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

األخوة المساهمني الكرام 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 

باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابـــة عـــن األخـــوة أعضاء 
التقريـــ�ر  لكـــم  أقـــدم  مجلـــس اإلدارة، يســـعدني أن 
الســـنوي لمجموعـــة إزدان القابضـــة لعـــام 2019م.

الســـوق  واجهتهـــا  التـــي  التحديـــات  بـــأن  شـــك  ال 
العقاريـــة عـــام 2019، كان لهـــا ت�أثـــرات واضحة على 
القطاعـــات االقتصاديـــة واالســـت�ثمارية عامـــة، ممـــا 
وجـــب علينا ككيـــان رائد في المجـــال العقاري تطوي�ر 
أدواتنـــا واســـرتاتجياتنا بمـــا يضمن مواصلتنـــا لدورنا 
المســـتدامة  التنميـــة  خطـــط  دعـــم  فـــي  الحيـــوي 
صاحـــب  لحضـــرة  الحكيمـــة  بالرؤيـــة  المسرتشـــدة 
الســـمو/ الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أمـــر البالد 
المفـــدى – حفظـــه اهلل ورعـــاه، وكذلـــك الدعـــم غر 
المحـــدود لمســـرة التطـــور والنمو التي ســـاهمت 
فـــي اســـتقرار القطاعـــات االســـت�ثمارية واإلنتاجيـــة 

البالد. فـــي 

وكمـــا يتضح مـــن تقري�ر البيانـــات المالية لمجموعة 
حققـــت  فقـــد   ،2019 عـــام  عـــن  القابضـــة  إزدان 
المجموعـــة أرباًحـــا صافية قدرهـــا 309 مالي�ي و292 
ألـــف ريال قطـــري، مقارنـــة بمبلـــغ 433 مليـــون 749 
ألـــف ريـــال قطـــري خـــالل العـــام 2018، فيمـــا ســـجَّل 
العائـــد علـــى ســـهم المجموعـــة 0.012 ريـــااًل قطرًيا 
مقابـــل 0.016 ريـــااًل قطرًيـــا عـــن نفـــس الفـــرتة مـــن 

العـــام الماضـــي.

مليـــار  قدرهـــا  إيـــ�رادات  المجموعـــة  حققـــت  كمـــا 
مقارنـــة  قطـــري  ريـــال  ألـــف  و186  مليـــون  و669 
بإيـــ�رادات بلغت مليـــارًا و622 مليـــون و228 ألف ريال 

قطـــري فـــي العـــام 2018.

واســـت�كمااًل للنجـــاح الـــذي وصلت إليـــه المجموعة 
نواصـــل  ســـوف  فإننـــا  الماضيـــة،  األعـــوام  خـــالل 
الطاقـــة  رفـــع  علـــى  الرتكيـــز  خـــالل  مـــن  جهودنـــا 
التشـــغيلية لجميع مشـــاريعنا، والعمـــل على دخول 

المزيـــد منهـــا حيـــز التشـــغيل بـــإذن اهلل. 

ونود اإلشـــارة إلـــى أن المجموعة بصـــدد االنتهاء 
مـــن بنـــاء عـــدد مـــن المشـــاريع العقاريـــة مـــن خالل 
تنفيـــذًا  القابضـــة  صـــك  مجموعـــة  مـــع  المشـــاركة 
لشـــراكة التطويـــ�ر التـــي اقرتهـــا الجمعيـــة العامـــة 

.20/11/2013 بتاريـــ�خ  اجتماعهـــا  فـــي  للمجموعـــة 

وفـــي الختام، نجدد تقديرنا للســـادة المســـاهمي 
علـــى دعمهـــم، ولعمالئنـــا الكـــرام علـــى ثقتهـــم، 
فـــي  العاملـــي  لجميـــع  الشـــكر  نقـــدم  كذلـــك 
المجموعـــة والذيـــن كان هـــذا األداء الطيـــب ثمـــرة 
العمـــل.  فـــي  وتفانيهـــم  وإخالصهـــم  لجهودهـــم 

واهلل ولي التوفيق... 

د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار العقاري،                            

ويمثلها الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

شركة الصرح لألعمال،                                                                                                                                      

ويمثلها الشيخ/ ثاني بن عبداهلل ثاني آل ثاني

مجموعة التداول للتجارة،                                                                                                                                         

ويمثلها الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني عبداهلل آل ثان

شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري،                                        

ويمثلها الشيخ/ محمد بن ثاني عبداهلل آل ثاني

شركة سراج الدوحة،                                                                                

ويمثلها الشيخ/ خليفة ثاني عبداهلل آل ثاني 

السيد/ وليد احمد إبراهيم السعدي - مستقل

السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة  - مستقل
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علـــى مـــدار رحلتهـــا خـــالل الســـتي عاًمـــا  عكســـت صورة دولة 
قطـــر فـــي تطورهـــا ونموهـــا، حيـــث تعـــود جـــذور المجموعة 
باســـم  فرديـــة  كشـــركة  ت�أسســـت  عندمـــا  1960م،  عـــام  إلـــى 
مؤسســـها ســـعادة الشـــيخ ثاني بـــن عبد اهلل آل ثانـــي، ومرت 
بمراحـــل عديـــدة أبرزهـــا تغي�ر مســـماها إلى أن أصبحت شـــركة 

عامة. مســـاهمة 

ونتيجـــة لـــأداء المتميـــز، اســـتطاعت مجموعـــة إزدان القابضة 
أن تلعـــب دورًا مهمـــًا فـــي العديد من اإلنجـــازات الكربى لدولة 

. قطر

وتحظـــى مجموعة إزدان القابضة بتقديـــر كبر على الصعيدين 
المحلـــي والعالمـــي، وقـــد ظهـــر ذلك خـــالل الجوائـــز العديدة 
التـــي حصدتهـــا المجموعـــة خـــالل رحلتهـــا الطويلة مـــن بينها 
أكـــرب  مـــن  كونهـــا  العقـــاري  القطـــاع  فـــي  متعـــددة  جوائـــز 
الشـــركات فـــي المنطقـــة برأس مـــال مصـــدر قـــدره 26.5 مليار 
ريـــال قطـــري، فضـــاًل عـــن جائـــزة إنجـــاز الحيـــاة التـــي حصدهـــا 

مؤســـس المجموعة، حيث قالت عنه مؤسســـة أرنست وي�ونغ 
» إنهـــا تفتخر بأن تقدم إلى ســـعادة الشـــيخ ثانـــي بن عبداهلل 
آل ثانـــي جائـــزة إنجاز الحيـــاة لمســـاهمته في تطويـــ�ر القطاع 
العقـــاري واالقتصـــاد بشـــكل عام فـــي دولة قطـــر على مدى 

الماضية.« الســـنوات 

ويمثـــل قطـــاع التطويـــ�ر العقاري حجًرا أساســـًيا في نشـــاطات 
المجموعة االســـت�ثمارية حيث ساهمت مشـــروعاتها السكنية 
فـــي إنعـــاش قطـــاع العقـــارات بشـــكل كبـــر لمـــا توفـــره مـــن 
وحدات ســـكنية مزودة بجميـــع الخدمات وأســـعار في متناول 

 . لجميع ا

قـــد  القابضـــة  إزدان  مجموعـــة  أن  الخـــرباء  مـــن  كثـــر  ويـــ�رى 
ســـاهمت فـــي تخفيـــض معـــدل التضخـــم فـــي دولـــة قطر من 
خـــالل توفرها لإلســـكان بأســـعار منخفضـــة وبناء نســـبة كبرة 

مـــن الوحـــدات المنفـــذة فـــي دولـــة قطر.

مجموعة إزدان القابضة
ستة عقود من اإلنجازات



5 2019

الرسالة:
التطويـــ�ر  رائـــدة  هـــي  القابضـــة  إزدان  مجموعـــة  ت�كـــون  أن 

القطـــري. الســـوق  فـــي  العقـــاري 

الرؤية:
نتطلـــع فـــي مجموعـــة إزدان القابضـــة إلـــى مواصلـــة مكانتنا 
كمؤسســـة رائـــدة فـــي قطـــر والمنطقـــة وأن نســـت�ثمر فـــي 
تماشـــًيا  والقـــوة  بالمتانـــة  تحظـــى  مشـــروعات  ت�أســـيس 
. 2030 لقطـــر  الشـــاملة  الوطنيـــة  التنميـــة  رؤيـــة   مـــع 

ت�تبنـــى مجموعة إزدان القابضة اســـرتاتيجية فعالة وبعيدة النظر 

تركـــز اســـت�ثماراتها في مجـــال التطويـــ�ر العقاري باعتبـــاره قطاًعا 

مســـتداًما وحيوًيا يســـاهم في دعـــم االقتصاد الوطني. وتســـر 

اســـرتاتيجيتها وفـــق مبـــادئ الرؤيـــة الوطنية 2030 فـــي تحقيق 

التنميـــة االقتصادية والتنميـــة االجتماعية.

- تعمـــل مجموعـــة إزدان القابضـــة علـــى التخطيـــط للمشـــروعات 

الضخمـــة وتنفيذها في القطـــاع العقاري من أجل تحقيق ســـوق 

عقاريـــة مزدهـــرة فـــي قطر عـــن طري�ق توفر مســـاكن مناســـبة 

الت�كاليـــف وتعزيـــ�ز مســـتويات التنميـــة الحضارية والتـــي يتم إنجاز 

بعضهـــا بالشـــراكة مع مجموعـــة صك القابضـــة لتطويـــ�ر األراضي 

المملوكـــة للمجموعـــة بممـــا يثمـــر عـــن تحقيق أقصـــى قدر من 

الربحية للمســـاهمي في الشـــركة بتبني رؤيـــة واضحة ومحددة.

وال  الحيويـــة،  القطاعـــات  فـــي  االســـت�ثمارية  المحفظـــة  تعزيـــ�ز   -

ســـيما القطاع العقاري والمشـــروعات ذات الصلـــة بنطاق القطاع 

العقـــاري وفرصـــه وآفاقه.

- اغتنـــام الفـــرص في مجال التطويـــ�ر العقاري محلًيـــا وخارجًيا من 

خـــالل توفر وحدات متعـــددة األغراض وعقارات بأســـعار معقولة 

)ســـكنية - تجارية - خدمية(.

الســـوق  الحتياجـــات  اإليجابيـــة  واالســـتجابة  بالمرونـــة  التحلـــي   -

القطـــري، بمـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق الرؤيـــة الوطنيـــة للتنميـــة 

2030 بمشـــروعات مجزيـــة مخطـــط لهـــا جيـــًدا.

- تعزيـــ�ز دور مجموعـــة إزدان القابضـــة فـــي مجـــال المســـؤولية 

االجتماعية للشـــركات ورفع مســـتوى الوعي بالقضايا اإلنســـانية 

علـــى  تعمـــل  اســـرتاتيجيات مدروســـة وعصريـــة  نطبـــق  نحـــن 
االســـتفادة من متغـــرات الســـوق وتنامي احتياجات الســـوق 
المحلـــي بمـــا يفيـــد الشـــركاء والعمـــالء والمســـت�ثمري�ن فـــي 
إلـــى  بـــدأٍب  ونســـعى  القطـــري.  المجتمـــع  رفاهيـــة  تحقيـــق 
مواصلـــة ريادتنـــا فـــي ســـوق العقارات فـــي قطـــر وأن نكون 
الخيـــار األول للمســـت�أجري�ن الذيـــن يبحثـــون عـــن أعلـــى معايـــ�ر 
الجـــودة في الخدمات بأفضل األســـعار، في مختلف القطاعات 

الســـكنية والتجاريـــة والفندقيـــة وغرهـــا .

االسرتاتيجيةالرؤية والرسالة

واالجتماعية.

- الريادة فـــي كافـــة المشـــروعات التـــي ت�تبناهـــا المجموعـــة 
وبمـــا يحقـــق في  النهايـــة مصلحـــة المجتمع والمســـاهمي. 

 - المسؤولية االجتمــاعية بهدف الحفـــــاظ على حــــــالة الرتابط 
بـــي المجموعـــة والمجتمـــع، والحفـــاظ على الـــرتاث والهوية 

القطريـــة وتعزي�زها فـــي نفوس أبنـــاء المجتمع القطري.  

- االبتـــ�كار والمبادرة في طرح األفكار والمشـــاريع والمبادرات 
انطالقـــا مـــن رغبتنـــا فـــي تطويـــ�ر الســـوق القطريـــة، وتحقيق 

المنفعة للمساهمي.  

- الشـــفافية والنزاهة في كافة معامـــالت المجموعة، حفاظًا 
على حقوق المســـاهمي وحقوق المجتمع .

- التواصـــل والتعاون مـــع الجميـــع خـــارج المجموعـــة واالنفتاح 
علـــى كافـــة القطاعـــات، انطالقًا من مبـــدأ تنويع االســـت�ثمارات 

وتحقيـــق االســـتقرار والربحية وخدمـــة المجتمع.

القيم
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0الرؤية 9

0الرسالة 9

0الخطة 9

1الوحدات السكنية 0

1الوحدات التجارية 1

1 2

المحفظة العقارية

مشروع واحة إزدان
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تعـــد شـــركة إزدان العقاريـــة التابعـــة لمجموعـــة إزدان القابضة واحـــدة من كربى 
الشـــركات فـــي المنطقـــة حيـــث تقـــوم بـــإدارة وتشـــغيل آالف الوحدات الســـكنية 
والتجاريـــة والخدميـــة فـــي جميـــع أنحـــاء قطر، مـــن بينها  مشـــروع “واحـــة إزدان” 
وذلـــك لضمـــان أقصـــى قـــدٍر مـــن األربـــاح واإلنتاجيـــة بهـــدف دعـــم االســـرتاتيجية 

العامـــة للمجموعـــة ســـواء علـــى المـــدى القصـــر أو البعيد.

** توجـــد عدة مشـــاريع عقاريـــة تحت التطوي�ر والبناء بالمشـــاركة مـــع مجموعة صك 
القابضـــة تنفيـــذًا لشـــراكة التطوي�ر التـــي اقرتها الجمعيـــة العامـــة للمجموعة في 

اجتماعها بتاريـــ�خ 20/11/2013
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الرؤية:
ومواكبـــة  والتميـــز  الريـــادة  تحقيـــق 
االســـت�ثمار  فـــي  المســـتمر  التطويـــ�ر 
في القطـــاع العقاري وتســـجيل أعلى 
متطلبـــات  وتلبيـــة  النمـــو  معـــدالت 

المجتمـــع. واحتياجـــات 

الرسالة:
العقاريــــــة  الخدمــــــات  أفضــــــل  طــــرح 
أحـــدث  مـــع  يتواكـــب  بمـــا  المتخصصـــة 
المعايـــ�ر الدوليـــة بأســـعار تنافســـية، 
والمســـاهمة فـــي نهضـــة دولة قطر 

المحلـــي االقتصـــاد  ودعـــم 

الخطة: 
تقديـــم  خدمـــات عقاريـــة متنوعة 
األولـــى  للمـــرة  ُتدشـــن  وحديثـــة 

فـــي الســـوق القطريـــة.

المســـاهمة فـــي تطوي�ر الســـوق 
العقاريـــة المحليـــة ونموها.

المشـــاركة فـــي تلبيـــة متطلبـــات 
لرؤيـــة  وفقـــًا  الحديثـــة  النهضـــة 

.2030 قطـــر 

مـــع عمـــالء  بنـــاء عالقـــة وطيـــدة 
الثقـــة  علـــى  تقـــوم  الشـــركة 

. لـــة د لمتبا ا

التوســـع في اســـت�ثمارات الشركة 
العقـــاري  القطـــاع  مجـــاالت  فـــي 

. فة كا
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الوحدات السكنية بالدوحة والوكرة

ت�ت�كـــون مـــن 21,870 وحـــدة موزعـــة علـــى قـــرى و مجمعـــات ســـكنية توفـــر 
أغلبهـــا كافـــة المرافـــق من)مســـاجد، صـــاالت رياضيـــة، مالعـــب إضافـــة إلى 

خدمـــات أخـــرى: األمـــن، النظافـــة، الصيانـــة.

مســــاجد

صاالت رياضية

مالعب

أمن

نظافة

صيانة

المرافق

 21,870
وحدة سكنية

 663
وحدة تجارية
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الوحدات التجارية بالدوحة والوكرة

ت�ت�كـــون مـــن 663 وحدة من )ســـوبرماركت، مغاســـل، دور حضانة( ت�تمركز في مبـــان ومجمعات إزدان بالدوحـــة والوكرة لتوفر 
أفضـــل الخدمات للســـكان وتحقيق متطلباتهم علـــى أكمل وجه.

سوبرماركت

مغاسل

دور حضانة

المرافق
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ت�رتبـــع “واحـــة إزدان” علـــى مســـاحة رائعة داخل منطقـــة الوكر بما يبعد عـــن 5 كيلو مرتات علـــى مركز مدينـــة الوكرة ونحو 
19.8 كيلو مرًتا فقط من مطار حمد الدولي وتطل على طرق رئيســـية أهمها الطري�ق الســـريع. وت�تمتع بموقع اســـرتاتيجي 
ســـيجعلها المســـتفيد األكرب من حركة النمو الديموغرافي الكبر وعمليات التطوي�ر المســـتقبلية التي ستشـــهدها مناطق 

الدوحة. جنوب 

المسافة إلى مول الوكر

٢٠ دقيقة )12.7 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:
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 1,000,000 تبلـــغ  مســـاحة  علـــى  المشـــروع  يمتـــد 
)مليـــون( مـــرت مربـــع، ويشـــمل تنفيـــذه 4 مراحل تضم 
590 وحـــدة تجاريـــة إضافـــة إلى 8,769 وحدة ســـكنية.

يهـــدف مشـــروع واحـــة إزدان إلى اســـتيعاب مـــا يزيد 
عـــن 35,000 فرد.

تقدم واحـــة إزدان، بخـــالف المشـــروعات الحالية في 
قطـــر، مجموعـــة مـــن المرافـــق المختلفـــة تجمع بي 
الســـوبر  ومحـــالت  والمـــدارس  والتســـوق  الســـكن 
ماركـــت والمطاعـــم، إضافـــة إلـــى فضـــاءات الرتفيـــه 

فـــي الهـــواء الطلـــق ومناطـــق للمشـــاة.

خضـــراء،  ومناطـــق  راق  بتصميـــم  المشـــروع  يتميـــز 
إضافـــة إلـــى طـــرق خاصـــة بالمشـــاة تربط بـــي جميع 

مناطـــق الواحـــة بطريقـــة متناغمـــة.

