
دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي  الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة إزدان القابضة 

اواًل: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31:

ثانيًا: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يتشرف مجلس إدارة مجموعة ازدان القابضة )ش.م.ق.ع( بدعوة السادة المساهمين الى حضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة وذلك يوم 
الثالثاء الموافق 2021/4/6م عند الساعة )05:30( الخامسة والنصف مساءً بمقر الشركة الرئيسي في منطقة الخليج الغربي إلكترونيًا عبر تطبيق ZOOM )زووم( 
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الثالثاء الموافق 2021/4/20م عند الساعة )7:30( السابعة والنصف مساًء كموعٍد ثاٍن لالجتماعين وذلك بمقر 

الشركة إلكترونيًا عبر تطبيق ZOOM )زووم( أيضًا.
التالي:  العنوان  الي  إلكتروني  بريد  إرسال  بالمشاركة  الراغبين  المساهمين  السادة  من  يرجى  االجتماع،  موعد  من  ساعتين  قبل  التسجيل  باب  فتح  سيتم 
alphaqatar2020@gmail.com، متضمنًا بيانات المساهم التالية )رقم المساهم - صورة من إثبات الشخصية - رقم الجوال - صورة من التفويض/التوكيل 

والمستندات الداعمة لممثلي األفراد والجهات االعتبارية(.
هذا وسيتم إرسال رابط المشاركة االفتراضية في االجتماع إلكترونيًا للمساهمين الذين تم استالم تفاصيل االتصال الخاصة بهم، حيث يمكن للسادة المساهمين 

المشاركين المناقشة والتصويت على جدول األعمال.

1- سماع كلمة سعادة رئيس مجلس االدارة ومناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وعرض 
الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2021.

2- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 2020/12/31م.
3- مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب االرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.

4- مناقشة توصية مجلس االدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية.
5- مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2020 واعتماده.

6- مناقشة تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة )24( من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بموجب قرار 
هيئة قطر لألسواق المالية رقم )5( لسنة 2016م.

7- النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
8- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه.

1- الموافقة على التعديالت واالضافات المقترحة على النظام األساسي لمجموعة إزدان القابضة ليتوافق مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات 
القانونية المدرجة في السوق وذلك على النحو التالي:

الدليل من نظام حوكمة الشركاتنص المادة بعد التعديلنص المادة قبل التعديلم

إضافة فقرة سادسة 
على المادة )28( 

)1( مكرر 

تعديل الفقرة 
الثانية من
المادة )29(

مادة )38( 

مادة )28( )1( مكرر 
مسؤوليات مجلس اإلدارة

يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة الشركة 
والمساهمين،  والشركاء  الشركة  مصلحة  يحقق  بما  ومنتجة  فعالة  بطريقة 
وتنمية  الدولة،  في  االستثمار  وتنمية  العام  النفع  ويحقق  المصالح،  وأصحاب 
األعمال  من  المساهمين  حماية  مسؤولية  يتحمل  أن  وعليه  المجتمع، 
والممارسات غير القانونية، أو التعسفية، أو أي أعمال، أو قرارات قد تلحق ضررا 

بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.
ويتحمل المجلس مسؤوليته وفقا لآلتي:

1- يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون 
أي مصدر  أو من  التنفيذية،  اإلدارة  قراراته مبنية على معلومات وافية من 

آخر موثوق به.
يحقق  بما  يلتزم  أن  وعليه  المساهمين،  جميع  المجلس  عضو  يمثل   -2

مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
وإجراءات  التنفيذية،  لإلدارة  يفوضها  التي  الصالحيات  المجلس  يحدد   -3
التي يحتفظ بصالحية  التفويض، كما يحدد الموضوعات  القرار ومدة  اتخاذ 
البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات 

المفوضة
4- التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة 

وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضاًل عن تدريبهم إن لزم األمر.
5-التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء 
المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من 

أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى 
االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل.

أال  إال بحضور نصف األعضاء على األقل، بشرط  وال يكون االجتماع صحيحًا 
يقل عدد الحاضرين عن ثالثة أعضاء.

الجمعية العامة تمثل المساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة الدوحة.

األخوة المساهمين الكرام 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 

باألصالة عن نفسي ونيابة عن األخوة أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة 
إزدان القابضة لعام  2020 م.

