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

المساهمون الكرام ،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن األخــوة أعضــاء 
التقريــ�ر  لكــم  أعــرض  أن  يســعدني  اإلدارة  مجلــس 

.2018 لعــام  القابضــة  إزدان  لمجموعــة  الســنوي 

لقــد كان العــام 2018 مليئــا بالتحديــات التــي واجهتها 
الســوق العقاريــة والمشــهد االســت�ثماري فــي قطر 
إال أنــه وبفضــل اهلل تعالــى وقــوة ومتانــة االقتصــاد 
لحضــرة  الحكيمــة  والتوجيهــات  والرؤيــة  القطــري 
 – ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
والدعــم  المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه،  البــالد  أمــر 
البــالد  فــي  الرشــيدة  القيــادة  مــن  المحــدود  غــر 
حققــت  واإلنتاجيــة  االســت�ثمارية  القطاعــات  لجميــع 
المــالءة و االســتقرار والنمــو فــي جميــع القطاعــات 

االقتصاديــة فــي الدولــة.

وكمــا يتضــح مــن تقريــ�ر البيانــات الماليــة للمجموعــة 
أرباحــًا  المجموعــة  حققــت  فقــد   2018 عــام  عــن 
بلغــت 434 مليــون ريــال، مقابــل صافــي الربــح 1.693 
بلــغ العائــد  مليــون ريــال قطــري للعــام 2017. كمــا 
علــى الســهم 0.16 ريــااًل قطريــًا مقابــل العائــد علــى 

الســهم 0.64 ريــااًل قطريــًا للعــام 2017 .

مـحـفـظـتـهــــــــــا  لــتـــوســـعــــــة  المجمــــــــوعة  وت�تطلــع 
تســاهم  أن  نأمــل  حيــث  والعقاريــة  االســت�ثمارية 

الوحــدات  توفــر  فــي  اإلضافيــة  التوســعات  هــذه 
العالــم  كأس  وفــود  الســتضافة  الالزمــة  الســكنية 
2022 ، ومــن هــذا المنطلــق اســتطاعت المجموعــة 
بفضــل اهلل تعالــى اســت�كمال تشــغيل عــدد كبــر مــن 
القائمــة مــن أهمهــا مشــروع واحــة  المشــروعات 

. الــذي يضــم 9.346 وحــدة عقاريــة  إزدان 

أن  المقــام  هــذا  فــي  يفوتنــي  ال  الختــام  وفــي 
أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والعرفــان إلــى مقــام 
آل  حمــد  بــن  تميــم  الشــيخ/  الســمو  صاحــب  حضــرة 
ثانــي أمــر البــالد المفــدى حفظــه اهلل ورعــاه علــى 
تشــجيعه ودعمــه ورعايتــه الكريمــة للقطــاع الخــاص .

كمــا نعــر عــن تقديرنــا للســادة المســاهمني علــى 
دعمهــم ، ولعمالئنــا الكــرام علــى ثقتهــم ، كذلــك 
المجموعــة  فــي  العاملــني  لجميــع  الشــكر  نقــدم 
لجهودهــم  ثمــرة  الطيــب  األداء  هــذا  كان  والذيــن 

العمــل. فــي  وتفانيهــم  وإخالصهــم 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

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

العضو المنتدبسعادة الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارةسعادة الشيخ/ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارةسعادة الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني 

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ وليد أحمد السعدي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ يوسف محمد كمالي جاهوئي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ عادل مسعود كامل محمد

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ هشام مصطفى السحرتي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ خالد سمر غازي المرسى

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ صبحي محمد علي عثمان

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ محمد مصطفى حسني أحمد

أعضاء مجلس اإلدارة
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علــى مــدار رحلتهــا التــي شــارفت علــى الســتني عاًمــا  
ونموهــا،  تطورهــا  فــي  قطــر  صورة دولــة  عكســت 
1960م،  عــام  إلــى  المجموعــة  جــذور  تعــود  حيــث 
عندمــا ت�أسســت كشــركة فرديــة باســم مجموعــة ثانــي 
بــن عبــد اهلل لإلســكان، ومــرت بمراحــل عديــدة أبرزهــا 
مطلــع  العقاريــة  إزدان  شــركة  إلــى  مســماها  تغيــ�ر 
عامــة  مســاهمة  شــركة  أصبحــت  ثــم   ، 2007م  عــام 

خــالل العــام ذاتــه .

إزدان  اســتطاعت مجموعــة  المتميــز،  لــأداء  ونتيجــة 
مــن  العديــد  فــي  مهمــًا  دورًا  تلعــب  أن  القابضــة 

قطــر. لدولــة  الكــرى  اإلنجــازات 

ــر كبــر علــى  وتحظــى مجموعــة إزدان القابضــة بتقدي
ذلــك  ظهــر  وقــد  والعالمــي،  المحلــي  الصعيديــن 
المجموعــة  حصدتهــا  التــي  العديــدة  الجوائــز  خــالل 
متعــددة  جوائــز  بينهــا  مــن  الطويلــة  رحلتهــا  خــالل 
فــي القطــاع العقــاري كونهــا مــن أكــر الشــركات فــي 
المنطقــة بــرأس مــال مصــدر قــدره 26.5 مليــار ريــال 
قطــري، فضــاًل عــن جائــزة إنجــاز الحيــاة التــي حصدهــا 

خدمــة  فــي  إزدان  دور  علــى  المجموعــة  مؤســس 
المجتمــع حيــث قالــت عنــه مؤسســة أرنســت وي�ونــغ 
» إنهــا تفتخــر بــأن تقــدم إلــى ســعادة الشــيخ ثانــي 
بــن عبــداهلل آل ثانــي جائــزة إنجــاز الحيــاة لمســاهمته 
فــي تطويــ�ر القطــاع العقــاري واالقتصــاد بشــكل عــام 

فــي دولــة قطــر علــى مــدى الســنوات الماضيــة.«

ــ�ر العقــاري حجــًرا أساســًيا فــي  ويمثــل قطــاع التطوي
ســاهمت  حيــث  االســت�ثمارية  المجموعــة  نشــاطات 
مشــروعاتها الســكنية فــي إنعــاش قطــاع العقــارات 
مــن وحــدات  توفــره  لمــا  كبــر  بشــكل  الدوحــة  فــي 
فــي  وأســعار  الخدمــات  بجميــع  مــزودة  ســكنية 

الجميــع.  متنــاول 

ــ�رى كثــر مــن الخــراء أن مجموعــة إزدان القابضــة  وي
قــد ســاهمت فــي تخفيــض معــدل التضخــم فــي دولــة 
قطــر مــن خــالل توفرهــا لإلســكان بأســعار منخفضــة 
وبنــاء نســبة كبــرة مــن الوحــدات المنفــذة فــي دولــة 

قطــر.

مجموعة إزدان القابضة
أكرث من نصف قرن من اإلنجازات 

الحاضرة ومسرية زاخرة
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الرسالة:
التطويــ�ر  رائــدة  هــي  القابضــة  إزدان  مجموعــة  ت�كــون  أن 

القطــري الســوق  فــي  العقــاري 

الرؤية والفلسفة:
نتطلــع فــي مجموعــة إزدان القابضــة إلــى مواصلــة مكانتنــا 
كمؤسســة رائــدة فــي قطــر والمنطقــة وأن نســت�ثمر فــي 
تماشــًيا  والقــوة  بالمتانــة  تحظــى  مشــروعات  ت�أســيس 
. 2030 لقطــر  الشــاملة  الوطنيــة  التنميــة  رؤيــة   مــع 

ت�تبنــى مجموعــة إزدان القابضــة اســرتاتيجية فعالــة وبعيــدة 

النظــر تركــز اســت�ثماراتها فــي مجــال التطوي�ر العقــاري باعتباره 

االقتصــاد  دعــم  فــي  يســاهم  وحيوًيــا  مســتداًما  قطاًعــا 

الوطنــي. وتســر اســرتاتيجيتها وفــق مبــادئ الرؤيــة الوطنيــة 

2030 فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة والتنميــة االجتماعيــة.

- تعمــل مجموعــة إزدان القابضــة علــى التخطيــط للمشــروعات 

الضخمــة وتنفيذهــا فــي القطــاع العقــاري مــن أجــل تحقيــق 

ســوق عقاريــة مزدهــرة فــي قطــر عــن طريــ�ق توفــر مســاكن 

مناســبة الت�كاليــف وتعزيــ�ز مســتويات التنميــة الحضريــة، ممــا 

يثمــر عــن تحقيــق أقصــى قــدر مــن الربحيــة للمســاهمني فــي 

الشــركة بتبنــي رؤيــة واضحــة ومحــددة.

- تعزيــ�ز المحفظــة االســت�ثمارية فــي القطاعــات الحيويــة، وال 

بنطــاق  الصلــة  ذات  والمشــروعات  العقــاري  القطــاع  ســيما 

القطــاع العقــاري وفرصــه وآفاقــه.

- اغتنــام الفــرص فــي مجــال التطويــ�ر العقــاري محلًيــا وخارجًيــا 

مــن خــالل توفــر وحــدات متعــددة األغــراض وعقــارات بأســعار 

معقولــة )ســكنية - تجاريــة - خدميــة(.

- التحلــي بالمرونــة واالســتجابة اإليجابيــة الحتياجــات الســوق 

القطــري، بمــا يســاهم فــي تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة للتنميــة 

2030 بمشــروعات مجزيــة مخطــط لهــا جيــًدا.

- تعزيــ�ز دور مجموعــة إزدان القابضــة فــي مجــال المســؤولية 

بالقضايــا  الوعــي  مســتوى  ورفــع  للشــركات  االجتماعيــة 

واالجتماعيــة. اإلنســانية 

نحــن نطبــق اســرتاتيجيات مدروســة وعصريــة تعمــل علــى 
االســتفادة مــن متغــرات الســوق وتنامي احتياجات الســوق 
المحلــي بمــا يفيــد الشــركاء والعمــالء والمســت�ثمري�ن فــي 
إلــى  بــدأٍب  ونســعى  القطــري.  المجتمــع  رفاهيــة  تحقيــق 
وأن  قطــر  فــي  العقــارات  ســوق  فــي  ريادتنــا  مواصلــة 
نكــون الخيــار األول للمســت�أجري�ن الذيــن يبحثــون عــن أعلــى 
معايــ�ر الجــودة فــي الخدمــات بأفضــل األســعار، فــي مختلــف 

الســكنية والتجاريــة والفندقيــة وغرهــا . القطاعــات 

االسرتاتيجيةالرؤية والرسالة

- الريادة فــي كافــة المشــروعات التــي ت�تبناهــا المجموعــة 
وبما يحقق في  النهاية مصلحة المجتمع والمســاهمني. 

حـــــالة  علــى  االجتمــاعية بهدف الحفــــاظ  المســؤولية   - 
الرتابــط بــني المجموعــة والمجتمــع، والحفــاظ علــى الــرتاث 
والهويــة القطريــة وتعزي�زهــا فــي نفــوس أبنــاء المجتمــع 

القطري.  

والمشــاريع  األفــكار  طــرح  والمبادرة فــي  االبتــ�كار   -
الســوق  تطويــ�ر  فــي  رغبتنــا  مــن  انطالقــا  والمبــادرات 

للمســاهمني.   المنفعــة  وتحقيــق  القطريــة، 

المجموعــة،  معامــالت  كافــة  الشــفافية والنزاهة في   -
حفاظــًا علــى حقــوق المســاهمني وحقــوق المجتمــع .

المجموعــة  خــارج  الجميــع  والتعاون مــع  التواصــل   -
مبــدأ  مــن  انطالقــًا  القطاعــات،  كافــة  علــى  واالنفتــاح 
تنويــع االســت�ثمارات وتحقيــق االســتقرار والربحيــة وخدمــة 

. لمجتمــع ا

القيم



6

مجموعة إزدان القابضة
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عام 2019 )الريال القطري(

األصول 49.7 Bn

اإليرادات 1.61 Bn

  هيكل المجموعة

إزدان العقاريةإزدان للفنادقإزدان مول

امتداد

قطاع المصرفية والت�أمني

قطاع الرعاىة الصحية

قطاع السلع والخدمات االستهالكية

قطاع المجمعات التجارية 
قطاع السكني والتجاريقطاع الضيافة)الموالت(

القطاع الصناعي

المحفظة العقاريةمحفظة االست�ثمار

عام 2018 )الريال القطري(

Bn 104.8 %األصول

Mn 14226 %اإليرادات

عام 2018 )الريال القطري(

Bn 44.9 90 % األصول

Bn 861.38 %اإليرادات
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ــة التابعــة لمجموعــة إزدان القابضــة واحــدة مــن كــرى  تعــد شــركة إزدان العقاري
الشــركات فــي المنطقــة حيــث تقــوم بــإدارة وتشــغيل نحــو 34 ألــف وحــدة ســكنية 
وتجاريــة وخدميــة قائمــة فــي جميــع أنحــاء قطــر، مــن بينهــا  7,134 وحــدًة قيــد 
التدشــني ضمــن مراحــل مشــروع “واحــة إزدان” وذلــك لضمــان أقصــى قــدٍر مــن 
األربــاح واإلنتاجيــة بهــدف دعــم االســرتاتيجية العامــة للمجموعــة ســواء علــى 

المــدى القصــر أو البعيــد.
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الرؤية:
ومواكبــة  والتميــز  الريــادة  تحقيــق 
االســت�ثمار  فــي  المســتمر  التطويــ�ر 
فــي القطــاع العقــاري وتســجيل أعلــى 
متطلبــات  وتلبيــة  النمــو  معــدالت 

المجتمــع. واحتياجــات 

الرسالة:
العقاريــة  الخدمــات  أفضــل  طــرح 
أحــدث  مــع  يتواكــب  بمــا  المتخصصــة 
تنافســية،  بأســعار  الدوليــة  المعايــ�ر 
والمســاهمة فــي نهضــة دولــة قطــر 

المحلــي االقتصــاد  ودعــم 

الخطة 
تقديــم  خدمــات عقاريــة متنوعــة 
األولــى  للمــرة  ُتدشــن  وحديثــة 

القطريــة. الســوق  فــي 

المســاهمة فــي تطويــ�ر الســوق 
العقاريــة المحليــة ونموهــا.

متطلبــات  تلبيــة  فــي  المشــاركة 
لرؤيــة  وفقــًا  الحديثــة  النهضــة 

.2030 قطــر 

عمــالء  مــع  وطيــدة  عالقــة  بنــاء 
الثقــة  علــى  تقــوم  الشــركة 

. لــة د لمتبا ا

التوســع فــي اســت�ثمارات الشــركة 
العقــاري  القطــاع  مجــاالت  فــي 

كافــة.
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الوحدات السكنية بالدوحة والوكرة

توفــر  ســكنيًا  ومجّمعــًا  قريــة   27 علــى  موزعــة  وحــدة   19,605 مــن  ت�ت�كــون 
أغلبهــا كافــة المرافــق من)مســاجد، صــاالت رياضيــة، مالعــب ) باإلضافــة إلــى 

خدمــات أخــرى (األمــن، النظافــة، الصيانــة(.

مســــاجد

صاالت رياضية

مالعب

أمن

نظافة

صيانة

المرافق

 19,605
وحدة سكنية

 237
وحدة تجارية

 190
وحدة خدمية
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الوحدات التجارية بالدوحة والوكرة

ت�ت�كــون مــن 237 وحــدة مــن )ســوبرماركت، مغاســل، دور حضانــة( ت�تمركــز فــي مبــان ومجمعــات إزدان بالدوحــة والوكــرة لتوفــر 
أفضــل الخدمــات للســكان وتحقيــق متطلباتهــم علــى أكمــل وجــه.

سوبرماركت

مغاسل

دور حضانة

المرافق
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ت�رتبــع “واحــة إزدان” علــى مســاحة رائعــة داخــل منطقــة الوكــر بمــا يبعــد عــن 5 كيلــو مــرتات علــى مركــز مدينــة الوكــرة ونحــو 
12 كيلــو مــرًتا فقــط مــن مطــار حمــد الدولــي وتطــل علــى طــرق رئيســية أهمهــا الطريــ�ق الســريع. وت�تمتــع بموقــع اســرتاتيجي 
ســيجعلها المســتفيد األكــر مــن حركــة النمــو الديموغرافــي الكبــر وعمليــات التطويــ�ر المســتقبلية التــي ستشــهدها مناطق 

جنــوب الدوحــة.

المسافة إلى الوكرة

17 دقيقة )11.8 كلم(

المسافة إلى إزدان مول الوكرة

16 دقيقة )10.7 كلم(

المسافة إلى الدوحة

26 دقيقة )25.5 كلم(

المسافة إلى ستاد الوكرة

18 دقيقة )13.3 كلم(

المسافة إلى مطار حمد الدولي

18 دقيقة )19.8 كلم(

المسافة إلى مستشفى الوكرة

16 دقيقة )10.4 كلم(

  مشروع واحة إزدان

   الموقع:



15

المرحلــة األولــى ت�ت�كــون مــن 2,212 وحــدة باإلضافــة إلــى مدرســتني. مســجدان خدمــات األمــن علــى مــدار الســاعة تبلــغ الطاقــة 
اإلســتيعابية نحــو 1,408 طالــب لــكل مدرســة. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى ترســيخ المفاهيــم الحديثــة للســكن، وضمــان رفاهيــة 
الســكان وتســهيل الحصــول علــى االحتياجــات األساســية لهــم ولذويهــم. نحــو 183 وحــدة تجاريــة و 2,029 وحــدة ســكنية. خدمــات 

الصيانــة علــى مــدار الســاعة

توفــر الواحــة أحجامــًا مختلفــة مــن الوحــدات تــ�رتاوح مــن 1، 2 أو 3 غــرف نــوم. خدمــات: ناديــان خارجيــان + ناديــان داخليــان + مركــز 
ســاكن + 4 حمامــات ســباحة + مواقــف ســيارات مخصصــة.

1,408 طالب 
لكل مدرسة

 2,029
وحدة سكنية

 183
وحدة تجارية

المرحلة األولى-واحة إزدان
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 1,000,000 تبلــغ  مســاحة  علــى  المشــروع  يمتــد 
)مليــون( مــرت مربــع، ويشــمل تنفيــذه 4 مراحــل تضــم 
577 وحــدة تجاريــة باإلضافــة إلــى 8,769 وحــدة ســكنية.

يهــدف مشــروع واحــة إزدان إلــى اســتيعاب مــا يزيــد 
عــن 35,000 فــرد.

تقــدم واحــة إزدان، بخــالف المشــروعات الحاليــة فــي 
قطــر، مجموعــة مــن المرافــق المختلفــة تجمــع بــني 
الســوبر  ومحــالت  والمــدارس  والتســوق  الســكن 
ماركــت والمطاعــم، باإلضافــة إلــى فضــاءات الرتفيــه 

فــي الهــواء الطلــق ومناطــق للمشــاة.

خضــراء،  ومناطــق  راق  بتصميــم  المشــروع  يتميــز 
باإلضافــة إلــى طــرق خاصــة بالمشــاة تربــط بــني جميــع 

متناغمــة. بطريقــة  الواحــة  مناطــق 

تبلــغ  حيــث  للبيئــة،  صديقــًا  مشــروعًا  الواحــة  ُتعــد 
مجمــوع  مــن   %  35 حوالــي  الخضــراء  المســاحات 

. حته مســا

تبلــغ مســاحة الهايــر ماركــت ومنطقــة المطاعــم أكــر 
مــن 7,000 مــرت مربــع.

