
نشرة تعريفية بغرض تداول أسهم شركة ازدان العقارية ش.م.ق
في سوق الدوحة لألوراق املالية



حضرة صاحب السمو

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البالد املفدى

سمو

الشيخ  متيم بن حمد آل ثاني
ولي العهد األمني



سعادة
الشيخ ثاني بن عبد اهللا بن ثاني آل ثاني

رئيس مجلس االدارة

الشيخ عبد اهللا بن ثاني بن عبد اهللا آل ثاني
نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

السيد هاشم أحمد الهاشمي
عضو مجلس االدارة

السيد خالد محمد جولو
الرئيس التنفيذي

السيد هشام السحتري
عضو مجلس االدارة واللجنة التنفيذية

السيد جمال عبد اهللا اجلمال
عضو مجلس االدارة



بيان هـام

تسعى شركة ازدان العقارية أن يتم إدراجها في سوق 
الدوحة لألوراق املالية، والهدف من هذه النشرة هو إعطاء 

مجتمع املستثمرين، وباألخص من يتطلع منهم إلى شراء 
أسهم ازدان بعد أن يتم إدراجها للتداول في السوق، نبذة عن 

نشاطات الشركة وأدائها املالي.

إنّ املعلومات احملتواة في هذه النشرة اعدت من قبل شركة 
ازدان العقارية ش.م.ق. ولذلك فإن هذه الوثيقة يجب أال 

ينظر إليها كدعوة لالستثمار في شركة ازدان وامنا كنظرة 
عامة عن خلفية الشركة ونتائج اعمالها التاريخية.

ة ودقّة  تتحمل إدارة الشركة كامل املسؤوليّة عن صحّ
املعلومات الواردة في هذه النشرة، وتؤكد على عدم وجود أي 

معلومات أو حقائق أخرى يؤدي حذفها إلى جعل محتويات 
النشرة مضللة.

ال يتحمل سوق الدوحة لألوراق املاليّة مسؤوليّة صحة ودقّة 
املعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة، أو مسؤوليّة 

جدوى اإلستثمار في أسهم الشركة عند تداول أسهمها 
في السوق.
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٢. الرؤية والرسالة

الرؤية

نطمح أن نكون الروّاد في توفير العقارات السكنية 
والتجارية والفندقية وخدماتها ذات الصلة بأعلى جودة 

وأنسب األسعار للسوق القطري واألسواق العاملية.

الرسالة

تقدمي أفضل خدمات عقارية لعمالئنا في دولة قطر وعلى 
الصعيد الدولي لتناسب حاجاتهم وتطلعاتهم فيما 

يتوقون اليه من عقارات جتارية وسكنية وفندقية بأعلى 
جودة وأنسب األسعار، وأن نساهم في رفاهية اجملتمع 

القطري باستثمار خبراتنا الواسعة النطاق والطويلة األمد 
في مجال العقارات واألعمال ذات الصلة، الحتواء التكلفة 

اإليجارية دون التضحية بـ:

- معاييرنا الدولية والتزامنا بتقدمي اخلدمات ذات اجلودة 
العالية.

- التزامنا بزيادة األرباح وزيادة ثروة املساهمني.

- التزامنا ببناء العالقات والروابط القوية والدائمة مع 
املوظفني.

- التزامنا بزيادة أعداد العقارات املتاحة مستقبالً مبواصفات 
فاخرة وأسعار مناسبة.
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٣. نظرة تاريخية

تعد شركة ازدان (املعروفة سابقاً مبجموعة ثاني بن عبداهللا 
لالسكان) من أقدم وأكبر الشركات العقارية املرموقة في 

دولة قطر ودول مجلس التعاون اخلليجي. وقد مت تأسيسها 
في عام ١٩٦٠، حيث عملت الشركة حتت اسم مؤسسها 

سعادة الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني إلى أن مت حتويلها إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة في عام ١٩٩٣، وذلك 

لالستفادة من فرص النمو في قطاع العقارات في دولة 
قطر.

لقد مت تقسيم الشركة في عام ٢٠٠٦ إلى شركة إسكان 
العقارية واجملموعة الدولية لإلسكان، وهما شركتان 

مملوكتان من سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهللا آل ثاني. حيث 
تضمنت اجملموعة الدولية لالسكان العقارات الغير متاحة 

لإليجار واخلاصة مبجموعة ثاني بن عبداهللا لالسكان، 
باالضافة إلى قسم املقاوالت والعقارات اخلاصة بسعادة 

الشيخ ثاني بن عبداهللا واستثمارات األسهم . و في مطلع 
عام ٢٠٠٧ مت تغيير اسم شركة اسكان العقارية إلى شركة 

ازدان العقارية والتي اصبحت شركة مساهمة عامة خالل 
العام ذاته. كما ومت حتويل استثمارات األسهم من اجملموعة 

الدولية لالسكان إلى شركة التداول القابضة.

منذ التأسيس، دأبت شركة ازدان على أن تكون من الشركات 
الرائدة في قطاع تطوير العقارات السكنية والتجارية، حيث 
تؤمن العقار جلميع املستويات املعيشية وتلبي متطلبات منو 

اإلقتصاد القطري ومتطلبات املواطنني والوافدين.

اعتمدت ازدان على خبراتها الواسعة النطاق في تطوير 
وجتديد العقار باستخدام كل الوسائل املتاحة لديها، في 

سبيل حتقيق أهم أهدافها وهو بناء جسر الثقة بينها وبني 
عمالئها.

لقد قامت الشركة في خالل السنوات اخلمسة املاضية 
باملساهمة في اجناز العديد من املشاريع الرائدة والضخمة 

في دولة قطر وذلك في ظل النهضة الشاملة التي 
تشهدها الدولة وخاصة في قطاعات العقار واملقاوالت حتت 

القيادة احلكيمة والرعاية احلثيثة من قبل سمو األمير 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى.

بالنظر إلى ما تقدم، فإن شركة ازدان تتطلع إلى احلفاظ 
على مركزها القيادي في توفير العقارات السكنية 

والتجارية والفندقية بأعلى جودة وأفضل األسعار وتلتزم 
بتقدمي حلول عقارية متكاملة تتعدى حدود دولة قطر 

لتشمل السوق الدولي.

إنّ شركة ازدان تلتزم أيضا  باملساهمة في تطوير اجملتمع 
القطري من خالل خبراتها التي اكتسبتها على مدى 

السنني الطويلة في مجال القطاع العقاري .  
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٤. تأسيس وحتوّل الشركة

تأسيس الشركة

تأسست شركة ازدان عام ١٩٦٠، وعملت حتت اسم 
مؤسسها سعادة الشيخ ثاني بن عبد اهللا آل ثاني - إلى أنّ 
مت حتويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ٢٤ مايو 

١٩٩٣ باسم مجموعة ثاني بن عبد اهللا لإلسكان ذ.م.م. حتت  
السجل التجاري رقم ١٥٤٦٦.

خالل عام ٢٠٠٦، مت اصدار سجل جتاري مستقل لقسم 
املقاوالت وقسم االستثمارات في األوراق املالية، وغيّر اسم 

الشركة من مجموعة ثاني بن عبد اهللا لإلسكان ذ.م.م. إلى 
شركة إسكان العقاريّة ذ.م.م.، واصبحت تضم فقط قسم 

العقارات االستثماريّة، وخالل عام ٢٠٠٧ مت تغيير اسم 
الشركة ليصبح شركة ازدان العقاريّة ذ.م.م.

حتوّل الشركة

مت حتويل شركة ازدان إلى شركة مساهمة قطرية مبوجب 
قرار وزير االقتصاد والتجارة رقم ٢٢٧ املؤرخ في ٤ أكتوبر 

.٢٠٠٧

وكانت اجلمعية العامة للشركة قد وافقت على حتول 
الشركة في اجتماعها رقم (٢٠٠٧/١م) املنعقد في 

٢٠٠٧/٥/٢٧م.

ملاذا التحول؟

إنّ أهم مزايا اإلدراج التي تتطلع اليها شركة ازدان تتلخص 
في النقاط التالية: 

١. تسهيل عملية تغطية أي احتياجات مالية مستقبلية 
للشركة، حيث أن وجود سعر سوقي باإلضافة إلى قوائم 

مالية نصف سنوية وأسهم متداولة تعتبر كلها عوامل من 
شأنها زيادة سرعة وشفافية تغطية االحتياجات املالية 
.ً املستقبلية من خالل عدّة أدوات متاحة كاالكتتاب مثال

٢. أن يتاح ألكبر قاعدة ممكنة من عامة الشعب االستثمار 
في شركة ازدان من خالل تداول اسهمها وبالتالي 

مشاركتهم كمساهمني في اجنازاتها وأرباحها.

٣. إن متطلبات سوق الدوحة لألوراق املالية املتعلقة 
باإلفصاح عن القوائم املالية بشكل ربع ونصف سنوي تزيد 

من شفافية الشركة ومصداقيّتها فيما يخص نتائج 
أعمالها ؛ وهذه هي إحدى األمور التي يوليها املؤسسون 

رعاية خاصة.

٤. توفير السيولة جلميع املستثمرين وملن يرغب منهم ببيع 
أو شراء حصص في الشركة ؛ كما وسيحدّد أثناء التداول، 
السعر السوقي لألسهم الذي ميكن إمتام عمليّات البيع و 

الشراء مقابله.
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٥. أغراض الشركة

تهدف الشركة إلى حتقيق األرباح من الفرص االستثمارية 
العقارية املتاحة داخل وخارج الدولة، باإلضافة إلى 

املساهمة في تطوير بنية الدولة.

ومن أجل ذلك تسعى الشركة إلى حتقيق األهداف التالية:

• شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية واألراضي الفضاء 
داخل الدولة وخارجها.

• تقدمي خدمات استشارية عقارية متضمنة االستشارات 
الفنية املتعلقة باملشاريع العقارية.

• متثيل الشركات احمللية والدولية وبخاصة الشركات ذات 
الشهرة العاملية من اجل كسب اخلبرة الكافية في مجاالت 

إدارة العقارات واالستشارات الفنية.

• تقدمي خدمات الوساطة العقارية والتقييم العقاري سواء 
داخل الدولة أو خارجها.

• إدارة العقارات داخل الدولة وخارجها.

• املتاجرة في مواد ومعدات البناء اخملتلفة.

•  مزاولة األنشطة املتعلقة بالعقارات واملقاوالت وبخاصة 
في مجاالت التشييد والكهرباء والصيانة واحلراسة.

• تأسيس شركات خدمية عقارية ومصانع متخصصة في 
إنتاج مواد البناء اخملتلفة.

وال يجوز للشركة أن تزاول أي أعمال أو أنشطة تخالف 
أحكام الشريعة اإلسالمية الغرّاء.
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٣)  املسؤولية اإلجتماعية

إن دميومة العمل هي من اهتماماتنا القصوى. لذلك تبني 
شركة ازدان عالقتها مبوظفيها وتستثمر في سلوكياتهم 

املهنية مبا يتماشى مع قوانني وأخالقيات العمل التي تبنتها 
ً بأن  الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تولي الشركة اهتماماً جادا

تساهم انشطتها ببناء بيئة سليمة وصحيّة لألجيال 
القادمة. إن شركة ازدان ملتزمة بتوفير عقارات ذات جودة 

عالية وأسعار مناسبة ملا فيه من خير للمجتمع عن طريق 
مكافحة التضخم وتوفير ظروف معيشية أفضل.

