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ســعادة الشــيخ /د.خالــد بــن ثاني بــن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس اإلدارة

األخوة المساهمني الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

باألصالـــة عـــن نفســـي ونيابة عـــن األخـــوة أعضاء مجلـــس اإلدارة،
يســـعدني أن أقـــدم لكـــم التقريـــ�ر الســـنوي لمجموعـــة إزدان
القابضـــة لعـــام 2020م.

ال شـــك بـــأن التحديـــات التـــي واجهتهـــا الســـوق العقاريـــة خـــال
العـــام  2020في ظل اســـتمرار جائحة “كوفيـــد  ”19كان لها ت�أثريات
واضحـــة علـــى القطاعـــات االقتصاديـــة واالســـت�ثمارية عامـــة ،مما

كمـــا حققـــت المجموعـــة إيـــ�رادات قدرهـــا مليـــار ًا  401مليـــون
 192ألـــف ريـــال قطـــري مقارنة بإيـــ�رادات بلغـــت مليـــار ًا  669مليون
 925ألـــف ريـــال قطـــري في العـــام .2019

أوجـــب علينـــا ككيـــان رائـــد فـــي المجـــال العقـــاري تطويـــ�ر أدواتنـــا
واســـراتيجياتنا بمـــا يضمـــن مواصلتنـــا لدورنـــا الحيـــوي فـــي دعم
خطـــط التنمية المســـتدامة المسرتشـــدة بالرؤيـــة الحكيمة لحضرة
صاحـــب الســـمو /الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني أمري البـــاد المفدى
– حفظـــه اهلل ورعـــاه ،وكذلك الدعم غري المحدود لمســـرة التطور
والنمـــو التـــي ســـاهمت فـــي اســـتقرار القطاعـــات االســـت�ثمارية
واإلنتاجيـــة فـــي البالد  ،ونحن علـــى مقربة من الحـــدث الكبري وهو
اســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم .2022

وكما يتضـــح من تقري�ر البيانات الماليـــة لمجموعة إزدان القابضة
أرباحـــا صافيـــة قدرهـــا
عـــن عـــام  ،2020فقـــد حققـــت المجموعـــة
ً
 347مليـــون  941ألـــف ريال قطـــري ،مقارنة بمبلـــغ  309مليون 292
ســـجل العائد على ســـهم
ألـــف ريال قطري خالل العام  ،2019فيما
َّ

ال للنجـــاح الـــذي وصلت إليـــه المجموعة خـــال األعوام
واســـت�كما ً
الماضيـــة ،فإننا ســـوف نواصـــل جهودنا من خـــال الرتكيز على رفع
الطاقة التشـــغيلية لجميع مشـــاريعنا ،والعمل علـــى دخول المزيد
منها حيز التشـــغيل واســـتمرار تطوي�ر وتحســـن الوحدات الســـكنية
والخدمـــات بما يلبي تطلعـــات ورغبات العمالء ،ومواصلة مســـرة
االزدهـــار وتحقيق أفضل العوائد للمســـاهمني فـــي المجموعة.

وفـــي الختام نجدد تقديرنا للســـادة المســـاهمني على دعمهم،
ولعمالئنـــا الكـــرام علـــى ثقتهـــم ،كذلـــك نقـــدم الشـــكر لجميـــع
العاملـــن فـــي المجموعـــة والذيـــن كان هـــذا األداء الطيـــب ثمـــرة
لجهودهـــم وإخالصهـــم وتفانيهـــم فـــي العمـــل.

قطريا عن نفس
ريـــال
قطريا مقابـــل 0.012
ريـــال
المجموعـــة 0.013
ً
ً
ً
ً
الفرتة من العـــام الماضي.
واهلل ولي التوفيق...
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أعضاء مجلس اإلدارة
شركة امتالك للتجارة والمقاوالت واالست�ثمار العقاري،

رئيس مجلس اإلدارة

ويمثلها الشيخ /د .خالد بن ثاني عبداهلل آل ثاني
شركة الصرح لألعمال،

العضو المنتدب

ويمثلها الشيخ /ثاني بن عبداهلل ثاني آل ثاني
مجموعة التداول للتجارة،

نائب رئيس مجلس اإلدارة

ويمثلها الشيخ /عبد اهلل بن ثاني عبداهلل آل ثاني
شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري،

عضو مجلس اإلدارة

ويمثلها الشيخ /محمد بن ثاني عبداهلل آل ثاني
شركة سراج الدوحة للتجارة والمقاوالت،

عضو مجلس اإلدارة

ويمثلها الشيخ /خليفة بن ثاني عبداهلل آل ثاني
السيد /وليد أحمد إبراهيم السعدي  -مستقل

عضو مجلس اإلدارة

السيد /عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة  -مستقل

عضو مجلس اإلدارة
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مجموعة إزدان القابضة
أكرث من ستة عقود من اإلنجازات
عامـــا عكســـت
علـــى مـــدار رحلتهـــا خـــال أكـــر مـــن ســـتني
ً
صورة دولـــة قطـــر فـــي تطورهـــا ونموهـــا ،حيث تعـــود جذور
المجموعـــة إلـــى عام 1960م ،عندما ت�أسســـت كشـــركة فردية
باســـم مؤسســـها ســـعادة الشـــيخ ثاني بن عبـــد اهلل آل ثاني،
ومـــرت بمراحل عديـــدة أبرزها تغي�ي مســـماها إلـــى أن أصبحت
شـــركة مســـاهمة عامة.
ونتيجـــة لـــأداء المتميـــز ،اســـتطاعت مجموعـــة إزدان القابضة
أن تلعـــب دور ًا مهمـــ ًا فـــي العديد من اإلنجـــازات الكربى لدولة
قطر .
وتحظـــى مجموعة إزدان القابضة بتقديـــر كبري على الصعيدين
المحلـــي والعالمـــي ،وقـــد ظهـــر ذلك خـــال الجوائـــز العديدة
التـــي حصدتهـــا المجموعـــة خـــال رحلتهـــا الطويلة مـــن بينها
جوائـــز متعـــددة فـــي القطـــاع العقـــاري كونهـــا مـــن أكـــر
الشـــركات فـــي المنطقـــة برأس مـــال مصـــدر قـــدره  26.5مليار
ا عـــن جائـــزة إنجـــاز الحيـــاة التـــي حصدهـــا
ريـــال قطـــري ،فضـــ ً
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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
الســـنوات الماضية».
أساســـيا في نشـــاطات
حجرا
ويمثـــل قطـــاع التطويـــ�ر العقاري
ً
ً
المجموعة االســـت�ثمارية حيث ساهمت مشـــروعاتها السكنية
فـــي إنعـــاش قطـــاع العقـــارات بشـــكل كبـــر لمـــا توفـــره مـــن
وحدات ســـكنية مزودة بجميـــع الخدمات وأســـعار في متناول
ا لجميع .
ويـــ�رى كثـــر مـــن الخـــراء أن مجموعـــة إزدان القابضـــة قـــد
ســـاهمت فـــي تخفيـــض معـــدل التضخـــم فـــي دولـــة قطر من
خـــال توفريها لإلســـكان بأســـعار منخفضـــة وبناء نســـبة كبرية
مـــن الوحـــدات المنفـــذة فـــي دولـــة قطر.

الرؤية والرسالة
الرسالة:
أن ت�كـــون مجموعـــة إزدان القابضـــة هـــي رائـــدة التطويـــ�ر
العقـــاري فـــي الســـوق القطـــري.

الرؤية:

االسرتاتيجية
ت�تبنـــى مجموعة إزدان القابضة اســـراتيجية فعالة وبعيدة النظر
قطاعا
تركـــز اســـت�ثماراتها في مجـــال التطويـــ�ر العقاري باعتبـــاره
ً
وحيويا يســـاهم في دعـــم االقتصاد الوطني .وتســـر
مســـتداما
ً
ً
اســـراتيجيتها وفـــق مبـــادئ الرؤيـــة الوطنية  2030فـــي تحقيق
التنميـــة االقتصادية والتنميـــة االجتماعية.
 تعمـــل مجموعـــة إزدان القابضـــة علـــى التخطيـــط للمشـــروعاتالضخمـــة وتنفيذها في القطـــاع العقاري من أجل تحقيق ســـوق

نتطلـــع فـــي مجموعـــة إزدان القابضـــة إلـــى مواصلـــة
مكانتنـــا كمؤسســـة رائـــدة فـــي قطـــر والمنطقـــة وأن
نســـت�ثمر فـــي ت�أســـيس مشـــروعات تحظـــى بالمتانـــة والقوة

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

تماشـــيا مـــع رؤيـــة التنميـــة الوطنيـــة الشـــاملة لقطـــر .2030
ً

بعضهـــا بالشـــراكة مع مجموعـــة صك القابضـــة لتطويـــ�ر األراضي

نحـــن نطبـــق اســـراتيجيات مدروســـة وعصريـــة تعمـــل علـــى

المملوكـــة للمجموعـــة بمـــا يثمـــر عـــن تحقيـــق أقصـــى قـــدر من

االســـتفادة من متغـــرات الســـوق وتنامي احتياجات الســـوق

الربحية للمســـاهمني في الشـــركة بتبني رؤيـــة واضحة ومحددة.

المحلـــي بمـــا يفيـــد الشـــركاء والعمـــاء والمســـت�ثمري�ن فـــي

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

تحقيـــق رفاهيـــة المجتمـــع القطـــري .ونســـعى بـــدأ ٍ
ب إلـــى
مواصلـــة ريادتنـــا فـــي ســـوق العقارات فـــي قطـــر وأن نكون
الخيـــار األول للمســـت�أجري�ن الذيـــن يبحثـــون عـــن أعلـــى معايـــ�ي
الجـــودة في الخدمات بأفضل األســـعار ،في مختلف القطاعات
الســـكنية والتجاريـــة والفندقيـــة وغريهـــا .