  8,769 
وحدة سكنية

مليون مرت مربع
مساحة المشروع

 577
وحدة تجارية

 % 35
مساحات خضراء

35,000 فرد 
نسبة االستيعاب

 02
عدد المدارس

ــة، وتشــمل  توفــر واحــة إزدان أفضــل النــوادي الرياضي
مالعــب مغطــاة وأنديــة صحيــة ومالعــب إضافــة إلــى 8 

صــاالت خارجيــة.

يحتوي المشروع على أكر من 10 حمامات سباحة.

يحتوي المشروع على مدرستني.

مســاجد  وســتة  كبــران  مســجدان  بالواحــة  يوجــد 
. ســطة متو

خدماتــه  لتقديــم  إداريــًا  مكتبــًا  إزدان  واحــة  ُتوفــر 
فــى  والدقــة  الســرعة  لضمــان  لســكانها  المتنوعــة 

: هــا تنفيذ

• خدمات األمن على مدار الساعة.

• خدمات الصيانة على مدار الساعة.

• خدمات مركز ساكن.

معلومات أساسية حول المشروع:
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 مشروع واحة إزدان
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مشروعات قيد التدشني
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 6,740
وحدة سكنية

 394
وحدة تجارية

 7,134
وحدة سكنية 

وتجارية

وحــدة  وتجاريــة. منهــا 6,740  وحــدة ســكنية   7,134 اإلنشــاء:  تحــت  الوحــدات  عــدد 
ســكنية مكونــة مــن غرفــة إلــى غرفتــني وثــالث غــرف مفروشــة بالكامــل بينمــا يصــل 

ــة إلــى 394 وحــدة. عــدد الوحــدات التجاري

مشروع واحة إزدان
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فــي إطــار برنامــج »تطويــ�ر وتجديــد مجمعــات إزدان العقاريــة« الــذي أطلقتــه مجموعــة إزدان القابضــة منــذ عامــني، انتهــت شــركة 
إزدان العقاريــة التــي ت�تولــى إدارة األصــول العقاريــة للمجموعــة مــن التطويــ�ر الشــامل لقريــة إزدان 28 بمنطقــة الوكــر التــي يبلــغ 
عــدد وحداتهــا 606 وحــدات ســكنية، وت�تميــز القريــة بأنهــا مجمــع يالئــم العائــالت واألفــراد مــن حيــث الخدمــات والمرافــق ومســاحات 

الوحــدات المتنوعــة.

تطوي�ر قرية إزدان 28 بالوكري

المشروعات العقارية في 2018
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أعلنــت مجموعــة إزدان القابضــة عــن إنجازهــا ألحــدث 
مشــروعاتها العقاريــة المميــزة فــي منطقــة الوكــر 
فــي ديســمر 2018، حيــث إنهــا بصــدد افت�تــاح مجمــع 
الوكــرة  إلســتاد  المقابلــة  الوجهــة  فــي   »25 »إزدان 
مــن  مقربــة  وعلــى  الرئيســي  الوكــر  طريــ�ق  علــى 

الوكــرة. مــول  إزدان 

فــي  نوعــه  مــن  األول  هــو  المشــروع  هــذا  ُيعــد 
بأنــه مجمــع  يتميــز  الوكــرة والوكــر حيــث  منطقتــي 
للفلــل فقــط بمســاحات كبــرة وي�بلــغ عددهــا 61 فيــال 
واســعة تضــم 6 غــرف، وي�بــدأ ســعر الت�أجــر مــن 10.500 
ومــزودة  عصــري  بأثــاث  مفروشــة  قطــري،  ريــال 
بجميــع الخدمــات والمرافــق. وقــد أعلنــت شــركة إزدان 
العقاريــة التابعــة لمجموعــة إزدان القابضــة عــن فتــح 
غــر  شــهًرا   12 لمــدة  بتعاقــد  للوحــدات  الت�أجــر  بــاب 
شــامل الكهربــاء والمــاء، مــع توفــر خدمــات الصيانــة 

مجاًنــا.

ويضــم المجمــع عــدًدا مــن المرافــق أهمهــا حمــام 
الســباحة وصالــة الجيــم ومواقــف مخصصــة للســيارات 
 20 نحــو  المجمــع  مســاحة  وتبلــغ  خارجيــة.  بمظــالت 

ألــف مــرت مربــع.

متنوعــة  غــرف   6 مــن  الواحــدة  الوحــدة  وت�ت�كــون 
المســاحات مؤث�ثــة بالكامــل مــن حيــث اإلضــاءة واألثاث 
واألجهــزة الكهربائيــة كما تضــم 4 دورات مياه وصالة 
كبــرة ومطبــخ يحتــوي علــى أحــدث األجهــزة المنزليــة. 
وت�ت�كــون الفيــال مــن 3 طوابــق وت�تميــز بوجــود مســاحة 

خارجيــة خلفيــة.

الرئيســي  الطريــ�ق  علــى   25 إزدان  مجمــع  ويقــع 
لخــط الوكــر حيــث يتميــز بموقــع اســرتاتيجي بفضــل 
ُيعــد  الــذي  الوكــرة  إســتاد  علــى  المميــزة  إطاللتــه 
ــا فريــًدا كمــا يقــع علــى مقربــة دقائــق  صرًحــا معمارًي
مــع  الوكــرة  ومستشــفى  الوكــرة  مــول  إزدان  مــن 
ارتباطــه المباشــر بالطريــ�ق المــؤدي إلــى الدوحــة.

المراحل األخرية من قرية إزدان 25
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التابعة  للفنادق  إزدان  شــركــة  تــديــر 

األصـــول  الــقــابــضــة  إزدان  لــمــجــمــوعــة 

الــفــنــدقــيــة الــمــمــلــوكــة لــلــشــركــة من 

خالل خطة اسرتاتيجية تهدف للتوسع 

وتوفري منشآت فندقية عالية الجودة 

ت�تناسب مع متطلبات السوق القطري 

فقد  والفندقة،  السياحة  مجال  في 

افــتــ�تــاح  عــن   2018 مطلع  ــالن  اإلعــ تــم 

إزدان  فندق  أما  بــاالس.  إزدان  فندق 

تنفيذ  اســتــطــاع  فقد  الــغــربــي  الخليج 

العديد من مشاريع التجديد والتطوي�ر 

العديد  في  شــارك  كما  لها،  المخطط 

بشكل  ســاعــدت  الــتــي  الفعاليات  مــن 

التجارية  للعالمة  الــرتويــ�ج  فــي  كبري 

في سوق الضيافة في الدوحة.

قطــــــاع الضيـــــافة

مقدمة
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3,000
غرفة

يعتــر فنــدق إزدان مــن أكــر فنــادق الدوحــة بطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى 3,000 
الجميــع،  تنافســية وفــي متنــاول  غرفــة، كمــا يوفــر إقامــة مريحــة وبأســعار  
والشــقق  والزوجيــة  الفرديــة  الغــرف  بــني  إزدان  فنــدق  فــي  الغــرف  وتــ�رتاوح 
واألجنحــة الفندقيــة لإلقامــة الطويلــة، كمــا يضــم فنــدق إزدان العديــد مــن وســائل 
لياقــة  الحجــم، ومركــز  التــي تشــمل حمــام ســباحة أوليمبــي  المميــزة  الراحــة 
بدنيــة مجهــز بشــكل كامــل بأحــدث التجهيــزات والمعــدات ت�تيــح للنــزالء ممارســة 

الرياضيــة.  التماريــ�ن 

المميزات

فندق إزدان - الخليج الغربي
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ــتــوفــر لــدى  بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، ي

ــدة بــمــســاحــات  ــ ــات عـ ــاعــ ــنـــدق قــ ــفـ الـ

ــة  ــ مــخــتــلــفــة تـــم تــحــديــثــهــا فـــي اآلون

األخــــــــــرية تـــســـتـــخـــدم لـــلـــمـــنـــاســـبـــات 

االجتماعية بمختلف أنواعها أو لعقد 

االجتماعات ومناقشة األعمال. 

ويـــضـــم الـــفـــنـــدق أيـــضـــًا الـــعـــديـــد من 

المشهورة  والــمــقــاهــي  الــمــطــاعــم 

متميزة  مــواقــع  لها  صت  خصَّ عالميًا 

عــلــى جــنــبــاتــه فــي الــطــابــق األرضـــي 

ولمحبي االسرتخاء والهدوء.

بــامــتــيــاز،  عــائــلــيــة  بــيــئــة  إزدان  فــنــدق  يــوفــر 

حــيــث يمكن لــأطــفــال قــضــاء أمــتــع األوقـــات 

بركة  أو  الداخلي  أو  الخارجي  الملعب  في 

راحتهم  لضمان  خصيصًا  المصممة  السباحة 

وسالمتهم. 

كورنيش  من  قري�بة  مسافة  على  يقع  كما 

الـــدوحـــة، مــمــا يــمــكِّــن ضــيــوفــه مــن سهولة 

الوصول إلى المرافق الحيوية في منطقة 

على  إزدان  فندق  ويــحــرص  الــغــربــي.  الخليج 

واالستعداد  لضيوفه  فــريــدة  خدمة  تقديم 

في  راحــتــهــم  وضــمــان  متطلباتهم  لتلبية 

جميع األوقات.  
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يشمل 3,000 وحدة سكنية مختلفة األحجام واألنواع بدًءا من:

الغرف الفردية

الغرف الزوجية

جناح فندقي

ستوديو

شقق سكنية ت�ت�كون من ) غرفة،غرفتني،ثالث غرف(

حمام سباحة أولمبي

حمام سباحة لأطفال

نادى صحي

مطعم الرثيا

المقهى الرياضي

منطقة األلعاب لأطفال

سوبر ماركت

أكرث من 1,200 موقف سيارة

تفاصيل ومرافق  الفندق
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يتمتع إزدان باالس بموقع إسرتاتيجي 

يمثل  الــشــمــال وســـوف  على طــريــ�ق 

إضـــافـــة حــيــويــة لـــخـــدمـــات الــفــنــدقــة 

إضافة  المنطقة،  هــذه  في  الفاخرة 

تعليمية كربى  إلى قربه من منشآت 

وجامعة  التعليمية  قطر  كمؤسسة 

قــطــر، وكـــذلـــك مــركــز قــطــر الــوطــنــي 

للمؤتمرات، مما يجعله ذا فائدة كبرية 

للسياح مــن رجـــال األعــمــال ووافـــدي 

قطر في المهمات العلمية.

غــرف  بـــــاالس  إزدان  فـــنـــدق  ــر  ــ�وفــ ــ وي

مخصصة  ومساحات  متنوعة  وأجنحة 

لــلــمــطــاعــم والـــكـــافـــيـــهـــات الــفــاخــرة 

لخدمة نزالئه، حيث يوفر الفندق ثالثة 

مطاعم رئيسية وهي مطعم بالريمو 

ومطعم  طليطلة  ومطعم  اإليطالي 

ريد أوركيد لأكالت التايلندية األصيلة.

فندق إزدان باالس...

مقدمة



36

فندق إزدان باالس

196
جناحًا وغرفة

يعــد فنــدق إزدان بــاالس بمثابــة جوهــرة المجموعــة فــي هــذا القطــاع الحيــوي 
حيــث إنــه األول للمجموعــة مــن فئــة الخمــس نجــوم بموقــع متميــز فــي قلــب 
المدينــة النابــض بالحيــاة وبباقــة خالبــة مــن الخدمــات التــي تعــد فريــدة مــن نوعها 

مــن حيــث الرفاهيــة واألناقــة.

وقــد اكتمــل الفنــدق بنهايــة العــام 2017 وتــم اإلعــالن عــن افت�تاحــه مطلــع 2018 
لينظــم إلــى سلســلة  الفنــادق الفاخــرة التــي تزيــ�ن الدوحــة. 

المميزات
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يتضمــن الفنــدق 196 جناحــًا وغرفــة فخمــة مجهــزة بشــكل الفــت ومــن الطــراز الرفيــع، ويشــمل جناحــًا رئاســيًا واحــدًا 
وجناحــني للعرائــس.

مركز أعمال مجهزًا تجهيزًا كامالً وصالة استقبال خاصة برجال األعمال.

5 قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة.

قاعة مناسبات بمساحة 1,905 مرت مربع مع مدخل خاص

ثالثة مطاعم رائعة منها مطعم تايالندي ومطعم إيطالي.

 نادي صحي  يضم 11 غرفة عالج للسيدات والرجال.

 صالة رياضية مختلطة وصالة رياضية مخصصة للسيدات.

 حمام سباحة ضخم وجاكوزي للبالغني وحمام سباحة آخر مخصص لأطفال مع منطقة ألعاب.

صالون للسيدات

محالت تجارية تقدم أفضل أنواع الشوكوالتة والهدايا التذكارية

أكرث من 350 موقفًا للسيارات.

تفاصيل ومرافق  الفندق
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التجارية )الموالت(
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124,688
مساحة المول

يشــتهر إزدان مــول بكونــه الوجهــة المثلــى للتســوق والرتفيــه وقضــاء أمتــع 
األوقــات فــي قطــر كمــا يعتــر مــن أكــر المراكــز التجاريــة التــي ُتعنــى بتعزيــ�ز 
غــر  ثــورة  إحــداث  إلــى  إزدان مــول  حيــث يســعى  القطريــة  الهويــة والثقافــة 
مســبوقة فــي قطــاع التجزئــة محليــًا وإقليميــًا مــن خــالل توفــر تجربــة تســوق 
المبت�كــرة وخدماتــه  األســر والعائــالت. وبفضــل مرافقــه  للــزوار وخاصــة  رائــدة 
إلــى  يســعون  الذيــن  للــزوار  اســت�ثنائية  وجهــة  مــول  إزدان  يعــد  المت�كاملــة، 
االســتمتاع بتجربــة تجمــع بــني التســوق والرتفيــه واألنشــطة الت�ثقيفيــة فــي مــكان 

واحــد.

إزدان مول الغرافة
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ويهدف المول إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة واعتماد خطط تقوم على مبادئ التنمية المستدامة والتشجري والمحافظة على 
البيئة والموارد الطبيعية من خالل مبادرة "الحلم األخضر 2022" والذي يهدف إلى زراعة 22 مليون شجرة في أنحاء قطر بحلول عام 
2022 وذلك دعمًا ألهداف رؤية قطر الوطنية 2030، فضالً عن نشر الوعي البيئي في المجتمع من خالل الورش واألنشطة الت�ثقيفية 

ذات الصلة.

مبادرة الحلم األخضر 2022 بإزدان مول

نظرة عامة عن المول  

إزدان مول الغرافةاسم المجمع التجاري

طري�ق الشمال، منطقة الغرافةالموقع

124,688مساحة المول )بالمرت المربع( 

40,000 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

3عدد الطوابق

249عدد المحالت التجارية

2,108عدد مواقف السيارات

أبري�ل 2013تاري�خ االفت�تاح

كارفــور، فــن فيــل، بــاري غالــري، نيوي�وركــر،  ســكاي آون، بــول المحالت الرئيسية / الُكربى
مــارك، تــوي ســتور
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يســعى إزدان مــول باســتمرار إلــى الوفــاء بالتزاماتــه نحــو المجتمــع، كونــه وجهــة عائليــة بامتيــاز، حيــث قــام بتطويــ�ر طــرق  
التســوي�ق والعــرض مــن أجــل توفــر المزيــد مــن عــروض وخدمــات التجزئــة لــرواد المــول، بمــا فــي ذلــك:

إضافــة عالمــات تجاريــة راقيــة مثــل بــاث آنــد بــودي وركــس،  ذي بــودي شــوب، آنوتــة فليكــس نــورث، كايــن مــوش، بيوتــي 
غالــري، بــر لــي كوتــور، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــكل ســوقًا فريــدًا يضــم مختلــف الثقافــات تجعــل مــن إزدان مــول 

وجهــة اســت�ثنائية.

مســاحات الت�أجــر الرتوي�جيــة، والتــي تلعــب دورًا مهمــًا فــي توفــر فضــاء للعالمــات التجاريــة المشــهورة عالميــًا مــن 
كبــار محــالت العطــور )الكوســت، جورجيــو أرمانــي، دولتشــي أنــد غابانــا، إســتي لــودر، باكــو رابــان، ســلفاتوري فراغامــو، 

كارولينــا هريــ�را، فالنتينــو (.

وقــد تــم تعزيــ�ز تجربــة التســوق لــزوار المــول بمنحهــم إمكانيــة اســتخدام خدمــة Wi-Fi فائقــة الســرعة ليظلــوا علــى اتصال 
مــع عائالتهــم وأصدقائهم.

تشجيع مستمر نحو األفضل
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خطط مستقبلية

فــي  قياســية  أرقامــًا  الغرافــة  مــول  إزدان  ســجل 
تقديــم خدمــات الرتفيــه والتســوق المتميــزة وســبل 
الراحــة لــزواره مــن خــالل توفــر مرافــق ممتــازة ينفــرد 
بهــا عــن مراكــز التســوق األخــرى فــي قطــر، حيــث تــم 
وخيــارات  خدمــات  لتقديــم  الســفلي  طابقــه  توســيع 

لمرتاديــه.  إضافيــة 

العالمــات  فــي  التنويــع  علــى  المركــز  دأب  وقــد 
التجاريــة المقدمــة لتنويــع فئــات المســت�أجري�ن والرفــع 
فــي  منــه  رغبــة  التجاريــة  المنافــذ  مســتوى  مــن 
تلبيــة متطلبــات واحتياجــات زواره، وبفضــل جهــوده 
المبذولــة فــي تلبيــة تطلعــات ضيوفــه، يحــرص مــول 
الغرافــة علــى تحســني مرافقــه وتطوي�رهــا، ُمحافظــًا 

يقدمهــا.  التــي  الخدمــة  مســتوى  علــى  بذلــك 

وعــالوة علــى ذلــك، يركــز المــول مــن خــالل الفعاليــات 
التــي ينظمهــا علــى تعزيــ�ز وعــي الجمهــور بأهميــة 
الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــالل سلســلة مــن األنشــطة 
كمــا  المجتمعيــة.  التعليميــة  والرامــج  التوعويــة 
ــه يصــب اهتمامــه وي�ركــز جهــوده مــن خــالل تبنــي  أن
الرتوي�جيــة  يخــص حمالتــه  الرقمــي فيمــا  التســوي�ق 

المســتقبلية.
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64,785
مساحة المول

ُيعتــر إزدان مــول الوكــرة واحــدًا مــن أكــر نمــاذج العمــارة الهندســية والحضاريــة 
البــارزة فــي مجــال مراكــز التســوق فــي قطــر، حيــث يمــزج بــني العمــارة العرب�يــة 

األصيلــة ونظرتهــا العصريــة.

ولكونــه أول مركــز تجــاري فــي مدينــة الوكــرة، فقــد طــال انتظــاره، وجــاء ليلبــي 
ارتيــاد  أو  التســوق والرتفيــه  بهــدف  كانــت  المنطقــة ســواء  احتياجــات ســكان 
المطاعــم المشــهورة، ويضــم مختلــف منافــذ األطعمــة والمشــروبات حيــث يصــل 
عددهــا إلــى 29 منفــذًا بــني المقاهــي والمطاعــم وغرهــا، و134 محــاًل للمــاركات 
التجاريــة الجديــدة والمعروفــة، و6 محــالت رئيســية كبــرة، ومركــز ألعــاب األطفــال 
)Funville( للرتفيــه العائلــي يتــم مــن خاللهــا توفــر أحــدث األنشــطة الرتفيهيــة.

