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مجموعة إزدان القابضة
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كلمة سعادة رئيس مجلس اإلدارة

األخوة المساهمني الكرام 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 

باألصالة عن نفسي ونيابة عن األخوة أعضاء مجلس اإلدارة، 

إزدان  لمجموعة  السنوي  التقري�ر  لكم  أقــدم  أن  يسعدني 

القابضة لعام 2021م.

حيث يوضح تقري�ر البيانات المالية لمجموعة إزدان القابضة 

عن عام 2021م، تحقيق أرباح صافية قدرها 61.11 مليون  ريال 

قطرًيا،  ريااًل   0.002 السهم  على  العائد  سجَّل  فيما  قطري، 

ريال  مليون   1,443 قدرها   ــ�رادات  إيـ المجموعة  سجلت  كما 

قطري.

أحــداث  من  يحمله  بما  است�ثنائي  عــام  مشارف  على  ونحن 

الشرق  منطقة  في  األولــى  للمرة  تنظم  عالمية  رياضية 

على  انعكاسات  مــن  لذلك  ومــا  العربي،  والعالم  األوســـط 

عــالوة  واإلقــلــيــمــيــة،  المحلية  واألســــواق  االســتــ�ثــمــار  بيئة 

جيوسياسية،  وتقلبات  تغّيات  من  العالم  يشهده  ما  على 

العالم  اقتصادات  مختلف  على  وخيمة  بظالل  ألقت  والتي 

والمنطقة بما لها من ت�أثيات غي إي�جابية.  

1 2021

وفي ضوء تلك المتغيات فإننا نسخر جهودنا من أجل تعظيم 

است�ثماراتنا وتحقيق أعلى العوائد في إطار من العمل على 

لدورنا  مواصلتنا  يضمن  بما  واسرتاتيجياتنا  أدواتنا  تطوي�ر 

المسرتشدة  المستدامة  التنمية  خطط  دعم  في  الحيوي 

بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو/ الشيخ تميم بن حمد 

وكذلك  ورعــاه،  اهلل  حفظه   – المفدى  البالد  أمــي  ثاني  آل 

الدعم غي المحدود لمسية التطور والنمو التي ساهمت 

في استقرار القطاعات االست�ثمارية واإلنتاجية في البالد. 

في الختام نجدد تقديرنا للسادة المساهمني على دعمهم، 

لجميع  الشكر  نقدم  كذلك  ثقتهم،  على  الكرام  ولعمالئنا 

العاملني في المجموعة والذين كان هذا األداء الطيب ثمرة 

لجهودهم وإخالصهم وتفانيهم في العمل.

واهلل ولي التوفيق... 

د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة
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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 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 ثاني

شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري،                                        

ويمثلها الشيخ/ محمد بن ثاني عبداهلل آل ثاني 

شركة سراج الدوحة للتجارة والمقاوالت،                                                                                

ويمثلها الشيخ/ خليفة بن ثاني عبداهلل آل ثاني 

السيد/ وليد أحمد إبراهيم السعدي - مستقل

السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة  - مستقل
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في هـــذا العام الذي يعد عامًا اســـت�ثنائيا 

بمـــا يحمله لدولة قطر من أحداث عالمية 

تحدث للمرة األولى في منطقة الشـــرق 

األوســـط والعالـــم العربـــي، حيـــث تنظـــم 

العالـــم،  الرياضيـــة األبـــرز فـــي  البطولـــة 

ت�تطلـــع  القابضـــة  إزدان  مجموعـــة  فـــإن 

خـــالل تلـــك المرحلـــة األهـــم واألبـــرز في 

تاريخهـــا الحافل باإلنجـــازات إلى أن تضيف 

إلى مســـيتها خطوة أخـــرى في خطوات 

نجاحهـــا المســـتمرة كشـــريك فاعـــل فـــي 

نهضـــة دولـــة قطـــر ورفعتها. 