تبلـــغ  حيـــث  للبيئـــة،  صديقـــًا  مشـــروعًا  الواحـــة  ُتعـــد 
مجمـــوع  مـــن   %  35 حوالـــي  الخضـــراء  المســـاحات 

. حته مســـا

  8,769 
وحدة سكنية

مليون مرت مربع
مساحة المشروع

 590
وحدة تجارية

 % 35
مساحات خضراء

35,000 فرد 
نسبة االستيعاب

 01
عدد المدارس

توفـــر واحـــة إزدان أفضل النـــوادي الرياضية، وتشـــمل 
مالعـــب مغطـــاة وأنديـــة صحيـــة ومالعـــب إضافـــة إلى 

خارجية. صـــاالت 

يحتوي المشروع على عدد من حمامات السباحة.

يحتوي المشروع على مدرسة.

يوجد بالواحة مساجد كبرة و متوسطة.

خدماتـــه  لتقديـــم  إداريـــًا  مكتبـــًا  إزدان  واحـــة  ُتوفـــر 
المتنوعـــة لســـكانها لضمـــان الســـرعة والدقـــة فـــى 

: تنفيذهـــا

• خدمات األمن على مدار الساعة.

• خدمات الصيانة على مدار الساعة.

• خدمات مركز ساكن.

معلومات أساسية حول المشروع:
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نموذج لغرفة نوم

نموذج لمائدة طعام
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نموذج لمطبخنموذج لغرفة معيشة
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قطـــــاع الضـيـــافــــة
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1مقدمة 8

2فندق إزدان - الخليج الغربي 0

2المميزات 0

2تفاصيل ومرافق الفندق 4

2فندق إزدان باالس 9

3تفاصيل ومرافق الفندق 1

3المميزات 0

قطـــــاع الضـيـــافــــة
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التابعة  للفنادق  إزدان  شــركــة  تــديــر 

األصـــول  الــقــابــضــة  إزدان  لــمــجــمــوعــة 

الــفــنــدقــيــة الــمــمــلــوكــة لــلــشــركــة من 

خالل خطة اسرتاتيجية تهدف للتوسع 

وتــــوفــــري مـــنـــشـــآت فـــنـــدقـــيـــة تــلــبــي 

متطلبات السوق القطري في مجال 

اإلعــالن  تم  حيث  والفندقة،  السياحة 

ــاالس ذي  بـ عــن افــتــ�تــاح فــنــدق إزدان 

الخمس نجوم. 

فقد  الغربي  الخليج  إزدان  فندق  أمــا 

مشاريع  مــن  الــعــديــد  تنفيذ  اســتــطــاع 

كما  لها،  المخطط  والتطوي�ر  التجديد 

شــــارك فـــي الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات 

التي ساعدت بشكل كبري في الرتوي�ج 

التجارية في سوق الضيافة  للعالمة 

في الدوحة.

قطــــــاع الضيـــــافة

مقدمة
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3,000
غرفة

يعتـــرب فنـــدق إزدان من أكـــرب فنـــادق الدوحة بطاقة اســـتيعابية تصـــل إلى 3,000 
غرفـــة، كمـــا يوفـــر إقامة مريحة وبأســـعار  تنافســـية، وت�رتاوح الغـــرف في فندق 
إزدان بـــي الغـــرف الفرديـــة والزوجيـــة والشـــقق واألجنحـــة الفندقيـــة لإلقامـــة 
الطويلـــة، كمـــا يضم فندق إزدان العديد من وســـائل الراحة المميزة التي تشـــمل 
حمـــام ســـباحة أوليمبـــي الحجـــم، ومركز لياقـــة بدنية مجهز بشـــكل كامـــل بأحدث 
التجهيـــزات والمعـــدات التـــي ت�تيـــح للنـــزالء ممارســـة أنـــواع عديـــدة مـــن التماري�ن 

الرياضية. 

المميزات

فندق إزدان - الخليج الغربي
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إضافة إلى ذلك، يتوفر لدى الفندق 

ــدة بـــمـــســـاحـــات مــخــتــلــفــة  ــ ــات عـ ــاعــ قــ

تـــم تــحــديــثــهــا فـــي اآلونــــــة األخــــرية 

تــســتــخــدم لــلــمــنــاســبــات االجــتــمــاعــيــة 

بمختلف أنواعها أو لعقد االجتماعات 

ومناقشة األعمال. 

ويـــضـــم الـــفـــنـــدق أيـــضـــًا الـــعـــديـــد من 

الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي الــمــعــروفــة 

والعالمية التي تقدم لنزالء الفندق 

وضيوفهم تجربة إقامة متميزة.

بامتيـــاز،  عائليـــة  بيئـــة  إزدان  فنـــدق  يوفـــر 

حيـــث يمكـــن لألطفـــال قضـــاء أمتـــع األوقـــات 

فـــي الملعـــب الخارجـــي أو الداخلـــي أو بركـــة 

الســـباحة المصممـــة خصيصًا لضمـــان راحتهم 

وســـالمتهم. 

كمـــا يقـــع فنـــدق إزدان الخليـــج الغربـــي على 

مســـافة قري�بـــة مـــن كورنيـــش الدوحـــة، ممـــا 

ــن ضيوفـــه مـــن ســـهولة الوصـــول إلـــى  يمكِـّ

الخليـــج  منطقـــة  فـــي  الحيويـــة  المرافـــق 

الغربـــي. كمـــا يحـــرص الفنـــدق علـــى تقديـــم 

الخدمـــات التـــي تلبـــي متطلبـــات ضيوفـــه بما 

يضمـــن لهـــم إقامـــة مريحـــة وهادئـــة.  
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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 لألطفال

نادى صحي

مطعم الرثيا

المقهى الرياضي

منطقة األلعاب لألطفال

سوبر ماركت

أكرث من 1,200 موقف سيارة

تفاصيل ومرافق  الفندق
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فعاليات فندق إزدان – الخليج الغربي لعام ٢٠١٩

الصيف في قطر ٢٠١٩

بطولة العالم أللعاب القوى ٢٠١٩

استضافة بطولة العالم أللعاب الشاطئية ٢٠١٩

استضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئني السادس عشر 

بطولة آسيا - بطولة الدوحة ٢٠١٩ – استضافة الجماهري

كأس الخليج العربي الرابع والعشري�ن 2019 – استضافة المشجعني األطفال من الكويت وعمان

المشاركون في مهرجان قطر للتسوق

المشاركون في مسابقة الغذاء في معرض قطر للضيافة 2019
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يتمتع إزدان باالس ذو الخمسة نجوم 

بــمــوقــع إســـرتاتـــيـــجـــي عــلــى طــريــ�ق 

حيوية  إضــافــة  يمثل  وهـــو  الــشــمــال 

هذه  في  الفاخرة  الفندقة  لخدمات 

الــمــنــطــقــة، إضـــافـــة إلــــى قـــربـــه من 

كمؤسسة  كـــرى  تعليمية  مــنــشــآت 

قطر التعليمية وجامعة قطر، وكذلك 

مما  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز 

يجعله ذا فائدة كبرية للسياح من رجال 

األعمال ووافدي قطر في المهمات 

العلمية.

غــرفــا  ــاالس  ــ بـ إزدان  فـــنـــدق  ويـــ�وفـــر 

مخصصة  ومساحات  متنوعة  وأجنحة 

لــلــمــطــاعــم والـــكـــافـــيـــهـــات الــفــاخــرة 

لخدمة نزالئه، حيث يوفر الفندق ثالثة 

مطاعم رئيسية وهي مطعم بالريمو 

ومطعم  طليطلة  ومطعم  اإليطالي 

ريد أوركيد لألكالت التايلندية األصيلة.

فندق إزدان باالس...

مقدمة
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فندق إزدان باالس

196
جناحًا وغرفة

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

الرفاهيــة واألناقــة.

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 لألطفال 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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فعاليات إزدان باالس لعام ٢٠١٩

الصيف في قطر ٢٠١٩

فعاليات مدرسة قطر المصرفية 

فعالية جمعية الكلية الهندسية الهندية

فعالية الجزي�رة الرياضية

فعالية مؤسسة حمد الطبية

استضافة الفري�ق األسرتالي لكرة القدم تحت ٢٣ سنة

بطولة آسيا للرماية ٢٠١٩

استضافة بطولة العالم أللعاب القوى ٢٠١٩

فعاليات مدرسة قطر المصرفية

فعاليات وزارة الصحة العامة

فعالية الجزي�رة الرياضية

المشاركون في مهرجان قطر للتسوق

المشاركون في مسابقة الغذاء في معرض قطر للضيافة ٢٠١٩
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قطاع المجمعات 
التجارية )الموالت(
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64,694
مساحة المول

يشــتهر إزدان مــول بكونــه الوجهــة المثلــى للتســوق والرتفيــه وقضــاء أمتــع 
األوقــات فــي قطــر كمــا يعتــرب مــن أكــرب 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 بــي التســوق والرتفيــه واألنشــطة الت�ثقيفيــة فــي مــكان 

واحــد.

إزدان مول الغرافة
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المســتدامة  التنميــة  مبــادئ  علــى  تقــوم  خطــط  واعتمــاد  للبيئــة  صديقــة  ممارســات  تبنــي  إلــى  المــول  ويهــدف 
والتشــجري والمحافظــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة مــن خــالل مبــادرة "الحلــم األخضــر 2022" والــذي يهــدف إلــى 
 ،2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  ألهــداف  دعمــًا  وذلــك   2022 عــام  بحلــول  قطــر  أنحــاء  فــي  شــجرة  مليــون   22 زراعــة 

فضــالً عــن نشــر الوعــي البيئــي فــي المجتمــع مــن خــالل الــورش واألنشــطة الت�ثقيفيــة ذات الصلــة.

مبادرة الحلم األخضر 2022 بإزدان مول

نظرة عامة عن المول  

إزدان مول الغرافةاسم المجمع التجاري

طري�ق الشمال، منطقة الغرافةالموقع

64,694مساحة 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 / الُكرى
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، آنوتــا، فيلكــس آنــد نورتــن، 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 
ــا، إســتي لــودر، باكــو رابــان، ســلفاتوري فراغامــو، كارولينــا  محــالت العطــور )الكوســت، جورجيــو أرمانــي، دولتشــي أنــد غابان

هريــ�را، فالنتينــو (.

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

تشجيع مستمر نحو األفضل



41 2019

خطط مستقبلية

فــي  قياســية  أرقامــًا  الغرافــة  مــول  إزدان  ســجل 
تقديــم خدمــات الرتفيــه والتســوق المتميــزة وســبل 
الراحــة لــزواره مــن خــالل توفــر مرافــق ممتــازة ينفرد 

بهــا عــن مراكــز التســوق األخــرى فــي قطــر. 

العالمــات  فــي  التنويــع  علــى  المركــز  دأب  وقــد 
التجاريــة المقدمــة لتنويــع فئات المســت�أجري�ن والرفع 
فــي  منــه  رغبــة  التجاريــة  المنافــذ  مســتوى  مــن 
تلبيــة متطلبــات واحتياجــات زواره، وبفضــل جهــوده 
المبذولــة فــي تلبيــة تطلعــات ضيوفــه، يحــرص مــول 

الغرافــة علــى تحســي مرافقــه وتطوي�رهــا، ُمحافظــًا 
بذلــك علــى مســتوى الخدمــة التــي يقدمهــا. 

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  والربامــج  التوعويــة 
أنــه يصــب اهتمامــه وي�ركــز جهــوده مــن خــالل تبنــي 
الرتوي�جيــة  حمالتــه  يخــص  فيمــا  الرقمــي  التســوي�ق 

. لمســتقبلية ا
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75,684
مساحة المول

الجنــوب  منطقــة  فــي  المــوالت  أحــدث  مــن  واحــدًا  الوكــرة  مــول  إزدان  يعتــرب 
ويســاهم فــي تقديــم جميــع الخدمــات العائليــة والرتفيهيــة لجميــع األســر و 
ــد مــن المطاعــم  ــه العدي يقــدم نظــرة جديــدة للتســوق بالمــوالت حيــث يتوفــر ب
و المقاهــي ، باإلضافــة إلــى ســوبر ماركــت و محــالت األزيــاء النســائية و مالبــس 
الصحيــة و  الخدمــات  المفروشــات و  المنزليــة و  الرجــال و األدوات  األطفــال و 
الصيدليــات و محــالت الذهــب و المجوهــرات، ممــا يوفــر الجــو العائلــي المت�كامــل 
 ، الشــايع  مثــل:  العالميــة   التجاريــة  المجموعــات  كــربى  بمشــاركة  للتســوق 
أباريــ�ل ، المانــع ، كارفــور ، أرمــادا )متمثلــة فــي مــاركات العالميــة مثــل كارفــور( 
ــاث أن بــودي ووركــس ، صيدليــة بووتــس  ــز ، ب ــكان إي�جل ــدز ، ريفــا ، أمري ، ماكدونال
، إتــش أنــد إم ، مــاذر كــر ، ســتاربكس ، ذي بــودي شــوب ، آر أنــد بــي ، إل ســي 
واي كيكــي ، تيــم هورتنــز ، تشــويس ، بــاري جالــري ، أبــل بيــز ، مــادو ، شــوجر أنــد 
ســبايس، فــن فيــل ، كنتاكــي ، شــاطر عبــاس ، هارديــز ، ســبورتس كورنــر، بنــش، 

ماكدونالــدز، دانــش.

إزدان مول الوكرة
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إزدان مول الوكرةاسم المجمع التجاري

طري�ق الوكرة الرئيسي، مقابل مستشفى الوكرةالموقع

75,684مساحة 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 / الُكرى ــاري جالــريي ، آر آن كارفــور هايــر ماركــت، فــان فيــل، ب
إتــش أنــد إم، أمريــكان إي�جــل، مذركــري، ريفــا، ماكدونالــدز.

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 ، وهايــرب 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 إكسريس هايرماركت، آليفيا الطبيالمحالت الرئيسية / الُكرى

نظرة عامة عن المول  
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المحفظة االست�ثمارية

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

النشــاط االســت�ثماري للمجموعــة فــي قطــاع واحــد فقــط.

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

فــي هــذه القطاعــات.

فــي  األثــر  بالــغ  واالستــــراتيجية  الرؤيةــــ  لهــذه  كان  وقــــد 
المالــي  األداء  علــى  انعكســت  هائلــة  نوعيــة  نقلــة  تحقيــق 
للمجموعــة منــذ تحولهــا لمجموعــة قابضــة عــام 2012، فقــد 
تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق االســتقرار فــي منحنــى األربــاح 
الســنوي بمــا يحقــق مصالــح المســاهمي ويعــزز مــن مكانــة 
الرائــدة.  الوطنيــة  المؤسســات  مــن  واحــدة  باعتبارهــا  إزدان 

كـــــــما كشــفت األحـــــداث الجاريــــــة التــي تشـــهدها المنطقـــــة 
الصمــــود  علــى  وبرهنــت  ومتانتهــا  االســرتاتيجية  تلــك  صحَّــة 
الـمـنــــــــاخ  عــلــــى  تــؤثــــــر  الـــتـــــي  الــتــحــديــــــات  وجـــــه  فــــي 

االســتـثـمـــاري.
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عالقات المست�ثمري�ن

1

1

2

2

3

3 4

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

ــة مــع المجتمــع االســت�ثماري  ــاة تواصــل فعال تشــكيل قن
ــح مــن فئــات شــتى. والمالــي وأصحــاب المصال

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�ي  المحللــي  مــع  الوثيــق  التعــاون 
تزويدهــم بالمعلومــات الماليــة وغــر الماليــة لتقي�يــم 

المجموعــة. أداء 

ــاء مــع المســاهمي والمســت�ثمري�ن والمجتمــع المالــي  ــا مــن رســالتها فــي التواصــل البنَّ تســعى مجموعــة إزدان القابضــة انطالًق
والهيئــات الرقابيــة إلــى إتاحــة كل المعلومــات الحيويــة المتعلقــة بســهم المجموعــة وصكهــا وأدائهــا االســت�ثماري والمالــي 

وتيســر التعامــل تطبيًقــا لمبــادئ الشــفافية واإلفصــاح.

نــت المجموعــة فريــ�ق عمــل يتمتــع بخــرة عريقــة فــي إدارة عالقــات المســت�ثمري�ن ويحمــل علــى عاتقــه المهــام  وفــي ســبيل ذلــك، كوَّ
التاليــة:
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الموارد البشرية .. حرص دائم على التطوي�ر والت�أهيل 

ــ�ر للكــوادر  انطالقــًا مــن حــرص المجموعــة الدائــم علــى التطوي
تعــد  المتغــرات.  لمختلــف  وت�أهيلهــم  لديهــا  البشــرية 
اســرتاتيجية إزدان القابضــة فــي تنميــة رأس المــال البشــري 
اليوميــة  الركيــزة األساســية فــي تطويــ�ر أعمالنــا وأنشــطتنا 

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

للمجموعــة.  األساســي  والنظــام  الحوكمــة  ونظــام 

والمكافــآت  الرتشــيحات  لجنــة  تجتمــع  األســاس  هــذا  وعلــى 

وتضــع مقرتحهــا بتحديــد المكافــآت بالمبالــغ واألرقــام المحددة 
المجلــس  أعضــاء  مهــام  ونطــاق  مســؤوليات  مــن  انطالقــًا 
المجموعــة  أداء  وكذلــك  العليــا  التنفيذيــة  اإلدارة  وأعضــاء 
الســنوي عنــد تحديدهــا للمكافــآت. وترفــع تقري�رهــا لمجلــس 
توصيتــه  يرفــع  مناقشــته  وبعــد  عليــه،  يطلــع  الــذي  اإلدارة 

واعتمــاده. فيــه  للنظــر  العامــة  للجمعيــة 

فــي جميــع العمليــات 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 

المجموعــة.  إليهــا  تســعى  التــي  الطموحــة  اإلنجــازات 
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الحصاد السنوي
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فــي  التابعــة  وشــركاتها  القابضــة  إزدان  مجموعــة  شــاركت 
النســخة الثامنــة مــن معــرض ســيتي ســكيب قطــر 2019، والــذي 
انطلقــت فعالياتــه 22 أكتوبــر 2019، تحــت رعايــة ســعادة الشــيخ 
عبــداهلل بــن ناصــر بــن خليفــة آل ثانــي، رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــ�ر الداخليــة، فــي مركــز الدوحــة للمعــارض والمؤتمــرات.

وتحــرص “إزدان القابضــة” علــى أن يكــون لهــا حضــور قــوي فــي 
معــرض ســيتي ســكيب قطــر، باعتبــاره أكــرب تظاهــرة عقاريــة 
تســتقبلها الدوحــة فــي كل عــام، حيــث يتيــح المجــال لجمهــور 
خالصــة  علــى  التعــرف  فرصــة  الضخــم،  العقــاري  الحــدث  هــذا 
تجربــة عريقــة تمتــد لقرابــة ســتة عقــود فــي مجــال التطويــ�ر 
العقــاري، والتــي كان مــن ثمارهــا عــدد كبــر مــن المشــاريع 
العاصمــة  فــي  والتجاريــة  والفندقيــة  الســكنية  العقاريــة 
الدوحــة والمناطــق المجــاورة، والتــي أســهمت بشــكل كبــر 
فــي تلبيــة احتياجــات البــالد مــن التطــور العقــاري والعمرانــي.

