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الرؤية

نطمح في الحفاظ على تميزنا في السوق المحلية عبر تقديم   -1
أرقى المعمار والبناء الس��كني والتجاري والفندقي، بما يتناغم 
مع رؤي��ة دولة قطر لع��ام 2030 في تعزي��ز دور القطاع الخاص 
بالحي��اة االقتصادي��ة، كما نس��عى لتعزيز موقعنا بي��ن أكبر 3 

شركات للتطوير العقاري في المنطقة.

البن��اء عل��ى مكتس��باتنا واالرتقاء بمس��توى المعمار الس��كني   -2
قط��ر،  لدول��ة  جمال��ي  بع��د  إلضف��اء  والفندق��ي  والتج��اري 
والمس��اهمة ف��ي التنمي��ة االقتصادي��ة عبر تقدي��م الوحدات 

العقارية ذات الجودة العالية ضمن التكاليف المقبولة.

ترس��يخ موقعن��ا في طليع��ة ش��ركات التطوير العق��اري في   -3
المنطق��ة ودف��ع عجل��ة التنمي��ة الوطنية عبر المش��اركة في 
تقديم نم��اذج مختلف��ة من العق��ارات التي تحاك��ي النهضة 

االقتصادية الوطنية.

الرسالة

طرح أفضل الوحدات والخدمات العقارية في السوق 

المحلية،بما بتواكب مع أرقى المعايير الدولية وذلك 

ضمن أكثر األسعار تنافسية، إلى جانب المضي قدمًا 

ف��ي المس��اهمة بتوفي��ر المس��اكن ل��ذوي الدخول 

المتوس��طة لضمان كب��ح جماح التضخم واس��تقرار 

تكاليف المعيش��ة من دون التفري��ط بثوابتنا القائمة 

على:

توفي��ر الوحدات الس��كنية والتجاري��ة والفندقية   •

المستندة إلى الجودة كمعيار أساسي ووحيد.

بناء عالقة تش��اركية أساسها الثقة المتبادلة مع   •

عمالء الشركة.

المس��اهمة ف��ي االرتق��اء بمس��توى المعمار في   •

دولة قطر.

تبن��ي نم��وذج المعم��ار المتوافق مع نم��ط البناء   •

الصديق للبيئة.

مراع��اة نمط البن��اء العصري ال��ذي ال يتعارض مع   •

هوية المعمار القطري.

بناء عالقة طويلة األمد مع شركائنا في التنمية.  •

وتعظي��م  مس��اهمينا  حق��وق  عل��ى  الح��رص   •

ثرواتهم في الشركة.

تعزي��ز ق��درات موظفين��ا وكادرن��ا البش��ري عب��ر   •

إلحاقهم بالدورات المتخصصة.

توثيق ع��رى العالقة مع مس��اهمينا وإطالعهم   •

على مستجداتنا عبر وسائل اإلعالم.

المس��اهمة في ترجمة رؤية دولة قط��ر 2030 وما   •

يترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن تعزي��ز دورن��ا االجتماعي 

والتنموي.

المؤتم��رات  رعاي��ة  ف��ي  بفاعلي��ة  المش��اركة   •

والفعالي��ات والبط��والت التي تس��تضيفها دولة 

قطر.

تح��ري فرص االس��تثمار الجديدة الت��ي تصب في   •

صالح حقوق المساهمين.

التقرير السنوي 2009
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السادة األفاضل،،

في  أساسي  دور  لعب  على  تأسيسها  منذ  ازدان«   « دأبت  لقد 
التي  والحضارية  والعمرانية  االقتصادية  بالتنمية  المشاركة 
من  بعدٍد  الطويلة  سنواتها  خالل  مرت  وقد   ، الدولة  تشهدها 
وما  العالمية  االقتصادية  الدورة  تغيرات  عن  الناتجة  التحديات 
ترتب عليها من آثار محلية، لكن شركتكم ظلت صرحًا شامخًا 
على  وثباتًا  إصرارًا  التحديات  تلك  زادتها  فقد  البالد،  صروح  من 
التنمية القطرية، كما  المضي قدمًا في لعب دور محوري في 
لم تغفل أيضًا عن تنمية العنصر البشري القطري الذي ظل في 

صلب أولويات الشركة. 

الزبد  فأما   « آياته  محكم  في  تعالى  اهلل  قال  الكرام،  السادة 
ومن  األرض«،  في  فيمكث  الناس  ينفع  ما  وأما  جفاء  فيذهب 
منطلق حرصنا على ثوابتنا الدينية والوطنية ، فقد حرصنا على 
تحقيق تزاوج بين رفع قدراتنا المادية والبشرية وتنمية مجتمعنا 

ترسيخ  من  مكننا  ما  وهو  رفعته،  في  والمساهمة 
والتنمية  العقار  شركات  أب��رز  خارطة  على  موقعنا 
اإلنشائية على المستويين اإلقليمي والعربي، لتتحول 
»ازدان« من مجرد فكرة صغيرة إلى كيان ذا شأن كبير 
الشركات  أكبر  من  واحدة  لُتضحي  بالبنان،  إليه  يشار 

العقارية اإلقليمية.

مليء  ع���ام  صفحة  ط��وي��ن��ا  وق���د  ال��ي��وم  نجتمع 
شهد  فقد  االق��ت��ص��ادي��ة،  والتحديات  بالمصاعب 
العالم أزمة مالية أطاحت بشركات كبرى كانت تمثل 
وترافق  بلدانها،  في  والمالية  البنكية  للصناعة  رمزًا 
اإلفالس  مخاطر  إلى  متقدمة  دول  تعرض  مع  ذلك 
قيادتنا  بتوجيهات  ثم  اهلل  بفضل  أننا  غير  واالنهيار، 
في  جديدة  منجزات  تحقيق  من  تمكننا  الحكيمة 
وإنجاز  بالدنا  اقتصاد  قوة  إلى  مستندين  ذاته،  العام 
والتشريعات  التنمية  أشواط  من  مهم  لشوط  أبنائه 
والرقابة الحصيفة التي ساهمت في درء أية مخاطر 

قد تهدد اقتصادنا الفتي.

العام الجديد ونحن نحمل آماال عريضة حيال  ندخل 
تسجيل منجزات إضافية على صعيد إنشاء الوحدات 
المتوسطة،  الدخول  ألصحاب  المخصصة  السكنية 
كما أننا نخطط إلنجاز عدد من المشروعات المتصلة 
تنويع  إلى  يفضي  بما  التجارية  المجمعات  بقطاع 

مصادر دخلنا وتعزيز حقوق مساهمينا.

قطر  دولة  رؤية  مع  منسجمًا  للتنويع  توجهنا  ويأتي 
لعام 2030 والتي تحمل بين ثناياها كثيرًا من التصورات 
إزاء تنويع مصادر الدخل والعمل على ابتكار عدٍد من 
النوافذ االستثمارية التي تكفل توازن العائدات بصرف 

النظر عن مؤثرات الدورات االقتصادية المختلفة.

خالل  شركتكم  ش��ه��دت  المساهمون،  ال��س��ادة 
واصلت  فقد  األهمية،  بالغة  تطورات  الماضي  العام 
من  م��زي��د  لتهيئة  ال��ه��ادف��ة  المحلية  مشاريعها 
المتزايدة  االحتياجات  تلبي  التي  العقارية  الخيارات 
في السوق القطرية، كما استعانت الشركة بمالءتها 
المالية المتينة لتمويل مشاريعها السكنية والتجارية، 
وترافق ذلك مع دخولها في شراكات محلية لضمان 
تثري  التي  المتراكمة  الخبرات  من  األطراف  استفادة 

جودة هذه المشاريع.