إزدان مول الوكرة
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إزدان مول الوكرةاسم المجمع التجاري

طري�ق الوكرة الرئيسي، مقابل مستشفى الوكرةالموقع

64,785مساحة المول )بالمرت المربع( 

38,000 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

2عدد الطوابق

215عدد المحالت التجارية

1,572عدد مواقف السيارات

الربع األول من 2018تاري�خ االفت�تاح

ــد بــي، المحالت الرئيسية / الُكربى ــاري جالــريي ، آر آن كارفــور هايــرب ماركــت، فــان فيــل، ب
ــكان إي�جــل، مذركــري، ريفــا. ــد إم، أمري إتــش أن

نظرة عامة عن المول  
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53,368
مساحة المول

يقــع هــذا المــول فــي قلــب منطقــة الوكــر، فقــد تــم اعتمــاد مفهــوم فريــد فــي 
تصميــم إزدان مــول الوكــر ليكــون مركــزًا حيويــًا للمدينــة يوفــر العديــد مــن منافــذ 
التجزئــة، والعيــادات ، وهايــر ماركــت ، وبنــك، ومحــل غســيل المالبــس، ومنفــذ 
غســيل الســيارات وغرهــا مــن الخدمــات، ونحــن علــى ثقــة مــن  القــدرة علــى تلبيــة 

احتياجــات وتوقعــات ضيوفنــا والســعي نحــو التميــز.

إزدان مول الوكري
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إزدان مول الوكرياسم المجمع التجاري

الوكريالموقع

53,368مساحة المول )بالمرت المربع( 

25,500 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

2عدد الطوابق

123عدد المحالت التجارية

427عدد مواقف السيارات

الربع الثالث من 2018تاري�خ االفت�تاح

جراند إكسربيس هايربماركت، آليفيا الطبيالمحالت الرئيسية / الُكربى

نظرة عامة عن المول  
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تنتهــج مجموعــة إزدان القابضــة اســرتاتيجية شــاملة ترت�كــز علــى 
مبــادئ التنــوع االســت�ثماري والدخــول فــي قطاعــات مختلفــة 
ت�تميــز بالحيويــة واألهميــة لالقتصــاد القطــري مــن أجــل تحقيــق 
غايــات النمــو االقتصــادي مــع تطبيــق التحــوط مــن أجــل تشــتيت 
النشــاط  تركــز  حــال  ســلبية  ت�أثــرات  تنتــج  قــد  التــي  المخاطــر 

االســت�ثماري للمجموعــة فــي قطــاع واحــد فقــط.

المجموعــة  ســعت  االســرتاتيجية  هــذه  غايــات  مــن  وانطالًقــا 
لت�كويــ�ن محفظــة اســت�ثمارية متنوعــة فــي قطاعــات  الت�أمــني 
والخدمــات  والصرفــة  والصحــة  الغذائــي  واألمــن  الت�كافلــي 
الماليــة وغرهــا مــن القطاعــات، لتعزيــ�ز الوضــع االســت�ثماري 
للمجموعــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي ودفــع عجلــة التقــدم 

القطاعــات. فــي هــذه 

ــر فــي تحقيــق  ــغ األث وقــد كان لهــذه الرؤيــة واالســرتاتيجية بال
نقلــة نوعيــة هائلــة انعكســت علــى األداء المالــي للمجموعــة 
تمكنــت  فقــد   ،2012 عــام  قابضــة  لمجموعــة  تحولهــا  منــذ 
األربــاح  منحنــى  فــي  االســتقرار  تحقيــق  مــن  المجموعــة 
الســنوي بمــا يحقــق مصالــح المســاهمني ويعــزز مــن مكانــة 
الرائــدة.  الوطنيــة  المؤسســات  مــن  واحــدة  باعتبارهــا  إزدان 
كمــا كشــفت األحــداث الجاريــة التــي تشــهدها المنطقــة صحَّــة 
تلــك االســرتاتيجية ومتانتهــا وبرهنــت علــى الصمــود فــي وجــه 

االســت�ثماري. المنــاخ  علــى  تؤثــر  التــي  التحديــات 

المحفظة االست�ثمارية
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عالقات المست�ثمري�ن

الشــركات  حوكمــة  نظــام  القابضــة  إزدان  مجموعــة  تطبــق 
والكيانــات القانونيــة المدرجــة في الســوق الرئيســية، وتســعى 
لاللتــزام بأحكامــه ومبادئــه، ومضمونــه بشــكل شــبه كامــل، كمــا 
ــد المهــام  ــادئ اإلدارة الرشــيدة وتحدي تســعى إلــى ترســيخ مب
العليــا  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  لمجلــس  والمســؤوليات 
والعاملــني بالشــركة والعــدل والمســاواة بــني أصحــاب المصالــح، 
واإلفصــاح،  والشــفافية  المخاطــر،  وإدارة  المنتجــة  والرقابــة 
وتنظيــم حقــوق أصحــاب المصالــح، وتنميــة المجتمــع والنهــوض 
المصالــح،  وأصحــاب  الشــركة  مصلحــة  علــى  يحافــظ  ممــا  بــه، 

وتقديمهمــا علــى أي مصلحــة أخــرى.

كمــا تســعى المجموعــة دائمــا إلى حمايــة حقوق المســت�ثمري�ن 
وأصحــاب المصالــح بصفــة عامــة وتمكينهــم مــن التمتــع بهــا، 
وإعــالء قيــم حمايــة األقليــة والعاملــني بالشــركة. وت�تمثــل أركان 
المعاملــة فــي عــدم تمكــني أو ســيطرة األكريــة علــى  تلــك 
األقليــة، وعــدم تحكــم عضــو أو أكــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

فــي إصــدار القــرارات.

إضافــة إلــى ذلــك توّفــر الشــركة آليــة مناســبة لحصــول جميــع 
المســاهمني وســائر أصحــاب المصالــح علــى المعلومــات بالقــدر 
الــذي يحمــي الشــركة وحقوقهــا ومصالحهــا والغــر، وتعتمــد 
الشــركة آليــة أخــرى لتقديــم التظلمــات والشــكاوى والبالغــات 
عــن أيــة مخالفــات أو مخاطــر قــد تهددهــا وذلــك بشــكل يحمــي 

الشــركة ويحافــظ علــى حقــوق اآلخريــ�ن.

1

1

2

2

3

3

4

تســعى مجموعــة إزدان القابضــة انطالًقــا مــن رســالتها فــي 
ــاء مــع المســاهمني والمســت�ثمري�ن والمجتمــع  البنَّ التواصــل 
المعلومــات  كل  إتاحــة  إلــى  الرقابيــة  والهيئــات  المالــي 
وأدائهــا  وصكهــا  المجموعــة  بســهم  المتعلقــة  الحيويــة 
لمبــادئ  تطبيًقــا  التعامــل  وتيســر  والمالــي  االســت�ثماري 

واإلفصــاح. الشــفافية 

نــت المجموعــة فريــ�ق عمــل يتمتــع بخــرة  وفــي ســبيل ذلــك، كوَّ
عريقــة فــي إدارة عالقــات المســت�ثمري�ن ويحمــل علــى عاتقــه 

المهــام التاليــة:

البعيــد وصياغــة خطــة  للمــدى  برنامــج مت�كامــل  تطويــ�ر 
المســت�ثمري�ن. عالقــات  إلدارة  المعالــم  واضحــة 

تشــكيل قنــاة تواصــل فعالــة مــع المجتمــع االســت�ثماري 
والمالــي وأصحــاب المصالــح مــن فئــات شــتى.

تحقيــق تقي�يــم صحيــح وشــفاف لســهم المجموعــة فــي 
األســواق الماليــة.

لنقـــــل  الحديثــــــة  االتصــــــال  وســـائــــل  مــن  االستفــــــادة 
فوريــة. بصــورة  الصحيحــــة  المعلومــــات 

ومن الخدمات التي يقدمها قسم عالقات المست�ثمري�ن: 

األداء  حــول  دوريــة  تحليليــة  تقاريــ�ر  مجموعــة  توفــر 
للمجموعــة. والمالــي  التشــغيلي 

اإلفصــاح عــن كــم كبــر مــن المعلومــات حــول مســتجدات 
أســعار  وعــرض  المهمــة  الماليــة  واألخبــار  األعمــال 

الجوهريــة. المعلومــات  مــن  وغرهــا  األســهم 

أجــل  مــن  الماليــ�ني  المحللــني  مــع  الوثيــق  التعــاون 
ــة لتقي�يــم  تزويدهــم بالمعلومــات الماليــة وغــر المالي

المجموعــة. أداء 

الحوكمة المؤسسية
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الموارد البشرية .. حرص دائم على التطوي�ر والت�أهيل 

انطالقــًا مــن حــرص المجموعــة الدائــم علــى التطويــ�ر للكــوادر البشــرية لديهــا وت�أهيلهــم لمختلــف المتغــرات. تعــد اســرتاتيجية 
إزدان القابضــة فــي تنميــة رأس المــال البشــري الركيــزة األساســية فــي تطويــ�ر أعمالنــا وأنشــطتنا اليوميــة فــي جميــع العمليات 
ومــن هنــا كان اهتمامنــا الدائــم فــي تطويــ�ر خطــط وبرامــج مت�كاملــة للتعليــم والتدريــب والتطويــ�ر المســتمر مــن أجــل بنــاء فريــ�ق 

عمــل قــادر بجــدارة علــى تحقيــق اإلنجــازات الطموحــة التــي تســعى إليهــا المجموعــة. 

يعتمــد مجلــس إدارة مجموعــة إزدان القابضــة سياســة واضحــة بمــا يخــص مكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
العليــا، حيــث تحــدد لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت فــي المجموعــة هــذه السياســة باالســتناد إلــى قانــون الشــركات ونظــام 

الحوكمــة والنظــام األساســي للمجموعــة. 

وعلــى هــذا األســاس تجتمــع لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت وتضــع مقرتحهــا بتحديــد المكافــآت بالمبالــغ واألرقــام المحــددة 
انطالقــًا مــن مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء المجلــس وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا وكذلــك أداء المجموعــة الســنوي 
عنــد تحديدهــا للمكافــآت. وترفــع تقري�رهــا لمجلــس اإلدارة الــذي يطلــع عليــه، وبعــد مناقشــته يرفــع توصيتــه للجمعيــة العامــة 

للنظــر فيــه واعتمــاده.
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فــي إطــار دورهــا فــي المســؤولية المجتمعيــة والتوعيــة 
بالثقافــة الرياضيــة باعتبارهــا أساســًا يقــوم عليــه المجتمــع 
الصحــي، نظمــت مجموعــة إزدان القابضــة وشــركاتها التابعة 
عــدًدا مــن الفعاليــات الرياضيــة لموظفيهــا والجمهــور فــي 
أبــراج إزدان بالدوحــة وقريــة إزدان 3 بالوكــر، وتفاعــل معهــا 
عــدٌد مــن المشــاركني ســواء مــن األطفــال أو الكبــار وشــملت 

إقامــة مســابقات متنوعــة وعــروٍض لرياضــات متنوعــة.

فقــد قامــت المجموعــة بتنظيــم ثــالث مســابقات متميــزة 
مــرتات  كيلــو  ثــالث  لمســافة  الجــري  ماراثــون  وهمــا 
ومســابقة إنقــاص الــوزن ألفضــل موظــف اســتطاع إنقــاص 
مســابقة  إلــى  إضافــة  شــهٍر  خــالل  جرامــات  كيلــو   5 وزنــه 
أفضــل فيديــو متميــز ألحــد الموظفــني وهو يمــارس الرياضة، 
لــكل مســابقة  الثالثــة األولــى  المراكــز  وقــد حصــد أصحــاب 
وجبــات  توزيــع  علــى  المجموعــة  وحرصــت  قيِّمــة،  جوائــز 
ــون الجــري كمــا شــاركت  ــة علــى المشــاركني فــي ماراث صحي
ــة باإلشــراف الطبــي علــى  ــة الصحيــة األولي مؤسســة الرعاي
المتســابقني وإجــراء القياســات الحيويــة كالضغــط والســكري 

الجســم وغرهــا. فــي  الدهــون  ومســتوى 

إزدان القابضة وشركاتها التابعة ينظمون عدًدا من الفعاليات بمناسبة اليوم 
الرياضي للدولة

أنشطة شركة إزدان العقارية

مــع  بالتعــاون  العقاريــة  إزدان  شــركة  أقامــت  جانبهــا  مــن 
شــركائها مجموعــة متميــزة مــن األنشــطة التفاعليــة فــي 
 1 حتــى  مــن 9 صباًحــا  الفعاليــات  بــدأت  حيــث   3 إزدان  قريــة 
المركــز  أقــام  حيــث  ومســابقات  عروًضــا  وشــملت  ظهــًرا 
العالمــي للتايكونــدو بعــض العــروض وســط إقبــال كبــر مــن 
للمشــاركة  توافــدوا  الذيــن  بالوكــر  القــرى  أطفــال ســكان 
لرياضــات  العــروض  وكانــت  كبريــ�ن  وإقبــااًل  تفاعــاًل  وأبــدوا 
التايكونــدو والمالكمــة وحصــل األطفــال المشــاركني علــى 

متنوعــة.  هدايــا 

»إنــه  العقاريــة،  إزدان  شــركة  قالــت  الفعاليــات،  وحــول 
انطالًقــا مــن دورنــا فــي االمت�ثــال لرؤيــة القيــادة الرشــيدة 
مــن  يعلــي  ومزدهــر  صحــي  مجتمعــي  بنــاء  فــي  للدولــة 
وبدنًيــا  ذهنًيــا  باإلنســان  يرتقــي  كنشــاط  الرياضــة  قيمــة 
وســلوكًيا، فقــد نظمنــا عــددًا مــن الفعاليــات الرياضيــة بقرانــا 
بهــدف التوعيــة بأهميــة الرياضيــة فضــاًل عــن حــث الجمهــور 
وأنديــة  مراكــز  توفــر  خــالل  مــن  الرياضــة  ممارســة  علــى 
صحيــة ضمــن باقــة الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة لســكانها 
فــي المجمعــات كمــا نخصــص المســابح والصــاالت الرياضــة 

للســيدات ممــا يضمــن مشــاركة جميــع فئــات القاطنــني.«



56

ــات  ــات اليــوم الرياضــي شــملت تدري�ب ــر بالذكــر أن فعالي وجدي
»أكاديميــة  بإشــراف  األطفــال  بــني  ومباريــات  القــدم  لكــرة 
اســتمتاعهم  األطفــال  أبــدى  حيــث  الرياضيــة«  أوريكــس 
بمشــاركة  لليوجــا  تدري�بــي  عــرٍض  إلــى  إضافــة  بالفعاليــات، 
بعــض الســكان، كذلــك اشــتملت الفعاليــات علــى مســابقات 
ــع  ــاز، فضــاًل عــن توزي لأطفــال ومشــاركات حــول رياضــة الجمب
المشــاركة  والعائــالت  األطفــال  علــى  والعصائــر  الفواكــه 
وكذلــك تــم توزيــع العديــد مــن الهدايــا المختلفــة للمشــاركني 

الرياضيــة. الفعاليــة  فــي 

بطولة إزدان لكرة القدم

كمــا اخت�تمــت فعاليــات بطولــة إزدان لكــرة القــدم حيــث جــرت 
فعاليــات المبــاراة النهائيــة ومبــاراة تحديــد المركــز الثالــث 
وقــد تــوج فريــ�ق »نجــوم مصــر« بالبطولــة بعــد فــوزه علــى 
فريــ�ق  وأحــرز  النهائيــة  المبــاراة  فــي  »األرســنال«  فريــ�ق 
بطولــة  واســتمرت  البطولــة،  فــي  الثالــث  المركــز  األخــوة 
دوري إزدان لكــرة القــدم علــى مــدار 5 أســابيع بمشــاركة 16 
فريقــًا مــن ســكان قــرى إزدان الوكــر موزعــة علــى أربعــة 
مجموعــات حســب القرعــة، وقامــت شــركة إزدان العقاريــة 
بتســليم الكــؤوس والميداليــات والهدايــا ألصحــاب المراكــز 
المشــاركني  والحــكام  الرعــاة  وت�كريــم  األوائــل  الثالثــة 

بالبطولــة.
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الســنوي  اإلفطــار  حفــل  القابضــة  إزدان  مجموعــة  نظمــت 
عــن  اإلعــالن  جــرى  -الــذي  بــاالس  إزدان  بفنــدق  لموظفيهــا 
افت�تاحــه مؤخرًا-وذلــك بمشــاركة أكــر مــن 300 موظــف مــن 
إداراتهــا المختلفــة، فضــاًل عــن حــرص عــدد كبــر مــن قيــادات 
المجموعــة علــى الحضــور والمشــاركة فــي فعاليــات الحفــل.

الموظفــني  لتهنئــة  فيلميــة  مــادة  علــى  الحفــل  واشــتمل 
بشــهر رمضــان المبــارك، كمــا تضمــن فقــرات ترفيهيــة شــملت 
ــد مــن األســئلة العامــة والتــي شــهدت  مســابقة حــول العدي
علــى  الجوائــز  توزيــع  خاللهــا  وجــرى  واســعة  مشــاركة 
المشــاركني، وانتهــى الحفــل بمســابقة ألجمــل األصــوات فــي 

تــالوة القــرآن الكريــم واألناشــيد.  

مــع  دائــم  بشــكل  التواصــل  علــى  القابضــة  إزدان  وتحــرص 
موظفيهــا واســت�ثمار كافــة المناســبات الدينيــة واالجتماعيــة 
لتوثيــق الروابــط فيمــا بــني الموظفــني خــارج نطــاق العمــل 
والتعــاون  العمــل  ســر  علــى  إي�جابــي  بشــكل  ينعكــس  ممــا 
بــني جميــع أفــراد الفريــ�ق الواحــد فــي المجموعــة وشــركاتها 

التابعــة. 

وأثنــى الحضــور مــن قيادات المجموعــة على جهود العاملني 
خــالل الفــرتة الماضيــة والتمتــع بــروح الفريــ�ق الواحــد التــي 

كانــت ســببًا مهمــًا فــي إنجــاز العديــد مــن المشــاريع التــي 
تعمــل عليهــا إزدان القابضــة، مشــّددين على أهميــة الت�كاتف 
والتعــاون بــني جميــع العاملــني لتحقيــق األهــداف المرجــوة 
الموظفــون  أكــد  حــني  فــي  النتائــج،  ألفضــل  والوصــول 
المشــاركون علــى أن اإلفطــار الجماعــي فــي شــهر رمضــان 
المبــارك يشــعر الموظــف والمســؤول بــروح الفريــ�ق الواحــد، 
إي�جابــًا  ويســهم فــي تعزيــ�ز االنتمــاء لديهــم، بمــا ينعكــس 

علــى األداء العــام. 

