أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما،
ال�سادة امل�ساهمون الكرام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
لق���د متكن���ت جمموع���ة �إزدان القاب�ضة خالل عام  2012من زي���ادة �صافـي �أرباحها من  345مليون ريال قطري فـي عام  2011لي�صل �إىل  408مليون ريال قط���ري فـي عام  2012حمققة بذلك زيادة وقدرها 63
مليون ريال قطري ومتثل هذه الزيادة ما ن�سبته  % 18مقارنة بعام .2011
ً
وبناء عليه فقد �أو�صى جمل�س االدارة بتوزيع �أرباح نقدية  %1.3على امل�ساهمني �أي (بواقع 13درهما لكل �سهم) متهيدا لرفعها واقرارها فـي اجلمعية العمومية املقرر عقدها فـي 2013/4/7م .

ر�ؤية وا�ضحة وا�سرتاتيجية ناجحة
ال�سادة امل�ساهمون الكرام
�إن جمموع���ة �إزدان القاب�ض���ة توا�صل ال�س�ي�ر فـي حتقيق ر�ؤيتها الوا�ضحة وتطبيق ا�سرتاتيجيتها الناجحة التي توفق ما بني حتقيق الربحية للم�ساهمني ومواكبة الر�ؤية الوطنية والإ�سرتاتيجية التنموية للدولة ،من
خالل م�شاريعها التي �أحدثت نقلة نوعية فـي ال�سوق العقاري فـي قطر و و�ضعت املزيد من اخليارات التي تلبي االحتياجات املتزايدة فـي ال�سوق القطرية.
كما ال يخفى على �أحد ،ما حققته جمموعة �إزدان القاب�ضة من التطور والنمو امل�ستدام خالل العام املن�صرم من خالل تنويع اال�ستثمارات والأن�شطة التجارية بعد حتولها �إىل قاب�ضة ,الأمر الذي �أثر �إيجاب ًا على
م�صلحة امل�ساهمني وعاد بالربحية على املجموعة.
م�سرية االجناز
ال�سادة امل�ساهمون الكرام
�إن التطور الذي �ش���هدته جمموعة �إزدان القاب�ض���ة فـي عام  2012بتحولها من �ش���ركة عقارية �إىل جمموعة قاب�ض���ة عرب �شراء جمموعة من ال�شركات امل�س���تهدفة �إمنا يعك�س الفكر اال�ستثماري الناجح للمجموعة
وي�شكل فر�صة حقيقية للإ�ستفادة من ما ت�شهده دولة قطر من منو وازدهار على خمتلف الأ�صعدة.
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�إن �س���عي جمموعة �إزدان القاب�ض���ة ملواكبة التطور واالزدهار دفعها �إىل تنويع ا�س���تثماراتها فـي عدة قطاعات لي�ش���كل ذلك متانة اقوى للمجموعة ويجعلها اقدر على مواجهة املخاطر ولذلك فقد قامت ب�شراء عدد (� )15شركة
(�ش�.ش.و) ت�ضم �أ�سهم بنوك� ،شركات ت�أمني �صحية ،اعالم ،ومعظمها �أ�سهم مدرجة فـي بور�صة قطر مما حقق ربحية كبرية للم�ساهمني ومتانة �أقوى للمجموعة وذلك من خالل تنويع حمفظتها اال�ستثمارية.
وقد وا�صلت املجموعة العمل وفق ا�سرتاتيجيتها الناجحة حمققة املزيد من الأرباح على م�ستوى العمليات الت�شغيلية املختلفة .
اخلطط امل�ستقبلية
ال�سادة امل�ساهمون الكرام
توا�ص���ل جمموعة �إزدان القاب�ض���ة تنفيذ م�ش���اريعها العقارية املختلفة الهادفة �إىل تهيئة املزيد من اخليارات التي تلبي االحتياجات املتزايدة فـي ال�س���وق القطري ،م�س���تعينة مبالءتها املالية التي منت وتعاظمت بعد حتولها �إىل
قاب�ضة وذلك لتد�شني امل�شاريع القائمة التي حتقق ر�ؤية الدولة التنموية واال�سرتاتيجية .
ويف هذا ال�سياق ت�ستعد املجموعة لبناء وا�ستكمال عدد من الأبراج فـي منطقة الدفنة والتي �ستحدث نقلة نوعية فـي ال�سوق العقاري فـي قطر فقد بد�أت ب�إجناز وت�شييد بع�ض هـذه الأبراج كربج وايت �سكوير وبـرج �آل عبدالوهاب
وتخطط قريبا لتد�شني �أبراج �أخرى ك�أبراج �آ�سيا مما �سي�شكل تطورا مهما بالن�سبة للمجموعة ويعزز ح�ضورها بقوة على ال�ساحة العقارية.
ودعما لتنويع اال�س���تثمارات وتقدمي ا�ض���افة نوعية لالقت�ص���اد القطري وبعد �أن دخلت املجموعة بقوة فـي جمال ادارة الأ�س���واق واملوالت من خالل �ش���ركة «�إزدان مول» ف�إن املجموعة ت�ستعد الفتتاح مول �إزدان الواقع فـي منطقة
الغرافة فـي �شهر مايو من العام احلايل ا�ضافة �إىل مول �إزدان ( )2الواقع فـي مدينة الوكرة فـي العام  2014ومول �إزدان ( )3الواقع فـي مدينة الوكري فـي العام  ،2015وما �سيعود بالفائدة على امل�ساهمني وي�صب فـي االجتاه
ال�صحيح لر�ؤية دولة قطر.
فـي اخلتام ي�س���رين �أن �أرفع �أ�س���مى �آيات ال�ش���كر والعرفان �إىل ح�ض���رة �ص���احب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري البالد املفدى ،و�إىل �سمو ال�ش���يخ متيم بن حمد �آل ثاين ويل العهد الأمني حفظهما اهلل ،على رعايتهما
لنه�ض���ة قطر وتقدمها ،كما �أتقدم بال�ش���كر اجلزيل �إىل جمل�س �إدارة املجموعة و�إىل الإدارة التنفيذية للمجموعة و�إىل جميع املوظفني على اجلهد الذي يبذلونه لرفعة وتقدم املجموعة  ،كما ن�ش���كر ال�س���ادة م�س���اهمي املجموعة
على ثقتهم بنا وباهلل التوفيق.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ال�شيخ الدكتور  /خالد بن ثاين �آل ثاين
رئي�س جمل�س الإدارة