عقاريـــة مزدهـــرة فـــي قطر عـــن طري�ق توفري مســـاكن مناســـبة

ســـيما القطاع العقاري والمشـــروعات ذات الصلـــة بنطاق القطاع
العقـــاري وفرصـــه وآفاقه.
وخارجيا من
محليـــا
 اغتنـــام الفـــرص في مجال التطويـــ�ر العقاريً
ً
خـــال توفري وحدات متعـــددة األغراض وعقارات بأســـعار معقولة
(ســـكنية  -تجارية  -خدمية).
 التحلـــي بالمرونـــة واالســـتجابة اإليجابيـــة الحتياجـــات الســـوقالقطـــري ،بمـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق الرؤيـــة الوطنيـــة للتنميـــة
جيـــدا.
 2030بمشـــروعات مجزيـــة مخطـــط لهـــا
ً
 تعزيـــ�ز دور مجموعـــة إزدان القابضـــة فـــي مجـــال المســـؤوليةاالجتماعية للشـــركات ورفع مســـتوى الوعي بالقضايا اإلنســـانية
واالجتماعية.

القيم
 الريادة فـــي كافـــة المشـــروعات التـــي ت�تبناهـــا المجموعـــةوبمـــا يحقـــق في النهايـــة مصلحـــة المجتمع والمســـاهمني.
 المسؤولية االجتمــاعية بهدف الحفـــــاظ على حــــــالة الرتابطبـــن المجموعـــة والمجتمـــع ،والحفـــاظ على الـــراث والهوية
القطريـــة وتعزي�زها فـــي نفوس أبنـــاء المجتمع القطري  .
 االبتـــ�كار والمبادرة في طرح األفكار والمشـــاريع والمبادراتانطالقـــا مـــن رغبتنـــا فـــي تطويـــ�ر الســـوق القطريـــة ،وتحقيق
المنفعة للمساهمني  .
 الشـــفافية والنزاهة في كافة معامـــات المجموعة ،حفاظ ًاعلى حقوق المســـاهمني وحقوق المجتمع .
 التواصـــل والتعاون مـــع الجميـــع خـــارج المجموعـــة واالنفتاحعلـــى كافـــة القطاعـــات ،انطالق ًا من مبـــدأ تنويع االســـت�ثمارات
وتحقيـــق االســـتقرار والربحية وخدمـــة المجتمع.

2020

5

2020

6

المحفظة العقارية
الرؤية

09

الرسالة

09

الخطة

09

الوحدات السكنية

10

الوحدات التجارية

11

مشروع واحة إزدان

12

2020

7

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 قـــد ٍر مـــن األربـــاح واإلنتاجيـــة بهـــدف دعـــم االســـراتيجية
العامـــة للمجموعـــة ســـواء علـــى المـــدى القصـــر أو البعيد.
** توجـــد مشـــاريع عقارية عـــدة تحت التطوي�ر والبناء بالمشـــاركة مـــع مجموعة صك
القابضـــة تنفيـــذ ًا لشـــراكة التطوي�ر التـــي أقرتها الجمعيـــة العامـــة للمجموعة في
اجتماعها بتاريـــ�خ 20/11/2013

8

2020

الرؤية:
تحقيـــق الريـــادة والتميـــز ومواكبـــة
التطويـــ�ر المســـتمر فـــي االســـت�ثمار
في القطـــاع العقاري وتســـجيل أعلى
معـــدالت النمـــو وتلبيـــة متطلبـــات
واحتياجـــات المجتمـــع.

الرسالة:
طــــرح أفضــــــل الخدمــــــات العقاريــــــة
المتخصصـــة بمـــا يتواكـــب مـــع أحـــدث
المعايـــ�ي الدوليـــة بأســـعار تنافســـية،
والمســـاهمة فـــي نهضـــة دولة قطر
ودعـــم االقتصـــاد المحلـــي.

الخطة:
تقديـــم خدمـــات عقاريـــة متنوعة
وحديثـــة ُتدشـــن للمـــرة األولـــى
فـــي الســـوق القطريـــة.
المســـاهمة فـــي تطوي�ر الســـوق
العقاريـــة المحليـــة ونموها.
المشـــاركة فـــي تلبيـــة متطلبـــات
النهضـــة الحديثـــة وفقـــ ًا لرؤيـــة
قطـــر .2030
بنـــاء عالقـــة وطيـــدة مـــع عمـــاء
الشـــركة تقـــوم علـــى الثقـــة
ا لمتبا د لـــة .
التوســـع في اســـت�ثمارات الشركة
فـــي مجـــاالت القطـــاع العقـــاري
كا فة .

2020
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23,334
وحدة سكنية

الوحدات السكنية بالدوحة والوكرة

671

وحدة تجارية

ت�ت�كـــون مـــن  23,334وحـــدة موزعـــة علـــى قـــرى ومجمعـــات ســـكنية توفـــر
أغلبهـــا كافـــة المرافـــق مـــن (مســـاجد ،صـــاالت رياضيـــة ،مالعب إضافـــة إلى
خدمـــات أخـــرى :األمـــن ،النظافـــة ،الصيانـــة).

المرافق
مســــاجد
صاالت رياضية
مالعب
أمن
نظافة
صيانة

10

2020

الوحدات التجارية بالدوحة والوكرة

ت�ت�كـــون مـــن  671وحدة من (ســـوبرماركت ،مغاســـل ،دور حضانـــة) ت�تمركز في مبـــان ومجمعات إزدان بالدوحـــة والوكرة لتوفري
أفضـــل الخدمات للســـكان وتحقيق متطلباتهم علـــى أكمل وجه.
المرافق
سوبرماركت
مغاسل
دور حضانة

2020

11

مشروع واحة إزدان
الموقع:
توفـــر واحـــة إزدان بيئـــة عمـــل وإقامـــة رائعة مـــن خالل الدمـــج بـــن آالف الوحدات الســـكنية ومئـــات المنافـــذ التجارية ،مما يشـــكل
إضافـــة نوعيـــة وحيويـــة لمنطقـــة الوكـــر ،والتـــي باتت بفعل شـــبكة الطـــرق الحديثـــة والســـريعة أقرب إلـــى الدوحة،
ممـــا يختصـــر وقـــت القيـــادة للعديـــد مـــن المناطـــق الحيويـــة إلـــى  15دقيقـــة فقـــط ،إضافـــة إلى قربهـــا الشـــديد من عـــدد كبري من
المناطـــق التجاريـــة واالقتصادية،
فأصبحـــت بذلـــك حلقـــة وصل مع مطـــار حمد الدولـــي والميناء الجديـــد ومدينة مســـيعيد التي تضم عـــدد ًا من المصانع والمنشـــآت
الهامة.

المسافة إلى ستاد الوكرة

المسافة إلى الدوحة

المسافة إلى مطار حمد الدولي

 11دقيقة

 15دقيقة

 14دقيقة

المسافة إلى إزدان مول الوكرة

المسافة إلى مول الوكري

المسافة إلى مستشفى الوكرة

 12دقيقة

 10دقيقة

 12دقيقة

12

المسافة إلى ميناء مسيعيد

المسافة إلى ميناء حمد

 20دقيقة

 20دقيقة

2020

معلومات أساسية حول المشروع:
يمتـــد المشـــروع علـــى مســـاحة تبلـــغ 1,000,000
(مليـــون) مـــر مربـــع ،ويشـــمل تنفيـــذه  4مراحل تضم
 590وحـــدة تجاريـــة إضافـــة إلى  8,769وحدة ســـكنية.

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

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

يحتوي المشروع على عدد من حمامات السباحة.
يحتوي المشروع على مدرسة.

تقدم واحـــة إزدان ،بخـــاف المشـــروعات الحالية في
قطـــر ،مجموعـــة مـــن المرافـــق المختلفـــة تجمع بني
الســـكن والتســـوق والمـــدارس ومحـــات الســـوبر
ماركـــت والمطاعـــم ،إضافـــة إلـــى فضـــاءات الرتفيـــه
فـــي الهـــواء الطلـــق ومناطـــق للمشـــاة.

يوجد بالواحة مساجد كبرية و متوسطة.
ُتوفـــر واحـــة إزدان مكتبـــ ًا إداريـــ ًا لتقديـــم خدماتـــه
المتنوعـــة لســـكانها لضمـــان الســـرعة والدقـــة فـــى
تنفيذ هـــا :
• خدمات األمن على مدار الساعة.

يتميـــز المشـــروع بتصميـــم راق ومناطـــق خضـــراء،
إضافـــة إلـــى طـــرق خاصـــة بالمشـــاة تربط بـــن جميع
مناطـــق الواحـــة بطريقـــة متناغمـــة.

• خدمات الصيانة على مدار الساعة.

ُتعـــد الواحـــة مشـــروع ًا صديقـــ ًا للبيئـــة ،حيـــث تبلـــغ
المســـاحات الخضـــراء حوالـــي  % 35مـــن مجمـــوع
مســـا حته .

8,769

وحدة سكنية

مليون مرت مربع
مساحة المشروع

590

وحدة تجارية

35,000

فرد

نسبة االستيعاب

% 35

مساحات خضراء

01

عدد المدارس

2020

13

2020

14

15

2020

قطـــــاع الضـيـــافــــة

16

2020

قطـــــاع الضـيـــافــــة
مقدمة

18

فندق إزدان  -الخليج الغربي

20

المميزات

20

تفاصيل ومرافق الفندق

24

فندق إزدان باالس

27

المميزات

30

تفاصيل ومرافق الفندق

29

2020

17

قطــــــاع الضيـــــافة
مقدمة

تدير شركة إزدان للفنادق التابعة لمجموعة إزدان
الــقــابــضــة األصـ ــول الــفــنــدقــيــة الــمــمــلــوكــة للمجموعة
مــن خ ــال خــطــة اســراتــيــجــيــة تــهــدف للتوسع وتــوفــر
منشآت فندقية تلبي متطلبات السوق القطري في
مجال السياحة والفندقة ،حيث تم اإلعــان عن افت�تاح
فندق إزدان باالس ذي الخمس نجوم.
أمــا فــنــدق إزدان الخليج الغربي فقد استطاع تنفيذ
العديد من مشاريع التجديد والتطوي�ر المخطط لها ،كما
شارك في العديد من الفعاليات التي ساعدت بشكل
كبري في الرتوي�ج للعالمة التجارية في سوق الضيافة
في الدوحة.

