحاضرات الدينية ،كما شملت الحملة
الرمضانية أنشطة تفاعلية وإبــداعــيــة هــدفــت إلــى تعليم
األطفال مهارات متعددة مستوحاة من األنشطة التقليدية.
وت ـ�أتــي تلك األنشطة فــي إط ــار سياسة المجموعة التي
تــســعــى إل ــى الــحــضــور ال ــب ــارز فــي الــمــنــاســبــات المجتمعية
ال عن توفري
والوصول إلى شرائح عريضة من الجمهور فض ً
سبل الرتفيه لعمالء والسكان.

حرص ًا على دعمها لمبادرات التنمية البشرية والبحث العملي ،ساهمت مجموعة إزدان القابضة في رعاية برنامج التواصل
المجتمعي "تاجر" الذي نظمته جامعة كارنيجي ميلون بقطر بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجال التجارة اإللكرتونية
وتوسعة آفاقهم المعرفية عن آخر المستجدات على الساحة االقتصادية.
وقد اجتذبت الدورة حوالي  50طالب ًا من  15مدرسة ثانوية في قطر لت�ثقيفهم في مجال التجارة اإللكرتونية واطالعهم
على أساسيات برنامج إدارة األعمال بجامعة كارنيجي ميلون بقطر.

االحتفال بالمناسبات الرتاثية:
إن ليلة "القرنقعوه" هــي إح ــدى الفعاليات الــراثــيــة التي
يــحــرص المجتمع الــقــطــري عــلــى االحــتــفــال بــهــا وتــقــام في
ليالي منتصف شهر رمضان الكريم وتعد عادة من الموروث
واحتفال بهذه الليلة الرتاثية،
الشعبي في الثقافة القطرية،
ً
نظمت شركة إزدان العقارية فعاليات ضخمة ومتنوعة في
ال
إحدى قراها السكنية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية احتفا ً
بفعاليات ليلة "القرنقعوه" الرتاثية ،وبحضور مسؤولي شركة
إزدان العقارية وممثلي الشرطة المجتمعية.
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ملف الرياضة ج ِسر التواصل الحضاري

ملف الكلمة الطيبة صدقة
تعمل مجموعة إزدان القابضة على توجيه قسم كبري من مجهوداتها في المجال الخريي إيمان ًا منها بأهمية نشر قيم
الخري واالستقامة والت�كافل بني أفراد المجتمع كافة ،لذلك فإنها ال تدخر وسع ًا في تخصيص مواردها لخدمة ذلك الهدف
السامي.

بالغا لمجال الرياضة وتجعل منه عنوا ًنا للتنافس الشريف بني بلدان العالم لمما ت�تكه من أثر
اهتماما
تولي دولة قطر
ً
ً
مقياسا للرقي والتحضر بني األمم قاطبة.
مثل
ت
و
والبدن
والنفس
الروح
قويم على
ُ
ً
مهما من جهودها من أجل االرتقاء بهذا المضمار ونشر الوعي بأهمية الرياضة
نصيبا
ومن هذا المنطلق ،ت� َّكرس إزدان
ً
ً
وتحرص على دعم الفعاليات والمناسبات الرياضية.

استضافة الدعاة في المناسبات االجتماعية:

المشاركة في الفعاليات الرياضية:

تــحــرص الــمــجــمــوعــة بــشــكــل مــتــواصــل عــلــى الــتــعــاون مع

العريفي والداعية األمريكي الشهري يوسف "إستس"،

مؤسسة راف الخريية من أجل استضافة الدعاة ،وذلك

إضافة إلى الشيخ محمد رجب من مؤسسة الشيخ ثاني بن

تحرص مجموعة إزدان على المشاركة في الفعاليات

لسعيها في أن ت�كون سباقة في نشر الكلمة الطيبة

عبداهلل آل ثاني للخدمات اإلنسانية (راف) إللقاء محاضرة

الرياضية انطالق ًا من أهداف المسؤولية المجتمعية

وبث الخلق اإلسالمية القويمة في المجتمع ،إذ قامت

نظمتها لتعم أرجاء قرى إزدان
بعنوان "الصوم جنة" حيث َّ

الــتــي تنتهجها والــمــتــمــثــلــة ف ــي تــشــجــيــع الــريــاضــة

باستدعاء الدعاة البارزي�ن في دورات ُنظمت على مدار

ال عن استضافة إزدان مول ألشهر الدعاة
ووحداتها ،فض ً

المحلية في المجتمع وتنشئة أجيال صحية ت�تمتع

وخصوصا في شهر رمضان إلحياء فضائل الشهر
العام
ً
الكريم وعــلــى رأســهــم الــدكــتــور عــائــض القرني ومحمد

على مدار العام ال سيما في المناسبات الدينية.

بالقوة لتحقيق أهداف رؤية الدولة المنشودة لعام
.2030
وقد شارك فري�ق إزدان لكرة القدم في بطولة اليوم
الرياضي لعام  2016وشهد فــوز ًا ثمين ًا على فري�ق
"كوبا كابانا" بنتيجة ( )1/3وذلك في المباراة الختامية
الــتــي دارت بــن الــفــريــقــن عــلــى صــالــة "عــبــداهلل بن
سحيم" بنادي قطر.
وعلى صعيد متصلُ ،تــوج فــريـ�ق إزدان لكرة القدم
بــالــمــركــز الــثــالــث الــــذي حــقــقــه ف ــي بــطــولــة اللجنة
األولومبية القطرية لخماسي الصاالت لكرة القدم
فــي نسختها الخامسة عــشــرة ،وتسلم السيد علي

مساهمات إزدان في اليوم الرياضي
للدولة:
تحرص إزدان كل عام على الحضور البارز بفعالياتها

العبيدلي كأس البطولة و ُكرم الالعبون بالميداليات
الــرونــزيــة .ويــأتــي تنظيم بطولة كــرة الــقــدم ضمن
فعاليات حملة "قطر النشيطة" التي دشنتها اللجنة
األولومبية القطرية على مدار ستة أيام.

المتنوعة التي تقيمها في هذا اليوم الــذي ُيقام
رســمـ ًـيــا فــي شــهــر فــرايــر مــن كــل عـــام .حــيــث تولي

اهتماما بإقامة أنشطة ذات طابع تفاعلي تجتذب
ً
جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء واألطفال
والعائالت.
ـل مــن إزدان مــول وإزدان العقارية في
ُ
ويــشــارك كـ ٌ
إقــامــة هــذه الفعاليات مــن خــال تــوفــر المساحات
المخصصة في المنشآت التي تديرها الشركتان من
أجل الرياضة وعن طري�ق تخصيص الفرق الطبية التي
تعمل على نشر التوعية بــن الــمــشــاركــن بأهمية
صحة الفرد.
الرياضة وآثارها المهمة في تحسني َّ
وقد نظمت مجموعة إزدان القابضة فعاليات وأنشطة
رياضية متنوعة في اليوم الرياضي للدولة لعام
 2016وذلك في قرية إزدان ( )11وإزدان مول وكذلك
بــإزدان للفنادق حيث شهدت مشاركة قطاع كبري من
موظفي المجموعة وشركاتها التابعة وساكني
قرى إزدان وزوار المول والنزالء بالفندق.
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ملف الحلم أخضر

ملف الرياضة ج ِسر التواصل الحضاري
استضافة الوفود الرياضية العالمية:
تهتم مجموعة إزدان الــقــابــضــة بالمساهمة في
دعــم ممثلي الرياضة ووفــودهــا الــذيــن يــأتــون إلى
قطر للمشاركة في المسابقات الرياضية المتعددة
التي تحرص الدولة على استضافتها كل عام وتهيء

كبريا من عناية مجموعة إزدان القابضة وشركاتها التابعة بالمجتمع لما لها من تماس مباشر مع
حيزا
تشغل البيئة
ً
ً
مشروعات إزدان االست�ثمارية .وتعمل إزدان في هذا اإلطار في سبيل استخدام المنتجات صديقة البيئة ونشر التوعية
بكثافة في ربوع المجتمع حول أهمية الحفاظ على البيئة ومن أجل الحصول على مجتمع صحي لكل من يعيش على أرض
دولة قطر الحبيبة.

دعم الفعاليات البيئية:

منشآتها.