مـــدار  علـــى  المجموعـــة  عكســـت  فقـــد 

رحلتهـــا التي امتدت ألكرث من ســـتني عاًما 

صـــورة دولة قطر فـــي تطورها ونموها، 

حيـــث تعـــود جـــذور المجموعـــة إلـــى عام 

1960م، عندمـــا ت�أسســـت كشـــركة فرديـــة 

باســـم مؤسســـها ســـعادة الشـــيخ ثانـــي 

بمراحـــل  ومـــرت  ثانـــي،  آل  اهلل  عبـــد  بـــن 

عديـــدة أبرزهـــا تغيـــ�ي مســـماها إلـــى أن 

أصبحـــت شـــركة مســـاهمة عامـــة.

وكنتيجـــة طبيعيـــة لحجـــم اإلنجـــازات التي 

حققتهـــا المجموعـــة فقـــد لفتـــت أنظـــار 

واألعمـــال  المـــال  ألســـواق  المتابعـــني 

والعالمـــي،  المحلـــي  الصعيديـــن  علـــى 

وقـــد ظهـــر ذلـــك خـــالل الجوائـــز العديدة 

التـــي حصدتهـــا المجموعـــة خـــالل رحلتها 

الطويلـــة مـــن بينهـــا جوائز متعـــددة في 

طليعـــة  فـــي  كونهـــا  العقـــاري  القطـــاع 

الشـــركات في المنطقة برأس مال مصدر 

قـــدره 26.5 مليـــار ريال قطـــري، فضاًل عن 

جائـــزة إنجاز الحياة التي حصدها مؤســـس 

المجموعـــة، حيـــث قالـــت عنـــه مؤسســـة 

أرنســـت وي�ونـــغ  “إنهـــا تفتخـــر بـــأن تقـــدم 

إلـــى ســـعادة الشـــيخ ثانـــي بـــن عبـــداهلل 

آل ثانـــي جائـــزة إنجـــاز الحياة لمســـاهمته 

فـــي تطويـــ�ر القطاع العقـــاري واالقتصاد 

بشـــكل عام فـــي دولـــة قطر علـــى مدى 

الســـنوات الماضيـــة”.

وتســـت�ثمر المجموعة فـــي قطاعات عدة 

إال أن قطـــاع التطويـــ�ر العقـــاري يعـــد حجر 

االســـت�ثمارية  أنشـــطتها  فـــي  األســـاس 

حيث ساهمت مشـــروعاتها السكنية في 

إنعـــاش قطـــاع العقارات بشـــكل كبـــي لما 

توفـــره من وحدات ســـكنية مزودة بجميع 

الخدمات وأســـعار فـــي متنـــاول الجميع .

مجموعة إزدان القابضة
ت�تطلع إلى مرحلة مشرقة في تاريخها 

الحافل باإلنجازات 
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مواصلـــة  إلـــى  القابضـــة  إزدان  مجموعـــة  فـــي  نتطلـــع 

وأن  والمنطقـــة  قطـــر  فـــي  رائـــدة  كمؤسســـة  مكانتنـــا 

نســـت�ثمر فـــي ت�أســـيس مشـــروعات تحظـــى بالمتانـــة والقـــوة 

الشـــاملة لقطـــر 2030. الوطنيـــة  التنميـــة  مـــع رؤيـــة   تماشـــًيا 

علـــى  تعمـــل  وعصريـــة  مدروســـة  اســـرتاتيجيات  نطبـــق  نحـــن 

االســـتفادة مـــن متغـــيات الســـوق وتنامـــي احتياجات الســـوق 

المحلي بما يفيد الشـــركاء والعمالء والمســـت�ثمري�ن في تحقيق 

مواصلـــة  إلـــى  بـــدأٍب  ونســـعى  القطـــري.  المجتمـــع  رفاهيـــة 

ريادتنـــا فـــي ســـوق العقارات في قطـــر وأن نكـــون الخيار األول 

للمســـت�أجري�ن الذيـــن يبحثـــون عـــن أعلـــى معايـــ�ي الجـــودة فـــي 

الخدمـــات بأفضـــل األســـعار، فـــي مختلـــف القطاعـــات الســـكنية 

والتجاريـــة والفندقيـــة وغيهـــا.