جديــر بالذكــر أن فنــدق إزدان بــاالس ذي الخمســة نجــوم يعــد 
أحــد مشــروعات المجموعــة فــي قطــاع الضيافــة والفنــادق 
حيــث جــرى اإلعــالن مؤخــرًا عــن افت�تاحــه، ويت�ألــف الفنــدق مــن 
195 غرفــة وجناحــًا فندقيــاً ونحــو 12 قاعــة ت�تميــز بأحجامهــا 
المختلفــة ومــزودة بأحــدث الوســائل الت�كنولوجية واألنظمة 
المختلفــة،  األغــراض  تخــدم  التــي  والبصريــة  الســمعية 
إضافــة إلــى ثالثــة مــن أفضــل المطاعــم هــي »ريــد أوركيــد« 
محبــي  أمــا  الفريــدة،  اآلســيوية  األطبــاق  فــي  المتخصــص 
الطعــام اإليطالــي فيمكنهــم أن يحظــوا بتجربــة ال تنســى 
فــي مطعــم »بالرمــو«، عــالوة علــى مطعــم »طليطلــة« 

الــذي يتيــح لزبائنــه أصنافــًا عالميــة متنوعــة«.

مجموعة إزدان القابضة تنظم حفل اإلفطار السنوي لموظفيها بحضور أكرث 
من 300 شخص.. 
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أعلنــت شــركة إزدان مــول عــن ترعهــا بخمســة ريــاالت لرعايــة أطفــال فلســطني وذلــك مقابــل كل فانــوس صنعــه األطفــال خــالل 
مشــاركتهم فــي الفعاليــات الرمضانيــة فــي إزدان مــول بالغرافــة والوكــرة، وهــو مــا أســفر عــن تســليم جمعيــة قطــر الخريــة 

مبلــغ 20 ألــف ريــال مقابــل 4 آالف فانــوس تــم صنعهــا طــوال الشــهر المبــارك. 

وت�أتــي تلــك المبــادرة المتميــزة بالتعــاون مــع جمعيــة قطــر الخريــة والتــي ســتقوم بدورهــا بمهمــة إيصــال الترعــات إلــى 
الفلســطيني�ني فــي داخــل األراضــي المحتلــة، حيــث قــام الســيد شــريف شــرفي  مديــر أول العمليــات بــإزدان مــول بتســليم شــيك 

المبلــغ لممثــل الجمعيــة وســط حضــور مــن كال الطرفــني. 

وقالــت إدارة إزدان مــول« إن هــذه المبــادرة ت�أتــي بالتعــاون مــع جمعيــة قطــر الخريــة الرائــدة بخدماتهــا فــي المجــال اإلنســاني، 
فــي إطــار استشــعارنا لدورنــا ومســؤوليتنا تجــاه القضيــة الفلســطينية وأطفــال فلســطني أواًل، والــذي يقــع علــى عاقتنــا جميعــا 
المســاهمة ولــو بقــدر بســيط فــي توجيــه الدعــم المــادي والمعنــوي لهــم فــي ظــل مــا يتعرضــون لــه مــن ظلــم وانتهــاك 

لحقوقهــم. 

بلغ عددها 4 آالف فانوس بقيمة إجمالية 20 ألف ريال .. 

إزدان مول ت�تربع بخمسة رياالت عن كل فانوس صنعه األطفال طوال الفعاليات 

الرمضانية 
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أعلنــت شــركة إزدان مــول التابعــة لمجموعــة إزدان القابضــة 
علــى  أجرتهــا  التــي  المســابقة  فــي  الفائزيــ�ن  أســماء  عــن 
الشــهر  هــذا  مطلــع  وبــدأت  فيســبوك  بموقــع  صفحاتهــا 
وأفصحــت عــن شــروطها للمتســابقني وهــي التقــاط صــورة 
فــي منطقــة الفعاليــات الكرويــة بــإزدان مــول الغرافــة ثــم 
جوائــز  وُخصصــت   .  ezdansnapandwin#وســم تحــت  نشــرها 
إكــس  آيفــون  هواتــف  عــن  عبــارة  وهــي  للفائزيــ�ن  مميــزة 
ألكــر ثالثــة صــور حــازت علــى اإلعجــاب علــى موقــع التواصــل 

بــوك. االجتماعــي فيــس 

السيســي  أســماء  هــم:  أســماؤهم  المعلنــة  والفائــزون 
وماهــر مقبــول وكريســتيان آمــادا وقد كرَّمهم الســيد شــريف 
شــرفي مديــر أول عمليــات إزدان مــول فــي جــو احتفالــي، 

حيــث ســلمهم الجوائــز كمــا تــم بــث فعاليــات الت�كريــم علــى 
مــول  الرســمية إلزدان  الصفحــة  علــى  بــوك  موقــع فيــس 

.Ezdan Mall

ُيشــار إلــى أن شــركة إزدان مــول ت�تولــى إدارة إزدان مــول 
وقــد  الوكــر،  مــول  وإزدان  الوكــرة  مــول  وإزدان  الغرافــة 
بعــد  الماضيــة  الشــهور  خــالل  كبــًرا  نجاًحــا  الشــركة  حققــت 
التــي  العالميــة  التجاريــة  المتاجــر والعالمــات  عــدد  ازديــاد 
افت�تحــت بــإزدان مــول الوكــرة وهــو ثانــي مــوالت المجموعة، 
ويقــع فــي موقــع اســرتاتيجي ومميــز قــرب الشــارع التجــاري 
بمنطقــة الوكــرة فــي الجهــة المقابلــة لمستشــفى الوكــرة 
المنطقــة، ويتميــز  لســكان  يفت�تــح  تجــاري  أول مركــز  وهــو 

بمتاجــره التــي تعمــل فــي الوكــرة للمــرة األولــى.

تزامًنا مع احتفاالت الفوز بكأس العالم.. 

إزدان مول يعلن أسماء الفائزي�ن في مسابقة أفضل صورة مع شخصيات كرة القدم
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الجــودة  شــهادة  علــى  القابضــة  إزدان  مجموعــة  حصلــت 
ــا فــي  العالميــة »أيــزو ISO 9001: 2015« المعــرتف بهــا دولًي
الممارســات  وأفضــل  الجــودة  بــإدارة  المتعلقــة  المجــاالت 
المقدمــة  والتطوي�ريــة  األساســية  والخدمــات  المهنيــة 

للعمــالء.

خــالل  االعتمــاد  شــهادة  علــى  المجموعــة   حصلــت  وقــد 
الغربــي  الخليــج  إزدان  بفنــدق  أقيــم  الــذي  الحفــل  مراســم 
 Alcumus لآليــزو  الُمعَتِمــدة  الجهــة  عــن  ممثلــني  بحضــور 

.ISOqatar

إزدان  مجموعــة  لجهــود  ت�كليــاًل  االعتمــاد  هــذا  جــاء  وقــد 
القابضــة فــي تطويــ�ر اآلليــات اإلداريــة واتباعهــا لمنهجيــة 
راســخة فــي تحســني الجــودة داخلًيــا وعلــى نطــاق جميــع 
شــركاتها التابعــة ســعًيا نحــو التطبيــق الشــامل والمتواصــل 
للمعايــ�ر العالميــة وتعميمهــا فــي عملياتهــا التشــغيلية 
اعتمــدت  كمــا  البعيــد.  والمــدى  القريــب  المــدى  علــى 
إجراءاتهــا  فــي  الجــودة  تحســني  سياســة  المجموعــة 
اإلداريــة الداخليــة وعلــى نطــاق مشــروعاتها أيًضــا ووضعــت 

الجمهــور. مــن  أكــر  شــرائح  تســتهدف  اســرتاتيجية 

ــدت مجموعــة إزدان القابضــة  وتعليقــًا علــى هــذا اإلنجــاز، أكَّ
فــي بيــان صحفــي أن هــذا االعتمــاد العالمــي يرهــن علــى 
مــدى التزامهــا بمطابقــة أفضــل المقاي�يــس العالميــة فــي 

وســوف  العمــالء  إرضــاء  علــى  حرصهــا  ويعكــس  عملياتهــا 
يكــون لهــذه الشــهادة مــردوًدا فعــااًل يســاعد المجموعــة 
علــى  تقديــم األفضــل فــي قطــاع األعمــال كمــا يعــزز مــن أداء 
العمليــات ورفــع األربــاح ودمــج الكــوادر البشــرية بفاعليــة.

قــد  مــول  وإزدان  العقاريــة  إزدان  شــركتي  أن  إلــى  ُيشــار 
حصدتــا خــالل شــهر مايــو الماضــي شــهادة الجــودة العالميــة 
إدارة  فــي  دولًيــا  بهــا  المعــرتف    ”ISO 9001: 2015 أيــزو«
الجــودة وأفضــل الممارســات المهنيــة والخدمــات األساســية 
الشــركتان  نجحــت  للعمــالء.  حيــث  المقدمــة  والتطوي�ريــة 
فــي أداء خدماتهــا علــى الوجــه األكمــل مــن خــالل تحقيــق 
أقصــى درجــات الشــفافية واألمــان وأفضــل معــدالت اإلنتــاج 
فــي القطاعــني العقــاري والمراكــز التجاريــة، إضافــة إلــى 
المعمــول  الخدميــة  واآلليــات  اإلجــراءات  أحــدث  تطبيقهمــا 

بهــا علــى نطــاق عالمــي.

تطويــ�ر  اســتهدفت  قــد  المجموعــة  أن  بالذكــر  وجديــر 
عملياتهــا التشــغيلية باللجــوء إلــى االعتمــاد علــى النظــم 
اإلداريــة الحديثــة لالرتقــاء بإجراءاتهــا اإلداريــة وذلــك فــي 
ممــا  ومشــاريعها  المجموعــة  أصــول  نطــاق  اتســاع  ظــل 
يتطلــب إدارة متطــورة وحديثــة تعمــل  علــى توفــر ســبل 
تواصــل حديثــة ومتعــددة مــن أجــل تحقيــق قاعــدة تواصــل 

عريضــة. جماهــري 

مجموعة إزدان القابضة تحصد شهادة اآليزو العالمية
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عمالئهــا،  مــع  االتصــال  قنــوات  وتطويــ�ر  تعزيــ�ز  إطــار  فــي 
التابعــة  الشــركات  –إحــدى  العقاريــة  إزدان  شــركة  أطلقــت 
األبعــاد  ثالثــي  التجــّول  القابضة-خدمــة  إزدان  لمجموعــة 
علــى موقعهــا اإللكرتونــي وتطبيقاتهــا الذكيــة والتــي ت�تيــح 
للمســتخدمني إمكانيــة التجــول االفرتاضــي داخــل العقــارات 

المختلفــة. الســكنية 

ــ�ر ت�كنولوجيــا ثالثيــة  حيــث عملــت إزدان العقاريــة علــى تطوي
األبعــاد وتطبيقهــا فــي جميــع العقــارات التابعــة لهــا والتــي 
تقــدم تفاصيــل مرئيــة وواقعيــة ثالثيــة األبعــاد ممــا يتيــح 
هــذه  وتســتخدم  وجــد،  أينمــا  معهــا  التفاعــل  للمســتخدم 
الت�كنولوجيــا كامــرا عاليــة الجــودة مجهــزة بالليــزر لقيــاس 

ــ�ر بانورامــا أو 360 درجــة، ممــا يســاعد علــى  األبعــاد، للتصوي
علــى  المســتخدم  تســاعد  بيئــة افرتاضيــة واقعيــة  تهيئــة 
التجــول فــي المــكان بالعــني المجــردة أو باســتخدام نظــارات 
الواقــع االفرتاضــي مــن خــالل أي جهــاز ســواء كان حاســب 

آلــي أو لوحــي أو هاتــف.

تجربــة  هــي  األبعــاد  ثالثيــة  ت�كنولوجيــا  أن  بالذكــر  جديــر 
معاينــة مرئيــة فعليــة للعقــار التــي ت�أتــي مــع خاصيــة الصــور 
مشــاركة  يمكنــك  كمــا  سلســة  بطريقــة  للعقــار  والفيديــو 
وتحميــل فيديــو العقــار بســهولة علــى اإلنرتنــت، ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي والرســائل النصيــة إضافــة إلــى تطبيــق 

األخــرى. التطبيقــات  مــن  WhatsApp وغــره 

على موقعها اإللكرتوني وتطبيقاتها ..

إزدان العقارية ت�تيح التجّول االفرتاضي ثالثي األبعاد في وحداتها السكنية 
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أعلــن إزدان مــول الغرافــة مؤخــرًا عــن اســمي الفائزيــ�ن فــي الســحب علــى ســيارتني رينــج روفــر إيفــوك موديــل 2017 خــالل 
الســحب الــذي أقيــم فــي الســاحة الداخليــة للمــول )منطقــة األتريــ�وم(، حيــث حصــل صاحــب الكوبــون رقــم 23738 علــى الســيارة 
الســوداء فــي الســحب األول الــذي أقيــم فــي أول ينايــر 2018 وحصــد صاحــب الكوبــون رقــم 37434 الســيارة الفضيــة فــي الســحب 
الــذي أقيــم نهايــة الشــهر الماضــي، وقــد صاحــب عمليــة الســحب حفــل حضــره عــدد كبــر مــن زوار المــول الذيــن توافــدوا بكثافــة 
وتابعــوا مجريــات الســحب واالحتفــال بالفائــز  فــي جــو بهيــج تغمــره المتعــة واإلثــارة فــي الفــرتة الصباحيــة، كمــا ســجل الــرتاث 

القطــري حضــوًرا بــارًزا خــالل االحتفــال بفعاليــة العرضــة القطريــة. 

والجديــر بالذكــر أنــه تــم إطــالق حملــة إزدان مــول الرتوي�جيــة تحــت عنــوان » تســوق واربــح واســتمتع بالقيــادة« فــي األول مــن 
ديســمر 2017، واســتمرت حتــى 30 ينايــر2018. وتنــص المســابقة علــى أنــه عنــد الشــراء بقيمــة 300 ريــال قطــري فأكــر مــن 
محــالت المــول ســيتيح ذلــك فرصــة للحصــول علــى كوبــون المشــاركة فــي الســحب وفرصــة الفــوز بســيارة رينــج روفــر إيفــوك 

.2017

في إطار حملة »تسوق واربح واستمتع بالقيادة«

إزدان مول الغرافة يعلن نتائج السحب على السيارتني رينج روفر إيفوك موديل 

2017
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ــة فــي األذهــان حتــى مونديــال الفيفــا  ــا مــن رؤيتــه فــي اإلبقــاء علــى ذاكــرة الفنــون المعــرة عــن الــرتاث القطــري حيَّ انطالًق
2022، نظــم إزدان مــول الوكــرة مجموعــة مــن الفعاليــات الفنيــة المتميــزة تســتمر لمــدة شــهر، ويشــارك فيهــا عــدٌد مــن 
الفنانــني مــن القطريــ�ني والفنانــني المقيمــني، حيــث خصصــت إدارة المــول 7 جداريــات كبــرة لرســم لوحــات تعــر عــن أبــرز معالــم 
قطــر وســمات الشــخصية القطريــة، كمــا ينظــم المــول ورشــة عمــل مخصصــة لأطفــال لرســم األرابيســك علــى لوحــات مخصصــة 

ــام فــي مجســمات للمجلــس القطــري التقليــدي. ٌت

وجديــر بالذكــر، أن الفنانــني المشــاركني فــي الفعاليــات مــن دول عــدَّة حرصــوا علــى التعبــر عــن حبهــم لقطــر مــن خــالل المشــاركة 
فــي الرســم علــى الجداريــات. وشــملت رســومات جداريــة للبتولــة وهــي إحــدى القناعــات الشــعبية التــي ترتديهــا النســاء فــي 
قطــر إضافــة إلــى رســومات للكثبــان الرمليــة والجمــال والصقــور التــي تعــد رمــًزا وطنًيــا فــي قطــر والهــا العربــي وهــو نــوٌع مــن 
الظبــاء الــذي يعيــش فــي شــبه الجزيــ�رة العرب�يــة إضافــة إلــى اللوحــات المعــرة عــن اللؤلــؤ والصيــد كمــا شــملت الجداريــات لوحــات 

تعــر عــن الدوحــة الحديثــة بأبراجهــا المميــزة مــع انعــكاس لهــا علــى ســطح الكورنيــش.

ــا ويتوفــر  ُيشــار إلــى أن إزدان مــول الوكــرة هــو أول مــول فــي منطقــة الوكــرة وســوف يســاهم فــي إنعــاش المنطقــة تجارًي
فــي إزدان مــول عالمــات تجاريــة مميــزة مثــل كارفــور، وإتــش آنــد إم وريفــا وشكســبر ومــادو وآبــل بي�يــز وســتاربكس وتيــم 

ــز وفــان فيــل وكنتاكــي وجولــي بــي والشــاطر عبــاس وغرهــا مــن العالمــات المتميــزة. هورتن

تشمل رسم لوحات تعرب عن الرتاث القطري على جداريات كبرية 

إزدان مول الوكرة يقيم جداريات فنية تعرب الرتاث القطري األصيل
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الدوحة -أبري�ل 2018

شــهد جنــاح مجموعــة إزدان القابضــة بمعــرض ســيتي ســكيب 
فــي نســخته الســابعة إقبــااًل مميــًزا لكــٍم كبــر مــن الــزوار 
علــى  للتعــرف  العقاريــ�ني  والمطوريــ�ن  المســت�ثمري�ن  مــن 
المقبلــة،  الفــرتة  خــالل  المجموعــة  مشــاريع  وأبــرز  أهــم 
واالســتفادة مــن عراقــة تجربتهــا وخراتهــا الطويلــة فــي 
مــن  لعــدٍد  مجســمات  إزدان  عرضــت  حيــث  القطــاع،  هــذا 
وفنــدق  إزدان«  »واحــة  رأســها  وعلــى  الكــرى  المشــاريع 

خربة المجموعة تجذب المهتمني بالقطاع 
العقاري

وي�رهــن اإلقبــال الــذي شــهده جنــاح إزدان القابضــة علــى 
المكانــة التــي ت�تبوأهــا المجموعــة فــي الســوق المحليــة 
المتعــددة علــى  والتــي اســتمدتها مــن خــالل مشــاريعها 
قطاعــات  فــي  الدولــة  أنحــاء  مختلــف  فــي  واســع  نطــاق 
متعــددة مــن بينهــا القطــاع الســكني حيــث تعــد المجموعــة 
ومــا  الحيــوي  القطــاع  بهــذا  الناهضــة  الشــركات  قاطــرة 

»إزدان بــاالس« حيــث شــارك عــدٌد كبــٌر مــن موظفــي الشــركات 
ــرز العــروض  التابعــة فــي التعريــف بمشــاريع المجموعــة وأب

المطروحــة. التنافســية 

وكان معالــي الشــيخ عبــد اهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــ�ر الداخليــة، قــد افت�تــح فعاليــة 
النســخة الســابعة من معرض ســيتي ســكيب قطر 2018، وذلك 
حيــث  األحــد،  صبــاح  والمؤتمــرات،  للمعــارض  الدوحــة  بمركــز 
ــد خاللهــا أجنحــة الشــركات العارضــة،  قــام معاليــه بجولــة تفقَّ
وتعــرف علــى أبــرز المشــروعات العقاريــة المطروحــة فــي 

الســوق العقاريــة القطريــة.

تفرضــه متطلبــات الســوق المتزايــدة على الوحدات الســكنية 
بمختلــف مســاحاتها، حيــث وصلــت مشــاريع المجموعــة فــي 
القطــاع الســكني لمــا يقــارب مــن 30 ألــف وحــدة بــني مدينتــي 

الدوحــة والوكــرة.