العام 2020 في ظل استمرار جائحة “كوفيد 19”  العقارية خالل  التي واجهتها السوق  التحديات  ال شك بأن 
كان لها تأثيرات واضحة على القطاعات االقتصادية واالستثمارية عامة، مما أوجب علينا ككيان رائد في 
المجال العقاري تطوير أدواتنا واستراتيجياتنا بما يضمن مواصلتنا لدورنا الحيوي في دعم خطط التنمية 
ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو/   صاحب  لحضرة  الحكيمة  بالرؤية  المسترشدة  المستدامة 
التي  والنمو  التطور  لمسيرة  المحدود  غير  الدعم  وكذلك  ورعاه،  اهلل  حفظه   – المفدى  البالد  أمير   
ساهمت في استقرار القطاعات االستثمارية واإلنتاجية في البالد ، ونحن على مقربة من الحدث الكبير 

وهو استضافة بطولة كأس العالم 2022.
وكما يتضح من تقرير البيانات المالية لمجموعة إزدان القابضة عن عام 2020، فقد حققت المجموعة أرباًحا 

صافية قدرها  347  مليون 941 ألف ريال قطري، مقارنة بمبلغ 309 مليون 292 ألف ريال قطري خالل العام 
ل العائد على سهم المجموعة 0.013 رياًلا قطرًيا مقابل 0.012 رياًلا قطرًيا عن نفس الفترة  2019، فيما سجَّ

من العام الماضي.
كما حققت المجموعة إيرادات قدرها مليارًا 401 مليون 192 ألف ريال قطري مقارنة بإيرادات بلغت مليارًا 669 

مليون 925 ألف ريال قطري في العام 2019.
واستكمااًل للنجاح الذي وصلت إليه المجموعة خالل األعوام الماضية، فإننا سوف نواصل جهودنا من خالل 
التركيز على رفع الطاقة التشغيلية لجميع مشاريعنا، والعمل على دخول المزيد منها حيز التشغيل 
واستمرار تطوير وتحسين الوحدات السكنية والخدمات بما يلبي تطلعات ورغبات العمالء، ومواصلة 

مسيرة االزدهار وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين في المجموعة.
كذلك  ثقتهم،  على  الكرام  ولعمالئنا  دعمهم،  على  المساهمين  للسادة  تقديرنا  نجدد  الختام  وفي 
نقدم الشكر لجميع العاملين في المجموعة والذين كان هذا األداء الطيب ثمرة لجهودهم وإخالصهم 

وتفانيهم في العمل. 
واهلل ولي التوفيق... 

مسؤوليات مجلس اإلدارة
يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة الشركة 
والمساهمين،  والشركاء  الشركة  مصلحة  يحقق  بما  ومنتجة  فعالة  بطريقة 
وتنمية  الدولة،  في  االستثمار  وتنمية  العام  النفع  ويحقق  المصالح،  وأصحاب 
األعمال  م��ن  المساهمين  حماية  مسؤولية  يتحمل  أن  وعليه  المجتمع، 
والممارسات غير القانونية، أو التعسفية، أو أي أعمال، أو قرارات قد تلحق ضررا 

بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى.
ويتحمل المجلس مسؤوليته وفقا لآلتي:

1- يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون 
أي مصدر  من  أو  التنفيذية،  اإلدارة  من  وافية  على معلومات  مبنية  قراراته 

آخر موثوق به.
يحقق  بما  يلتزم  أن  وعليه  المساهمين،  جميع  المجلس  عضو  يمثل   -2

مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
وإجراءات  التنفيذية،  لإلدارة  يفوضها  التي  الصالحيات  المجلس  يحدد   -3
يحتفظ بصالحية  التي  الموضوعات  يحدد  التفويض، كما  القرار ومدة  اتخاذ 
البت فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات 

المفوضة
الجدد بعمل الشركة  المجلس  التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء   -4

وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضاًل عن تدريبهم إن لزم األمر.
5-التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء 
المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من 

أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
6- يجوز للمجلس بيع وشراء العقارات أو رهنها وبيع وشراء األسهم 
من  والتسهيالت  التمويالت  على  والحصول  رهنها  أو  والمنقوالت 
البنوك المحلية أو الخارجية والتوقيع على جميع العقود والمستندات 
التمويالت  بهذه  الخاصة  األخ��رى  والوثائق  والمعامالت  وال��وك��االت 
أي  ذلك  في  )بما  وتنفيذها  بها  المتعلقة  والضمانات  والتسهيالت 
الحق  حواالت  أو  كفاالت،  أو  عقارات،  ملكية  نقل  أو  ضمانات،  أو  رهون، 
في  تصب  والتي  التمويالت  هذه  أغ��راض  تحقيق  أجل  من  وغيرها،،،( 

مصلحة الشركة وتحقق أهدافها وفقًا لتقدير مجلس اإلدارة.

يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى 
االجتماع متى طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل.

وال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون 
من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.

في  او  الشركة  مركز  في  تنعقد  وهي  المساهمين  تمثل  العامة  الجمعية 
اإلدارة  ولمجلس  الدوحة،  مدينة  داخل  اإلدارة  مجلس  يحدده  آخر  مكان  أي 
دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وكذلك يتعين على 
إليه ذلك مساهم  العامة لالنعقاد متى طلب  الجمعية  المجلس دعوة 

أو مساهمون يملكون ما ال يقل عن )10%( من رأس المال، وألسباب جدية.
ويجوز للجمعية العامة أن تعقد اجتماع جمعيتها العادية وغير العادية 
عن بعد بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها، 
على  والتصويت  الفعالة  والمشاركة  االستماع  من  المساهمين  تمكن 

بنود الجمعية وإصدار القرارات، بعد موافقة إدارة شؤون الشركات.

المادة 9
مسؤوليات المجلس

يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية الالزمة في إدارة الشركة 
والمساهمين،  والشركاء  الشركة  مصلحة  يحقق  بما  ومنتجة  فعالة  بطريقة 
وتنمية  الدولة،  في  االستثمار  وتنمية  العام  النفع  ويحقق  المصالح،  وأصحاب 
األعمال  من  المساهمين  حماية  مسؤولية  يتحمل  أن  وعليه  المجتمع، 
والممارسات غير القانونية، أو التعسفية، أو أي أعمال، أو قرارات قد تلحق ضررا 

بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى
للشركة،  األساسي  النظام  في  بوضوح  المجلس  مسؤوليات  تحديد  ويجب 

و”ميثاق المجلس” المشار إليه في المادة السابقة.
وأن  أن يؤدي وظائفه ومهامه،  القانون-  أحكام  يخالف  ال  المجلس-بما  وعلى 

يتحمل مسؤوليته وفقا لآلتي:
نية  وح���س���ن  ب��م��س��ؤول��ي��ة  م��ه��ام��ه  ال��م��ج��ل��س  ي�����ؤدي  أن  1-ي���ج���ب 
ق���رارات���ه م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ون  وج���دي���ة واه���ت���م���ام، وأن 
ب��ه. م��وث��وق  آخ���ر  م��ص��در  أي  م��ن  أو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  اإلدارة  م��ن   واف��ي��ة 
يحقق  بما  يلتزم  أن  وعليه  المساهمين،  جميع  المجلس  عضو  يمثل   -2

مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من صوت له لتعيينه بالمجلس.
3-يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية، وإجراءات 
اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصالحية البت 
 فيها، وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات المفوضة.
4-يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد 
 بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر.
عن  الكافية  المعلومات  الشركة  إتاحة  من  التأكد  المجلس  على  يجب   -5
شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام وألعضاء المجلس غير التنفيذيين 
ومهامهم  بواجباتهم  القيام  من  تمكينهم  أجل  من  وذلك  خاص  بوجه 

بكفاءة.
ثالث  آجالها  تجاوز  التي  القروض  عقود  إب��رام  للمجلس  يجوز  ال   -6
سنوات، أو بيع عقارات الشركة، أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من 
وبالشروط  الشركة  نظام  في  بذلك  له  مصرحا  كان  إذا  إال  التزاماتهم 
الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن، فال يجوز 
للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة، ما 

لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.

المادة 14
اجتماعات المجلس

يعقد المجلس ست اجتماعات - على األقل-خالل السنة، وال يجوز أن تنقضي 
ثالثة أشهر دون عقد اجتماع، وال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال بحضور 

أغلبية األعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس…..
وللعضو الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور 
والتصويت، على أنه ال يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو، وإذا تغيب 
غير  اجتماعات  أربع  أو  متتالية،  اجتماعات  ثالث  حضور  عن  المجلس  عضو 

متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقياًل.
التقنية  ويجوز المشاركة في اجتماع المجلس بأي وسيلة مؤمنة من وسائل 
الحديثة المتعارف عليها، تمكن المشارك من االستماع والمشاركة الفعالة في 

أعمال المجلس وإصدار القرارات.

المادة 32
حقوق المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة

المساهمين  حقوق  تنظيم  للشركة،  األساسي  النظام  يتضمن  أن  يجب 
المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:

رأس  من   )%10( عن  يقل  ال  ما  المالكين  المساهمين  أو  المساهم  حق   .1
مال الشركة، وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وحق 
المساهمين الذين يمثلون )25%( من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة 
القانون  يحددها  التي  لإلجراءات  وفقا  لالنعقاد  العادية  غير  العامة  الجمعية 

واللوائح في هذا الشأن.