ولم تثننا األزمة العالمية عن مواصلة مشوار التطوير 
سخرنا  فقد  والبناء،  اإلنشاء  في  والتوسع  والتحديث 
خبراتنا الطويلة إلضفاء قيمة جديدة على مشاريعنا، 
خدماتنا  ع��ن  عمالئنا  رض��ا  زي���ادة  ضمن  م��ا  وه��و 

التنافسية.

ويأتي إصرارنا على زيادة رقعة استثماراتنا المحلية مع 
العام  خالل   %  16 بواقع  الوطني  االقتصاد  نمو  توقع 
القطاعات  انتعاش  عليه  سيترتب  ما  وهو  الحالي، 
االقتصادية المختلفة، ما سيلقي بظالل ايجابية على 

طلب الوحدات العقارية.

جلي  بشكل  الحكومية  الجهود  ساهمت  وق��د 
دعم  تم  حينما  الدولة،  اقتصاد  ازدهار  استمرار  في 
 ، التنموي  ب��دوره  للقيام  المصرفي  القطاع  وتحفيز 
تركز  التي   - الجديدة  الدولة  موازنة  ستسهم  كما 
وإطالة  دعم  في  التحتية-  البنية  على  اإلنفاق  على 

أمد النمو االقتصادي.

السادة المساهمون، نعاهدكم على تنمية مقدرات 
نعدكم  كما  التنافسية،  مكانتها  وزيادة  شركتكم 
التنمية  عجلة  دف��ع  ف��ي  المساهمة  م��ن  بمزيد 

االقتصادية الوطنية.

و اهلل الموفق.

والسالم عيكم ورحمة اهلل وبركاته   

      
ثاني بن عبد اهلل آل ثاني  

رئيس مجلس اإلدارة  
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المساهمون الكرام،،

ان من اهم اولويات  شركة إزدان العقارية  هو الحرص على إرضاء 
تطلعاتكم وتحقيق آمالكم بأن تظل في طليعة المؤسسات 

الوطنية الفاعلة والمساهمة في التنمية االقتصادية الشاملة.

العام  حمل  فقد  سابقة،  ألعوام  مغايرًا  العام  هذا  لقاء  يأتي 
الماضي في طياته جملة تطورات على صعيد عمليات الشركة 
التي لم تلتفت كثيرًا للتحديات التي طرأت نتيجة األزمة العالمية، 
حينما أصرت على المضي قدمًا في تطوير أنشطتها وتوسيع 
القطري  باالقتصاد  ثقتها  من  ذلك  مستلهمة  عملياتها  نطاق 

الذي أثبت جدارته في مواجهة تلك التداعيات.

فقد شهدنا خالل عام مضى تداعي عدد من كبرى الشركات 
والمؤسسات اإلقليمية و العالمية وعجزها عن إدراك واستيعاب 
متطلبات الدورة االقتصادية التي تمكّنا من تسخيرها لتحقيق 
تكاليف  تراجع  من  استفادتنا  عبر  لمساهمينا  مضافة  قيمة 

والتعمير  البناء  نشاطات  لمواصلة  األول��ي��ة  ال��م��واد 
بالدنا  تشهدها  التي  العمرانية  النهضة  تحاكي  التي 

العزيزة.

من  ع��دد  إنجاز  في  نجحنا  الماضي،  العام  فخالل 
للسوق  البالغة  األهمية  ذات  السكنية  المشروعات 
على  واسعة  شراكات  إبرام  استطعنا  كما  المحلية، 
من  مزيد  إلضفاء  والخارجي  المحلي  الصعيدين 
تلك  أسفرت  وق��د  عملياتنا،  على  الفنية  المعرفة 
وتنامي  المجموعة  إي��رادات  في  نمو  عن  النجاحات 

حقوق مساهميها.

وعلى الرغم من استمرار عملياتنا في السوق المحلية 
ومباشر  دائم  إطالع  على  بقينا  أننا  غير   ، إبطاء  دونما 
به  تلقي  قد  وم��ا  العالمية  االقتصادية  بالتطورات 
، وذلك نتيجة حرصنا  من ظالل على السوق المحلية 
باالستثمارات  للشروع  المناسب  التوقيت  اختيار  على 
حقوق  أزر  م��ن  ي��ش��د  ب��م��ا  ال��ج��دي��دة  وال��ش��راك��ات 

مساهمينا.

آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ  سمو  خطاب  ساهم  لقد 
في  الشورى  مجلس  أمام  المفدى  البالد  أمير  ثاني 
تحقيق  خالله  سموه  توقع  والذي  الماضي،  نوفمبر 
خالل  بالمئة   16 قدرها  نمو  لنسبة  الوطني  االقتصاد 
العام 2010، ساهم في زيادة ثقتنا ورفع معنوياتنا إزاء 
خطاب  عقب  فشرعنا  الوطني،  االقتصادي  النشاط 
وإط��الق  الشراكات  عقد  وتيرة  تسريع  في  سموه 
المشاريع وإنجاز عملية الدمج مع » المجموعة الدولية 

لإلسكان«.

منذ  الشركة  على  االيجابية  األح��داث  تالحقت  وقد 
لتطوير  شراكات  بإبرام  قامت  حين  الماضي،  نوفمبر 
الجمعية  إق��رار  ذلك  وسبق   ، الدفنة  بمنطقة  أراض 
كما  الدمج،  عملية  لمقترح  العادية  غير  العمومية 
لحق ذلك إطالق جملة مشاريع إسكانية في مشيرب 

والغانم و الوكرة.

العالية  ثقتنا  المتسارعة  التطورات  تلك  وتعكس 
من  مزيد  استيعاب  على  القطرية  السوق  بقدرات 
مزيدًا  البالد  تشهد  أن  يتوقع  فيما  الرائدة،  منتجاتنا 
من التطورات االقتصادية التي سيتمخض عنها والدة 

عليها  سيترتب  التي  العمالقة  المشاريع  من  جملة 
الساعية  البشرية  والكوادر  العمالة  من  مزيٍد  وفود 
للحصول على فرصة عمل بالدوحة والمناطق األخرى، 
السكنية  الوحدات  على  الطلب  مستوى  سيعزز  ما 

بسائر أصنافها.

نترقب خالل السنوات القليلة المقبلة إنجاز بناء مطار 
إتمام  كثب  عن  نترقب  كما  البحري  والميناء  الدوحة 
الغاز  قطاعات  في  الكبرى  المشاريع  من  مجموعة 
سيمثل  والتي  واألسمدة،  وكيماويات  والبتر  والنفط 
الوطني  لالقتصاد  ج��دي��دة  دع��م  دفعة  إنجازها 

وعمليات الشركة المحلية.

اشتملت  ال��ذي  اإلط��ار  مع  شركتنا  سياسة  تتماشى 
في  المساهمة  على  نحرص  إذ   ،  2030 قطر  رؤية  عليه 
لالرتقاء  خطانا  نحث  كما  المعرفي  االقتصاد  بناء 
أكثر  قادرة  أضحت  التي  القطرية  البشرية  بالكوادر 
من أي وقت مضى على النجاح في توجيه القطاعين 

العام والخاص نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات. 