18

2020

19

2020

فندق إزدان  -الخليج الغربي
المميزات
يعتـــر فندق إزدان أبراج الخليج الغربي من أكرب فنادق الدوحة بطاقة اســـتيعابية
تصـــل إلـــى  3,000غرفـــة ،كمـــا يوفـــر إقامة مريحـــة وبأســـعار تنافســـية ،وت�تاوح
الغـــرف فـــي فنـــدق إزدان بـــن الغـــرف الفرديـــة والزوجيـــة والشـــقق واألجنحـــة
الفندقيـــة لإلقامـــة الطويلـــة ،كمـــا يضم فنـــدق إزدان العديـــد من وســـائل الراحة
المميزة التي تشـــمل حمام ســـباحة أوليمبـــي الحجم ،ومركز لياقـــة بدنية مجهز
بشـــكل كامـــل بأحـــدث التجهيـــزات والمعـــدات التـــي ت�تيـــح للنـــزالء ممارســـة أنـــواع
عديدة مـــن التماريـــ�ن الرياضية.

20

2020

3,000
غرفة

إضافة إلى ذلك ،يتوفر لدى الفندق قاعات
ع ــدة بــمــســاحــات مختلفة تــم تــحــديــثــهــا في
اآلونة األخرية تستخدم للمناسبات االجتماعية
بــمــخــتــلــف أن ــواع ــه ــا أو لــعــقــد االجــتــمــاعــات
ومناقشة األعمال.
ويــضــم الــفــنــدق أيــض ـ ًا الــعــديــد مــن المطاعم
والــمــقــاهــي الــمــعــروفــة والــعــالــمــيــة الــتــي
تقدم لنزالء الفندق وضيوفهم تجربة إقامة
متميزة.
يوفـــر فنـــدق إزدان بيئـــة عائليـــة بامتيـــاز،
حيـــث يمكـــن لألطفـــال قضـــاء أمتـــع األوقـــات
فـــي الملعـــب الخارجـــي أو الداخلـــي أو بركـــة
الســـباحة المصممـــة خصيص ًا لضمـــان راحتهم
وســـامتهم.
كمـــا يقـــع فنـــدق إزدان الخليـــج الغربـــي على
مســـافة قري�بـــة مـــن كورنيـــش الدوحـــة ،ممـــا
يتيـــح لضيوفـــه مـــن ســـهولة الوصـــول إلـــى
المرافـــق الحيويـــة فـــي منطقـــة الخليـــج
الغربـــي .كمـــا يحـــرص الفنـــدق علـــى تقديـــم
الخدمـــات التـــي تلبـــي متطلبـــات ضيوفـــه بما
يضمـــن لهـــم إقامـــة مريحـــة وهادئـــة.

2020
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تفاصيل ومرافق الفندق
بدءا من:
يشمل  3,000وحدة سكنية مختلفة األحجام واألنواع ً

غرف مفردة
غرف مزدوجة
أجنحة فندقية
ستوديوهات
شقق سكنية ت�ت�كون من (غرفة،غرفتني،ثالث غرف)
حمام سباحة أولمبي
حمام سباحة لألطفال
نادي صحي
مطعم الرثيا
المقهى الرياضي
منطقة األلعاب لألطفال
سوبر ماركت
مطاعم ومحالت مختلفة
أكرث من  1,200موقف سيارة

24

2020

25

2020

فندق إزدان باالس...
مقدمة

يتمتع إزدان باالس ذو الخمس نجوم بموقع إسرتاتيجي
على طري�ق الشمال وهو يمثل إضافة حيوية لخدمات
الفندقة الفاخرة في هذه المنطقة ،إضافة إلى قربه
من منشآت تعليمية كربى كمؤسسة قطر التعليمية
وجامعة قطر ،وكذلك مركز قطر الوطني للمؤتمرات،
مما يجعله ذا فائدة كبرية للسياح من رجــال األعمال
ووافدي قطر.
ويــ�وف ــر فــنــدق إزدان بـــاالس غــرفــا وأجــنــحــة متنوعة
ومــســاحــات مخصصة للمطاعم والــمــقــاهــي الفاخرة
لخدمة نزالئه ،أشهرها مطعم طليطلة.

26

2020
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2020

2020
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2020

2020

30

31
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فندق إزدان باالس

المميزات
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.

195

جناح ًا وغرفة

32

2020

تفاصيل ومرافق الفندق
يتضمــن الفنــدق  195جناح ـ ًا وغرفــة فخمــة مجهــزة بشــكل متميــز ومــن الطــراز الرفيــع ،ويشــمل جناح ـ ًا رئاســي ًا واحــد ًا
وجناحــن للعرائــس.

مركز أعمال مجهز بالكامل وصالة استقبال خاصة برجال األعمال.
 5قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة.
قاعة مناسبات بمساحة  1,905مرت مربع مع مدخل خاص.
مطاعم رائعة أشهرها مطعم طليطلة.
سبا يضم  11غرفة 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  350موقف ًا للسيارات.

2020
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إزدان مول الغرافة
يشــتهر إزدان مــول بكونــه الوجهــة المثلــى للتســوق والرتفيــه وقضــاء أمتــع
األوقــات فــي قطــر كمــا يعتــر مــن أكــر المراكــز التجاريــة التــي ُتعنــى بتعزيــ�ز
تغــر غــر
الهويــة والثقافــة القطريــة حيــث يســعى إزدان مــول إلــى إحــداث
ّ
مســبوق فــي قطــاع التجزئــة محليـ ًا وإقليميـ ًا مــن خــال توفــر تجربة تســوق رائدة
للــزوار وخاصــة األســر والعائــات .وبفضــل مرافقــه المبت�كــرة وخدماتــه المت�كاملــة،
يعــد إزدان مــول وجهــة اس ـت�ثنائية للــزوار الذيــن يســعون إلــى االســتمتاع بتجربــة
تجمــع بــن التســوق والرتفيــه واألنشــطة الت�ثقيفيــة فــي مــكان واحــد.

36

2020

64,694

مساحة المول

مبادرة الحلم األخضر  2022بإزدان مول
ويهــدف المــول إلــى تبنــي ممارســات صديقــة للبيئــة واعتمــاد خطــط تقــوم علــى مبــادئ التنميــة المســتدامة
والتشــجري والمحافظــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة مــن خــال مبــادرة "الحلــم األخضــر  "2022والــذي يهــدف إلــى
زراعــة  22مليــون شــجرة فــي أنحــاء قطــر بحلــول عــام  2022وذلــك دعمــ ًا ألهــداف رؤيــة قطــر الوطنيــة ،2030
فض ـاً عــن نشــر الوعــي البيئــي فــي المجتمــع مــن خــال الــورش واألنشــطة الت�ثقيفيــة ذات الصلــة.

نظرة عامة عن المول
اسم المجمع التجاري

إزدان مول الغرافة

الموقع

طري�ق الشمال ،منطقة الغرافة

مساحة المول (بالمرت المربع)

64,694

إجمالي المساحة القابلة للت�أجري (تقري�ب ًا)

 37,507مرت مربع

عدد الطوابق

3

عدد المحالت التجارية

204

عدد مواقف السيارات

2,108

تاري�خ االفت�تاح

 15أبري�ل 2013

المحالت الرئيسية  /ال ُكربى

كارفــور ،فــن فيــل ،بــاري غالــري ،نيوي�وركــر ،ســكاي آون ،بــول
مــارك

2020

37

تشجيع مستمر نحو األفضل
يســعى إزدان مــول باســتمرار إلــى الوفــاء بالتزاماتــه نحــو المجتمــع ،كونــه وجهــة عائليــة بامتيــاز ،حيــث قــام بتطويـ�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 ســوق ًا فريــدة تضــم مختلــف الثقافــات بمــا يجعــل مــن إزدان مــول
وجهــة اس ـت�ثنائية.
مســاحات الت�أجــر الرتوي�جيــة ،والتــي تلعــب دور ًا مهمــ ًا فــي توفــر فضــاء للعالمــات التجاريــة المشــهورة عالميــ ًا مــن كبــار
محــات العطــور (الكوســت ،جورجيــو أرمانــي ،دولتشــي أنــد غابانــا ،إســتي لــودر ،باكــو رابــان ،ســلفاتوري فرياغامــو ،كارولينــا
هرييــ�را ،فالنتينــو ).
وقــد تــم تعزيـ�ز تجربــة التســوق لــزوار المــول بمنحهــم إمكانيــة اســتخدام خدمــة  Wi-Fiفائقــة الســرعة ليظلــوا علــى اتصــال مــع
عائالتهــم وأصدقائهم.

38

2020

خطط مستقبلية

ســجل إزدان مــول الغرافــة أرقامــ ًا قياســية فــي
تقديــم خدمــات الرتفيــه والتســوق المتميــزة وســبل
الراحــة لــزواره مــن خــال توفــر مرافــق ممتــازة ينفرد
بهــا عــن مراكــز التســوق األخــرى فــي قطــر.
وقــد دأب المركــز علــى التنويــع فــي العالمــات
التجاريــة المقدمــة لمختلــف فئــات المســت�أجري�ن
وتعزيــ�ز مســتوى المنافــذ التجاريــة رغبــة منــه فــي
تلبيــة متطلبــات واحتياجــات زواره ،وبفضــل جهــوده
المبذولــة فــي تلبيــة تطلعــات ضيوفــه ،يحــرص إزدان

مــول الغرافــة علــى تحســن مرافقــه وتطوي�رهــا،
ُمحافظـ ًا بذلــك علــى مســتوى الخدمــة التــي يقدمهــا.
وعــاوة علــى ذلــك ،يركــز المــول مــن خــال الفعاليــات
التــي ينظمهــا علــى تعزيــ�ز وعــي الجمهــور بأهميــة
الحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال سلســلة مــن األنشــطة
التوعويــة والربامــج التعليميــة المجتمعيــة .كمــا
أنــه يصــب اهتمامــه وي�ركــز جهــوده مــن خــال تبنــي
التســوي�ق الرقمــي فيمــا يخــص حمالتــه الرتوي�جيــة
ا لمســتقبلية .

