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السادة المساهمني لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمجموعة إزدان القابضة

ـاء
يتشــرف مجل ــس إدارة مجموع ــة إزدان القابض ــة (ش.م.ق.ع) بدع ــوة الس ــادة المس ــاهمني إل ــى حض ــور اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة العادي ــة المقــرر عق ــده ي ــوم األح ــد المواف ــق 2019/4/21م عن ــد( )04:30الس ــاعة الرابع ــة والنص ــف مس ـ ً
بفن ــدق إزدان ب ــاالس ،وف ــي ح ــال ع ــدم اكتم ــال النص ــاب القانون ــي ،فيح ــدد ي ــوم األح ــد المواف ــق  2019/4/28ف ــي نف ــس الم ــكان والتوقي ــت كموع ــدٍ ث ــان ٍ لالجتم ــاع ،وفيم ــا يل ــي ج ــدول االجتم ــاع:
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م:
1 .1سماع كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة ومناقشة تقري�ر مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2019م.
2 .2مناقشة تقري�ر مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
3 .3مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليها.
4 .4مناقشة توصية مجلس اإلدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.
5 .5مناقشة تقري�ر الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام  2018واعتماده.
6 .6إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
7 .7انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات قادمة عن الفرتة الممتدة من العام  2019وحتى العام .2022
8 .8الموافقة على تعي�ي مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية  2019وتحديد أتعابه.
ونوجه عناية السادة المساهمني إلى ما يلي:
•يج ــب عل ــى المس ــاهمني أو وكالئه ــم الحض ــور إل ــى م ــكان االجتم ــاع قب ــل الموع ــد المح ــدد بس ــاعة واح ــدة عل ــى األق ــل إلتم ــام إج ــراءات التس ــجيل ولتنظي ــم كش ــوفات بأس ــماء الحض ــور وع ــدد األس ــهم الت ــي يحمله ــا كل
منه ــم.
•يج ــوز التوكي ــل ف ــي حض ــور اجتم ــاع الجمعي ــة العام ــة بشــرط أن يك ــون الوكي ــل مس ــاهم ًا ،وأن يك ــون التوكي ــل خاص ـ ًا وثابت ـ ًا بالكتاب ــة ،وال يج ــوز للمس ــاهم توكي ــل أح ــد أعض ــاء مجل ــس اإلدارة ف ــي حض ــور اجتماع ــات الجمعي ــة
العام ــة نياب ــة عن ــه ،وف ــي جمي ــع األح ــوال ال يج ــوز أن يزي ــد ع ــدد األس ــهم الت ــي يحوزه ــا الوكي ــل به ــذه الصف ــة عل ــى ( )% 5م ــن أس ــهم رأس م ــال الشــركة.
•فيما عدا األشخاص المعنوية ،ال يجوز أن يكون ألحد المساهمني عدد من األصوات يجاوز ( )% 25من عدد األصوات المقررة لألسهم الممثلة في االجتماع.

كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة
المساهمون الكرام ،،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
باألصالـــة عـــن نفســـي وبالنيابـــة عـــن األخـــوة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة يســـعدني أن أعـــرض لكـــم التقريـــ�ر
الســـنوي لمجموعـــة إزدان القابضـــة لعـــام .2018
لق ــد كان الع ــام  2018مليئ ــا بالتحدي ــات الت ــي واجهته ــا الس ــوق العقاري ــة والمش ــهد االسـ ـت�ثماري ف ــي
قطـــر إال أنـــه وبفضـــل اهلل تعالـــى وقـــوة ومتانـــة االقتصـــاد القطـــري والرؤيـــة والتوجيهـــات الحكيمـــة
لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي – أمــر البــاد المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه ،والدعــم
غـــر المحـــدود مـــن القيـــادة الرشـــيدة فـــي البـــاد لجميـــع القطاعـــات االســـت�ثمارية واإلنتاجيـــة حققـــت
الم ــاءة و االس ــتقرار والنم ــو ف ــي جمي ــع القطاع ــات االقتصادي ــة ف ــي الدول ــة.
وكم ــا يتض ــح م ــن تقري ـ�ر البيان ــات المالي ــة للمجموع ــة ع ــن ع ــام  2018فق ــد حقق ــت المجموع ــة أرباح ـ ًا بلغ ــت
 434ملي ــون ري ــال ،مقاب ــل صاف ــي الرب ــح  1.693ملي ــون ري ــال قط ــري للع ــام  .2017كم ــا بل ــغ العائ ــد عل ــى
الس ــهم  0.16ري ــاالً قطريــ ًا مقاب ــل العائ ــد عل ــى الس ــهم  0.64ري ــاالً قطريــ ًا للع ــام . 2017