المساهمون الكرام، يحدونا األمل بدخول عام جديد 
نتمكن خالله من تسجيل مزيد من النجاحات وترسيخ 
موقعنا الريادي في السوق المحلية، وهو األمر الذي 
من  ذلك  مستلهمين  به  التمسك  على  نعاهدكم 

مواصلة دعمكم وثقتكم بشركتكم وإدارتها.

واهلل الموفق 

 

عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني  

نائب رئيس مجلس اإلدارة  

التقرير السنوي 2009
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الساده المساهمون

لق��د تمكن��ت ش��ركة ازدان العقارية خ��الل الع��ام الماضي من 
إضاف��ة سلس��لة م��ن االنج��ازات إلى س��جلها الحاف��ل بالعطاء، 
لترس��خ موقعه��ا كواحدة من أب��رز ش��ركات التطوي��ر العقاري 

المحلية واإلقليمية.

وق��د ودع االقتص��اد العالمي واح��دة من أكثر س��نواته صعوبًة 
من��ذ الركود العظي��م الذي أص��اب الواليات المتح��دة قبل نحو 
س��ت عقود، إذ حفل الع��ام الماضي بتداعيات جس��يمة تركزت 
آثاره��ا ف��ي القطاعي��ن المال��ي والعق��اري، غي��ر أن »ازدان« كانت 
ق��ادرة - بفضل اهلل ثم بفضل توجيهات إدارتها الرش��يدة وثقة 
مس��اهميها بس��ير خطط عملها – على المض��ي قدمًا في بناء 
مزيد م��ن النجاحات التي تحقق��ت أيضًا بفضل الق��وة والمنعة 

التي يتمتع بها االقتصاد القطري.

وقد كان��ت »ازدان« من بي��ن المؤسس��ات القليلة التي 
استش��عرت مبكرًا ما يمكن أن تفرضه تلك األزمة من 
قيود على سائر األنش��طة و القطاعات، وهو ما حمل 
إدارتها عل��ى التوصية بعدم إجراء توزيعات نقدية عن 
الع��ام المالي 2008 رغب��ة منها في توظيف س��يولتها 
لتغذي��ة مش��اريعها وتوس��عاتها، عوضًا ع��ن اللجوء 
للتموي��ل المقيد والمكلف، ما س��اهم في درء أية آثار 

جانبية قد تعرقل من عمليات الشركة.

وق��د أفض��ت تل��ك السياس��ة الحصيف��ة إل��ى تمّكن 
الشركة من تنمية مقدرات مساهميها وزيادة حجم 
ميزانيته��ا، وترافق ذلك مع مواصلتها توس��يع نطاق 
مش��روعاتها المحلية إلى جان��ب إبرامها اتفاقات من 

شأنها تعزيز تنوع استثماراتها.

و س��اهمت عملياتنا الرائدة خالل الع��ام الماضي في 
إضاف��ة لبنة جديدة إلى ص��رح المنجزات التي تحققت 
عل��ى م��دار س��نوات طويل��ة، إذ نجحن��ا ف��ي إط��الق 
مشاريع وحدات سكنية في مناطق مشيرب والغانم 
فضاًل عن الوكرة، وتميزت هذه الوحدات بجودة ورقي 
مس��توياتها ، كما تم مراعاة توفير ش��روط الخدمات 
الترفيهية والرياضية إل��ى جانب توافر الصيانة الدورية 

والدائمة.

وفيما كانت بعض ش��ركات التطوير العقاري المحلية 
تتبن��ى نهجًا وسياس��ة متحفظة إزاء إط��الق عدد من 
المش��اريع خالل العام الماضي نتيج��ة مؤثرات األزمة 
المالية، فقد نجحنا في توظيف بعض االيجابيات التي 
حملتها األزمة لتحقيق مزيد من التوسع مستفيدين 
م��ن تراجع التكاليف وهدوء الس��وق وم��ا يترتب على 
ذلك من توس��يع رقعة اختياراتنا للمواد األولية الالزمة 

للعملية اإلنشائية.

كم��ا قمنا مطل��ع العام الج��اري بإبرام عقد ش��راكة 
مع شركتّي »القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين« 
و«الصاري التجارية« بهدف تطوير مشروع عقاري تحت 
مس��مى أب��راج آس��يا ف��ي منطق��ة الدوح��ة الجديدة 

بالدفنة.

واعتبر المش��روع - البال��غ حجم اس��تثماراته نحو 2.5 
مليار ري��ال- األكبر على المس��توى العق��اري المحلي، 
إذ يتألف م��ن 4 أبراج تقع على مس��احة قدرها 30 ألف 

مت��ر مربع في قل��ب العاصمة ، كما يمتلك المش��روع 
القدرة على تهيئة نحو 1600 وحدة سكنية من األحجام 

المتوسطة والكبيرة.

ونتوقع أن يش��هد العام الجاري قطع أشواط مهمة 
في مش��اريعنا العقارية المخصصة لألغراض التجارية 
والسكنية، كما سنحرص على اغتنام الفرص المناسبة 
لش��راء األراضي وتطويره��ا في مناط��ق مختلفة من 

الدولة.

وعل��ى صعي��د إع��ادة الهيكل��ة، فق��د أنجزن��ا مطلع 
الع��ام الج��اري دم��ج المجموع��ة الدولية لإلس��كان، 
وهي العملية التي تمخض عنه��ا ظهور كيان عقاري 
برأس��مال يف��وق 24 ملي��ار ري��ال، لتضح��ي » ازدان« أكبر 

الشركات المساهمة القطرية من حيث رأس المال.

و ق��د حظي��ت عملية الدم��ج بموافق��ة الجمعية غير 
العادي��ة الكريم��ة، كم��ا نال��ت الموافق��ات الرس��مية 
الالزمة عق��ب إقرار المحكم��ة المدني��ة لنتائج تقييم 

أصول الشركتين.

المس��اهمون الك��رام، ف��ي ظ��ل توقع المؤسس��ات 
الدولي��ة والمحلية بتحقي��ق االقتصاد الوطني نس��بة 
نم��و تصل إلى 16 بالمئة خ��الل العام الجاري، فإن هذه 
النس��بة تمثل داللة حي��ال مقدار النش��اط االقتصادي 
المرتقب على صعيد العام، إذ تترافق هذه النسبة مع 
بلوغ إنتاج دولة قطر من الغاز المسال أعلى مستوياته 
التاريخية، كما تتزامن مع استرجاع االقتصاد العالمي 
لبعض عافيته ، وهو ما س��يعيننا عل��ى المضي قدمًا 
في مش��اريعنا التنموية والحضري��ة خدمة للمواطن 
والمقي��م وإرض��اء تطلعات��ه، بم��ا يع��ود بالنفع على 

حقوق مساهمينا.

واهلل ولي التوفيق.    

      
هشام السحتري  

العضو المنتدب  والرئيس التنفيذي  



تطور رأسمال شركة ازدان العقارية

أخذ رأس��مال ش��ركة ازدان العقارية في 
تحقيق نمو مضطرد على مدار السنوات 
تزاي��د  م��ع  النم��و  تراف��ق  إذ  الماضي��ة، 
الحاج��ات التمويلي��ة والتوس��عية ل��دى 
الش��ركة الحريص��ة على االعتم��اد على 
ذاتها بالدرجة األولى لتغذية توسعاتها 
وتطلعاتها بغية تطوير مس��توى جودة 

عملياتها.