»إزدان القابضة« تشارك في »سيتي سكيب قطر ٢٠١٩« 
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تروي�جيــة  حملــة  إطــالق  عــن  العقاريــة  إزدان  شــركة  أعلنــت 
مذهلــة وغــر مســبوقة لوحداتهــا التجاريــة المتنوعــة فــي 
رواد  جــذب  اســتهدفت  والتــي  الوكــر،  فــي  إزدان«  واحــة 
األعمــال المتوســطة والصغــرة، مــن أصحــاب الحــرف والمهــن 
المتعاقــدون  والتجــار والمســت�ثمري�ن والشــركات، حيــث حصــل 
الجــدد علــى أشــهر مجانيــة تصــل إلــى 15 شــهرًا، لشــغل أكــر 
 60 بــي  مــا  مســاحاتها  تــ�رتاوح  متنــوع  تجــاري  منفــذ   500 مــن 
إلــى 104 مــرت مربــع، قابلــة للضــم والتعديــل وفــق احتياجــات 
المســت�أجري�ن مــن التجــار، ممــا يتيــح إمكانيــة اســتغالل أكــر مــن 
مســاحة الســتخدام تجــاري واحــد، علمــًا بــأن الوحــدات التجاريــة 
موزعــة فــي مواقــع متميــزة داخــل »الواحــة« التــي تمتــد علــى 

مســاحة مليــون مــرت مربــع.

ويتوقــع أن تحتضــن أكــر مــن 35 ألــف ســاكن لنحــو 9 آالف وحــدة 
إلــى جانــب باقــة متنوعــة مــن الخدمــات والمرافــق  ســكنية، 

التــي ت�ت�كامــل لتشــكل بيئــة ســكن وعمــل مثاليــة.

إزدان تطلق حملة تروي�جية على وحدات “واحة إزدان” التجارية 
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اتفاقيــة  الدوليــة بقطــر، عــن توقيــع  أعلنــت مــدارس لويــ�وال 
ســتزيد  بموجبهــا  والتــي  العقاريــة  إزدان  شــركة  مــع  ت�أجــر 
ومــن  إزدان.”  “واحــة  فــي  لمدرســتها  االســتيعابية  قدرتهــا 
المقــرر أن يســتوعب التطويــ�ر الجديــد عــددًا إضافيــًا مــن الطــالب 
يصــل إلــى نحــو 1000 طالــب، ممــا سيســمح لمدرســة لويــ�وال 
أطفــال  روضــة  صفــوف  مــن  دراســية  مراحــل  إدخــال  الدوليــة 
للصــف الســادس المتوفــرة حالًيــا إلــى الصفــوف مــن الســابع 

حتــى الثانــي عشــر.

تعــد هــذه اإلضافــة الجديــدة للمدرســة جــزًءا مــن برنامــج لويــ�وال 
علــى مســتوى المنطقــة لضمــان حصــول كل طفــل علــى مقعــد 
دراســي فــي مدرســة قري�بــة مــن منزلــه قــدر اإلمــكان، وليوفــر 

بيئــة ســكنية مريحــة. 

“لوي�وال الدولية” تست�أجر مدرسة في “واحة إزدان” 
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اســـتضاف فنـــدق إزدان الخليـــج الغربـــي التابـــع لشـــركة إزدان 
للفنـــادق، نحو 4000 شـــخص من الرياضيـــ�ي والوفود الرياضية 
المشـــاركة في بطولتي عالميتـــي مت�تاليتي في فرتة وجرة 
خـــالل شـــهري ســـبتمرب وأكتوبـــر، ممـــا يؤكـــد جاهزيتـــه ليكون 
وجهـــة للوفـــود فـــي المشـــاركات والمناســـبات والمؤتمرات 
الكربى ســـواء الرياضيـــة منها وغر الرياضيـــة، حيث إن الفندق 
هـــو أحد أكرب فنـــادق الدوحة بطاقة اســـتيعابية تصل إلى نحو 

3000 غرفة وجنـــاح فندقي.

وكان فنـــدق إزدان الخليـــج الغربـــي قـــد اســـتضاف نحـــو 2000 
العالميـــة  األلعـــاب  دورة  فـــي  المشـــاركي  ضمـــن  رياضـــي 
الشـــاطئية التحاد اللجـــان األولمبيـــة الوطنية “أنـــوك”، والتي 

أقيمـــت خـــالل الفـــرتة مـــن 12 حتـــى 16 مـــن أكتوبـــر 2019 ، حيث 
المشـــاركة  الفـــرق  يمثلـــون  دولـــة   99 مـــن  وفـــود  اســـتقبل 
األلعـــاب  لـــدورة  العالمـــي  الحـــدث  وضيـــوف  والمنظمـــي 
الشـــاطئية، فقـــد تم توفر مـــا يصل إلى 1300 غرفـــة فندقية، 
وذلـــك بعـــد اســـتضافته الناجحـــة قبـــل أقـــل مـــن أســـبوع لنحو 
2000 مـــن أبطـــال القـــوى والوفـــود المرافقـــة التي شـــاركت 
في بطولـــة العالم أللعـــاب القوى 2019م التـــي أقيمت في 
الدوحـــة خـــالل الفرتة الممتـــدة ما بـــي 27 ســـبتمرب و6 أكتوبر 
2019 ، حيـــث قامـــت إدارة فنـــدق إزدان الخليـــج الغربـــي فـــي 
ختـــام البطولـــة بت�كريم عدد مـــن نزالئها األبطـــال ممن حصدوا 
ميداليـــات فـــي البطولـــة إلـــى جانـــب ت�كريـــم بعـــض الوفـــود 

المشـــاركة.

فندق إزدان يستضيف 4000 مشارك في بطوالت رياضية عالمية 
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المملوكــة  الفنــادق  أحــد  الغربــي  الخليــج  إزدان  فنــدق  نظــم 
لمجموعــة إزدان القابضــة بالتعــاون مــع فريــ�ق متخصــص مــن 
لمــدة  اســتمرت  بالــدم  تــرع  حملــة  الطبيــة  حمــد  مؤسســة 
يــوم واحــد، وشــارك فيهــا موظفــو مجموعــة إزدان القابضــة 
والفنــدق ونزالئــه، وت�أتــي هــذه المبــادرة فــي إطــار مســاهمة 

الفنــدق فــي المســؤولية المجتمعيــة.

إحــدى الصــاالت المميــزة وهــي  الفنــدق  وقــد خصصــت إدارة 

صالــة “الزورد” إلقامــة الوحــدة الخاصــة بالتــرع بالــدم وتوفــر 
التســهيالت الالزمــة للطاقــم الطبــي التابــع لمؤسســة حمــد، 
كمــا وزعــت اإلرشــادات والتعليمــات علــى المتربعــي وأطعمــة 
مخصصــة لحــاالت التــرع بالــدم، وتولــى الفريــ�ق الطبــي تســجيل 
الفنــدق  طاقــم  نظــم  بينمــا  الالزمــة،  واإلجــراءات  المتربعــي 
وتشــجيع  المتربعــي،  صفــوف  وتنظيــم  اإلشــراف  أعمــال 

المشــاركة. الموظفــي لإلقبــال علــى 

الوفــود  مــن  عــدد  الغربــي  الخليــج  إزدان  فنــدق  اســتضاف 
لبطولــة  عشــر  السادســة  النســخة  فعاليــات  فــي  المشــاركة 
أولمبيــاد العلــوم الدولــي للناشــئي 2019، وذلــك تحــت شــعار 
)تحفيــز جيــل اليــوم لمهــارات الغــد( وبمشــاركة 70 دولــة مــن 
ديســمرب   12 حتــى   3 مــن  الفــرتة  خــالل  العالــم،  دول  مختلــف 

مشــارك.   659 بمشــاركة  2019م 

يأتــي ذلــك فــي إطــار اســتضافة الفنــدق للعديــد مــن الفعاليــات 
وأهمهــا  قطــر،  دولــة  تنظمهــا  التــي  العالميــة  والبطــوالت 
بطولــة العالــم أللعــاب القــوى، والبطولــة العالميــة لألعــاب 

الشــاطئية “ أنــوك” . 

فندق إزدان الخليج الغربي ينظم حملة للتربع بالدم

استضافة وفود مشاركة في أولمبياد العلوم الدولي للناشئني 
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احتفــل فنــدق إزدان بــاالس – وهــو الفنــدق ذو الخمــس نجــوم– 
“جواهــر”،  قاعــة  فــي   100 رقــم  العــرس  إقامــة  بمناســبة 
وتشــمل أســعاًرا خاصــة جــًدا وخصومــات يجــري إعدادهــا علــى 
األعــراس  جنــاح  أن  إلــى  إضافــة  األعــراس،  وحجــوزات  باقــات 
ــا تحــت  المتصــل بقاعــة “جواهــر” ســيوضع بكافــة خدماتــه مجاًن
تصــرف العروســي، حيــث ســيحتفي بهمــا فنــدق إزدان بــاالس 
خــالل تناولهــم وجبــة العشــاء المكونــة مــن أشــهى وأمتــع 
األطعمــة واألطبــاق وذلــك بتقديــم كافــة خدمــات الســبا مجانــآ 
الصحــي،  النــادي  فــي  امتيــازات مجانيــة  مــع منحهمــا  لهمــا، 
إضافــة إلــى عشــاء رومانســي فــي الذكــرى الســنوية األولــى 
المشــهور  “طليطلــة”  مطعــم  فــي  وذلــك  الــزواج،  لحفــل 

بأطباقــه المختــارة مــن أرقــى المطابــخ العالميــة.

ُيشــار إلــى أن قاعــة “جواهــر” بفنــدق إزدان بــاالس ت�تميــز بأنهــا 
واحــدة مــن أكــرب القاعــات الراقيــة الحديثــة مــن فئــة الخمــس 
شــخص،   2000 مــن  ألكــر  ت�تســع  فهــي  الدوحــة،  فــي  نجــوم 
ويشــرف علــى إعدادهــا وخدمتهــا فريــ�ق ضيافــة يتمتــع بخــربة 
المدعويــ�ن  لســيارات  خــاص  مدخــل  وي�وجــد  عاليــة،  وكفــاءة 
وأمكنــة شاســعة لصــف الســيارات، كمــا أنهــا مجهــزة لتعمــل 
بأحــدث معــدات اإلضــاءة وتقنيــات الصــوت. وهــي وإلــى جانــب 
هندســتها األنيقــة الرحبــة والعمليــة، فــإن التصميــم الداخلــي 
لــكل  مختلفــة  بمســاحات  قاعــات،   3 إلــى  بتقســيمها  يســمح 

منهــا خصوصيتهــا التــي ت�تــالءم مــع كافــة المناســبات.

فندق إزدان باالس يحتفل بإقامة العرس رقم ١٠٠ في قاعة »جواهر«
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حـــرص إزدان مـــول على تنظيم عدد من الفعاليات الموســـمية 
علـــى مدار العـــام من بينهـــا الوطنيـــة، والرتاثيـــة، والثقافية، 
والرتفيهية، وكذلك التســـوقية، وذلك بهـــدف تحقيق أقصى 
درجـــات التواصـــل مع الجمهـــور وخلق جو عائلـــي داخل أروقة 
المجمـــع التجـــاري الـــذي أثبت نجاحـــًا مبهرًا، حيث يحـــرص المول 
علـــى المشـــاركة فـــي االحتفـــال باليـــوم الوطنـــي مـــن خـــالل 
الصيفيـــة  المهرجانـــات  إقامـــة  وكذلـــك  الرتاثيـــة  الفعاليـــات 
للتســـوق والرتفيـــه، والفعاليـــات الرمضانيـــة المتميـــزة التي 

تشـــمل النـــدوات والمحاضـــرات والمســـابقات الدينية.  

وقد ســـاهم كل مـــن إزدان مول الغرافـــة وإزدان مول الوكرة 
فـــي إحـــداث طفـــرة بقطـــاع التجزئـــة بالدولة، من خالل تنشـــيط 
حركة التســـوق، نظـــرًا لتلبيتـــه الحتياجـــات الـــزوار، واحتوائهما 

علـــى عدد من المـــاركات العالمية التي ت�توفـــر ألول مرة في 
الســـوق القطري، فضاًل عن الخدمات المميزة التي يقدمانها، 
ممـــا يمنح تجربة تســـوق مميزة للزوار، ويســـاهمان في جذب 

أعـــداد كبرة من المتســـوقي.

وتنطلـــق جميع فعاليـــات إزدان مول من اســـرتاتيجيته الرامية 
إلـــى جذب واســـتقطاب جميـــع شـــرائح المجتمع، فيقـــدم لهم 
مســـاحة متميـــزة مـــن الرتفيـــه والت�ثقيـــف فـــي جـــو ممـــزوج 
بالتســـّوق والمـــرح، إلدخـــال الســـرور والفرحـــة علـــى نفـــوس 

جميـــع زوار المـــول.

إزدان مول ينّظم سلسلة من الفعاليات على مدار عام ٢٠١٩ 
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الســنوي الحوكمــة  تقريــ�ر 
لمجموعــة إزدان القابضــة لعــام 2019



تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة  لعام 2019م62

   الفائزون عن فئة المستقلنيالفائزون عن فئة غري المستقلني

1 - شركة الصرح لألعمال، 

ويمثلها الشيخ/ ثاني بن عبداهلل ثاني آل ثاني - تنفيذي

   1 - السيد/ وليد احمد إبراهيم السعدي

2 - شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار العقاري،                            
ويمثلها الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني - غر تنفيذي

   2 -  السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة 

3 - مجموعة التداول للتجارة،                                                                                                                                         
ويمثلها الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني عبداهلل آل ثاني  - غر تنفيذي

4 -  شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري،                                        
ويمثلها الشيخ/ محمد بن ثاني عبداهلل آل ثاني  - غر تنفيذي

5 -  شركة سراج الدوحة،                                                                                
ويمثلها الشيخ/ خليفة ثاني عبداهلل آل ثاني  - غر تنفيذي

لهــا  يشــار  والتــي  التابعــة  وشــركاتها  )ش.م.ع.ق(  القابضــة  ازدان  لمجموعــة  الســنوي  الحوكمــة  تقريــ�ر  اإلدارة  مجلــس  أعــّد 

بـ)“المجموعــة”( كملحــق للتقريــ�ر الســنوي لعــام 2019، امت�ثــااًل لنظــام حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجــة في الســوق الرئيســية 

الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لأســواق الماليــة رقــم 5لســنة 2016 )“نظــام الحوكمــة”(، وقانــون الشــركات التجاريــة ولوائــح 

الحوكمــة الداخليــة وهــو متوفــر علــى الموقــع اإللكرتونــي للمجموعــة )www.ezdanholding.qa( وقــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة 

وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة فــي المجموعــة لتطبيــق أفضــل مبــادئ الحوكمــة التــي تقــوم علــى توزيــع الحقــوق والمســؤوليات 

بــي مختلــف أصحــاب المصالــح فــي المجموعــة، مثــل أعضــاء المجلــس، والمــدراء، والمســاهمي وأصحــاب المصالــح اآلخريــ�ن، وتوضيــح 

القواعــد واإلجــراءات الخاصــة باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون المجموعــة.

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بمســؤولياتهم نحــو المجموعــة والمســاهمي بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص ويحــرص المجلــس 

علــى تقديــم المصلحــة العامــة للمجموعــة علــى المصلحــة الخاصــة، كمــا أنــه يقــوم المجلــس بمراجعــة وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة 

فــي المجموعــة مــن وقــت الــى آخــر لت�توافــق مــع أفضــل ممارســات نظــام الحوكمــة، فقــد دعــا المجلــس الجمعيــة العامــة غــر 

العاديــة للمجموعــة الــى االنعقــاد لتعديــل النظــام األساســي للمجموعــة لتوفيقهــا مــن أحــكام نظــام الحوكمــة، حيــث وافقــت 

الجمعيــة العامــة غــر العاديــة للمجموعــة التــي انعقــدت بتاريــ�خ 18/3/2019 علــى تعديــل بعــض مــواد النظــام األساســي للمجموعــة 

وإضافــة بعــض المــواد األخــرى عليــه، منهــا مــا يتعلــق بمســؤوليات المجلــس ومهامــه وحمايــة صغــار المســاهمي واألقليــة 

وحقــوق المســاهمي بالصفقــات الكــربى، باإلضافــة الــى قيــام المجلــس بتحديــث ميثــاق مجلــس اإلدارة ودليــل حوكمــة الشــركات 

وميثــاق لجنــة التدقيــق والمخاطــر وميثــاق لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت وإقــرار بعــض السياســات المنصــوص عليهــا فــي نظــام 

الحوكمــة وأنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة.

وفيمــا يلــي بيــان بأســماء الســادة أعضــاء مجلــس الذيــن فــازوا بالتزكيــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمجموعــة التــي انعقــدت 

بتاريــ�خ 21/4/2019م وذلــك لمــدة ثــالث ســنوات قادمــة عــن الفــرتة الممتــدة مــن العــام 2019 وحتــى العــام 2022، وهــم علــى 

التوالــي:

   تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة لعام 2019م

1  نطاق ومبادئ الحوكمة
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كما صدر عن هذا االجتماع القرارات التالية:

المصادقــة علــى تقريــ�ر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط المجموعــة ومركزهــا المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31/12/2018م . 1
وعــرض الخطــة المســتقبلية للمجموعــة لعــام 2019م.

 المصادقــة علــى تقريــ�ر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط المجموعــة ومركزهــا المالــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31/12/2018م . 2
وعــرض الخطــة المســتقبلية للمجموعــة لعــام 2019م.