2020
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إزدان مول الوكرة
يعتــر إزدان مــول الوكــرة واحــد ًا مــن أحــدث المــوالت فــي منطقــة الجنــوب
ويســاهم فــي تقديــم جميــع الخدمــات العائليــة والرتفيهيــة لجميــع األســر
ويقــدم نظــرة جديــدة للتســوق بالمــوالت حيــث يتوفــر بــه العديــد مــن المطاعــم
والمقاهــي  ،إضافــة إلــى ســوبر ماركــت ومحــات األزيــاء النســائية ومالبــس
األطفــال والرجــال واألدوات المنزليــة والمفروشــات والخدمــات الصحيــة
والصيدليــات ومحــات الذهــب والمجوهــرات ،ممــا يوفــر الجــو العائلــي المت�كامــل
للتســوق بمشــاركة كــرى المجموعــات التجاريــة العالميــة مثــل :الشــايع،
أباريــ�ل ،المانــع ،كارفــور ،أرمــادا (متمثلــة فــي مــاركات العالميــة مثــل كارفــور)،
ماكدونالــدز ،ريفــا ،أمريــكان إي�جلــز ،بــاث أن بــودي ووركــس ،صيدليــة بووتــس ،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 ،دانــش.

40

2020

75,684

مساحة المول

نظرة عامة عن المول

اسم المجمع التجاري

إزدان مول الوكرة

الموقع

طري�ق الوكرة الرئيسي ،مقابل مستشفى الوكرة

مساحة المول (بالمرت المربع)

75,684

إجمالي المساحة القابلة للت�أجري (تقري�ب ًا)

 36,661مرت مربع

عدد الطوابق

2

عدد المحالت التجارية

171

عدد مواقف السيارات

1,572

تاري�خ االفت�تاح

 26ديسمرب 2016

المحالت الرئيسية  /ال ُكربى

كارفــور هايــر ماركــت ،فــان فيــل ،بــاري جالــري  ،آر آنــد بــي،
إتــش أنــد إم ،أمريــكان إي�جــل ،مذركــر ،ريفــا ،ال ســي وايكيكــي.

2020

41

إزدان مول الوكري

يقــع هــذا المــول فــي قلــب منطقــة الوكــر ،فقــد تــم اعتمــاد مفهــوم فريــد فــي
تصميــم إزدان مــول الوكــر ليكــون مركــز ًا حيويـ ًا للمدينــة يوفــر العديــد مــن منافــذ
التجزئــة ،والعيــادات ،وهايــر ماركــت ،وبنــك ،ومحــل غســيل المالبــس ،ومنفــذ
غســيل الســيارات وغريهــا مــن الخدمــات ،ونحــن علــى ثقــة مــن القــدرة علــى تلبيــة
احتياجــات وتوقعــات ضيوفنــا والســعي نحــو التميــز.

42

2020

53,368

مساحة المول

نظرة عامة عن المول
اسم المجمع التجاري

إزدان مول الوكري

الموقع

الوكري

مساحة المول (بالمرت المربع)

53,368

إجمالي المساحة القابلة للت�أجري (تقري�ب ًا)

 24,451مرت مربع

عدد الطوابق

2

عدد المحالت التجارية

123

عدد مواقف السيارات

427

تاري�خ االفت�تاح

 5سبتمرب 2016

المحالت الرئيسية  /ال ُكربى

جراند إكسربيس هايربماركت ،آليفيا الطبي

2020

43

المحفظة االست�ثمارية

تنتهــج مجموعــة إزدان القابضــة اســراتيجية شــاملة ترت�كــز

وقــــد كان لهــذه الرؤيةــــ واالستــــراتيجية بالــغ األثــر فــي

علــى مبــادئ التنــوع االســت�ثماري والدخــول فــي قطاعــات

تحقيــق نقلــة نوعيــة هائلــة انعكســت علــى األداء المالــي

مختلفــة ت�تميــز بالحيويــة واألهميــة لالقتصــاد القطــري مــن

للمجموعــة منــذ تحولهــا لمجموعــة قابضــة عــام  ،2012فقــد

أجــل تحقيــق غايــات النمــو االقتصــادي مــع تطبيــق التحــوط مــن

تمكنــت المجموعــة مــن تحقيــق االســتقرار فــي منحنــى األربــاح

أجــل تشــتيت المخاطــر التــي قــد تنتــج ت�أثــرات ســلبية حــال تركــز

الســنوي بمــا يحقــق مصالــح المســاهمني ويعــزز مــن مكانــة

النشــاط االســت�ثماري للمجموعــة فــي قطــاع واحــد فقــط.

إزدان باعتبارهــا واحــدة مــن المؤسســات الوطنيــة الرائــدة.

وانطالقــا مــن غايــات هــذه االســراتيجية ســعت المجموعــة
ً

كـــــــما كشــفت األحـــــداث الجاريــــــة التــي تشـــهدها المنطقـــــة

لت�كويــ�ن محفظــة اســت�ثمارية متنوعــة فــي قطاعــات الت�أمــن

صحــة تلــك االســراتيجية ومتانتهــا وبرهنــت علــى الصمــــود
َّ
فــــي وجـــــه الــتــحــديــــــات الـــتـــــي تــؤثــــــر عــلــــى الـمـنــــــــاخ

الماليــة وغريهــا مــن القطاعــات ،لتعزيــ�ز الوضــع االســت�ثماري

االســتـثـمـــاري.

الت�كافلــي واألمــن الغذائــي والصحــة والصريفــة والخدمــات
للمجموعــة ودعــم االقتصــاد الوطنــي ودفــع عجلــة التقــدم
فــي هــذه القطاعــات.
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عالقات المست�ثمري�ن
انطالقــا مــن رســالتها فــي التواصــل الب َّنــاء مــع المســاهمني والمس ـت�ثمري�ن والمجتمــع المالــي
تســعى مجموعــة إزدان القابضــة
ً
والهيئــات الرقابيــة إلــى إتاحــة كل المعلومــات الحيويــة المتعلقــة بســهم المجموعــة وصكهــا وأدائهــا االســت�ثماري والمالــي
تطبيقــا لمبــادئ الشــفافية واإلفصــاح.
وتيســر التعامــل
ً
كونــت المجموعــة فري ـ�ق عمــل يتمتــع بخــرة عريقــة فــي إدارة عالقــات المس ـت�ثمري�ن ويحمــل علــى عاتقــه المهــام
وفــي ســبيل ذلــكَّ ،
التاليــة:

1

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

2

4

1

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

3

ومن الخدمات التي يقدمها قسم عالقات المست�ثمري�ن:
توفــر مجموعــة تقاريــ�ر تحليليــة دوريــة حــول األداء
التشــغيلي والمالــي للمجموعــة.
2

اإلفصــاح عــن كــم كبــر مــن المعلومــات حــول مســتجدات

تحقيــق تقي�يــم صحيــح وشــفاف لســهم المجموعــة فــي

األعمــال واألخبــار الماليــة المهمــة وعــرض أســعار

األســواق الماليــة.

األســهم وغريهــا مــن المعلومــات الجوهريــة.

االستفــــــادة مــن وســـائــــل االتصــــــال الحديثــــــة لنقـــــل
المعلومــــات الصحيحــــة بصــورة فوريــة.

3

التعــاون الوثيــق مــع المحللــن الماليــ�ي مــن أجــل
تزويدهــم بالمعلومــات الماليــة وغــر الماليــة لتقي�يــم
أداء المجموعــة.
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الموارد البشرية  ..حرص دائم على التطوي�ر والت�أهيل
انطالق ـ ًا مــن حــرص المجموعــة الدائــم علــى التطوي ـ�ر للكــوادر

فــي جميــع العمليــات ومــن هنــا كان اهتمامنــا الدائــم فــي

البشــرية لديهــا وت�أهيلهــم لمختلــف المتغــرات .تعــد

تطويــ�ر خطــط وبرامــج مت�كاملــة للتعليــم والتدريــب والتطويــ�ر

اســراتيجية إزدان القابضــة فــي تنميــة رأس المــال البشــري

المســتمر مــن أجــل بنــاء فريـ�ق عمــل قــادر بجــدارة علــى تحقيــق

الركيــزة األساســية فــي تطويــ�ر أعمالنــا وأنشــطتنا اليوميــة

اإلنجــازات الطموحــة التــي تســعى إليهــا المجموعــة.
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الحصاد السنوي
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مجموعة إزدان القابضة راع ٍ لمؤتمر المسؤولية المجتمعية
حرصــت مجموعــة إزدان القابضــة علــى أن ت�كــون واحــدة مــن

ال ألهدافهــا فــي دعــم ورعايــة شــرائح
المؤتمــر اســت�كما ً

الشــركات الداعمــة والراعيــة لمؤتمــر المســؤولية االجتماعيــة

المجتمــع ،انســجام ًا مــع حرصهــا علــى توفــر آالف الوحــدات
الســكنية فــي مختلــف مناطــق الدولــة بأســعار مناســبة للفئــات

هــذا الحــدث المجتمعــي ت�أتــي انطالقــ ًا مــن إدراك “إزدان
القابضــة” بأهميــة هــذا النــوع مــن األنشــطة والفعاليــات فــي

المتوســطة ،وبمــا يســاهم فــي التخفيــف مــن أعبائهــم وهــو
رســخ مــن ركائــز مجموعــة إزدان القابضــة فــي نشــر ثقافــة
مــا ّ

تطويــ�ر المجتمــع ومــوارده البشــرية واإلنســانية ،وتعزيــ�ز

الت�كافــل االجتماعــي والرتابــط والرتاحــم وغريهــا مــن المعانــي

التنميــة المســتدامة فــي جميــع المجــاالت االجتماعيــة

الســامية التــي تخــدم كل أفــراد المجتمــع.