15

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبه و�سلم ت�سليما،
توا�ص���ل جمموعة �إزدان القاب�ض���ة م�س�ي�رتها يف حتقيق جناحات متوا�ص���لة من �س���نة الخرى بحيث �أ�صبحت اليوم واحدة من اكرب ال�ش���ركات العقارية باملنطقة ,عالوة على �أنها �أكرب �ص���انع و م�شغل للعقارات
بدولة قطر ب�أق�س���امه املختلفة �س���كني  ,موالت و مكاتب جتارية  ,و فنادق و�ش���قق فندقية خمدومة.ففي العام � 2013ستد�ش���ــن املجموعــة ع�ش���ــرة قرى ت�ضـم خم�س���ة االف وحــدة �سكنيــة تقريبــا ( فلل� ,شقق,
�ستوديوهات) .
كما �س���يتم ب�ش���هر مايو  2013افتتاح مول �إزدان – الغرافة الذي يقع على م�س���احة �أر�ض قدرها �أربع و �س���تون الف مرت مربع ,و ي�ضم  60ماركة جتارية جديدة تدخل لأول مرة �إىل ال�سوق القطري  ,كما �سيتم -
باذن اهلل  -ب�شهر يوليو من العام املذكور افتتاح فندق جديد للمجموعة مبوقع متميز على �شارع ال�شمال الرئي�سي ي�ضم اكرث من  200غرفة باال�ضافة �إىل  170فيال فندقية خمدومة.
�إن �أهم �أ�سباب جناح املجموعة يف تنفيذ امل�شاريع العقارية و تد�شينها بال�سوق القطري بالتواريخ املحددة يرجع بعد – توفيق اهلل – �إىل اعتماد املجموعة واتباعها ر�ؤية وا�ضحة و �أهداف حمددة تتما�شى �إىل
حد كبري مع ر�ؤية دولة قطرللعقدالقادم  ,هذا باال�ضافة �إىل الدعم املتوا�صل من جمل�س ادارة املجموعة باال�ضافة �إىل املتابعة امل�ستمرة و احلثيثة من االدارة التنفيذية على تنفيذ اخلطط و امل�شاريع و تقييم
االو�ضاع �أوال ب�أول.
و م�ؤخر ًا  ...مت تعديل النظام الأ�سا�س���ي للمجموعة وذلك با�ض���افة �أن�ش���طة ا�ستثمارية جديدة لها  ,حيث ا�شرتت املجموعة بنهاية الربع الثالث من العام  2012حمفظة ا�ستثمارية ت�ضم �أ�سهم ل�شركات مدرجة
و غري مدرجة ببور�صة قطر موزعة على �أربع قطاعات رئي�سية :
 -1البنوك و امل�صارف اال�سالمية
 -2الت�أمني الإ�سالمي
 -3الرعاية الطبية
 -4ال�صحافة و االعالم
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وهذا التطور يف تنويع اال�ستثمارات للمجموعة يرجع �إىل الرغبة يف تنويع اال�ستثمارات و عدم الرتكيز يف قطاع واحد و ت�شتيت املخاطر.
�أما على ال�صعيد املايل فقد منت �أ�صول املجموعة من  32مليار ريال عام � 2011إىل  38مليار عام  ,2012كما ارتفع �صافـي الأرباح �إىل  408مليون ريال فـي عام  2012مقارنة ب  345فـي عام  2011مما
ميثل ارتفاعا بن�سبة  %18كما �أن توقعاتنا لل�سنة املالية  2013متفائلة جدا �إذ نتوقع حتقيق قفزة كبرية فـي االرباح وذلك من واقع امل�شاريع التي �سيتم افتتاحها بال�سنة املذكورة .
�إن م�س���تقبل جمموعة �إزدان م�ش���رق –ب�إذن اهلل – و �ستوا�ص���ل املجموعة م�س�ي�رتها نحو حتقيق الإجنازات و النجاحات املتوا�ص���لة معتمدة فـي ذلك على توفيق اهلل ثم على م�س���اندتكم و دعمكم املتوا�ص���ل
لها كما يطيب يل �أن �أتقدم بال�ش���كر اجلزيل ملجل�س �إدارة املجموعة لتعاونه و م�س���اندته الدائمة للإدارة التنفيذية كما �أخ�ص بال�ش���كر �إداري و موظفي املجموعة ملا بذلوه و يبذلونه من جهد لتحقيق ر�ؤية
وا�سرتاتيجية و �أهداف املجموعة .

عـــلـي مـحــمـد العبــــيـدلـي

الرئي�س التنفيذي للمجموعة
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تنق�سم الأن�شطة الرئي�سية للمجموعة �إىل ق�سمني �أ�سا�سيني-:
�أو ًال :

اال�ستثمار العقاري
وميثل حاليا  %86من �إجمايل �أ�صول املجموعة وي�شمل الأن�شطة العقارية التالية :
•موالت ومراكز جتارية (جتاري) %15
•فنادق و�شقق مفرو�شة (�ضيافة) %20
•جممعات �سكنية (�سكني) %65

امل�شاريع العقارية للمجموعة

•عقارات منتهية البناء ( 45م�شروع)
•م�شاريع حتت التنفيذ و�سينتهي �آخرها مبنت�صف  12( 2014م�شروع)
•�أرا�ضي خالء �سيتم تطويرها من منت�صف � 2013إىل  31( 2018م�شروع)
•ثالث م�شاريع مت اال�شرتاك مع مالكي الأرا�ضي فيها ومتتلك �إزدان القاب�ضة الثلث