في إطار اسرتاتيجية مجموعة إزدان القابضة للمحافظة على البيئة ودعم األنشطة التوعوية عن البيئة ،استضافت

ومــن هــذا المنطلق ،قــام فندق إزدان باستضافة

شركة إزدان مول ُملتقى بعنوان "مجتمع أخضر" في  2015حيث تناول نقاط عدة على أجندته ت�تضمن التحديات التي

الوفود المشاركة في بطولة العالم للدارجات لعام

تواجهها البيئة ،ومناقشة البدائل المطروحة من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة وإي�جاد أنجع الوسائل للحفاظ

 2016التي ينظمها االتحاد الدولي للدراجات الهوائية

على موارد البيئة من التلوث والتلف.

ألول مرة في قطر والشرق األوسط والتي ضمت ما
يقارب من ألف متسابق يشاركون من ما يزيد عن 75
بلد ًا حول العالم.

مجهودات ذاتية للمحافظة على الموارد البيئية:

كما استضافت إزدان للفنادق الوفود المشاركة في

ال تقتصر مساهمة المجموعة في الحفاظ على البيئة على جانب الدعم فقط ولكن أيض ًا إلزدان وشركاتها التابعة
جهود ذاتية في ذلك المجال حيث نجحت شركة إزدان العقارية مؤخر ًا في تحوي�ل قراها السكنية في الوكري إلى

الثامنة عشر التي أجريت على صالة علي بن حمد

وحدات موفرة للمياه في إطار الربنامج الوطني لرتشيد المياه والطاقة (ترشيد) ،وتمكنت الشركة من ت�ثبيت نحو 262

"بطولة العالم للمالكمة الدوحة  "2015في نسختها
العطية  ،والتي شارك فيها نحو  260مالكم ًا من 70
دولة مختلفة.
واستضافت الشركة أيض ًا وفود بطولة العالم أللعاب
الــقــوى البارالمبية الــبــالــغ عــددهــم أكــر مــن 1000

ألف قطعة لرتشيد استخدام المياه فيما يزيد عن  15ألف وحدة سكنية بسعة توفري تصل إلى  60%من إجمالي المياه
المستهلكة .وت�أتي تلك الخطوة في إطار تنفيذ خطة مت�كاملة لتحوي�ل منشآت مجموعة إزدان القابضة إلى كيانات
تماشيا مع الربنامج الوطني " ترشيد " الــذي وقعت بشأنه المجموعة مذكرة تفاهم مع المؤسسة
موفرة للماء
ً
العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء".

مشرتك .وقــد قامت إزدان للفنادق بتزويد نحو 150
غرفة فندقية بأحدث األجهزة الت�كنولوجية المصممة
خصيص ًا لخدمة نزالئها من ذوي اإلعاقة لخدمة وفود
البطولة.

رعاية األحداث العالمية:
شاركت إزدان للفنادق مؤخر ًا ببطولة العالم للرجال
والــســيــدات فــي الــشــطــرنــج الــخــاطــف والــســريــع ك ــراع ٍ
وش ــري ــك إســراتــيــجــي ،حــيــث �أقــيــمــت الــبــطــولــة في
الــدوحــة على صالة علي بــن حمد العطية ونظمها
االتحاد الدولي للشطرنج بالتعاون مع االتحاد القطري
للشطرنج واللجنة األولمبية القطرية بمشاركة 156
العب والعبة من جنسيات مختلفة.
وقامت إزدان للفنادق برعاية ماراثون أوريــدو 2016
في عامه الرابع وقدمت الشركة الدعم الالزم لثالثة
آالف متسابق ،من أجل تشجيع المجتمع على ممارسة
الرياضة لالستمتاع بصحة أفــضــل .وتـ�ألــف الماراثون
ال ــذي تــم تخصيص عــائــده لصالح الجمعيات الخريية

االحتفال بالفعاليات البيئية:
تحتف تحتفي مجموعة إزدان القابضة بالفعاليات البيئية انطالق ًا من اسرتاتيجيتها القائمة على تشجيع األنشطة التي

في الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،من أربع

تهتم بالبيئة .ولهذا ،تحرص المجموعة على االحتفال باليوم العالمي لألرض الذي يتزامن مع الثاني والعشري�ن من

منافسات للجري ،وسباق ترفيهي لألطفال لمسافة

احتفاء بيوم األرض لعام  2015للتوعية
نظمت شركة إزدان العقارية فعاليات متنوعة
شهر أبري�ل من كل عام .وقد
َّ
ً
بكيفية الحفاظ على البيئة الطبيعية ،وذلك بالتعاون مع مركز أصدقاء البيئة وبلدية الوكرة.

 1كم.
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ملف الت�ثقيف والرتفيه
تحرص مجموعة إزدان القابضة على التعاون مع كافة الجهات المختلفة بهدف تنظيم الفعاليات الت�ثقيفية والرتفيهية
المختلفة وذلــك إيمان ًا منها بأهمية األنشطة الت�ثقيفية في نشر الوعي وت�ثقيف المجتمع وهو ما يميز الشعوب
المتقدمة .وانطالق ًا من تلك االسرتاتيجية ،فإن مجموعة إزدان وشركاتها التابعة تحفز جهودها وطاقاتها من أجل دعم
وتشجيع المبادارت التي تجمع بني الت�ثقيف والرتفيه.

دعم األنشطة الثقافية:
تساهم المجموعة وشركاتها التابعة في دعم المناسبات
واألنشطة الثقافية وتشجيع الجمهور لالهتمام بها .ومن
ذلك المنطلق استضافت فنادق إزدان التي تديرها شركة
إزدان للفنادق إحــدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان
ال بمناسبة عيد الرب�يع الصيني لعام 2016
القابضة احتفا ً
وذلك بحضور سعادة سفري جمهورية الصني الشعبية في
الدوحة السيد لي تشن وعدد من الممثلني الدبلوماسي�ي
بالسفارة الصينية .وقــد أقيم االحتفال في قاعة البريال

بفندق إزدان الخليج الغربي.
كــمــا اســتــضــافــت شــركــة ف ــن ــادق إزدان مــؤتــمــر المجلس
اإلقليمي للمواطنني الــروس في نسخته العاشرة التي
عقدت في الدوحة بحضور سعادة السفري الروسي لدى
قطر نور محمد خولوف وممثلني عن المجلس في دول

ترشيد الماء والطاقة

الشرق األوسط وأفريقيا ،وقد ُعقد المؤتمر بفندق إزدان
الخليج الغربي.

01
جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2016

02
آرب�يان بيزنيس

03
جائزة المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية

04
شهادة اآليزو العالمية

05
صفقة السندات /صكوك للعام لعام 2016

06
جوائز كللت رحلة المجموعة
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لطالما تميزت مجموعة إزدان القابضة بمسريتها الغنية باإلنجازات والنجاحات في مختلف المجاالت على مدار
األعوام السابقة.
ونظر ًا ألدائها االقتصادي المتمكن في سوق البورصة وعالم المال واألعمال الــذي رسخ مكانتها بني الشركات
العمالقة ،إضافة لمبداراتها السباقة وجهودها الدؤوبة في المجاالت المجتمعية كافة ،استطاعت إزدان القابضة
أن تحظى بت�كريم جهات محلية وعالمية مرموقة.
ولذا مثلت تلك الجوائز التي حصدتها شاهد ًا على تميزها وحافز ًا لها إلتمام مسريتها من اإلنجازات والعطاء دون
كلل أو توقف.

جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2016
تسلم السيد علي محمد العبيدلي الــرئــيــس التنفيذي
لمجموعة إزدان القابضة جــائــزة "أفــضــل رئيس تنفيذي"
لعام  2016التي تمنحها مجلة "تريندس" بالتعاون مع
كلية "إنسياد" الدولية إلدارة األعمال ومعهد "حوكمة"
للشركات الخليجية المدرجة في األسواق المالية ،بحضور
لفيف من رواد األعمال والمديري�ن التنفيذي�ي للشركات
الخليجية والمدرجة في البورصات الخليجية.

ترشيد الماء والطاقة

وقد نال السيد علي العبيدلي الجائزة تقدير ًا إلنجازاته
كرئيس تنفيذي لمجموعة إزدان القابضة التي انعكست

تحت الــرعــايــة الكريمة لحضرة صاحب

على أداء المجموعة ونتائجها خــال السنوات القليلة

الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم ب ــن حــمــد آل
ثاني أمري البالد المفدى حفظه اهلل
ورع ــاه ،قــام معالي الشيخ عبداهلل
بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيــــــ�ر الــداخــلــيــة،
بت�كريم سعادة الشيخ الدكتور خالد
بـ ــن ث ــان ــي آل ث ــان ــي رئ ــي ــس مــجــلــس

الــمــاضــيــة ،حيث أج ــرى الــقــائــمــون على الــجــائــزة تقي�يم ًا
لنتائج المجموعة طبق ًا لمعاي�ي خاصة من بينها النظرة
المستقبلية للشركات واألداء المميز في إدارة األعمال
ال عن معاي�ي النمو والربحية واالستدامة ،مما وضع
فض ً
إزدان القابضة ورئيسها التنفيذي ضمن قائمة أهم 30
شركة ورئيس تنفيذي في التقي�يم الذي خضعت له أكرث
من  700شركة مدرجة في البورصات الخليجية.