المصادقة على تقري�ر مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2018م.. 3

المصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 4

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح.. 5

المصادقة على تقري�ر الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2018م واعتماده.. 6

المصادقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.. 7

الموافقــة علــى تعيــ�ي الســادة/ كــي بــي أم جــي، لتدقيــق حســابات المجموعــة عــن عــام 2019م وتحديــد أتعابــه بمبلــغ . 8
قطــري(. ريــال   1,075,000(

ــ�خ  ــة لمجموعــة ازدان القابضــة العــدول عــن قرارهــا الســابق الصــادر بتاري ــة العامــة غــر العادي ــ�خ 12/5/2019م قــررت الجمعي وبتاري

24/5/2017م والخــاص بالموافقــة علــى قــرار تحويــ�ل مجموعــة إزدان القابضــة مبدئيــًا مــن شــركة مســاهمة عامــة الــى شــركة 

مســاهمة خاصــة، إيمانــا منهــا بقــوة االقتصــاد الوطنــي الواعــد، الــذي اثبــت متانتــه وقوتــه رغــم كل التحديــات، بفضــل التشــريعات 

والهيئــات الــر قابيــة التــي تحــرص علــى حمايــة المســت�ثمري�ن والمحافظــة علــى اســتقرار ونزاهــة وشــفافية أســواق رأس المــال.
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وفقــًا للنظــام األساســي للمجموعــة يــم انتخــب/ ترشــيح، مــن قبــل الجمعيــة العامــة، ســبعة أعضــاء لفــرتت ثــالث ســنوات )عــن الفــرتة 

الممتــدة مــن العــام 2019 وحتــى العــام 2022 قابلــة للتجديــد لفــرتت مماثلــة. ويكــون ثلثهــم مــن األعضــاء المســتقلي مــن غــر 

المســاهمي، ويتمتــع المجلــس بالســلطات الكافيــة إلدارة المجموعــة، ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه علــى أن يبقــى مســؤواًل 

عنهــا، وت�تــم عمليــة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المجموعــة وفــق مبــدأ العدالــة والمســاواة بــي جميــع المرشــحي، وتعزيــ�ز 

الشــفافية واإلفصــاح.

اسـتـــوفى جـميـــع أعضــــاء مجلــــس اإلدارة شــــروط العضويـــة ومتطـلباتـــها وفقـًـــا لـجـــميع متطلبــات الهيئــات التـــنظيمية ذات الصـلـــة؛ 

كمــا قدمــوا إقــرارا كتابيــًا بأنهــم لــم يتلقــوا أي عقوبــة جنائية أو جريمة ضد الشــرف أو النزاهــــة أو أي مــــن الجرائـــم المخلة باألمانـــة، 

أو فــي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المادتــي )334(، )335( مــن القانــون رقــم )11( لســنة 2015 بإصــدار قانــون الشــركات 

التجاريــة.

وال يقــل عمــر أي عضــو عــن واحــد وعشــري�ن عامــًا، ويتمتعــون باألهليــة الكاملــة. يملــك األعضــاء عــدد )100,000( ســهم مــن أســهم 

المجموعــة علــى األقــل وفقــًا للمــادة 23 مــن النظــام األساســي للمجموعــة.

ــًا الجميــع بينــه وبــي عضويــة المجلــس، وأعضــاء  ــ�ن بعــدم توليهــم أي منصــب يحظــر عليــه قانون كمــا أقــر جميــع األعضــاء المذكوري

المجلــس الحالــي. أعضــاء المجلــس الحاليــ�ي ذوي خــربة وكفــاءة عاليــة، ولديهــم المعرفــة الالزمــة ألداء الشــؤون اإلداريــة والخــربة 

المعنيــة فــي تنفيــذ مهامهــم بفعاليــة. وفيمــا يلــي نبــذة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة:

الشيخ  / د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار العقاري(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي اإلسالمي• 

عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الطبية.• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة المصانع 	 

الشيخ /  عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي اإلسالمي• 

رئيس مجلس اإلدارة -مجموعة الرعاية الطبية• 

 رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسالمية القطرية للت�أمي• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

الشيخ /  ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

العضو المنتدب )ممثل شركة الصرح لألعمال(

تشكيل المجلس 2
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الشيخ  / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية• 

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسالمية القطرية للت�أمي• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طران 	 

الشيخ /  خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة سراج الدوحة(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة إزدان القابضة• 

عضو مجلس اإلدارة – مصرف الريان• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

السيد  /  وليد أحمد إبراهيم السعدي

عضو مجلس اإلدارة - عضو مستقل

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة - مجموعة الرعاية الطبية• 

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي اإلسالمي• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة ومالية 	 

السيد  /  عمرو شفيق مصطفى عجوره

عضو مجلس اإلدارة - عضو مستقل

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة 	 
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النسبة المئوية
عدد االسهم 

المملوكة
ممثل عن المنصب االسم م

17.1536%  4,549,998,160
شركة امتالك 

للتجارة والمقاوالت 
واالست�ثمار العقاري

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

الشيخ/ د. خالد بن ثاني آل ثاني .1

- - شخصي

54.1868%  14,373,029,040
مجموعة التداول 

للتجارة نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني .2

- - شخصي

0.0004%  100,000 شركة الصرح لألعمال
العضو 

المنتدب
الشيخ/ ثاني بن عبداهلل ال ثاني .3

- - شخصي

0.0004%  100,000 شركة سراج الدوحة
عضو الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني .4

- - شخصي

0.4348%  115,320,860
شركة شاسع للتجارة 
واالست�ثمار العقاري

عضو الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني .5

- - شخصي

- - عضو مستقل
عضو 

مستقل
السيد وليد احمد إبراهيم السعدي .6

- - عضو مستقل
عضو 

مستقل
السيد عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره .7

2.1.   ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم المجموعة
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يتمتــع مجلــس إدارة المجموعــة بأوســع الســلطات الالزمــة للقيــام باألعمــال التــي يقتضيهــا غــرض المجموعــة، وبمــا ال يتعــارض مــع 

االختصاصــات المقــررة للجمعيــة العامــة، وقــد قــام المجلــس بتحديــث ميثاقــه وفــق متطلبــات نظــام الحوكمــة وبالتحديــد للمــواد 

8، و9 منــه، والــذي يتــم مراجعتــه ســنويًا. وقــد تــم ميثــاق المجلــس علــى الموقــع اإللكرتونــي للمجموعــة، ويعتــرب مجلــس إدارة 

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

المجموعــة بالطريقــة المناســبة التــي تؤمــن لهــا النجــاح والمحافظــة علــى حقــوق مســاهميها. 

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

التوجيهيــة، وتعيــ�ي كبــار المــدراء التنفيذيــ�ي، واإلشــراف عليهــم، ومتابعــة أدائهــم متابعــة دقيقــة ومســاءلتهم ومتابعــة تطبيــق 

الخطــط التــي يضعونهــا لســر عمــل المجموعــة متابعــة دقيقــة، وتقديــر مــا يتقاضونــه مــن أمــوال، وضمــان مصداقيــة المجموعــة 

أمــام مســاهميها وأمــام الجهــات الحكوميــة.

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.

يجتمــع مجلــس اإلدارة الســتعراض واعتمــاد الميزانيــات الســنوية، النفقــات الماليــة وخطط العمل. كما يراقب مجلس اإلدارة 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.

حــدد النظــام األساســي للمجموعــة بوضــوح أدوار مجلــس اإلدارة عنــد تفســر هــذه الوظائــف، وعــادة مــا يتبــع أعضــاء مجلــس اإلدارة 

اتجــاه واضــح فــي الطريقــة التــي يمــارس بهــا المجلــس وظائفــه الرئيســية، وتفاصيــل التفويــض أو الوظائــف األخــرى لــإلدارة، كاالتــي:

يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بشكل عام باالمت�ثال وااللتزام والتقّيد بمتطلبات اجتماع مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.• 

تقــدم اإلدارة التنفيذيــة تقريــ�رًا إلــى مجلــس اإلدارة علــى أســاس ربــع ســنوي عــن حالــة تحقيــق األهــداف والغايــات خــالل عــام • 

. 2019

اســتخدم أعضــاء مجلــس اإلدارة مهاراتهــم المتنوعــة والمتخصصــة إلدارة المجموعــة؛ وذلــك بتقديــم اآلراء والتوجيهــات التــي • 

لعبــت دورا هامــا فــي القــرارات الحاســمة واألســس النهائيــة خــالل العــام.

شارك أعضاء مجلس اإلدارة مشاركة فعالة في الجمعيات العامة للشركة في عام 2019 .• 

وقبــل إصــدار أي بيــان أو إفصــاح إلــى العامــة حــول المجموعــة فإنــه يتعــي علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن خــالل • 

الممارســة المعتــادة أن يتــم توضيــح األمــر مــع رئيــس مجلــس اإلدارة.

ــة فــي الوقــت المناســب، واألطــراف المتقاضيــة، بمــا •  خــالل عــام 2019، التزمــت المجموعــة بكشــف العالقــات الماليــة والتجاري

فــي ذلــك الجهــات القضائيــة، التــي قــد يكــون لهــا آثــار ماليــة علــى أســهم المجموعــة.

عينت المجموعة بعد موافقة المجلس مدير عالقات المست�ثمري�ن كمتحدثي رسمي�ي باسم المجموعة.• 

وقــع جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة إقــرارًا مكتوًبــا للكشــف عــن جميــع العالقــات الماليــة والتجاريــة المتعلقــة بهــم، والمنازعــات • 

بمــا فــي ذلــك القضائيــة التــي قــد تؤثــر ســلًبا علــى تنفيــذ المهــام والوظائــف المســندة إليهــم.

   أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة

   التزامات أعضاء المجلس

3

4
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رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس المجموعــة ويمثلهــا لــدى الغــر وأمــام القضــاء، وهــو المســؤول عــن حســن إدارة المجموعــة 

بطريقــة فعالــة ومنتجــة والعمــل علــى تحقيــق مصلحــة المجموعــة والشــركاء والمســاهمي وســائر أصحــاب المصالــح، كمــا أنــه 

المســؤول عــن تنفيــذ قــرارات المجلــس والتقيــد بتوصياتــه، وي�جــوز لــه أن يفــوض غــره مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي بعــض صالحياتــه، 

ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه.

يــؤدي رئيــس مجلــس اإلدارة دورًا بالــغ األهميــة فــي ضمــان تطبيــق الحوكمــة الجيــدة، حيــث يعتــرب المســؤول األول عــن ســر العمــل 

فــي المجلــس وتحقيــق التــوازن فــي عضويتــه التــي تخضــع لموافقــة المجلــس والمســاهمي عليهــا، والت�أكــد مــن أن جميــع المســائل 

ذات الصلــة هــي مدرجــة علــى جــدول األعمــال، باإلضافــة إلــى الحــرص علــى تشــجيع وتحفيــز جميــع أعضــاء مجلــس االدارة ســواء 

التنفيذيــ�ي وغــر التنفيذيــ�ي علــى القيــام بمســؤولياتهم علــى أكمــل وجــه وذلــك مــن خــالل المشــاركة والمناقشــة الفعالــة لكامــل 

بنــود جــدول األعمــال، وتبــادل اآلراء، وفــي المســائل الجوهريــة يتــم االتصــال باألعضــاء غــر الحاضريــ�ن لالجتماعــات ومشــاركتهم 

النقــاش،

ويضمن رئيس مجلس اإلدارة السيطرة الكاملة للمجلس على شؤون المجموعة والوفاء بالتزاماته تجاه المساهمي. 

5   واجبات رئيس مجلس اإلدارة
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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 مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي فّوضهــا. 

وتضــم لجــان مجلــس اإلدارة مــا يلــي: 

1-   لجنة التدقيق والمخاطر          

 2-    لجنة الرتشيحات والمكافآت          

فــي أول اجتمــاع لمجلــس اإلدارة بعــد فــوزه بتاريــ�خ 2019/4/21م جــرى إعــادة تشــكيل لجــان المجلــس وتــم إصــدار قرار بتســمية الرئيس 

واألعضــاء وتعريفهــم بإطــار عمــل كل لجنــة مــن اللجــان التالية:

1.6.   جدول عضوية مجلس اإلدارة

لجنة الرتشيحات 
والمكافآت

لجنة التدقيق 
والمخاطر

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني                                                    
رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار 

العقاري(
.1

رئيس اللجنة
الشيخ / عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني                                                   

نائب رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة(
.2

عضو
الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني                                                      

العضو المنتدب )ممثل شركة الصرح لألعمال( 
.3

عضو
الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني                                                      

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري(
.4

عضو
الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني                                                     

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة سراج الدوحة(
.5

رئيس اللجنة
السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي                                                                   

عضو مجلس اإلدارة  -  عضو مستقل
.6

عضو
السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره                                                              

عضو مجلس اإلدارة  -  عضو مستقل
.7

6   لجان مجلس اإلدارة 
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تقــوم لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت بوضــع المبــادئ التوجيهيــة للرتشــح لعضويــة مجلــس إدارة المجموعــة النتخــاب األصلــح مــن بــي 

المرشــحي علــى ضــوء القوانــي المرعيــة اإلجــراء 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.

أبرز أعمال لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل العام 2019:

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بعــدم منــح الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافــآت ماليــة، عــن الســنة الماليــة المنتهيــة بتاريــ�خ • 

2018/12/31م، وذلــك نظــرًا لعــدم توزيــع أربــاح علــى الســادة المســاهمي إعمــااًل لنــص المــادة 119 مــن قانــون الشــركات.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالتاريــ�خ المذكــور بعــدم توزيــع مكافــآت ســنوية علــى جميــع موظفــي مجموعــة إزدان القابضــة • 

وشــركاتها التابعــة، نظــرًا لسياســة الرتشــيد وتقليــل النفقــات فــي المجموعــة.

األوراق •  اســتيفاء  فــي  للنظــر   2022-2019 العــام  عــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  النتخابــات  المرشــحي  طلبــات  وفحــص  مراجعــة 

باعتمادهــم. اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  للمرشــحي،  المطلوبــة  والشــروط 

ت�تمتــع لجنــة التدقيــق والمخاطــر بالمجموعــة بصالحيــات واســعة فــي مجــال اإلشــراف علــى مهــام التدقيــق الداخلــي، وتقــوم 

الداخلــي  التدقيــق  الماليــة ومــدى كفايــة  التقاريــ�ر  يتعلــق بمراجعــة  إتمــام مســؤولياته فيمــا  بمســاعدة مجلــس اإلدارة فــي 

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 الداخلــي فــي المجموعــة 

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

والتــي بدروهــا ت�تولــى عمليــة مناقشــتها نقاطهــا ورفــع التوصيــات الالزمــة فيهــا الــى الجهــات المعنيــة.

وقــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد ميثــاق لجنــة التدقيــق والمخاطــر الــذي تــم مراجعتــه ليتوافــق مــع متطلبــات نظــام الحوكمــة وهــو 

يتضمــن اختصاصــات اللجنــة وواجباتهــا وأحــكام وإجــراءات عملهــا. كمــا تقــوم لجنــة التدقيــق والمخاطــر باألعمــال التاليــة:

 اســتعراض األمــور الحّساســة الخاصــة بالمحاســبة وإعــداد التقاريــ�ر فــي ضــوء التوجيهــات التنظيميــة والقوانــي المرعّيــة اإلجراء، • 

وتــدرس ت�أثرهــا علــى البيانــات الماليــة للمجموعة.

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

  التنسيق بي المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالمجموعة.• 

  مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر.• 

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

  التنسيق بي وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.• 

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

 مراجعة تعامالت المجموعة مع األطراف ذات العالقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامالت.• 

ــار أعمــال المجموعــة، ومتغــرات •    وضــع ومراجعــة سياســات المجموعــة بشــأن إدارة المخاطــر بشــكل دوري، أخــذا فــي االعتب

الســوق، والتوجهــات االســت�ثمارية والتوســعية للشــركة.

  اإلشراف على الربامج التدري�بية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها المجموعة، والرتشح لها.• 

2.6.   لجنة الرتشيحات والمكافآت

3.6.    لجنة التدقيق والمخاطر
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تاري�خ االجتماع عدد االجتماعات

2019/1/3م -1

2019/3/18م -2

2019/4/10م -3

2019/7/10م -4

2019/7/17م -5

2019/9/18م -6

2019/10/16م -7

2019/11/19م -8

2019/12/1م -9

2019/12/29م -10

يحدده-متضمنــة •  الــذي  الوقــت  للمجلس-فــي  ورفعهــا  بالمجموعــة  وإدارتهــا  بالمخاطــر  الخاصــة  الدوريــة  التقاريــ�ر  إعــداد 

ت�كليــف مــن المجلــس أو رئيســه. توصياتهــا، وإعــداد التقاريــ�ر الخاصــة بمخاطــر محــددة بنــاًء علــى 

 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.

وي�وضح الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 2019: 

أبرز توصيات لجنة التدقيق والمخاطر خالل العام 2019م: 

رفعت لجنة التدقيق والمخاطر الى مجلس اإلدارة خالل العام2019م عدة توصيات ومن ابرزها:

التوصيــة الــى مجلــس اإلدارة للموافقــة علــى البيانــات الماليــة المنتهيــة بتاريــ�خ 2018/12/31 تمهيــدًا لعرضهــا علــى الجمعيــة 1. 

العامــة للمجموعــة، بعدمــا قامــت اللجنــة بمناقشــة تقريــ�ر مدقــق الحســابات الخارجــي للمجموعــة حــول تلــك البيانــات.

توصيــة الــى مجلــس اإلدارة الختيــار المدقــق الخارجــي KPMG لتدقيــق البيانــات الماليــة للمجموعــة عــن عــام 2019 لمــا لــه مــن 2. 

خــربة فــي هــذا المجــال.

توصية الى مجلس اإلدارة للموافقة على البيانات المالية للربع األول للعام 32019. 

توصيــة الــى مجلــس اإلدارة للموافقــة علــى البيانــات الماليــة النصفيــة المراجعــة لعــام 2019م بعدمــا قامــت اللجنــة بمناقشــة 4. 

تقريــ�ر المدقــق الخارجــي حــول تلــك البيانــات. 

توصية الى مجلس اإلدارة للموافقة على البيانات المالية للربع الثالث للعام 2019م5. 

رفع تقري�ر مجمع عن ابزر أعمالها التي تمت خالل العام 6.2019. 
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يجتمــع مجلــس إدارة بشــكل منتظــم وفعــال وكّلمــا دعــت الحاجــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي ميثــاق المجلــس، وهــو يجتمــع 

]ســت[ مــرات علــى األقــل فــي الســنة بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس، 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 

حيــث يعتــذرون عــن الحضــور ويتــم تدويــ�ن ســبب تعــذر حضورهــم فــي محاضــر االجتماعــات، ويكــّرس األعضــاء خرباتهــم 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 والممثلــي، 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، وفيمــا يلــي كشــفي باجتماعــات المجلــس الســابق والمجلــس المنتخــب بتاريــ�خ 2019/4/21م.