ت�تبنـــى مجموعـــة إزدان القابضـــة اســـرتاتيجية فعالـــة وبعيـــدة 
النظـــر تركز اســـت�ثماراتها في مجـــال التطوي�ر العقـــاري باعتباره 
قطاًعا مســـتداًما وحيوًيا يســـاهم في دعـــم االقتصاد الوطني. 
وتســـي اســـرتاتيجيتها وفق مبـــادئ الرؤية الوطنيـــة 2030 في 

تحقيـــق التنميـــة االقتصادية والتنميـــة االجتماعية.

- تعمـــل مجموعـــة إزدان القابضـــة علـــى التخطيط للمشـــروعات 
الضخمـــة وتنفيذهـــا فـــي القطـــاع العقـــاري مـــن أجـــل تحقيـــق 
ســـوق عقاريـــة مزدهـــرة فـــي قطـــر عن طريـــ�ق توفي مســـاكن 
مناســـبة الت�كاليـــف وتعزي�ز مســـتويات التنميـــة الحضارية والتي 
يتـــم إنجاز بعضها بالشـــراكة مع مجموعة صـــك القابضة لتطوي�ر 
األراضـــي المملوكـــة للمجموعـــة بمـــا يثمـــر عن تحقيـــق أقصى 
قدر من الربحية للمســـاهمني في الشـــركة بتبني رؤية واضحة 

ومحددة.

- تعزيـــ�ز المحفظـــة االســـت�ثمارية فـــي القطاعـــات الحيويـــة، وال 
بنطـــاق  الصلـــة  ذات  والمشـــروعات  العقـــاري  القطـــاع  ســـيما 

القطـــاع العقـــاري وفرصـــه وآفاقـــه.

- اغتنـــام الفـــرص في مجـــال التطويـــ�ر العقـــاري محلًيـــا وخارجًيا 
مـــن خـــالل توفي وحـــدات متعـــددة األغـــراض وعقـــارات بأســـعار 

معقولـــة )ســـكنية - تجاريـــة - خدميـــة(.

- التحلـــي بالمرونـــة واالســـتجابة اإليجابيـــة الحتياجـــات الســـوق 
القطـــري، بما يســـاهم فـــي تحقيـــق الرؤيـــة الوطنيـــة للتنمية 

2030 بمشـــروعات مجزيـــة مخطـــط لهـــا جيًدا.

- تعزيـــ�ز دور مجموعـــة إزدان القابضـــة فـــي مجال المســـؤولية 
بالقضايـــا  الوعـــي  مســـتوى  ورفـــع  للشـــركات  االجتماعيـــة 

واالجتماعيـــة. اإلنســـانية 

ت�تبناهـــا المجموعـــة  التـــي  الريادة فـــي كافـــة المشـــروعات   -
وبمـــا يحقق فـــي  النهايـــة مصلحـــة المجتمـــع والمســـاهمني. 

 - المســـؤولية االجتمــاعية بهدف الحفـــــاظ علـــى حــــــالة الرتابط 
بـــني المجموعـــة والمجتمـــع، والحفـــاظ علـــى الـــرتاث والهويـــة 

القطريـــة وتعزي�زها فـــي نفوس أبنـــاء المجتمـــع القطري.  

- االبتـــ�كار والمبادرة فـــي طرح األفـــكار والمشـــاريع والمبادرات 
انطالقـــا مـــن رغبتنـــا فـــي تطويـــ�ر الســـوق القطريـــة، وتحقيـــق 

للمساهمني.   المنفعة 

- الشـــفافية والنزاهة في كافـــة معامالت المجموعـــة، حفاظًا 
على حقوق المســـاهمني وحقـــوق المجتمع .

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

وتحقيـــق االســـتقرار والربحيـــة وخدمـــة المجتمع.

الرؤية والرسالة

االسرتاتيجية

القيم

الرسالة:
أن ت�كون مجموعة إزدان القابضة هي رائدة التطوي�ر العقاري في السوق القطري.