ثاني ًا:التملك بال�شركات
�أ� -شركات مملوكة بن�سبة %100
تتبع جمموعة �إزدان القاب�ضة قبل حتولها من �شركة عقارية �إىل جمموعة قاب�ضة ثالث �شركات تخت�ص كل منها مبجموعة من الأن�شطة املختلفة بهدف اال�ستفادة من اخلربات
الرتاكمية التي تنتج عن هذا التخ�ص�ص ومبا يحقق التكاملية بينهما وهذه ال�شركات هي :
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�شركة �إزدان للأجنحة الفندقية
تقدم �شركة �إزدان للأجنحة الفندقية خدمات �إدارة الفنادق وال�شقق الفندقية واملطاعم وهي تقوم ب�إدارة �أبراج �إزدان الفندقية يف منطقة الدفنة.

�شركة �إزدان مول
تعمل �شركة �إزدان مول يف جمال �إدارة الأ�سواق واملوالت التجارية وهي تدير حاليا مول �إزدان يف الغرافة ومول �إزدان يف الوكرة.

�شركة �إزدان لإدارة اخلدمات
تقدم �شركة �إزدان لإدارة اخلدمات العقارية جمموعة من خدمات �أعمال ال�صيانة والتجهيزات للعقارات اململوكة للمجموعة.

ب -املحفظة اال�ستثمارية:
بعد حتول جمموعة �إزدان القاب�ض ��ة من �ش ��ركة عقارية �إىل جمموعة قاب�ض ��ة قامت املجموعة ب�ش ��راء عدد (� )15ش ��ركة متتلك �أ�سهم بنوك و�شركات ت�أمني �صحية و�إعالم وذلك بهدف
تنويع حمفظتها وتعزيز التدفقات النقدية ومنها :
•اخلدمات املالية وامل�صرفية  :بنك قطر الدويل اال�سالمي – م�صرف قطر اال�سالمي – م�صرف الريان
•خدمات الت�أمني � :شركة قطر الإ�سالمية للت�أمني
•خدمات الرعاية ال�صحية � :شركة الرعاية (امل�ست�شفى الأهلي)
•خدمات الإعالم والن�شر  :دار ال�شرق للطباعة والن�شر (جريدة ال�شرق والبنين�سوال) – دار العرب (جريدة العرب)
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منذ �ستينات القرن املا�ضي  ،بد�أت ال�شركة عملها ك�شركة عقارية �أ�س�سها �سعادة ال�شيخ ثاين بن عبد اهلل �آل ثاين يف �أول عقار امتلكه من والده والذي يقع يف �شارع ال�شيخ عبداهلل بن
ثاين يف قلب املركز التجاري يف مدينة الدوحة.
وعلى مر ال�س���نوات �ش���هدت ال�ش���ركة منوا كبريا نتيجة لفطنة �سعادة ال�ش���يخ ثاين بن عبداهلل التجارية ،وطموحاته الكبرية ور�ؤيته الوا�ضحة .هذا وقد ا�ستفاد �سعادته من فر�ص النمو
الهائل يف القطاع العقاري يف دولة قطر ،وخ�صو�صا خالل فرتة ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،وكذلك خالل العقد الأول من هذا القرن.
يف الواقع� ،أدت القفزة الكبرية يف �أ�سعار الطاقة خالل تلك الفرتات �إىل منو هائل يف القطاع العقاري ،وخا�صة يف ظل عدم وجود اقت�صاد متنوع و�سيولة فائ�ضة يف ال�سوق.
كما حافظت ال�شركة على درجة من املرونة وزادت من مكانتها يف التعامل مع التحديات� ،سواء كان ذلك من حيث املناف�سة �أو التباط�ؤ يف االقت�صاد .لهذا ال�سبب ،ف�إن ال�شركة م�ستعدة
دائما للتعامل مع املتغريات والتحوالت يف �سوق العقارات املحلية ،بالإ�ضافة �إىل القدرة على جتاوز �أية تغيريات ديناميكية يف االقت�صاد املحلي.
�إىل جانب تطور ال�شركة امل�ستمر الذي �أهلها لتكون �إحدى �صناع العقار يف ال�سوق املحلي ،فقد حتولت ال�شركة م�ؤخرا �إىل جمموعة قاب�ضة حتت ا�سم جمموعة �إزدان القاب�ضة حيث مت
تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة ب�إ�ضافة �أن�شطة ا�ستثمارية للمجموعة ،وكان احلدث الرئي�سي اقتناء حمفظة كبرية من الأ�سهم والتي تتكون ا�ستثماراتها الرئي�سية من ا�ستثمارات يف
القطاع املايل بالإ�ضافة �إىل القطاعات الرئي�سية الأخرى يف االقت�صاد املحلي.
ولذلك� ،أ�ص���بحت عمليات املجموعة ترتبط ارتباطا وثيقا و�أكرث من �أي وقت م�ض���ى مع منو دولة قطر ،و�س���تكون ر�ؤيتها من الآن و�ص���اعدا احلفاظ على زخم النمو و اال�س���تفادة ب�شكل
�أمثل من الأن�شطة املختلفة واقتنا�ص الفر�ص اال�ستثمارية ،مبا يف ذلك حدث ا�ست�ضافة ك�أ�س العامل لكرة القدم يف عام  ،2022مع تنويع املخاطر مبا ي�ساهم يف زيادة الأرباح مل�ساهمي
املجموعة.
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يع���د م�ش���روع �أب���راج �إزدان �( 2أبراج �آ�س���يا) فـي املنطق���ة الواقعة على
اخلليج الغربي فـي العا�ص���مة الدوحة ،واحد ًا من امل�شروعات امل�ستقبلية
ملجموعة �إزدان القاب�ض���ة الت���ي تخطط لبدء �إن�ش���ائها قريب ًا ،ويقع على
م�س���احة �أر�ض ت�ص���ل �إىل  29٫375مرت مربع ،ويتكون من �أربعة �أبراج،
�أحدها م�ؤلف من ( 3قبو ،و�أر�ضي ،وميزانيني ،و  33طابق) فيما يت�ألف
كل برج من الأبراج الثالثة الباقية من ( 3قبو ،و�أر�ضي وميزانيني ،و23
طابق.
ويعد امل�ش���روع �أحد م�شاريع ال�شراكة التي تنفذها املجموعة بالتعاون مع
�إحدى ال�شركات القطرية املدرجة بالبور�صة.
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م�ش���روع بناي���ات �إزدان ( )20و( )21و( ،)22م���ن امل�ش���اريع التنموي���ة
الهند�س���ية احلديث���ة ملجموع���ة �إزدان القاب�ض���ة الت���ي ب���د�أت العمل على
�إن�ش���ائها فـ���ي منطق���ة م�ش�ي�رب بالدوحة ،يبل���غ �إجمايل ع���دد وحداتها
ال�س���كنية  914وحدة �س���كنية ،وهي تتكون من  8عمارات ،يت�ألف كل منها
من ( 2قبو و�أر�ضي ،و 10طوابق)� ،إ�ضافة �إىل  914موقف �سيارات ،وتبلغ
م�ساحة بناء امل�شروع  127,142مرت مربع.
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دعم ًا لتنويع ا�س���تثماراتها ،وتقدمي �إ�ض���افة نوعية لالقت�ص���اد القطري،
ق���ررت جمموعة �إزدان القاب�ض���ة ،دخول جمال �إدارة الأ�س���واق واملوالت
التجاري���ة بق���وة ،من خالل �ش���ركة �إزدان مول التي �ست�ش���هد عام 2013
افتتاح «�إزدان مول ( »)1فـي منطقة الغرافة.
ويتمي���ز «مول �إزدان ( »)1مبوقعه اجلغرايف الإ�س�ت�راتيجي ،ويف منطقة
اقت�ص���ادية هام���ة� ،إذ يقع فـي منطقة الغرافة ،على طريق ال�ش���مال ويف
قلب منطقة الت�س���وق الرئي�سية ،التي حتيط بها مراكز الت�سوق الأخرى،
وهاي�ب�ر ماركت ،وغريها من املرافق احليوية ،والتي جتتذب مت�س���وقني
ورواد يزيدون عن � 50ألف فـي اليوم.
ويتوقع �أن يلعب املول دور ًا مهما على �ص���عيد ال�سياحة الداخلية ،فهو �إىل
جانب كونه يح�ض���ن عدد ًا كب ً
ريا من املاركات العاملية واملتاجر ال�ش���هرية
واملتنوع���ة واملطاع���م العاملي���ة املعروفة والت���ي حتتوي  60ا�س���م ًا جديد ًا
يف قط���ر ،فق���د روعي فـي ت�ص���ميمه وتنفيذه م�س����ألة �أن يك���ون �أكرث من
جمرد جممع جت���اري� ،إىل �أن يكون مق�ص���د ًا ومتنف�س��� ًا عائلي ًا بامتياز،
وجاذب ًا ملختلف الفئات العمرية ،وكان للحيز البيئي عناية خا�ص���ة فكان
للف�ضاءات اخل�ضراء ن�صيب ملحوظ من م�ساحة املول اجلديد.
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�إزدان مــول( 2-الوكـرة)