٤)  زيادة األرباح

سوف حتقق ازدان املوازنة بني التزامها بزيادة أرباح 
مساهميها والتزامها بتوفير عقارات ذات جودة عالية 

وأسعار مناسبة عن طريق تركيزها على خدمة الشريحة 
السكانيّة التي ال يتجاوز دخلها الشهري مبلغ ١٢,٥٠٠ ريال 

قطري من اجملتمع. باإلضافة إلى حتديد واستغالل الفرص ذات 
القيمة املضافة على الصعيدين احمللي والدولي حيث 

سنعتمد على خبراتنا في مجال العقارات خالل السبعة 
واألربعني سنة املاضية من أجل زيادة ثروة مساهمينا وحتى 
.ً نحقق رؤيتنا بأن نصبح الرواد في هذا اجملال املثمر اقتصاديا

٦. استراتيجية الشركة

لكي تتحقق غايتنا في أن نكون في مقدمة الشركات 
العقارية التي تساهم في خدمة اجملتمع وبناءه في دولة 

قطر، سنعمل على حتديد أولوياتنا االستراتيجية والتي ترمز 
إلى التزامنا التام جتاه عمالئنا ومساهمينا وموظفينا 

ومجتمعنا، والتي ميكن إيجازها على النحو التالي:

١) اإلجناز بأفضل، وأسرع وأوفر الطرق

سوف نقوم مبراجعة وتطوير وتطبيق إجراءات العمل 
املتعلقة بأنشطة ازدان الرئيسية مبا يتفق مع املعايير 
الدولية والتزام شركتنا بالنوعية واإلمتياز باخلدمة، مما 

يساعدنا غلى خفض التكلفة واإلسراع بالتنفيذ وبالتالي 
إرضاء عمالئنا.

٢)  بناء عالقات طويلة األمد

سوف نقوم بتوظيف اخلبرات الصحيحة ونستثمر في 
تطويرها حتى نتمكن من جذب وخدمة العمالء املناسبني 
فيكونوا عوناّ لنا على اإلزدهار. إن باستطاعة فريق عملنا 

اإلعتماد على دعم شركتنا لتوسيع آفاق معرفتهم العلمية 
والعملية. مما ميكننا من بناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا 

عن طريق تزويدهم باخلبرات الصحيحة فيما يتعلق 
باملبيعات وخدمة العمالء.
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٩. األسهم التي سيتم طرحها للتداول

يجوز للمؤسسني أن يتصرفوا في (٥٠٪) من أسهمهم عند 
إدراج الشركة في سوق الدوحة لألوراق املالية.

وال يجوز أن يتصرفوا في الـ(٥٠٪) املتبقية من أسهمهم  إال 
بعد مضي سنتني على تاريخ اإلدراج.

٨. رأس مال الشركة

حدد رأس مال الشركة  املصدر مببلغ وقدره (٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠)  
ريال (أربعة مليارات وخمسمائة وتسعة وستون مليون ريال 

قطري) موزع على (٤٥٦,٩٠٠,٠٠٠) سهم (اربعمائة وستة 
وخمسون مليون وتسعمائة الف سهم)، القيمة االسمية 
للسهم الواحد(١٠)عشرة رياالت قطرية، جميعها أسهم 

تقابل حصصاً عينية مقابل أموال غير نقدية أو حقوق 
مقومة.

اكتتب االعضاء املؤسسون املوقعون على عقد تأسيس 
الشركة في رأس املال بالكامل بأسهم عددها 

(٤٥٦,٩٠٠,٠٠٠) أربعمائة وستة وخمسون مليون وتسعمائة 
الف سهم قيمتها االسمية (٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليار 

وخمسمائة وتسعة وستون مليون ريال قطري وقد دفع 
املؤسسون  نسبة (١٠٠٪) حصص عينية.

٧. تطور رأس املال

تطور رأس مال شركة ازدان العقارية ش.م.ق. منذ تسجيلها 
 ،ً ً كبيرا كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام ١٩٩٣ تطورا

فقد بدأت الشركة برأسمال قدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال قطري 
مدفوع بالكامل. قامت الشركة خالل عام ٢٠٠٧ بزيادة رأس 

مالها ليتناسب مع زيادة حجم انشطتها وتوسعاتها، وذلك 
عن طريق رسملة األرباح املدورة وحتويل االحتياطات إلى رأس 

املال ليبلغ ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري.

تبلغ القيمة االسمية للسهم ١٠ رياالت قطرية، وجميع 
أسهم الشركة عادية، وال يوجد أي نوع من األسهم املمتازة 

بالشركة.

جتدر اإلشارة بأن الشركة مارست أعمالها كمؤسسة فردية 
منذ عام ١٩٦٠ ولغاية حتولها إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة عام ١٩٩٣
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١٠. إدارة الشركة

العضوية

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء 
تنتخبهم اجلمعية العامة العادية بطريقة االقتراع السري. 
إال أنه فيما يتعلق مبجلس اإلدارة األول فقد مت تعيينهم من 

قبل املؤسسني. 

شروط العضوية

يشترط في عضو مجلس اإلدارة:

.ً ١. أال يقل عمره عن واحد وعشرين عاما

٢. أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة جنائيه أو في 
جرميه مخله بالشرف أو األمانه أو في جرمية من اجلرائم 

املشار إليها في املادتني(٣٢٤) و(٣٢٥) من قانون الشركات 
التجارية مالم يكن قد رد إليه االعتبار.

٣. أن يكون مالكاً لعدد (١٠,٠٠٠سهم) عشرة آالف سهم 
من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة 

واملساهمني والدائنني والغير عن املسؤوليّة التي تقع على 
أعضاء مجلس اإلدارة.

ويجب إيداع هذه األسهم خالل ستني يوماً من تاريخ بدء 
العضوية في أحد البنوك املعتمدة، ويستمر إيداعها مع 

عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو احلجز إلى أن تنتهي مدة 
العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها 

العضو بأعماله وإذا لم يقدّم العضو الضمان على الوجه 
املذكور بطلت عضويته.

مدة مجلس اإلدارة

ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالثة سنوات قابلة 
للتجديد ،غير ان مجلس اإلدارة األول املعني يبقى قائماً 

بعمله ملدة خمس سنوات.

ينتخب مجلس اإلدارة باالقتراع السري،رئيساً ونائباً للرئيس 
ملدة  ثالث سنوات  ،  ويجوز جمللس اإلدارة أن ينتخب باالقتراع 

ً منتدباً أو أكثر  يكون لهم  حق التوقيع عن  السري عضوا
الشركه مجتمعني أو منفردين حسب قرار اجمللس.

١٢



الهيكل التنظيمي للشركة

 

١٣

مجلس االدارة
الرئيس

رئيس اخلدمات
املساعدة

صيانة العقاراتاملوارد البشرية

االستراتيجيةاملشاريع
والتخطيط

دراسة
السوق

احلسابات

اخلزينة

التحصيل

عمليات
التشغيل

املبيعات
وااليجار

الرقابة املالية املشتريات

الشؤون االدارية

العالقات
العامة

تقنية املعلومات

رئيس املشاريع
واملقاوالت

رئيس االستراتيجية
والتطوير

رئيس الشوون
املالية

رئيس املبيعات
والتسويق والتأجير

نائب الرئيس

مستشارالرئيس التنفيذي
الشؤون القانونية

جلنة التدقيق

جلنة االستثمار والتنفيذ

جلنة املشاريع والتطوير



الشيخ/ ثاني بن عبداهللا بن ثاني آل ثاني

 رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

السيد / هاشم أحمد محمد املصطفوي الهاشمي

عضو ممثل عن شركة عقارات للوساطة واالستشارات

السيد / هشام مصطفوي محمد السحتري

عضو ممثل عن الشركة األهلية القطرية للتجارة واملقاوالت وعضو اللجنة التنفيذية

 السيد / جمال عبداهللا اجلمال 

عضو ممثل عن مجموعة التداول القابضة 

أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة 
ومسمياتهم الوظيفية
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا

سعادة الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة لشركة ازدان العقارية

إن سعادة الشيخ ثاني بن عبدهللا آل ثاني رجل أعمال بارز في 
اجملتمع القطري وله أدوار مهمة في مجاالت مختلفة من 

األعمال. وهو أكبر مساهم في واحدة من أهم شركات 
التطوير العقاري القابضة في دولة قطر، شركة ازدان 

العقارية. باالضافة إلى ذلك فإن سعادة الشيخ ثاني هو 
رئيس مجلس االدارة للعديد من الشركات املساهمة العامة  

كبنك قطر الدولي االسالمي.

إن سعادة الشيخ ثاني هو املساهم الرئيسي وعضو 
مؤسس في مجلس ادارة شركة قطر االسالمية للتأمني، 

وهي إحدى شركات التأمني القليلة التي توفر للعموم 
خدمات تأمني متوافقة مع الشريعة االسالمية. إن الشركة 

القطرية االسالمية للتأمني تتميز بتقدمي خدمات استثمارية 
مبتكرة وفريدة من نوعها تخدم احتياجات املستهلك 

ً هاماً  اخملتلفة. لقد كان للشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني دورا
في حتسني وضع الشركة عندما كانت متر مبراحل مضطربه 

لتصبح واحدة من أكثر شركات التأمني جناحاً من حيث 
األرباح والنمو املستمر.

كما أن سعادة الشيخ عضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة 
مستشفى األهلي، وتعد املستشفى من أفضل 

املستشفيات التي تقدم أحدث خدمات الرعاية الصحية. 
وقامت مستشفى األهلي، حتت توجيه سعادة الشيخ ثاني 

بن عبداهللا آل ثاني، بوضع خطط وأهداف مستقبلية 
لتصبح من املستشفيات املفضلة لدى الكثير من املرضى 

في املنطقة مبا فيهم األوروبيني واألمريكيني.

وشارك سعادة الشيخ في بدء عمل احدى أهم الصحف 
العربية احمللية وهي صحيفة الشرق، إضافةً إلى احدى أهم 
الصحف االنكليزية  وهي صحيفة Peninsula. واملتميز 

في عمل سعادة الشيخ في هذا اجملال هو التعاون الفريد مع 
.Herald Tribune صحف معروفة دولياً مثل صحيفة

لقد اكتسب سعادة الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني سمعة 
فريدة بني رجال األعمال بسبب نظرته املستقبلية وقدراته 
القيادية. إضافةً إلى اهتمامه بالعمل، فإن سعادة الشيخ 
من أكبر املتبرعني واحملسنني إلى املنظمات اخليرية.  وقد مت 

تعيينه رئيساً جمللس إدارة اجلمعية القطرية لذوي 
االحتياجات اخلاصة وإعادة التأهيل، وهي من أكبر اجلمعيات 

املتخصصة في مساعدة االشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصة.
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سعادة الشيخ عبداهللا بن ثاني آل ثاني

نائب رئيس مجلس إدارة شركة ازدان العقارية ورئيس اللجنة 
التنفيذيّة

إن سعادة الشيخ عبداهللا بن ثاني آل ثاني رجل أعمال ناجح 
له إهتمامات مختلفة في مجال البنوك والتأمني والرعاية 

الصحية. كما وأنه عضو مجلس إدارة في عدة شركات.

يشغل سعادة الشيخ منصب نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة ازدان العقارية، كما وأنه أكبر مساهم في بنك قطر 

الدولي االسالمي، وهو بنك رائد في مجال تقدمي اخلدمات 
البنكية االسالمية. 

كما وأن سعادة الشيخ عبداهللا يشغل منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة مستشفى األهلي، وهي أفضل املستشفيات 
في دولة قطر حيث تؤمن أحدث خدمات الرعاية الصحية.

إن سعادة الشيخ عبداهللا هو املساهم الوحيد في العديد 
من شركات التطوير العقاري اخلاصة والشركات القابضة 
في دولة قطر، كما وأنه رئيس مجلس إدارة شركة الوفاق 

للهندسة واملقاوالت وعضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة عقارات للوساطة واالستشارات.