الرؤية:
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1 2 مشروع واحة إزدان

المحفظة العقارية
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تعد شـــركة إزدان العقارية التابعة لمجموعة إزدان القابضة واحدة من كربى الشـــركات في المنطقة حيث تقوم بإدارة وتشـــغيل 
آالف الوحـــدات الســـكنية والتجاريـــة والخدميـــة في جميـــع أنحاء قطر، من بينها  مشـــروع “واحـــة إزدان” وذلك لضمـــان أقصى قدٍر 

مـــن األربـــاح واإلنتاجية بهدف دعم االســـرتاتيجية العامة للمجموعة ســـواء على المدى القصـــي أو البعيد.

** توجـــد مشـــاريع عقاريـــة عـــدة تحـــت التطويـــ�ر والبناء بالمشـــاركة مـــع مجموعة صـــك القابضة تنفيـــذًا لشـــراكة التطوي�ر التـــي أقرتها 
الجمعيـــة العامـــة للمجموعـــة في اجتماعهـــا بتاريـــ�خ 20/11/2013.
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الرؤية:
تحقيق الريادة والتميز ومواكبة التطوي�ر المســـتمر في االســـت�ثمار في القطاع العقاري 

وتســـجيل أعلى معدالت النمو وتلبيـــة متطلبات واحتياجات المجتمع.

الرسالة:
طــــرح أفضــــــل الخدمــــــات العقاريــــــة المتخصصة بما يتواكب مع أحدث المعاي�ي الدولية 

بأســـعار تنافســـية، والمســـاهمة في نهضة دولة قطـــر ودعم االقتصـــاد المحلي.

الخطة: 
تقديـــم  خدمـــات عقاريـــة متنوعـــة وحديثـــة ُتدشـــن للمـــرة األولـــى فـــي الســـوق 

القطريـــة.

المساهمة في تطوي�ر السوق العقارية المحلية ونموها.

المشاركة في تلبية متطلبات النهضة الحديثة وفقًا لرؤية قطر 2030.

بناء عالقة وطيدة مع عمالء الشركة تقوم على الثقة المتبادلة.

التوسع في است�ثمارات الشركة في مجاالت القطاع العقاري كافة.



102021

ت�ت�كـــون مـــن 28,453 وحـــدة موزعـــة علـــى قـــرى ومجمعـــات ســـكنية توفـــر 
أغلبهـــا كافـــة المرافـــق مـــن )مســـاجد، صـــاالت رياضيـــة، مالعب إضافـــة إلى 

خدمـــات أخـــرى: األمـــن، النظافـــة، الصيانـــة(.

مســــاجد

صاالت رياضية

مالعب

أمن

نظافة

صيانة

المرافق

 28,453
وحدة سكنية

 876
وحدة تجارية

  الوحدات السكنية بالدوحة والوكرة
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ت�ت�كـــون من 876 وحدة من )ســـوبرماركت، مغاســـل، دور حضانة( ت�تمركز فـــي مبان ومجمعات إزدان بالدوحـــة والوكرة لتوفي أفضل 
الخدمات للســـكان وتحقيق متطلباتهـــم على أكمل وجه.

سوبرماركت

مغاسل

دور حضانة

المرافق

  الوحدات التجارية بالدوحة و الوكرة
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توفـــر واحـــة إزدان بيئـــة عمـــل وإقامـــة رائعة مـــن خالل الدمـــج بـــني آالف الوحدات الســـكنية ومئـــات المنافـــذ التجارية، مما يشـــكل 
إضافـــة نوعيـــة وحيويـــة لمنطقـــة الوكـــي، والتـــي باتت بفعل شـــبكة الطـــرق الحديثـــة والســـريعة أقرب إلـــى الدوحة،

ممـــا يختصـــر وقـــت القيـــادة للعديـــد مـــن المناطـــق الحيويـــة إلـــى 15 دقيقـــة فقـــط، إضافـــة إلى قربهـــا الشـــديد من عـــدد كبي من 
واالقتصادية، التجاريـــة  المناطـــق 

فأصبحـــت بذلـــك حلقـــة وصل مع مطـــار حمد الدولـــي والميناء الجديـــد ومدينة مســـيعيد التي تضم عـــددًا من المصانع والمنشـــآت 
الهامة.