أوالً: كشــف باجتماعــات مجلــس اإلدارة الســابق مــن تاريــ�خ 2019/1/1م حتــى تاريــ�خ 2019/4/21م الــذي يوضــح عــدد مــرات الحضــور والغياب 

لــكل عضــو مــن األعضــاء وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

عدد مرات حضور 
اجتماعات مجلس 

اإلدارة
المنصب أعضاء مجلس اإلدارة م

5/4 رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني .1

5/5 العضو المنتدب سعادة الشيخ/ ثاني بن عبد اهلل آل ثاني  .2

5/5 نائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني آل ثاني .3

5/3 ممثل العضو شركة دار الشرق  سعادة الشيخ/ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني  .4

5/5 عضو السيد/ يوسف محمد كمالي جاهوئي .5

5/5 عضو السيد/ وليد احمد السعدي .6

5/5 عضو السيد/ هشام مصطفى السحرتي .7

5/4 عضو السيد/ خالد سمري غازي المرسى .8

5/5 عضو السيد/ صبحي محمد علي عثمان .9

5/5 عضو السيد/ عادل مسعود كامل محمد  .10

5/5 عضو السيد/ محمد مصطفى حسني أحمد .11

7   اجتماعات المجلس
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المدة بني االجتماعني عدد الغائبني عدد الحاضري�ن تاري�خ االجتماع
عدد 

االجتماعات

- 0 11 2019/1/1م  -1

شهران و17 يوم 0 11 2019/3/18م -2

14 يوم 1 10 2019/4/2م -3

4 أيام 1 10 2019/4/6م -4

يومني 2 10 2019/4/8م -5

المدة بني االجتماعني عدد الغائبني عدد الحاضري�ن تاري�خ االجتماع
عدد 

االجتماعات

13 يوم 0 7 2019/4/21م -1

يوم واحد  0 7 2019/4/22م -2

7 أيام 0 7 2019/4/29م -3

31 يوم 0 7 2019/5/30م -4

شهر و 21 يوم 1 6 2019/7/21م -5

يوم واحد 1 6 2019/7/22م -6

شهر و 28 يوم 0 7 2019/9/19م -7

شهران 0 7 2019/11/18م -8

يوم واحد 0 6 2019/11/19م -9

26 يوم 0 7 2019/12/15م -10

7 أيام  0 7 2019/12/22م -11

ثانيــًا: كشــف باجتماعــات مجلــس اإلدارة المنتخــب بتاريــ�خ 9102/4/12م الــذي يوضــح عــدد مــرات الحضــور والغيــاب لــكل عضــو مــن األعضــاء 

وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

عدد مرات حضور اجتماعات 
مجلس اإلدارة

المنصب أعضاء مجلس اإلدارة م

7/5 رئيس مجلس اإلدارة الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني .1

7/7 نائب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني .2

7/6 العضو المنتدب الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني .3

7/7 عضو الشيخ محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني .4

7/7 عضو الشيخ خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني .5

7/7 عضو السيد / وليد أحمد إبراهيم السعدي .6

7/7 عضو السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره .7
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مجلس اإلدارة

لجنة الرتشيحات و المكافآت برئاسة
سعادة الشيخ / عبد اهللا بن ثاني آل ثاني

برئاسة سعادة الشيخ / د. خالد بن ثاني آل ثاني 

العضو المنتدب
سعادة الشيخ / ثاني بن عبد اهللا آل ثاني 

الرئيس التنفيذي للمجموعة
( شاغر )

نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة
ورئيس مجلس المديري�ن ( شاغر )

اإلدارة القانونية و االمت�ثال
السيد / أسامة أمون

إدارة التدقيق الداخلي
PKF

إدارة العالقات الحكومية اإلدارة الهندسية إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

إدارة البحوث
وتحليل الشركات

إدارة الشؤون اإلدارية
والموارد البشرية

إدارة تقنية المعلومات

شركات تابعة أخرى شركة ازدان مول شركة ازدان للفنادق شركة ازدان العقارية

مالحظة: جاري األخذ بالنظر في تعي�ني الرئيس التنفيذي ونائبه وذلك من قبل اإلدارة.

اإلدارة المالية
السيد / تامر فؤاد

إدارة عالقات المست�ثمري·ن
السيد / طه مرسي

إدارة المخاطر
السيد / أحمد قاسم

لجنة التدقيق و المخاطر برئاسة
السيد / وليد السعدي

اللجنة التنفيذية برئاسة
الشيخ / د. خالد بن ثاني آل ثاني

اللجنة القانونيةبرئاسة
الشيخ / عبد اهللا بن ثاني آل ثاني

8   الهيكل التنظيمي للمجموعة 



75 تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة  لعام 2019م

خــالل العــام 2019 فــإن منصــب الرئيــس التنفيــذي ونائبــه شــاغرًا وجــاري النظــر فــي تعيــ�ي رئيــس تنفيــذي ونائبــه مــن قبــل مجلــس 

اإلدارة، وقــد قــام مجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع لــه بعــد فــوزه بتاريــ�خ 2019/4/21م بانتخــاب ســعادة الشــيخ / ثانــي بــن عبــد اهلل بــن 

ثانــي آل ثانــي - ممثــل شــركة الصــرح لأعمــال - عضــوًا منتدبــًا لمتابعــة األعمــال اليوميــة للمجموعــة.

رئيس الشؤون المالية:  السيد/ تامر فؤاد محمود عبد الرحيم	 

مدير اإلدارة القانونية واالمت�ثال:   السيد/ أسامة نديم أمون.	 

مدير إدارة عالقات المست�ثمري�ن:   السيد/ طه أحمد محمود مرسي.	 

مدير إدارة المخاطر:    السيد/ أحمد عبد المنعم قاسم السيد 	 

 	PKF   :مدير إدارة التدقيق الداخلي

يشــكل نظــام المكافــآت المتبــع فــي المجموعــة عنصــرًا أساســيًا فــي إطــار الحوكمــة والحوافــز ويتــم مــن خاللــه تشــجيع المجلــس 

واإلدارة التنفيذيــة علــى األداء الجيــد، وانتهــاج ســلوك مقبــول فيمــا يتعلــق بتحمــل المخاطــر وتعزيــ�ز ثقافــة المجموعــة المتعلقــة 

بالعمليــات والمخاطــر. ويكــون مجلــس اإلدارة مســؤواًل، مــن خــالل تفويــض لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت عــن اإلشــراف العــام علــى 

تطبيــق اإلدارة لنظــام األجــور والمكافــآت ككل.

وتــم اإلقــرار حســب األصــول بــأن سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة متوافقــة مــع تعليمــات نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة 

قطــر لأســواق الماليــة، حيــث يتــم عــرض مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى الجمعيــة العامــة ســنويًا للموافقــة عليهــا.

وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة الجمعيــة العامــة بعــدم منــح الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا مكافــآت ماليــة 

عــن العــام 2019م. وذلــك نظــرًا لعــدم توزيــع أربــاح علــى الســادة المســاهمي إعمــااًل لنــص المــادة 119 مــن قانــون الشــركات، ونظــرًا 

لسياســة الرتشــيد وتقليــل النفقــات التــي تطبقهــا المجموعــة فــي هــذه المرحلــة.

تســعى المجموعــة باســتمرار إلــى تحســي وتشــجيع وقيــاس االرتبــاط والفعاليــة لــدى مجلــس اإلدارة علــى مــدار العــام. ويعــد 

االســتبيان الســنوي للتقي�يــم الذاتــي لمجلــس اإلدارة أداًة أساســية للحوكمــة توفــر فرصــة لالرتبــاط العملــي للمجلــس مــن أجــل 

تبــادل أي توصيــات أو آراء قــد ت�كــون لــدى مجلــس اإلدارة بشــأن الحوكمــة والفعاليــة. وتقــوم دائــرة االمت�ثــال للمجموعــة بتســهيل 

وتنســيق إجــراء هــذا التقي�يــم الذاتــي الســنوي الشــامل للمجلــس مــن أجــل مســاعدة مجلــس إدارة المجموعــة علــى مراجعة وتحســي 

ــه الكلــي علــى أســاس ســنوي. ويقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بالتعــاون مــع لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت بتقي�يــم أداء اإلدارة  أدائ

التنفيذيــة علــى أســاس ســنوي.

النتيجة التقي�يم

راٍض الى راٍض تمامًا مجلس اإلدارة

راٍض الى راٍض تمامًا لجنة التدقيق والمخاطر

راٍض الى راٍض تمامًا لجنة الرتشيحات والمكافآت

راٍض الى راٍض تمامًا رئيس مجلس اإلدارة

راٍض الى راٍض تمامًا اإلدارة التنفيذية 

   االدارة التنفيذية

   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

   تقي�يم أداء المجلس واإلدارة التنفيذية
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إن رئيــس مجلــس اإلدارة، ال يشــغل منصــب رئيــس المجلــس أو نائــب الرئيــس فــي أكــر مــن شــركتي 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 بــي عضويــة مجلســي إدارة شــركتي 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. 

وهــذا وقــد قــام جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بتقديــم إقــرار بالتزامهــم بعــدم الجمــع بــي المناصــب وفقــًا لقانــون الشــركات القطريــة 

رقــم 11 لســنة 2015 ونظــام الحوكمــة.

وبالنســبة الــى الشــيخ/ عبــد اهلل بــن ثانــي بــن عبــد اهلل آل ثانــي، ممثــل العضــو شــركة التــداول للتجــارة فــي مجلــس إدارة مجموعــة 

إزدان القابضــة، التــي تمتلــك مــا نســبة )54,1868%( مــن أســهم مجموعــة إزدان القابضــة. فأنــه وفــق المــادة 89 مــن قانون الشــركات 

التجاريــة رقــم )11( لســنة 5102 التــي تنــص علــى التالــي: “فيمــا عــدا ممثلــي الدولــة فــي شــركات المســاهمة العامــة أو األشــخاص 

الذيــن يملكــون )10%( علــى األقــل مــن أســهم رأس مــال هــذه الشــركات، ال يجــوز ألحــد بصفتــه الشــخصية أو بصفتــه ممثــاًل ألحــد 

األشــخاص المعنويــة أن يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة أكــر مــن ثــالث شــركات مســاهمة تقــع مراكزهــا الرئيســية فــي الدولــة، وال أن 

يكــون رئيســًا لمجلــس اإلدارة أو نائبــًا للرئيــس فــي أكــر مــن شــركتي يقــع المركــز الرئيســي لــكل منهمــا داخــل الدولــة”.

وبالتالــي فــإن عضويــة الشــيخ/ عبــد اهلل بــن ثانــي بــن عبــد اهلل آل ثانــي كممثــل لشــركة التــداول للتجــارة فــي مجلــس إدارة مجموعــة 

إزدان القابضــة، متوافقــة مــع مــا ورد فــي المــادة 98 مــن القانــون أعــاله، حيــث أّن شــركة التــداول للتجــارة تمتلــك أكــر مــن 10% مــن 

أســهم مجموعــة أزدان القابضــة.

يقــوم أمــي 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 بشــكل كامــل وســريع 

التــي تمّكنهــم مــن القيــام بمهامهــم دون عنــاء، حيــث يقــع عليــه عــبء تحضــر وتحريــ�ر محاضــر اجتماعــات المجلــس والّلجــان وفقــًا 

لأصــول وحفظهــا وإرســال الدعــوات ألعضــاء المجلــس والمشــاركي مــع جــدول األعمــال والتنســيق بــي األعضــاء والرئيــس وفيمــا 

بينهــم وأصحــاب المصالــح، وقــد قــام مجلــس اإلدارة المنتخــب بإعــادة تعــّي الســيد/ عــادل مســعود كامــل، أمــي ســر  لمجلــس 

اإلدارة، وهــو حاصــل علــى ليســانس فــي الحقــوق ويتمتــع بخــربة واســعة فــي مجــال الشــركات المســاهمة واالستشــارات القانونيــة 

وقــد شــغل مديــر اإلدارة القانونيــة للمجموعــة ســابقًا وال يملــك أي أســهم فــي مجموعــة ازدان القابضــة وقــد  2018/7/15  تــم 

تعينيــه ممثــل للعضــو شــركة ســراج الدوحــة للتجــارة، فــي مجلــس إدارة المجموعــة فــي الفــرتة الممتــدة مــن 2018/7/15 حتــى تاريــ�خ 

2019/4/21م.

لقــد أســس المجلــس إدارة التدقيــق الداخلــي برئاســة مكتــب التدقيــق الداخلــي فــي المجموعــة )PKF( ، للقيــام بمهــام التدقيــق 

الداخلــي للمجموعــة وهــو مــن ذوي الخــربة والكفــاء فــي أعمــال التدقيــق المالــي وتقي�يــم األداء وإدارة المخاطــر والــذي يمــارس 

دوره بشــكل مســتقل كليــًا، ومــن اجــل القيــام بــدوره بشــكل كامــل فــإن للتدقيــق الداخلــي الحــق بالوصــول فــي جميــع األوقــات لجميــع 

حســابات المجموعــة ودفاترهــا وســجالتها وأنظمتهــا وسياســاتها وإداراتهــا وجميــع العاملــي فيهــا.

ويتــم اإلشــراف علــى أعمــال المدقــق الداخلــي مــن قبــل لجنــة التدقيــق والمخاطــر. يملــك المدققــي الداخليــ�ي القــدرة علــى 

التواصــل مــع كافــة أقســام المجموعــة دون أي عائــق أو حاجــز.

   حظر الجمع بني المناصب

   أمني سر مجلس اإلدارة

   وحدة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر
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يقــدم المدقــق الداخلــي تقريــ�رًا عــن إنجــازات التدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر بشــكل دوري )ربــع ســنوية( وتحتــوي 

التقاريــ�ر كحــد أدنــى علــى المعلومــات التاليــة:

 i.   التحاليــل الماليــة والتقاريــ�ر عــن دقــة البيانــات الماليــة المنشــورة )يتــم االســتعانة بالمدقــق الخارجــي بهــدف إصــدار بيانــات ماليــة 

ربعية(؛

ii.   تقي�يم للضوابط الداخلية لأنشطة أو وحدات األعمال المدرجة في خطة التدقيق؛

iii.   كشوفات عن الوضع الحالي للمخاطر في المجموعة والضوابط الموجودة للحد من هذه المخاطر.؛

vi.   تقري�ر موجز عن تطبيق المجموعة للتوجيهات التنظيمية والغر تنظيمية.

ت�تســق عمليــة إدارة المخاطــر والرقابــة الداخليــة فــي المجموعــة مــع المبــادئ والمعايــ�ر الصــادرة عــن OSOC التــي تحــدد أفضــل 

الممارســات المتبعــة فــي مجــاالت أعمــال المؤسســات. ويحــرص مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا علــى اعتمــاد هــذه المبــادئ عنــد 

وضــع االســرتاتيجية واتخــاذ القــرارات، وبعدهــا تقــوم اإلدارة بتخطيــط وتنظيــم وتوجيــه أداء مــا يكفــي مــن اإلجــراءات بمــا يوفــر 

ضمانــات معقولــة وكافيــة لتحقيــق أهــداف المجموعــة المذكــورة أدنــاه والمبنيــة علــى إطــارCOSO، مــع ضمــان اإلبقــاء علــى 

المخاطــر المصاحبــة لذلــك فــي الحــدود المتفــق عليهــا طــوال الوقــت. وتنــدرج عمليــات الرقابــة الداخليــة والمخاطــر فــي المجموعــة 

ضمــن فئــات إطــارCOSO  اآلتيــة:

-   االسرتاتيجية: أن ت�كون األهداف العليا للشركة منسجمة مع رسالة المجموعة وداعمة لها

-    العمليات: استخدام الموارد بفعالية وكفاءة

-    التقاري�ر: موثوقية التقاري�ر المالية

-    االمت�ثال: االمت�ثال لكافة القواني واللوائح السارية وواجبة التطبيق

 ت�تضمن عملية الرقابة الداخلية ثالث مكونات وثيقة الصلة، وهي:

i.    بيئة الرقابة

ii.    تحديد المخاطر وتقي�يمها

iii.   الرصد المستمر

يتمثــل الهــدف الرئيســي مــن البيئــة الرقابيــة فــي تعريــف طاقــم العمــل بمزايــا وفوائــد الرقابــة الداخليــة وضــرورة تنفيذهــا. وهــذا 

اإلدراك هــو أســاس جميــع المكونــات األخــرى التــي تشــكل الرقابــة الداخليــة. وترت�كــز بيئــة الرقابــة فــي المجموعــة علــى مــا يلــي:

مجموعة قيم المجموعة الجوهرية؛ والتي يتم تعميمها داخل المجموعة على نطاق واسع• 

سياسات حوكمة المجموعة؛ والتي تم تحديثها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة في ديسمرب 2019• 

الموارد البشرية والسياسات االجتماعية، وبخاصة تلك المتعلقة بتنمية الموظفي وتدري�بهم• 

توجيهات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية نحو تحقيق التطوي�ر المتواصل في اإلجراءات التشغيلية كافة• 

توحيد عمليات التشغيل في المجموعة واستخدام نظام معلومات مت�كامل واحد لغالبية الوظائف وبصورة منتظمة• 

ربــط إطــار الرقابــة الداخليــة ومصفوفــة الصالحيــات فــي المجموعــة، والتــي تجــري مراجعتهــا بصفــة دوريــة لضمــان مواكبــة أطــر • 

الرقابــة الداخليــة والحوكمة

1.14    عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

2.14    البيئة الرقابية
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تعــرف المجموعــة الخطــر بأنــه “إمــكان وقــوع حــدث مــن شــأنه الت�أثــر فــي عمليــات المجموعــة األساســية وأنشــطتها، أو الت�أثــر 

فــي االمت�ثــال أو التقاريــ�ر أو األهــداف االســرتاتيجية للشــركة”. وي�جــري تقي�يــم المخاطــر عــرب مجموعــة مــن النتائــج لحــدث مــا واحتمــال 

حدوثــه.

ــ�ر وأفضــل  طــورت المجموعــة منهجيــة خاصــة إلدارة أيــة مخاطــر محتملــة قــد تواجــه األعمــال. وت�تفــق تلــك المنهجيــة مــع المعاي

.COSO الممارســات، وذلــك وفقــًا اإلطــار الموحــد

ــة لمراجعــة منتظمــة، وي�جــري ت�كي�يفهــا حســب الضــرورة لضمــان تطورهــا طبقــا الحتياجــات المجموعــة فــي  وتخضــع هــذه المنهجي

ــة، ويدعــم تحقيــق األهــداف القري�بــة والبعيــدة. مجــال األعمــال، مــا يمكــن للمجموعــة مــن إدارة المخاطــر بكفــاءة وفعالي

يخضــع ســجل المجموعــة لمخاطــر األعمــال للمراجعــة الدوريــة بصفــة ســنوية مــن قبــل فريــ�ق مــن مســؤولي إدارة المخاطــر ليتــم 

بعدهــا تجميــع الســجل، وترفــع إدارة المخاطــر أهــم المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة للمــدراء التنفيذيــ�ي ولجنــة التدقيــق 

والمخاطــر، لتجــري مراجعــة وتقي�يــم خارطــة المخاطــر الكــربى فــي المجموعــة وخطــط التقليــل مــن المخاطــر.

تقــوم إدارة الرقابــة الداخليــة بالت�أكــد مــن فعاليــة أداء نظــام الرقابــة الداخليــة، إذ ت�تولــى مهمــة مراجعــة تقاريــ�ر العمليــات وفعاليــة 

هيــاكل الرقابــة المعتمــدة وتحديثهــا ورفعهــا إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر بانتظام.