السيد / هاشم بن أحمد املصطفوي الهاشمي

عضو مجلس إدارة

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس هندسة االتصاالت جامعة كنت – إجنلترا ١٩٨٠م

اخلبرات العمليـــة :

٢٧ عاماً من اخلبرة الشاملة في العالقات الدولية واألعمال 
التجارية والتسويق وإدارة 

شؤون املستثمرين واملساهمني في شركة إتصاالت قطر ( 
كيوتل ) ، وذلك في املناصب التالية :

• عام ١٩٨٠ كرئيس قسم الترددات والشؤون الدولية في 
إدارة املواصالت السلكية والالسكلية في وزارة املواصالت 

والنقل .

ً لقطاع الشؤون التجارية  • عام ١٩٩٢ شغل منصب مديرا
والتسويق في كيوتل .

• عام ١٩٩٨ منسق مشروع تطوير نظم العمل .

• عام ١٩٩٩ مدير إدارة عالقات املستثمرين ، كما أشرف على 
إنعقاد أول جمعية عمومية للشركة .

• عام ١٩٩٩ مدير إدارة اخلدمات الالسلكية ومسؤول تطوير 
خدمات هواتف السيارات وأنظمة النداء اآللي .

• عام ٢٠٠١ شغل منصب الرئيس التنفيذي خلدمة العمالء .

• عام ٢٠٠٣ املدير العام لشؤون االتصاالت والعالقات 
ومسؤوالً عن أربع إدارات حيوية مختلفة.

• عام ٢٠٠٥ وحتى اآلن مسؤول مكتب اخلدمات اإلدارية 
املساندة التابع لإلدارة العليا في كيوتل .
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السيد /  جمال عبداهللا أحمد اجلمال

عضو مجلس إدارة

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس محاسبة – جامعة قطر  ١٩٩٠

اخلبرات العمليـــة :

شغل مناصب قيادية عديدة منذ عام ١٩٩٧م ، فقد طوّع 
دراسته لصقل سبل التطوير في مجال احملاسبة ، وذلك في 

املؤسسات التالية:
• عام ١٩٨٦ مراجع حسابات في ديوان احملاسبة .

• عام ١٩٩٠ مدير التدقيق الداخلي بالوكالة في مصرف قطر 
املركزي .

• عام ١٩٩٧ وحتى اآلن مدير عام اخلدمات املصرفية في البنك 
الدولي اإلسالمي .

إضافة إلى ذلك فإن جمال اجلمال يتولى حالياً املناصب 
اإلدارية التالية :

•  عضو مجلس إدارة الشركة اإلسالمية لألوراق املالية .

• عضو مجلس إدارة الرعاية الطبية .

• عضو مجلس إدارة شركة ازدان .

• نائب رئيس مجلس إدارة نادي اجلسرة الثقافي االجتماعي .

• عضو مجلس إدارة شركة التأمني اإلسالمية السورية .

 املهندس / هشام مصطفى السحتري

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذيّة

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس هندسة معمارية – جامعة األزهر – مصر   ١٩٩٠

اخلبرات العمليـــة :

إلى جانب حتصيله العلمي استطاع أن يتولى مناصب قيادية 
في مجال املقاوالت والتطوير العقاري كإدارة وتنفيذ 

للمشاريع ، داخل وخارج قطر على  مدى ١٧ عاماً ، كما شغل 
املناصب التالية :

• مدير عام اجملموعة الدولية لإلسكان

• رئيس قطاع املقاوالت في مجموعة ثاني بن عبداهللا 
لإلسكان

• كبير املهندسني في شركة التطوير للمقاوالت

• شريك في شركة البناء للعمارة والديكور في مصر

ساهم املهندس هشام من خالل املواقع اإلدارية التي شغلها 
في تنفيذ العديد من املشاريع العمالقة واملتميزة على 

املستوى احمللي واإلقليمي ، فكان له بالغ األثر من حيث اجلودة 
وسرعة اإلجناز .

 املهندس / خالد محمد يوسف جولو

الرئيس التنفيذي لشركة ازدان العقارية

املؤهالت العلمية:

بكالوريوس هندسة ميكانيكية– جامعة قطر١٩٩٦

اخلبرات العمليـــة :

بفضل متتع شخصيته بحنكة القيادة ، وإدارة العمل بشكل 
يزيد من كفاءة سيره ، وخبراته العلمية املتميزة ، استطاع أن 

يشغل مناصب إدارية عالية في شركة الكهرباء واملاء القطرية :

• ترأس فريق تطوير املشاريع في شركة الكهرباء واملاء القطرية ، 
والذي جنح في تطوير العديد من املشاريع املهمة في قطر ، كان 

آخرها مشروع مسيعيد لتوليد الطاقة عام ٢٠٠٧ ، ومشروع 
راس أبو  فنطاس B٢  لتوليد الطاقة وحتلية املياه عام ٢٠٠٦ .

• شغل منصب عضو جمللس إدارة شركة راس لفان للطاقة لعام 
٢٠٠٥ والتي تشغل محطة توليد الطاقة وحتلية املياه بقوة  ٧٥٠ 

MW + ٤٠  MIGD و التي تعتبر األولى من نوعها في قطر 
.ً واملمولة دوليا

• شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مسيعيد للطاقة 
 ٢٠٠٠ MW والتي تعمل على توليد طاقة بقوة

 RAF Bساهم كمدير مشاريع في إمتام مشروع راس لفان ١ •
لتوليد طاقة مقدارها ٣٧٥ MW والذي مت إمتامه في عام ٢٠٠٣.

متيز خالد جولو بحضوره الفعال على املستوى احمللي واإلقليمي 
من خالل املؤمترات واحملاضرات ، حيث أنه قدم العديد من احملاضرات 

و أوراق العمل .

١٧



اسم الشركة املساهم فيها

شركة اجملموعة الدولية لإلسكان*

شركة اجملموعة الدولية لإلسكان*

اسم العضو

الشيخ/ ثاني بن عبداهللا بن ثاني آل ثاني

الشيخ/ عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املساهمني 
في شركات أخرى تعمل في نفس مجال 

شركة ازدان العقارية ش.م.ق.

١٨

شركة اجملموعة الدولية لإلسكان هي شركة مساهمة خاصة تأسست بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٠٧ وتعمل في مجال العقار 
ً من مجموعة ثاني بن عبد اهللا لإلسكان والتي حتولت بدورها إلى شركة ازدان العقارية. واملقاوالت بعد ان كانت جزءا



سعادة الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني

سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

سعادة الشيخ محمد بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

سعادة الشيخ حسن بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

سعادة الشيخ عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

ثاني بن عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

علي بن عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

مرمي بنت عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

نيلة بنت عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة 
واقربائهم

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

اب

ابن

ابن

ابن

ابن

ابن / اب

ابن

ابن

بنت

بنت

عدد األسهم اململوكةصلة القرابةاسم العضو/ املساهم

١٩



مساهمات اإلدارة العليا في رأسمال الشركة: ال توجد أي 
مساهمات

املزايا واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا
لم تدفع الشركة عن السنة املالية ٢٠٠٦ أية مزايا أو 

مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

عقود أو مصالح نفذت مع شركات مملوكة من قبل أي من 
أعضاء مجلس اإلدارة

لم تنفذ الشركة أية عقود أو مصالح مع شركات مملوكة 
من قبل أي من أعضاء مجلس اإلدارة اذا كان لهم مصلحة 
في تلك الشركات خالل السنوات الثالث األخيرة تزيد على 

مائة ألف ريال قطري في السنة الواحدة. ومن اجلدير بالذكر 
أن مشاريع الشركة السابقة مت تنفيذها من قبل فرع 

املقاوالت لشركة اجملموعة الدولية لإلسكان حيث كانت 
ً من مجموعة ثاني بن عبد اهللا لإلسكان حينما كانت  جزءا
شركة ذات مسؤولية محدودة وحتولت بعد ذلك إلى شركة 

ازدان العقارية.

٢٠



١١. أسماء املساهمني

يتبني من اجلدول أعاله ما يلي:
١- عدد مساهمي الشركة ٣٠ مساهم.

٢- اسماء من ميلكون ٥ ٪ فأكثر من أسهم الشركة: مجموعة التداول 
القابضة، ومتلك ٤٥٦,٨١٧,٩٠٠ سهماً أي ما نسبته ٩٩,٩٨٢ ٪.

مجموعة التداول القابضة
سعادة الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني

سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني
سعادة الشيخ عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني
سعادة الشيخ محمد بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني
سعادة الشيخ خليفة بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني
سعادة الشيخ حسن بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

الشركة األهلية القطرية للتجارة واملقاوالت
شركة عقارات للوساطة واالستشارات

اجملموعة الدولية لالسكان
اجملموعة الدولية األولى لالستثمار

اجملموعة الدولية األولى
ثاني بن عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني
علي بن عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

مرمي بنت عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني
نيلة بنت عبداهللا بن ثاني بن عبداهللا آل ثاني

تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني
عبداهللا بن خالد بن ثاني آل ثاني

شيخة بنت خالد بن ثاني آل ثاني
مرمي بنت خالد بن ثاني آل ثاني

ثاني بن عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني
عبدالعزيز بن ثاني بن عبدالعزيز آل ثاني

عبدالرحمن بن ثاني عبدالعزيز آل ثاني
سعد عتيق مفتاح اجلاسم

رفيعة سعد عتيق مفتاح اجلاسم
خالد سعد عتيق مفتاح اجلاسم

عائشة سعد عتيق مفتاح اجلاسم
يوسف محمد كمالي

عبدالرحمن يوسف محمد كمالي
عبدالعزيز يوسف محمد كمالي

عدد األسهم اململوكة

٤٥٦,٨١٧,٩٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠

١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠
١٠٠

٤٥٦,٩٠٠,٠٠٠

الرقم

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

القيمة االسمية(رق.)

٤,٥٦٨,١٧٩,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠
١,٠٠٠
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١,٠٠٠
١,٠٠٠
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١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠
١,٠٠٠

٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠

نسبة امللكيّة (٪)

٩٩٫٩٨٢٠٣
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٢١٩
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢
٠٫٠٠٠٠٢

٪١٠٠

٢١

اجملموع

اسم املساهم(*)

* كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧



١٢- حقوق املساهم ومسؤولياته

- حق املساهم في األرباح املقرّرة في اجتماع اجلمعيّة 
العامة للشركة.

- حضور اجتماعات اجلمعيّة العادية وغير العادية وبحث 
وإقرار األمور املدرجة على جداول أعمالها.

- حق املساهم في التصويت والتوكيل.

- انتخاب مجلس اإلدارة.

- اإلطالع على امليزانيّة العمومية وبيان الدخل لكل سنة 
مالية.

- حق املساهم في األولوية في اإلكتتاب.

- حق املساهم عند تصفية الشركة أو حلها.

- أي حقوق أخرى منصوص عليها في القوانني املعمول بها 
بدولة قطر وفي النظام األساسي للشركة.

مسؤوليات املساهم

- قبول نظام الشركة األساسي وقرارات جمعياتها العامة.

- تتحدد مسوولية املساهم مبقدار مساهمته في رأس مال 
الشركة.

٢٢



١٣- مصادر متويل الشركة

٢٣

املطلوبات املتداولة (قروض إسالميّة)

املطلوبات غير املتداولة (قروض إسالميّة)

مجموع املطلوبات (حقوق الغير)

إجمالي حقوق الشركاء (املساهمني)*

نسبة حقوق الشركاء (املساهمني)* / حقوق الغير

٧٠,٩٦٢

٤٢٨,٩٥٤

٤٩٩,٩١٦

٢,٧٢٤,٤١٥

٪٥٤٤٫٩

٩٢,٤٠٤

٤٣٤,١٧٤

٥٢٦,٥٧٨

٨,٩٧٥,٦١٣

٪١٧٠٤٫٥

-

-

-

٤,٥٦٩,٠٣٩

-

-

-

-

٤,٧١٦,٧٧٧

-

التسعة اشهر املنتهية 
في سبتمبر ٢٠٠٧

السنة املنتهية في ٣١ ديسبر

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

البيان

* إن الشركة خالل أعوام ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، وحتولت في عام ٢٠٠٧ لتصبح شركة مساهمة قطرية.