المسافة إلى مول الوكي

9 دقائق 

المسافة إلى ميناء حمد

20 دقيقة 

المسافة إلى إزدان مول الوكرة

10 دقائق

المسافة إلى ميناء مسيعيد

20 دقيقة

المسافة إلى الدوحة

15 دقيقة 

المسافة إلى ستاد الوكرة

7 دقائق 

المسافة إلى مطار حمد الدولي

14 دقيقة
المسافة إلى مستشفى الوكرة

10 دقائق

  مشروع واحة إزدان

   الموقع:
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  8,769 
وحدة سكنية

مليون مرت مربع
مساحة المشروع

 590
وحدة تجارية

 % 35
مساحات خضراء

35,000 فرد 
طاقة استيعابية

 01
عدد المدارس

معلومات أساسية حول المشروع:
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نموذج لغرفة نوم

 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 بني 

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 بـــني جميع 

مناطـــق الواحـــة بطريقـــة متناغمـــة.

تبلـــغ  حيـــث  للبيئـــة،  صديقـــًا  مشـــروعًا  الواحـــة  ُتعـــد 

المســـاحات الخضراء حوالي 35 % من مجموع مساحته.

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 كبية 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.
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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 7

2تفاصيل ومرافق الفندق 9

3المميزات 0

قطاع الضيافة
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قطــــــاع الضيـــــافة

مقدمة
خطة  خــالل  من  للمجموعة  المملوكة  الفندقية  األصــول  القابضة  إزدان  لمجموعة  التابعة  للفنادق  إزدان  شركة  تدير 

اسرتاتيجية تهدف للتوسع وتوفري منشآت فندقية تلبي متطلبات السوق القطري في مجال السياحة والفندقة، ومنذ 

افت�تاحها لفندقها ذي الخمسة نجوم في منطقة الدحيل، إزدان باالس، حقق هذا األخري نجاحًا كبريًا متواصالً.

أما فندق 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 إلزدان للفنادق في سوق الضيافة القطرية.
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3,000
غرفة

يعتـــرب فندق إزدان أبراج الخليج الغربي من أكرب فنادق الدوحة بطاقة اســـتيعابية 
تصـــل إلـــى 3,000 غرفـــة، كمـــا يوفـــر إقامة مريحـــة وبأســـعار  تنافســـية، وت�رتاوح 
الغـــرف فـــي فنـــدق إزدان بـــني 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. 

المميزات

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

في  تــحــديــثــهــا  تــم  مختلفة  بــمــســاحــات  ــدة  عـ

اآلونة األخرية تستخدم للمناسبات االجتماعية 

لــعــقــد االجــتــمــاعــات  ــا أو  ــهـ ــواعـ أنـ بــمــخــتــلــف 

ومناقشة األعمال. 

ويــضــم الــفــنــدق أيــضــًا الــعــديــد مــن المطاعم 

والــمــقــاهــي الــمــعــروفــة والــعــالــمــيــة الــتــي 

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 

الدوحـــة،  كورنيـــش  مـــن  قري�بـــة  مســـافة 

ممـــا يتيـــح لضيوفـــه ســـهولة الوصـــول إلـــى 

الخليـــج  منطقـــة  فـــي  الحيويـــة  المرافـــق 

الغربـــي. كمـــا يحـــرص الفنـــدق علـــى تقديـــم 

الخدمـــات التـــي تلبـــي متطلبـــات ضيوفـــه بما 

وهادئـــة.   مريحـــة  إقامـــة  لهـــم  يضمـــن 



222021



23 2021



242021

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

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 1,200 موقف سيارة

تفاصيل ومرافق  الفندق
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يتمتع فندق إزدان باالس من فئة الخمس نجوم بموقع اسرتاتيجي على طري�ق الشمال في منطقة الدحيل، حيث يمثل 

أول منشاة للخدمات الفندقية الفاخرة في هذه المنطقة، إضافة إلى قربه من منشآت تعليمية كربى كمؤسسة قطر 

التعليمية وجامعة قطر، وكذلك مركز قطر الوطني للمؤتمرات إضافة إلى أكرب مجمعات التسوق في قطر مما يجعله 

وجهة مثالية للسياح ورجال األعمال ووافدي قطر.

وي�وفر فندق إزدان باالس غرفًا وأجنحة متنوعة ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي الفاخرة لخدمة نزالئه، أشهرها 

مطعم طليطلة.