والصحيــة والتعليميــة والثقافيــة والرياضيــة والبيئيــة ،وكذلــك

ولمــا كانــت مجموعــة إزدان القابضــة حريصــة علــى دورهــا

ضمــن مســاعيها الفاعلــة فــي طــرح المبــادرات وتلبيــة العديــد

فــي المســؤولية المجتمعيــة وأهميتهــا فقــد حــازت علــى

مــن نــداءات الجهــات والمؤسســات التــي تعمــل فــي إطــار

جائــزة أفضــل مبــادرة فــي المســؤولية االجتماعيــة لقطــاع

المســؤولية االجتماعيــة ،حيــث تؤمــن “إزدان القابضــة” بــأن

اإلنشــاء والتطويــ�ر وذلــك علــى مســتوى دولــة قطــر ،ت�توي�جــ ًا
لمســاهماتها المجتمعيــة وأنشــطتها الخرييــة علــى كافــة

تميــز االقتصــاد القطــري الــذي يزخــر بالعديــد مــن المبــادرات
ّ

األصعــدة االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة والثقافيــة

اإلنســانية التــي تصــب فــي مصلحــة مختلــف شــرائح المجتمــع.

والرياضيــة والبيئيــة.

فــي دورتــه الســابعة ،ومســاهمة إزدان القابضــة فــي رعايــة

المســؤولية المجتمعيــة للقطــاع الخــاص تعــد مــن أهــم صــور

وجــاءت مشــاركة مجموعــة إزدان القابضــة فــي رعايــة فعاليــات

2020

49

“فوربس” تصنف مجموعة إزدان القابضة كأقوى شركة عقارية في قطر

احتلــت مجموعــة إزدان القابضــة المرتبة األولى كأقوى شــركة

كمــا يســاهم القطــاع الخــاص بقـ ٍ
ـوة فــي توفــر المعــروض الــازم

عقاريــة فــي دولــة قطــر ،ورابــع أقــوى شــركة فــي منطقــة

مــن الوحــدات العقاريــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد بالقطــاع ،ونمــت

الشــرق األوســط ،وذلــك ضمــن قائمــة مجلــة فوربــس ألقــوى

أعمــال شــركات القطــاع الخــاص بقـ ٍ
ـوة خــال الفــرة الماضيــة ،ممــا

ـركة عقاريــة مســاهمة عامــة فــي الشــرق األوســط ،حيــث
 50شـ ً

أدى إلــى نمــو قيمتهــا ،مشــرة إلــى أنــه مــن المنتظــر أن تشــهد

وفقــا
ذكــرت المجلــة االقتصاديــة العالميــة أن التصنيــف أجــري
ً

المنطقــة العديــد مــن األحــداث الضخمــة خــال الســنوات القليلــة

للقيمــة الســوقية للشــركات فــي  21أكتوبــر 2019م ،والتــي

المقبلــة ،والتــي مــن شــأنها تعزيــ�ز النظــرة اإليجابيــة لقطاعــي

بنــاء علــى حاصــل ضــرب إجمالــي عــدد األســهم
تــم احتســابها
ً

العقــارات والضيافــة.

للشــركة فــي ســعر اإلغــاق لذلــك اليــوم ،مشــرة إلــى أن

وتســاهم مجموعــة إزدان القابضــة فــي تلبيــة احتياجــات الســوق

«القطــاع العقــاري فــي الشــرق األوســط يرتبــط بشــكل وثيــق

العقاريــة القطريــة ،وطلبهــا المتزايــد علــى الوحــدات العقاريــة

بــاألداء االقتصــادي ،حيــث يعتــر أحــد المــاذات اآلمنــة لالسـت�ثمار

مــن خــال توفــر آالف الوحــدات الســكنية والتجاريــة والتــي ت�تــوزع

فــي الشــرق األوســط» ،وهــو مــا يعكــس المكانــة التــي ت�تبوأهــا

علــى مناطــق مختلفــة فــي الدوحــة والوكــرة والوكــر ،ممــا

«إزدان القابضــة» ككيــان اســت�ثماري يلعــب دور ًا محوريــ ًا فــي

يلعــب دور ًا حيوي ـ ًا فــي خلــق ســوق عقاريــة مزدهــرة فــي قطــر

عمليــة التنميــة االقتصاديــة ككل ،والقطــاع العقــاري علــى

عــن طري ـ�ق توفــر مســاكن مناســبة الت�كاليــف وتعزي ـ�ز مســتويات

وجــه التحديــد.

التنميــة الحضريــة ،ويثمــر بــدوره عــن تحقيــق أقصــى قــدر مــن

وأشــارت فوربــس إلــى أن مســاهمات القطــاع العقــاري ت�تزايــد

النمــو السـت�ثمارات الشــركة ومســاهميها فــي ظــل رؤيــة واضحة

يومــا تلــو اآلخــر فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول المنطقــة،
ً

ومحــددة.
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إزدان العقارية تدشن خطة تطوي�ر مت�كاملة للت�أجري

دشــنت شــركة إزدان العقاريــة خطــة مت�كاملــة لتطويــ�ر خدمــات
الت�أجــر بمجمعاتهــا ومشــروعاتها الســكنية ،وذلــك بالتزامــن مــع
إعــان الشــركة عــن حملــة تروي�جيــة غــر مســبوقة تشــمل شــهور
مميــزة علــى أســعار الوحــدات فــي العديــد
مجانيــة وتخفيضــات
ّ
مــن العقــارات الســكنية التابعــة للشــركة فــي قلــب الدوحــة
ومنطقتــي الوكــرة والوكــر ومشــروع واحــة إزدان ،مــن بينهــا
شــقق ســكنية مؤث�ثــة بالكامــل وغــر مؤث�ثــة بمســاحات متنوعــة.
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إطالق المرحلة الثانية من الحملة الرتوي�جية لـ “واحة إزدان”

أطلقـــت شـــركة إزدان العقاريـــة المرحلـــة الثانيـــة مـــن حملـــة

واالســـت�ثمارية ،وذلك بفعل مشـــروعات تطوي�ر الطرق والبنية

الت�أجـــر للوحدات الســـكنية والتجارية في “واحـــة إزدان” تزامن ًا
مـــع االحتفال بمناســـبة اليـــوم الوطني للدولة الـــذي يوافق

التحتيـــة التـــي تـــم تنفيذها حالي ًا فـــي مدينة الوكـــرة والوكري،
بالتـــوازي مـــع مشـــروع المـــرو “الريـــ�ل” ،ومشـــروعات الطرق

الثامـــن عشـــر مـــن ديســـمرب ،وقـــد شـــملت وحـــدات ســـكنية

التـــي تـــم افت�تاحهـــا أمـــام الحركـــة المروريـــة لخدمـــة مناطق

بمســـاحات متنوعة ومفروشـــة بالكامل إلـــى جانب ما يزيد عن

الوكـــرة والوكـــر والمشـــاف وربطهـــا بباقي مناطـــق الدولة،

وقدمت
 500وحـــدة تجاريـــة مختلفة قابلـــة للضم والتعديـــل، ،
ّ

كمشـــروع الطريـــ�ق المـــداري وطريـــ�ق مينـــاء حمـــد والطريـــ�ق

الحملـــة إي�جـــارات رائعـــة وتنافســـية علـــى الوحـــدات الســـكنية

الدائـــري الســـابع والجـــزء الجنوبي من طري�ق الدوحة الســـريع،

المختلفـــة إلـــى جانـــب العـــرض غـــر المســـبوق الـــذي تقدمـــه

ممـــا ســـاهم في زيـــادة النمو الســـكاني في تلـــك المناطق،

“واحـــة إزدان” لـــرواد األعمـــال المتوســـطة والصغـــرة ،مـــن

مؤكـــد ًا علـــى أن ذلك ســـيعزز الطلب علـــى الوحدات الســـكنية

أصحـــاب الحـــرف والمهـــن والتجـــار والمســـت�ثمري�ن والشـــركات،

المختلفـــة ،مما يشـــجع أيض ًا على االســـت�ثمار وخاصة بالنســـبة

حيـــث يحصـــل كل متعاقـــد جديـــد علـــى  15شـــهر ًا مجاني ًا.

للمشـــاريع التجاريـــة واألعمـــال الصغرية والمتوســـطة”.

وحـــول اإلضافـــة التـــي يمثلهـــا المشـــروع ،أكـــد الســـيد هاني
دبش نائـــب الرئيس التنفيذي للمجموعـــة أن واحة إزدان توفر
بيئـــة عمـــل وإقامـــة رائعة من خـــال الدمج بـــن آالف الوحدات
الســـكنية ومئـــات المنافذ التجاريـــة ،مما يشـــكل إضافة نوعية
وحيويـــة لمنطقـــة الوكـــر ،والتـــي باتـــت بفعل شـــبكة الطرق
الحديثـــة والســـريعة أقـــرب إلـــى الدوحـــة ،ممـــا يختصـــر وقـــت
القيـــادة للعديـــد مـــن المناطق الحيويـــة إلـــى  15دقيقة فقط،
إضافـــة إلـــى قربهـــا الشـــديد مـــن عـــدد كبـــر مـــن المناطـــق
التجاريـــة واالقتصاديـــة ،فأصبحـــت بذلك حلقة وصـــل مع مطار
حمـــد الدولـــي والمينـــاء الجديد ومدينـــة مســـيعيد التي تضم
عـــدد ًا مـــن المصانـــع والمنشـــآت الهامة.
وأضـــاف أن مناطـــق الوكـــرة والوكـــر تشـــهد نمـــو ًا متزايـــد ًا
فـــي عـــدد الســـكان ،وتطـــور ًا فـــي حجـــم األعمـــال التجاريـــة
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تطبيق اإلجراءات االحرتازية في مكاتب الت�أجري لمواجهة فريوس كورونا

واصلــت شــركة إزدان العقاريــة تطبيــق اإلجــراءات االحرتازيــة

مــن أجــل ضمــان صحــة وســامة جميــع عمالئهــا وموظفيهــا.