مصادر التمويل (املبلغ باأللف ريال قطري)



١٤- الدعاوى القضائية

ال توجد أي قضايا على الشركة منظورة أمام احملاكم.
إن قيمة املطالبات القضائية التي للشركة لدى الغير والتي 

ما زالت منظورة أمام احملاكم تقدر بحوالي (٤٨٤,٠٤٦) ريال 
قطري فقط أربعمائة وأربعة وثمانون ألف وستة وأربعون 

ريال قطري ال غير.

١٥. عوامل اخملاطرة

مخاطر االئتمان

توفر الشركة عقارات لإليجار السكني والتجاري لألفراد 
واملؤسسات في دولة قطر. وحيث أن أرصدة املدينني تقيد 

بالصافي بعد طرح أي مخصصات الزمة وهي قصيرة األجل 
بطبيعتها، لذا فإن قيمتها العادلة تقارب القيمة الدفترية. 

تتطلب شروط اخلدمات بالشركة أن تسدد اإليجارات 
مقدماً، وتختلف شروط الدفع املسبق من عقد إيجار إلى 

آخر.

تسعى الشركة لتقليل اخملاطر االئتمانية فيما يتعلق 
بالودائع البنكية عن طريق التعامل مع بنوك حسنة 

السمعة. يتمثل احلد األقصى خملاطر االئتمان بالقيم املدرجة 
للموجودات املالية في امليزانية.

مخاطر السيولة

تعمل الشركة للحد من مخاطر السيولة لديها عن طريق 
احلصول على تسهيالت بنكية. يتم دفع حسابات الدائنني  

التجاريني في العادة خالل ٩٠ يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في اخلطر من تذبذب قيمة 
األدوات املالية بسبب تقلبات أسعار العمالت األجنبية. إن 

معظم أرصدة الدائنني املسجلة بالعمالت األجنبية 
مستحقة بالدوالر األمريكي وحيث أن سعر الريال القطري 
مرتبط بالدوالر األمريكي ، تعتقد اإلدارة أن األرصدة بالدوالر 

األمريكي ال متثل مخاطر عمالت هامة.

مخاطر متعلقة بالعقارات

تشتمل األصول العقارية للشركة على ممتلكات سكنية 
وجتارية تخضع للمخاطر اجلوهرية التالية:

أوال - مخاطر عامة:

هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر سلباً على األداء 
االقتصادي للعقارات وقيمتها. وتشمل هذه العوامل ما يلي:

- التغييرات في املناخ االقتصادي الوطني واإلقليمي.

- الظروف احمللية كزيادة العرض من العقارات املماثلة 
وانخفاض الطلب على العقارات.

- جاذبية العقار للمستأجرين.

- القدرة على بيع األرض الفائضة اجملاورة للمواقع املطورة.

- نسب اإلشغال والقدرة على حتصيل اإليجارات من 
املستأجرين.

- التغييرات في توفر التمويل وتكاليفه والتي قد تؤثر على 
بيع أو اعادة متويل العقارات.

٢٤

- التعهدات والشروط والقيود وحقوق االنتفاع املرتبطة 
بالعقارات.

- األنظمة احلكومية مبا فيها أنظمة التمويل واالستعمال 
البيئي وأنظمة الضريبة والتأمني.

- الكوارث الطبيعية كالزالزل والعواصف والفيضانات التي 
قد تدمر املمتلكات.

قد يؤثر أي من هذه العوامل سلباً على النتائج املالية ونتائج 
تشغيل العقارات.

ثانيا - مخاطر اإلنشاء والتطوير:

تنوي الشركة مواصلة تطوير عقاراتها وخاصة مشاريع 
التطوير الكبيرة في دول قطر وتخضع هذه املشاريع 

للمخاطر العامة املرتبطة باالنشاء والتطوير، والتي تشمل 
ما يلي:

• قد تتكبد الشركة مصروفات تشييد مشاريع تطوير 
تتجاوز تقديراتها األساسية بسبب زيادة كلفة املواد 

والعمالة والتكاليف األخرى التي قد جتعل من استكمال 
.ً ً غير مجدٍ اقتصاديا املشروع أمرا

ً في  • قد ال تستطيع الشركة احلصول، أو قد تواجه تأخيرا
احلصول على التراخيص والتصاريح النظامية أو املوافقة 

على استخدام األرض أو البناء عليها أو اشغالها، 
والتراخيص احلكومية األخرى، وهذا ما قد ينتج عنه زيادة 
التكاليف ورمبا تضطر الشركة إلى التخلي عن مشروع 

بالكامل.



• قد ال تتمكن الشركة من إكمال تشييد املشروع وتأجير 
العقار حسب اجلدول احملدد، مما ينتج عنه زيادة في مصاريف 

خدمة الدين إن وجدت وتكاليف التشييد، وقد ينتج عنه 
انهاء اتفاقيات االستثمار القائمة مما قد يؤدي بالتالي إلى 

مطالبات من قبل أطراف أخرى بالتعويض عن االضرار.

• قد تضطر الشركة لتأجير العقارات املطورة بأسعار دون 
املستوى املتوقع لإليجار.

• قد تضع املشاريع أعباء إضافية على اإلدارة إضافةً إلى 
مسؤولياتها احلالية.

- قد تشهد معدالت اإلشغال والتأجير للممتلكات املنجزة 
حديثاً تقلباً بفعل العديد من العوامل مبا في ذلك ظروف 

السوق واألحوال االقتصادية، وهذا ما قد يجعل استثمارات 
الشركة غير مربحة.

كذلك رمبا تزيد اخملاطر املذكورة أعاله بالنسبة ملشاريع 
التطوير املزمع تنفيذها في دولة قطر بسبب ضخامة تلك 

املشاريع.

احتمال صعوبة تسييل االستثمارات العقارية

إن من غير املمكن بشكل عام بيع االستثمارات العقارية 
على وجه السرعة، فقد ال يتمكن مالكو العقارات من بيع 

عقاراتهم على الفور استجابة للظروف االقتصادية أو 
ظروف أخرى. وعليه، فإن عدم املقدرة على االستجابة 

الفورية ألية تغيرات في أداء االستثمارات قد يؤثر سلباً على 
الوضع املالي للشركة ومقدرتها على الوفاء بالتوزيعات 

ملساهمي الشركة.

عمليات بيع األسهم مستقبالً قد تؤثر على سعر سهم 
الشركة في السوق

يجوز للمساهمني املؤسسني أن يتصرفوا في (٥٠٪) من 
أسهمهم عند إدراج الشركة في سوق الدوحة لألوراق 

املالية، إال أنه ال يجوز لهم بيع أي جزء من أسهمهم خالل 
فترة سنتني من التاريخ الذي مت فيه إدراج األسهم. وبعد 

سني بيع  انقضاء فترة احلظر يجوز للمساهمني املؤسّ
أسهمهم، وبالتالي فإن بيع كميات كبيرة من األسهم في 
السوق مستقبالً بعد ادراج الشركة، أو احتمال حدوث مثل 

هذا البيع أو االعتقاد بذلك في السوق، قد يكون له أثر 
سلبي على اسعار تداول األسهم في السوق.

١٦- سياسة الشركة في توزيع األرباح

إنّ األرباح املوزّعة قد تتفاوت تبعاً لصافي دخل الشركة، وال 
يوجد ضمان أن توزع الشركة أرباحاً في املستقبل أو على 

اإلطالق. إن قدرة الشركة على اإلعالن عن حتقيق وصرف أرباح 
نقدية على األسهم قد تكون مرتبطة بالنفقات الرأسمالية 
املستقبلية وأحكام وشروط اتفاقيات التسهيالت االئتمانية 

- أو بشروط أخرى. وعليه، فإنه ال ميكن أن يكون هناك أي 
تأكيد بشأن توزيع أرباح على املساهمني.

باالضافة إلى ذلك، وقياساً برأس مال الشركة البالغ ٤٫٥٦٩ 
مليار ريال قطري، واملكوّن من ٤٥٦٫٩ مليون سهم بقيمة 

اسمية قدرها ١٠ رياالت قطرية، فإن ربحية السهم أو 
توزيعات األرباح املستقبلية (إن وجدت) يتم تقسيمها على 

عدد األسهم املذكورة، وعليه فمن املمكن أن تكون هذه 
األرباح أو التوزيعات على السهم الواحد (إن وجدت) محدودة 

.ً نسبيا

١٧- نظرة عامة على قطاع العقارات 

العقارات السكنية

أ) مؤشرات الطلب

إن معظم سكان دولة قطر هم موظفون وافدون يتمركزون 
في مدينة الدوحة. معدل عدد سكان االسرة الوافدة في 

قطر هو شخصني بينما لالسرة القطرية فإن هذا املعدل هو 
خمسة أشخاص. 

إن عدد الوحدات السكنية املوجودة في قطر تقدر بحوالي 
٢٠٠,٠٠٠ وحدة سكنية (تتضمن شقق وفلل) إال أن هناك 
طلب على حوالي ٤٠,٠٠٠ وحدة سكنية اضافية.  ال توجد 

هناك أرقام أو تقديرات رسمية بحجم الطلب على الوحدات 
السكنية في قطر، إال انه بناءً على النمو السكاني، ومعدل 

متوسط حجم العائالت، فإنه من املمكن تقدير حجم 
الطلب على الوحدات السكنية.

يبني الرسم البياني  التزايد املتوقع لعدد سكان دولة قطر. 
من املتوقع أن يصل عدد السكان إلى ١٫٤ مليون نسمة في 
عام ٢٠١٥. بناءً على هذا التقدير ومتوسط حجم العائلة، 

فإنه بإمكاننا تقدير حجم الطلب على الوحدات السكنية 
في عام ٢٠١٥ ما بني ٢٧٠,٠٠٠ إلى ٦٧٧,٠٠٠ وحدة.

لو فرضنا انه في عام ٢٠١٥ سيبلغ الطلب على الوحدات 
السكنية حوالي ٥٠٠,٠٠٠ وحدة، فمعنى ذلك أنه يجب أن 
تزداد عدد الوحدات السكنية بـ ٤٠,٠٠٠ إلى ٦٠,٠٠٠ وحدة 

كل سنة ابتداءً من هذه السنة وحتى عام ٢٠١٥.

٢٥



حجم الطلب على الوحدات السكنية 
املتوقعة

املصدر: مستوحاه من مجلس التخطيط

٢٦

التعداد  السكني (الف)
عدد الوحدات السكنية احملتاجة بناء على متوسط حجم العائلة

شخصان٥ أشخاص

فعلي ٢٠٠٤

فعلي ٢٠٠٥

فعلي ٢٠٠٦

مقدر ٢٠٠٧

متوقع ٢٠٠٨

متوقع ٢٠٠٩

متوقع ٢٠١٥



ب) نسب اشغال واسعار الوحدات السكنية

إن الطلب املتزايد على السكن خالل السنتني املاضيتني قد 
تسبب في ارتفاع األسعار ونسب االشغال للوحدات 

السكنية، ولو نظرنا على الرسم البياني  فيتبني أن معدل 
اإليجار للشقق ذو غرفتي نوم ومنافعهما هو األعلى من بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي، باإلضافة إلى ذلك، فإن معدل 

اإليجارات في قطر هو ضعف معدل اإليجار في أي دولة 
خليجية أخرى ماعدا االمارات العربية املتحدة. 