إدارة مجموعة إزدان القابضة ،في
االحتفالية السنوية الرابعة للربنامج
الــوطــنــي للرتشيد وكــفــاءة الطاقة
"تــرشــيــد" ،التي نظمتها المؤسسة
الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــكـهــربــاء والــمــاء

آرب�يان بيزنيس

"كهرماء" ممثلة في إدارة الرتشيد
وكفاءة الطاقة.
وجاء ذلك الت�كريم اعرتاف ًا بالجهود
الـ ــتـ ــي ت ــب ــذل ــه ــا م ــج ــم ــوع ــة إزدان
القابضة بالقيادة الحكيمة لسعادته
فــي الــحــفــاظ عــلــى مــصــادر الطاقة
مــن أج ــل خــلــق بيئة ُمــثــلــى لألجيال
القادمة وحفظ حقهم في االنتفاع
ب ــال ــم ــوارد الــبــيــئــيــة وان ــط ــاقـ ـ ًا من
اسرتاتيجية المجموعة فــي خدمة
المجتمع والفرد من خالل المبادرات
المجتمعية المختلفة ال سيما تلك
التي ترمي إلى حفظ مصادر الطاقة
وتحقيق التنمية المستدامة.

حصدت مجموعة إزدان القابضة "جائزة اإلنجاز الدولي "
لعام  2016من مجلة آرابيان بيزنس تقدير ًا لإلنجازات التي
حققتها على المستوى الــدولــي فــي ال ـفــرة األخ ــرة،
وقد تسلم الجائزة السيد علي محمد العبيدلي الرئيس
التنفيذي لمجموعة إزدان الــقــابــضــة بــحــضــور لفيف من
الشخصيات الــبــارزة وكبار رجــال األعــمــال واالست�ثمار في
قــطــر وخــارجــهــا فــي الــحــفــل ال ــذي أقــيــم بــفــنــدق ويستن
بالدوحة.
وكــانــت مجموعة إزدان القابضة قــد اخــتــرت لنيل هذه
دة بفضل نجاحها هــذا العام
الجائزة مــن بــن شــركــات ع ـ َّ
فــي تحقيق سلسلة مــن اإلنــجــازات المحلية والدولية
وعلى رأسها إغالق أول شريحة من الصكوك اإلسالمية
بقيمة  500مليون دوالر بنجاح مبهر وفي وقت قياسي
ونسبة تغطية ت�كاد تصل إلــى ضعف الحجم المطلوب،
ال عن افت�تاح المرحلة األولــى من مجمع إزدان مول
فض ً
بالوكري وفندق ذا كريف ،واالستعداد الفت�تاح مشروعات
كربى في قطاعات حيوية.
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جائزة المجلس الدولي لمراكز التسوق العالمية
حصد إزدان مول -أحد المراكز التجارية المملوكة لمجموعة إزدان القابضة
ثالث جوائز ضمن حفل توزيع جوائز مراكز التسوق والبيع بالتجزئة لمنطقةالشرق األوســط وشمال إفريقيا والتي ينظمها المجلس الدولي لمراكز
التسوق العالمية.

1

يناير

2

فرباير

وتمكن إزدان مول من حصد الجائزة الذهبية "ألفضل متخصص في التجزئة
لعام  "2016وتسلمها السيد مالك قيصر عوان المدير العام لشركة إزدان
مــول ،والــجــائــزة الفضية عــن فئة "التميز فــي التجزئة وخــدمــة العمالء"،
وجائزة "التسوق المرتبط بقضية محددة" بفضل جهود المول في الرتوي�ج
لمبادرة الحلم األخضر  2022وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق "ريتز
كارلتون بمركز دبي المالي العالمي" في إطار فعاليات مؤتمر "ريكون
الشرق األوسط وشمال أفريقيا".

3

مارس

4

إبري�ل

شهادة اآليزو العالمية

5

مايو

حصلت مجموعة إزدان القابضة وشركتيها التابعتني إزدان العقارية وإزدان

7

مول على شهادة الجودة العالمية (اآليزو  )ISO 9001:2008المعرتف بها
دولي ًا في المجاالت المتعلقة بت�كنولوجيا المعلومات وإدارة الجودة وأفضل
الممارسات المهنية والخدمات األساسية والتحسينية المقدمة للعمالء.

8

وجــاء حصول المجموعة وشركتيها التابعتني على الشهادة العالمية
تــقــديــر ًا اللــتــزامــهــم بتطبيق أفــضــل المقاي�يس الــدولــيــة لمنتجات قطاع
الخدمات العقارية وتجارة التجزئة و رغبة في تقديم أفضل الخدمات إلى
عمالء المجموعة والوصول إلى قطاعات عريضة من الجمهور من خالل
زيادة ثقتهم في كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها.

صفقة السندات /صكوك للعام لعام 2016

خــال الحفل السنوي لتوزيع جــوائــز الــشــرق األوس ــط للسندات والـقــروض

9
10

أكتوبر

12

والصكوك ،وذلــك لنجاحها في أول عملية إصــدار للصكوك المتوافقة مع
الشريعة في مايو  ،2016بقيمة  500مليون دوالر ،ولمدة  5سنوات

أغسطس

سبتمرب

11

فازت مجموعة إزدان القابضة بجائزة أفضل صفقة سندات  -صكوك للعام،

يوليو

نوفمرب

ديسمرب

ٕازدان في شهور
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يناير
الشيخ د.خالد بن ثاني
يبحث مع رئيس الوزراء األثيوبي إقامة مشروع متعدد االستخدامات بأديس أبابا

فرباير
 1,66مليار ريال أرباح مجموعة إزدان القابضة خالل 2015
أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في  31ديسمرب  2015التي كشفت عن تحقيقها لصافي
أرباح كسر حاجز  1,66مليار ريال قطري ،بنمو قياسي يبلغ  % 22مقارنة بعام  .2014فيما سجل سهم إزدان القابضة ارتفاع ًا
ملحوظ ًا خالل .2015

استقبل سعادة هايليه مريم ديساليغنه رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا سعادة الشيخ
د.خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق له للتباحث حول فرص
االست�ثمار المتاحة أمام رجال األعمال القطري�ي ،واستعراض المشروع المقرتح من قبل مجموعة إزدان القابضة إلنشاء
منتجع سياحي فاخر على مساحة تقدر بـ  150ألف مرت مربع في موقع مميز في قلب العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

إطالق خدمة "ساكن" لعمالء إزدان
أطلقت شركة إزدان العقارية خدمة جديدة تحمل اسم " مركز ساكن" لخدمات الت�أجري المت�كاملة وذلك في إطار مساعي
دم الخدمة الجديدة من خالل مركزي�ن موحدين (مركز
الشركة لتقديم حلول ُميسرة لتسهيل عمليات التعاقد واالست�ئجار ،و ُتق َّ
ساكن الدوحة-مركز ساكن الوكرة) لتوفري خدمات الت�أجري والصيانة والمرافق والعناية بالعمالء وخدمة السداد ،حيث تعمل
مساء كل أيام األسبوع عدا الجمعة.
صباحا حتى التاسعة
من الساعة السابعة والنصف
ً
ً

مركز خدمة عمالء إزدان
قياسيا في التجاوب مع طلبات المست�أجري�ن خالل عام 2015
رقما
يحقق
ً
ً
قياسيا في
رقما
حقق مركز اتصاالت خدمة العمالء ،التابع لشركة إزدان العقارية ،إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة،
ً
ً
التفاعل مع طلبات عمالء إزدان ،حيث تجاوز متوسط عدد االتصاالت التي تجاوب معها خالل عام  2015نحو  300ألف مكالمة

هاتفية بمعدل يومي يزيد عن  800اتصال وشهري ُيقدر ب25ألف مكالمة ت�تنوع جميعها ما بني طلبات للصيانة واالستفسار

عن الخدمات السكنية التي تقدمها شركة إزدان العقارية وغريها من الخدمات األخرى.
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أبري�ل

مارس

عمومية إزدان القابضة تصادق على إصدار صكوك إسالمية بقيمة  2مليار دوالر
صادقت الجمعية العامة العادية وغري العادية لمجموعة

أقـــرت إصـــدار صــكــوك متوافقة مــع أحــكــام الشريعة
حيث
َّ
اإلسالمية بقيمة  2مليار دوالر ،كما أقرت الجمعية توصية

التوصيات التي قدمها مجلس إدارة المجموعة والتي

مجلس اإلدارة بشأن توزيع أربــاح نقدية على المساهمني

تنبثق عن اسرتاتيجية المجموعة في التنويع االست�ثماري

بنسبة  5%أي بواقع خمسني درهم ًا للسهم الواحد.