فــي المنشــآت والمكاتــب الخدميــة التابعــة لهــا ،حيــث طبقــت

كمــا حرصــت “إزدان العقاريــة” علــى تطبيــق المســافة اآلمنــة

الشــركة حزمــة مــن التدابــر فــي جميــع مكاتــب الت�أجــر التابعــة

ا عــن منــع الدخــول إلــى مكاتــب الت�أجــر
بــن المراجعــن ،فضــ ً

ال للجهــود واإلرشــادات التــي أعلنــت عنهــا
لهــا ،وذلــك اس ـت�كما ً

دون ارتــداء الكمامــة والقفــازات ،كذلــك توفــر الشــركة لجميــع

دولــة قطــر للحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا (كوفيــد،)19 -

الموظفــن المعقمــات الالزمــة للحفــاظ علــى ســامتهم علــى

وانطالق ـ ًا مــن المســؤولية المجتمعيــة التــي ت�تبناهــا الشــركة

مــدار ســاعات العمــل.
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حملة لتعقيم وتطهري إزدان مول والمجمعات السكنية بالوكرة

ســاهمت شــركة إزدان العقاريــة بالتعــاون مــع بلديــة الوكــرة

كبــر مــن العاملــن فــي إدارة الصيانــة بشــركة إزدان العقاريــة،

فــي تنظيــم حملــة لتعقيــم إزدان مــول ،ومجمعــات إزدان

انطالق ـ ًا مــن استشــعار الشــركة لمســؤوليتها تجــاه المجتمــع،

وقراهــا الســكنية فــي منطقــة الوكــرة ،وذلــك للحــد مــن انتشــار

والوقــوف إلــى جانــب جميــع مكوناتــه مــن مواطنــن

فــروس كورونــا المســتجد “كوفيــد –  ،”19مــن خــال المشــاركة

ومقيمــن للتغلــب علــى هــذه التحديــات المســتجدة ،كمــا

فــي جهــود تطهــر الطــرق والمرافــق العامــة والســكنية ،حيــث

حرصــت الشــركة علــى تنظيــم حملــة توعويــة علــى صفحــات

اشــتملت الحملــة علــى تعقيــم الطــرق الداخليــة لمجمعــات

التواصــل االجتماعــي تحــث مــن خاللهــا جميــع أفــراد المجتمــع

إزدان واألســوار ،إضافــة إلــى إزدان مــول داخليــ ًا وخارجيــ ًا
المعقــم.
باســتخدام معــدات لنشــر الــرزاز
ّ

علــى ضــرورة اتبــاع اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة ،والبقــاء

متخصــص ،وعــدد
وقــد شــارك فــي فعاليــات الحملــة فريــ�ق
ّ

فــي المنــازل للمســاهمة فــي الســيطرة علــى الفــروس فــي
القريــب العاجــل ،وعــودة الحيــاة لطبيعتهــا ،بــإذن اهلل.
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حملة للتربع بالدم في فندق إزدان
نظـــم فنـــدق إزدان أبـــراج الخليـــج الغربـــي حملة للتـــرع بالدم،
ّ

الفريـــ�ق الطبـــي تســـجيل المتربعـــن واإلجـــراءات الالزمة ،في

بالتعـــاون مـــع مركـــز التـــرع بالـــدم بمؤسســـة حمـــد الطبيـــة،

الوقت الذي أشـــرف فيـــه طاقم الفندق علـــى تنظيم صفوف

وذلـــك بمشـــاركة عـــدد كبـــر مـــن موظفـــي مجموعـــة إزدان

المتربعـــن ،وتشـــجيع الموظفـــن لإلقبـــال علـــى المشـــاركة.

القابضـــة وفنـــادق إزدان ونزالئهـــا ،حيـــث جـــاءت الحملـــة

وتعليقـــ ًا علـــى هـــذه المبـــادرة ،قالـــت إدارة الفنـــدق“ :إننـــا

انطالقـــ ًا مـــن استشـــعار الشـــركة لمســـؤوليتها المجتمعيـــة،

نؤمـــن بأهميـــة اإلســـهام اإليجابـــي فـــي ملـــف المســـؤولية

واســـراتيجيتها التـــي تضـــع ضمـــن أولوياتهـــا دائمـــ ًا دعـــم
المجتمـــع فـــي مواجهة مختلـــف التحديات ،وقـــد خصصت إدارة

التميز في
المجتمعيـــة وأال نقف بحدود نشـــاطنا وعملنا على
ّ
القطـــاع الفندقـــي فقط ،وبناء على هذا ،ســـعينا لبناء شـــراكة

الفنـــدق قاعـــة “الزورد” إلقامة الوحدة الخاصـــة بالتربع بالدم،

مجتمعيـــة قائمـــة على التعاون البناء مع مؤسســـة حمد لحث

وتوفري التســـهيالت الالزمة للطاقم الطبي التابع لمؤسســـة

موظفينـــا وبث التوعية بأهمية المشـــاركة فـــي التربع بالدم.

ا عـــن وســـائل الدعـــم اللوجســـتي الالزمـــة إلتمام
حمـــد ،فضـــ ً

ال مـــن الموظفـــن والنـــزالء؛ ممـــا يعكـــس
وقـــد لمســـنا إقبـــا ً

الحملـــة بنجاح.

استشـــعار ًا مـــن جميـــع المشـــاركني بالمســـؤولية المجتمعيـــة

كمـــا حـــرص القائمـــون علـــى الحملـــة علـــى ت�ثقيـــف المتربعني

واإليمـــان بقيـــم العمل اإلنســـاني والخـــري ،وســـوف نواصل

ا عـــن
وتوجيههـــم مـــن خـــال اإلرشـــادات والتعليمـــات فضـــ ً

تقديـــم الدعـــم لمجتمعنـــا لالرتقـــاء به نحـــو األفضل”.

توزيـــع األطعمـــة المخصصـــة لحـــاالت التـــرع بالـــدم ،وتولـــى
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متخصصة في مجال جودة األغذية وسالمتها
فندق إزدان الخليج الغربي يحصد شهادة
ّ

حصـ�د فنـ�دق إزدان – أبـ�راج الخليـ�ج الغربـ�ي شـ�هادة(  (�HAC

وقــد عمــل فنــدق إزدان علــى تطوي ـ�ر النظــام الداخلــي بشــكل

 )CPالعالميــة المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة

مت�كامــل حيــث جــري العمــل علــى تدقيــق الجــودة فــي مرحلتني؛

والمتخصصــة
ومنظمــة األمــم المتحــدة للغــذاء والزراعــة،
ّ

األولــى خــارج مقــر العمــل بالت�أكــد مــن امت�ثــال نظــام إدارة

فــي تحليــل المخاطــر وتحديــد النقــاط الحرجــة بمــا يضمــن

الجــودة لمتطلبــات معايـ�ي الجــودة العالميــة (آيــزو )ISO 22000

تطبيــق أعلــى معاي ـ�ي جــودة الغــذاء مــن خــال تحديــد األخطــار

ونظــام ( ،)HACCPوالثانيــة تدقيــق الجــودة الميدانــي لضمــان

التــي تهــدد ســامته؛ ســواء أكانــت بيولوجيــة أو كيميائيــة أو

تنفيــذ وتعزي ـ�ز األنظمــة المتطــورة وفــق مــا هــو مخطــط.

فيزيائيــة ،ومــن ثــم تحديــد النقــاط التــي يلــزم الســيطرة عليهــا
لضمــان ســامة المنتــج ،حيــث إن الشــهادة التي قدمتها شــركة

وبنــاء علــى نتائــج تدقيــق الجــودة الداخلــي تــم منــح الفنــدق
ً

شــهادة ( ،)HACCPوالتــي تضمــن تطبيــق أعلــى قــدر مــن

عالميــا فــي االختبــارات
( )Bureau Veritasالرائــدة والمعتمــدة
ً

معايــ�ي النظــام اإلداري الــذي يحكــم األنشــطة المختلفــة

والفحــص والشــهادات تعــد خطــوة مــن شــأنها أن تضمــن

بداخــل المنشــأة الغذائيــة ،والتح ّكــم بالمخاطــر التــي تؤثــر علــى

لجميــع عمــاء فنــادق إزدان االلتــزام بمعايــ�ي عالميــة فــي

ســامة الغــذاء مــن خــال تطبيــق برامــج المتطلبــات األساســية

نظافــة األطعمــة وجودتهــا فــي الوقــت الحالــي ،بــل والعمــل

المســتمر
وخطــط نظــام ( ،)HACCPوالعمــل علــى التطويــ�ر
ّ

علــى تطوي ـ�ر األنظمــة الداخليــة بشــكل متواصــل للحفــاظ علــى
ســامة قائمــة األطعمــة مســتقبالً.
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والتحديــث الممنهــج لنظــام إدارة ســامة الغــذاء.

متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة في إزدان مول
فعاليات
ّ

نظمـــت شـــركة إزدان مـــول سلســـلة متناغمـــة مـــن الفعاليات

بالفعاليـــات الرياضية تشـــجيعا وتحفيزا على ممارســـة الرياضة

فـــي اليـــوم الرياضـــي للدولـــة ،الـــذي وافـــق الثالثـــاء الحادي

واالســـتمتاع بهـــا خـــارج نطـــاق العمـــل ولكســـر نمـــط الحيـــاة

عشـــر من فربايـــر ،وذلك في إزدان مـــول الغرافة وإزدان مول

اليوميـــة ،وإشـــاعة روح التنافـــس فـــي األنشـــطة اإليجابيـــة

مساء ،انطالق ًا من
مســـاء حتى 9
الوكرة ،ابتداء من الســـاعة 6
ً
ً

وإبـــرازا الهتمامهـــا بصحـــة المجتمـــع وقاطنيـــه مـــن مختلـــف

حـــرص إزدان مـــول علـــى تعزي�ز ممارســـة الرياضة لـــدى زوارها

الفئـــات.