ومارست الش��ركة عملياتها قبل حلول 
من��ذ  فردي��ة  كمؤسس��ة   1993 ع��ام 
ع��ام 1960 قب��ل أن تتح��ول لش��ركة ذات 
مس��ؤولية محدودة ومن ثم مساهمة 
عامة ليصار إلى إدراجها في بورصة قطر 
كواح��دة من أكب��ر الش��ركات المدرجة 

من حيث القيمة السوقية.

و تطور رأس المال شركة ازدان العقارية 
من��ذ  القطري��ة  العام��ة  المس��اهمة 
مس��ؤولية  ذات  كش��ركة  تس��جيلها 
مح��دودة في عام 1993 بش��كل ملفت 
، حين بدأت حينذاك برأس��مال قوامه 200 

ألف ريال قطري مدفوع بالكامل.

وحين استش��عرت »ازدان« النمو الس��ريع 
ف��ي متطلب��ات التموي��ل بم��ا يتماش��ى 
م��ع النهض��ة العمرانية الوطني��ة، ارتأت 
الشركة القيام برسملة أرباحها المدورة 
و تحويل احتياطياتها ل��رأس المال الذي 
بلغ بحل��ول ع��ام 2007 قراب��ة 4.569 مليار 

ريال قطري ) 1.255 مليار دوالر أميركي(.

وف��ي نهاية ع��ام 2009 ومطلع ع��ام 2010 
ش��هدت الش��ركة تطورات مهمة على 

صعيد رأس المال الذي تجاوز حاجز 26.5 
مليار ريال أي نحو 7.28 مليار دوالر أميركي، 
عقب موافقة الجمعي��ة العمومية غير 
العادي��ة للش��ركة والجه��ات الرس��مية 
عل��ى عملي��ة االندم��اج م��ع المجموعة 

الدولية لإلسكان.

ففي نوفمبر من عام 2009 ، أقرت الجمعية 
العمومي��ة غي��ر العادي��ة للمس��اهمين 
بدم��ج  الش��ركة  إدارة  مجل��س  مقت��رح 
المجموعة الدولية لإلسكان في شركة 
ازدان العقارية، وبعد مرور نحو ش��هرين 
حظ��ي الدم��ج بموافق��ة وزارة األعم��ال 
والتجارة وهيئة قطر لألسواق المالية إثر 
حصول عملية تقييم أصول الش��ركتين 

على المصادقة الالزمة.

التقرير السنوي 2009
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تتبع شركة ازدان العقارية 3 شركات مملوكة بالكامل تساهم في تعزيز التدفقات النقدية 
للشركة األم ، كما تلعب دورًا مهما في تنويع مصادر الدخل.

ويأتي تخصص كل من الشركات الثالثة بمجاالت مختلفة بهدف االستفادة من الخبرات التراكمية 
التي تنتج عن هذا التخصص، بما يحقق التكاملية بين الشركات التابعة وشركتها األم. والشركات 

هي:

شركة ازدان للتجارة والمقاوالت

ومدفوع  مصدر  برأسمال  التابعة  )ش.ش.و(  والمقاوالت  للتجارة  ازدان  شركة  تأسيس  تم 
بالكامل قدره 200 ألف ريال قطري.

تتخصص الشركة في أعمال المقاوالت العامة للمباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة مواد 
ومعدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة.

شركة ازدان لألجنحة الفندقية

ومدفوع  مصدر  برأسمال  التابعة  )ش.ش.و(  الفندقية  لألجنحة  ازدان  شركة  تأسيس  تم 
بالكامل قدره 200 ألف ريال قطري.

تعمل الشركة في مجال إدارة الفنادق والشقق الفندقية والمطاعم.

شركة ازدان لالستثمار العقاري

تم تأسيس شركة ازدان لالستثمار العقاري التابعة في دولة قطر برأسمال مصدر ومدفوع 
بالكامل قدره 10 مليون ريال قطري.

تعمل الشركة في بيع وشراء وإدارة العقارات وتأجيرها فضال عن نشاطها في مجال مقاوالت 
إنشاء المباني ورصف وتجهيز الطرق وتجارة معدات البناء وأعمال الكهرباء والصيانة.

عقب إتمام عملية دمج المجموعة الدولية لإلسكان بشركة

ازدان العقارية المساهمة العامة، تم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة للشركة األم 
كما تم توحيد السياسات المحاسبية فيما بينها.



أنجزت ش��ركة ازدان العقارية في ش��هر 
يناير من العام الجاري عملية الدمج مع 
المجموع��ة الدولي��ة لإلس��كان ، وجاءت 

عملية إعادة الهيكلة تلك

متناغم��ة م��ع أه��داف »ازدان« الس��اعية 
ورف��ع  مس��اهميها  حق��وق  لتعظي��م 

قدراتها التنافسية.

كم��ا جاء الدم��ج موازيًا لعملي��ات إعادة 
هيكلة شهدتها شركات خدمية وطنية 
، إذ تمخض��ت األزم��ة المالي��ة ع��ن لجوء 
عدد من المؤسس��ات العالمي��ة الكبرى 
لعمليات دمج واس��تحواذ، وه��و ما بات 

يتطلب زيادة قدرات

الش��ركات المحلية ورفع رؤوس أموالها 
الت��ي تش��هدها  المتغي��رات  لمواجه��ة 

الساحة االقتصادية.

ول��م يك��ن القط��اع العق��اري المحلي 
بمن��أى ع��ن تداعي��ات تل��ك األزم��ة الت��ي 
ضرب��ت أرج��اء المعم��ورة، وه��و ما دفع 
ش��ركة ازدان للبح��ث ع��ن خي��ارات م��ن 
ش��أنها زيادة قدرتها على مواجهة تلك 
التحديات الت��ي كانت تأثيراتها محدودة 

على الصعي��د المحلي، بفضل اس��تمرار 
زخم الدعم الحكومي وقدرة االقتصاد 
الوطني على تحقيق نسب نمو تزيد عن 

الخانتين.

وجاء خي��ار الدم��ج أيضًا لُيمّكن ش��ركة 
إزدان من رفع قدرتها االئتمانية وتوسيع 
رقع��ة عملياته��ا، وهو األمر ال��ذي أقرته 
ف��ي  للش��ركة  العمومي��ة  الجمعي��ة 

نوفمبر من عام 2008.

وس��ُيمّكن الكي��ان الجدي��د النات��ج ع��ن 
أه��داف  تحقي��ق  تس��ريع  م��ن  الدم��ج 
الشركة التوسعية التي تراعي التنظيم 
المدني الحدي��ث والتصاميم المتطورة 
والعصري��ة التي تتناغم م��ع المتطلبات 

المستقبلية للسوق القطرية.

وق��د أق��رت المحكم��ة المدني��ة نتائ��ج 
تقييم أص��ول الش��ركتين، فق��د اعتمد 
المستش��ار المال��ي DTZ عل��ى معايي��ر 
دقيق��ة في عملي��ات التقييم تلك، حين 
راع��ى جمع س��ائر البيان��ات ذات الصبغة 
المعطي��ات  تل��ك  ع��ن  فض��اًل  المالي��ة 
الت��ي تحك��م أح��وال الس��وق العقارية 

والتطلعات المستقبلية حيالها.