يقع �إزدان مول()2مقابل م�ست�ش���فى م�ؤ�س�س���ة حمد فـ���ي مدينة الوكرة،
واملول اجلديد هو عبارة عن جممع جتاري �ضخم �سيكون الأول من نوعه
فـي هذه املنطقة التي ت�شهد منو ًا �سكاني ًا متزايد ًا ،والذي يرجع بالدرجة
الأوىل لالفتتاحات املتتالية لقرى �إزدان فـي الوكرة والوكري ،وميتد املول
على م�ساحة تزيد على � 75.6ألف مرت مربع.
ويعد هذا املجمع التجاري الذي ي�س�ي�ر العمل به ح�س���ب اخلطط الزمنية
امل�س���تقبلية املط���ورة للمجموع���ة� ،أح���د �أب���رز من���اذج التط���ور العمراين
والهند�س���ي لبن���اء امل���والت فـ���ي دولة قط���ر� ،إذ ي�ض���ع عن�ص���ري الإبداع
واالبت���كار عل���ى ر�أ�س �أولوياته الهند�س���ية التي حتاكي العم���ارة التقليدية
العربية مع العمارة احلديثة.
و�سيحت�ض���ن �إزدان م���ول(  )2الكث�ي�ر م���ن املتاجر والأماك���ن الرتفيهية
املتمي���زة� ،إىل جانب كافة املرافق العامة الأخرى ،والتي �سي�س���تفيد منها
ال�سكان هناك ،و�سيعد متنف�س ًا لهم.

�إزدان مــول( 3-الوكـري)