فــي الوقــت الــذي حرصــت فيــه المجموعــة علــى اســت�ثمار 
خراتهــا الطويلــة فــي إثــراء القطاعــات األخــرى، علــى رأســها 
القطــاع الفندقــي حيــث تمكنــت مــن إحــراز مكانــة مرموقــة 
التــي  الفنــادق  المجــال مــن خــالل سلســلة مــن  فــي هــذا 
توفــر عــدًدا كبــًرا مــن الوحــدات الفندقيــة وأهمهــا فنــدق 

إقبال جماهريي للتعرف على مشروعات المجموعة 

مشاركة ناجحة إلزدان القابضة في فعاليات سيتي سكيب 2018



68

إزدان بالخليــج الغربــي والــذي يتضمــن 3 آالف وحــدة فندقيــة 
إضافــة إلــى فنــدق إزدان بــاالس ذو الخمس نجوم والذي يعد 
األبــرز فــي هــذا المجــال مــن خــالل توفــر باقــة مــن المرافــق 
والخدمــات التــي ترضــي أصحــاب الــذوق الرفيــع، وأخــًرا فنــدق 
ذا كــرف والــذي حقــق حضــوًرا متميــًزا فــي ســوق الضيافــة 

خــالل وقــت وجيــز.

واســتطاعت المجموعــة أن تســجل بريادتهــا عالمــة فارقــة 
فــي قطــاع المــوالت مــن خــالل باكــورة مشــروعاتها فــي هــذا 
القطــاع وهــو إزدان مــول الغرافــة، والــذي أحــرز نجاًحــا ملفًتــا 
منــذ افت�تاحــه منتصــف أبريــ�ل عــام 2013 ممــا دفــع المجموعــة 
إلــى تدشــني مولــي الوكــرة والوكر وبذلك ت�كــون المجموعة 
قــد وضعــت حجــر األســاس تجــاه صعــود مدينــة الوكــرة إلــى 
قمــة المناطــق التــي يــزداد عليهــا اإلقبــال الجماهــري يوًمــا 

تلــو اآلخــر.

مشاورات ولقاءات

وجديــر بالذكــر أن فعاليــات ســيتي ســكيب قــد شــهدت بعــض 

اللقــاءات والمشــاورات مــع بعــض المشــاركني فــي فعاليــات 

المعــرض تمحــورت جميعهــا حــول نقــاط القــوة فــي الســوق 

العقاريــة القطريــة وكيفيــة االســتفادة مــن النهضــة التــي 

العقــاري،  القطــاع  علــى  وت�أثرهــا  قطــر  دولــة  تعيشــها 

إضافــة إلــى اســتضافة دولــة قطــر لمونديــال 2022 وأهميــة 

ذلــك وانعكاســه علــى االســت�ثمار فــي هــذا القطــاع، والــدور 

والســياحي  العقــاري  القطاعــني  عاتــق  علــى  يقــع  الــذي 

المتوقــع أن يشــهدا طفــرة خــالل الفــرتة المقبلــة انعكاًســا 

الهتمــام الدولــة الشــديد بإنجــاح هــذه التظاهــرة الرياضيــة 

إزدان  مجموعــة  خطــط  مناقشــة  عــن  فضــاًل  العالميــة، 

القابضــة واســرتاتيجيتها وتوجهاتهــا الحاليــة وانعكاســاته 

اإليجابيــة وذلــك علــى الســوق العقاريــة.

وتحــرص المجموعــة علــى المشــاركة الســنوية فــي فعاليات 

ذلــك المعــرض للتواصــل مــع الزائريــ�ن وطــرح تجربتهــا الرائــدة 

واإلجابــة علــى كافــة التســاؤالت التــي قــد ت�ثــار فــي أذهــان 

الســت�ثمارات  الحقيقيــة  الصــور  إبــراز  عــن  فضــاًل  الــزوار، 

المجموعــة والتشــاور والتواصــل مــع كافــة األطــراف وعــرض 

تجربــة إزدان الناجحــة وخراتهــا، حيــث يعــد المعــرض فرصــة 

جيــدة لصغــار المســت�ثمري�ن لالســتفادة مــن تجــارب الشــركات 

الكــرى ومــا وصلــت إليــه عــر رحلــة طويلــة مــن النجــاح.
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الدوحة، ديسمرب 2018

وهــي   OLALA MAGAZINE ماجازيــ�ن  أوالال  وكالــة  منحــت 

اإلعالمــي  والمحتــوى  اإلعــالم  مجــال  فــي  رائــدة  وكالــة 

منتجــع رويــال إيمرالــدز ســبا  Royal Emeralds Spa بفنــدق 

إزدان بــاالس جائــزة مــن فئــة »أفضــل منتجــع صحــي جديــد« 

الــذي   Ohlala Wellness and Spa فــي حفــل توزيــع جوائــز

أقيــم فــي فنــدق روتانــا بالدوحــة.

فــي  تقــام  التــي  الثانيــة  النســخة  الحفــل هــو  ويعــد هــذا 

الدوحــة وقــد شــهد ت�تويــ�ج أســماء مميــزة فــي عالــم الســبا 

أفضــل  جوائــز  علــى  حصلــوا  حيــث  الصحيــة  والمنتجعــات 

مميــزة. فئــة   22 فــي  والخدمــات  المنتجــات 

طريــ�ق  علــى  متفــرد  بموقــع  بــاالس  إزدان  فنــدق  يقــع 

الشــمال، بطاقــة تصــل إلــى 196 غرفــة وجناًحــا كمــا يتمتــع 

مــن  عــدٍد  علــى  ويحتــوي  الخدمــات  مــن  عــالٍ  بمســتوى 

المرافــق الفاخــرة مــن مطاعــم ومنتجعــات صحيــة وغرهــا 

الخدمــات. مــن 

منتجع رويال إيمريالدز سبا بفندق إزدان باالس يحصل على جائزة أفضل منتجع 

صحي 
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تقري�ر المدققني والبيانات المالية
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تقري�ر مدقق الحسابات المستقل

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

الرأي

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمر 2018

أساس الرأي

تقري�ر عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018

أمور التدقيق األساسية

بيان الدخل الشامل األخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018

أمر أخر

بيان التغرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018

معلومات أخرى

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2017

تقري�ر المدققني 
والبيانات المالية
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   الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار 
أو  الربح  وبيانات   2018 ديسمرب   31 في  كما  الموحد  المالي  المركز  بيان  من  ت�ت�كون  والتي  »المجموعة«(  بـ  معا  إليهم 
للسنة  الموحدة  النقدية  والتدفقات  الموحد  الملكية  حقوق  في  والتغريات  الموحد  الشامل  والدخل  الموحد  الخسارة 

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 31 ديسمرب 2018 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاري�خ 

وفقًا للمعاي�ري الدولية للتقاري�ر المالية.

   أساس الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعاي�ري الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعاي�ري في 
الجزء الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقري�ر. إننا مستقلون عن المجموعة 
للمحاسبني  الدولية  األخالقية  المعاي�ري  مجلس  عن  الــصــادرة  المهني�ني  للمحاسبني  األخالقي  السلوك  لقواعد  وفقا 
والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بأعمال التدقيق التي نقوم بها على البيانات المالية الموحدة في دولة قطر، وقد 
استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك المتطلبات ولقواعد السلوك األخالقي للمحاسبني المهني�ني. 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 43,863,571 ألف ريال 
قطري وهي تمثل 88 % من إجمالي الموجودات. 

•  نظرا الستخدام األحکام واالفتراضات 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 ممارسات التقي�يم المقبولة عموما. 

-  تقي�يم مدى مالءمة االفرتاضات المستخدمة بمقارنة االفرتاضات المستخدمة بالبيانات الداخلية والخارجية. 

الرئيسية  واألحكام  االفرتاضات  بتقي�يم  يتعلق  فيما  الموحدة  المالية  بالبيانات  المجموعة  إفصاحات  كفاية  مدى  تقي�يم   •
للتقي�يم.المع

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

تقري�ر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
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   أمر أخر

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

   معلومات أخرى

الواردة في تقري�ر الشركة  ان مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى المعلومات 
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 
الحقيقة. ليس لدينا ما نقوم  أن هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخــرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك 

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

للتقاري�ر  الدولية  للمعاي�ري  وفقًا  عادل  بشكل  وعرضها  الموحدة  المالية  البيانات  إعــداد  عن  مسؤول  اإلدارة  مجلس  إن 
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.

المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقي�يم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها  البيانات  عند إعداد 
أساس  واستخدام  االستمرارية  بمبدأ  المتعلقة  األمــور  عن  ممكنا،  ذلك  كان  كلما  واإلفصاح،  االستمرارية،  لمبدأ  وفقا 
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 
جوهرية  أخطاء  عن  دائما  ست�كشف  للتدقيق  الدولية  للمعاي�ري  وفقا  ت�تم  التي  التدقيق  عملية  أن  يضمن  ال  ولكن  عال، 
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�ري الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في 
جميع أعمال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

أو خطأ، وتصميم  ناتجة عن غش  الموحدة، سواء كانت  المالية  البيانات  الجوهرية في  • تحديد وتقي�يم مخاطر األخطاء 
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.
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حسب  مناسبة  تدقيق  إجــراءات  تصميم  أجل  من  بالتدقيق  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  فهم  على  الحصول   •
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 الواردة 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 

ت�تسبب في أن تقوم المجموعة  حتى تاري�خ تقري�ر مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد 

بالتوقف عن مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

البيانات  كانت  إذا  وفيما  اإلفصاحات،  ذلك  في  بما  ومحتواها،  وهيكلها  الموحدة  المالية  للبيانات  العام  العرض  تقي�يم   •

المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات العالقة بالطريقة التي تحقق العرض العادل.

داخل  التجارية  األنشطة  أو  الكيانات  من  المالية  بالمعلومات  يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلــة  على  الحصول   •

التدقيق  أعمال  إجــراء  و  واإلشــراف  التوجيه  عن  مسؤولون  إننا  الموحدة.  المالية  البيانات  حول  الــرأي  إلبــداء  المجموعة 

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.

بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع  ببيان  نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة 
العالقات واألمور األخرى 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 31 ديسمرب 2018، وبالتالي 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 نادرة 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 لأصول 
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 
11 لسنة 2015 أو 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 31 ديسمرب 2018. 

عن كي بي أم جي
يعقوب حبيقة

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم )289(
الدوحة في 18 مارس 2019
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2018

الف ريال قطري

2017

الف ريال قطري

الموجودات

23,562371,120نقد وأرصدة لدى البنوك

196,349225,100ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

28,06122,265  المخزون

3,316,7172,470,953موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1,425,6131,425,907شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

43,863,57143,819,785است�ثمارات عقارية

797,641832,413ممتلكات ومعدات

49,651,51449,167,543إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات

2,764,3182,822,431ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

15,770,52216,188,248صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

18,534,84019,010,679إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

26,524,96726,524,967رأس المال

1,616,0531,572,678احتياطي قانوني

719,77917,326احتياطي القيمة العادلة

1,827154احتياطي إعادة تقي�يم عمالت أجنبية

2,542,0362,037,602أرباح مدورة

31,404,66230,152,727حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

4,137)287,988(مساهمات غري مسيطرة

31,116,67430,156,864إجمالي حقوق الملكية

49,651,51449,167,543إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

   بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمر 2018
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   بيان الربح أو الخسارة الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018

2018
الف ريال قطري

2017
الف ريال قطري

العمليات المستمرة

1,319,2851,481,684إي�رادات إي�جارات

54,88358,023إي�رادات تشغيلية أخرى

)374,767()307,000(المصاريف التشغيلية

1,067,1681,164,940األرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
124,055241,848الشامل اآلخر

177,777-صافي أرباح من بيع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

500,221-صافي أرباح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

الحصة من نتائج في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
102,083141,354وشركة المشروع

االنخفاض في قيمة است�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة 
)162,194(-حقوق الملكية 

االنخفاض في قيمة االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع )معيار المحاسبة 
)67,487(-الدولي رقم 39(

)33,895(-الخسارة من استبعاد شركات تابعة

1,293,3061,962,564صافي الربح التشغيلي

457,276-ربح من التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية

7,702241,286إي�رادات أخرى

)709,620()835,545(ت�كاليف التموي�ل

)244,112()195,349(مصاريف عمومية وإدارية 

-)41,056(مخصص مطالبات

-)23,881(خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

)15,596()33,895(إهالك ممتلكات ومعدات

)6,248()29,457(خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

141,8251,685,550الربح من العمليات المستمرة

العمليات المتوقفة

)3,549(-خسارة من العمليات المتوقفة

141,8251,682,001ربح السنة

موزع على:

433,7491,693,201مالكي الشركة

)11,200()291,924(مساهمات غري مسيطرة

141,8251,682,001

0.160.64العائد األساسي والمخفف للسهم

0.160.64العائد األساسي والمخفف للسهم والعمليات المتوقفة
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   بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018

2018
الف ريال قطري

2017
الف ريال قطري

141,8251,682,001ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي ال يتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-صافي التغري 

-862,852في القيمة العادلة

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

-1,167اآلخر

864,019-

البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

17,198)12,324(الجزء الفعال من التغريات في القيمة العادلة-تحوطات التدفق النقدي

)1,800(1,673فروق تحوي�ل عمالت أجنبية -عمليات أجنبية

صافي التغري في القيمة العادلة – االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع 

)326,785(-)معيار المحاسبة الدولي رقم 39(

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

)2,667(رقم 39(

)314,054(853,368الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

995,1931,367,947إجمالي الدخل الشامل للسنة

موزع على:

1,287,1171,379,147مالكي الشركة

)11,200()291,924(مساهمات غري مسيطرة
995,1931,367,947
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   بيان التغريات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018
شركة

ي ال
سوبة لمالك

ق الملكية من
حقو

ي
طر

ف ريال ق
 أل

س المال
رأ

ي 
ط

احتيا
ي )1(

قانون
ي 

ط
احتيا

القيمة العادلة
ي إعادة 

ط
احتيا

ت 
م عمال

تقي�ي
أجنبية

أرباح 
مدورة 

ي
اإلجمال

ري 
ت غ

هما
سا

م
طرة

سي
م

ق 
ي حقو

إجمال
الملكية

ي 1 يناير 2018 
الرصيد ف

26,524,967
1,572,678

17,326
154

2,037,602
30,152,727

4,137
30,156,864

ي للتقاري�ر 
ي للمعيار الدول

ق المبدئ
طبي

ت عند الت
التعديال

م 9 
المالية رق

-
-

)153,872(
-

129,534
)24,338(

)201(
)24,539(

ي 1 يناير 2018
الرصيد المعدل ف

26,524,967
1,572,678

)136,546(
154

2,167,136
30,128,389

3,936
30,132,325

سنة 
ي ربح ال

صاف
-

-
-

-
433,749

433,749
)291,924(

141,825

سنة
ل اآلخر لل

شام
ل ال

الدخ
-

-
851,695

1,673
-

853,368
-

853,368

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

851,695
1,673

433,749
1,287,117

)291,924(
995,193

ن 
ن القيمة العادلة م

ص م
صة بالتخل

ت الخا
طيا

ل االحتيا
نق

ل اآلخر 
شام

ل ال
خالل الدخ

-
-

4,630
-

)4,630(
-

-
-

ي
ي القانون

ط
ى االحتيا

المحول ال
-

43,375
-

-
)43,375(

-
-

-

ضية 
طة االجتماعية والريا

ش
م األن

ق دع
صندو

ى 
المحول ال

-
-

-
-

)10,844(
)10,844(

-
)10,844(

ر 2018
سم

ي 31 دي
الرصيد ف

26,524,967
1,616,053

719,779
1,827

2,542,036
31,404,662

)287,988(
31,116,674

ي 1 يناير 2017
الرصيد ف

26,524,967
1,403,358

329,580
1,954

1,882,299
30,142,158

431,534
30,573,692

سنة
ربح ال

-
-

-
-

1,693,201
1,693,201

)11,200(
1,682,001

سنة
ى لل

شاملة األخر
سارة ال

الخ
-

-
)312,254(

)1,800(
-

)314,054(
-

)314,054(

سنة
ل لل

شام
ل ال

ي الدخ
إجمال

-
-

)312,254(
)1,800(

1,693,201
1,379,147

)11,200(
1,367,947

طرة
سي

ري م
ت غ

هما
سا

ي م
الحركة ف

-
-

-
-

-
-

)416,197(
)416,197(

ي
ي القانون

ط
ى االحتيا

المحول ال
-

169,320
-

-
)169,320(

-
-

-

ت أرباح 2017 
توزيعا

-
-

-
-

)1,326,248(
)1,326,248(

-
)1,326,248(

ضية 
طة االجتماعية والريا

ش
م األن

ق دع
صندو

ي 
المحول ال

-
-

-
-

)42,330(
)42,330(

-
)42,330(

رب 2017
سم

ي 31 دي
الرصيد ف

26,524,967
1,572,678

17,326
154

2,037,602
30,152,727

4,137
30,156,864

طــر : 
ة ق

صــ
ور

وقــع ب
ى م

ة علــ
وحــدة كاملــ

م
ة ال

ماليــ
ت ال

ة البيانــا
وعــ

م
ي مج

ور فــ
شــ

ت من
ســابا

ي الح
ة. وتقريــ�ر مدققــ

وحــدة الكاملــ
م

ة ال
ماليــ

ت ال
ة البيانــا

وعــ
م

ل مج
شــك

ورة أعــاله ال ُت
شــ

من
ة ال

ماليــ
ت ال

ومــا
معل

ظــة: ال
ملحو
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   بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2018

2018
الف ريال قطري

2017
الف ريال قطري

أنشطة التشغيل
141,8251,682,001ربح السنة

تعديالت لـ:
)457,276(-ربح من التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية

)241,848()124,055(توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)141,354()102,083(حصة من نتائج است�ثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

33,89515,596إهالك ممتلكات ومعدات 
29,4576,248خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما 

-23,881خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات
)171,971()19,054(أرباح ناتجة عن مصادرة است�ثمارات عقارية

7,89011,635مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفني
)9,391()4,043(عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

)500,221(-صافي ربح من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
162,194-خسارة انخفاض في قيمة شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

)177,777(-صافي ربح من بيع است�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
67,487-انخفاض قيمة االست�ثمارات المالية المتاحة للبيع )معيار المحاسبة الدولي رقم 39(

)42,872()1,051(ربح على حسابات البنوك اإلسالمية
6874,683مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

-100خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات
-)7(عكس مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

33,895-خسارة من استبعاد شركات تابعة
835,545709,620ت�كاليف تموي�ل

822,987950,649
التغريات في:

40,78669,266ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
)7,740()6,476(المخزون

221,806)51,913(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
805,3841,233,981النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

)7,569()24,934(مكافأة نهاية خدمة الموظفني المدفوعة
780,4501,226,412صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

أنشطة االست�ثمار
)32,309()23,424(مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

)231,287()82,242(مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية
)3,064,117(-مدفوعات لشراء است�ثمارات عقارية مكتملة

)300,261()1,039(مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
18,1273,171,350متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

533,210-متحصالت من بيع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
-320متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

203,500351,472توزيع أرباح مستلمة
1,05142,872أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة

)1,465(2,945صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة
119,238469,465صافي النقد الناتج من أنشطة االست�ثمار

أنشطة التموي�ل
3,385,0001,992,865متحصالت من صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

)2,402,140()4,626,687(مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية
)952,379(-توزيعات أرباح مدفوعة

)384,505(-صافي الحركة في مساهمات غري مسيطرة
)4,440()11,584(ت�كاليف رسوم إدارية للتموي�ل مدفوعة

)1,750,599()1,253,271(التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التموي�ل

)54,722()353,583(صافي النقص في النقد وما يعادله
)1,800(8,970صافي التغري في العمالت األجنبية

366,550423,072النقد وما يعادله في 1 يناير
21,937366,550النقد وما يعادله في 31 ديسمر 
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الفصل األول: تعاريف

الفصل السابع: أحكام ختامية

الفصل الثاني: نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

الفصل الثالث: المجلس

الفصل الرابع: أعمال الرقابة بالشركة

الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

الفصل السادس: حقوق أصحاب المصالح

تقري�ر الحوكمة
لمجموعة إزدان القابضة

لعام 2018م

8 4

9 4

8 5

9 7

8 5

9 6

9 3



تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة  لعام 2018م82

أعّد مجلس اإلدارة هذا التقري�ر امت�ثااًل لنظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية الصادر

بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم 5 لســنة 2016 وكذلــك قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 

 )www.ezdanholding.qa( وهــو متوفــر علــى الموقــع االلكرتونــي للمجموعــة

تســعى المجموعــة للوصــول الــى االلتــزام التــام بنظــام وبمبــادئ الَحْوَكَمــة الرشــيدة بصــورة عامــة بالرغــم مــن الطابــع العائلــي 

للمجموعــة حيــث أنهــا تحولــت مــن شــركة عائليــة )ذات مســؤولية محــدودة( الــى شــركة مســاهمة عامــة دون ان تطــرح أســهمها 

لإلكت�تــاب العــام فــي العــام 2007 ويأتــي تطويــ�ر معايــ�ر حوكمــة الشــركات مــن أولويــات مجلــس إدارة المجموعــة.