وت�تطل ــع المجمــــــ ــوعة لــتـــوســـعــــ ــة مـحـفـظـتـهــــــــ ــا االســت�ثمارية والعقاري ــة حي ــث نأم ــل أن تس ــاهم ه ــذه
التوســعات اإلضافيــة فــي توفــر الوحــدات الســكنية الالزمــة الســتضافة وفــود كأس العالــم  ، 2022ومــن
ه ــذا المنطل ــق اس ــتطاعت المجموع ــة بفض ــل اهلل تعال ــى اســت�كمال تش ــغيل ع ــدد كب ــر م ــن المش ــروعات
القائم ــة م ــن أهمه ــا مش ــروع واح ــة إزدان ال ــذي يض ــم  9.346وح ــدة عقاري ــة .
وفــي الختــام ال يفوتنــي فــي هــذا المقــام أن أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلــى مقــام حضــرة
صاح ــب الس ــمو الش ــيخ /تمي ــم ب ــن حم ــد آل ثان ــي أم ــر الب ــاد المف ــدى حفظ ــه اهلل ورع ــاه عل ــى تش ــجيعه
ودعم ــه ورعايت ــه الكريم ــة للقط ــاع الخ ــاص .
كمــا نعــر عــن تقديرنــا للســادة المســاهمني علــى دعمهــم  ،ولعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم  ،كذلــك نقــدم
الش ــكر لجمي ــع العامل ــن ف ــي المجموع ــة والذي ــن كان ه ــذا األداء الطي ــب ثم ــرة لجهوده ــم وإخالصه ــم
وتفانيه ــم ف ــي العم ــل.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

د .خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمرب 2018

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2018

2018

2017

الف ريال قطري

الف ريال قطري

2018

2017

الف ريال قطري

الف ريال قطري

العمليات المستمرة
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

23,562

371,120

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

196,349

225,100

المخزون

28,061

22,265

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,316,717

2,470,953

شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

1,425,613

1,425,907

است�ثمارات عقارية

43,863,571

43,819,785

ممتلكات ومعدات

797,641

832,413

إجمالي الموجودات

49,651,514

49,167,543

إي�رادات إي�جارات

1,319,285

إي�رادات تشغيلية أخرى

1,481,684

54,883

58,023

المصاريف التشغيلية

()307,000

()374,767

األرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية

1,067,168

1,164,940

124,055

241,848

حقوق الملكية

-

177,777

صافي أرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

-

500,221

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي أرباح من بيع شركات مست�ثمر فيها بطريقة

الحصة من نتائج في شركات مست�ثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية وشركة المشروع

102,083

141,354

االنخفاض في قيمة است�ثمارات في شركات مست�ثمر

-

()162,194

(معيار المحاسبة الدولي رقم )39

-

()67,487

الخسارة من استبعاد شركات تابعة

1,293,306

()33,895
1,962,564

ربح من التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية

7,702
()835,545
()195,349
()41,056
()23,881
()33,895

457,276
241,286
()709,620
()244,112
()15,596

فيها بطريقة حقوق الملكية
االنخفاض في قيمة االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع

حقوق الملكية والمطلوبات

صافي الربح التشغيلي

المطلوبات
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

2,764,318

2,822,431

صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

15,770,522

16,188,248

إجمالي المطلوبات

18,534,840

19,010,679

إي�رادات أخرى
ت�كاليف التموي�ل
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص مطالبات
خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات
إهالك ممتلكات ومعدات
خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة

حقوق الملكية
رأس المال

26,524,967

26,524,967

احتياطي قانوني

1,616,053

1,572,678

مقدما

()29,457

()6,248

الربح من العمليات المستمرة

141,825

1,685,550

العمليات المتوقفة

احتياطي القيمة العادلة

719,779

17,326

خسارة من العمليات المتوقفة

-

()3,549

احتياطي إعادة تقي�يم عمالت أجنبية

1,827

154

ربح السنة

141,825

1,682,001

أرباح مدورة

2,542,036

2,037,602

موزع على:

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

31,404,662

30,152,727

مساهمات غري مسيطرة

()287,988

4,137

إجمالي حقوق الملكية

31,116,674

30,156,864

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

49,651,514

49,167,543

مالكي الشركة

433,749

1,693,201

مساهمات غري مسيطرة

()291,924

()11,200

141,825

1,682,001

0.16

0.64

العائد األساسي والمخفف للسهم
العائد األساسي والمخفف للسهم والعمليات
المتوقفة

0.16

0.64

مجموعة إزدان القابضة ش.م.ق.ع
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بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2018
2018

ربح السنة

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2018
2018
الف ريال قطري

2017

الف ريال قطري

الف ريال قطري

141,825

1,682,001

2017
الف ريال قطري

أنشطة التشغيل

الدخل الشامل اآلخر:

ربح السنة

141,825

1,682,001

البنود التي ال يتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-
صافي التغري في القيمة العادلة

862,852

-

شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية – الحصة من
الدخل الشامل اآلخر

1,167

-

864,019

-

تعديالت لـ:

البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
الجزء الفعال من التغريات في القيمة العادلة-تحوطات التدفق
النقدي

()12,324

17,198

فروق تحوي�ل عمالت أجنبية -عمليات أجنبية

1,673

()1,800

صافي التغري في القيمة العادلة – االست�ثمارات المالية
المتاحة للبيع (معيار المحاسبة الدولي رقم )39

-

()326,785

شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية ( -معيار المحاسبة
الدولي رقم )39

()2,667

الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

853,368

()314,054

إجمالي الدخل الشامل للسنة

995,193

1,367,947

مالكي الشركة

1,287,117
()291,924
995,193

1,379,147
()11,200
1,367,947

موزع على:
مساهمات غري مسيطرة

بيان التغريات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2018
حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

رأس المال

احتياطي
قانوني ()1

الرصيد في  1يناير
2018

26,524,967

1,572,678

احتياطي
إعادة
تقي�يم
عمالت
أجنبية

احتياطي
القيمة
العادلة

17,326

154

ألف ريال قطري

أرباح
مدورة

اإلجمالي

2,037,602

30,152,727

مساهمات
غري
مسيطرة

4,137

إجمالي
حقوق
الملكية

30,156,864

ربح من التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية

-

()457,276

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

()124,055

()241,848

الحصة من نتائج است�ثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية وشركة
المشروع

()102,083

()141,354

إهالك ممتلكات ومعدات

33,895

15,596

خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

29,457

6,248

خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

23,881

-

أرباح ناتجة عن مصادرة است�ثمارات عقارية

()19,054

()171,971

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفني

7,890

11,635

عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف
مدفوعة مقدما

()4,043

صافي ربح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

خسارة انخفاض في قيمة شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق
الملكية

-

صافي ربح من بيع است�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية

-

()177,777

انخفاض قيمة االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع (معيار المحاسبة
الدولي رقم )39

-

67,487

ربح على حسابات البنوك اإلسالمية

()1,051

()42,872

مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

687

4,683

خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

100

-

()9,391
()500,221
162,194

عكس مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

()7

-

خسارة من استبعاد شركات تابعة

-

33,895

ت�كاليف تموي�ل

835,545

709,620

822,987

950,649

التعديالت عند
التطبيق المبدئي
للمعيار الدولي
للتقاري�ر المالية
رقم 9

-

-

()153,872

-

129,534

()24,338

()201

()24,539

الرصيد المعدل في
 1يناير 2018

26,524,967

1,572,678

()136,546

154

2,167,136

30,128,389

3,936

30,132,325

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

صافي ربح السنة

-

-

-

-

433,749

433,749

()291,924

141,825

النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التغريات في:

الدخل الشامل اآلخر
للسنة

-

-

851,695

1,673

-

853,368

-

853,368

إجمالي الدخل
الشامل للسنة

-

-

851,695

1,673

433,749

1,287,117

()291,924

995,193

نقل االحتياطيات
الخاصة بالتخلص من
القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل
اآلخر

-

المحول الى
االحتياطي
القانوني

-

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

40,786

69,266

المخزون

()6,476

()7,740

()51,913

221,806

805,384

1,233,981

مكافأة نهاية خدمة الموظفني المدفوعة

()24,934

()7,569

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

780,450

1,226,412

أنشطة االست�ثمار

-

43,375

4,630

-

-

-

()4,630

()43,375

-

-

-

-

-

-

المحول الى
صندوق دعم
األنشطة االجتماعية
والرياضية

-

-

-

-

()10,844

()10,844

-

()10,844

الرصيد في 31
ديسمرب 2018

26,524,967

1,616,053

719,779

1,827

2,542,036

31,404,662

()287,988

31,116,674

الرصيد في  1يناير
2017

26,524,967

1,403,358

329,580

1,954

1,882,299

30,142,158

431,534

30,573,692

ربح السنة

-

-

-

-

1,693,201

1,693,201

()11,200

1,682,001

الخسارة الشاملة
األخرى للسنة

-

-

()312,254

()1,800

-

()314,054

-

()314,054

إجمالي الدخل
الشامل للسنة

-

-

()312,254

()1,800

1,693,201

1,379,147

()11,200

1,367,947

الحركة في
مساهمات غري
مسيطرة

-

مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

()23,424

()32,309

مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية

()82,242

()231,287

مدفوعات لشراء است�ثمارات عقارية مكتملة

-

()3,064,117

مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

()1,039

()300,261

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

18,127

3,171,350

متحصالت من بيع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

-

533,210

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

320

-

توزيع أرباح مستلمة

203,500

351,472

أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة

1,051

42,872

صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

2,945

()1,465

صافي النقد الناتج من أنشطة االست�ثمار

119,238

469,465

أنشطة التموي�ل

-

-

-

-

-

()416,197

()416,197

المحول الى
االحتياطي
القانوني

-

169,320

-

-

()169,320

-

-

-

توزيعات أرباح 2017

-

-

-

-

()1,326,248

()1,326,248

-

()1,326,248

المحول الي
صندوق دعم
األنشطة االجتماعية
والرياضية

-

-

-

-

()42,330

()42,330

-

()42,330

الرصيد في 31
ديسمرب 2017

26,524,967

1,572,678

17,326

154

2,037,602

30,152,727

4,137

30,156,864

ملحوظــة :المعلومــات الماليــة المنشــورة أعــاه ال ُتشــكل مجموعــة البيانــات الماليــة الموحــدة الكاملــة.
وتقريــ�ر مدققــي الحســابات منشــور فــي مجموعــة البيانــات الماليــة الموحــدة كاملــة علــى موقــع بورصــة
قطــر :

متحصالت من صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

3,385,000

1,992,865

مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

()4,626,687

()2,402,140

توزيعات أرباح مدفوعة

-

()952,379

صافي الحركة في مساهمات غري مسيطرة

-

()384,505

ت�كاليف رسوم إدارية للتموي�ل مدفوعة

()11,584

()4,440

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التموي�ل

()1,253,271

()1,750,599

صافي النقص في النقد وما يعادله

()353,583

()54,722

صافي التغري في العمالت األجنبية

8,970

()1,800

النقد وما يعادله في  1يناير

366,550

423,072

النقد وما يعادله في  31ديسمرب

21,937

366,550

مجموعــة إزدان القابضــة

ش.م.ق.ع

www.ezdanholding.qa

تقري�ر مدقق الحسابات المستقل  . .إلى حضرات السادة مساهمي مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق

الدوحة ،دولة قطر

تقري�ر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق («الشركة»)
وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا بـ «المجموعة») والتي ت�ت�كون من بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمرب  2018وبيانات الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل الموحد والتغريات في
حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاري�خ واإليضاحات،
التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسريية األخرى.
برأينا ،فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة الجوانب الجوهرية،
المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمرب  2018وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها
النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاري�خ وفق ًا للمعاي�ي الدولية للتقاري�ر المالية.