يعت�ب�ر م�ش���روع �إزدان مول ( )3فـي منطق���ة الوكري ،واحد ًا من �سل�س���لة
امل�ش���اريع الطموحة ،الت���ي تخو�ض من خاللها جمموعة �إزدان القاب�ض���ة
غمار واحد من القطاعات اجلديدة على �أن�شطتها.
يتكون املول من  11مبنى جتاري من طابقني ،ت�شتمل على حمال ومكاتب
وعي���ادات وغريها ،ويتوفر فيه���ا  510مواقف ،فيما تبلغ م�س���احة البناء
 31,899مرت مربع ،وم�ساحة الأر�ض تبلغ  53,369مرت مربع.
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يعد م�ش���روع برج العبد الوهاب فـي املنطقة الواقعة على اخلليج الغربي
«الدفن���ة» ،منوذج��� ًا معماري ًا وهند�س���ي ًا متميز ًا ،وهو يعت�ب�ر الأطول بني
الأبراج التي تخطط جمموعة �إزدان القاب�ضة لبنائها� ،إذ يتكون من (2
قبو ،و�أر�ضي و 38طابق) ،امل�شروع حالي ًا حتت البناء.
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ينتمي م�ش���روع برج وايت �س���كوير �إىل �سل�س���لة م�ش���ــاريع الأبـ ـ���راج التي
تبنيها جمموعة �إزدان القاب�ض���ة فـي املنطقة الواقعة على اخلليج الغربي
«الدفنة» ،مما �سي�ش���كل تطور ًا كب ً
ريا فـي ح�ضور املجموعة علــى ال�ساحة
العقارية ،وير�سخ وجودها ك�إحدى �شركات التطوير العقاري فـي قطر.
و�سي�ش���كل ب���رج وايت �س���كوير معلم��� ًا هند�س���ي ًا متمي���ز ًا ،يعك����س الر�ؤية
الع�ص���رية لنمط جديد فـي امل�ش���اريع امل�س���تقبلية للمجموع���ة ،حيث من
امل�س���تهدف االنتهاء من امل�ش���روع الذي بد�أت معامله تت�شكل على الأر�ض،
فـي غ�ضون �سنتني ،ويتكون من ( 2قبو ،و�أر�ضي و 24طابق).
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يعد م�ش���روع فندق وقرية �إزدان ( – )42طريق ال�ش���مال ،من امل�ش���اريع
الرائ���دة فـي تلك املنطقة التجارية الإ�س�ت�راتيجية،والواعدة باملزيد من
النمو ب�س���بب موقعها اجلغرايف املميز على طريق ال�ش���مال ،حيث تواجد
العدي���د من املجمعات التجارية املختلفة ،وهو عبارة عن م�ش���روع ي�ض���م
فندق وجممع �س���كني متميز ،ميت���د على م�س���احة  113,940مرت مربع،
يبلغ �إجمايل وحدات امل�شروع  819وحدة �سكنية ،و من املخطط ب�أن يتم
الإفتتاح عام 2013م.