2- تفويض رئيس مجلس اإلدارة /أو نائب الرئيس و/أو من يّفوضه المجلس بالتوقيع على النظام األساسي للمجموعة المعدل واستكمال اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن.

د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة

د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل.. إلى حضرات السادة مساهمي مجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

■ الرأي 

■ أساس الرأي 

■ أمور التد قيق األساسية

■ معلومات أخرى

■ مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة 

■ تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

■ مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة لمجموعــة إزدان القابضــة ش.م.ع.ق )»الشــركة«( 
وشــركاتها التابعــة )يشــار إليهــم معــا بـــ »المجموعــة«( والتــي تتكــون من بيــان المركــز المالي 
الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وبيانــات الربــح أو الخســارة الموحــد والدخــل الشــامل 
اآلخــر الموحــد والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد والتدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة 
المنتهيــة بذلــك التاريــخ واإليضاحــات، التــي تشــتمل علــى السياســات المحاســبية الهامــة 

والمعلومــات التفســيرية األخــرى. علــى النحــو المبيــن فــي الصفحــات مــن 13 إلــى 76.

ــب  ــة، مــن كافــة الجوان ــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادل ــات المالي ــا، فــإن البيان برأين
الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وأدائهــا المالــي 
الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة 

للتقاريــر الماليــة.

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. قمنــا بمزيــد مــن التوضيــح 
لمســؤوليتنا وفقــا لتلــك المعاييــر فــي الجــزء الخــاص بمســؤوليات المدقــق عــن تدقيــق البيانات 
الماليــة الموحــدة فــي هــذا التقريــر. إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفقــا لقواعــد الســلوك 
األخالقــي للمحاســبين المهنييــن )متضمنــة معاييــر االســتقاللية الدوليــة( )»قواعــد الســلوك 
األخالقــي«( الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين والمتطلبــات 
األخالقيــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق التــي نقــوم بهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة فــي 
دولــة قطــر، وقــد اســتوفينا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لتلــك المتطلبــات ولقواعــد 
ــا  ــا عليه ــي حصلن ــق الت ــة التدقي ــرى أن أدل ــا ن ــن. إنن ــبين المهنيي ــي للمحاس ــلوك األخالق الس

كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس للــرأي الــذي توصلنــا إليــه.

إن أمــور التدقيــق األساســية وفقــا لحكمنــا المهنــي هــي تلــك األمــور التــي كان لهــا األهميــة 
ــة.  ــرة الحالي ــة الموحــدة للفت ــات المالي ــا بهــا للبيان ــق التــي قمن القصــوى فــي أعمــال التدقي
لقــد تمــت معالجــة هــذه األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة ككل، وفــي 

تكويــن رأينــا عنهــا، وإننــا ال نقــدم رأيــا منفصــال عــن هــذه األمــور.

األخــرى  المعلومــات  تشــتمل  األخــرى.  المعلومــات  عــن  مســؤول  اإلدارة  مجلــس  ان 
المعلومــات الــواردة فــي تقريــر الشــركة الســنوي للمجموعــة )»التقريــر الســنوي«( ولكنهــا 
ال تشــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات الصــادر عنــا عليهــا. قبــل تاريــخ 
ــر  ــذي يشــكل جــزءا مــن التقري ــر مجلــس اإلدارة ال ــا علــى تقري ــر مدقــق الحســابات، حصلن تقري

ــخ. ــك التاري ــد ذل ــنوي بع ــر الس ــن التقري ــة م ــام الباقي ــا األقس ــدم لن ــع أن تق ــنوي ويتوق الس

ال يشــمل رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى ونحــن ال نبــدي عــن أي 
شــكل مــن أشــكال تأكيــد النتيجــة فــي هــذا الشــأن.

ــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات  فيمــا يتعلــق بتدقيقن
ــات  ــت المعلوم ــا إذا كان ــا م ــي اعتبارن ــنأخذ ف ــك، س ــام بذل ــاله، وللقي ــددة أع ــرى المح األخ
األخــرى غيــر متوافقــة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو مــع المعرفــة التــي 

ــة. ــه يشــوبها أخطــاء جوهري ــاء التدقيــق، أو إذا كان مــن الواضــح أن ــا عليهــا أثن حصلن

ــا  ــي حصلن ــى المعلومــات األخــرى الت ــه عل ــا ب ــذي قمن ــى العمــل ال ــا، اســتنادا إل وإذا توصلن
عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر المدقــق، إلــى أن هنــاك أخطــاء جوهريــة فــي تلــك المعلومــات 
األخــرى، فإنــه ينبغــي علينــا اإلبــالغ عــن تلــك الحقيقــة. ليــس لدينــا مــا نقــوم باإلبــالغ عنــه فــي 

هــذا الخصــوص.