أساس الرأي
لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعاي�ي الدولية للتدقيق .قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا
وفقا لتلك المعاي�ي في الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
في هــذا التقري�ر .إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد السلوك األخالقي للمحاسبني
المهني�ي الصادرة عن مجلس المعاي�ي األخالقية الدولية للمحاسبني والمتطلبات األخالقية ذات
الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة في دولــة قطر ،وقد
استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخــرى وفقا لتلك المتطلبات ولقواعد السلوك األخالقي
للمحاسبني المهني�ي .إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لت�كوي�ن أساس
للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق األساسية
إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى
في أعمال التدقيق التي قمنا بها للبيانات المالية الموحدة للسنة الحالية .لقد تمت معالجة
هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل ،وفي ت�كوي�ن رأينا عنها ،وإننا ال
نقدم رأيا منفصال عن هذه األمور.
تقي�يم االست�ثمارات العقارية
وصف أمر التدقيق األساسي
· لقد تم الرتكيز على هذا الجانب حيث أن االست�ثمارات العقارية بلغت في بيان المركز المالي
الموحد  43,863,571ألف ريال قطري وهي تمثل  % 88من إجمالي الموجودات.
· نظرا الستخدام اﻷﺣﮐﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾ�ﯾم االست�ثمارات العقارية،
ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك أﺣد األمور األساسية ﻟﻟتدقيق.
كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها في هذا الجانب ،من بني أمور أخرى ما يلي:
• تقي�يم حيادية وكفاءة ومهارات وموضوعية المقيم الخارجي عن طري�ق مناقشة نطاق عملهم
ومراجعة شروط التعاقد معهم إذا كانت ت�تضمن أي شروط او اتعاب غري عادية؛
• فحص تقاري�ر التقي�يم وتقي�يم ما إذا كانت أية مسائل محددة فيها لها ت�أثري محتمل على المبالغ
المسجلة و  /أو اإلفصاح في البيانات المالية الموحدة؛
• مطابقة معلومات العقارات الواردة في تقري�ر التقي�يم بت�تبع عينة من المدخالت على سجالت
العقارات ذات الصلة التي تحتفظ بها المجموعة؛
• إشراك مقيمينا المتخصصني للمساعدة في المواضيع التالية:
 تقي�يم مدى توافق أساس التقي�يم ومدى مالءمة المنهج المستخدم استنادا إلى ممارساتالتقي�يم المقبولة عموما.
 تقي�يم مدى مالءمة االفرتاضات المستخدمة بمقارنة االفرتاضات المستخدمة بالبيانات الداخليةوالخارجية.
• تقي�يم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بالبيانات المالية الموحدة فيما يتعلق بتقي�يم االفرتاضات
واألحكام الرئيسية للتقي�يم.

أمر أخر
تم تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمرب  2017بواسطة
مدقق آخر والذي أعرب في تقري�ر التدقيق الصادر بتاري�خ  24يناير  2018عن رأى تدقيق غري معدل.

معلومات أخرى
ان مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى .تشتمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة
في تقري�ر الشركة السنوي («التقري�ر السنوي») ولكنها ال تشتمل البيانات المالية الموحدة
وتقري�ر مدقق الحسابات الصادر عنا عليها .قبل تاري�خ تقري�ر مدقق الحسابات ،حصلنا على تقري�ر
مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقري�ر السنوي ويتوقع أن تقدم لنا األقسام الباقية من
التقري�ر السنوي بعد ذلك التاري�خ.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نبدي عن أي شكل من
أشكال ت�أكيد النتيجة في هذا الشأن.
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ،فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى
المحددة أعاله ،وللقيام بذلك ،سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غري متوافقة
بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق ،أو
إذا كان من الواضح أنه يشوبها أخطاء جوهرية.
وإذا توصلنا ،استنادا إلى العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل
تاري�خ تقري�ر المدقق ،إلى أن هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى ،فإنه ينبغي علينا
اإلبالغ عن تلك الحقيقة .ليس لدينا ما نقوم باإلبالغ عنه في هذا الخصوص.
عند قراءة باقي أجزاء التقري�ر السنوي ،إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية ،يتحكم علينا إبالغ
مجلس اإلدارة عن هذا األمر.