وقد تم تقييم القيمة السوقية لألصول 
القائمة أو تلك التي ال تزال تحت اإلنش��اء 
التابع��ة لش��ركتي »ازدان« و«المجموع��ة 
الدولي��ة لإلس��كان« باس��تخدام طريقة 
التدفقات النقدية المخصومة لعقارات 
مماثلة م��ع األخذ بعي��ن االعتبار مواقع 

تواجد تلك األصول .

وأثمرت عملي��ات التقييم تلك عن تقدير 
القيم��ة الخاصة بش��ركة ازدان العقارية 
بنح��و 14.4 ملي��ار ريال، فيم��ا بلغت قيمة 
الدولي��ة  المجموع��ة  ش��ركة  أص��ول 
لإلسكان 12.1 مليارًا، ليصل رأسمال شركة 

ازدان نحو 26.525 مليار ريال.

وبموج��ب ذلك بلغت حص��ة واحدة من 
»ازدان« م��ا يضاه��ي 1.2 م��ن »المجموعة 

الدولية لإلسكان«.

فكرة الدمج

التقرير السنوي 2009
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تطور تاريخ شركة ازدان العقارية

خ��الل  العقاري��ة  ازدان  ش��ركة  تكم��ل 
الع��ام الج��اري العق��د الخام��س م��ن 
منتجاتها  تطوي��ر  مواصل��ة  مس��يرتها، 
وخدماته��ا الت��ي مكنته��ا م��ن اعت��الء 
سدة أبرز ش��ركات التطوير العقاري في 

المنطقة.

فقد تحّولت الش��ركة م��ن مجرد فكرة 
طموح��ة من قبل س��عادة الش��يخ ثاني 
بن عبد اهلل آل ثاني مطلع ستينات القرن 
الماض��ي لواحدة من ألمع المؤسس��ات 
العقاريه في قطر ودول مجلس التعاون 

الخليجي.

وق��د س��اهمت الرؤي��ة الثاقبة لس��عادة 
الشيخ ثاني لدى شروعه بتأسيس الشركة 
في ترجمة نجاحات الشركة في مرحلة 
الحقة، إذ كان مؤمن��ًا بأهمية بناء عالقة 
ثقة متبادلة بين مشروعه الصغير وجميع 
المتعاملين مع الخدمات المقدمة، وهو 
ما كان كفياًل بترس��يخ سمعة عالية ظل 
صداه��ا مس��موعًا لنحو خمس��ين عامًا 
تخلله��ا نمو الش��ركة واكتس��ابها مزيد 
من الثقة والعم��الء الذي باتوا على إدراك 
بأهمي��ة ال��دور ال��ذي لعبه س��عادته في 

تطوير القطاع العقاري في الدولة.

وق��د اختطت الش��ركة طريقه��ا طيلة 
السنوات الماضية بثبات تمكنت خاللها 
من تج��اوز ع��دد م��ن التحدي��ات مثلما 
حقق��ت نجاحات أكثر مس��تلهمة تلك 
النجاحات من رؤيتها ورس��التها القائمة 
عل��ى غ��رس ب��ذور الثق��ة والتواصل مع 
عمالئه��ا ومجتمعها المحلي، لُتضحي 
اليوم أكبر شركة مساهمة قطرية من 

حيث رأس المال.

ُعرف��ت »إزدان« في وقت س��ابق باس��م 
مؤسس��ها الش��يخ ثان��ي ب��ن عب��د اهلل 
أع��رق  م��ن  واح��دة  وكان��ت   ، ثان��ي  آل 
القط��اع  ف��ي  العامل��ة  المؤسس��ات 
العقاري العربي، حيث تأسست عام 1960 
أي قب��ل نش��وء أقدم البن��وك القطرية، 
بغية االس��تفادة من ف��رص النمو الذي 
القط��ري،  العق��اري  القط��اع  يوف��ره 
حيث استش��عر س��عادته أن دولة قطر 
مقبلة على نهضة اقتصادية وعمرانية 

واسعة.

الش��يخ  س��عادة  رؤي��ة  تحقق��ت  وق��د 
حي��ن تضاعف ع��دد س��كان الدولة من 
المواطني��ن والمقيمي��ن غي��ر م��رة منذ 
ذلك التاريخ ليزيد على 1.6 مليون نس��مة 
س��كنية  حاج��ات  غالبيته��م  يتطل��ب 

وتجاري��ة، وترافق��ت هذه الزي��ادات مع 
نمو هائل للبنيان والتشييد.

وخالل عام 2006 والذي ش��هد استضافة 
الدوح��ة لألولمبياد اآلس��يوي، تم تغيير 

االسم التجاري الي شركة اسكان

ف��ي ع��ام 2007 تم تغيير اس��م ش��ركة 
إس��كان إل��ى »ازدان العقاري��ة« التي تم 
 ( قط��ر  بورص��ة  ف��ي  أس��همها  إدراج 
س��وق الدوحة ل��ألوراق المالية س��ابقًا( 
عقب تحويل اس��تثمارات األس��هم من 
المجموعة الدولية لإلسكان إلى شركة 

التداول القابضة. 

البورص��ة،  ف��ي  أس��همها  إدراج  ومن��ذ 
حققت القيمة السوقية للشركة نقالت 
نوعية تمخض عنها تضاعف تلك القيمة 
منذ اإلدراج، وخالل الع��ام الماضي )2009( 
تمكن الس��هم من تحقيق ارتفاع قدره 
144 بالمئة على الرغم من اقتصار صعود 
مؤش��ر البورص��ة عل��ى نس��بة قدره��ا 1.1 
بالمئ��ة، م��ا يعكس مق��دار ثق��ة حملة 

األسهم بالشركة وإدارتها.

وش��هد العام الماضي جمل��ة تطورات 
تمخ��ض عنه��ا دمج��ًا م��ع المجموعة 
الدولية لإلس��كان، عقب قي��ام مكاتب 

الخب��ره العالمي��ه  بتقيي��م أص��ول كلتا 
الش��ركتين، وت��م عل��ى إثر ذل��ك إعادة 
إدراج »ازدان« ف��ي البورصة مطلع العام 
الجاري برأس��مال يص��ل إل��ى 26.5 مليار 
ريال، عق��ب الحصول عل��ى الموافقات 
الرسمية ومصادقة الجمعية العمومية 
غير العادية في شهر نوفمبر من العام 

الماضي.

ويأتي الدمج في س��ياق حرص الشركة 
على توسيع رقعة عملياتها في السوق 
المحلي��ة وزي��ادة تنافس��يتها يما يعود 

بالنفع على حقوق المساهمين.

الش��ركة  حج��م  اتس��اع  وس��يزيد 
ورأس��مالها م��ن إصراره��ا عل��ى زي��ادة 
تقديمه��ا للقيم��ة المضاف��ة للقط��اع 
العق��اري القط��ري، بما يلب��ي الحاجات 
المتزاي��دة للوح��دات العقارية بمختلف 

أصنافها.