واعتبارهـــا نمـــط حيـــاة ،والتـــي شـــملت فعاليـــات لكـــرة القدم
ال عن إعـــداد مجموعة
والســـلة ورياضـــة الجولف والجـــري ،فض ً
متميـــزة من الهدايـــا لتوزيعها على األطفال المشـــاركني في
ّ
الفعاليـــات ،وإدراك ًا منهـــا بالدور المتعاظـــم للرياضة في بناء
إنســـان معافـــى يســـهم بقـــوة وفاعليـــة فـــي مســـرة البناء
والتطـــور والتنميـــة ،خاصـــة وأن الرياضـــة تعـــد أحد أهـــم ركائز
رؤيـــة قطر الوطنيـــة .2030
واســـتهدفت الفعاليات الرياضيـــة األطفال والعائـــات انطالق ًا
مـــن حـــرص إزدان مـــول علـــى المشـــاركة فـــي ترب�يـــة جيـــل من
النـــشء الـــذي يحـــرص علـــى ممارســـة الرياضـــة ،ويتخـــذ منهـــا
أســـلوب حيـــاة ،وكذلـــك حـــث األســـر علـــى المشـــاركة فـــي
الفعاليـــات الرياضيـــة ،خاصـــة وأن دولة قطر تعـــد األولى في
كرســـت يوم ًا رســـمي ًا
العالـــم في هـــذا المضمـــار ،فهي التي ّ
بقـــوة لدى مختلف مؤسســـاتها.
لممارســـة الرياضـــة وتدعمه
ّ
وشـــدد ممثلون عن إزدان مول أنـــه بوصفه أحد أهم الموالت
ّ
فـــي دولة قطر فإنه يهتم بالتفاعل مع المناســـبات الرياضية
كافـــة ويســـاهم فـــي دعـــم توجهـــات الدولـــة فـــي ت�أســـيس
مجتمـــع صحي عمـــاده المواطـــن المعافى بدنيـــا الذي ينهض
بالدولـــة مـــن خـــال إنتاجـــه وعطائـــه لبنـــاء حاضـــر ومســـتقبل
مشـــرفني لقطـــر ،إضافة إلـــى ت�كريس كل ما يملكـــه المول من
إمكانيـــات ومنشـــآت لخدمة المواطنـــن والمقيمني.
ويتبنـــى إزدان مـــول هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار اهتمامـــه
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فنادق إزدان تنجح في الحصول على شهادة اعتماد برنامج قطر نظيفة
نجحــت سلســلة فنــادق إزدان الممثلــة فــي فندقــي إزدان

مــن جانبهــا أكــدت إدارة فنــدق إزدان بــاالس علــى اتخــاذ كافــة

أبــراج الخليــج الغربــي وفنــدق إزدان بــاالس – ذو الخمــس

التدابــر التــي تضمــن التعقيــم الكامــل لجميــع غــرف الفنــدق

نجــوم – فــي الحصــول علــى شــهادة برنامــج “قطــر نظيفــة-

ومرافقــه ،ممــا يغمــر النــزالء باالســتمتاع فــي جــو عــام مــن

 ”Qatar Cleanالمعتمــد مــن قبــل المجلــس الوطنــي للســياحة

ا عــن تســخري وســائل الت�كنولوجيــا
الطمأنينــة والرفاهيــة ،فض ـ ً

ووزارة الصحــة العامــة ،حيــث يهــدف الربنامــج للحفــاظ علــى

الحديثــة فــي خدمــة الــزوار لتحقيــق أقصــى درجــات األمــان فــي

ســامة نــزالء الفنــادق والعاملــن بهــا ،كمــا يحــدد مواصفــات

ظــل الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي بــن النــزالء.

ومعايــ�ي

المــواد

المســتخدمة

للتعقيــم

واإلجــراءات

واإلرشــادات الواجــب اتباعهــا عنــد إجــراء التعقيــم ،فقــد عملــت
إدارة فنــادق إزدان علــى تفعيــل جميــع اإلرشــادات التــي ينــص
عليهــا الربنامــج والتــي تشــمل تدريــب الموظفــن والعاملــن
علــى إجــراء عمليــات التعقيــم للمرافــق بشــكل يومــي،
واســتخدام المطهــرات فــي جميــع الغــرف ،وأنظمــة ت�كي�يــف
والخزانــات ،ودورات الميــاه ،باإلضافــة
الهــواء ،والمعــدات،
ّ
إلــى ضمــان التعقيــم المكثــف للمناطــق التــي يتــم فيهــا
االلتقــاء والتواصــل مــع الضيــوف الســيما ردهــات االســتقبال،
واألماكــن المشــركة األخــرى.
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تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة لعام 2020م

البيانات المالية
لمجموعــة إزدان القابضــة لعــام 2020

تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة لعام 2020م

63

تقري�ر مدقق الحسابات المستقل
إلــى حضــرات الســادة مســاهمي مجموعــة إزدان القابضــة ش.م.ع.ق
الدوحة ،دولة قطر
تقري�ر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لمجموعة إزدان القابضة ش.م.ع.ق («الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا
بـ «المجموعة») والتي ت�ت�كون من بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمرب  2020وبيانات الربح أو الخسارة الموحد
والدخل الشامل اآلخر الموحد والتغريات في حقوق الملكية الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك
التاري�خ واإليضاحات ،التي تشتمل على السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسريية األخرى .على النحو المبني في
الصفحات من  13إلى . 76
برأينا ،فإن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة الجوانب الجوهرية ،المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31ديسمرب  2020وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاري�خ
وفق ًا للمعاي�ي الدولية للتقاري�ر المالية.

أساس الرأي

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

إن أمور التدقيق األساسية وفقا لحكمنا المهني هي تلك األمور التي كان لها األهمية القصوى في أعمال التدقيق التي
قمنا بها للبيانات المالية الموحدة للفرتة 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 ( 2د) (3 ،و)  9 ،و 28حول البيانات المالية الموحدة
وصف أمر التدقيق األساسي

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيق

تقي�يم االست�ثمارات العقارية
• لقــد تــم الرتكيــز علــى هــذا الجانــب حيــث أن االســت�ثمارات
العقاريــة بلغــت فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد  44,512,585ألــف
ريــال قطــري ( 43,933,362 : 2019ألــف ريــال قطــري) وهــي تمثــل
 )91% : 2019( 90%مــن إجمالــي الموجــودات والمقاســة بالقميــة
العادلــة.
• نظــرا الســتخدام اﻷﺣﮐﺎم واﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﮭﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾ�ﯾم االســت�ثمارات العقاريــة ،ﯾﻌﺗﺑر ذﻟك أﺣد األمــور
األساســية ﻟﻟتدقيــق.

تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا فــي هــذا الجانــب ،مــن بــن أمــور أخــرى مــا
يلــي:
• تقي�يم حيادية وكفاءة ومهارات وموضوعية المقيم الخارجي للمجموعة؛
• مطابقــة معلومــات العقــارات الــواردة فــي تقريـ�ر التقي�يــم بت�تبــع عينــة مــن المدخــات
علــى ســجالت العقــارات ذات الصلــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة؛
• إشراك مقيمينا المتخصصني للمساعدة في المواضيع التالية:
 تقي�يــم مــدى توافــق أســاس التقي�يــم ومــدى مالءمــة المنهــج المســتخدم اســتناداإلــى ممارســات التقي�يــم المقبولــة عمومــا .
 تقي�يــم مــدى مالءمــة االفرتاضــات المطبقــة علــى المدخــات الرئيســية مثــل التدفقــاتالنقديــة الســنوية  ،وأســعار الســوق  ،وت�كاليــف التشــغيل  ،ومعــدالت نمــو القيمــة
النهائيــة ومتوســط الت�كلفــة المرجــح لــرأس المــال (معــدل الخصــم)  ،والتــي تضمنــت
ـاء
مقارنــة هــذه المدخــات بالبيانــات المســتمدة مــن الخــارج
ً
وأيضــا تقي�يماتنــا الخاصــة بنـ ً
علــى معرفتنــا بالمجموعــة والســوق.
• تقي�يــم مــدى كفايــة إفصاحــات المجموعــة بالبيانــات الماليــة الموحــدة فيمــا يتعلــق
بتقي�يــم االفرتاضــات واألحــكام الرئيســية للتقي�يــم.

معلومات أخرى

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

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفق ًا للمعاي�ي الدولية للتقاري�ر المالية
وعن أنظمة الرقابة الداخلية التي يحدد مجلس اإلدارة أنها ضرورية للتمكن من إعداد البيانات المالية الموحدة الخالية من أية
معلومات جوهرية خاطئة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإن مجلس اإلدارة مسؤول عن تقي�يم مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا
لمبدأ االستمرارية ،واإلفصاح ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام 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.

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنا هي الحصول على ت�أكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت
ناتجة عن غش أو خطأ ،وإصدار تقري�ر مدقق الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن الت�أكيد المعقول هو ت�أكيد على مستوى عال ،ولكن
ال يضمن أن عملية التدقيق التي ت�تم وفقا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ست�كشف دائما عن أخطاء جوهرية عندما ت�كون موجودة.
يمكن أن تنشأ األخطاء عن غش أو خطأ ،وتعترب هامة إذا كان من الممكن ،بشكل فردي أو جماعي ،أن يتوقع بشكل معقول أن
تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية الموحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا للمعاي�ي الدولية للتدقيق ،فإننا نمارس حكما مهنيا ونبقى على الشكوك المهنية في جميع
أعمال التدقيق .كما إننا نقوم بـ:
تحديد وتقي�يم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ ،وتصميم وتنفيذ
إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لت�كوي�ن أساس لرأينا .إن خطر عدم
اكتشاف أية أخطاء جوهرية ناتجة عن غش هو أعلى من تلك الناتجة عن خطأ ،نظرا ألن الغش قد ينطوي على تدليس وتزوي�ر،
أو حذف متعمد أو محاوالت تشويه ،أو تجاوز للرقابة الداخلية.
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،
ولكن ليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.
تقي�يم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات الصلة التي اتخذها
مجلس اإلدارة.
إبداء نتيجة حول مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،واستنادا إلى أدلة التدقيق التي
يتم الحصول عليها ،ما إذا كانت هناك شكوكا جوهرية ذات صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن ت�ثري شكوكا كبرية حول مقدرة
المجموعة على مواصلة أعمالها وفقا لمبدأ االستمرارية .إذا توصلنا إلى أن هناك شكوكا جوهرية ،فإننا مطالبون بلفت
االنتباه في تقري�ر مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة ،أو إذا كان اإلفصاح عن
هذه المعلومات غري كافي ،بتعديل رأينا .إن النتائج التي توصلنا إليها تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها 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.
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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 اإلجراءات
المتبعة للحد من التهديدات أو تطبيق الضمانات.
من األمور التي تم تقديمها لمجلس اإلدارة ،نحدد تلك األمور التي كانت لها األهمية القصوى في تدقيق البيانات المالية
الموحدة للسنة للفرتة الحالية ،وبالتالي فهي أمور التدقيق الرئيسية .نحن نصف هذه األمور في تقري�ر مدقق الحسابات ما
لم يحول قانون أو الئحة دون الكشف العلني عن أمر أو عندما نقرر ،في حاالت نادرة جدا ،عدم اإليضاح عن أمر ما في تقري�رنا
نظرا لآلثار السلبية التي قد تنجم عن القيام بذلك والتي قد يتوقع بشكل معقول أن ترجح على المصلحة العامة في حالة
ورودها في التقري�ر.