3.14    تحديد المخاطر وتقي�يمها

4.14    الرصد المستمر
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5.14    ملخص تحليل عوامل المخاطرة التي تواجهها الشركة، ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة التغي�ريات 
الجذرية أو غري المتوقعة في السوق

تقنية المعلومات

سياسة درء الخطر الخطر المحتمل

•   تركيب وتهيئة ُجُدر نارّية وتصميم الّشبكة بحيث تمنع أي اخرتاق محتمل أو على االقل الحد من ت�أثريه.

•   عمل اختبارات فنّية بشكل دوري الختبار مدى الحماية من االخرتاقات.

•   مواكبة التقنيات الحديثة التي تمنع االخرتاق.

. •   متابعة األداء الفنّي ألنظمة منع االخرتاق، وإصدار تقري�ر دوريٍّ

)Hacking( االخرتاق

•   توافر إجراءات الّسالمة واألمن الخاّصة بالمعلومات.

•   اتخاذ إجراءات ووْضع سياسات ألمن المعلومات تخضع للمعاي�ري العالمية وإتباع أفضل الممارسات.

•   وْضع برامج مضاّدات الفريوسات قيد التشغيل لمنع الفريوسات التي تهاجم الخوادم واألجهزة 
الرئيسية.

•   الحدُّ من ارتباط أجهزة موظفي الشركة إال بعد الت�أّكد من خلوها من الفريوسات.

•   الت�أكد من نظافة األجهزة غري المرتبطة بالخادم الّرئيسي الذي يبحث عن الفريوسات ويتخّلص منها قبل 
الّدخول

•   واالرتباط بشبكة الشركة لتفادي اإلصابة بالفريوسات.

•   تفعيل تحديث برنامج مضاّد الفريوسات بطريقة أوتوماتيكّية ألّي جهاز مرتبط بالشبكة الّرئيسية.

)Viruses( الفريوسات

•   توافر إجراءات الّسالمة واألمن الخاّصة بالمعلومات

•   وضع إجراءات وسياسات ألمن المعلومات تخضع للمعاي�ري العالمّية، وأفضل الممارسات.

•   تعزي�ز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات الّسر، وطرائق تحصينها.

•   عمل اختبارات دورّية لفحص إمكانية الّدخول غري الُمصرَّح به.

الدخول غري المصرح به 
)Unauthorized Access(

•   وضع إجراءات وسياسات ألمن المعلومات تخضع للمعاي�ري العالمية، وأفضل الممارسات.

ر، وطرائق تحصينها. •   تعزي�ز التوعية بأمن المعلومات، وحفظ كلمات السِّ

•   عمل اختبارات دورّية لفحص إمكانّية الّتعديل غري الُمصرَّح به للبيانات أو المعلومات.

•   عمل تقري�ر دورّي لحصر الّتعديل غري الُمصرَّح به للبيانات أو المعلومات- إْن ُوجِّد - خالل فرتات زمنّية 
دورّية

التعديل غري المصرح به 
للبيانات أو المعلومات



تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة  لعام 2019م80

•   إجراء عملّيات الصيانة الدورّية لألجهزة واألنظمة الرئيسية

•   عمل عقود صيانة مع الشركات المتخصصة

َرق عمل جاهزة للطوارئ خاّصة باألجهزة أو الرامج. •   تخصيص فِّ

أعطال األجهزة أو 
األنظمة الرئيسية

•   عمل ُنَسخ احتياطية بطريقة منهجّية تحفظ البيانات وتضمن عدم ضياعها.

•   توافر كامريات مراقبة لمركز البيانات الرئيسي.

•   اتخاذ إجراءات ووضع سياسات صارمة للّدخول إلى مركز الحاسوب والمعلومات.

خطر سوء االستخدام

•   توثيق أّية متطلبات للتعديل عن طري�ق طلب تغي�ري، ومن َثّم توثيق التعديالت التي اأجريت

•   استخدام منهجّية ITIL في إدارة التغي�ري.

•   عمل ُنَسخ احتياطية قبل وبعد إجراء الّتعديالت.

أخطاء بشرية

•   توافر إجراءات الّسالمة واألمن الخاّصة بالمعلومات.

•   توافر كامريات مراقبة لمركز ت�كنولوجيا المعلومات االتصاالت.

•   توافر إجراءات وسياسات صارمة للّدخول إلى مركز ت�كنولوجيا المعلومات االتصاالت

سرقة الخوادم وأجهزة 
التخزي�ن

•   عمل صيانة دورّية للكهرباء في مركز البيانات الرئيسي.

ف المصدر الّرئيسي  •   توافر أجهزة بدائل الّطاقة الكهربائّية التي تعمل بشكل أوتوماتيكي ًا في حال توقُّ
للكهرباء.

َرق عمل خاّصة بالكهرباء تراقب األعطال الكهربائّية وتصلحها حال حدوثها. •   توافر فِّ

انقطاع التيار الكهربائي

•   عمل صيانة دورّية ألجهزة الت�كي�يف في مركز البيانات الرئيسي.

ف المصدر الّرئيس للت�كي�يف. •   توافر أجهزة بدائل للت�كي�يف التي تعمل أوتوماتيكيا في حال توقُّ

َرق عمل خاّصة بالت�كي�يف تراقب األعطال وتصلحها حال حدوثها. •   توافر فِّ

خطر انقطاع الت�كي�يف

•   عمل تفتيش دورّي واختبارات على األنابيب أو طرائق التسرُّب المائّي لمنع حدوثها.

•   وضع طرائق ابت�كارّية لمنع ت�أّثر األجهزة في حالة حدوث تسرُّب مائّي.

خطر التسرب المائي

•   تطوي�ر ُخّطة تخّطي الكوارث

•   عمل نسخة مت�كاملة من البيانات والمعلومات يوميًّا ووضعها في مكان آمن خارج محيط الشركة 
والمنطقة حسب المواصفات الفنّية العالمّية.

•   توافر خزائن وأبواب مضاّدة للحري�ق والماء لتحمي مركز المعلومات واألجهزة والخوادم.

•   إي�جاد مركز معلومات بديل يحتوي األجهزة والرامج واألنظمة الالزمة لتشغيل أعمال تقنية المعلومات 
ل مركز المعلومات الرئيسي. في الشركة في حال تعطُّ

أخطاء البيانات بسبب 
الفيضانات أو الحرائق أو 

الزالزل
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المخاطر المالية

إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها الخطر المحتمل

•   تقوم المجموعة بالتعامل مع بنوك لديھا مراكز قوية وذات سمعة طيبة في قطر إذ ت�تمتع بتصنيفات 
ائ�تمانية عالية مصنفة بشكل مستقل بواسطة وكاالت تصنيف ائ�تماني.

•   يتم مراقبة مخاطر ائ�تمان العمالء من خالل عملية رصد قوية ومتابعة دورية أسبوعية ألرصدة العمالء 
المستحقة وفقا للمستحقات التعاقدية، وطبقا للعقود فإنا المست�أجري�ن مطالبني بإيداع ت�أمني نقدي 

بالمجموعة وان يساعد على تخفيض مخاطر االئ�تمان للمجوعة في حالة تعرض المست�أجر لمخاطر العجز

•   لدى المجموعة سياسة قوية لفحص االئ�تمان قبل تقديم الخدمات باالئ�تمان من خالل قيام العميل 
بتقديم تقري�ر الحالة االئ�تمانية من قبل مركز قطر للمعلومات االئ�تمانية

•   كما تقوم المجموعة بتقي�يم األهلية االئ�تمانية لكل عميل قبل الدخول في عقود

مخاطر االئ�تمان

•   تقوم المجموعة بعمل تقاري�ر دورية فيما يتعلق بوضع السيولة الخاصة بالمجموعة لمدة ثالثة أشهر 
مستقبلية وذلك على المدى القصري ولمدة 5 سنوات وذلك على المدى الطوي�ل

•   يتضمن التقري�ر مناقشة وضع السيولة والعجز أو الفائض المحتمل ومقرتحات مواجهة العجز إن وجد

•   ت�تضمن مقرتحات مواجهة العجز النقدي، الرتشيد في النفقات وتغي�ري مواعيد سداد التزامات الموردين 
بالتنسيق معهم، والتنسيق مع البنوك لتغري مواعيد استحقاق أقساط التسهيالت التمويلية أو الحصول 

على تمويالت إضافية، ت�أجيل بعض المشاريع الرأسمالية

مخاطر السيولة: 
عدم القدرة استيفاء 

االلتزامات

تشمل سياسة المجموعة الت�أكد من أن معظم معدالت ت�كلفة التموي�ل ت�تم على أساس معدالت ت�كلفة 
ثابتة أو وفقًا لمعدالت اتفاقيات إعادة الشراء لمصرف قطر المركزي، إال إذا اتضح للمجموعة أن معدالت 

الت�كلفة المتغرية أفضل للمجموعة.

•   إلدارة بعض التسهيالت التي تحمل أرباح متغرية، تدخل المجموعة في عقود تبادل أسعار الربح والتي 
بموجبها يتم االتفاق على تبادل، على فرتات زمنية محددة، الفرق بني مبالغ سعر الربح الثابت والمتغري 

التي يتم احتسابها بالرجوع إلى القيمة اإلسمية األساسية المتفق عليها.

مخاطر التغري في 
معدالت الربح

•   المعامالت الهامة للمجموعة ت�كون بالريال القطري أو الدوالر األمريكي المرتبط بالريال القطري. مخاطر التغري في سعر 
صرف العمالت

•   تدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل تنويع است�ثمارات المجموعة من حیث التوزيع القطاعي 
ووضع حدود ألدوات حقوق الملكية الفريدة والمجمعة. يتم تقديم التقاري�ر حول محفظة األسهم إلى 

اإلدارة العليا للمجموعة بشكل دوري.

مخاطر التغري في أسعار 
أسھم الملكية
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المخاطر القانونية

إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها الخطر المحتمل

•   محاولة التفاهم مع رافع القضية لحل األمر قبل رفع األمر إلى المحاكم.

•   متابعة القضية في الجهات القضائية والرتافع أمامها.

•   الت�أكد من أن القرارات المّتخذة من إدارات وأقسام المجموعة الداخلية ت�تماشى مع القوانني واللوائح 
المرتبطة بها.

خطر رفع القضايا ضد 
المجموعة.

•   نشر ثقافة االلتزام بالقوانني واللوائح بني الموظفني وتعريف التوقيعات واألختام الخاصة بالمخولني 
بالصالحيات للتوقيع

•  تطبيق مبدأ الفصل في الصالحيات فيما يتعلق اإلعداد والمراجعة واالعتماد وختم العقود واالتفاقيات. 

•   إرسال مشروعات العقود واالتفاقيات أّوالً إلى اإلدارة القانونية لمراجعتها، وتحديد الجهة المختصة 
بالتوقيع، وتحمل االلتزامات.

•   الكتابة للجهة المعنية بتطبيق العقد، بضرورة إبالغ صاحب الصالحية أو الحصول على تفويض بالتوقيع.

•   ضرورة تطبيق قرار تفويض الصالحيات.

•   الفصل في السلطات الخاصة بالتوقيع على العقود واالتفاقيات.

خطر إبرام العقود 
واالتفاقيات التي ُتلزم 

المجموعة بوساطة 
أشخاص ال يملكون 

صالحية لذلك، أو دون 
موافقة اإلدارات 

المختصة.

•   إبالغ اإلدارات المختلفة والموظفني بعدم السماح لألطراف الخارجية بمباشرة أي أعمال تشغيلية إال 
الت�أكد من اإلدارات المختصة بتوقيع العقد أّوالً.

•   التعميم على إدارات المجموعة وأقسامها بعدم السماح لألطراف الخارجية بمباشرة أي أعمال 
تشغيلية إال بعد توقيع عقد معه عن طري�ق اإلدارة المختّصة

•   إبالغ الطرف المعني بالتوقف عن العمل فورًا لحني االنتهاء من توقيع العقود.

•   سرعة إنهاء إجراءات التوقيع مع األطراف الخارجية المراد التعاقد معه حتى ال يرتتب على ذلك آثار 
قانونّية.

خطر السماح لمن ترغب 
المجموعة بالتعاقد 

معه بمباشرة العمل 
قبل توقيع العقد.

•   تقوم اإلدارة القانونية بممارسة المهام المنوطة بها بصفة مستمرة.

•   ال يتم صدور أي قرار أو الئحة أو قواعد قانونّية أو مذكرة تفاهم إال بعد مراجعتها من اإلدارة 
القانونّية.

•   عدم إصدار أي قرار إداري أو الئحة أو اتفاقية إال بعد الرجوع لإلدارة القانونية.

•   تعاون كل إدارات المجموعة وأقسامها مع اإلدارة القانونية.

خطر عدم مشاركة 
اإلدارة القانونية 

في صياغة القرارات، 
ومشاريع اللوائح 

والتعليمات والتنظيمات 
والقواعد القانونية.

•   حفظ أصول الوثائق في اإلدارة القانونّية.

•   حفظها إلكرتونيًا على ملفات يتم الوصول الهيا فقط من قبل اإلدارة القانونية، وليسهل اسرتجاعها 
عند الطلب.

•   إنشاء مكان مخصص لحفظ الوثائق في المجموعة.

خطر فقدان الوثائق 
والمستندات )خاصة 
السّرية منها( لعدم 

ت�أمني الحماية الالزمة 
للمحافظة عليها.
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مخاطر الموارد البشرية

إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها الخطر المحتمل

•   إنفاذ سياسة اإلبالغ عن المخالفات عن طري�ق اإلبالغ عن أي شكوى ت�تعلق بظروف التشغيل أو تقديم 
مقرتحات من أجل تعزي�ز األداء، أو التظلم ضد المعامالت الجائرة من جانب المديري�ن أو أي انتهاكات غر 

أخالقية من قبل اآلخري�ن داخل الشركة وكذلك اإلبالغ عن أي حالة اختالس أو إساءة استخدام ألصول 
المجموعة ومواردها.

•   قياس مدى رضى الموظفني دوريا من قبل المسؤولني وتحديد نقاط الضعف وعرض نتائجها على لجنة 
التدقيق والمخاطر ومعالجتها حسب اإلمكانيات المتاحة وبما تسمح فيه األنظمة والتعليمات النافذة

االمتناع عن العمل 
وتعطيل سري العمل

•   بث روح المنافسة الشريفة بني الموظفني وحثهم على التفكري واإلبداع وتحفيزهم في حالة اإلجادة 
في عملهم وشمول ذلك في نماذج تقي�يم األداء السنوي.

•   نشر وت�ثقيف العاملني بخصوص مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة.

•    تطبيق الئحة الجزاءات والخصومات بخصوص الموظفني المخالفني.

•   إلزام كل موظف باالطالع على حقوقه وواجباته، وتوقيعه على تعهد علم بها مما يلزمه على تحمل 
العقوبات في حال اإلخالل بها.

خطر اإلهمال

•   تحديد عدد الموظفني وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في اإلدارات المناسبة.

•   اإلعداد السنوي لجدول التشكيالت ومناقشته مع المعني�ني قبل اعتماده النهائي

•   إخضاع جميع الموظفني المستجدين لفرتة اختبار تجري�بية حسب ما هو منصوص عليه بعقد الموظف

•   عدم تجديد التعاقد مع الموظفني الذين لم يقدموا ا ألعمال الموكلة إليهم بالجودة المطلوبة

التوظيف غري 
المدروس للموظفني
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المخاطر التشغيلية

إجراءات متابعة المخاطر وتفاديها والتقليل من آثارها الخطر المحتمل

•   تعتمد المجموعة سياسة التنويع في است�ثماراتها العقارية، حيث لدى المجموعة ثالث قطاعات 
رئيسية ت�تمثل في:

-   العقارات السكنية والتجارية والتي ت�تمثل في ت�أجري العقارات.

-   الفنادق واألجنحة الفندقية والتي ت�تمثل في إدارة الفنادق واألجنحة الفندقية والمطاعم.

-   المجمعات التجارية والتي ت�تمثل في إدارة المجمعات التجارية.

•   يتم أعداد تقاري�ر شهرية من كل قطاع من قطاعات المجموعة فيما يخص مقارنة أسعار السوق مع 
أسعار اإليجارات الحالية وتقديم مقرتحات لتعديل األسعار بما يتناسب مع ظروف السوق ونسبة األشغال 

المستهدفة.

•   يتم عرض األسعار المقرتحة من قبل إدارة العقارات على لجنة مكونة من إدارة العقارات واإلدارة 
المالية واإلدارة التنفيذية لتقي�يم مدي ت�أثري األسعار المقرتحة على إي�رادات اإليجارات ونسب األشغال. 

•   يتم إعداد تقاري�ر شهرية بنسب األشغال الفعلية وإي�رادات اإليجارات المحققة ومقارنتها مع اإليرادات 
ونسب اإلشغال المستهدفة.

أخطار التغري في أسعار 
اإليجارات بالسوق 

العقاري ونسب األشغال 
والتقلب في عدد الزوار

•   تقوم إدارة المخازن بالتنسيق بشكل دوري مع إدارة الصيانة وإدارة الت�أجري واإلدارة المالية بتحديد 
الحد األدنى اآلمن لكل صنف من أصناف مواد الصيانة، حيث يتم إرسال بريد إلكرتوني من قبل إدارة 

المخازن عند الوصول للحد األدنى اآلمن الى كل من إدارة الصيانة واإلدارة المالية وإدارة المشرتيات

•   تقوم الشركة بالتعاقد مع الشركات الخارجية السترياد مواد الصيانة الالزمة لها لتغطية احتياجات 
المجموعة من مواد الصيانة لفرتات مستقبلية ت�رتاوح بني 3 الى 6 أشهر مما يوفر في ت�كلفة مواد 

الصيانة

•   تقوم المجموعة بالتعاقد مع أكرث من شركة لتقديم الخدمات وذلك لتفادي مخاطر الرتكيز عند التعاقد 
مع شركة واحدة

•    تقوم إدارة الت�أجري بالتنسيق مع إدارة الصيانة وإدارة المخازن عند وجود طلبات متوقعة من قبل 
مست�أجري�ن محتملني لتوفري تلك الطلبات في الوقت المناسب.

مخاطر ندرة مواد 
الصيانة وتدني الخدمات
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1.15    مقدمة عامة:

إن مجلــس إدارة مجموعــة ازدان القابضــة )ش.م.ع.ق( وشــركاتها التابعــة والتــي يشــار لهــا بـ)“المجموعــة”( مســؤولة عــن إنشــاء 

ضوابــط مالئمــة للرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة )ICOFR( والحفــاظ عليهــا حســب مــا هــو مطلــوب مــن قبــل هيئــة قطــر 

لأســواق الماليــة. وقــد تــم تصميــم إجراءاتنــا الخاصــة بالرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة لتوفــر ضمانــات معقولــة بشــأن 

كفــاءة التقاريــ�ر الماليــة وعمليــة إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة ألغــراض تقديــم التقاريــ�ر لجهــات خارجيــة وفقــا 

للمعايــ�ر الدوليــة إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة. وتشــمل الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح المصممــة 

للحيلولــة دون إصــدار بيانــات غــر دقيقــة.