وتجــدر اإلشــارة الــى أن الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمجموعــة قــد وافقــت بتاريــ�خ 2017/5/24م بنســبة )99.99 %( مــن إجمالــي 

ــًا علــى تحــول الشــركة مــن شــركة مســاهمة قطريــة عامــة إلــى شــركة مســاهمة  عــدد أســهم الشــركة الممثلــة باالجتمــاع، مبدئي

خاصــة، وبعــد مــرور حوالــي خمســة أشــهر وبالتحديــد بتاريــ�خ 2017/11/23م صــدر قــرار هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم )7( لســنة 

2017م الخــاص بإجــراءات الغــاء شــركة مســاهمة مدرجــة فــي الســوق الرئيســية لتحولهــا الــى شــكل آخــر مــن أنــواع الشــركات

وفيمــا يلــي موجــز عــن اإلجــراءات التــي تمــت بشــأن تحــّول مجموعــة ازدان القابضــة الــى شــركة مســاهمة خاصــة قبــل صــدور قــرار 

هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم )7( لســنة 2017م الصــادر بتاريــ�خ 2017/11/23م والخــاص بإجــراءات الغــاء شــركة مســاهمة مدرجــة 

فــي الســوق الرئيســية لتحولهــا الــى شــكل آخــر مــن أنــواع الشــركات

1 -  قــام المســاهم -مجموعــة التــداول للتجــارة -المالــك لحوالــي )54 %( مــن أســهم المجموعــة )بشــكل مباشــر( بتقديــم كتــاب 

الزدان لطلــب توجيــه دعــوة الــى عقــد جمعيــة عامــة غــر عاديــة للشــركة لمناقشــة تحويــ�ل مجموعــة ازدان القابضــة مــن شــركة 

مســاهمة عامــة قطريــة الــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة أو مســاهمة خاصــة وذلــك بتاريــ�خ 2017/4/27م.

2 -  قــرر مجلــس االدارة دعــوة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة لالنعقــاد لمناقشــة طلــب المســاهم )مجموعــة التــداول للتجــارة( 

»تحويــ�ل مجموعــة إزدان القابضــة مــن شــركة مســاهمة قطريــة عامــة إلــى شــركة ذات مســئولية محــدودة أو مســاهمة خاصــة« 

ــ�خ: 2017/4/27م. وذلــك بتاري

3 -  وافقــت الجمعيــة العامــة غــر العاديــة لمجموعــة إزدان القابضــة بتاريــ�خ 2017/5/24م وبنســبة )99.99 %( مــن إجمالــي عــدد 

أســهم الشــركة الممثلــة باالجتمــاع، مبدئيــًا علــى تحــول الشــركة مــن شــركة مســاهمة قطريــة عامــة إلــى شــركة مســاهمة 

خاصــة بعــد اســتيفاء جميــع االجــراءات الماليــة والقانونيــة، وقــد فوضــت الجمعيــة مجلــس اإلدارة بتعيــ�ني مقيِّمــني إلعــداد بيــان 

مالــي بأصــول الشــركة وخصومهــا والقيمــة التقري�بيــة لهــا مــع بيــان القيمــة العادلــة للســهم كمــا فــي تاريــ�خ 2017/4/30م، ليتــم 

عــرض هــذه البيانــات علــى المســاهمني فــي اجتمــاع الحــق العتمادهــا، كمــا فوضــت الجمعيــة مجلــس اإلدارة بإعــداد مشــروع 

تعديــل النظــام األساســي للشــركة ليتوافــق مــع نوعهــا الموافــق عليــه مبدئيــًا وهــو شــركة مســاهمة خاصــة ليتــم عرضــه علــى 

المســاهمني فــي اجتمــاع الحــق العتمــاده.

مــع حــق المســاهمني المعرتضــني علــى قــرار التحــول التقــدم بطلــب التخــارج خــالل مــدة ال تزيــد عــن )60( يومــًا مــن تاريــ�خ صــدور القــرار 

بالموافقــة علــى تحــول الشــركة، ويشــمل ذلــك أيضــًا المســاهمني الغائبــني.

هــذا وتــم االفصــاح عــن ذلــك للســادة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة وبورصــة قطــر وشــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة 

كمــا تــم تســليم صــورة مــن محضــر الجمعيــة للســادة وزارة التجــارة والصناعــة والســادة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة كمــا تــم 

االفصــاح عــن ذلــك فــي موقــع المجموعــة.

4 -  بتاري�خ: 2017/6/6م اجتمع مجلس إدارة المجموعة وقرر اآلتي:

تعيــ�ني مكتــب )KPMG( المرشــح مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة إلعــداد بيــان مالــي بأصــول وخصــوم الشــركة والقيمــة  أ- 

التقري�بيــة لهــذه األصــول والخصــوم، ولبيــان القيمــة العادلــة لســهم الشــركة كمــا فــي 2017/4/30م، علــى أن يتــم االنتهــاء 

مــن هــذه المهــام فــي موعــد أقصــاه 2017/9/30م، وقــد فــوض الحاضــرون رئيــس المجلــس بتحديــد أتعــاب المكتــب المذكــور. 
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ت�كليــف اإلدارة القانونيــة بالشــركة بإعــداد مشــروع )مســودة( لتعديــل عقــد الت�أســيس والنظــام األساســي المعــدل للشــركة  ب- 

بمــا يتوافــق مــع األحــكام الخاصــة بالشــركة المســاهمة الخاصــة )تــم اعــداد مســودة مشــروع عقــد الت�أســيس والنظــام 

االساســي(

ت�كليــف إدارة )شــؤون المســاهمني( فــي الشــركة بتولــي إعــداد مــا يلــزم مــن قيــود وســجالت ورقيــة أو الكرتونيــة لتنظيــم  ج- 

ــه فــي الشــركة. ســجل المســاهمني وتحديث

وعليــه قــام مكتــب )KPMG( بإعــداد البيــان المالــي بأصــول وخصــوم الشــركة والقيمــة التقري�بيــة لهــذه األصــول والخصــوم وقــدم 

نســخة منــه للــوزارة والــى الهيئــة فــي الموعــد المحــدد أعــاله. 

بعــد اســت�كمال جميــع االجــراءات المطلوبــة طلبــت المجموعــة مــن الســادة وزارة التجــارة والصناعــة الموافقــة علــى تحديــد موعــد 

الجتمــاع الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمجموعــة للموافقــة علــى تقريــ�ر المقيــم المالــي تنفيــذًا لقــرار الجمعيــة الصــادر بتاريــ�خ 

2017/5/24م ولكــن دون جــدوى.

وبذلــك يتضــح بجــالء قيــام مجموعــة ازدان القابضــة باســتيفاء اجــراءات التحــول قبــل صــدور قــرار الهيئــة رقــم 2017/7م بتاريــ�خ 

2017/11/23م فيمــا عــدا الموافقــة النهائيــة مــن الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للموافقــة علــى التقريــ�ر النهائــي للمقيــم 

.KPMG المالــي 

وفيمــا يلــي اإلجــراءات التــي تمــت بعــد صــدور قــرار هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم )7( لســنة 2017م الصــادر بتاريــ�خ 2017/11/23م 

تنفيــذا لهــذا القــرار )علــى الرغــم مــن أن المجموعــة ليســت مطالبــة بتنفيــذ هــذا القــرار إعمــاال لقاعــدة عــدم رجعيــة القوانــني( وهــذه 

االجــراءات هــي:

قامــت المجموعــة بالتنســيق والتشــاور مــع الســيد رئيــس هيئــة قطــر لأســواق الماليــة والســيد رئيــس النافــذة الواحدة فــي بورصة 

قطــر وإدارة مراقبــة الشــركات فــي وزارة التجــارة والصناعــة لعقــد جمعيــة عامــة للموافقــة علــى التقي�يــم النهائــي، وتنفيــذًا لمــا 

جــاء بقــرار هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم 7 لســنة 2017م وقــد تــم اعــداد االخطــار المنصــوص عليــه فــي القــرار رقــم 7 لســنة 

2017 والتواصــل مــع الهيئــة بشــأن ذلــك مــرات عديــدة، وعليــه تــم تحديــد الجهــة التــي ســتقوم بعمليــة شــراء أســهم المعرتضــني 

ــم مالــي مســتقل وهــو مكتــب  )KPMG( وغــر ذلــك مــن المتطلبــات،  ــ�ني مقّي وســعر شــراء الســهم مــن المســاهم المعــرتض وتعي

وقــد اعتمــدت الدراســات المقدمــة مــن المقيــم المالــي المذكــور علــى اآلليــة األعلــى لشــراء أســهم المعرتضــني. مــع العلــم بــأن 

مجموعــة ازدان القابضــة قــد قامــت بتعيــ�ني مكتــب  )KPMG( المذكــور أعــاله وهــو مكتــب مســتقل مــن المكاتــب المســجلة فــي ســجل 

الهيئــة لتحديــد القيمــة العادلــة للســهم علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت بحاجــة لذلــك حســب قــرار الهيئــة المذكــور أعــاله حيــث أنــه يوجــد 

تــداول علــى الســهم خــالل األشــهر الثالثــة أو الســنة الســابقة علــى قــرار الجمعيــة وذلــك حرصــا مــن المجموعــة علــى الشــفافية 

والمحافظــة علــى حقــوق المســاهمني المعرتضــني، ولكــن وبعــد كل هــذا العنــاء لــم نســتطع اســت�كمال االجــراءات وعقــد جمعيــة 

عامــة غــر عاديــة .

ــًا مــن شــركة مســاهمة عامــة الــى شــركة  وبصــدور موافقــة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمجموعــة علــى قــرار التحــول مبدئي

مســاهمة خاصــة أصبحــت مجموعــة ازدان تعمــل علــى إتمــام اإلجــراءات الالزمــة للخــروج مــن البورصــة والحصــول علــى الموافقــات 

الالزمــة مــن وزارة التجــارة والصناعــة والجهــات ذات الصلــة النعقــاد جمعيــة عامــة التخــاذ القــرار النهائــي للجمعيــة العامــة غــر 

العاديــة بتحــول الشــركة الــى شــركة مســاهمة خاصــة.

وحيــث أن مجموعــة ازدان القابضــة باعتبارهــا شــركة عقاريــة رائــدة فــي المجــال العقــاري وشــريك اســرتاتيجي فــي ملــف كأس العــام 

ــال فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــالل توفــر المســاكن للمواطنــني والمقيمــني، ولذلــك فقــد جــاء قــرار  2022 وتســاهم بشــكل فّع

مســاهمي المجموعــة بالتحــول الــى شــركة مســاهمة خاصــة لتحقيــق أكــر مرونــة ممكنــة مــن خــالل شــركاتها التابعــة والشــقيقة 

ومــن خــالل شــركائها االســرتاتيجي�ني، وابتغــاًء لمصلحــة الوطــن والمســاهمني.
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مجموعة إزدان القابضة.الشركة:

مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة.المجلس:

الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولّياته وواجبات رئيسه وأعضائه.ميثاق المجلس:

رئيس مجلس إدارة المجموعة.الرئيس:

عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغا إلدارة الشركة، أو ال يتقاضى أجرًا منها.العضو غري التنفيذي:

سبيل العضو المستقل: على  االستقاللية  ينافي  ومما  التامة،  باالستقاللية  يتمتع  الذي  اإلدارة  مجلس  عضو  هو 
المثال ال الحصر، أيًا من اآلتي.

1.   أن يكون مالكا )1 %( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

2.   أن يكون ممثال لشخص اعتباري يملك )5 %( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من 
مجموعتها.

3.   أن يكون باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خالل السنة السابقة 
على انتخابات المجلس.

4.   أن ت�كون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء المجلس أو اإلدارة التنفيذية 
العليا بالشركة، أو أي شركة من مجموعتها.

5.   أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس 
إدارتها.

األطــراف  من  أي  لدى  المجلس  انتخابات  على  السابقتني  السنتني  خالل  موظفًا  يكون  أن     .6
المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبني القانوني�ني، وكبار الموردين، 
أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل السنتني السابقتني على 

انتخابات المجلس.

7.   أن ت�كون له تعامالت مباشرة أو غر مباشرة مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها خالل 
السنتني السابقتني على انتخابات المجلس.

المسؤول التنفيذي األول والمسؤولني التنفيذي�ني اآلخري�ن المسؤولني مباشرة أمامه، وتشمل اإلدارة التنفيذية العليا: 
رؤساء وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.

   الفصل األول: تعاريف

تعاريفالفصل األول

نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئهاالفصل الثاني

المجلسالفصل الثالث

أعمال الرقابة بالشركةالفصل الرابع

اإلفصاح والشفافيةالفصل الخامس

حقوق أصحاب المصالحالفصل السادس

أحكام ختاميةالفصل السابع
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   الفصل الثاني: نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

   الفصل الثالث: المجلس

أسلوب تصويت الختيار أعضاء المجلس يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها؛ التصويت الرتاكمي:
بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بني من يختارهم من المرشحني دون وجود 

أي ت�كرار لهذه األصوات.

التصّرف صفقة كبرية:  أو  ت�أجر أو مبادلة  أو  بيع  أو  أّي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى امتالك 
الصفقات  تلك  أو  الشركة  التي ست�كتسبها  األصول  أو  الشركة  بأصول  الضمانات(  إنشاء  )باست�ثناء 
التي من شأنها تغي�ر الطبيعة األساسّية لعمل الشركة أو التي ت�تجاوز قيمتها اإلجمالية )10 %( 
من القيمة األقل بني القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي أصول الشركة وفقا آلخر بيانات 

مالية معلنة.

والعاملني، أصحاب المصالح: المساهمني،  مثل  قانوني  مركز  أو  حق  إلــى  تستند  الشركة  مع  مصلحة  له  من  كل 
والدائنني، والعمالء، والموردين وغرهم.

يعتر الشخص ذو عالقة بالشركة إذا كان عضو في مجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، طرف ذو عالقة:
أو باإلدارة التنفيذية العليا. للشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان مالكا )5 %( على األقل من 
أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو كان من أقارب أي من السابقني حتى الدرجة الثانية، 
وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو 
بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو المشرتكة في مشروع أو شراكة من 

أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

المساهمون الذين يمثلون فئة غر مسيطرة في الشركة بحيث ال يستطيعون الت�أثر عليها.األقلية:

التعامالت التجارية أو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها )10 %( من حجم تعامالت الشركة التعامالت: 
خالل السنة الواحدة، أو أكر من متوسط مجموع تعامالت الشركة خالل آخر ثالث سنوات.

إن المجموعــة تولــي أهميــة خاصــة لمبــادئ الحوكمــة، خاصــة لناحيــة حمايــة حقــوق المســاهمني ال ســيما حقــوق األقليــة وأصحــاب 

المصالــح اآلخريــ�ن، وهــي تســعى إلــى إي�جــاد عالقــة وثيقــة بينهــم وبــني مجلــس اإلدارة وجميــع األطــراف األخــرى ذات الصلــة، وتحــدد 

هــذه العالقــة اإلطــار العــام لالســرتاتيجية التــي ت�تبعهــا الشــركة والوســائل الالزمــة لتحقيــق أهدافهــا، والعدالــة والمســاواة بــني 

جميــع المســاهمني فــي الحقــوق والواجبــات ، وإمكانيــة حصولهــم علــى جميــع المعلومــات المهمــة حــول الشــركة، وتقديــم 

المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة، وقيــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بمســؤولياتهم نحــو الشــركة 

والمســاهمني بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص.  

قبــل صــدور موافقــة الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمجموعــة علــى قــرار التحــول مبدئيــًا مــن شــركة مســاهمة عامــة الــى شــركة 

مســاهمة خاصــة كان يقــوم المجلــس بمراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة فــي المجموعــة مــن وقــت الــى آخــر لت�توافــق مــع 

أفضأفضــل ممارســات نظــام الحوكمــة، ولكــن بعــد صــدور هــذا القــرار ال زالــت المجموعــة ت�رتقــب الموافقــة علــى اجتمــاع الجمعيــة 

العامــة غــر العاديــة النهائــي للخــروج مــن البورصــة

يحــدد النظــام األساســي وبالتحديــد فــي المــادة 23 منــه الشــروط الواجــب توافرهــا فــي عضــو مجلــس اإلدارة ويعتــر مجلــس إدارة 

المجموعــة المســؤول األول عــن أداء الشــركة ونشــاطها علــى المديــ�ني الت�كتيكــي واالســرتاتيجي فهــو المســؤول عــن إدارة الشــركة 

بالطريقــة المناســبة التــي تؤمــن لهــا النجــاح والمحافظــة علــى حقــوق المســاهمني ولذلــك فهــو يتمتــع بأوســع الســلطات الالزمــة 

للقيــام بــدوره المحــدد فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة المعتمــد.
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   تشكيل المجلس:أوالً

يتولــى إدارة المجموعــة مجلــس إدارة منتخــب مــن قبــل الجمعيــة العامــة، وفــق النظــام األساســي للمجموعــة والــذي يحــدد طريقــة 
ت�كوينــه وعــدد أعضائــه ومــدة العضويــة فيــه، حيــث أّن عــدد أعضائــه أحــد عشــر عضــوًا، ومــدة العضويــة فيــه ثــالث ســنوات، ويتمتــع 
المجلــس بالســلطات الكافيــة إلدارة الشــركة، ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه علــى أن يبقــى مســؤواًل عنهــا، وت�تــم عمليــة انتخــاب 
أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المجموعــة وفــق مبــدأ العدالــة والمســاواة بــني جميــع المرشــحني، وتعزيــ�ز الشــفافية واالفصــاح. وفيمــا 

يلــي نبــذة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة:

1 - شركة النراس لألعمال والعقارات ويمثلها:

الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: رئيس مجلس االدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس في االدارة والت�كنولوجيا للمصانع – الواليات المتحدة األمريكية	 

العضويات:
بنك قطر الدولي اإلسالمي.• 

5 - شركة الصرح لألعمال ويمثلها:

السيد/ صبحي محمد علي عثمان
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس تجارة	 

3 - شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت ويمثلها:

الشيخ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني
الصفة: نائب رئيس مجلس االدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال	 

العضويات:
المجموعة للرعاية الطبية.• 

4 - شركة دار الشرق ويمثلها:

الشيخ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طران	 

العضويات:
المجموعة للرعاية الطبية.• 
الشركة االسالمية القطرية للت�أمني • 

2 - وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني -ويمثله:

 الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: العضو المنتدب	 
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8 - شركة دار العرب ويمثلها:

السيد/ وليد أحمد ابراهيم السعدي

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة ومالية	 

العضويات:
المجموعة للرعاية الطبية.• 

بنك قطر الدولي اإلسالمي.• 

9 - شركة مطابع الوراق ويمثلها:

السيد/ م. هشام مصطفى السحرتي.