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل 
ــر الماليــة وعــن أنظمــة الرقابــة الداخليــة التــي يحــدد مجلــس  ــر الدوليــة للتقاري وفقــًا للمعايي
اإلدارة أنهــا ضروريــة للتمكــن مــن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة الخاليــة مــن أيــة معلومــات 

جوهريــة خاطئــة ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تقييــم مقــدرة 
ــك  ــا كان ذل ــاح، كلم ــتمرارية، واإلفص ــدأ االس ــا لمب ــا وفق ــة أعماله ــى مواصل ــة عل المجموع
ــا، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس المحاســبة وفقــا لمبــدأ  ممكن
االســتمرارية مــا لــم يخطــط مجلــس اإلدارة إمــا لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا أو لــم 

ــام بذلــك. ــه بديــل واقعــي خالفــا للقي يكــن لدي

لقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي اعتبرنــا أنهــا ضروريــة ألغــراض 
التدقيــق. تحتفــظ الشــركة بســجالت محاســبية منتظمــة وتتفــق بياناتهــا الماليــة الموحــدة مــع 
تلــك الســجالت. كمــا أنــه قــد تــم إجــراء الجــرد الفعلــي للمخــزون وفقــا لألصــول المرعيــة. لقــد 
قرأنــا تقريــر مجلــس اإلدارة والــذي ســوف يعــرض ضمــن التقريــر الســنوي وتتفــق المعلومــات 
الماليــة الــواردة فيــه مــع دفاتــر وســجالت المجموعــة. لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أيــة مخالفات 
ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لســنة 2015 أو لبنــود النظــام األساســي 
للشــركة وتعديالتــه خــالل الســنة يمكــن أن يكــون لهــا أثــر جوهــري ســلبي علــى بيــان المركــز 
المالــي الموحــد للمجموعــة أو أدائهــا كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020. 

15 مارس 2021
الدوحة

دولة قطر

يعقوب حبيقة
كي بي أم جي

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم )289(
مرخص من قبل هيئة قطر لألسواق المالية 

ترخيص مدقق خارجي رقم )120153(

ــة الموحــدة  ــات المالي ــت البيان ــد معقــول عمــا إذا كان ــى تأكي ــا هــي الحصــول عل إن أهدافن
ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدقــق 
الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد علــى مســتوى عــال، ولكــن ال 
يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ستكشــف دائمــا عــن 
أخطــاء جوهريــة عندمــا تكــون موجــودة. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن غــش أو خطــأ، وتعتبــر 
ــر  هامــة إذا كان مــن الممكــن، بشــكل فــردي أو جماعــي، أن يتوقــع بشــكل معقــول أن تؤث
علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة 

الموحــدة.

ــا  ــا مهني ــارس حكم ــا نم ــق، فإنن ــة للتدقي ــر الدولي ــا للمعايي ــق وفق ــة التدقي ــن عملي ــزء م كج
ــوم بـــ: ــا نق ــا إنن ــق. كم ــال التدقي ــع أعم ــي جمي ــة ف ــكوك المهني ــى الش ــى عل ونبق

ــة الموحــدة، ســواء كانــت  ــات المالي ــة فــي البيان ــم مخاطــر األخطــاء الجوهري ــد وتقيي •  تحدي
ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر، 
والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لتكويــن أســاس لرأينــا. إن خطــر عدم اكتشــاف 
أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن غــش هــو أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن خطــأ، نظــرا ألن الغــش 
قــد ينطــوي علــى تدليــس وتزويــر، أو حــذف متعمــد أو محــاوالت تشــويه، أو تجــاوز للرقابــة 

الداخليــة.

ــم  ــل تصمي ــن أج ــق م ــة بالتدقي ــة ذات الصل ــة الداخلي ــة الرقاب ــم ألنظم ــى فه ــول عل •  الحص
ــة  ــول فعالي ــداء رأي ح ــرض إب ــس لغ ــن لي ــروف، ولك ــب الظ ــبة حس ــق مناس ــراءات تدقي إج

الرقابــة الداخليــة للمجموعــة.