وت��رى »ازدان« أنه��ا مس��ئولة اجتماعي��ًا 
وأخالقي��ا ع��ن المس��اهمة ف��ي رق��ي 
مس��توى  وزي��ادة  المحل��ي  المجتم��ع 
رفاهية معيشة من يعيش في الدولة، 
تح��ت القيادة الحكيمة لس��مو الش��يخ 
حم��د ب��ن خليف��ة آل ثان��ي أمي��ر الب��الد 
المف��دى وول��ي عه��ده األمين الش��يخ 

تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

 ، الماضي��ة  القليل��ة  الس��نوات  وخ��الل 
تمكن��ت »ازدان« م��ن إنج��از ع��دد كبي��ر 
من المش��روعات التي توزع��ت جغرافيًا 
ف��ي م��دن مختلف��ة م��ن الدول��ة، كما 
اس��تطاعت خالل العام الماضي إطالق 
حزم��ة مش��اريع إس��كانية راقي��ة على 
الرغم من التحديات الت��ي حملتها رياح 

األزمة المالية العالمية.

الش��ركة  تعي��د  الص��دد،  ه��ذا  وف��ي 
التأكي��د على دورها ف��ي تطوير القطاع 
العق��اري المحلي ف��ي مختل��ف المدن 
ع��دم  بأهمي��ة  منه��ا  إيمان��ا  القطري��ة 
تركي��ز اس��تثماراتها في مدين��ة الدوحة 
التي تحظى بأهمي��ة تجارية واقتصادية 
متميزة، إذ يجب أن تتمتع المناطق األخرى 
بمزيد م��ن االهتمام بالتطوي��ر العقاري، 
وهو ما ترجمته الشركة عبر استثماراتها 

في الوكرة والوكير والغرافة.



مشاريع قيد التنفيذ
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مول ازدان 1 - الغرافة
 66 إل��ى  تصل  أرض  مساحة  على  )ال��م��ول(  التجاري  المجمع  ه��ذا  يقع 

مربعًا. مترًا  أل��ف   125 على  يزيد  البناء  مسطح  أن  غير  م��رب��ع،  متر  أل��ف 

تصل نسبة االنجاز في سير المشروع نحو 30% حتى إعداد التقرير.

وقد أطلق على هذا المشروع تسمية إزدان مول حيث 

لإليجار،  مساحته  من   60% نسبة  ستخصص 

فيما تم تهيئة نحو 20% من مساحة 

تحويلها  ل��ي��ت��م  ال���م���ول 

خضراء. لفضاءات 

أن  وي��������ت��������وق��������ع 

م��ه��م��ا  دورًا  ال����م����ول  ي��ل��ع��ب 

ف����ي ص��ع��ي��د ال���س���ي���اح���ة ال���داخ���ل���ي���ة.

ال����ح����وض  ه������و  ال������م������ول  أج������������زاء  أروع 

ال���م���ائ���ي ال����خ����ارج����ي، ف���ض���ال ع����ن ص������االت ال��س��ي��ن��م��ا.
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أبراج آسيا
المنطقة  في   )2( آسيا  ازدان  أب��راج  بناء  على  الشركة  تعكف 

ال��دوح��ة. ال��ع��اص��م��ة  ف��ي  ال��غ��رب��ي  الخليج  ع��ل��ى  ال��واق��ع��ة 

على  ويقع  التصميم  طور  في  المشروع  ي��زال  وال 

مساحة أرض تصل إلى 29.3 متر مربع، في 

نحو  البناء  مسطح  يبلغ  حين 

مربع. متر  أل��ف   503

وي�����������ع�����������د 

ال����م����ش����روع أح�����د أه���م 

في  عنها  اإلع��الن  تم  التي  المشاريع 

.2009 عام  خالل  القطري  العقاري  التطوير  قطاع 
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مدرسة إزدان الدولية

بمنقطة  الواقعة   )1( الدولية  ازدان  مدرسة  بناء  على  الشركة  تعكف 
غير   ، مربع  متر  ألف   11 بنحو  تقدر  أرض  مساحة  على  الغرافة 

إنجاز  ت��م  وق��د  أل��ف��ًا.   13 إل��ى  يصل  البناء  مسطح  أن 
ال��ري��ادي��ة. ال��م��درس��ة  ن��ح��و 5% م��ن م��ش��روع 

.2011 ع��ام  نهاية  في  المدرسة  تنطلق 

وه���������ي م�����درس�����ة 
نوعية  ت��وف��ر  خ��اص��ة  دول��ي��ة 

الراقية  التعليمية  المناهج  من  عالمية 
للطالب. العلمية  االحتياجات  جميع  وتتبنى 

وس��������ت��������وف��������ر ال���������م���������درس���������ة ط������اق������م 
ت��ع��ل��ي��م��ي ي���ت���م���ت���ع ب����خ����ب����رات أك����ادي����م����ي����ة واس����ع����ة.
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مول ازدان 2 - الوكرة
ال���وك���رة  م��دي��ن��ة  ف���ي  ال����واق����ع  ازدان  ش���رك���ة  م����ول  ي��م��ت��د 

م���رب���ع. م���ت���ر  أل������ف   75.6 ع���ل���ى  ت����زي����د  م���س���اح���ة  ع���ل���ى 

العمراني  التطور  نماذج  أبرز  أحد  التجاري  المجمع  هذا  ويعد 

يأخذ  إذ  قطر،  دولة  في  الموالت  لبناء  والهندسي 

أولوياته  رأس  على  واالبتكار  اإلب��داع  عنصرا 

العمارة  تحاكي  التي  الهندسية 

مع  العربية  التقليدية 

العمارة الحديثة.

وس����ي����س����ت����غ����ل م���خ���ط���ط 

ال���م���ش���روع ت��ل��ك ال���واج���ه���ة ال��ب��ح��ري��ة 

ال���رائ���ع���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا م��دي��ن��ة ال���وك���رة.

س���ي���ح���ت���ض���ن ه�������ذا ال������م������ول م����ت����اج����را وأم�����اك�����ن 

ت��رف��ي��ه��ي��ة م���ت���م���ي���زة، ف���ض���ال ع����ن س���ائ���ر ال���م���راف���ق ال���ع���ام���ة. 
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مبنى إزدان 18

قامت شركة ازدان بتنفيذ مشروع مبني ازدان 18 والذي يتكون من 360 وحده 

المتميز  بموقعه  المشروع  هذا  ويتميز  بالكامل  مفروشه  سكنيه 

حيث  الدوحه  مدينة  قلب  في  مشيرب  بمنطقة  يقع  حيث 

من  قربه  ال��ي  باالضافه  الخدمات  جميع  تتوافر 

الدوحه بمدينة  الحيويه  المناطق  جميع 

ك����م����ا ت���ت���م���ي���ز ال������وح������دات 

ال��س��ك��ن��ي��ه ل��ل��م��ش��روع وال��م��ك��ون��ه من 

جميع  ب���ت���واف���ر  م��ع��ي��ش��ه  وغ���رف���ة  ن����وم  غ���رف���ة 

عصري  م��ن��زل  اي  يحتاجها  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ه  األج���ه���زه 

ان���واع االث��اث  ب��أرق��ي  ال��وح��دات  ال��ي ف��رش ك��ام��ل لجميع  ب��األض��اف��ه 
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قرية  إزدان 3
ديسمبر  شهر  ف��ي  أطلقت  حين  ال��وط��ن��ي،  باليوم  قطر  دول��ة  اح��ت��ف��االت  العقارية  ازدان  شركة  ش��ارك��ت 