إزدان القابضة التي انعقدت بشهر أبــريـ�ل الماضي على

مجموعة إزدان القابضة شريك اسرتاتيجي لقرية االحتفاالت الساحرة بكتارا
كشفت مجموعة إزدان القابضة عن شراكتها االسرتاتيجية لمشروع قرية االحتفاالت الساحرة " "Magical Festival Villageبالحي
الثقافي كتارا ,والذي يعترب المشروع األول من نوعه في قطر على مساحة  40ألف مرت مربع ،حيث ت�تميز القرية بطابعها األوروبي

إزدان العقارية ُتدشن موقعها اإللكرتوني الرسمي
أطلقت شركة إزدان العقارية إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان
القابضة موقعها اإللكرتوني الرسمي المت�كامل من أجل تيسري التعامل

الذي يستمد من الحاضر رونقه وأناقته ويستلهم من الرتاث خطوطه.
وتضم القرية التي من المقرر أن تستمر فعالياتها  4أشهر أماكن للتسوق تشمل حوالي  400محل لمختلف الماركات العالمية
ال عن  20مطعم ًا ومقهى ،و 800مقعد للجمهور موزعة على كافة
والمهرجانات والفعاليات المحلية واإلقليمية والعالمية ،فض ً
أرجاء القرية

مع قاعدة عمالئها .حيث يقدم الموقع الجديد خدمات البحث اإللكرتوني
والمحدثة عن العقارات والوحدات السكنية لراغبي التعاقد
الميسرة
َّ
واالست�ئجار في قرى المجموعة ووحداتها ،كما يحتوي الموقع على
معلومات عن جميع الخدمات المتعددة التي تقدمها الشركة مع خاصية

إزدان الــقــابــضــة تــحــصــد كــأس

التواصل اإللكرتوني المباشر مع مركز خدمة العمالء من أجــل تيسري

بــطــولــة الــيــوم الــريــاضــي لكرة

الوصول لقواعد عمالء إزدان بعد تجاوز تعداد سكان قاطني وحداتها

الصاالت

ال عن تعريف الجمهور والعمالء
ومجمعاتها السكنية نحو  85ألف فض ً
المحتملني بالخدمات العقارية التي ت�تميز بها الشركة.

حصد فري�ق مجموعة إزدان القابضة على
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كأس بطولة اليوم الرياضي لكرة الصاالت

أكــر من  3000زائــر لجناح إزدان للفنادق بمهرجان قطر

ـوزا ثمي ًنا على فري�ق "كوبا
بعد تحقيقه فـ ً

العالمي لألغذية

كــابــانــا" بنتيجة ( )1/3وذل ــك فــي الــمــبــاراة

شاركت شركة إزدان للفنادق-إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة-

الختامية الــتــي دارت بــن الــفــريــقــن على

في مهرجان قطر العالمي لألغذية الــذي أقيم نهاية شهر مــارس الماضي

صالة "عبداهلل بن سحيم" بنادي قطر.

من خالل منفذ لتقديم األغذية في حديقة المتحف اإلسالمي على الكورنيش

وتــســلــم فــري ـ�ق مجموعة إزدان القابضة

لعرض أفخم منتجات إزدان في األطباق المتنوعة على يد فري�ق متخصص من

الــكــأس فــي أج ــواء احتفالية وســط تفاعل

طهاتها الماهري�ن ،وقد بلغ عدد مرتادي منفذها أكرث من  3000زائر.

الجمهور بالفوز المستحق لفري�ق إزدان،

ال مميز ًا بفضل جودة منتجاتها من األطعمة
وقد شهد منفذ إزدان للفنادق إقبا ً

عد هذا الفوز هو األول للمجموعة
حيث ُي ُ

المقدمة؛ فضال عن شهرة عالمتها في الخدمة الفندقية وتقديمها للخدمات

في بطولة اليوم الرياضي لكرة الصاالت.

الفاخرة ذات طابع يلبي جميع الثقافات فيما يتعلق بالمأكوالت واألطعمة.
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مايو

أبري�ل

جناح مجموعة إزدان القابضة يشهد إقباالً
مكثف ًا خالل فعاليات معرض سيتي سكيب

إزدان القابضة ت�كشف عن حجم التطور الهائل في
مشروع واحة إزدان

شهد جــنــاح مجموعة إزدان القابضة فــي مــعــرض سيتي

كشفت مجموعة إزدان القابضة خالل مشاركتها في معرض سيتي

سكيب قطر  2016الــذي أقيم فــي الــفــرة مــن  26حتى 28

سكيب قطر  2016الــذي أقيم في الفرتة من  26إلــى  28أبري�ل عن
التفاصيل الكاملة لمشروع واحــة إزدان الــذي يستوعب ما يزيد عن

أبري�ل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إقباال مكثف ًا

 35ألف فرد ويتضمن خدمات مت�كاملة من مساجد ونــوادي رياضية

ال عن عدد كبري من
من شخصيات بارزة ومطوري�ن عقاري�ي فض ً

ال عن الوحدات السكنية
ومدارس ومحالت تجارية ومكاتب إدارية فض ً

الجمهور على خلفية إعالن المجموعة عن خمس مشروعات

التي يتجاوز عددها  9346وحدة.

عمالقة على أجندة االنطالق في المدى القصري ،حيث تردد

ويقع المشروع في منطقة الوكري سوف يشكل نقلة هائلة للمنطقة

على جناح إزدان أكرث من خمسة آالف زائر خالل األيام الثالثة

المجاورة من حيث زيادة الكثافة السكانية وتوفري الوحدات المالئمة

للمعرض.

والتي تلبي الطلب في السوق القطرية على الوحدات السكنية؟
ويصل حجم اإلنجاز في واحة إزدان إلى نحو  60%في المشروع من
حيث البنية التحتية للمشروع وكذلك منشآته المختلفة والمتنوعة.

إغالق أول عملية إصدار صكوك إلزدان في
وقت قياسي بتغطية ت�تجاوز 167%

مــجــمــوعــة إزدان ال ــق ــاب ــض ــة تــحــصــد
تصنيفات ائ�تمانية من وكاالت عالمية

أغلقت مجموعة إزدان القابضة عــن تغطية أول عملية

كشفت مجموعة إزدان القابضة عن حصولها على

إصدار للصكوك وإغالقها في وقت قياسي ،وبنسبة طلب
ت�تجاوز  167%من حجم الشريحة األولــى المطروحة والبالغ

تصنيفات ائ�تمانية ( ) Ba1 / BBB-طبق ًا لوكالتي
"ســتــانــدرد آنــد ب ــورز " و"مــوديــز" العالميتني على

قيمتها  500مليون دوالر ،بمشاركة  71مست�ثمر ًا من أفراد
ومؤسسات مالية عالمية ،وذلك ضمن خطة مت�كاملة إلصدار

التوالي ،يأتي ذلك في الوقت الذي صادقت فيه

صكوك إسالمية بقيمة ملياري دوالر أمريكي أو ما يعادلها

الجمعية العمومية للمجموعة خــال شهر أبري�ل

من العمالت األخرى.

على إصدار صكوك إسالمية بقيمة  2مليار دوالر أو
ما يعادلها من العمالت األخرى.

مايو
 586مــلــيــون ريـ ــال صــافــي أربـــاح
إزدان خــال الــربــع الــمــالــي األول
لعام 2016

يوليو
األربــاح النصفية لمجموعة إزدان القابضة
ت�تجاوز  927مليون ريال بزيادة قدرها % 8
كشفت النتائج المالية نصف السنوية لمجموعة إزدان
القابضة عن مواصلة صعود أرباحها القياسية مدفوعة
بالتطور الهائل في العمليات التشغيلية والخطط الحكيمة

سجلت مجموعة إزدان القابضة  586مليون ريال
َّ

في إدارة موارد واست�ثمارات المجموعة في ظل ما تجابهه

صافي أربــاح خالل الربع المالي األول من عام

األسواق اإلقليمية والعالمية من تحديات كثرية .فقد سجلت

وسجل العائد على سهم مجموعة إزدان
2016
َّ
القابضة ارتفاع ًا ملحوظ ًا في الربع األول من
العام الحالي حيث وصل  22درهم ًا مقارنة بـ20
درهم ًا عن ذات الفرتة في  ،2015بفضل اتساع
عملياتها ومشروعاتها.