30

تن�س���جم �سل�س���لة الق���رى اجلديدة التي تعم���ل جمموعة �إزدان القاب�ض���ة
عل���ى موا�ص���لة بناءها فـي منطق���ة الوكرة والوكري ،م���ع الر�ؤية التكاملية
للم�ش���روعات العقاري���ة فـي الدولة ،والتي ت�س���تهدف �ش���ريحة �أ�ص���حاب
الدخل املتو�سط ،التي ت�شكل ن�سبة كبرية من ال�سوق ،لتقدم لهم عقارات
مبعايري ت�س���تجيب حلاجاتهم وتطلعاتهم ،مع احلفاظ على م�ستوى معني
من الرفاهية.
و�ست�ش���هد ال�س���نوات املقبلة انتهاء �أعمال بناء  3قرى جديدة فـي الوكرة،
هي قرى �إزدان ( )18و( )37وقرية �إزدان ( ،)38ب�إجمايل وحدات يبلغ
 712وحدة �سكنية مفرو�شة بالكامل ،مما �سيعزز فر�ص منو املنطقة التي
تعد الأقرب �إىل قلب الدوحة خا�صة بعد �إجناز «�أ�شغال» للطريق اجلديد
واحلديث الذي ربط تلك املناطق بالدوحة من جهة �أبو هامور.
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�ش���هدت قرى �إزدان فـي منطقة الوكري ،عام  2011احداث ًا مهمة  ،متثلت فـي
احلدث الريا�ض���ي الأبرز الذي �ش���هدته دولة قطر فـي دي�سمرب عام 2011م،
وه���و ح���دث ا�ست�ض���افة دورة الألع���اب العربي���ة الثاني���ة ع�ش���رة والتي جرت
مبارياتها على مالعب قطر ،وبتوجيهات خا�ص���ة من �س���عادة ال�شيخ ثاين بن
عب���داهلل �آل ثاين رئي�س جمل�س �إدارة «�إزدان» �آنذاك ،خطت املجموعة خطوة
كبرية ونوعية �إىل الأمام فـي جمال دعم الريا�ض���ة ،برعايتها املا�سية للبطولة
العربية ،حيث متكنت بالتن�س���يق والتعاون مع اللجن���ة املنظمة لدورة الألعاب
العربية من حتقيق م�شروع �إ�سكاين ريا�ضي �ضخم ،فحولت قرى �إزدان (،)21
و( ،)22و( ،)23و( )24املتجاورة� ،إىل ما عرف بـ(القرية الريا�ضية) ،حيث
�ش���كلت تل���ك القرى املقر الر�س���مي لإقامة نحو  6000ريا�ض���ي و�إداري وفني؛
علم��� ًا �أنه منذ �أن مت طرح وحدات القرى الأربعة للت�أجري فـي �ش���هر يناير من
ع���ام  ،2012ت�س���جل وحداتها ال�س���كانية التي تزيد على  2500وحدة �س���كنية
م�ؤثثة بالكامل �إقبا ًال ملحوظ ًا ،مما يب�شر بزيادة �أرباح امل�ساهمني.
وقد �أ�ض���اف الطريق احلديث وال�س���ريع الذي �أجنزته «�أ�ش���غال» بهدف ربط
القرية الريا�ض���ية بالدوحة من جهة دوار وقود�-أبوهامور ،عن�صر جذب مهم
لهذه القرى التي باتت تبعد عن طريق الدوحة ال�سريع ب�ضع دقائق فقط ،فيما
ترتبط مبطار الدوحة الدويل والكورني�ش عرب طريق الوكرة ال�سريع؛ وي�ضاف
�إىل ذلك ف�إن موقعها اجلغرافـي ي�ضعها على ات�صال مبا�شر مع كافة املن�ش�آت
واملراف���ق اخلدمية فـي منطقة الوكرة مثل امل�ست�ش���فى اجلدي���د ،ومول �إزدان
الذي يعد �أول و�أكرب جممع جتاري متكامل فـي الوكرة.
وعلى �ص���عيد القرى �أي�ض��� ًا قامت جمموعة �إزدان القاب�ضة خالل عام ،2012
ب�إجناز م�ش���روع التو�س���عة فـي قري���ة �إزدان ( )1فـي منطق���ة الغرافة ،والذي
�ش���مل �إ�ض���افة  48وح���دة �س���كنية و 8فلل راقي���ة� ،إىل جانب تو�س���عة وحتديث
ال�س���وبرماركت وتو�س���عة امل�س���جد ،و�إ�ض���افة العديد من املرافق والت�سهيالت
اجلدي���دة بغي���ة ت�أم�ي�ن الراحة ل�س���كان القرية كاف���ة من املقيمني ال�س���ابقني
واجلدد ،وتوفري بيئة �إقامة مثالية فـي �أجواء من الرفاهية ،حيث مت بناء بركة
�س���باحة مغلقة ومنف�ص���لة (رجال – ن�ساء) ،كما مت �إ�ض���افة قاعة جمنيزيوم
منف�ص���لة كاملة التجهيز (رجال – ن�ساء) ،ومالعب مفتوحة ،و�إ�ضافة �صالة
ت�س���لية مكيفة لألعاب الأطفال ،وقاعة منا�سبات كاملة التجهيز،بالإ�ضافة �إىل
ت�أهيل منطقة �ألعاب مفتوحة للأطفال.
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�أ�ض���افت جمموعة �إزدان القاب�ضة �إىل م�س�ي�رة �إجنازاتها العمرانية فـي
قطر� ،إجناز ًا عمراني ًا و�ص���رح ًا تربوي ًا جديد ًا ،متثل مبدر�س���ة (ايه �س���ي
�إ����س) الدوحة الدولي���ة ،التي تعود ملكية مبانيها ملجموع���ة �إزدان ،والتي
مت تد�ش�ي�ن التدري����س فيها ر�س���مي ًا من قب���ل جمموعة مدار�س (�آي �س���ي
�أ�س) العاملية ،فـي العام الدرا�س���ي  ،2012/2011حيث وجدت املجموعة
فـي ال�ص���رح الذي مت بن���ا�ؤه وفق �أعلى املعايري العاملية املتبعة فـي �إن�ش���اء
املدار����س ،مقر ًا منا�س���ب ًا لأول مدر�س���ة تفتتحها املجموع���ة خارج اململكة
املتحدة.
ويتمتع هذا ال�ص���رح التعليم���ي الرتبوي املتقدم ،الذي �أن�ش����أته جمموعة
�إزدان فـي منطقة الغرافة ،بت�ص���ميم هند�سي رائع يتوافق مع موا�صفات
املجل����س الأعل���ى للتعلي���م ،بغية توف�ي�ر وحدة �إن�ش���ائية مثالي���ة ،جمهزة
بالعديد من املرافق اخلدمية والتعليمية والريا�ض���ية والرتفيهية ،ل�ضمان
بيئة تعليمية عالية فـي جو �ص���حي وراقٍ  ،تتكون املدر�س���ة من عدة مبانٍ ،
مبختربات و�ص���االت حما�ض���رات كبرية جمهزة بكافة الو�س���ائل التقنية
احلديث���ة من �ص���وت و�أجه���زة عر�ض� ،إىل جان���ب املرافق الريا�ض���ية ،و
املالعب الوا�سعة لكرة القدم وكرة ال�سلة واال�سرتاحات وغريها.
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يعد التزام جمموعة �إزدان القاب�ضة بتقدمي �أ�صول عقارية من الدرجة الأوىل هو القوة الدافعة لنمونا ،مع متلكنا ملجموعة وا�سعة من حمافظ التنمية املكونة من املجمعات ال�سكنية والفنادق وال�شقق
املفرو�شة ومراكز الت�سوق.
ومع امتالك �إزدان لإجمايل �أ�ص���ول يبلغ  38.9مليار ريال قطري ،ت�ش���كل منها العقارات اال�س���تثمارية �أكرث من  33مليار ريال قطري ،يثبت ب�أن املجموعة متتلك الأ�سا�س���ات املتينة التي يرتكز عليها
جناحها لعام  2012وال�سنوات املقبلة.
وتت�شكل حمفظتنا العقارية �أ�سا�سا من املجمعات ال�سكنية ( ،)٪65والفنادق ،وال�شقق املفرو�شة ( )٪20ومراكز ت�سوق واملحالت (.)٪15
حمفظة الأ�س���هم واال�س���تثمارات يف ال�ش���ركات الزميلة تبلغ حوايل  5مليار ريال قطري ومتتاز بالتنوع الذي يوفر تدفق دخل ثابت للمجموعة .وت�شتمل ا�ستثماراتنا يف ال�شركات الزميلة ب�شكل رئي�سي
م�ساهمات بن�سبة  ٪24.5يف جمموعة الرعاية الطبية ٪22.65 ،يف بنك قطر الدويل الإ�سالمي و  ٪23يف �شركة قطر للت�أمني الإ�سالمي وو�سائل الإعالم الأخرى و�شركات التطوير العقاري.
ارتفع دخلنا ال�صايف بن�سبة  ٪18.3يف عام  2012لي�صل �إىل  409مليون ريال قطري كما ارتفع �إجمايل الأ�صول بن�سبة  ٪18.25لي�صل �إىل  38.89مليار ريال قطري.
 -امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية (ريال قطري)
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�صايف الدخل
 547مليون

ربح الت�شغيل
 560مليون

�صايف الربح
 409مليون

اجمايل الأ�صول
 38,890مليون

اجمايل حقوق امل�ساهمني
 27,746مليون

العقارات اال�ستثمارية
 33,203مليون

 النـــ�ســــب الرئيـــ�ســــــيـــة2011

2012

العائد على حقوق امللكية

%1.25

%1.47

العائد على الأ�صول

%1.07

%1.14

هام�ش الربح االجمايل

%80.26

%82.72

هام�ش الربح (قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب و االهالكات)