في  ومساهمة  ري��ادي��ة  المشاريع  أكثر  من  وه��ي  الوكير،  بمنطقة  الواقعة   »3 »ازدان  قرية   2009 ع��ام  من 
العقاري. التطوير  أنشطة  بغالبية  تستأثر  التي  ال��دوح��ة  العاصمة  خ��ارج  ال��واق��ع��ة  المناطق  تطوير 

وت��س��ه��م ال��ق��ري��ة ال��ج��دي��دة ف���ي ت��ع��زي��ز ف���رص أص���ح���اب ال���دخ���ول ال��م��ت��وس��ط��ة ف���ي ال��ح��ص��ول 
ع��ل��ى ال��م��س��ك��ن ال��م��الئ��م ال����ذي ت��ح��ي��ط��ه ك��اف��ة أش���ك���ال ال��خ��دم��ات ال��راق��ي��ة ال��ت��ي تحاكي 

ت��ط��ور ال��م��ع��م��ار ال��ق��ط��ري وال��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��م��س��ت��ج��دة وال��م��راف��ق��ة ل��ل��م��ن��ش��آت ال��ح��دي��ث��ة.

ل��دول��ة قطر في  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ب��ال��ت��زام��ن م��ع ح��ل��ول  ال��ق��ري��ة  اخ��ت��ي��ار توقيت إط���الق  وم��ّث��ل 
آل  خليفة  ب��ن  حمد  الشيخ  لسمو  وتقدير  ووف���اء  شكر  رس��ال��ة  ديسمبر،  م��ن  عشر  الثامن 

بالفضل  ال��خ��اص  القطاع  ومؤسسات  الشركة  ل��ه  تدين  ال��ذي  المفدى  ال��ب��الد  أمير  ثاني 
ف��ي ال��ت��ط��ور االق��ت��ص��ادي وال��ع��م��ران��ي ال���ذي ت��ش��ه��ده ال��ب��الد ف��ي ع��ه��ده ال��م��ي��م��ون.

تحديات  طياته  في  حمل  الذي   2009 العام  خالل  المشروع  إطالق  في  الشركة  رغبت  كما 
جسيمة للقطاع العقاري، لتؤكد على مضيها قدمًا في مشاريعها التطويرية الرامية 

من  البالد  تمكنت  التي  التحديات  تلك  مواجهة  في  الوطني  االقتصاد  لمشاركة 
الحكومة. تبنتها  التي  الرشيدة  والقرارات  للقيادة  الحكيمة  الرؤية  بفضل  تجاوزها 

وتتميز »قرية إزدان 3« بقدرتها على المشاركة في تنمية منطقة الوكير، كما تتميز 
المجتمع. بيئة سكنية لمختلف شرائح  بكونها مدينة سكنية متكاملة توفر 

 50 ن��ح��و  ج���ذب  ال��وك��ي��ر  ف��ي  ال��ض��خ��م��ة  »ازدان«  م��ش��اري��ع  وب��م��ق��دور 
زي���ادة  س��ي��ت��راف��ق  إذ  المقبلة،  القليلة  ال��س��ن��وات  ف��ي  نسمة  أل���ف 

وال��خ��دم��ات  ل��الس��ت��ث��م��ارات  ال��ح��اج��ة  ت��زي��د  م��ع  المنطقة  س��ك��ان 
أي��ض��َا. استثمارية  ق��ن��وات  فتح  سيضمن  م��ا  وه��و  المصاحبة، 

وقد تناغم مشروع قرية ازدان 3 مع إستراتيجية الشركة في توفير 
على  »ازدان«  تحرص  إذ  مناسبة،  بتكلفة  عالية  جودة  ذات  مساكن 

توفير وحدات سكنية بأسعار في متناول ذوي الدخل المتوسط.

راع��ت  كما  وراق��ي��ة،  مالئمة  صحية  بيئة  ال��ق��ري��ة  وت��وف��ر 
خالل  م��ن  وال��ت��أث��ي��ث  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ب��ن��اء  ج���ودة  توفير 

وح������دات س��ك��ن��ي��ة م���ف���روش���ة خ��ص��ص��ت ل��إلي��ج��ار.

تتسم  خدمات  جنباتها  في   3 ازدان  قرية  وتضم 
ومجمع  بلياردو  صاالت  على  اشتملت  إذ   ، بالرقي 

ج��م��ن��ازي��وم ف��ض��اًل ع��ن م��الع��ب ت��ن��س أرض���ي.

ك���م���ا ت����م م�����راع�����اة أه��م��ي��ة 
ت���واج���د م��س��اح��ات خ���ض���راء وح��دائ��ق 

وب���رك���ة س��ب��اح��ة وق���اع���ة ل���الح���ت���ف���االت، إل��ى 
وم��واق��ف  كبير  م��ارك��ت  وس��وب��ر  مسجد  وج���ود  ج��ان��ب 

م��ت��ع��ددة. أخ���رى  وم��راف��ق  وال�����زوار،  ال��س��ك��ان  ل��س��ي��ارات  مظللة 

الضغط  تقليص  في  الوكير  منطقة  في  المستقبلية  »ازدان«  مشاريع  وتساهم 
االزدحام  تقليص  في  ستسهم  كما  الكبرى،  المدن  في  السكنية  الوحدات  على  الواقع 

الباحثين عن المساكن. المروي الذي تشهده مدينة الدوحة التي تستأثر باالهتمام األكبر من قبل 

التقرير السنوي 2009



27   |   26



التقرير السنوي 2009

ـــة ـــي ـــال ـــم ــــات ال ــــان ــــي ــــب ال
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تقرير مراقبي الحسابات المستقلين

تقرير حول البيانات المالية

لق��د دققنا البيانات المالي��ة الموحدة المرفقة لش��ركة إزدان العقارية ش.م.ق 
)»الش��ركة«( وش��ركاتها التابع��ة )يش��ار إليه��م جميعًا ب��� »المجموع��ة«( والتي 
تتضمن بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديس��مبر 2009 والبيانات الموحدة 
للدخل الش��امل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المس��اهمين للسنة 
المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص ألهم السياس��ات المحاس��بية واإليضاحات 

المتممة األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية

إن مس��ئولية مجلس اإلدارة هي إع��داد البيانات المالي��ة وعرضها بصورة عادلة 
وفق��ًا للمعايي��ر الدولية للتقارير المالية. تش��تمل هذه المس��ئولية على اإلعداد 
والتنفي��ذ والمحافظ��ة على أنظمة الرقاب��ة الداخلية المتعلق��ة بإعداد وعرض 
البيانات المالية بص��ورة عادلة وخالية من األخطاء الجوهرية س��واء الناتجة عن 
اختالس أو خطأ ، كما تش��تمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات 

المحاسبية المالئمة، وإعداد التقديرات المحاسبية المناسبة.

مسئولية مراقبي الحسابات

إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استنادًا إلى أعمال التدقيق 
التي قمنا بها. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب التقيد 
بمتطلب��ات آداب المهنة وأن نق��وم بتخطيط وتنفيذ أعم��ال التدقيق للحصول 

على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية.