66

األربــاح الصافية للفرتة المنتهية في  30يونيو من العام
ال قطري ًا مقارنة بـ  858مليون
الحالي ( 927 ، )2016مليون ريا ً
ال قطري ًا في ذات الفرتة من العام الماضي ( )2015أي
ريــا ً
بزيادة قدرها  ،% 8كما سجل العائد على سهم المجموعة
صعود ًا متميز ًا محقق ًا  0.35ريال قطري خالل النصف األول
من العام الحالي ،مقارنة بعائد قدره  0.32ريال قطري خالل
الفرتة ذاتها من العام الماضي (.)2015
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أغسطس

فندق إزدان يستضيف المشاركني في بطولة العالم للدراجات لعام2016

اعتماد مسجد قرية  37كجامع إلقامة شعائر
صالة الجمعة
في إطار تطوي�ر نطاق الخدمات الشاملة داخل قرى إزدان
السكنية وتطبيق ًا لشعار " إزدان هو المكان " والذي ينسجم
مع اسرتاتيجيتها بأن ت�كون عضو فعال في خدمة المجتمع،
اعتمدت وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية مسجد قرية ( 37
) بمنطقة الوكري كجامع إلقامة شعائر صالة الجمعة بسعة
مصل ،ومصلى مخصص للنساء لتلبية الزيادة
تفوق نحو 300
ّ
السكانية الــمــطــردة فــي المنطقة الــمــذكــورة والمناطق
وف ــر على مــئــات المصلني مشقة ارتــيــاد
الــمــجــاورة ،حيث ّ
المساجد البعيدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالصيف كما
أنه مع وجود جامع جديد يقدم برامج دينية ودعوية متنوعة
للسكان من إقامة شعائر وغريها من األنشطة والفعاليات
الدينية ُيمثل إضافة جديدة لقرى إزدان السكنية.

يستضيف فندق إزدان الخليج الغربي -أحد الفنادق التابعة

ويــحــرص الــفــنــدق ال ــذي تــديــره شــركــة إزدان للفنادق على

لمجموعة إزدان القابضة -الوفود المشاركة في بطولة

تقديم كافة الدعم للوفود المشاركة في السباق على

العالم لعام  2016التي ينظمها االتحاد الدولي للدراجات

مدار عشرة أيام والتي هي مدة البطولة وذلك بالتعاون

الهوائية ألول مرة في قطر والشرق األوسط والتي تقام

مع القائمني على تنظيم البطولة ،حيث توفر فنادق إزدان

في الفرتة الممتدة من 9حتى  16أكتوبر بمشاركة نحو ألف

المعدة خصيص ًا لخدمة وفود
كافة التسهيالت والتجهيزات ُ

متسابق يمثلون نحو  75دولة حول العالم.

المسابقات العالمية واألحداث الرياضية والعلمية المهمة.

سبتمرب
تــدشــن الـمــرحــلــة األولـ ــى مــن إزدان مــول
الوكري
افت�تحت مجموعة إزدان القابضة أولى مراحل مشروع إزدان
مول الوكري حيث أعلنت عن فتح بوابة "جراند هايرب ماركت"
للجمهور بعد تعاقدها مع مجموعة ري�جينسي جروب من
أجل افت�تاح "جراند هايرب ماركت" الذي سوف ُيقام بالطابق
األرضي من المول الجديد ،وذلك بحضور ممثلي مجموعة
ري�جينسي جروب والسيد مالك عوان المدير العام لشركة
إزدان مول التي ت�تولى إدارة الموالت والمراكز التجارية
المملوكة لمجموعة إزدان القابضة.

شركة إزدان العقارية تنتهي مــن تطوي�ر
أولى مجمعاتها السكنية بالغرافة
أتمت شركة إزدان العقارية إجراء أعمال الصيانة والتجديد
َّ
لمجمع رقــم ( )1السكني بمنطقة الــغــرافــة والــبــالــغ عدد
وح ــدات ــه  251وحـــدة حــيــث شملت أعــمــال الــطــاء الــخــارجــي
والــداخــلــي وتــطــوي ـ�ر مــاعــب األطــفــال والــصــاالت الرياضية
وساحات المالعب والمسبح وصاالت االحتفاالت إضافة إلى
استبدال أجهزة الت�كي�يف..
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مــجــمــوعــة إزدان الــقــابــضــة تــحــقــق أربــاح ـ ًا
تفوق  1.29مليار ريال بنهاية الربع الثالث
كشفت مجموعة إزدان القابضة فــي بياناتها المالية
بنهاية الربع الثالث عن مواصلة صعودها رغم ما تواجهه
األسواق من صعوبات وتحديات كثرية بفعل تقلبات أسعار
النفط ،حيث حققت المجموعة أرباح ًا فاقت  1.29مليار ريال
قطري مقارنة بـ  1.22مليار ريال قطري في ذات الفرتة من
العام الماضي ،مسجلة بذلك زيادة قدرها .6%
وأظــهــرت النتائج المالية عــن زي ــادة العائد على سهم
المجموعة إلى 0.49ريــال قطري بنهاية الربع الثالث من
 ،2016مقارنة بـ  0.46ريال قطري بنهاية الربع الثالث من
2015م.

إزدان للفنادق تحصد ميداليتني في معرض قطر للضيافة

"إزدان وورلد" ..أولى العالمات التجارية التابعة إلزدان القابضة في قطاع السياحة والرتفيه

حــصــدت شــركــة إزدان لــلــفــنــادق -إحــــدى الــشــركــات التابعة

وتضمنت المنافسة على  17فئة مختلفة مــن األطعمة

لمجموعة إزدان القابضة -ميداليتني برونزيتني في فئ�تني

وذلــك الختبار قــدرات الفرق المشاركة في إعــداد األصناف

موسع
أعلنت مجموعة إزدان القابضة في مؤتمر صحفي
ّ
عــن تــدشــن شــركــة "إزدان وورلـ ــد" المتخصصة فــي مجال

مختلفتني لألطعمة وذلك في مسابقة الطهي العالمية

المتنوعة من الطعام ،حيث جذبت المسابقة أمهر الطباخني

السياحة والرتفيه ،وحددت المجموعة إسرتاتيجية الشركة

ضمن معرض قطر للضيافة لعام  ،2016الــذي أقيم مؤخر ًا
في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ،واتسمت بالمنافسة

مــن مختلف العالم كماليزيا وتــايــانــد وأفريقيا الجنوبية

الحديثة في امتالك مشروعات سياحية وترفيهية متطورة

واإلمـ ــارات والسعودية ،ومثلت فرصة مميزة ليس فقط

الشيقة في طهي أشهى األطباق العالمية.

للمنافسة عــلــى الــفــوز ولــكــن أيــض ـ ًا لــعــرض مــهــارات فــرق

تخدم المجتمع القطري المتط ّلع إلــى مزيد مــن األفكار
المتميز ،انطالق ًا من
والمشاريع التي ت�أخذ الطابع العالمي
ّ

واستمرت المسابقة على مدار  3أيام طيلة مدة المعرض،

الطهاة المشاركة من خالل عرض شتى األطباق التي يتميز
بها كل فري�ق.

إيمانها بدورها تجاه نهضة المجتمع وتنويع است�ثماراتها.
وكانت مجموعة إزدان القابضة قد أعلنت عن تعزي�ز حصتها
في مشروع "ماجيكال فيستيفال فيللج" لتصبح  70%من
رأس مال الشركة البالغ إجمالي قيمة موجوداتها قرابة
 32مليون ريال قطري.