تقري�ر عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي اعتربنا أنها ضرورية ألغراض التدقيق .تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية
منتظمة وت�تفق بياناتها المالية الموحدة مع تلك السجالت .كما أنه قد تم إجراء الجرد الفعلي للمخزون وفقا لألصول المرعية.
لقد قرأنا تقري�ر مجلس اإلدارة والذي سوف يعرض ضمن التقري�ر السنوي وت�تفق المعلومات المالية الواردة فيه مع دفاتر
وسجالت المجموعة .لم يرد إلى علمنا وقوع أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم  11لسنة  2015أو
لبنود النظام األساسي للشركة وتعديالته خالل السنة يمكن أن يكون لها أثر جوهري سلبي على بيان المركز المالي الموحد
للمجموعة أو أدائها كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمرب .2020

 15مارس 2021

يعقوب حبيقة

الدوحة

كي بي أم جي

دولة قطر

سجل مراقبي الحسابات القطري رقم ()289
مرخص من قبل هيئة قطر لألسواق المالية
ترخيص مدقق خارجي رقم ()120153

2020
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بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمرب 2020

2020

2019

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

650,311

59,289

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

124,898

315,188

9,745

26,221

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,549,407

2,259,524

شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع

816,653

834,173

است�ثمارات عقارية

44,512,585

43,933,362

ممتلكات ومعدات

734,202

765,979

49,397,801

48,193,736

المخزون

إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات
ذمم دائنة أورصدة دائنة أخرى

2,605,258

2,424,557

صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

14,760,938

14,365,348

إجمالي المطلوبات

17,366,196

16,789,905

حقوق الملكية
26,524,967

26,524,967

رأس المال
احتياطي قانوني

1,681,776

1,646,982

احتياطي القيمة العادلة

882,152

591,918

احتياطي إعادة تقي�يم عمالت أجنبية

()1,784

()247

أرباح مدورة

3,223,486

2,919,245

حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

32,310,597

31,682,865

مساهمات غري مسيطرة

()278,992

()279,034

إجمالي حقوق الملكية

32,031,605

31,403,831

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

49,397,801

48,193,736

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاري�خ  15مارس 2021
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بيان الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2020

2020

2019

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

1,177,397

1,266,536

70,090

103,728

المصاريف التشغيلية

()252,579

()246,088

األرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية

994,908

1,124,176

93,205

122,416

-

58,182

26,801

57,127

1,114,914

1,361,901

-

()100,014

33,699

61,197

ت�كاليف التموي�ل

()652,436

()898,637

مصاريف عمومية وإدارية

()80,856

()69,263

إهالك ممتلكات ومعدات

()32,796

()33,981

خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى  -صافي

()21,374

()3,696

(خسارة)  /ربح من صرف العمالت األجنبية

()13,168

739

ربح السنة

347,983

318,246

إي�رادات إي�جارات
إي�رادات تشغيلية أخرى

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
صافي أرباح من بيع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
الحصة من نتائج في شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وشركة المشروع
صافي الربح التشغيلي

خسارة من التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية
إي�رادات أخرى

موزع على:
مالكي الشركة
مساهمات غري مسيطرة

347,941
42
347,983

العائد األساسي والمخفف للسهم

0.013

309,292
8,954
318,246

0.012

2020
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بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2020

ربح السنة

2020

2019

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

347,983

318,246

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

289,883

()10,950

144

511

290,027

()10,439

البنود التي قد يعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة:
الجزء الفعال من التغريات في القيمة العادلة-تحوطات التدفق النقدي
فروق تحوي�ل عمالت أجنبية -عمليات أجنبية

-

()10,844

()1,537

()2,074

(الخسارة)  /الدخل الشامل اآلخر للسنة

288,490

()23,357

إجمالي الدخل الشامل للسنة

636,473

294,889

موزع على:
مالكي الشركة
مساهمات غري مسيطرة
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2020

636,431

285,935

42

8,954

636,473

294,889

بيان التغريات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2020

حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

ألف ريال قطري

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
إعادة تقي�يم
عمالت أجنبية

أرباح مدورة

اإلجمالي

مساهمات
غري مسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية

26,524,967

1,646,982

591,918

()247

2,919,245

31,682,865

()279,034

31,403,831

صافي ربح السنة

-

-

-

-

347,941

347,941

42

347,983

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

290,027

()1,537

-

288,490

-

288,490

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

-

-

290,027

()1,537

347,941

636,431

42

636,473

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

-

المحول الي االحتياطي
القانوني

-

المحول الي صندوق
دعم األنشطة االجتماعية
والرياضية

الرصيد في  1يناير 2020

الرصيد في  31ديسمرب
2020

207

-

()207

-

-

-

-

-

-

()34,794

-

-

-

-

-

-

-

()8,699

()8,699

-

()8,699

26,524,967

1,681,776

882,152

()1,784

3,223,486

()278,992

32,031,605

34,794

32,310,597

حقوق الملكية منسوبة لمالكي الشركة

ألف ريال قطري

رأس المال

احتياطي
قانوني

احتياطي
القيمة
العادلة

احتياطي
إعادة تقي�يم
عمالت أجنبية

أرباح مدورة

اإلجمالي

مساهمات
غري مسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية

26,524,967

1,616,053

719,779

1,827

2,542,036

31,404,662

()287,988

31,116,674

صافي ربح السنة

-

-

-

-

309,292

309,292

8,954

318,246

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

()21,283

()2,074

-

()23,357

-

()23,357

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

-

-

()21,283

()2,074

309,292

285,935

8,954

294,889

الرصيد في  1يناير 2019

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

-

-

()106,578

-

106,578

-

-

-

المحول الي االحتياطي
القانوني

-

30,929

-

-

()30,929

-

-

-

المحول الي صندوق
دعم األنشطة االجتماعية
والرياضية

-

-

-

-

()7,732

()7,732

-

()7,732

الرصيد في  31ديسمرب 2019

26,524,967

1,646,982

591,918

()247

2,919,245

31,682,865

()279,034

31,403,831

2020

71

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمرب 2020

2020

2019

الف ريال قطري

الف ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
347,983

ربح السنة

318,246

تعديالت لـ:
-

100,014

خسارة من التغري في القيمة العادلة لالست�ثمارات العقارية
توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

()93,205

()122,416

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

()26,801

()57,127

إهالك ممتلكات ومعدات

32,796

33,981

خسائر االنخفاض في قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

23,273

10,599

3,157

3,302

عكس مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة
مقدما

()1,899

()6,903

مصروف تشغيلي تم االعرتاف به من استخدام معدات تشغيلية صغرية

13,969

-

عكس مخصص عام

-

()10,920

تنازل عن مستحقات إلى طرف ذي عالقة ()1

-

()35,400

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

-

()58,182

ربح على حسابات البنوك اإلسالمية

()6,856

()178

ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

()127

()4,796

735,434

862,653

17,100

35,984

()100,098

-

944,726

1,068,857

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفني

ت�كاليف تموي�ل
التغري في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية الغري فعالة
صافي ربح من تعديالت تسهيالت تموي�ل إسالمية

التغريات في:
143,413

122,574

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى ()2

2,507

1,840

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى ()3

()174,188

1,011,491

النقد الناتج من أنشطة التشغيل

916,458

2,204,762

()537

()19,714

915,921

2,185,048

المخزون

مكافأة نهاية خدمة الموظفني المدفوعة
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
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2020

2019

الف ريال قطري

الف ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة االست�ثمار
()1,031

()2,364

مدفوعات لشراء ممتلكات ومعدات

()146,145

()385,420

مدفوعات لشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

()864

-

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

864

12

متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

139

4,841

137,662

197,855

أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة

6,856

178

صافي الحركة في حسابات بنكية مقيدة

2,628

()3,578

است�ثمارات في ودائع بنكية

()36,415

-

صافي المستخدم في أنشطة االست�ثمار

()36,306

()188,476

مدفوعات لتطوي�ر است�ثمارات عقارية

توزيع أرباح مستلمة

التدفقات النقدية من أنشطة التموي�ل
متحصالت من صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

2,284,891

-

مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تموي�ل إسالمية

()2,513,211

()1,987,601

توزيعات أرباح مدفوعة

()60,962

()40,797

ت�كاليف رسوم إدارية للتموي�ل مدفوعة

()28,526

68,790

التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التموي�ل

()317,808

()1,959,608

صافي الزيادة في نقد وأرصدة لدى البنوك

561,807

36,964

صافي التغري في العمالت األجنبية

()4,572

()4,815

نقد وأرصدة لدى البنوك في  1يناير

54,086

21,937

نقد وأرصدة لدى البنوك في  31ديسمرب

611,321

54,086
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