يش��تمل التدقي��ق عل��ى القي��ام بإج��راءات للحص��ول على أدل��ة بش��أن المبالغ 
واإلفصاح��ات التي تتضمنها البيانات المالية. ت��م اختيار هذه اإلجراءات بناء على 
تقديرنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية ، سواء 
الناتجة عن اختالس أو خطأ. عند إجراء تقييم المخاطر نأخذ في االعتبار أنظمة 
الضب��ط والرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد الش��رك�ة للبيان��ات المالية وعرضها 
بصورة عادلة ، وذلك لغايات إعداد إجراءات تدقيق مناس��بة ، وليس لغرض إب�داء 
رأينا ح�ول فعالي�ة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للش��ركة. ويشتمل التدقيق 
أيضًا على تقييم مدى مالئمة السياس��ات المحاسبية المستخدمة ومعقولية 
التقدي��رات المحاس��بية المعدة من قب��ل اإلدارة وكذلك تقيي��م العرض العام 

للبيانات المالية.

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

الرأي

ف��ي رأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بعدالة ، من كافة النواحي المادية ، المركز المالي للمجموعة كما في 
31 ديس��مبر 2009 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للس��نة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير 

المالية.

تأكيد أمر، بدون التحفظ في رأينا نلفت االنتباه إلى اإليضاح رقم 2 حول البيانات المالية والذي يشير إلى أنه كما في 
31 ديس��مبر 2009 تم احتساب مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية بمبلغ 9.5 مليون ريال قطري 
وذلك بنسبة 2.5% من صافي الربح للسنة بعد استبعاد أرباح إعادة تقييم االستثمارات العقارية ومشاريع قيد التطوير. 
حسب متطلبات القانون رقم 13 لسنة 2008 يجب على جميع الشركات المساهمة القطرية المدرجة أسهمها في 
بورصة قطر أن تسدد 2.5% من أرباحها السنوية لصندوق حكومي لدعم األنشطة االجتماعية والرياضية. إن من رأي 
اإلدارة أن��ه ال يوج��د تعليمات كافية حول كيفية احتس��اب المخصص نظرًا لعدم إص��دار الالئحة التنفيذية لتطبيق 

مواد القانون. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفي رأينا أن الش��ركة تحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وقد أجري الجرد وفقًا لألصول المرعية وأن المعلومات 
المالية الواردة في التقرير الس��نوي لمجلس اإلدارة تتفق مع الس��جالت المحاسبية للمجموعة. كذلك فأن البيانات 
المالية الموحدة تراعى أحكام قانون الش��ركات التجارية رقم )5( لس��نة 2002 والنظام األساس�ي للشركة ، باستثناء 
تأثي��ر األمر المش��ار إليه ف��ي اإليضاح رقم 13 ح��ول البيانات المالية والذي يش��ير إلى أن المجموعة ل��م تقم بتحويل 
نس��بة 10% من صافي األرباح للسنة إلى االحتياطي القانوني وفقًا لمتطلبات المادة 183 من قانون الشركات التجارية 
القطري رقم 5 لس��نة 2002 نظرًا لعدم كفاية رصيد األرباح المدورة كما في 31 ديس��مبر 2009. لقد حصلنا على جميع 
المعلوم��ات واإليضاح��ات الت��ي طلبناه��ا ألداء مهمتنا ، وحس��ب علمنا واعتقادن��ا لم تقع خالل الس��نة مخالفات 
أخرى ألحكام القانون المذكور أعاله أو النظام األساس��ي للش��ركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نش��اط 

المجموعة أو مركزها المالي.

عن إرنست ويون�غ
تيموثي فنبار سكستون
سجل مراقبي الحسابات رقم 114
الدوحة في 7 مارس 2010
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بيان الدخل الموحد
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

بيان المركز المالي الموحد
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

20092008
ألف ريال قطريألف ريال قطري

457.409365.107إيرادات اإليجارات
17.42711.276أرباح استبعاد استثمارات عقارية

9.59211.353إيرادات التشغيل األخرى
)48.249()75.074(مصاريف التشغيل

339.487  409.354أرباح التشغيل

8.304.9111.062.794أرباح إعادة تقييم استثمارات عقارية ومشاريع قيد التطوير
5.2122.820أرباح ودائع بنكية

-58.403شهرة سالبة من عملية الضم
)37.389()50.216(مصاريف عمومية وإدارية

)10.692()41.977(تكاليف التمويل اإلسالمي

الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة قبل مخصص المساهمة في
8.685.6871.357.020األنشطة األجتماعية والرياضية

-)9.519(مخصص المساهمة في األنشطة اإلجتماعية والرياضية

8.676.1681.357.020الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

5.280.94العائد األساسي والمعدل للسهم من األرباح )ريال قطري(

20092008
ألف ريال قطريألف ريال قطري

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

83.11925.123عقارات وآالت ومعدات
8.645.3614.741.227استثمارات عقارية

20.966.3061.955.427مشاريع قيد التطوير

29.694.7866.721.777

الموجودات المتداولة
107.9162.438بضاعة

136.48031.990ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا
121.024164.898أرصدة لدى البنوك ونقد 

365.420199.326

30.060.2066.921.103إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات

حقوق المساهمين
26.524.9674.569.000رأس المال

759.589191.842احتياطي قانوني
1.726.225-أرباح مدورة

27.284.5566.487.067إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
1.791.290366.000تسهيالت بنكية إسالمية

25.94415.829أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية
9.1732.062مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1.826.407383.891
المطلوبات المتداولة

-251.327تسهيالت بنكية إسالمية
-32.365أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

665.55150.145ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

949.24350.145

2.775.650434.036إجمالي المطلوبات

30.060.2066.921.103إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة

20092008
ألف ريال قطريألف ريال قطري

األنشطة التشغيلية :
8.676.1681.357.020ربح السنة

تعديالت للبنود التالية :
15.3475.382استهالك 

7.4671.781مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-9.519مخصص المساهمة في األنشطة االجتماعية والرياضية

)1.074.071()3.976.902(أرباح استبعاد وصافي أرباح التغير في القيمة العادلة الستثمارات عقارية
-)4.345.436(صافي أرباح التغير في القيمة العادلة لمشاريع قيد التطوير

9.2584.817صافي مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
41.97710.692تكاليف التمويل اإلسالمي

)2.820()5.212(أرباح ودائع بنكية

432.186302.801أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل :
)18.550()113.748(مدينون ومصاريف مدفوعة مقدمًا

)1.776()105.478(بضاعة
42.48015.829أرباح دائنة على تسهيالت بنكية إسالمية

)11.143(605.887دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

861.327287.161نقد من العمليات
)10.692()41.977(تكاليف تمويل مدفوعة

)228()356(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

818.994276.241صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)23.741()18.313(شراء عقارات وآالت ومعدات

-)55.030(عقارات وآالت ومعدات نتيجة عملية الضم
)197.533()10.645(شراء استثمارات عقارية

45.050101.856متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية
-)142.992(استثمارات عقارية نتيجة عملية الضم

)394.279()1.057.629(مدفوعات لمشاريع قيد التطوير
-)13.426.459(مشاريع قيد التطوير نتيجة عملية الضم

5.2122.820أرباح ودائع بنكية

)510.877()14.660.806(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
-12.121.321إصدار اسهم عينية نتيجة عملية الضم

1.676.617366.000متحصالت من تسهيالت تمويلية إسالمية

13.797.938366.000صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

131.364)43.874()النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه

164.89833.534النقد وما في حكمه في 1 يناير

121.024164.898النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 
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