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس الهندسة المعمارية	 

العضويات:
بنك قطر الدولي اإلسالمي.• 

الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني. • 

10 - شركة فسيل لألعمال والعقارات ويمثلها:

السيد/ خالد سمري غازي المرسى

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس تجارة	 

11 - شركة سراج الدوحة للتجارة ويمثلها:

السيد/ عادل مسعود كامل محمد

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: ليسانس حقوق	 

7 - شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري ويمثلها:

السيد/ يوسف محمد كمالي جاهوئي

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

6 - شركة أزيان لالست�ثمار ويمثلها:

السيد/ محمد مصطفى أحمد

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 
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  الرئيس التنفيذي

لم يتم تعي�ني رئيس تنفيذي بعد استقالة الرئيس التنفيذي السابق السيد علي العبيدلي بتاري�خ: 2018/2/28م.

 إن ســعادة رئيــس مجلــس االدارة، ال يشــغل منصــب رئيــس المجلــس أو نائــب الرئيــس فــي أكــر مــن شــركتني يقــع مركزيهمــا الرئيســي 

فــي الدولــة، كمــا أنــه ليــس عضــوًا فــي مجلــس إدارة أكــر مــن ثــالث شــركات تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة، وال عضــوًا منتدبــًا 

لــإلدارة فــي أكــر مــن شــركة واحــدة مركزهــا الرئيســي فــي الدولــة، وال يجمــع بــني عضويــة مجلســي إدارة شــركتني تمارســان نشــاطا 

متجانســًا، كمــا أّن رئيــس مجلــس اإلدارة ليــس مشــاركًا بــأي لجنــة مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة، وذلــك 

لضمــان التــوازن فــي النفــوذ والســلطة، بحيــث ال يتمتــع فــرد واحــد بالســلطة المطلقــة فــي اتخــاذ القــرارات. 

 يلعــب مجلــس إدارة الشــركة دورًا رئيســيًا فــي الحوكمــة، فمــن مســؤولياته اعتمــاد اســرتاتيجية المجموعــة، ووضــع السياســة 

التوجيهيــة، وتعيــ�ني كبــار التنفيذيــ�ني، واإلشــراف عليهــم، ومتابعــة أدائهــم متابعــة دقيقــة ومســاءلتهم ومتابعــة تطبيــق الخطــط 

ــر مــا يتقاضونــه مــن أمــوال، وضمــان مصداقيــة المجموعــة أمــام  التــي يضعونهــا لســر عمــل المجموعــة متابعــة دقيقــة، وتقدي

مســاهميها وأمــام الجهــات الحكوميــة ألن التســاهل فــي ذلــك قــد يــؤدي الــى الســلوك غــر القويــم.

للنمــوذج  وفقــًا  إعــداده  تــم  وقــد  أعضائــه،  وواجبــات  ومســؤولياته  المجلــس  مهــام  يتضمــن  الــذي  ميثاقــه  أقــر  المجلــس  إن 

 )www.ezdanholding.qa( للمجموعــة.  اإللكرتونــي  الموقــع  علــى  نشــره  وتــم  الهيئــة  عــن  الصــادر  االسرتشــادي 

يقــوم مجلــس اإلدارة بمراقبــة وتوجيــه اســرتاتيجية المجموعــة مــن خــالل الموافقــة علــى سياســات االســت�ثمار المقرتحــة بعــد 

اســتعراضها، ســواء تــم إعدادهــا مــن طــرف مجلــس اإلدارة مباشــرة أو مــن خــالل لجــان المجلــس، وذلــك بهــدف ضمــان االلتــزام 

بالمعايــ�ر المحــددة مــن أجــل تقليــل تعــرض المجموعــة للمخاطــر.

اإلدارة  يعنــى مجلــس  العمــل. كمــا  الماليــة وخطــط  النفقــات  الســنوية،  الميزانيــات  اإلدارة الســتعراض واعتمــاد  يجتمــع مجلــس 

بمراقبــة مســتوى تقــدم المجموعــة نحــو تحقيــق األهــداف والغايــات االســرتاتيجية، وي�وصــي بالتعديــالت الالزمــة لتحقيقهــا، وكجــزء 

مــن واجباتــه يحــرص مجلــس اإلدارة علــى تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلــي واالمت�ثــال 

والرقابــة الماليــة.

يفــوض المجلــس بعــض صالحياتــه إلــى لجــان خاّصــة فــي المجموعــة ويقــوم حســب الحاجــة بتشــكيل لجــان خاّصــة بهــدف إجــراء عمليــات 

محــّددة، حيــث تمــارس عملهــا وفقــًا لتعليمــات خطيــة، وي�بقــى المجلــس مســؤوال عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي فّوضهــا، 

ونذكــر منهــا: اللجنــة التنفيذيــة المؤلفــة مــن الســادة األعضــاء التاليــة أســماؤهم: 

1.    سعادة الشيخ/ خالد بن ثاني آل ثاني، ممثاًل عن شركة النراس لأعمال والعقارات            رئيسًا

2.    سعادة الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني آل ثاني، ممثاًل عن شركة الوفاق للهندسة المقاوالت      عضوًا

3.    سعادة الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني، ممثاًل عن شركة دار الشرق                                 عضوًا

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

خامسًا

   حظر الجمع بني المناصب

   الواجبات الرئيسة لمجلس اإلدارة

   مسؤوليات المجلس

   تفويض المهام 
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وفقــًا للمــادة 28 مــن النظــام األساســي للمجموعــة فــإن رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس الشــركة ويمثلهــا لــدى الغــر وأمــام 

القضــاء ويحــدد ميثــاق مجلــس اإلدارة دوره وواجباتــه وفقــًا للقوانــني واألنظمــة والنظــام األساســي للمجموعــة.

يعتــر رئيــس مجلــس اإلدارة المســؤول األول عــن ســر العمــل فــي المجلــس وتحقيــق التــوازن فــي عضويتــه التــي تخضــع لموافقــة 

المجلــس والمســاهمني عليهــا، والت�أكــد مــن أن جميــع المســائل ذات الصلــة هــي مدرجــة علــى جــدول األعمــال، باإلضافــة إلــى 

الحــرص علــى تشــجيع وتحفيــز جميــع األعضــاء علــى القيــام بمســؤولّياتهم علــى أكمــل وجــه، وذلــك مــن خــالل المشــاركة والمناقشــة 

الفعالــة لكامــل بنــود جــداول االعمــال، وتبــادل اآلراء، وفــي المســائل الجوهريــة يتــم االتصــال باألعضــاء غــر الحاضريــ�ن لالجتماعــات 

ومشــاركتهم النقــاش، هــذا ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه، وي�جــوز للرئيــس أن يفــوض غــره مــن أعضــاء المجلــس فــي 

بعــض صالحياتــه.

يجتمــع مجلــس إدارة الشــركة بدعــوة مــن رئيســه، بشــكل منتظــم وفعــال وكّلمــا دعــت الحاجــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي 

قانــون الشــركات رقــم )11( لســنة 2015، وهــو يجتمــع ]ســت[ مــرات علــى األقــل فــي الســنة، وقــد بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس إدارة 

المجموعــة لعــام 2018م عــدد )14( اجتماعــًا.

كمــا أن الرئيــس يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب ذلــك اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل، وتوجــه الدعــوة لــكل عضــو مصحوبــة 

بجــدول األعمــال قبــل التاريــ�خ المحــدد النعقــاده بأســبوع علــى األقــل، وي�جــوز ألي عضــو طلــب إضافــة بنــد أو أكــر إلــى جــدول األعمــال.

إن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة منتظمــون بحضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة باســت�ثناء بعــض الحــاالت الخارجــة عــن إرادتهــم، 

ويكــّرس األعضــاء خراتهــم ومؤهالتهــم لمجلــس اإلدارة ولجانــه المختلفــة مــن خــالل الحضــور والمشــاركة بفعاليــة فــي المجلــس 

واللجــان والجمعيــات، كمــا يحــق لهــم طلــب رأي مستشــار خارجــي علــى نفقــة المجموعــة فــي أي مســألة تخّصهــا إذا دعــت الحاجــة 

لذلــك.

تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــ�ن والممثلــني، وعنــد تســاوي األصــوات، يرّجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس، وللعضــو 

الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعرتاضــه فــي محضــر االجتمــاع، وفــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال، 

يتــم إصــدار بعــض القــرارات بالتمريــ�ر شــرط موافقــة جميــع أعضائــه كتابــة علــى تلــك القــرارات، ويتــم عرضهــا فــي االجتمــاع التالــي 

للمجلــس، لتضمينهــا محضــر اجتماعــه.

سادسًا

سابعًا

   واجبات الرئيس

   التزامات أعضاء المجلس والدعوة الى االجتماع 
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وفيما يلي جدول يبني عدد اجتماعات مجلس اإلدارة الحالي خالل العام 2018 وعدد مرات حضور كل عضو من األعضاء:

عدد مرات الحضور اسم ممثل الشخص االعتباري أعضاء مجلس اإلدارة م

14 الشيخ/ د.خالد بن ثاني آل ثاني  شركة النراس  .1

14 الشيخ/ عبداهلل بن ثاني آل ثاني شركة الوفاق  .2

12 الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني شركة دار الشرق .3

8
6 الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني حتى تاري�خ 2018/08/26م 

شركة الصرح  .4
2 السيد/  صبحي محمد علي عثمان ابتداء من 2018/08/27م

8
5 الشيخ/ حسن بن ثاني آل ثاني حتى تاري�خ 2018/07/14م 

سراج الدوحة .5
3 السيد/  عادل مسعود كامل محمد ابتداء من 2018/07/15م

12
12 الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني  حتى تاري�خ 2018/08/26م 

أزيان لالست�ثمار .6
0 السيد/ محمد مصطفى حسني أحمد ابتداء من 2018/08/27م

9
4 الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثاني حتى تاري�خ 2018/07/14م

قصر الشرق  .7
5 السيد/  يوسف محمد كمالي جاهوئي ابتداء من 2018/07/15م

15 السيد/  وليد احمد السعدي شركة دار العرب .8

11
8 السيد/ عايض دبسان القحطاني حتى تاري�خ 2018/06/30م

بــن  ثانــي  الشــيخ  وقــف 
ثانــي. آل  اهلل  عبــد  .9

3 الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني ابتداء من 2018/07/01م

13 السيد/  هشام مصطفى السحرتي مطابع الوراق .10

12
7 السيد/ جابر  سالم الحرمي

فسيل لألعمال  .11
5 السيد/ خالد سمري غازي المرسى 2018/07/01م

يقــوم أمــني ســر مجلــس اإلدارة بــدور رئيســي فــي ضمــان اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة فــي مجلــس اإلدارة ومراجعتهــا بشــكل منتظــم، 

كمــا أنــه يعــاون ويســاعد جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الحصــول علــى المشــورة والمعلومــات والوثائــق التــي تمّكنهــم مــن 

ــ�ر محاضــر اجتماعــات المجلــس والّلجــان وفقــًا لأصــول وحفظهــا  ــاء، حيــث يقــع عليــه عــبء تحضــر وتحري القيــام بمهامهــم دون عن

وارســال الدعــوات ألعضــاء المجلــس والمشــاركني مــع جــدول األعمــال والتنســيق بــني األعضــاء والرئيــس وفيمــا بينهــم وأصحــاب 

المصالــح، وقــد عــنّي المجلــس لهــذه الغايــة الســيد/ عــادل مســعود كامــل، الحاصــل علــى ليســانس فــي الحقــوق ويتمتــع بخــرة 

ــر اإلدارة القانونيــة للشــركة ســابقًا وال يملــك  واســعة فــي مجــال الشــركات المســاهمة واالستشــارات القانونيــة وقــد شــغل مدي

أي أســهم فــي مجموعــة ازدان القابضــة وبتاريــ�خ 2018/07/15 تــم تعينيــه ممثــل للعضــو شــركة ســراج الدوحــة للتجــارة، فــي مجلــس 

إدارة المجموعــة.

   أمني سر مجلس اإلدارة ثــامنــًا
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أ.   لجنة الرتشيحات والمكافآت

ت�ت�ألف هذه اللجنة من:

1.     السيد/ هشام مصطفى السحرتي، ممثل العضو شركة مطابع الوراق                                       رئيسًا

2.    السيد/ خالد سمري غازي المرسىى، ممثل العضو شركة فسيل لأعمال والعقارات                 عضوًا

3.    السيد/ يوسف محمد جاهوئي، ممثل العضو شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري                 عضوًا

   عمل لجنة الرتشيحات والمكافآت

تقــوم لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت بوضــع المبــادئ التوجيهيــة للرتشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة النتخــاب االصلــح مــن بــني 

المرشــحني علــى ضــوء القوانــني المرعيــة االجــراء والنظــام األساســي للشــركة، كمــا تقــوم اللجنــة بإجــراء تقي�يــم ذاتــي ســنوي ألداء 

مجلــس اإلدارة، وترفــع توصيتهــا للمجلــس بمــا يخــص مكافــآت أعضائــه والــذي يقــوم بــدوره برفعهــا الــى الجمعيــة العامــة التخــاذ 

القــرار المناســب بشــأنها، فضــاًل عــن أن لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت تحــدد سياســة المكافــآت فــي المجموعــة بشــكل عــام، وتضمــن 

وجــود إطــار عمــل للمكافــآت يتماشــى مــع سياســة المكافــآت والمبــادئ التوجيهيــة لمجلــس اإلدارة وترفــع تقري�رهــا للمجلــس فــي 

نهائيــة كل ســنة ماليــة.

   توصيات لجنة الرتشيحات والمكافآت

رفعــت لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت توصيتهــا لمجلــس اإلدارة بعــدم منــح الســادة أعضــاء مجلــس االدارة مكافــآت ماليــة عــن العــام 

2017م.

كمــا أنهــا أوصــت بتوزيــع مكافــآت ســنوية علــى جميــع موظفــي مجموعــة إزدان القابضــة وشــركاتها التابعــة، وذلــك بمنــح نصــف عــدد 

األشــهر الممنــوح للموظفــني فــي العــام الماضــي حســب تقي�يــم كل موظــف.

ب-لجنة التدقيق والمخاطر

نظرًا للطابع العائلي للمجموعة فإن بعض أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر غر مستقّلني، وهي ت�ت�ألف من ثالثة أعضاء وهم: 

السيد/ وليد أحمد السعدي، ممثل العضو شركة دار العرب                                                     رئيسًا

السيد/ صبحي محمد علي عثمان، ممثل العضو شركة الصرح لأعمال                                 عضوًا

السيد/ محمد مصطفى أحمد، ممثل العضو شركة أزيان لالست�ثمار                                       عضوا

   عمل لجنة التدقيق والمخاطر

تجتمــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر بانتظــام وكّلمــا دعــت الحاجــة، وجميــع محاضــر اجتماعاتهــا مدونــة وفقــًا لأصــول ويتــم عــرض 

تقاري�رهــا علــى مجلــس اإلدارة بشــكل دوري لمناقشــتها، كمــا يتــم رفــع تقريــ�ر ســنوي للمجلــس فــي نهايــة كل ســنة ماليــة، وقــد 

اجتمعــت خــالل العــام 2018 عــدد 8 اجتماعــات. 

-   ت�تمتــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر بالمجموعــة بصالحيــات واســعة فــي مجــال اإلشــراف علــى مهــام التدقيــق الداخلــي، وتقــوم 
بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي إتمــام مســؤولياته فيمــا يتعلــق بمراجعــة التقاريــ�ر الماليــة ومــدى كفايــة التدقيــق الداخلــي 

والخارجــي، وتشــمل مســؤوليات هــذه اللجنــة التعامــل مــع عــدد مــن المجــاالت الرئيســية بمــا فيهــا البيانــات الماليــة، والرقابــة 

الداخليــة، والتدقيــق الداخلــي والخارجــي، واالمت�ثــال ومســؤوليات رفــع التقاريــ�ر، وي�رفــع مكتــب التدقيــق الداخلي فــي المجموعة 

)PKF( تقاريــ�ره مباشــرة للجنــة التدقيــق والمخاطــر، وذلــك ألغــراض االمت�ثــال ِلَلوائــح الشــفافية وحوكمــة الشــركات بالمجموعــة.

   لجان المجلستاسعًا
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كما تقوم لجنة التدقيق والمخاطر باألعمال التالية:

اســتعراض األمــور الحّساســة الخاصــة بالمحاســبة وإعــداد التقاريــ�ر فــي ضــوء التوجيهــات التنظيميــة والقوانــني المرعّيــة اإلجــراء،   -

وتــدرس ت�أثرهــا علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.

اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقاري�ر السنوية ونصف السنوية والربعية مراجعتها.  -

-  التنسيق بني المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالشركة.

-  مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر.

-  إجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بت�كليف من المجلس.

-  التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.

مراجعة السياسات واإلجراءات المالّية والمحاسبّية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.  -

مراجعة تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت.  -

ــار أعمــال الشــركة، ومتغــرات الســوق،  -  وضــع ومراجعــة سياســات الشــركة بشــأن إدارة المخاطــر بشــكل دوري، أخــذا فــي االعتب

للشــركة. االســت�ثمارية والتوســعية  والتوجهــات 

-  اإلشراف على الرامج التدري�بية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة، والرتشح لها.

-  إعــداد التقاريــ�ر الدوريــة الخاصــة بالمخاطــر وإدارتهــا بالشــركة ورفعهــا للمجلس-فــي الوقــت الــذي يحدده-متضمنــة توصياتهــا، 

ــ�ر الخاصــة بمخاطــر محــددة بنــاًء علــى ت�كليــف مــن المجلــس أو رئيســه. وإعــداد التقاري

-  تنفيذ ت�كليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.

مناقشــة مراقــب الحســابات، واإلدارة التنفيذيــة العليــا بشــأن المخاطــر الخاصــة بالتدقيــق وعلــى رأســها مــدى مالءمــة القــرارات   -

والتقديــرات المحاســبية، وعرضهــا علــى المجلــس لتضمينهــا بالتقريــ�ر الســنوي.