املصدر : استبيان غالف تالنت واي. سي. اي. انترناشونال

مقارنة اليجار غرفتني نوم بني قطر ودول مجلس التعاون

٢٧

متوسط ايجار شقق ذي غرفتني
(شهري/ دوالر امريكي)

نسبة تغيير االسعار
 في آخر عشر سنوات

ازداد متوسط إيجار الشقة املفروشة ذات الغرفتي نوم 
ومنافعهما من ٢,٨٠٠ ريال قطري في عام ٢٠٠٢ ليرتفع إلى 
٨,٥٠٠ ريال قطري في ٢٠٠٦، كا بلغ معدل التضخم اخلاص 

بااليجارات أكثر من ٦٠٪، انظر رسم بياني .



حتليل تاريخي اليجارات شقق ذات الغرفتني نوم

املصدر: حتليل ارنيست ويونغ

٢٨

ايجار شهري (ريال قطري)نسبة الزيادة السنوية ( ٪)

يبلغ اليوم متوسط إيجار الشقق ذات الغرفتني نوم 
ومنافعهما ما بني ٧,٥٠٠ ريال قطري للشقة املتوسطة و

١٢,٥٠٠ ريال قطري للشقق الفخمة. أما بالنسبة ألسعار بيع 
املساحات السكنية، فإن أحدث مرحلة من مراحل مشروع 

اللؤلؤة (Viva Bahria) تباع بسعر ما بني ١٠,٠٠٠ ريال قطري 
و٢٠,٠٠٠ ريال قطري للمتر املربع، وبسعر متوسط يبلغ 

١٥,٠٠٠ ريال قطري.



ج) مؤشرات العرض
 

ملواجهة الطلب املتزايد على املساحات السكنية، فقد 
قامت اجلهات احلكومية واخلاصة معاً بتوفير مساحات 

سكنية اضافية. وكما هو مبني في الرسم البياني ، فإن 
معدل النمو السنوي في مساحات املشاريع السكنية 
املكتملة قد بلغ ٢٥٪ بني سنة ٢٠٠١ و ٢٠٠٥، بينما بلغ 

معدل النمو السنوي في مساحات املشاريع غير السكنية 
٢٣٪ خالل نفس الفترة.

املصدر: مستوحاة من مجلس التخطيط

٢٩

قيمة املشروع املكتمل ( مليون دوالر امريكي)نسبة الزيادة السنوية

قيمة املشاريع املكتملة
مشاريع سكنيةاملشاريع غير  سكنية

معدل النمو السنوي  (٢٥٪) معدل النمو السنوي  (٢٣٪)



د) املشاريع املستقبليّة

الزيادات امللحوظة على املساحات السكنية جاءت في 
السنوات ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤، إال أن معظم هذه الزيادة في 

املساحات كانت تخص املساحات ذات اجلودة املتوسطة. 
بعض املشاريع السكنية ذات اجلودة العالية املنتظرة في 
 and Plaza Towerقطر مبينة في اجلدول (١)، منها ١

Tower ٢ واملعروف باسم Zig Zag Towers.، واملفترض 
امتامها في منتصف عام ٢٠٠٨.

شقق سكنية قيد االنشاء في قطر

عدد الطابقشقق قيد االنشاء

املصدر: استبيان ارنست ويونغ

٣٠

ابراج دبي (الدوحة)
برج سيلوهيت

برج برجيل
برج البدع

شقق سكاي جاردنز
الغون بالزا ١

الغون بالزا ٢ 
برج اخلليج الغربي السكني١ 
برج اخلليج الغربي السكني ٢

برج الوصيل

 ٨٠
 ٥٩
 ٥٤
 ٤٣
 ٤٧
 ٣٤
 ٣٤
 ٢٢
٢٢
١٧



املصدر: موقع اللؤلؤة االلكتروني

مشروع لؤلؤة اخلليج 

ستكون هذه اجلزيرة احملاذية للشاطىء، والتي تتعهدها 
مة كجزيرة لالستجمام  الشركة املتحدة للتنمية، مصمًّ
وكمنتجع سياحي  تبلغ مساحته أكثر من ٤ ماليني متر 
مربع على أرض مستصلحة من البحر قريبة من شاطئ 

العاصمة القطرية - الدوحة.

يضم املشروع الذي يتم إنشاؤه على أربعة مراحل، ١٠ 
مناطق سكنية فريدة يجري تطويرها في فترة خمس 

سنوات. ويحتوي املشروع باإلجمال على فلل سكنية مقابلة 
للشاطئ، منازل أنيقة، شقق فخمة، شقق بنتهاوس 

فسيحة، فنادق من فئة ال٥ جنوم، ومرافئ ومدارس إضافة 
إلى محالت جتارية ومطاعم رفيعة املستوى تبلغ مساحتها 
اإلجماليّة ٦٠,٠٠٠ متر مربع. كما ويوجد أربعة مرافئ تتسع 

إلرساء ٧٠٠ قارب.

سيتألّف املشروع من حوالي ١١,٠٠٠ وحدة سكنيّة عالية 
اجلودة يتنوع أسلوب العمران فيها، ويتحقق التنوّع في 

ً بأفخم الفلل ذات املستويات  أماكن العيش الهانئ بدءا
ً إلى الشقق  الراقية بشواطئها الرملية اخلاصة، وصوال

العصرية املطلة على مناظر البحر اخلالبة. إن اجلودة والتنوع 
في جتهيز هذه املساكن هي األساس خملطط املشروع. يتوقّع 

أن يسكن حوالي ٤٠,٠٠٠ مقيم جزيرة الـ٢,٥ مليار دوالر.

مشروع لوسيل

شركة الديار العقارية 
د  القطرية هي املتعهّ

العقاري ملشروع لوسيل، 
الذي يقع شمال الدوحة 

والذي عند امتام كل 
مراحله في عام ٢٠١٠، 

سيكون قد انتشر على 
مساحة ٣٥ كيلو متر 

ن سكن لـ مربع وأمّ
٢٠٠,٠٠٠ شخص. إن كلفة هذا املشروع تقدّر بـ ٥ مليارات 

دوالر أمريكي.

ً مع مرفأين، إضافة  إلى  ً كبيرا وْرا يتضمن مشروع لوسيل هَ
مناطق سكنيّة ذات جودة عالية، ومساكن ذات كثافة عالية 

ومنخفضة ليتم تأمني جميع االحتياجات. إضافة إلى 
ة للخدمات التجاريّة، مرافق االستجمام  املناطق اخملصصّ

صة للترفيه،  التي تضم ملعبي غولف ومنطقة مخصّ
وشواطئ رمليّة نظيفة. كما ويضم املشروع املقومات التي 
تتطلبها احلياة اإلجتماعيّة مثل اجلوامع واملواقف واملدارس 

ومراكز التسوّق واملراكز الطبيّة.

ّ منحها سابقاً،  عقود تنفيذ البنى التحتيّة االساسيّة قد مت
وقد بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.

مشروع مدينة الوعب

قامت مجموعة ناصر بن خالد وأوالده بتعهد مدينة الوعب. 
نشأت فكرة املدينة عام ٢٠٠٥، وهي مشروع عقاري على 

مساحة ١,٤ مليون متر مربع يجمع أساليب عمرانية عدة 
للمنازل واحملالت التجارية الصغيرة والكبيرة ومكاتب ومرافق 

ً ثقافيّاً وفندقاً مبواصفات عاملية. صحية ومركزا

يبعد املشروع املقترح ١٠ كيلومترات من الكورنيش 
وسيشمل ٢٠٠٠ وحدة سكنيّة، ومساحة جتاريّة تبلغ 
صة  ً مربعاً مخصّ ً مربعاً، و١٠٥,٠٠٠ مترا ١٢٧,٠٠٠ مترا

للمجمعات التجاريّة، باإلضافة إلى ٤٢٥ غرفة فندقيّة. 
سيؤمن املشروع مساكن لـ١٠,٠٠٠ شخص، وسيكون 

املشروع التنموي األقل كثافة من حيث عدد السكان مقارنة 
باملشاريع اجلديدة األساسيّة في الدولة. املساحة اخملصصة 

للمواقف حتت االرض مصممة لالستخدام العام، ولتوفير 
مساحات خضراء تزيد عن ٢٣٪ من مساحة املشروع املقترح.

كما وستقوم املدينة بوضع وتنفيذ خطط بيئيّة 
استراتيجيّة لتساعد على تخفيض استهالك الطاقة دون 
م مدينة  مَّ التأثير سلباّ على رفاهيّة أو نوعيّة احلياة. ستُصَ

الوعب وفقاّ لـ"قوانني اإلستدامة" وستستهلِك طاقة ومياه 
أقل بـ ٣٠٪.

٣١

 



هـ) مؤشر متوسط احلجم

تبني أن نسبة ما بني ٥٥٪ إلى ٦٠٪ هي من الشقق ذات 
الغرفتي نوم، وأن بني ٣٠٪ إلى ٣٥٪ هي من الشقق ذات 

الثالث غرف نوم وما بني ١٠٪ إلى ١٥٪ متثل الشقق ذات االربع 
غرف نوم وغرفة النوم الواحدة.

متوسط مساحة الشقق ذات غرفة النوم الواحدة يقدر 
بحوالي ٨٠ إلى ٨٥ متر مربع وغرفتي النوم حوالي ١٢٠ إلى 
١٣٠ متر مربع وذات الثالث غرف من ١٦٠ إلى ١٨٥ متر مربع. 

الشقق ذات الغرفتني نوم هي االكثر طلباً خاصة من قبل 
الطبقات الوسطى وذوي الدخل احملدود، لذلك جند أن معظم 

الشقق املعروضة في السوق تتكون من غرفتني نوم.

العقارات التجارية

تتكون العقارات التجارية في قطر من مساحات مكتبية 
ومحالت جتارية، وهي كالعقارات السكنية تقع حتت تأثير 

النمو االقتصادي السريع الذي تشهده الدولة مدعوماً 
مبواردها من الغاز الطبيعي. لذلك وبالرغم من التوسع 

السريع للمشاريع التجارية في قطر فإنه من غير املتوقع أن 
تفوق نسبة العقارات التجارية املعروضة عن تلك املطلوبة، 

خاصة مع ازدياد عدد السكان.

املصدر: ارنست وايونغ

ايجابيات وسلبيات االحجام اخملتلفة من الشقق السكنية

٣٢



١٨- الوضع التنافسي للشركة

إن جاذبية االستثمار في قطاع العقارات في دولة قطر وما  
يوفره من عوائد مالية  وخاصة ًبعد النمو الغير مسبوق 
واملصحوب بتضخم أسعار امتالك واستئجار العقارات 

بكافة انواعها (سكنية، ومساحات مكتبية، وجتارية، 
وفندقيّة) قد أدّت إلى دخول الكثير من املستثمرين اجلدد إلى 

هذا القطاع، مما أدّى بدوره إلى ايجاد نوع من انواع املنافسة 
في السوق العقاري في دولة قطر. هذه املنافسة قد متثّلت 
في جانب اجلودة ولم يكن لها أي تأثير ملحوظ على نواحي 

األسعار أو نسب األشغال ملا يعانيه السوق القطري  من 
رات العرض  نقص في عدد الوحدات العقاريّة. إنّ مؤشّ

والطلب ال تنبىء أنّ هذا الوضع سيتغيّر في املستقبل 
املنظور.

إنّ شركة ازدان تعتبر واحدة من الشركات القليلة التي توفر 
هذا الكم من العقارات في الدولة والتي متتاز مبواصفات 

مالئمة للتركيبة الدميوغرافية وجودة عالية وسعر مناسب. 
وقد امتازت شركة ازدان بنظرتها املستقبليّة إلى ما يتطلبه 

السوق وكانت سبّاقة ورائدة في توفير هذه املتطلبات. إن 
أحد األمثلة التي جتسد ذلك يتمثّل في مشروع مشيرب 

الذي لقي اقباالّ هائالّ فور امتامه ملا فيه من مواصفات 
تناسب التركيبة الدميوغرافية للدولة حيث أن أغلبيّة 

السكّان هم من الوافدين الذين يرغبون هذا النمط 
السكني.