%66.81

%73.74

هام�ش الربح

%55.45

%74.62

ن�سبة اجمايل الدين

%15.65

%28.65

تغطية الفائدة

1.18

1.73
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�إىل ال�سادة  /امل�ساهمني املحرتمني ،،،
�شركة جمموعة �إزدان القاب�ضة
(�شركة �إزدان العقارية �سابق ًا)
�شركة م�ساهمة قطرية
الدوحة – قطر
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�شركة جمموعة �إزدان القاب�ضة �ش.م.ق ( �شركة �إزدان العقارية �سابق ًا) (“ال�شركة”) و�شركاتها التابعة ( وي�شار �إليهم جميع ًا ب ـ “ املجموعة “ ) والتي تت�ضمن بيان
املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب  ، 2012وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل ال�شامل املوحد والتغريات فـي حقوق امل�ساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  ،وملخ�ص
لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات املتممة الأخرى .

م�س�ؤولية جمل�س �إدارة ال�شركة عن البيانات املالية

ان جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �إعداد البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�صورة عادلة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية  ،وهو م�س�ؤول كذلك عن �إجراءات الرقابة الداخلية التي يراها �ضرورية العداد بيانات
مالية خالية من االخطاء املادية �سواء الناجتة عن االختال�س �أو اخلط�أ .

م�س�ؤولية مدققي احل�سابات

�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول البيانات املالية املوحدة ا�ستنادا �إىل �إعمال التدقيق التي قمنا بها  .لقد مت تدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق التي تطلب �أن نتقيد مبتطلبات �أداب املهنة و�أن نقوم بتخطيط
وتنفيذ اعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات املالية خالية من �أخطاء مادية .
ي�شتمل التدقيق على القيام باجراءات للح�صول على �أدلة ب�ش�أن املبالغ و االف�صاحات التي تت�ضمنها البيانات املالية املوحدة  .مت اختيار هذه االجراءات بناء على تقديرنا مبا فـي ذلك تقييم خماطر االخطاء
املادية فـي البيانات املالية �سواء الناجتة عن اختال�س �أو خط�أ  .عند �إجراء تقييم املخاطر ن�أخذ فـي االعتبار �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية املتعلقة ب�إعداد ال�شركة للبيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة
 ،وذلك لغايات �إعداد اجراءات تدقيق منا�سبة ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أينا حول فعالية �أنظمة ال�ضبط والرقابة الداخلية لل�شركة  .وي�شتمل التدقيق �أي�ض ًا على تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية ومعقولية
التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للبيانات املالية املوحدة .
ب�إعتقادنا �أن االدلة التى ح�صلنا عليها خالل اعمال التدقيق كافية وتوفر ا�سا�س ًا معقو ًال ميكننا من �إبداء ر�أينا .
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الـــــــــر�أي

بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�صورة عادلة  ،من كافة النواحي املادية  ،املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ، 2012و�أداءها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا
للمعايري الدولية للتقارير املالية .

�أمــر �آخـر

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما فـي  31دي�سمرب  2011من قبل مكتب تدقيق �آخر حيث �أبدى ر�أي ًا بدون حتفظ حول هذه البيانات املالية املوحدة بتاريخ  18مار�س . 2012

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

ون�ؤكد �أي�ضا �أنه فـي ر�أينا �إن املجموعة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة  ،وقد �أجري اجلرد وفقا للأ�صول املرعية و�أن البيانات املالية تتفق مع �أحكام قانون ال�شركات التجارية القطري رقم ( )5ل�سنة 2002
والنظام اال�سا�سي لل�شركة  .كما ن�ؤكد اي�ض ًا �أن املعلومات املالية الواردة فـي التقرير ال�سنوي لأع�ضاء جمل�س االدارة متطابقة مع دفاتر و�سجالت املجموعة  .لقد ح�صلنا على جميع املعلومات واالي�ضاحات التي
ر�أيناها �ضرورية الغرا�ض تدقيقنا  .وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة خمالفات الحكام القانون املذكور �أعاله �أو النظام اال�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثري مادي على ن�شاط املجموعة �أو
مركزها املايل .
عن رودل �آند بارترن
ال�شرق الأو�سط
الدوحة – قطر
 5فرباير 2013
هاين �أحمد خميمر
�سجل مراقبي احل�سابات رقم ()275
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الف ريال قطري

44

املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة
خمزون
مطلوب من �أطراف ذات عالقة
�إ�ستثمارات متاحة للبيع
�شركات م�ستثمر فيها م�سجلة بطريقة حقوق امللكية
عقارات والآت ومعدات
�إ�ستثمارات عقارية
�إجمايل املوجودات

323,687
254,197
8,476
24,141
2,324,257
2,731,011
21,409
33,203,145
38,890,323

املطلوبات:
ذمم دائنة وم�ستحقات
م�ستحقات �إىل �أطراف ذات عالقة
ت�سهيالت متويل �إ�سالمي
�إجمايل املطلوبات

341,409
693,610
10,108,451
11,143,470

حقوق امللكية:
ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي التغري فـي القيمة العادلة لال�ستثمار
فائ�ض اعادة التقييم
�أرباح مدورة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

26,524,967
847,139
()96,592
103,146
368,193
27,746,853
38,890,323

2011
الف ريال قطري
762,769
270,549
40,483
458,878
130
77,474
31,276,622
32,886,905