شركة إزدان العقارية تنظم حملة للتربع
بالدم
نظمت شركة إزدان العقارية–إحدى الشركات التابعة
لمجموعة إزدان القابضة-حملة للتربع بالدم على مدار
يومي الثاني والثالث من نوفمرب  2016بمشاركة أكرث من
 120متربع ًا من المقيمني في قراها السكنية وموظفي
المجموعة وشركاتها التابعة ،وذلــك انطالق ًا من قيم
المسؤولية المجتمعية التي تسعى المجموعة إلى
ترسيخها في المجتمع.
وبدأت الحملة فعالياتها بتواجد الوحدة المتنقلة للتربع
بالدم أمــام مركز ساكن بقرية إزدان ( )9بالوكرة ،في
حني انتقلت وحــدة التربع بالدم خالل اليوم الثاني إلى
أبراج إزدان في منطقة الخليج الغربي ،بمشاركة كوادر
طبية من مركز التربع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية
ل ــإش ــراف عــلــى تسجيل الــمــتــرعــن وعــمــل الــفــحــوصــات
ال عن
واإلجراءات الالزمة للت�أكد من سالمة المتربعني ،فض ً
توزيع وجبات على المتربعني بالدم ت�تضمن أطعمة صحية
كالفاكهة والخضروات والعصائر الطازجة.
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مجموعة إزدان القابضة تدشن المرحلة األولى من "فندق ذا كريف

إزدان وورلد" تستعد لتدشني
"ماجيكال فستيفال فيللج" بأكرث من بـ 200لعبة باإلضافة إلى عروض ترفيهية للجمهور
أعلنت شركة "إزدان وورلد" عن استعدادها النطالق الموسم
الثاني من قرية االحتفاالت الساحرة "ماجيكال فستيفال
فيللج" خ ــال الــفــرة المقبلة بــدعــم مــن الهيئة العامة
للسياحة وبالتزامن مع مهرجان السياحة المقبل وسوف
يتضمن هذا الموسم أنشطة وفعاليات متعددة إلى جانب
مــا يزيد عــن  200لعبة ومــهــرجــان وعــرض يستهدف جميع
شرائح الزائري�ن من األطفال والشباب والعائالت والسائحني.

 1000متفرج.
عرضا
ع ــاوة على وج ــود عــرضــن للسريك العالمي و 15
ً
عالميا ل ــزوار القرية ،بالتزامن مــع انــطــاق ألعاب
متنوعا
ً
ً

ال ــواق ــع االف ــراض ــي "ف ــي آر" ألك ــر مــن  29لــعــبــة جــديــدة
ومتطورة فهي تمثل األولى من نوعها في قطر والخليج
العربي وستعرض محتويات متقدمة للغاية ت�تداخل فيها
جميع الحواس كردود فعل على المحتوى المعروض ،ومن

وتعتزم القرية تقديم أربعة عروض مسرحية عالمية وهي

مميزاتها أن قاعة األلعاب المخصصة تبلغ مساحتها 1500

"آليس في بالد العجائب" و"عالء الدين" و"سنووايت" و"عالم

مــر مــربــع ،بما يتيح مساحة كبرية للجمهور أن يتفاعلوا

أوز" حيث ستقام على صالة المسرح التي ت�تسع ألكرث من

بحواسهم مع العروض.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة مؤخر ًا عن افت�تاح المرحلة

قيادات المجموعة والسيد /إبراهيم المهندى الشريك

األولــى من فندق ذا كريف لألجنحة الفندقية الواقع في

االسرتاتيجي للمجموعة في ملكية الفندق.

قلب منطقة الخليج الغربي في خطوة من شأنها تعزي�ز
است�ثمارات المجموعة في الفندقة والضيافة كما تساهم
في دعم الرؤية التنموية للدولة لهذا القطاع الحيوي.

وقــام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بجولة داخل
الفندق للتعرف على مختلف المرافق والــخــدمــات التي
يــوفــرهــا حــيــث إن ــه يــعــد إضــافــة متميزة لــقــطــاع الضيافة

وحــرص سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد اهلل

والفندقة الذي يعد أحد أهم المحركات الداعمة لالقتصاد

آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة على

الوطني ،ومــن هــذا المنطلق فــإن المجموعة كأحد أهم

مــجــمــوعــة إزدان تــنــظــم نـ ـ ــدوة تــعــريــفــيــة

المشاركة في حفل االفت�تاح وقص الشريط إيذان ًا ببدء عمل

مميز
الشركات الوطنية الرائدة قد عملت على توظيف قدر
ّ

لموظفيها حول قانون الدفاع المدني

الفندق فــي مرحلته األول ــى ،وذلــك بمشاركة لفيف من

من إمكاناتها لدعم هذا القطاع.

نظمت مجموعة إزدان القابضة بالتنسيق مع اإلدارة العامة
للدفاع المدني نــدوة داخلية بمشاركة عــدد من موظفيها
مــن مختلف إدارات ــه ــا وأقــســامــهــا للتعريف بــقــانــون الــدفــاع
المدني رقم ( )25الصادر عام  2015الذي يتناول موضوعات
حــول السالمة المهنية وتـ�أمــن المنشآت الحيوية وضمان
سري العمل بانتظام في المرافق العامة والتعامل مع حاالت
الطوارئ.
وعقدت الندوة التعريفية مؤخر ًا بقاعة الزورد بفنادق إزدان
التابعة للمجموعة ،حيث ناقشت محاور متعددة تضمنت مواد
الــقــانــون وتــدابــر واشــراطــات األمــن والــســامــة والعقوبات
المرتتبة على اإلخالل بالقانون واألحكام السارية عند اإلعالن
عن حــاالت الــطــوارئ ،إضافة إلــى كيفية التنسيق مع جهات
الــدفــاع المدني لضمان تنفيذ وســر خطط السالمة العامة
وتدابريها في المنشآت.
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إزدان مول يعلن افت�تاح أولى فروع
سلسلة متاجر كارفور بالوكرة
أعلنت شركة إزدان مول – إحدى شركات مجموعة
إزدان القابضة -عــن افت�تاح فــروع سلسلة متاجر
"كارفور" في المول التابع لها مقابل مستشفى
الــوكــرة ،وذل ــك فــي خــطــوة مــن شأنها أن تعزز
الخدمات المتوفرة بمدينة الوكرة وتمهد الطري�ق
الفت�تاح المول الذي يعد األكرب من نوعه في تلك
المدينة الصاعدة.
وكــــان الــســيــد عــلــي مــحــمــد الــعــبــيــدلــي الــرئــيــس
التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة قد أعلن في
اجتماع مع ممثلي إدارة كــارفــور بقطر والسيد
مالك قيصر مدير عام شركة إزدان مول عن افت�تاح
فــرع سلسة المتاجر الــذي يعد ثاني تــعــاون بني
المجموعة وسلسلة متاجر كــارفــور بعد فرعها
بإزدان مول الغرافة ،وبذلك يكون المتجر هو أول
المنافذ التي تبدأ نشاطها بالعمل في المول.

إزدان للفنادق تستقبل سفري سنغافورة في جولة تفقدية لفندق "إزدان باالس"
استقبلت شركة إزدان للفنادق -إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة -سعادة السيد جاي سوهان سينغ ،سفري
جمهورية سنغافورة بالدوحة في جولة تفقدية لفندق إزدان باالس الذي يشهد المراحل النهائية الست�كماله وتعتزم
المجموعة تدشينه خالل الفرتة المقبلة.
ورافق سعادة السفري خالل جولته السيد حسيب كيالي المدير العام لشركة إزدان للفنادق ،حيث اشتملت الزيارة على جولة
تفقدية لمبنى الفندق ومرافقه وملحقاته الخاصة واالطالع على كافة األعمال الجارية إلتمامه والتي يشارك فيها عدد
كبري من الخرباء والفني�ي تابعني لواحدة من كربى شركات اإلنشاءات السنغافورية.
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تقري�ر المدققني والبيانات المالية

تقري�ر مراقبي الحسابات المستقلني
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ق ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليهم جميع ًا
بــ "المجموعة") والتي ت�تضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمرب  2016وبيان الربح أو الخسارة الموحد ،وبيان
الدخل الشامل الموحد ،وبيان التغريات في حقوق الملكية الموحد ،وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في
ذلك التاري�خ ،وإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ت�تضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدالة ،من كافة النواحي المادية ،المركز المالي الموحد للمجموعة
كما في  31ديسمرب  2016وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقديـة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاري�خ وفق ًا
للمعاي�ي الدولية للتقاري�ر المالية (.)IFRSs

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفق ًا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ( .)ISAsوي�رد الحق ًا في هذا التقري�ر بيان لمسؤولياتنا بموجب
تلك المعاي�ي في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة .وفق ًا لمعاي�ي أخالقيات
المحاسبني المهني�ي الصادرة عن مجلس المعاي�ي األخالقية الدولية ( ،)IEBSA Codeفإننا كيان مستقل عن المجموعة،
وكذلك المسؤوليات األخالقية األخرى ذات الصلة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة وفق ًا للمتطلبات المهنية
ذات الصلة في دولة قطر ،وقد وفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفق ًا لمعاي�ي أخالقيات المحاسبني المهني�ي الصادرة
عن مجلس المعاي�ي األخالقية الدولية .في رأينا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساس ًا مالئم ًا يمكننا من
إبداء رأينا.