إن خبرة شركة ازدان في هذا القطاع باإلضافة إلى تاريخها 
احلافل وحجم استثماراتها واستراتيجيتها املتمثلة في 

توفير العقارات التجاريّة والسكنيّة والفندقيّة بأعلى جودة 
وأنسب األسعار قد وضعها في مقدّمة الوضع التنافسي 
حيث اصبحت تعدّ احدى الشركات الرائدة في هذا اجملال، 

باإلضافة إلى أنّ حجم مشاريعها قد جعلها تتمتع بوفورات 
احلجم وهذا الشيء يفتقده غالبية منافسي الشركة 

وخاصة الصغار واجلدد منهم.
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١٩- املشاريع احلالية للشركة

يبني هذا القسم بعض املشاريع احلالية الزدان، باالضافة إلى 
التقييم السوقي لكل عقار.

نظرة عامة عن أهم املشاريع احلالية الزدان

أ) أبراج الدفنة

هو مجمع سكني عالي الرفاهية يقع في منطقة الدفنة 
في مدينة الدوحة ويتكون من ٤ ابراج تتراوح ارتفاعاتها من 

٣٥-٤٠ طابق وكذلك من ٤ إلى ٦ طوابق مبساحة بناء 
إجمالية (٣٣٥,٠٠٠ متر مربع). يشتمل املشروع على ١٢١٢ 
شقة سكنية بعضها يتكون من ثالث غرف نوم واآلخر من 

ً آخر من غرفة نوم واحدة او استوديو باجمالي  غرفتني و جزءا
مجموع الغرف ٤٣١١ غرفة  وجميعها حتتوي على أعلى 

املواصفات ألعمال التكييف املركزي ومتديدات الهاتف 
واالنتركوم والساتاليت. 

يحتوي املشروع على خدمات كثيرة ومميزة مثل املالعب 
الرياضية وبرك السباحة والنادي الصحي وقاعة متعددة 

االستعماالت باإلضافة إلى مصلى. كما سيكون به اماكن 
لبيع الطعام واملشروبات وخدمات صحية ومغسلة 

للمالبس وغيرها، مما قد يحتاج له القاطنني في األبراج. 
يتوفر في هذا اجملمع الضخم حوالي ١٥٠٠ موقف للسيارات 

خلدمة السكان . 

يحتوي املشروع على خدمات كثيرة ومميزة مثل املالعب 
الرياضية وبرك السباحة والنادي الصحي وقاعة متعددة 

االستعماالت باإلضافة إلى مصلى. كما سيكون به اماكن 
لبيع الطعام واملشروبات وخدمات صحية ومغسلة 

للمالبس وغيرها، مما قد يحتاج له القاطنني في األبراج.
 يتوفر في هذا اجملمع الضخم حوالي ١٥٠٠ موقف للسيارات 

خلدمة السكان . 

ب) مجمع مشيرب السكني

يقع مجمع مشيرب السكني بالقرب من جسر اجليده، 
ويتكون املشروع من ستة ابنية حتتوي على عدد ٨٠٣ شقة 
رة (رقم ٣ - جدول القيمة العادلة للعقارات  مفروشة مؤجّ

االستثمارية).

جـ) أبنية الهتمي

يتكون مشروع أبنية الهتمي من بنايتان حتتويان بدورهما 
على ٨٤ شقة مكونة من غرفتني نوم مفروشة بالكامل. 

وهي مؤجرة بعقود متتد من سنة إلى ثالث سنوات. 

د) مجمع فيالت الزبارة

يتكون مجمع فيالت الزبارة من ١٩٠ فيال ١٤ منها ذات ٤ 
غرف نوم، ١٧٦ منها ذات ٣ غرف نوم مبساحات مختلفة. وقد 

مت بناء اجملمع في عام ٢٠٠٠ ويحتوي على مالعب رياضية 
مختلفة وبرك للسباحة وسوق جتاري (سوبرماركت)، وجامع 

وأمن على مدى ٢٤ ساعة.
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املوقع

بن محمود
أم غوالينا ١
مشيرب
بن درهم
أم غوالينا ٢
فيالت الزبارة
الهتمي
مشيرب
مشيرب
بن محمود
دحيل
الغرافة
ام غوالينا
الدوحة اجلديدة
الدوحة اجلديدة
عبدالعزيز
مشيرب
الدفنه
الغانيم
الوكرة
الوكرة
الغرافة
الغرافة
الغرافة
الغرافة
دحيل
الغامن الكبير
أعمال حتت اإلنشاء

Total

ملخص عن املشروع

٣ أبنية  ٤٣ شقة
٢٣ بناية ٣٢٢ شقة
٦ أبنية ٨٠٣ شقة
بناية مكونة من ١٤ شقة
٣ أبنية ١٦٨ شقة
١٩٠ فيال
بنايتان ١٦٨ شقة
٣ أبنية ١٦ شقة ١٦ محل
٨ محالت ومكتبان
١٥ بناية ٢٩٠ شقة
فلل مت تأجيرها إلى احلكومة القطرية
فلل مت تأجيرها إلى احلكومة القطرية
مكاتب
٤ أبنية ١٢٨ شقة
بنايتان ٢٩ شقة
بنايتان ١٤٠ شقة
بناية جتارية وبنايتان سكنيتان
٤ أبراج سكنية ١٢١٢ وحدة سكنية
أرض
أرض
أرض جملمع جتاري
أرض جملمع جتاري
أرض
أرض
أرض
مركز جتاري من طابقني
أرض
-

مفروش / غيرمفروش 

غير مفروش
غير مفروش

مفروش
غير مفروش
غير مفروش
غير مفروش

مفروش
مفروش

غير مفروش
غير مفروش
غير مفروش
غير مفروش
غير مفروش
غير مفروش
غير مفروش

مفروش
مفروش
مفروش

غير مفروش
-
-
-
-
-
-
-
-
-

املساحة
(متر/مربع)

٣,٦٧١
١٣,٣٠٩
١٤,٣٧٩

٦٥٠
٥,٢٩٩

٦٧,٥٣٦
٤,٠١٥
١,٧١٧

٤٠٩
١١,٣٠٠
٦٨,٠٥١
٤٠,٢١٨

١,٣١١
٣,٩٥٧
٢,٢٠٤
٣,٨١٥
٤,٥١٧

٣٠,٢٦٦
٨٨٤

١١٠,٦٧٥
٨٢,٠٠٠
٦٦,٠٤٦

١,٨٥٥
٩,٥٢١
١,٠٥٣
٣,٩٩٥
٤,٥٧٧

-

٥٥٧,٢٣٠ 

قيمة املشروع املقدر
*(الف ريال قطري)

٤٢,٠٠٠
١٨١,٤٤٤
٥٧٧,٨٠٩

٨,٨٢١
٧٩,٨٢٩

٢٤١,٤٠٧
١٠٨,٥٠٠

٢٧,٦٢٣
٧,٩٢٤

١٦٥,١٦٠
١٤٩,٠٦٠

١٩,٣٧٥
٣٨,٠٤٣
٨١,٢٤٢
٢٤,٦٧٧
٨٧,٨٥٧

٢٤٠,٦٨٥
١,٦٦١,١٧٥

١١,٤١٨
٢٣٨,٢٦١

٧٩,٤٣٨
٣٧٦,٧٨٧

٣,٩٩٣
٢٠,٤٩٧

٢,٣٤٤
٣٢,٢٥٢
٥٩,١٢٠

٤٤,١١٩**

  ٤,٦١٠,٨٥٨

*ان هذا التقييم قد أعد من قبل شركة الزيني للتجارة واملقاوالت وميثل القيمة السوقية كما هي بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١. ولقد اعدتها شركة الزيني للتجارة واملقاوالت بناءً على اإليرادات السنوية املتوقعة من العقارات، كما اخذت بعني االعتبار التوقعات بالنسبة للمستوى االقتصادي العام.

القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

يوضح اجلدول التالي مشاريع شركة ازدان احلالية (االستثمارات العقارية كما بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١):
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٢٠- املشاريع املستقبلية للشركة

يبني هذا القسم بعض مشاريع ازدان املستقبلية.

نظرة عامة عن بعض أهم املشاريع املستقبلية الزدان

أ) مجمع الغرافة التجاري ١

يقع هذا اجملمع في منطقة الغرافة في مواجهه مجمع 
الالند مارك بنسبة ٦٠ ٪ من مساحة البناء مخصصة 
لاليجار، إما كمطاعم او محالت بيع بالتجزئة أوأماكن 

للتسلية والترفيه باالضافة إلى نسبة ١٠ ٪ ضمن مساحة 
مفتوحة للتخزين. الهدف من انشاء هذا اجملمع هو توفير 
مكان يجمع ما بني التسلية والترفيه واملطاعم املتنوعة 

واحملالت اخملتلفة ضمن اطار شرقي واجواء متنوعة. كما ان 
السينما ذات االبعاد الثالثية سوف تكون مركز جذب 

لسكان منطقة الشرق االوسط. كونه يحوي على ١٠ 
شاشات عرض ومنطقة مخصصة لالطفال ومطاعم 

مختلفة ومميزة ومحالت عاملية متنوعة مبوازنة  تقديرية 
بحوالي ٥٠٠ مليون ريال قطري.

ً من تطوير مجمع جتاري ضخم  يعتبر مجمع الغرافة جزءا
على بداية طريق الشمال واملكون من ٤ مجمعات جتارية 

رئيسية وهي( مجمع الغرافة ،مجمع الالند مارك، الكارفور، 
واللولو هايبر) مبساحة اجمالية ٤٠٠,٠٠٠ متر مربع من 

اخلدمات التجارية اخملتلفة ومحالت التجزئة واملطاعم 
واماكن للتسلية وخدمات اخرى متنوعة، باالضافة إلى 

املكاتب وموتيل بناء سكني متطور . يحتوي هذا اجملمع ايضاً 
على مدينة العاب مائية خارجية مبا فيها من تنوع وخدمات. 

كما ويحتوي على موقف سيارات دون سطح االرض 
واملصمم بحيث يسمح باملرور والدخول جلميع املرافق اخلاصة 

باجملمع، وكما انه يسمح بابقاء املناطق اخلضراء بني مرافق 
اجملمع لتكون متنزها للعامة والتي تغطي نسبة ٢٠ ٪ من 
ـُال من  اجمالي مساحة االرض التي يقام عليها كون ان ك

مجمع الغرافة والالند مارك وباقي االسواق تتبع ملالك واحد 
مما يخلق تواؤم وتكامل كامل فيما بينها ويعطيها درجة 

عالية من التميز بكامل االصعدة . 
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ب) مجمع الوكرة التجاري

مت تصميم مجمع الوكرة على اساس عملية تواصل بني 
االفراد التي متر به وبني االفراد التي متر بجانبه، وبحيث يخلق 
جتانس مثير بني الضوء وانعكاساته وبني ما هو خارجه وما 

هو في الداخل. هذا االبداع في التصميم املعماري والذي 
يعكس عبق التاريخ ويعكس مفهوم جديد ملثل هذه 

اجملمعات التجارية ويظهر عالقة جديدة ما بني عالم العمارة 
الواسع واالستعماالت اليومية، ولهذا فان هذا املشروع 

يشكل نقطة تقاطع حضاري ما بني اشكال االصالة 
العربية القدمية منذ بدء املسيرة وبني  تصميم  انقلب على 
االفكار املتداولة . يقع املشروع في منطقة الوكرة، ويحتوي 

على مناطق عامة ومحالت مختلفة ومطاعم وأماكن 
للترفيه ومناطق خدمات.