   توصيات لجنة التدقيق والمخاطر خالل العام 2018م: 

رفعت لجنة التدقيق والمخاطر الى مجلس االدارة خالل العام 2018م عدة توصيات وهي:

1.    توصيــة الــى مجلــس االدارة للموافقــة علــى البيانــات الماليــة المنتهيــة بتاريــ�خ 2018/12/31م تمهيــدًا لعرضهــا علــى الجمعيــة 

العامــة للمجموعــة. 

2.    توصيــة الــى مجلــس االدارة الختيــار المدقــق الخارجــي KPMG لتدقيــق البيانــات الماليــة للمجموعــة عــن عــام 2018م لمــا لــه مــن 

خــرة فــي هــذا المجــال.

3.    توصية الى مجلس االدارة للموافقة على البيانات المالية للربع األول للعام 2018م

4.    توصية الى مجلس االدارة للموافقة على البيانات المالية النصفية المراجعة لعام 2018م

5.    توصية الى مجلس االدارة للموافقة على البيانات المالية للربع الثالث للعام 2018م
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   الفصل الرابع: أعمال الرقابة بالشركة

يوجــد لــدى المجموعــة مكتــب تدقيــق داخلــي PKF وهــو مــن ذوي الخــرة والكفــاء فــي أعمــال التدقيــق المالــي وتقي�يــم األداء 

وإدارة المخاطــر والــذي يمــارس دوره بشــكل مســتقل كليــًا.

يتوّلــى مكتــب التدقيــق الداخلــي مســاعدة المجموعــة علــى إي�جــاد أفضــل الطــرق إلنجــاز أعمالهــا، باإلضافــة إلــى دورهــا فــي التحقــق 

مــن االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات، كمــا يركــز التدقيــق علــى فعاليــة نظــم العمــل والرقابــة الداخليــة وتحديــد نقــاط الضعــف، وي�رفــع 

تقاريــ�ره وتوصياتــه حــول المجموعــة وشــركاتها التابعــة مباشــرة إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر فــي المجموعــة بهــدف اتخــاذ 

االجــراءات المطلوبــة  للتقليــل مــن حــدة المخاطــر أو تالفيهــا، وذلــك كل ثالثــة أشــهر  وكلمــا طلــب منــه ذلــك، كمــا يقــدم المقرتحــات 

الخاصــة بتصويــب أي خلــل إن وجــد لمســاعدة اإلدارة التنفيذيــة علــى تحســني أدوات إدارة المخاطــر.

1 -   مراقب الحسابات الخارجي

صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة لمجموعــة إزدان القابضــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــ�خ 2018/02/12م علــى تعيــ�ني الســادة/ 

كــي بــي أم جــي لتدقيــق حســابات المجموعــة لعــام 2018 بمبلــغ )1,000,000 ريــال قطــري( مليــون ريــال قطــري، ألن لــه خــرة كبــرة 

فــي مجــال التدقيــق واألفضــل ســعرًا، وقــد تــّم ذلــك بنــاًء علــى توصيــة لجنــة التدقيــق إلــى المجلــس باعتبــار أن الســادة ارنســت 

انــد يونــغ المدقــق الســابق ال يجــوز إعــادة تعي�ينــه قبــل مــرور ســنتني مت�تاليتــني وفــق القانــون واوصــت اللجنــة باختيــار كــي بــي ام 

جــي، للقيــام بمهــام التدقيــق الخارجــي للمجموعــة باعتبــاره األقــل ســعرًا بــني العــروض المقدمــة مــن مكاتــب مراقبــي الحســابات 

المســجلني بجــدول المدققــني الخارجيــ�ني لــدى الهيئــة.

أوالً

ثانيًا

     التدقيق الداخلي

    الرقابة الخارجية

 2 -   مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات 

قــدم مراقــب حســابات الشــركة الســادة/ ارنســت انــد يونــغ، تقريــ�ره للجمعيــة العامــة وتــاله عليهــا، والــذي أوضــح فيــه مــدى التــزام 

الشــركة بنظامهــا األساســي وأحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة، ومــدى التزامــه والشــركة بتطبيــق أفضــل النظــم 

العالميــة فــي التدقيــق وإعــداد التقاريــ�ر الماليــة والتزامهمــا بمعايــ�ر المحاســبة والتدقيــق الدوليــة )IFRS/IAS( و)ISA( ومتطلباتهــا 

وقــد تــم مناقشــة تقريــ�ره  بالجمعيــة العامــة العاديــة مــن قبــل الســادة المســاهمني وتــم إيضــاح المســائل الــواردة فيــه، والــرّد علــى 

جميــع االستفســارات، كمــا بــنّي مــدى تعــاون الشــركة فــي تمكينــه مــن الوصــول إلــى المعلومــات الالزمــة إلتمــام أعمالــه ولــم يــر 

المدقــق الخارجــي أي مســألة مثــرة للشــبهة علــى الشــركة خــالل العــام 2017م.
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اسم ممثل الشخص االعتباري النسبة المئوية
عدد االسهم 

المملوكة
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

الشيخ/ د.خالد بن ثاني آل ثاني % 0.0004 10,000 شركة النرباس لأعمال والعقارات .1

الشيخ/ عبداهلل بن ثاني آل ثاني % 0.0004 10,000 شركة الوفاق للهندسة المقاوالت .2

السيد/ وليد احمد السعدي % 0.0004 10,000 شركة دار العرب .3

الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني % 0.0006 15,000 شركة دار الشرق .4

الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني % 22.8112 605,066,037 وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني .5

السيد/ صبحي محمد علي عثمان % 0.0004 10,000 شركة الصرح لأعمال .6

السيد/ يوسف محمد جاهوئي % 0.0004 10,000 شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري .7

السيد/ محمد مصطفى أحمد % 0.0004 10,000 شركة أزيان لتجارة مواد البناء .8

السيد/ عادل مسعود محمد % 0.0004 10,000 شركة سراج الدوحة للتجارة .9

السيد/ هشام مصطفى السحرتي % 0.0004 10,000 شركة مطابع الوراق .10

السيد/ خالد سمري غازي المرسى % 0.0004 10,000 شركة فسيل لأعمال والعقارات .11

605,171,037 اجمالي عدد االسهم المملوكة ألعضاء مجلس االدارة

% 22.82 النسبة المئوية من اجمالي عدد االسهم

   الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

إّن مجموعــة إزدان القابضــة ملتزمــة بتطبيــق جميــع متطلبــات اإلفصــاح ونشــر التقاريــ�ر الماليــة بالمواعيــد القانونيــة المحــددة وفــق 

القوانــني واللوائــح المرعيــة اإلجــراء كمــا يتــم نشــرها علــى الموقــع االلكرتونــي للشــركة، وفيمــا يلــي جــداول توضــح عــدد األســهم 

التــي يمتلكهــا كل مــن رئيــس وأعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، وكبــار المســاهمني أو المســاهمني المســيطري�ن.

أوالً: عــدد األســهم المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بصفتهــم الشــخصية وبصفتهــم كممثلــني ألشــخاص معنويــ�ني 
حتــى تاريــ�خ 2018/12/31م.

     اإلفصاح أوالً
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ثانيًا

ثالثًا

     عدد األسهم المملوكة لإلدارة التنفيذية حتى تاري�خ 2018/12/31م: 

     عدد األسهم المملوكة لكبار المساهمني أو المساهمني المسيطري�ن حتى تاري�خ 2018/12/31م: 

عدد األسهم المملوكةالصفةأسماء المسؤولني التنفيذي�نيم

ال يوجدنائب الرئيس التنفيذي للمجموعةالسيد/ خالد سمري غازي المرسى1

نسبة التملك عدد األسهم التي يملكونها أسماء كبار المساهمني أو المساهمني المسيطري�ن م

% 54.19 1,437,302,904 مجموعة التداول للتجارة .1

% 22.81 605,066,037 وقف الشيخ ثاني عبد اهلل ثاني جاسم ال ثاني .2

% 17.15 454,999,816 شركة امتالك للتجارة والمقاوالت ت واالست�ثمار العقاري .3

   اإلفصاح عن المخالفات التي ارُت�كبت خالل العام 2018

طبقا لتقري�ر المدقق الخارجي والمدقق الداخلي فإن المجموعة لم ترت�كب أية مخالفات خالل السنة المالية لعام 2018م .

   االفصاح عن استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة 

 بتاريــ�خ: 2018/3/1م أفصحــت مجموعــة ازدان القابضــة عــن قبــول مجلــس إدارتهــا الســتقالة الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، الســيد/ 

علــي محمــد العبيدلــي بتاريــ�خ 2018/2/28م.

   االفصاح عن قرار وكالة موديز سحب التصنيف االئ�تماني لمجموعة ازدان القابضة 

بتاريــ�خ 2018/10/1م أفصحــت مجموعــة ازدان القابضــة عــن قيــام وكالــة التصنيــف االئ�تمانــي موديــز بســحب التصنيــف اإلئ�تمانــي 

للمجموعــة وكذلــك التصنيــف الخــاص بالصكــوك المملوكــة لهــا والــذي  كان عنــد B1، مرجعــة الســبب فــي ذلــك إلــى عــدم كفايــة 

المعلومــات الخاصــة بالشــركة لتقديــم تقي�يــم حقيقــي لهــا.

تجــدر اإلشــارة الــى أن مجموعــة ازدان القابضــة والصكــوك المملوكــة لهــا ال زال  لديهــا تصنيــف آخــر مــن قبــل وكالــة التصنيــف 

.)S&P( بــورز آنــد  االئ�تمانــي ســتاندرد 

وتعتقــد المجموعــة بــأن ســحب هــذا التصنيــف ليــس لــه ت�أثــر جوهــري علــى مالكــي أســهمها أو حاملــي الصكــوك الخاصــة بهــا، 

وتؤكــد المجموعــة علــى االلتــزام بالتشــريعات واألنظمــة المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن وأهمهــا نظــام طــرح وإدراج األوراق 

الماليــة ونظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية.

إن مجلــس إدارة المجموعــة ملتــزم باإلفصــاح عــن العمليــات والصفقــات التــي ترمهــا الشــركة مــع أي طــرف ذي عالقــة، وفــي 

حالــة وجــود أي مســألة ت�تعلــق بتضــارب المصالــح أو صفقــة تجاريــة مــع أي طــرف مــن ذوي العالقــة، فإنهــا ال ت�تــّم إال بعــد موافقــة 

الجمعيــة العامــة للشــركة عليهــا، كمــا يتــم ذلــك وفقــًا لمبــادئ الشــفافية واإلنصــاف واالفصــاح ووفقــًا للقوانــني المرعيــة االجــراء.

وتجدر اإلشارة الى انه خالل العام 2018 لم يكن هناك أي عمليات او صفقات مع أطراف ذات عالقة 

كمــا يلتــزم أعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وجميــع األشــخاص المطلعــني وأزواجهــم وأوالدهــم الُقّصــر باإلفصــاح عــن 

عمليــات التــداول التــي يقومــون بهــا علــى أســهم الشــركة وســائر أوراقهــا المالّيــة األخــرى، وي�جــب أن يعتمــد المجلــس قواعــد 

وإجــراءات واضحــة تنظــم تــداول األشــخاص المطلعــني علــى األوراق الماليــة التــي تصدرهــا الشــركة.

    تضارب المصالح والشفافية ثانيًا
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يتضّمــن النظــام األساســي المعــدل للشــركة حــق المســاهمني الذيــن يملكــون 10 % مــن رأســمال المجموعــة بطلــب دعــوة الجمعيــة 

العامــة لالنعقــاد، وحــق المســاهمني الذيــن يمثلــون )25 %( مــن رأس مــال الشــركة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غــر 

العاديــة لالنعقــاد وفقــًا لقانــون الشــركات 2015 والحــق بطلــب ادراج أي بنــد علــى جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة.

كمــا أن المــادة )46( مــن النظــام األساســي للشــركة تنــص علــى حــق المســاهمني بمناقشــة بنــود جــدول األعمــال وطــرح األســئلة 

وتلقــي األجوبــة عليهــا واتخــاذ القــرارات.

وكذلــك تنــص المــادة )42( مــن النظــام األساســي المعــدل للمجموعــة علــى شــروط النيابــة فــي الحضــور والتصويــت بالوكالــة وفقــا 

للقانــون واللوائــح ذات الصلــة.

وبأوقــات  الدوحــة  العاصمــة  بقلــب  الفندقيــة  ازدان  أبــراج  فــي  جمعيتهــا  اجتماعــات  أغلــب  تعقــد  القابضــة  ازدان  مجموعــة  إن 

مناســبة، وتوّفــر الشــركة قبــل وقــت كاف للمســاهمني والمطلعــني جميــع المعلومــات المتعلقــة بجــدول األعمــال لتمكينهــم مــن 

اتخــاذ قراراتهــم، ويتــم اإلفصــاح عــن نتائــج الجمعيــة العامــة فــور انتهائهــا الــى الجهــات المختصــة كمــا يتــم نشــرها علــى الموقــع 

االلكرتونــي للشــركة، ويتــم إيــداع نســخة مــن محضــر االجتمــاع لــدى الهيئــة فــور اعتمــاده مــن قبــل الجهــة المختصــة بــوزارة التجــارة 

والصناعــة. 

تنــص المــادة )66( مــن النظــام األساســي المعــدل للشــركة علــى نســبة الحــد األدنــى مــن األربــاح الصافيــة التــي يجــب توزيعهــا علــى 

ــة بعــد خصــم االحتياطــي القانونــي واالحتياطــي  ــاح الصافي ــوزع علــى المســاهمني مــن األرب المســاهمني والمحــددة بنســبة 5 % ت

االختيــاري، ويســتحق المســاهم حصتــه مــن األربــاح وفقــًا للنظــم والضوابــط المعمــول بهــا لــدى الهيئــة والســوق المالــي المدرجــة 

فيهــا األســهم، وبتاريــ�خ 2018/2/12م صادقــت الجمعيــة العامــة للمجموعــة علىــى توصيــة مجلــس االدارة بعــدم توزيــع أربــاح علــى 

الســادة المســاهمني وترحيــل األربــاح الخاصــة بعــام 2018م للعــام القــادم.

   الفصل السادس: حقوق أصحاب المصالح

جميع المساهمني متساوون بالحقوق المرتتبة لهم على أسهم الشركة حيث أن أسهم الشركة جميعها من نفس الفئة.

وتجــدر اإلشــارة الــى أن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة يضمنــون للمســاهمني ممارســة حقوقهــم، وبوجــه خــاص 

حــق التصــرف فــي األســهم، وحــق الحصــول علــى النصيــب المقــرر مــن أربــاح األســهم، وحــق حضــور الجمعيــة العامــة واالشــرتاك فــي 

مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا، وحــق الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

إن مجموعــة ازدان القابضــة تطلــب شــهريًا مــن شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة نســخة محدثــة مــن ســجل المســاهمني 

ــًا خــالل ســاعات العمــل الرســمية  وبإمــكان أي مســاهم طلــب االطــالع علــى ســجل المســاهمني فــي الشــركة والوصــول إليــه مجان

للشــركة، كمــا تنشــر الشــركة المعلومــات، والبيانــات، والوثائــق التــي تهــم المســاهمني وتقــوم بتحديثهــا علــى الــدوام، كمــا تقــوم 

بنشــرها علــى موقعهــا اإللكرتونــي.

    المساواة بني المساهمني وحقوقهم أوالً

ثانيًا

ثالثًا

    حقوق المساهمني المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم 

    توزيع األرباح وحقوق مساهمي االقلية 
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تلتــزم الشــركة بالمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحرتامهــا، وي�جــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة طلــب المعلومــات 

ذات الصلــة بمصلحتــه علــى أن يرفــق بطلبــه مــا يثبــت صفتــه، وتلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت المناســب 

وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــ�ن أو يضــر بمصالحهــا.

ــح مــن قــرارات وتصرفــات المســؤولني بالشــركة واإلدارة  ــة تحــدد إجــراءات تقديــم تظلــم أصحــاب المصال وضــع المجلــس آليــة مكتوب

التنفيذيــة العليــا بهــا، وأخــرى لتلقــي وفحــص شــكاواهم ومقرتحاتهــم وبالغاتهــم بشــأن كل مــا يمــس مصالــح الشــركة وأموالهــا 

علــى أن تنــص تلــك اآلليــة علــى ســرية مضمــون الشــكوى أو الُمقــَرح أو الَبــالغ، وحمايــة مقدمــه، وآجــال البــت فــي التظلمــات والــرد 

علــى الشــكاوى والمقرتحــات.

ســاهمت مجموعــة إزدان القابضــة فــي تطويــ�ر القطــاع العقــاري واالقتصــاد بشــكل عــام فــي دولــة قطــر علــى مــدى الســنوات 

الماضيــة وتوفــر اإلســكان بأســعار منخفضــة، إيمانــًا منهــا بأنهــا جــزء أصيــل ال يتجــزأ مــن المجتمــع القطــري بمكوناتــه كافــة، لــذا فإنهــا 

تعمــل جاهــدة مــن أجــل ترســيخ هــذا المفهــوم مــن خــالل التفاعــل مــع كافــة أحــداث ومناســبات المجتمــع والمبــادرة بــكل مــا يمكــن 

أن يخــدم المواطــن والمقيــم ويســاهم فــي نهضــة دولــة قطــر ، ويتجلــى ذلــك مــن خــالل تخفيــض معــدل التضخــم فــي دولــة قطــر 

ببنــاء عــدد كبــر مــن الوحــدات الســكنية والتجاريــة فــي دولــة قطــر ففــي العــام 2018 تــم افت�تــاح مجمــع واحــة إزدان الــذي يت�كــون 

مــن حوالــي )10,000( وحــدة ســكنية وغرهــا مــن القــرى والمجمعــات التجاريــة والفنــادق، وذلــك باالعتمــاد علــى روح المســؤولية 

االجتماعيــة وتلبيــة العديــد مــن نــداءات الجهــات والمؤسســات التــي تعمــل فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة ودورهــا االســرتاتيجي 

رابعًا

خامسًا

    حقوق أصحاب المصالح من غري المساهمني  

    المسؤولية المجتمعية

والمشــاريع الجديــدة التــي يبلــغ عددهــا آالف الشــقق والفلــل، والمجموعــة مــن الشــركاء االســرتاتيجي�ني مــع اللجنــة العليــا للمشــاريع 

واإلرث حيــث ســتقوم بت�أمــني حوالــي )50,000( وحــدة ســكنية لــكأس العالــم 2022 فضــاًل عــن رعايتهــا ودعمهــا لأحــداث والبطــوالت 

الرياضيــة أخــرى التــي تســتضيفها الدولــة مــن وقــت آلخــر كمــا أن المجموعــة تقــوم بدعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة.

 تــزود المجموعــة الهيئــة ســنويًا بنســخة مــن تقريــ�ر الحوكمــة وكّلمــا طلــب منهــا ذلــك، مرفقــًا بــه نســخة مــن التقريــ�ر الســنوي الــذي 

تعــّده المجموعــة وذلــك بعــد اعتمــاده مــن قبــل الجمعيــة العامــة مباشــرة والــذي يتــم توزيــع نســخ مطبوعــة منــه على المســاهمني 

خــالل االجتمــاع، كمــا يتــم نشــره علــى الموقــع االلكرتونــي للشــركة.

أخيــــرًا

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