297,276
8,000
4,841,985
5,147,261

26,524,967
806,264
408,413
27,739,644
32,886,905

�سعادة ال�شيخ الدكتور  /خالد بن ثاين �آل ثاين

عــلى مـحــمد الـعـــبيـدىل

رئي�س جمل�س الإدارة

الرئي�س الــتنفيذي للمجموعة

2012

2011

الف ريال قطري

الف ريال قطري

�إيرادات �إيجارات

519,910

611,838

�إيرادات الت�شغيل الأخرى

27,898

11,106

م�صاريف الت�شغيل

()94,646

()122,948

�إجمايل الربح من �أن�شطة الإيجارات

453,162

499,996

�إيرادات مقاوالت

3,514

30,584

تكاليف مقاوالت

()3,354

()30,278

�إجمايل الربح من �أن�شطة املقاوالت

160

306

�أرباح ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية

106,812

84,373

الربح الت�شغيلي

560,134

584,675

ي�ضاف ( /يطرح):
�إيرادات �أخرى

18,546

5,647

م�صاريف عمومية و�إدارية

()98,436

()84,139

ا�ستهالك

()6,379

()15,808

�أرباح �إعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية

31,244

38,805

ح�صة ال�شركة من ارباح �شركات زميلة

49,060

-

تكاليف التمويل

()145,422

()183,747

�صايف ربح ال�سنة

408,747

345,433

العائد الأ�سا�سي واملعدل لل�سهم من الأرباح (ريال قطري)

0.15

0.13
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�صافـي ربح ال�سنة

2012

2011

الف ريال قطري

الف ريال قطري

408,747

345,433

بنود الدخل ال�شامل االخرى
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�صايف التغري فـي القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

()120,282

-

احل�صة من (خ�سائر) �شاملة �أخرى ل�شركات زميلة

()357

-

�إجماىل (اخل�سائر) ال�شاملة االخرى

()120,639

-

�إجماىل الدخل ال�شامل لل�سنة

288,108

345,433

احتياطى التغيري
فـي القيمة العادلة
الف ريال قطري

فائ�ض اعادة التقييم

�أرباح مدورة

�إجمايل حقوق امللكية

الف ريال قطري

الف ريال قطري

الف ريال قطري

-

106,159

27,402,847

345,433

345,433
-

ر�أ�س املال

احتياطي قانوين

الف ريال قطري

الف ريال قطري

الر�صيد فـي  1يناير 2011

26,524,967

771,721

-

�صايف ربح ال�سنة

-

-

-

-

املحول �إىل االحتياطي القانوين

-

34,543

-

-

()34,543

املحول ل�صندوق دعم الأن�شطة
االجتماعية والريا�ضية– �إي�ضاح رقم 20

-

-

-

-

()8,636

()8,636

الر�صيد فـي  31دي�سمرب 2011

26,524,967

806,264

-

-

408,413

27,739,644

�صايف ربح ال�سنة

-

-

-

-

408,747

408,747

املحول �إىل االحتياطي القانوين

-

40,875

-

-

()40,875

-

توزيعات ارباح

-

-

-

-

()397,873

()397,873

املحول ل�صندوق دعم الأن�شطة االجتماعية
والريا�ضية – �أي�ضاح رقم 20

-

-

-

-

()10,219

()10,219

فائ�ض اعادة التقيييم

-

-

-

103,146

-

103,146

احتياطى التغيري فى القيمة العادلة

-

-

()96,592

-

-

()96,592

الر�صيد فـي  31دي�سمرب 2012

26,524,967

847,139

()96,592

103,146

368,193

27,746,853
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الأن�شطة الت�شغيلية:
�صايف ربح ال�سنة
تعديالت للبنود التالية:
�أرباح �إعادة تقييم �إ�ستثمارات عقارية
خ�سائر �سحب �أر�ض من قبل احلكومة
�إ�ستهالك
�أرباح �إ�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
خم�ص�ص �إنخفا�ض ذمم مدينة م�شكوك فـي حت�صيلها
�إلغاء خم�ص�ص �إنخفا�ض ذمم مدينة م�شكوك فـي حت�صيلها
�إلغاء خم�ص�ص �إنخفا�ض خمزون
ح�صة ال�شركة من ارباح �شركات زميلة
�أرباح ح�سابات بنوك �إ�سالمية
تكاليف التمويل املحملة على بيان الدخل
�أرباح الت�شغيل قبل التغريات فـي ر�أ�س املال العامل :
التغريات فـي ر�أ�س املال العامل
التغريات فـي املخزون
التغريات فـي الذمم املدينة واملدفوعات املقدمة
التغريات فـي الذمم الدائنة وامل�ستحقات
التغريات فـي �أر�صدة الأطراف ذات العالقة
ذمم مدينة مت �شطبها
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة اال�ستثمارية
مدفوعات ل�شراء وتطوير عقارات
مدفوعات ل�شراء عقارات و�آالت ومعدات
متح�صالت من ا�ستبعاد عقارات و�آالت ومعدات
�أرباح ح�سابات بنوك �إ�سالمية
مدفوعات لت�أ�سي�س �شركات م�ستثمر فيها م�سجلة بطريقة حقوق امللكية
متح�صالت من �سحب �أرا�ضي من قبل احلكومة
�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
متح�صالت من ت�سهيالت متويلية �إ�سالمية
مدفوعات لت�سديد ت�سهيالت متويلية �إ�سالمية
الأرباح املوزعة
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
(النق�ص) الزيادة فـي النقد وما فـي حكمه خالل ال�سنة
النقد وما فـي حكمه فـي  1يناير
النقد وما فـي حكمه فـي  31دي�سمرب
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2012

2011

الف ريال قطري

الف ريال قطري

408,747

345,433

()31,244
6,379
36,491
()11,051
()49,060
145,274
505,536

()38,805
11,620
23,478
()183
13,480
()6,444
()60
()8,951
183,747
523,315

32,007
()9,088
33,915
()4,780,180

()12,289
()52,880
20,481
()50,461
()5,355
422,811

()4,217,810
()653,708
()117,328
()771,036

()1,209,855
()3,306
551
8,951
()130
10,429
()1,193,360

5,932,584
()984,945
()397,875
4,549,764
()439,082
762,769
323,687

1,635,890
()777,062
858,828
88,279
674,490
762,769