مجمع الوكرة يقدم محالت مختلفة وأماكن ترفيه وأماكن 
لتناول الطعام كالً مستقل بخدماته ولكن بضيافة مميزة 
 ً تلفت النظر من عدة جوانب متنوعة وتعطيه طابعا مميزا

عن باقي فئاته.
 

ج) مجمع الوكرة السكني

إن ازدان حالياً بصدد تطوير مجمع سكني كبير في مدينة 
الوكرة من املتوقع اكتمال مراحله في عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩. 

ً بالتراث القطري من ناحية  كما سيكون البناء متأثرا
التصميم والديكور مع مراعاة أحدث أساليب البناء 

والرفاهية.

سيكون باستطاعة مجمع الوكرة السكني استيعاب 
حوالي ٥,٠٠٠ نزيل. كما سيكون للمجمع عدة جتهيزات 

رفاهية مثل نادي صحي، برك سباحة ومالعب رياضية 
مختلفة.

هـ) تطوير العقارات احلالية
 

ازدان مهتمة بتطوير ورفع مستوى اجملمعات السكنية 
القائمة لترتقي مع حاجات السوق ومتطلباته بتحويلها 

إلى فنادق او شقق فندقية والذي سوف يعكس التوجه 
اجلديد للشركة، ولهذا فانه من املتوقع ان ما يقارب من 

٥٠٠٠ وحدة (٤ جنوم او ٣ جنوم من الغرف الفندقية واالجنحة 
والشقق الفندقية) سوف تتوفر من هذا املنطلق، وتشتمل 

هذه الوحدات على خدمات متنوعة من توفير الطعام 
والشراب وكذلك توفير القاعات متعددة االستخدام والنوادي 

الصحية وبرك السباحة وغيرها وعلى اعلى مستويات 
اجلودة . 
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* ان بيان الدخل لعام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ هو جملموعة ثاني بن عبداهللا لالسكان. وقد مت فصل شركة ازدان عن اجملموعة في بداية عام ٢٠٠٦، علما بأن أكثر من ٩٥٪ من ايرادات االيجارات في عام ٢٠٠٥ كانت تخص شركة ازدان. ان 
البيانات املالية لسنة ٢٠٠٤ ال تتضمن ربح اعادة تقييم العقارات الناجت عن تغيير السياسة احملاسبية للشركة.

** بيانات الدخل لألشهر التسع املنتهية في شهر سبتمبر ٢٠٠٧ غير مدققة أو مراجعة من قبل مدقق خارجي، وإمنا هي على مسؤولية الشركة.

 بيان الدخل
٢١- البيانات واملؤشرات املاليّة

ً - البيانات املاليّة (٢٠٠٤ – ٢٠٠٧/٩/٣٠): أوال
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االجتاهات األساسية لبيانات الدخل

يبني فيما يلي االجتاهات العامة  والتغييرات في بنود قائمة 
الدخل:

١) ايرادات االيجار

قد زادت إيرادات اإليجار مما كانت عليه في عام ٢٠٠٥ (١٠٤,٩ 
مليون ريال قطري) لتبلغ ٣٦١,٦ مليون ريال قطري في 

السنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ ( بترجيح سنوي بلغ 
٢٥٦,٦ مليون ريال قطري). السبب الرئيسي في هذه الزيادة 
كان اكتمال مشروع ابراج الدفنة والتي مت تأجيرها لأللعاب 
اآلسيوية في الدوحة في الربع األخير من عام ٢٠٠٦، والتي 

بلغت ايراداتها حوالي ٢٢٥ مليون ريال قطري. ان ارتفاع 
ايرادات االيجار خالل التسع شهور االولى من عام ٢٠٠٧ 

مقارنة بـ ٢٠٠٥ كسنة أساس يعود لتأجير عدد كبير من 
الشقق في ابراج الدفنة كشقق فندقية بعد انتهاء االلعاب 
اآلسيوية، والبدء بتأجير مشاريع أخرى كانت قيد اإلنشاء في 

نهاية عام ٢٠٠٥، اضافة إلى ارتفاع املستوى العام ألسعار 
اإليجارات. 

٢) مصاريف التشغيل

لقد تكونت مصاريف التشغيل من عمولة سماسرة، 
مصاريف فرز أراضي وأجور تقييم عقارات بنسب ٢٤٪، و١٦٪، 

و١٣٪ على التوالي في سنة ٢٠٠٦.

٣) أرباح بيع وإعادة تقييم العقارات

وهي متثل بأغلبيتها مكاسب من إعادة تقييم العقارات 
االستثمارية. خالل عام ٢٠٠٦، وقد قامت الشركة بتغيير 

سياستها احملاسبية بخصوص تقييم العقارات 
االستثمارية، واتبعت مبدأ القيمة العادلة ونتيجة لذلك فإن 

قائمة الدخل تتضمن أرباح عملية التقييم جراء اعادة 
تقييم االستثمارات العقارية من قبل مقيّم مستقل.

٤) املصاريف اإلدارية والعمومية

إنَّ ٧,٧ مليون ريال قطري أي ما نسبته ٧٣٪ من إجمالي 
املصاريف اإلدارية والعمومية لعام ٢٠٠٥ متثل مصاريف 

شخصية لسعادة الشيخ ثاني بن عبداهللا آل ثاني وتخص 
الزكاة املدفوعة. املصاريف االدارية والعمومية للسنوات 

االخرى لم تتضمن مثل هذه املصاريف.

اما بالنسبة إلى ارتفاع املصاريف اإلدارية خالل التسعة 
أشهر االولى من عام ٢٠٠٧ فيعود إلى تكبد الشركة رسوم 

حتويل ملكية عقارات تابعة لها بلغت حوالي ١٠ ماليني ريال 
قطري.
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األصول
األصول غير املتداولة

عقارات وآالت ومعدات
العقارات االستثمارية

االستثمار في الشركات الزميلة
االستثمارات املتاحة للبيع

تكاليف متويل إسالمي مؤجلة

أصول متداولة
البضائع

الذمم املدينة وأرصدة مدينة اخرى
أرصدة لدى البنوك ونقدية

تكاليف متويل إسالمي مؤجلة – اجلزء املتداول

إجمالي األصول

حقوق املساهمني واملطلوبات
رأس املال واإلحتياطيات

رأس املال
اإلحتياطي القانوني

األرباح احملتجزة
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

حساب جاري الشركاء
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٩٢٥
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٩٩٧
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٢٠٠
١٠٠

١١٢,٤١٤
١,٩٦٥,٢٧٩
٦٤٦,٤٢١

٢,٧٢٤,٤١٥

٢٠٠٤*
مدققة

* ٢٠٠٥ أ
مدققة

٢٧,٠١٤
٤,٥٦٦,٧٣٩

-
-
-

٤,٥٩٣,٧٥٣

٦٣
٢٠,٦٨٦
٣,٤٧٢

-
٢٤,٢٢١

٤,٦١٧,٩٧٤

٢٠٠
١٠٠

٤,٥٦٨,٧٣٩
-
-

٤,٥٦٩,٠٣٩

٢٠٠٦
مدققة

٨٨,٠٧٨
٤,٦١٠,٨٥٨

-
-
-

٤,٦٩٨,٩٣٦

٦٤٣
٤٥,١١٧
٣,٨٥٩
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١٤٧,٧٣٨
-
-

٤,٧١٦,٧٧٧

٢٠٠٧/٣٠/٩**
غير مدققة

٣١ ديسمبر

القيم بآالف الرياالت القطرية

امليزانيّة العموميّة
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املطلوبات غير املتداولة
إجاره

مرابحة
إيرادات مؤجلة

أوراق دفع
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

املطلوبات املتداولة
إجاره

مرابحة
ذمم دائنة وارصدة دائنة اخرى

ايرادات مؤجلة

إجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات

٤٠٧,١٤٥
٢٠,٤٤٩

١٧٩,٦٣٥
٤,١٣٣

٥٥٦
٦١١,٩١٨

٧٥,٩٨٥
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٥٠,٨٣٢
٢٠,١٣٠
٢٨,٤٤٦
٢٢,٥٩٦

١٢٢,٠٠٤

٣,٤٠٩,٠٣٥

-
-
-

٨٨٢
١٩٢

١,٠٧٤

-
-

٤٤,٨٣٣
٣,٠٢٨

٤٧,٨٦١

٤,٦١٧,٩٧٤

-
-
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٢٥١
٢٥١

-
-

٣١,٥٢٧
-

٣١,٥٢٧

٤,٧٤٨,٥٥٥

* إن امليزانية التاريخية لسنة ٢٠٠٤ وسنة ٢٠٠٥ هي جملموعة ثاني بن عبد اهللا لإلسكان، والتي مت تغيير اسمها الحقاً عام ٢٠٠٦ لتصبح شركة إسكان العقارية (ذات مسؤولية محدودة) والتي 
تغيرت الحقاً عام ٢٠٠٧ إلى شركة ازدان العقارية ش.م.ق. إن البيانات املالية لسنة ٢٠٠٤ ال تتضمن ربح اعادة تقييم العقارات الناجت عن تغيير السياسة احملاسبية للشركة.

ان انخفاض قيمة األصول بني سنة ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ (خالل الفترة التحويلية للشركة) كان بسبب حتويل استثمارات األسهم جملموعة ثاني بن عبداهللا لالسكان إلى شركة منفصلة تسمى شركة 
تداول القابضة.

** بيانات امليزانية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧ غير مدققة أو مراجعة من قبل مدقق خارجي، وإمنا هي على مسؤولية الشركة.
قد حتدث فروقات غير جوهرية عند جمع األرقام بسبب عمليات التقريب. 

٤١

٢٠٠٤*
مدققة

* ٢٠٠٥ أ
مدققة

٢٠٠٦
مدققة

٢٠٠٧/٣٠/٩**
غير مدققة

٣١ ديسمبر

القيم بآالف الرياالت القطرية



حتليل امليزانية العمومية

١) العقارات واآلالت واملعدات

إن سبب انخفاض رصيد العقارات واآلالت واملعدات في سنة 
٢٠٠٦ باملقارنة مع سنة ٢٠٠٥ هو حتويل و استبعاد أصول 

بصافي قيمة دفترية بلغت ٦٤٤٫٣ مليون ريال قطري مقابل 
إضافات بقيمة ٣٣٩٫٥ مليون ريال قطري. معظم التحويالت 
واإلضافات في األصول حدثت في بند املشاريع قيد اإلنشاء، 

حيث يتم حتويل املشاريع حتت اإلنشاء إلى العقارات 
االستثمارية عند إمتامها.

٢) العقارات االستثمارية

لقد خضعت العقارات االستثمارية إلى إضافات بقيمة 
٦٥٧٫٢ مليون ريال قطري واستبعادات بقيمة ١,٣٠٥ مليون 
ريال قطري. كما خضعت إلى حتويالت بقيمة ٥٧٩٫٨ مليون 
ريال قطري من املشاريع قيد اإلنشاء، باإلضافة إلى حتويالت 

بقيمة ٩٣٧٫٨ مليون ريال قطري إلى اجملموعة الدولية 
لإلسكان. أما القيمة السوقية العادلة فقد زادت مبقدار 

٢,٩٠٤٫٨ مليون ريال قطري.

٣) استثمارات متاحة للبيع

مت حتويل جميع االستثمارات املتاحة للبيع إلى اجملموعة 
الدولية لإلسكان في عام ٢٠٠٦. قد مت الحقاً حتويل 

االستثمارات املتاحة للبيع من اجملموعة الدولية لإلسكان 
إلى مجموعة التداول القابضة بعد تأسيس األخيرة.