2.15    مخاطر إعداد التقاري�ر المالية:

ت�تمثــل المخاطــر الرئيســية فــي إعــداد التقاريــ�ر الماليــة فــي إمــا أن البيانــات الماليــة ال تقــدم عرضــًا حقيقيــًا وعــاداًل بســبب األخطــاء 

غــر المقصــودة، أو المتعمــدة )االحتيــال(، أو بســبب عــدم نشــر البيانــات الماليــة فــي الوقــت المناســب. ينشــأ عــدم وجــود عــرض عــادل 

ــ�ق الســهو- قــد ت�كــون جوهريــة.  عندمــا يحتــوي واحــد أو أكــر مــن كشــوف أو إفصاحــات القوائــم الماليــة علــى أخطــاء -أو عــن طري

تعتــرب األخطــاء غــر صحيحــة إذا كان بإمكانهــا، بشــكل فــردي أو جماعــي، الت�أثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذها المســتخدمون 

بنــاء علــى تلــك البيانــات الماليــة المعروضــة.

للحــد مــن هــذه المخاطــر فــي إعــداد التقاريــ�ر الماليــة، قامــت المجموعــة بدراســة المخاطــر الرئيســية التــي تؤثــر علــى التقاريــ�ر 

الماليــة وأنشــأت الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا للحــد مــن هــذه المخاطــر بهــدف تقديــم ضمــان معقــول وليــس مطلق ضــد األخطاء 

الجوهريــة، وقــد أجــرت تقي�يًمــا لفعاليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة علــى التقاريــ�ر الماليــة بنــاًء علــى اإلطــار والمعايــ�ر المحــددة فــي 

 )”Trend-way COSO“( الصــادر عــن لجنــة المنظمــات الراعيــة للجنــة ،)الرقابــة الداخليــة - اإلطــار المت�كامــل )2013

ــ�ر الماليــة.  حيــث أوصــت COSO بوضــع أهــداف محــددة لتصميــم وكذلــك فعاليــة تقي�يــم التشــغيل للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاري

نتيجــة لذلــك، عنــد إنشــاء الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا إلعــداد التقاريــ�ر الماليــةICOFR، اعتمــدت اإلدارة أهــداف البيانــات الماليــة 

التاليــة:

-  الوجود / الحدوث – توجد موجودات  ومطلوبات وقد حدثت معامالت.

-  االكتمال – تم تسجيل جميع المعامالت وتم إدراج أرصدة الحسابات في البيانات المالية الموحدة.

-  التقي�يم / القياس – تم تسجيل الموجودات  والمطلوبات والمعامالت في التقاري�ر المالية بالمبالغ المناسبة.

-  الحقوق وااللتزامات والملكية – تم تسجيل الحقوق وااللتزامات بشكل مالئم كأصول وخصوم.

-  العرض واإلفصاح – تصنيف التقاري�ر المالية واإلفصاح عنها وتقديمها في الوقت المناسب.

3.15    الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقاري�ر المالية:

يتــم اســتخدام الضوابــط المصممــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة مــن قبــل جميــع وحــدات األعمــال ووظائــف 

البنيــات التحتيــة مــع مراجعــة موثوقيــة الدفاتــر والســجالت التــي تســتند إليهــا البيانــات الماليــة الموحــدة. نتيجــة لذلــك، فــإن عمليــة 

الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة تجمــع موظفــي مــن وحــدات متعــددة داخــل المجموعــة.

15   تقي�يم الرقابة الداخلية على التقاري�ر المالية
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4.15    قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية:

قامــت المجموعــة للســنة الماليــة 2019 بإجــراء تقي�يــم رســمي لتصميــم وتنفيــذ بيئــة الرقابــة لنظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر 

الماليــة ومــدى فعاليتــه التشــغيلية مــع مراعــات:

-  خطر وجود خطأ جوهري في بنود بيان البيانات المالية

-  حساســية الضوابــط المحــددة للفشــل، مــع األخــذ فــي االعتبــار عوامــل مثــل درجــة األتمتــة والتعقيــد ومخاطــر تجــاوز اإلدارة وكفــاءة 

الموظفــني ومســتوى القــرار المطلــوب

-  ت�كلفة إنشاء ضوابط داخلية مقارنة بالنفع العائد منها

-  تصميم الضوابط الداخلية بشكل مناسب للحد من المخاطر الرئيسية في المجموعة.

تحــدد هــذه العوامــل، بشــكل إجمالــي، طبيعــة ومــدى األدلــة التــي ت�تطلبهــا اإلدارة مــن أجــل أن ت�كــون قــادرة علــى تقي�يــم مــا إذا 

ــًة أم ال. كذلــك يتــم تصميــم الــدورة المســتندية للعمــل ومراجعــة األدلــة للت�أكــد مــن اتبــاع اإلجــراءات  كانــت الضوابــط الداخليــة فّعال

بشــكل مناســب حيــث ت�كــون هــذه اإلجــراءات ضمــن المســؤوليات اليوميــة للموظفــي تشــكل المعلومــات الــواردة مــن مصــادر أخــرى 

أيضــًا مكونــًا مهمــًا للتقي�يــم، حيــث إن مثــل هــذه األدلــة قــد ت�ثــر اهتمــام اإلدارة أو قــد ت�ثبــت النتائــج. تضمــن تقي�يــم اإلدارة مراجعــة 

للضوابــط المتعلقــة بالعمليــات التاليــة كمثــال وليــس علــى ســبيل الحصــر:

-  اإليرادات واإليصاالت والذمم المدينة

-  خزينة

-  المشرتيات والمدفوعات

-  الموارد البشرية والرواتب

-  األصول الثابتة والموجودات غري الملموسة

-  المخزون

-  السجالت العامة والتقاري�ر المالية

-  مستوى ضوابط المجموعة من خالل التقري�ر السنوي للتدقيق الداخلي

3.15    النتيجة:

 ICOFR نتيجــة للتقي�يــم، قامــت اإلدارة بعمليــة التقي�يــم والتــي نتــج عنهــا أن الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة

ــة وعــدم وجــود نقــاط ضعــف  ــع النواحــي الجوهري ــ�خ 31 ديســمرب 2019 مــن جمي ــم تصميمهــا بشــكل مناســب وذلــك حتــى تاري قــد ت

جوهريــة قــد تؤثــر علــى المركــز المالــي للمجموعــة.
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إّن مجموعــة إزدان القابضــة ملتزمــة بتطبيــق جميــع متطلبــات اإلفصــاح ونشــر التقاريــ�ر الماليــة بالمواعيــد القانونيــة المحــددة 

وفــق القوانــي واللوائــح المرعيــة اإلجــراء كمــا يتــم نشــرها علــى الموقــع اإللكرتونــي للمجموعــة، وعــدد األســهم التــي يمتلكهــا 

كل مــن رئيــس وأعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا، وكبــار المســاهمي أو المســاهمي المســيطري�ن. كمــا تــم اإلفصــاح 

عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخرباتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســرهم الذاتيــة، ومــا إذا 

كان أيــًا منهــم عضــوا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو عضــوا بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.                                                   

وقــام مجلــس اإلدارة بتعيــ�ي مديــر عالقــات المســت�ثمري�ن كممثــل المجموعــة لتوضيــح الشــؤون المتعلقــة باإلعــالم والهيئــات 

األخــرى.

1.17   عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

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.

وإنه طبقا لتقري�ر المدقق الخارجي والمدقق الداخلي فإن المجموعة لم ترت�كب أي مخالفات خالل السنة المالية لعام 2019م.

2.17   نزاع أو خصومة خالل العام 2019م

فــي نهايــة عــام 2019، لــدى المجموعــة عــدد مــن القضايــا القانونيــة المعلقــة والتــي ت�تعلــق معظمهــا بالتقصــر فــي ســداد 

المدينــي، بينمــا يتعلــق البعــض بنــزاع تعاقــدي

1.16   مراقب الحسابات الخارجي

صادقــت الجمعيــة العامــة العاديــة لمجموعــة إزدان القابضــة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــ�خ 21 / 04 / 2019م علــى توصيــة مجلــس 

بتعيــ�ي الســادة/ كــي بــي أم جــي لتدقيــق حســابات المجموعــة لعــام 2019، ألن لــه خــربة كبــرة فــي مجــال التدقيــق واألفضــل ســعرًا، 

هــو مســتقل عــن المجموعــة ومجلــس إدارتهــا وال يوجــد عالقــة عمــل بينــه وبــي المجموعــة.

2.16  مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات 

لقــد تــم توقيــع البيانــات الماليــة للعــام 2019 مــن قبــل المدقــق الخارجــي ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس الشــؤون الماليــة، 

ــ�ر الســنوي فــي موقــع المجموعــة  ــ�ر الســنوي المــوزع علــى المســاهمي، كمــا يوجــد نســخة عــن التقري وتــم إدراجهــا فــي التقري

اإللكرتونــي.

أجــرت المجموعــة أيًضــا اختبــاًرا لفاعليــة تصميــم الرقابــة الداخليــة. كمــا يحتــوي التقي�يــم علــى أنــواع مختلفــة مــن تقي�يمــات المخاطــر 

ودمــى مالءمــة الضوابــط إلدارتهــا.

يصــدر المدقــق الخارجــي عــادة تقريــ�ر إداري علــى أســاس ســنوي يتضمــن ثغــرات فــي الرقابــة الداخليــة )إن وجــدت(. لــم يتــم 

اإلبــالغ عــن أي ثغــرات أو فشــل فــي الرقابــة الداخليــة فــي عــام 2019 وقــدم المدقــق الخارجــي كافــة مالحظــات اإلفصــاح فــي 

ــة فــي التدقيــق وإعــداد  ــة، وهــذه المالحظــات ت�تضمــن إقــرار التزامــه والمجموعــة بتطبيــق أفضــل النظــم العالمي ــات المالي البيان

التقاريــ�ر الماليــة والتزامهمــا بمعايــ�ر المحاســبة والتدقيــق الدوليــة )IFRS/IAS( و )ISA( ومتطلباتهــا، إضافــًة لمالحظاتــه عــن قــدرة 

المجموعــة باالســتمرار فــي أنشــطتها العمليــة.

   الرقابة الخارجية

   اإلفصاح والشفافية

16

17
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4.17   تضارب المصالح والشفافية

إن مجلس إدارة المجموعة ملتزم باإلفصاح عن العمليات والصفقات التي تربمها المجموعة مع أي طرف ذي عالقة، وفي حالة 

وجود أي مسألة ت�تعلق بتضارب المصالح أو صفقة تجارية مع أي طرف من ذوي العالقة، فإنها ال ت�تّم إال بعد موافقة الجمعية 

العامة للشركة عليها، كما يتم ذلك وفقًا لمبادئ الشفافية واإلنصاف واإلفصاح ووفقًا للقواني المرعية اإلجراء.

وفيما يلي العمليات أو الصفقات التي تمت مع أطراف ذوي عالقة خالل العام 2019م والتي تم اإلفصاح عنها ضمن البيانات 

المالية السنوية التي يتم اعتمادها من الجمعية العامة:

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

54.1868%  14,373,029,040 مجموعة التداول للتجارة .1

22.8112%  6,050,660,370 وقف الشيخ ثاني عبد اهلل ثاني جاسم ال ثاني .2

17.1536%  4,549,998,160 شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار العقاري .3

3.17    عدد األسهم المملوكة لكبار المساهمني أو المساهمني المسيطري�ن حتى تاري�خ 2019/12/31

2018
 ألف ريال قطري

2019
 ألف ريال قطري

المعامالت مع الشركات تحت السيطرة المشرتكة:

81,071 100.583 ت�كاليف تطوي�ر است�ثمارات عقارية

5,538 3,004 إي�رادات إي�جارات

المعامالت مع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

109,756 103.822 ت�كاليف تموي�ل

2,526 409 رسوم إدارية

المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وآخري�ن من كبار موظفي اإلدارة:

15,896 - بدالت أعضاء مجلس اإلدارة – بدالت قصرية األجل

36,400 4,738 بدالت لكبار موظفي اإلدارة – بدالت قصرية األجل

- 35,400 إي�رادات أخرى

385,000 886,135 معامالت مالية مع المساهم الرئيسي

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

ــة األخــرى. ــات التــداول التــي يقومــون بهــا علــى أســهم المجموعــة وســائر أوراقهــا المالّي عملي
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5.17   الشفافية وإعالء مصلحة المجموعة

لقد تم وضع أنظمة ضوابط المجموعة مع الرتكيز على تحديد تفاصيل كفيلي الشركات التي ت�تعاقد مع المجموعة.

توجــد إرشــادات تحكــم معمــول بهــا لضمــان عــدم قيــام أي طــرف ذي صلــة، عنــد النظــر فــي المعاملــة، بحضــور اجتمــاع مجلــس اإلدارة 

أو لجنــة المناقصــات أثنــاء مناقشــة تلــك الصفقــة أو العالقــة أو المعاملــة. وســيتم عــرض كافــة التعامــالت ذات العالقــة علــى 

الجمعيــة العامــة. ســتضمن المجموعــة دائًمــا االلتــزام الصــارم بمتطلبــات االســتبعاد أي عــدم حضــور العضــو “ذات العالقــة” عندمــا 

يقــوم المجلــس بمناقشــة هــذه المعامــالت.

ــاألوراق الماليــة مــن قبــل  ــة إخــالل لتوجيهــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بسياســة التــداول ب وخــالل العــام 2019، لــم تســجل أي حال

أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا، كمــا قــام مجلــس اإلدارة بتطبيــق أحــكام وتوجيهــات هيئــة قطــر لأســواق الماليــة 

فيمــا يخــص فــرتات وقــف التــداول بــاألوراق الماليــة.

1.18    المساواة بني المساهمني وحقوقهم

جميــع المســاهمي متســاوون بالحقــوق المرتتبــة لهــم علــى أســهم المجموعــة حيــث أن أســهم المجموعــة جميعهــا مــن نفــس 

الفئــة.

وتجــدر اإلشــارة الــى أن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة يضمنــون للمســاهمي 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 المجموعــة.

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

وبإمــكان أي مســاهم طلــب االطــالع علــى ســجل المســاهمي فــي المجموعــة والوصــول إليــه مجانــًا خــالل ســاعات العمــل الرســمية 

للمجموعــة، كمــا تنشــر المجموعــة المعلومــات، والبيانــات، والوثائــق التــي تهــم المســاهمي وتقــوم بتحديثهــا علــى الــدوام، كمــا 

تقــوم بنشــرها علــى موقعهــا اإللكرتونــي.

2.18    حقوق المساهمني المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم

يتضّمــن النظــام األساســي المعــدل للشــركة حــق المســاهمي الذيــن يملكــون 10% مــن رأســمال المجموعــة بطلــب دعــوة الجمعيــة 

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

ــة العامــة.  ويضــم العقــد  ــد علــى جــدول أعمــال الجمعي ــون الشــركات 2015 والحــق بطلــب إدراج أي بن ــة لالنعقــاد وفقــًا لقان العادي

األساســي المعــدل المــادة )43( والتــي ت�تضمــن حقــوق المســاهمي ومنهــا )ال حصــر( انتخــاب مجلــس اإلدارة والنظــر فــي إبــراء ذمــة 

أعضــاء المجلــس.

كمــا أن المــادة )46( مــن النظــام األساســي المعــدل للمجموعــة تنــص علــى حــق المســاهمي 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.

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

مــن  لتمكينهــم  األعمــال  بجــدول  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع  والمطلعــي  للمســاهمي  كاف  وقــت  قبــل  المجموعــة  وتوّفــر 

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

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

والصناعــة.

18   حقوق أصحاب المصالح
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3.18    توزيع األرباح وحقوق مساهمي األقلية

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

علــى المســاهمي والمحــددة بنســبة 5% تــوزع علــى المســاهمي مــن األربــاح الصافيــة بعــد خصــم االحتياطــي القانونــي واالحتياطي 

4.18    حقوق المساهمني المتعلقة بالصفقات الكرى

يتضمــن النظــام األساســي للمجموعــة آليــة محــددة لحمايــة حقــوق المســاهمي بصفــة عامــة واألقليــة بصفــة خاصــة حــال إبــرام 

المجموعــة صفقــات كبــرة قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال المجموعــة.

5.18    حقوق أصحاب المصالح من غري المساهمني 

طلــب  المجموعــة  فــي  مصلحــة  صاحــب  لــكل  وي�جــوز  واحرتامهــا،  المصالــح  أصحــاب  حقــوق  علــى  بالمحافظــة  المجموعــة  تلتــزم 

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

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

وضــع المجلــس آليــة مكتوبــة تحــدد إجــراءات تقديــم تظلــم أصحــاب المصالــح مــن قــرارات وتصرفــات المســؤولي بالمجموعــة واإلدارة 

التنفيذيــة العليــا بهــا، وأخــرى لتلقــي وفحــص شــكاواهم ومقرتحاتهــم وبالغاتهــم بشــأن كل مــا يمــس مصالــح المجموعــة 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، وذلــك باالعتمــاد علــى روح المســؤولية االجتماعيــة وتلبيــة العديــد 

مــن نــداءات الجهــات والمؤسســات التــي تعمــل فــي إطــار المســؤولية االجتماعيــة ودورهــا االســرتاتيجي والمشــاريع الجديــدة التــي 

يبلــغ عددهــا آالف الشــقق والفلــل، والمجموعــة مــن الشــركاء االســرتاتيجي�ي مــع اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث حيــث ســتقوم 

بت�أمــي 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.
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تــزود المجموعــة الهيئــة ســنويًا بنســخة مــن تقريــ�ر الحوكمــة وكّلمــا طلــب منهــا ذلــك، مرفقــًا بالتقريــ�ر الســنوي الــذي تعــّده 

المجموعــة وذلــك بعــد اعتمــاده مــن قبــل الجمعيــة العامــة مباشــرة، كمــا أنــه يتــم توزيــع نســخ مطبوعــة منــه علــى المســاهمي 

خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية، باإلضافــة الــى أنــه يتــم نشــره علــى الموقــع اإللكرتونــي للمجموعــة.

طبقــًا للمــادة رقــم 2 مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية )“نظــام الحوكمــة”(، 

أجــرت مجموعــة إزدان القابضــة )ش.م.ع.ق( “إزدان” تقي�يمــًا المت�ثالهــا للنظــام األساســي وأحــكام القانــون وتشــريعات هيئــة قطــر 

لأســواق الماليــة )الهيئــة( ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك أحــكام نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق 

الرئيســية )النظــام(.