ــبية  ــرات المحاس ــة التقدي ــة ومعقولي ــبية المتبع ــات المحاس ــة السياس ــدى مالءم ــم م •  تقيي
ــس اإلدارة. ــا مجل ــي اتخذه ــة الت ــات ذات الصل واإليضاح

•  إبــداء نتيجــة حــول مــدى مالءمــة اســتخدام مجلــس اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، 
واســتنادا إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم الحصــول عليها، مــا إذا كانــت هناك شــكوكا جوهرية 
ذات صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن تثيــر شــكوكا كبيــرة حــول مقــدرة المجموعــة علــى 
ــة،  ــكوكا جوهري ــاك ش ــى أن هن ــا إل ــتمرارية. إذا توصلن ــدأ االس ــا لمب ــا وفق ــة أعماله مواصل
فإننــا مطالبــون بلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدقــق الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة 
ــر  ــن هــذه المعلومــات غي ــة الموحــدة، أو إذا كان اإلفصــاح ع ــات المالي ــواردة فــي البيان ال
ــم  ــة التدقيــق التــي ت ــا إليهــا تعتمــد علــى أدل ــج التــي توصلن ــا. إن النتائ كافــي، بتعديــل رأين
الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف 
المســتقبلية قــد تتســبب فــي أن تقــوم المجموعــة بالتوقــف عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــا 

لمبــدأ االســتمرارية.

•  تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك 
اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــالت واألحــداث ذات 

ــي تحقــق العــرض العــادل. العالقــة بالطريقــة الت

•  الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المالية مــن الكيانات 
أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا 
ــن  ــنظل نح ــة. وس ــق للمجموع ــال التدقي ــراء أعم ــراف و إج ــه واإلش ــن التوجي ــؤولون ع مس

المســؤولون الوحيــدون عــن رأينــا حــول التدقيــق.

نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، ضمــن أمــور أخــرى، بالنطــاق المخطــط لــه وتوقيــت 
التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة، بمــا فــي ذلــك أي وجــه مــن أوجــه القصــور المهمــة فــي 

الرقابــة الداخليــة التــي نحددهــا أثنــاء قيامنــا بالتدقيــق.

ــة بشــأن  ــة ذات الصل ــات األخالقي ــا بالمتطلب ــان بالتزامن ــد مجلــس اإلدارة ببي نقــوم أيضــا بتزوي
االســتقاللية، ونبلغهــم عــن جميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد يعتقــد بشــكل معقول 
أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا والضمانــات ذات الصلــة، متــى كان ذلــك ممكنــا، اإلجــراءات 

المتبعــة للحــد مــن التهديــدات أو تطبيــق الضمانــات.

مــن األمــور التــي تــم تقديمهــا لمجلــس اإلدارة، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة 
القصــوى فــي تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة للفتــرة الحاليــة، وبالتالــي فهــي أمــور 
التدقيــق الرئيســية. نحــن نصــف هــذه األمــور فــي تقريــر مدقــق الحســابات مــا لــم يحــول قانــون 
أو الئحــة دون الكشــف العلنــي عــن أمــر أو عندمــا نقــرر، فــي حــاالت نــادرة جــدا، عــدم اإليضــاح 
ــام بذلــك والتــي قــد  ــار الســلبية التــي قــد تنجــم عــن القي ــا نظــرا لآلث عــن أمــر مــا فــي تقريرن

يتوقــع بشــكل معقــول أن ترجــح علــى المصلحــة العامــة فــي حالــة ورودهــا فــي التقريــر.

راجع إيضاحات 2 )د(، 3)و(، 9 و28  حول البيانات المالية الموحدة
كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقوصف أمر التدقيق األساسي

تقييم االستثمارات العقارية
التركيــز علــى هــذا الجانــب  تــم  •��لقــد 
العقاريــة  االســتثمارات  أن  حيــث 
المالــي  المركــز  بيــان  فــي  بلغــت 
ريــال  ألــف   44,512,585 الموحــد 
ألــف   43,933,362  :  2019( قطــري 
%90 تمثــل  وهــي  قطــري(   ريــال 

إجمالــي  مــن   )%91  :  2019(
بالقيمــة  والمقاســة  الموجــودات 

. لــة د لعا ا

•��نظــرا الســتخدام األحکام واالفتراضات 
بتقییم  المتعلقة  الھامة  والتقدیرات 
االســتثمارات العقاريــة، یعتبر ذلك أحد 

األمــور األساســية للتدقيــق.

•��تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا 
ــن أمــور أخــرى مــا  ــب، مــن بي فــي هــذا الجان

ــي: يل

•��تقييــم حياديــة وكفــاءة ومهــارات وموضوعية 
المقيــم الخارجــي للمجموعة؛  

ــي  ــواردة ف ــارات ال ــات العق ــة معلوم •��مطابق
تقريــر التقييــم بتتبــع عينــة مــن المدخــالت 
علــى ســجالت العقــارات ذات الصلــة التــي 

تحتفــظ بهــا المجموعــة؛

•��إشــراك مقيمينــا المتخصصيــن للمســاعدة فــي 
المواضيــع التاليــة:

-  تقييــم مــدى توافــق أســاس التقييــم ومدى 
مالءمــة المنهــج المســتخدم اســتنادا إلــى 

ممارســات التقييــم المقبولــة عمومــا و

-  تقييــم مــدى مالءمــة االفتراضــات المطبقــة 
ــات  ــل التدفق ــية مث ــالت الرئيس ــى المدخ عل
النقدية الســنوية، وأســعار الســوق، وتكاليف 
ــة  التشــغيل، ومعــدالت نمــو القيمــة النهائي
ومتوســط التكلفــة المرجــح لــرأس المــال 
)معــدل الخصــم(، والتــي تضمنــت مقارنــة 
ــات المســتمدة مــن  هــذه المدخــالت بالبيان
ــاًء علــى  ــا الخاصــة بن ــا تقييماتن الخــارج وأيًض

ــوق. ــة والس ــا بالمجموع معرفتن

•  تقييــم مــدى كفايــة إفصاحــات المجموعــة 
يتعلــق  فيمــا  الموحــدة  الماليــة  بالبيانــات 
الرئيســية  واألحــكام  االفتراضــات  بتقييــم 

. للتقييــم
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■ بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ■ بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2020 

■ بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 2020  2019

الف ريال قطريالف ريال قطري

الموجودات

650,31159,289نقد وأرصدة لدى البنوك

124,898315,188ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

9,74526,221المخزون

2,549,4072,259,524موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

816,653834,173شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

44,512,58543,933,362استثمارات عقارية

734,202765,979ممتلكات ومعدات

49,397,80148,193,736إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات

2,605,2582,424,557ذمم دائنة أورصدة دائنة أخرى

14,760,93814,365,348 صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

17,366,19616,789,905 إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

26,524,96726,524,967رأس المال

1,681,7761,646,982احتياطي قانوني

882,152591,918احتياطي القيمة العادلة

)247()1,784(احتياطي إعادة تقييم عمالت أجنبية

3,223,4862,919,245أرباح مدورة

32,310,59731,682,865حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

)279,034()278,992(مساهمات غير مسيطرة

32,031,60531,403,831إجمالي حقوق الملكية

49,397,80148,193,736إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 2020  2019
الف ريال قطريالف ريال قطري

1,177,3971,266,536إيرادات إيجارات
70,090103,728إيرادات تشغيلية أخرى

)246,088()252,579(المصاريف التشغيلية
994,9081,124,176األرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
93,205122,416من خالل الدخل الشامل اآلخر

صافي أرباح من بيع شركات مستثمر فيها بطريقة 
58,182-  حقوق الملكية

الحصة من نتائج في شركات مستثمر فيها بطريقة 
26,80157,127حقوق الملكية وشركة المشروع

1,114,9141,361,901صافي الربح التشغيلي

خسارة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
)100,014(-العقارية

33,69961,197 إيرادات أخرى
)898,637()652,436(تكاليف التمويل

)69,263()80,856(مصاريف عمومية وإدارية
)33,981()32,796(إهالك ممتلكات ومعدات

خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة 
)3,696()21,374(أخرى – صافي

739)13,168()خسارة( / ربح من صرف العمالت األجنبية

347,983318,246ربح السنة

موزع على:
347,941309,292مالكي الشركة

428,954مساهمات غير مسيطرة
347,983318,246

0.0130.012العائد األساسي والمخفف للسهم

 2020  2019
الف ريال قطريالف ريال قطري

347,983318,246ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي ال يتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

)10,950(289,883الشامل اآلخر-صافي التغير في القيمة العادلة
شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية – 

144511الحصة من الدخل الشامل اآلخر
290,027)10,439(

البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو 
الخسارة:

الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة-
)10,844(-تحوطات التدفق النقدي

)2,074()1,537(فروق تحويل عمالت أجنبية -عمليات أجنبية
)23,357(288,490الدخل / )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

636,473294,889إجمالي الدخل الشامل للسنة

موزع على:
636,431285,935مالكي الشركة

428,954مساهمات غير مسيطرة
636,473294,889

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة
بتاريخ 15 مارس 2021
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■ بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020■ بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

 2020  2019
الف ريال قطريالف ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
318,246  347,983ربح السنة

تعديالت لـ:

خسارة من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
100,014- العقارية

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
)122,416()93,205(من خالل الدخل الشامل اآلخر

الحصة من نتائج استثمار في شركات بطريقة حقوق 
)57,127()26,801(الملكية وشركة المشروع

32,79633,981إهالك ممتلكات ومعدات 

خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة وأرصدة 
23,27310,599مدينة أخرى 

3,1573,302مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم 
)6,903()1,899(مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما

مصروف تشغيلي تم االعتراف به من استخدام 
-13,969معدات تشغيلية صغيرة

)10,920(-عكس مخصص عام
)35,400(-تنازل عن مستحقات إلى طرف ذي عالقة )1(

صافي ربح من بيع استثمارات في شركات مستثمر 
)58,182(-فيها بطريقة حقوق الملكية

)178()6,856(ربح على حسابات البنوك اإلسالمية
)4,796()127(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

735,434862,653تكاليف تمويل

التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 
17,10035,984النقدية الغير فعالة

-)100,098(صافي ربح من تعديالت تسهيالت تمويل إسالمية
944,7261,068,857

التغيرات في:
143,413122,574ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى )2(

2,5071,840المخزون
1,011,491)174,188(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى )3(

916,4582,204,762النقد الناتج من أنشطة التشغيل 
)19,714()537(مكافأة نهاية خدمة الموظفين المدفوعة
915,9212,185,048صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)2,364()1,031(مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات
)385,420()146,145(مدفوعات لتطوير استثمارات عقارية

مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة 
-)864(من خالل الدخل الشامل اآلخر

متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة 
86412من خالل الدخل الشامل اآلخر

1394,841متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
137,662197,855توزيع أرباح مستلمة

6,856178أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة
)3,578(2,628صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

-)36,415(استثمارات في ودائع بنكية
)188,476()36,306(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
-2,284,891متحصالت من صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تمويل 
)1,987,601()2,513,211(إسالمية

)40,797()60,962(توزيعات أرباح مدفوعة
68,790)28,526(تكاليف رسوم إدارية للتمويل مدفوعة

)1,959,608()317,808(التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

561,80736,964صافي الزيادة في نقد وأرصدة لدى البنوك
)4,815()4,572(صافي التغير في العمالت األجنبية
54,08621,937نقد وأرصدة لدى البنوك في 1 يناير

611,32154,086نقد وأرصدة لدى البنوك في 31 ديسمبر 

الف ريال قطريحقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

رأس المال
احتياطي 

قانوني )1(

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
إعادة 
تقييم 

عمالت 
اإلجماليأرباح مدورة أجنبية

مساهمات 
غير مسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

31,403,831)279,034(2,919,24531,682,865)247(26,524,9671,646,982591,918الرصيد في 1 يناير 2020 

347,983  347,941347,94142----صافي ربح السنة 

288,490-288,490-)1,537(290,027 --الدخل الشامل اآلخر للسنة

--290,027)1,537(347,941636,43142636,473

إجمالي الدخل الشامل 
للسنة

نقل االحتياطيات الخاصة 
بالتخلص من القيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 
---)207(-207--اآلخر 

المحول الي االحتياطي 
---)34,794(--34,794-القانوني

المحول الي صندوق 
دعم األنشطة االجتماعية 

)8,699(-)8,699()8,699(----والرياضية

        

32,031,605 )278,992(32,310,597 3,223,486)1,784(26,524,9671,681,776882,152الرصيد في 31 ديسمبر 2020

الف ريال قطريحقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

رأس المال

احتياطي 

قانوني )1(

احتياطي 

القيمة 

العادلة

احتياطي 

إعادة 

تقييم 

عمالت 

اإلجماليأرباح مدورة   أجنبية

مساهمات 

غير مسيطرة

إجمالي حقوق 

الملكية

31,116,674)287,988(26,524,9671,616,053719,7791,8272,542,03631,404,662الرصيد في 1 يناير 2019 

309,292309,2928,954318,246----صافي ربح السنة 

)23,357(-)23,357(-)2,074()21,283(--الخسارة الشاملة اآلخر للسنة

إجمالي الخسارة الشاملة 

309,292285,9358,954294,889)2,074()21,283(--للسنة

نقل االحتياطيات الخاصة 

بالتخلص من القيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 

---106,578-)106,578(--اآلخر

المحول الي االحتياطي 

---)30,929(--30,929-القانوني

المحول الي صندوق 

دعم األنشطة االجتماعية 

)7,732(-)7,732()7,732(----والرياضية 

31,403,831)279,034(2,919,24531,682,865)247(26,524,9671,646,982591,918الرصيد في 31 ديسمبر 2019
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