٤) تطور رأس املال وحقوق املساهمني

إن التغيير في حقوق املساهمني قد نتج عن عدة عوامل 
أهمها كان تغيير سياسة الشركة فقد قامت الشركة 

خالل سنة ٢٠٠٦ بتغيير سياستها احملاسبية املتعلقة 
بتقييم العقارات االستثمارية، حيث كانت الشركة تدرج 

العقارات االستثمارية بالتكلفة متضمنة تكاليف املعاملة 
بعد خصم االستهالك املتراكم وأي انخفاض في القيمة، إال 

ً من ١ يناير ٢٠٠٦ فقد مت تقييم جميع العقارات  أنه وابتداءا
االستثمارية بالقيمة العادلة، حيث بلغ إجمالي املكاسب 

الناجتة عن إعادة التقييم مبلغ ٤,٩٠٢٫٥ مليون ريال قطري مت 
احتسابها بناء على تقييم مثمن مستقل. مت إدراج هذه 

املكاسب في الفترات املالية التي نتجت خاللها.باإلضافة 
إلى فصل اإلستثمارات املتاحة للبيع وحتويلها إلى شركة 
اجملموعة الدولية لالسكان. قامت الشركة بهذا التغيير 

بهدف حتسني عرض البيانات املالية، إضافة إلى تطبيق منوذج 
القيمة العادلة حتت املعيار احملاسبي الدولي رقم ٤٠ املتعلق 

بالعقارات االستثمارية. خالل عام ٢٠٠٧، قامت الشركة 
بزيادة رأسمالها من ٢٠٠,٠٠٠ ريال قطري إلى ٤,٥٦٩ مليون 

ريال قطري عن طريق حتويل الفارق من األرباح احملتجزة. فيما 
يلي بيان التغييرات في حقوق املساهمني:

٤٢



قائمة التغيرات في حقوق املساهمني 

٤٣



     ( ) 

قائمة التغيرات في حقوق املساهمني (تتمة)

٤٤



* يبني اجلدول بيانات األرصدة لسنة ٢٠٠٤ 
ولسنة ٢٠٠٥ جملموعة ثاني بن عبد اهللا 

لإلسكان، والتي مت تغيير اسمها الحقاً عام 

٢٠٠٦ لتصبح شركة إسكان العقارية (ذات 

مسؤولية محدودة) والتي تغيرت الحقاً عام 

٢٠٠٧ إلى شركة ازدان العقارية ش.م.ق.  إن 

البيانات املالية لسنة ٢٠٠٤ ال تتضمن ربح 

اعادة تقييم العقارات الناجت عن تغيير 

السياسة احملاسبية للشركة.

**البيانات املالية كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧  
غير مدققة أو مراجعة من قبل مدقق خارجي، 

وإمنا هي على مسؤولية الشركة.

كما هو مبني في بيان التدفقات النقدية 

أعاله، حتقق شركة ازدان من خالل انشطتها 

التشغيلية تدفقات نقدية قوية من عملياتها 

(خاصة اإليجارات)، والتي تعكس القدرة 
املالية للشركة وعملياتها.

بيان التدفقات النقدية

٤٥



ثانياً - املؤشرات املالية

* إن الشركة خالل أعوام ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦ 
كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، وحتولت في 

عام ٢٠٠٧ لتصبح شركة مساهمة قطرية.
** لم يتم احتساب املؤشر لهذه الفترات بسبب 
ان صافي الربح لألعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ يشمل ارباح 

اعادة التقييم الناجت عن التغيير في السياسة 
احملاسبية و حيث ان اعادة التقييم تتم عادة في 

نهاية السنة املالية لم تتضمن نتائج الفترة 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧ مثل هذه االرباح. و 

كذلك لم تتضمن نتائج سنة ٢٠٠٤ ارباح اعادة 
التقييم للعقارات االستثمارية حيث ان التغير في 

السياسة احملاسبية مت تطبيقه على االرصدة 
االفتتاحية لعام ٢٠٠٥ دون اعادة اصدار للبيانات 

املالية لعام ٢٠٠٤ مما يجعل احتساب هذه 
املؤشرات مضلل اذا ما قورنت بالفترات االخرى. 

± مت توزيع أرباح خالل عام ٢٠٠٦ بقيمة 
٤٩٥,٣٨٣,٢٤٢ ريال قطري نتيجة فصل شركة 

ازدان عن اجملموعة في بداية عام ٢٠٠٦، علما بأنه 
لم يتم توزيع أي أرباح في عام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥. 

٤٦



٢٢- التغيرات في السياسات احملاسبية
 

قامت الشركة خالل سنة ٢٠٠٦ بتغيير السياسات 
احملاسبية املتعلقة بتقييم العقارات االستثمارية ، حيث 

كانت الشركة تدرج العقارات االستثمارية بالتكلفة 
متضمنة تكاليف املعاملة بعد خصم االستهالك املتراكم 
ً من ١ يناير ٢٠٠٦ مت تقييم  وأي انخفاض في القيمة. ابتداءا

جميع العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة ، حيث بلغ 
إجمالي املكاسب الناجتة من إعادة التقييم مبلغ 

٤٫٩٠٢٫٥٣٤٫٥١٥ ريال قطري مت احتسابها بناء على تقييم 
شركة الزيني للتجارة والعقارات ذ.م.م ، وهو مقيّم معتمد 

لدى جهات رسمية عدة ومتخصص في تقييم مثل هذا 
النوع من العقارات، حيث مت إعداد التقييم بناءً على الدخل 

السنوي للعقارات االستثمارية والتوقعات بالنسبة 
للمستوى االقتصادي العام. مت إدراج هذه املكاسب في 

الفترات املالية التي نتجت خاللها. قامت الشركة بهذا 
التغيير بهدف حتسني عرض البيانات املالية ، إضافة إلى 
تطبيق منوذج القيمة العادلة واملوصى به حسب املعيار 
احملاسبي الدولي رقم ٤٠ املتعلق بالعقارات االستثمارية.

تأثير التغير في السياسة احملاسبية:
نتج عن التغير في السياسة احملاسبية األمور التالية:

١) نتيجة لتقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة ، 
وحسب متطلبات املعيار احملاسبي الدولي رقم ٤٠ ، لم يتم 

احتساب استهالك للعقارات االستثمارية لسنة ٢٠٠٦ ، 

٤٧

وبلغت صافي املكاسب الناجتة عن التغير في القيمة 
العادلة لسنة ٢٠٠٦ مبلغ ٢٫٩٠٤٫٧٩٨٫٧١٤ ريال قطري والتي 

مت إدراجها في بيان الدخل.

(٢) مت تعديل األرقام املقارنة لسنة ٢٠٠٥ لتتضمن صافي 
املكاسب الناجتة عن التغير في القيمة العادلة والبالغة 

٨٧٧٫٣٤٧٫٤٥١ ريال قطري ، والتي مت إدراجها في بيان الدخل.

(٣) مت تعديل رصيد األرباح املدورة كما في ١ يناير ٢٠٠٥ 
لتتضمن صافي املكاسب الناجتة من التغير في القيمة 

العادلة والبالغة ١٫١٠٩٫٨٤٥٫٧٨٥ ريال قطري.

(٤) مت إعادة مصروف االستهالك لسنة ٢٠٠٥ واملتعلق 
بالعقارات االستثمارية إلى أرباح تلك السنة حيث بلغت 

٢٢٫٧٣٧٫٧٤٠ ريال قطري نتيجة العتماد القيمة العادلة 
ألدراج العقارات االستثمارية.

(٥) مت تعديل األرباح واخلسائر الناجتة من عمليات االستبعاد 
واإليجارة للعقارات االستثمارية لتتضمن املكاسب الناجتة 
من التغير في القيمة العادلة لهذه العقارات ، مما نتج عن 

ذلك انخفاض أرباح بيع عقارات استثمارية لسنة ٢٠٠٥ 
مببلغ ١٢٨٫٥٤٥٫٧٣٩ ريال قطري.



٢٣- تعهدات وتواقيع ذوي العالقة

٤٨

 



٢٣- تعهدات وتواقيع ذوي العالقة

شهادة مراقب احلسابات

٤٩



 

٥٠

٢٣- تعهدات وتواقيع ذوي العالقة

شهادة املستشار القانوني



٢٤- القيمة العادلة لسهم شركة ازدان العقارية 
ش.ق.م

املقدمة

بشكل عام ، ميكن تقسيم طرق تقييم الشركات إلى ثالثة طرق 
رئيسية :

١- طريقة صافي قيمة األصول

٢- طريقة السوق

٣- طريقة الدخل 

اسلوب التقييم

مبا أنّ عمليات شركة ازدان العقارية تعتمد بشكل أساسي على 
العقارات اإلستثمارية ؛ فإن طريقة صافي قيمة األصول ، هي 

الطريقة األنسب لتقييمها.

طريقة صافي قيمة األصول

بحسب طريقة صافي قيمة األصول ، أو طريقة صافي األصول 
املعدّلة ، أو طريقة القيمة اجملزّأة ؛ تبنى قيمة الشركة على األصول 
الثابتة واملالية واألصول األخرى احملدَّدة بحيث تتم "تصفية" قيمة 

هذه األصول من القيمة التقديرية لكل اخلصوم احلالية واملتوقّعة ؛ 
ّثل  ّا يعطي داللة عن قيمة حقوق املساهمني والتي ، بدورها ، مت مم

القيمة العادلة للشركة . 

 ً إن صافي قيمة األصول لشركة ازدان العقارية هي ٤,٥٦٩ مليون رياال
قطرياً كما هو مبني في امليزانية املدقّقة من قبل ارنست ويونغ لعام 

٢٠٠٦. بناءً على ما تقدم، بلغت القيمة العادلة للسهم الواحد مبلغ 
١٠ رياالت قطرية احتسبت على أساس قيمة حقوق املساهمني 

البالغة ٤,٥٦٩ مليون رياالً قطرياً وعدد األسهم املصدرة البالغ عددها 
٤٥٦,٩ مليون سهم .

تكون رأس املال

قامت الشركة خالل عام ٢٠٠٧ بزيادة رأس مالها ليتناسب مع زيادة 
حجم نشاطاتها وتوسعها وذلك عن طريق رسملة األرباح املدورة 
وحتويل االحتياطات إلى رأس املال ليبلغ ٤,٥٦٩,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري

أهم االفتراضات

لقد مت تقييم جميع العقارات اإلستثمارية اخلاصة بالشركة من قبل 
شركة الزيني للتجارة والعقارات بناءً على اإليرادات السنوية 

املتوقعة من العقارات كما اخذت بعني االعتبار التوقعات بالنسبة 
للمستوى االقتصادي العام لدولة قطر.

 
يتضمن اجلدول في الصفحة التالية تقييم الزيني لعقارات شركة 

ازدان كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦

٥١



القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لشركة ازدان كما بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦، كما مت تقديره من قبل شركة الزيني.
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قيمة املشروع املقدر
(الف ريال قطري)*

املساحة (متر/مربع) مفروش/غير مفروش ملخص عن املشروع املوقع الرقم

 ان هذا التقييم قد أعد من قبل شركة الزيني للتجارة واملقاوالت وميثل القيمة السوقية كما هي بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٣١. ولقد اعدتها شركة الزيني للتجارة واملقاوالت بناءً على اإليرادات السنوية املتوقعة من العقارات، كما اخذت بعني االعتبار*
 التوقعات بالنسبة للمستوى االقتصادي العام. ان االختالف بني القيمة العادلة للعقارات وفقا لهذا الكشف والكشف الوارد سابقا في صفحة ٣٦ من هذه النشرة يعود الى ان األخير تضمن قيمة األعمال حتت االنشاء املقدرة ب٤٤٫١ مليون

   .ريال قطري و املتعلقة بابراج الدفنة واملسجلة بتكلفتها التاريخية بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٧

٥٢

اجملموع



القيمة العادلة لسهم شركة ازدان العقارية ش.م.ق

٥٣



  

٥٤

تقييم شركة الزيني للتجارة والعقارات ذ.م.م. لعقارات شركة ازدان 
ش.م.ق
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