وتوصلــت اإلدارة إلــى أنــه يوجــد عمليــة لت�أكــد مــن االمت�ثــال بأحــكام قانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة، وأنهــا تمت�ثــل بأحــكام 

ــاه: ــواردة أدن ــال فــي بعــض المــواد ال النظــام كمــا فــي 31 ديســمرب 2019 باســت�ثناء عــدم االمت�ث

قــام المدقــق الخارجــي لـــ”إزدان”، شــركة كــي بــي أم جــي، بإصــدار تقريــ�ر الت�أكيــد المحــدود الغــر متحفــظ لمجموعــة إزدان القابضــة 

)“إزدان”( عــن تقي�يــم امت�ثــال الشــركة بتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك أحــكام النظــام كمــا فــي 31 ديســمرب 2019.

د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

   أخريًا

   تقي�يم االمت�ثال للنظام األساسي وأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما في ذلك أحكام نظام الحوكمة.

21

20

رقم المادة عدم االمت�ثال م

7

وفقــا للمــادة )7( بمــا ال يخالــف أحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن، يحظــر علــى أي عضــو فــي مجلــس اإلدارة أن 
يكــون عضــوا فــي مجلــس إدارة أكــرث مــن ثــالث شــركات مســاهمة مقرهــا فــي قطــر.

وحيــث أن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ســعادة الشــيخ/ عبــد اهلل بــن ثانــي بــن عبــد اهلل آل ثانــي - ممثــل العضــو 
مجموعــة التــداول للتجــارة فــي مجلــس إدارة مجموعــة إزدان القابضــة، يشــغل عضويــة 4 شــركات مســاهمة 
عــن  بصفتــه ممثــال  ت�أتــي  القابضــة  ازدان  إدارة مجموعــة  فــي مجلــس  أن عضويتــه  إال  فــي قطــر،  مقرهــا 
مجموعــة التــداول للتجــارة التــي تمتلــك مــا نســبة )54.1868%( مــن أســهم مجموعــة إزدان القابضــة وهــو مــا 
يتوافــق مــع المــادة 89 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. والــذي بــدوره ينــص علــى اســت�ثناء ممثلــي الدولــة أو 

األشــخاص الذيــن يملكــون )10%( علــى األقــل مــن رأس مــال هــذه الشــركات.

14

إن المادة 29 من النظام األساسي للمجموعة ذكرت أن االجتماع سيكون صحيحا إذا حضره نصف أعضاء 
مجلس اإلدارة على األقل، وذلك بالتوافق مع المادة )104( من قانون الشركات في حني المادة 41 من 
نظام الحوكمة تنص على .... ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال بحضور أغلبية األعضاء على أن يكون من 

بينهم الرئيس أو نائب الرئيس

18   عضوان من األعضاء الثالثة في لجنة التدقيق غري مستقلني.
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الرأي

أساس الرأي

أمور التدقيق األساسية

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

تقري�ر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق )»الشركة«( وشركاتها التابعة )يشار إليهم 

معا بـ »المجموعة«( والتي ت�ت�كون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمرب 2019 وبيانات الربح أو الخسارة الموحد 

التاري�خ  والدخل الشامل الموحد والتغرات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك 

واإليضاحات، التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسرية األخرى.

الموحد  المالي  المركز  الجوهرية،  الجوانب  كافة  من  عادلة،  بصورة  تظهر  المرفقة  الموحدة  المالية  البيانات  فإن  برأينا، 

التاري�خ  بذلك  المنتهية  للسنة  الموحدة  النقدية  وتدفقاتها  الموحد  المالي  وأدائها   2019 ديسمرب   31 في  كما  للمجموعة 

وفقًا للمعاي�ر الدولية للتقاري�ر المالية.

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعاي�ر الدولية للتدقيق. قمنا بمزيد من التوضيح لمسؤوليتنا وفقا لتلك المعاي�ر في الجزء 

الخاص بمسؤوليات المدقق عن تدقيق البيانات المالية الموحدة في هذا التقري�ر. إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد 

السلوك األخالقي للمحاسبي المهني�ي الصادرة عن مجلس المعاي�ر األخالقية الدولية للمحاسبي 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 للمحاسبي المهني�ي. إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها 

كافية ومناسبة لت�كوي�ن أساس للرأي الذي توصلنا إليه. 

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.

راجع إيضاحات 2 )د( ، 3)و( ، 9 و29  حول البيانات المالية الموحدة

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقوصف أمر التدقيق األساسي

تقي�يم االست�ثمارات العقارية

االســت�ثمارات  أن   حيــث  الجانــب  هــذا  علــى  الرتكيــز  تــم  لقــد   
المركــز   بيــان  فــي  بلغــت  العقاريــة 

  المالي الموحد 43,933,362 ألف ريال قطري  )2018 : 43,863,571 
ألــف ريــال قطــري( وهــي تمثــل %91 مــن إجمالــي الموجــودات 

والمقاســة بالقميــة العادلــة.

الھامة  والتقدیرات  واالفتراضات  األحکام  الســتخدام  نظــرا   
األمــور  أحد  یعتبر ذلك  العقاريــة،  االســت�ثمارات  بتقی�یم  المتعلقة 

للتدقيــق. األساســية 

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا فــي هــذا الجانــب، مــن بــي أمــور أخــرى مــا 
يلــي:

 تقي�يم حيادية وكفاءة ومهارات وموضوعية  المقيم الخارجي للمجموعة؛  

 مطابقــة معلومــات العقــارات الــواردة فــي تقريــ�ر  التقي�يــم بت�تبــع عينــة مــن المدخــالت 
علــى ســجالت العقــارات ذات الصلــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة؛

 إشــراك مقيمينــا المتخصصــي للمســاعدة فــي المواضيــع التاليــة:

- تقي�يــم مــدى توافــق أســاس التقي�يــم ومــدى  مالءمــة المنهــج المســتخدم اســتنادا إلــى 
ممارســات  التقي�يــم المقبولــة عمومــا 

- تقي�يــم مــدى مالءمــة االفرتاضــات المطبقــة  علــى المدخــالت الرئيســية مثــل التدفقــات 
النقديــة  الســنوية، وأســعار الســوق، وت�كاليــف التشــغيل، ومعــدالت نمــو القيمــة النهائية 
ومتوســط الت�كلفــة المرجــح لــرأس المــال )معــدل الخصــم( ، والتــي تضمنــت مقارنــة هــذه 
المدخــالت بالبيانــات  المســتمدة مــن الخــارج وأيًضــا تقي�يماتنــا الخاصــة بنــاًء  علــى معرفتنــا 

بالمجموعــة والســوق.

 تقي�يــم مــدى كفايــة إفصاحــات المجموعــة بالبيانــات الماليــة الموحــدة فيمــا يتعلــق 
بتقي�يــم االفرتاضــات واألحــكام الرئيســية للتقي�يــم.
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معلومات أخرى

مسؤوليات مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

ان مجلس اإلدارة مسؤول عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقري�ر الشركة السنوي 

)»التقري�ر السنوي«( ولكنها ال تشتمل البيانات المالية الموحدة وتقري�ر مدقق الحسابات الصادر عنا عليها. قبل تاري�خ تقري�ر 

مدقق الحسابات، حصلنا على تقري�ر مجلس اإلدارة الذي يشكل جزءا من التقري�ر السنوي ويتوقع أن تقدم لنا األقسام الباقية 

من التقري�ر السنوي بعد ذلك التاري�خ.

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ونحن ال نبدي عن أي شكل من أشكال ت�أكيد النتيجة في هذا 

الشأن.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، وللقيام بذلك، 

سنأخذ في اعتبارنا ما إذا كانت المعلومات األخرى غر متوافقة بشكل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعرفة 

التي حصلنا عليها أثناء التدقيق، أو إذا كان من الواضح أنه يشوبها أخطاء جوهرية.

وإذا توصلنا، استنادا إلى العمل الذي قمنا به على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاري�خ تقري�ر المدقق، إلى أن 

هناك أخطاء جوهرية في تلك المعلومات األخرى، فإنه ينبغي علينا اإلبالغ عن تلك الحقيقة. ليس لدينا ما نقوم باإلبالغ عنه 

في هذا الخصوص.

عند قراءة باقي أجزاء التقري�ر السنوي، إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية، فإنه يتحكم علينا إبالغ مجلس اإلدارة عن هذا 

األمر. 

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

وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية 

معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقي�يم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا 

لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، كلما كان ذلك ممكنا، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام أساس المحاسبة وفقا 

لمبدأ االستمرارية ما لم يخطط مجلس اإلدارة إما لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديه بديل واقعي خالفا 

للقيام بذلك.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقاري�ر المالية للمجموعة.
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مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على ت�أكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت 

ناتجة عن غش أو خطأ، وإصدار تقري�ر مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن الت�أكيد المعقول هو ت�أكيد على مستوى عال، ولكن 

ال يضمن أن عملية التدقيق التي ت�تم وفقا للمعاي�ر الدولية للتدقيق ست�كشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما ت�كون موجودة. 

يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ، وتعترب هامة إذا كان من الممكن، بشكل فردي أو جماعي، أن يتوقع بشكل معقول أن 

تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي�ر الدولية للتدقيق، فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في جميع 

أعمال التدقيق. كما إننا نقوم بـ:

 تحديد وتقي�يم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ 

إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لت�كوي�ن أساس لرأينا. إن خطر عدم 

اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ، نظرا ألن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوي�ر، 

أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه، أو تجاوز للرقابة الداخلية.

 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، 

ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

اتخذها  التي  الصلة  المحاسبية واإليضاحات ذات  التقديرات  المتبعة ومعقولية  المحاسبية  السياسات  تقي�يم مدى مالءمة   

مجلس اإلدارة.

التي  التدقيق  أدلة  إلى  واستنادا  المحاسبي،  االستمرارية  لمبدأ  اإلدارة  مجلس  استخدام  مالءمة  مدى  حول  نتيجة  إبداء   

كبرة حول مقدرة  ت�ثر شكوكا  أن  يمكن  أو ظروف  بأحداث  كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة  إذا  ما  الحصول عليها،  يتم 

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 غر كافي، بتعديل رأينا. إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى 

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

مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية.

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

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

 الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من الكيانات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة 

إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف و إجراء أعمال التدقيق للمجموعة. وسنظل 

نحن المسؤولون الوحيدون عن رأينا حول التدقيق.

نتواصل مع مجلس اإلدارة فيما يتعلق، ضمن أمور أخرى، بالنطاق المخطط له وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الهامة، بما 

في ذلك أي وجه من أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي نحددها أثناء قيامنا بالتدقيق.

نقوم أيضا بتزويد مجلس اإلدارة ببيان بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة بشأن االستقاللية، ونبلغهم عن جميع العالقات 

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 2019، 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.
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تقري�ر عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

الشركة بسجالت محاسبية  تحتفظ  التدقيق.  أنها ضرورية ألغراض  اعترنا  التي  المعلومات واإليضاحات  لقد حصلنا على جميع 

منتظمة وت�تفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت. كما أنه قد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقا لألصول المرعية. 

لقد قرأنا تقري�ر مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقري�ر السنوي وت�تفق المعلومات المالية الواردة فيه مع دفاتر 

أو   2015 لسنة   11 القطري رقم  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفات  أية  وقوع  علمنا  إلى  يرد  لم  المجموعة.  وسجالت 

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 ديسمر 2019. 

يعقوب حبيقة

كي بي أم جي

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم )289(

 مرخص من قبل هيئة قطر لأسواق المالية 

ترخيص مدقق خارجي رقم )120153(

30 مارس 2020 

الدوحة

دولة قطر
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   بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمر 2019 

 2019

ألف ريال قطري

  * 2018

ألف  ريال قطري

الموجودات

59,28923,562نقد وأرصدة لدى البنوك

315,188196,349ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

28,061  26,221المخزون

2,259,5243,316,717موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

834,1731,425,613شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

43,933,36243,863,571است�ثمارات عقارية

765,979797,641ممتلكات ومعدات

 48,193,73649,651,514إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات

2,424,5573,149,318ذمم دائنة أورصدة دائنة أخرى

14,365,34815,385,522صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

16,789,90518,534,840إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

26,524,96726,524,967رأس المال

1,646,9821,616,053احتياطي قانوني

591,918719,779احتياطي القيمة العادلة

1,827)247(احتياطي إعادة تقي�يم عمالت أجنبية

2,919,2452,542,036أرباح مدورة

31,682,86531,404,662حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

)287,988()279,034(مساهمات غر مسيطرة

31,403,83131,116,674إجمالي حقوق الملكية

48,193,73649,651,514إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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   بيان الربح أو الخسارة للسنة المنتهية  في 31 ديسمر 2019 

ألف ريال قطريألف ريال قطري

العمليات المستمرة

جارات � رادات إي � 1,266,5361,247,454إي

103,728126,579إي�رادات تشغيلية أخرى

)307,000()246,088(المصاريف التشغيلية

1,124,1761,067,033األرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية

122,416124,055توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-58,182صافي أرباح من بيع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

57,127102,083الحصة من نتائج في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

1,361,9011,293,171صافي الربح التشغيلي

-)100,014(خسارة من التغر في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية

61,19722,057إي�رادات أخرى

)835,545()898,637(ت�كاليف التموي�ل

)213,612()68,524(مصاريف عمومية وإدارية  

)41,056(-مخصص مطالبات

)23,881(-خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

)33,895()33,981(إهالك ممتلكات ومعدات

)25,414()3,696(خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى - صافي

318,246141,825ربح السنة

موزع على:

309,292433,749مالكي الشركة

)291,924(8,954مساهمات غر مسيطرة

318,246141,825

0.0120.016العائد األساسي والمخفف للسهم

20192018
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2019

ألف ريال قطري

2018

ألف ريال قطري

318,246141,825ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي ال يتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر-صافي التغري في القيمة 
862,852)10,950(العادلة

5111,167شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية – الحصة من الدخل الشامل اآلخر

)10,439(864,019

البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:

)12,324(                        )10,844(الجزء الفعال من التغريات في القيمة العادلة-تحوطات التدفق النقدي

1,673)2,074(فروق تحوي�ل عمالت أجنبية -عمليات أجنبية

853,368)23,357()الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

294,889995,193إجمالي الدخل الشامل للسنة

موزع على:

285,9351,287,117مالكي الشركة

)291,924(8,954مساهمات غري مسيطرة

294,889995,193

   بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019
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   بيان التغريات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019

حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

احتياطي رأس المال
قانوني 

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
إعادة تقي�يم 
عمالت أجنبية

مساهمات اإلجماليأرباح مدورة 
غري 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(--الدخل الشامل اآلخر للسنة

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

نقل االحتياطيات الخاصة 
بالتخلص من القيمة 

العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر 

--)106,578(-106,578---

المحول الي االحتياطي 
---)30,929(--30,929-القانوني

المحول الي صندوق 
دعم األنشطة االجتماعية 

والرياضية 
----)7,732()7,732(-)7,732(

الرصيد في 31 ديسمر 
201926,524,9671,646,982591,918)247(2,919,24531,682,865)279,034(31,403,831

حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

احتياطي رأس المال
قانوني 

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
إعادة تقي�يم 
عمالت أجنبية

مساهمات اإلجماليأرباح مدورة   
غري مسيطرة

إجمالي 
حقوق 
الملكية

26,524,9671,572,67817,3261542,037,60230,152,7274,13730,156,864الرصيد في 1 يناير 2018 

التعديالت عند التطبيق 
المبدئي للمعيار الدولي 

للتقاري�ر المالية رقم 9
--)153,872(-129,534)24,338()201()24,539(

الرصيد المعدل في 1 يناير 
201826,524,9671,572,678)136,546(1542,167,13630,128,3893,93630,132,325

141,825)291,924(433,749433,749----صافي ربح السنة 

853,368-853,368-851,6951,673--الدخل الشامل اآلخر للسنة

إجمالي الدخل الشامل 
995,193)291,924(851,6951,673433,7491,287,117--للسنة

نقل االحتياطيات الخاصة 
بالتخلص من القيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل 
اآلخر 

--4,630-)4,630(---

المحول الي االحتياطي 
---)43,375(--43,375-القانوني

المحول الي صندوق 
دعم األنشطة االجتماعية 

والرياضية 
----)10,844()10,844(-)10,844(

31,116,674)287,988(26,524,9671,616,053719,7791,8272,542,03631,404,662الرصيد في 31 ديسمر 2018

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري
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2019

الف ريال قطري

2018

الف ريال قطري 

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

318,246141,825ربح السنة

تعديالت لـ:

-100,014خسارة من التغر في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
)124,055()122,416(اآلخر

الحصة من نتائج است�ثمار في شركات بطريقة حقوق الملكية وشركة 
)102,083()57,127(المشروع

33,98133,895إهالك ممتلكات ومعدات 

10,59929,457خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 

23,881-خسائر انخفاض في قيمة ممتلكات ومعدات

)19,054(-أرباح ناتجة عن مصادرة است�ثمارات عقارية

3,3027,890مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفي

عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة 
)4,043()6,903(مقدما

-)10,920(عكس مخصص عام

-)35,400(تنازل عن مستحقات إلى طرف ذي عالقة 

صافي ربح من بيع است�ثمارات في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق 
-)58,182(الملكية

)1,051()178(ربح على حسابات البنوك اإلسالمية

680-مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة - صافي

100)4,796()ربح ( / خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات

898,637835,545ت�كاليف تموي�ل

1,068,857822,987

التغرات في:

122,57440,786ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

)6,476(1,840المخزون

1,011,491333,087ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

2,204,7621,190,384النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

)24,934()19,714(مكافأة نهاية خدمة الموظفي المدفوعة

2,185,0481,165,450صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

   بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2019
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2019

الف ريال قطري

2018

الف ريال قطري 

التدفقات النقدية من أنشطة االست�ثمار

)23,424()2,364(مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

)82,242()385,420(مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية

)1,039(-مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1218,127متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,841320متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

197,855203,500توزيع أرباح مستلمة

1781,051أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة

2,945)3,578(صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

119,238)188,476(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة االست�ثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التموي�ل

3,000,000-متحصالت من صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

)4,626,687()1,987,601(مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

-)40,797(توزيعات أرباح مدفوعة

)11,584(68,790ت�كاليف رسوم إدارية للتموي�ل مدفوعة

)1,638,271()1,959,608(التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التموي�ل

)353,583(36,964صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله

8,970)4,815(صافي التغر في العمالت األجنبية

21,937366,550النقد وما يعادله في 1 يناير

54,08621,937النقد وما يعادله في 31 ديسمر 



الســنوي الحوكمــة  تقريــ�ر 
2017 لعــام  القابضــة  إزدان  لمجموعــة 