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفق ًا للمعاي�ي
الدولية للتقاري�ر المالية وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية
للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت
ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقي�يم مقدرة المجموعة على
مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية ،واإلفصاح ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن األمور المتعلقة
بمبدأ االستمرارية واستخدام أســاس المحاسبة وفقا لمبدأ االستمرارية ما لم يخطط مجلس
اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا للقيام بذلك.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنا هي الحصول على ت�أكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من
أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقري�ر مدقق الحسابات الذي يتضمن
رأينا .إن الت�أكيد المعقول هو ت�أكيد على مستوى عال ،ولكن ال يضمن أن عملية التدقيق التي ت�تم
وفقا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ست�كشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما ت�كون موجودة .يمكن
أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ ،وتعترب هامة إذا كان من الممكن ،بشكل فردي أو جماعي ،أن
يتوقع بشكل معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس
هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ،فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على
الشكوك المهنية في جميع أعمال التدقيق .كما إننا نقوم بـ:
• تحديد وتقي�يم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن
غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة
تدقيق كافية ومناسبة لت�كوي�ن أساس لرأينا .إن خطر عدم اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن
غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،نظرا ألن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوي�ر ،أو حذف
متعمد أو محاوالت تشويه ،أو تجاوز للرقابة الداخلية.
• الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق
مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
• تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات
ذات الصلة التي اتخذها مجلس اإلدارة.
• إبداء نتيجة حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،واستنادا
إلى أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها ،ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث
أو ظروف يمكن أن ت�ثري شكوكا كبرية حول مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ
االستمرارية .إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية ،فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقري�ر
مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الــواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو إذا كان
اإلفصاح عن هذه المعلومات غري كافي ،بتعديل رأينا .إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على
أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاري�خ تقري�ر مدقق الحسابات .ومع ذلك ،فإن األحداث
أو الظروف المستقبلية قد ت�تسبب في أن تقوم المجموعة بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا
لمبدأ االستمرارية.
• تقي�يم العرض العام للبيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها ،بما في ذلك اإلفصاحات،
وفيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي
تحقق العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو
األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مسؤولون عن
التوجيه واإلشراف و إجراء أعمال التدقيق للمجموعة .وسنظل نحن المسؤولون الوحيدون عن
رأينا حول التدقيق.
نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق ،ضمن أمور أخرى ،بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق
ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية
التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.
نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية،
ونبلغهم عن جميع العالقات واألم ــور األخــرى التي قد يعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على
استقالليتنا والضمانات ذات الصلة ،متى كان ذلك ممكنا.
من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة ،نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية القصوى
في تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمرب  ،2018وبالتالي فهي أمور
التدقيق الرئيسية .نحن نصف هذه األمور في تقري�ر مدقق الحسابات ما لم يحول قانون أو الئحة
دون الكشف العلني عن أمر أو عندما نقرر ،في حاالت نــادرة جدا ،عدم اإليضاح عن أمر ما في
تقري�رنا نظرا لآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح
على المصلحة العامة في حالة ورودها في التقري�ر.

تقري�ر عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتربنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تحتفظ
الشركة بسجالت محاسبية منتظمة وت�تفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت .كما أنه
قد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقا لألصول المرعية .لقد قرأنا تقري�ر مجلس اإلدارة والذي
سوف يعرض ضمن التقري�ر السنوي وت�تفق المعلومات المالية الواردة فيه مع دفاتر وسجالت
المجموعة .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم
 11لسنة  2015أو لبنود النظام األساسي للشركة وتعديالته خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر
جوهري سلبي على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية
في  31ديسمرب .2018

عن كي بي أم جي
يعقوب حبيقة
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