أمور التدقيق الهامة
إن األمور الهامة حول أعمال التدقيق ،في تقديرنا المهني ،هي تلك األمور األكرث أهمية خالل تدقيق البيانات المالية
الموحدة للسنة الحالية .وقد تم تناول هذه األمور خالل إجراء أعمال التدقيق للبيانات المالية الموحدة ككل وفي ت�كوي�ن
رأينا حولها ،كما وأننا ال نقدم رأي ًا منفصالً بشأن هذه األمور .وفيما يلي وصف لكيفية تناول كل أمر من هذه األمور خالل
أعمال التدقيق.
لقد وفينا بالمسؤوليات الموضحة في فقرة مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من هذا
وبناء عليه ،تضمنت أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ إجراءات تهدف إلى االستجابة
التقري�ر فيما يتعلق بهذه األمور.
ً
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 ،أساس ًا لرأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.
قمنا بتحديد أمور التدقيق الهامة التالية:
أ .تقي�يم االست�ثمارات العقارية

ب .اإلنخفاض في قيمة الموجودات المتاحة للبيع
كما هو موضح في اإليضاح  10في البيانات المالية الموحدة ،ت�ت�كون الموجودات المالية المتاحة للبيع للمجموعة
من أسهم مدرجة ،وصناديق است�ثمارية .األسهم مدرجة بالقيمة السوقية استناد ًا إلى األسعار في بورصة قطر أما
الصناديق اإلست�ثمارية فيتم تقي�يمها بالقيمة العادلة بنهاية كل فرتة مالية.
ت�تطلب المعاي�ي الدولية للتقاري�ر المالية إجراء تقي�يم في تاري�خ المركز المالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي
على وجود انخفاض في قيمة است�ثمار أو مجموعة است�ثمارية .في حالة االست�ثمارات المصنفة متاحة للبيع ،فإن الدليل
الموضوعي يشمل انخفاض كبري أو لفرتة طويلة في القيمة العادلة لالست�ثمار أقل من ت�كلفته" .اإلنخفاض الكبري" يتم
تقي�يمه مقابل الت�كلفة األصلية لالست�ثمار و"الفرتة الطويلة" تقاس مقابل الفرتة التي كانت فيها القيمة العادلة أقل من
الت�كلفة.
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 تحت الت�كلفة.
ونظر ًا 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 فيما يتعلق باالنخفاض في قيمة االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع 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 وفق ًا لمتطلبات المعاي�ي الدولية التقاري�ر المالية.
• مراجعة اإلفصاحات ذات الصلة حول البيانات المالية الموحدة لتقي�يم مدى كفايتها وتوافقها مع المعاي�ي الدولية
للتقاري�ر المالية .المعلومات األخرى
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى .ت�ت�كون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقري�ر السنوي،
ولكنها ال تشمل البيانات المالية الموحدة وتقري�ر مراقب الحسابات حولها .يتوقع أن يتم تزويدنا بالتقري�ر السنوي
للمجموعة بعد تاري�خ تقري�ر مراقب الحسابات.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتضمن المعلومات األخرى ،وال نبدي أي شكل من أشكال الت�أكيد حولها.
فيما يتعلق بقيامنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي اإلطالع على المعلومات األخرى المذكورة
أعاله عندما يتم تزويدنا بها ،وعند القيام بذلك  ،األخذ في اإلعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات ال ت�تماشي بصورة مادية
مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها خالل أعمال التدقيق ،أو أنها تبدو كأخطاء مادية.
عند قراءتنا للتقري�ر السنوي وفي حال توصلنا إلى وجود خطأ مادي حولها  ،علينا حينها التواصل مع األشخاص المكلفني
بالحوكمة حول هذا األمر (هذه األمور).

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 مثمنني خارجي�ي معينني من قبل اإلدارة .ويتم إجراء هذه التقي�يمات
استناد ًا إلى بعض التقديرات مثل إي�رادات الت�أجري ،ومعدالت اإلشغال ،وأسعار الخصم ،ومؤشرات السوق.

إن مسؤولية مجلس اإلدارة هي إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفق ًا للمعاي�ي 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.

وحيث أن االست�ثمارات العقارية تمثل  78.1٪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.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تقي�يم قدرة المجموعة على االستمرار في عملياتها
وفق ًا لمبدأ االستمرارية وكذلك اإلفصاح ،عند الحاجة ،عن األمــور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس مبدأ
االستمرارية المحاسبي إال إذا كان مجلس اإلدارة ينوي تصفية المجموعة أو إنهاء عملياتها ،أو ليس لديه بديل واقعي
غري ذلك.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فيما يتعلق بتقي�يم االست�ثمارات العقارية ما يلي:
• تقي�يم موضوعية واستقاللية وخربة المثمنني الخارجي�ي المعينني من قبل اإلدارة.
• فحص دقة واكتمال البيانات الهامة المستخدمة كمدخالت للتقي�يم.
• االستعانة بالخبري الداخلي ضمن فري�ق عملنا لتقي�يم مدى مالئمة 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 الــواردة باإليضاح  11حول البيانات المالية
الموحدة.
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ت�كون لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولة عن اإلشراف على عملية إعداد التقاري�ر المالية للمجموعة.

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 ضمان ًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفق ًا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ( )ISAsسوف تقوم دائم ًا بتبيان
األخطاء المادية عند وقوعها .قد تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ وتعترب األخطاء مادية ،بصورة فردية أو إجمالية ،إذا
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بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
كان من المحتمل أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون
ً

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2016

وكجزء من أعمال التدقيق وفق ًا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ( ،)ISAsفإننا نقوم بممارسة تقديرنا المهني ونحافظ على
التزامنا المهني خالل جميع مراحل التدقيق .كما قمنا أيض ًا بما يلي:
سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،وتصميم والقيام
• تحديد وتقي�يم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة،
ً
بإجراءات التدقيق استجابة لهذه المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر أساس ًا إلبداء رأينا .تعد
مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة عن الخطأ ،حيث قد يشمل االحتيال على
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.
بناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها،
• إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي،
ً
وكذلك تحديد ما إذا كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك على قدرة المجموعة على االستمرار وفق ًا 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 وفق ًا 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 لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة 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.
كما نقدم بيان ًا للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة يفيد بأننا قد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية فيما يتعلق باالستقاللية،
وقمنا بالتواصل معهم حول أية عالقات أو أمور أخرى قد يعتقد أنها تؤثر على استقالليتنا ،وكذلك تقديم اإلجــراءات
الوقائية ذات الصلة عند الضرورة.
ومن بني األمور التي تم التواصل حولها مع لجنة التدقيق ،قمنا بتحديد األمور التي تعد أكرث أهمية خالل تدقيق البيانات
المالية الموحدة للفرتة الحالية وبالتالي نعتربها أمور التدقيق الهامة .ونقوم بوصف هذه األمور في تقري�ر مراقب
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

ربح السنة

سجل مراقبي الحسابات رقم 258
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1.804.944

2.065.779

تعديالت للبنود التالية:
28.173

()600.789

15.732

9.321

خسارة (ربح) إعادة تقي�يم إست�ثمارات عقارية
خسارة من إستبعاد عقارات ومعدات

-

355

ربح من بيع است�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع

-

()5.481

()41.241

-

إستهالك

ربح من االستحواذ على شركة تابعة
ربح من االستحواذ على شركة زميلة

()37.371

-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

11.426

7.969

()193.198

()275.834

37.552

14.420

-

()7.578

الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات المشروع
مخصص إنخفاض ذمم مدينة
عكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة

51.286

53.956

أرباح حسابات بنوك إسالمية

()12.599

()10.822

خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع
صافي أرباح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

()755.976

()337.269

صافي أرباح من بيع است�ثمارات في شركات زميلة

()210.334

-

ت�كاليف التموي�ل

623.253

398.913

1.321.647

1.312.940

189.181

()359.528

التغريات في رأس المال العامل:
ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدم ًا

1.072

1.422

1.216.864

1.048.267

مخزون

2.728.764

2.003.102

()2.647

()1.730

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2.726.117

2.001.372

مدفوعات لشراء عقارات ومعدات

()29.524

()3.912

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
النقد من األنشطة التشغيلية
مكافآة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفني

األنشطة االست�ثمارية
مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية

1.853.213

()1.599.665

مدفوعات لشراء است�ثمارات عقارية مكتملة

()151.306

-

-

17.309

()4.290.020

()2.023.314

متحصالت من بيع إست�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع

3.729.654

1.300.769

متحصالت من بيع إست�ثمارات في شركات زميلة

586.724

-

مدفوعات لشراء است�ثمارات في شركات زميلة وشركات المشروع

()342.451

()72.267

مدفوعات لشراء موجودات مالية متاحة للبيع
متحصالت من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

استحواذ على شركه تابعه بصافي النقد المكتسب

()151.766

-

أرباح موزعة مستلمة من شركات زميلة

205.633

198.068

15.329

7.811

-

190.000

()1.582

8.164

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االست�ثمارية

()2.282.522

()1.977.037

متحصالت من صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

3.821.699

3.160.000

مدفوعات لتسديد صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

صافي التغري في ودائع قصرية األجل تستحق بعد ثالثة أشهر
صافي التغري في حسابات بنكية مقيدة
األنشطة التمويلية

()3.522.113

()1.603.207

()937.088

()1.060.999

()1.313
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صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من األنشطة التمويلية

()638.815

495.859

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه خالل السنة

()195.220

520.194

النقد وما في حكمه في  1يناير

618.292

98.098

النقد وما في حكمه في  31ديسمرب

423.072

618.292

توزيعات أرباح مدفوعة

عن إرنست وي�ونـــــــغ
زيـــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــادر

الف ريال قطري

الف ريال قطري

األنشطة التشغيلية:

أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة

وفي رأينا أن المجموعة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة ،وقد أجري الجرد وفق ًا لألصول المرعية ،وأن البيانات المالية
تراعي أحكام قانون الشركات التجاري القطري رقم  11لسنة  2015والنظام األساسي للشركة .لقد حصلنا على كافة
المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا ،وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أي مخالفات
ألحكام القانون المذكور أعــاه أو النظام األســاســي للشركة على وجــه قد يكون له ت�أثري مــادي على المركز المالي
للمجموعة أو أدائها المالي.

2016

2015

مساهمات من حقوق غري مسيطرة
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بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2016

بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمرب 2016
2016

2015

2016

2015

الف ريال قطري

الف ريال قطري

الف ريال قطري

الف ريال قطري

1.605.044

1.549.951

توزيعات أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع

226.892

184.358

صافي الربح من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

755.976

337.269

صافي الربح من بيع إست�ثمارات في شركات زميلة

210.334

-

إي�رادات تشغيلية أخرى

111.365

97.385

مصاريف تشغيلية

()370.607

()296.314

الربح التشغيلي للسنة

2.539.004

1.872.649

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

إي�رادات إي�جارات

426.177
353.581

619.815
640.635

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدم ًا

19.208

20.280

6.553.307

5.534.114

إست�ثمارات عقارية

38.919.798

36.898.969

إست�ثمارات في شركات زميلة وشركات المشروع

3.279.040

3.202.656

41.756

22.295

235.925

-

49.828.792

46.938.764

مخزون
موجودات مالية متاحة للبيع

عقارات ومعدات
موجودات غري ملموسة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

193.198

275.834

ربح من االستحواذ على شركة تابعة

41.241

-

ربح من االستحواذ على شركة زميلة

37.371

-

-

5.481

()28.173

600.789

15.881

18.731

()303.307

()245.515

إستهالك

()15.732

()9.321

خسائر االنخفاض في قيمة موجودات مالية متاحة للبيع

()51.286

()53.956

ت�كاليف التموي�ل

()623.253

()398.913

ربح السنة

1.804.944

2.065.779

الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات المشروع

ربح من بيع است�ثمارات عقارية محتفظ بها بغرض البيع

3.328.171

1.597.926

صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

15.926.929

14.959.607

إجمالي المطلوبات

19.255.100

16.557.533

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

يضاف ( /يخصم):

(خساره) ربح إعادة تقي�يم إست�ثمارات عقارية

حقوق الملكية

26.524.967

26.524.967

1.403.358

1.222.112

329.580

605.559

1.954

1.954

أرباح مدورة

1.882.299

1.622.648

إجمالي حقوق المساهمني بالشركة األم

30.142.158

29.977.240

431.534

403.991

إجمالي حقوق الملكية

30.573.692

30.381.231

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

49.828.792

46.938.764

رأس المال
إحتياطي قانوني
إحتياطيات القيمة العادلة
إحتياطي اعادة تقي�يم عمالت اجنبية

إي�رادات أخرى
مصاريف عمومية وإدارية

عائد إلى:
المساهمني بالشركة األم
حقوق غري مسيطرة
حقوق غري مسيطرة
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1.812.456

1.661.853

()7.512

403.926

1.804.944

2.065.779

العائد االساسي والمعدل للسهم من األرباح
(العائد للمساهمني بالشركة األم بالريال القطري لكل سهم)

0.68

0.63
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بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2016

الرصيد في  31ديسمرب 2016

المحول لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية

أرباح موزعة عن سنة 2015

المحول إلى اإلحتياطي القانوني

التغري في حقوق غري مسيطرة

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة

خسائر شاملة أخرى للسنة

ربح (خسارة) السنة

26.524.967

-

-

-

-

-

-

-

26.524.967

ألف ريال قطري

رأس المال

1.403.358

-

-

181.246

-

-

-

-

1.222.112

ألف ريال قطري

329.580

-

-

-

-

()275.979

()275.979

-

605.559

قطري

إجمالي الدخل الشامل للسنة

1.528.965

1.406.530

عائد إلى:

1.954

-

-

-

-

-

-

-

1.954

قطري

أجنبيةألف ريال

تقي�يم عمالت

إحتياطي إعادة

1.882.299

()45.311

()1.326.248

()181.246

-

1.812.456

-

1.812.456

1.622.648

ألف ريال قطري

30.142.158

()45.311

()1.326.248

-

-

1.536.477

()275.979

1.812.456

29.977.240

ألف ريال

أرباح مدورة

اإلجمالي

431.534

-

-

-

35.055

()7.512

30.573.692

()45.311

()1.326.248

-

35.055

1.528.965

()275.979

1.804.944

30.381.231

		

-

()7.512

403.991

ألف ريال قطري

الملكية ألف
ريال قطري

حقوق غري مسيطرة

إجمالي حقوق

83
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1.528.965

1.406.530

حقوق غري مسيطرة

()7.512

403.926

المساهمني بالشركة األم

1.536.477

1.002.604

إحتياطي قانوني

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنة

()275.979

()659.249

الرصيد في  1يناير 2016

إي�رادات شاملة أخرى

إحتياطي القيمة

986

()1.076
حصة من صافي الحركة في إحتياطي إعادة تقي�يم في الشركات الزميلة

1.804.944

2.065.779

العادلة ألف ريال

6.267

4.149
الربح من تحوطات التدفقات النقدية

الف ريال قطري

الف ريال قطري

عائد إلى المساهمني بالشركة األم

()283.232

()662.322
صافي الخسارة من موجودات مالية متاحة للبيع

2016

2015

ربح السنة

بيان التغريات في حقوق المساهمني الموحد

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

بيان التغريات في حقوق المساهمني الموحد
الرصيد في  31ديسمرب 2015

المحول لصندوق دعم األنشطة األجتماعية والرياضية

أرباح موزعة عن سنة 2015

المحول إلى اإلحتياطي القانوني

التغري في حقوق غري مسيطرة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

خسائر شاملة أخرى للسنة

ربح السنة

الرصيد في  1يناير 2015

26.524.967

-

-

-

-

-

-

-

26.524.967

قطري

ألف ريال

رأس المال

1.222.112

-

-

166.185

-

-

-

-

1.055.927

ألف ريال قطري

إحتياطي قانوني
ألف ريال قطري

605.559

-

-

-

-

()659.249

()659.249

-

1.264.808

إحتياطي القيمة
إحتياطي إعادة

1.954

-

-

-

-

-

-

-

1.954

قطري

العادلة ألف ريال
تقي�يم عمالت أجنبية

عائد إلى المساهمني بالشركة األم

1.622.648

()41.546

()1.060.999

()166.185

-

1.661.853

-

1.661.853

1.229.525

ريال قطري

أرباح مدورة ألف

29.977.240

()41.546

()1.060.999

-

-

1.002.604

()659.249

1.661.853

30.077.181

403.991

()41.546

()1.060.999

-
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1.406.530

()659.249

2.065.779

30.381.231

-

-

-

65

403.926

-

403.926

-

ألف ريال قطري
قطري

30.077.181

قطري

اإلجمالي ألف ريال

حقوق غري مسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية ألف ريال
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