فندق إزدان باالس...

مقدمة
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فندق إزدان باالس

195
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 195 جناحــًا وغرفــة فخمــة مجهــزة بشــكل متميــز ومــن الطــراز الرفيــع، ويشــمل جناحــًا رئاســيًا واحــدًا 
وجناحــني للعرائــس.

مركز أعمال مجهز بالكامل وصالة استقبال خاصة برجال األعمال.

5 قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث المعدات واألجهزة.

قاعة مناسبات بمساحة 1,905 مرت مربع مع مدخل خاص.

مطاعم رائعة أشهرها مطعم طليطلة.

سبا 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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إزدان مول الوكرة

نظرة عامة عن إزدان مول الوكي

3 8

4 1

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 
غــي  تغــّي  إحــداث  إلــى  مــول  إزدان  يســعى  حيــث  القطريــة  والثقافــة  الهويــة 
مســبوق فــي قطــاع التجزئــة محليــًا وإقليميــًا مــن خــالل توفــي تجربة تســوق رائدة 
للــزوار وخاصــة األســر والعائــالت. وبفضــل مرافقــه المبت�كــرة وخدماتــه المت�كاملــة، 
يعــد إزدان مــول وجهــة اســت�ثنائية للــزوار الذيــن يســعون إلــى االســتمتاع بتجربــة 

تجمــع بــني التســوق والرتفيــه واألنشــطة الت�ثقيفيــة فــي مــكان واحــد.

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

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

نظرة عامة عن المول  

إزدان مول الغرافةاسم المجمع التجاري

طري�ق الشمال، منطقة الغرافةالموقع

64,694مساحة المول )بالمرت المربع( 

37,507 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

3عدد الطوابق

204عدد المحالت التجارية

2,108عدد مواقف السيارات

 15 أبري�ل 2013تاري�خ االفت�تاح

كارفــور، فــن فيــل، بــاري غالــري، نيوي�وركــر،  ســكاي آون، بــول المحالت الرئيسية / الُكربى
مــارك، أنوتــا
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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 توفــي المزيــد مــن عــروض وخدمــات التجزئــة لــرواد المــول، بمــا فــي ذلــك:

إضافــة عالمــات تجاريــة راقيــة مثــل بــاث آنــد بــودي وركــس، آنوتــا، ماغنوليــا بيكــري، كايــن مــوش، بيوتــي غالــيي، ألدو،تيــم 
هورتنــز، ســتارباكس، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــكل ســوقًا فريــدة تضــم مختلــف الثقافــات بمــا يجعــل مــن إزدان مــول وجهــة 

اســت�ثنائية.

مســاحات الت�أجــي الرتوي�جيــة، والتــي تلعــب دورًا مهمــًا فــي توفــي فضــاء للعالمــات التجاريــة المشــهورة عالميــًا مــن كبــار 
ــا، إســتي لــودر، باكــو رابــان، ســلفاتوري فياغامــو، كارولينــا  محــالت العطــور )الكوســت، جورجيــو أرمانــي، دولتشــي أنــد غابان

هييــ�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
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خطط مستقبلية

ســجل إزدان مــول الغرافــة أرقامــًا قياســية فــي تقديــم خدمــات الرتفيــه والتســوق المتميــزة وســبل الراحــة لــزواره مــن خــالل توفــي 

مرافــق ممتــازة ينفــرد 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 ضيوفه، يحــرص إزدان مــول الغرافة 

علــى تحســني 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 

ــه يصــب اهتمامــه وي�ركــز جهــوده مــن خــالل تبنــي  ــة والربامــج التعليميــة المجتمعيــة. كمــا أن خــالل سلســلة مــن األنشــطة التوعوي

التســوي�ق الرقمــي فيمــا يخــص حمالتــه الرتوي�جيــة المســتقبلية.
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75,684
مساحة المول

يعتــرب إزدان مــول الوكــرة واحــدًا 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 ومحــالت األزيــاء 

الصحيــة  والخدمــات  والمفروشــات  المنزليــة  واألدوات  والرجــال  األطفــال  ومالبــس  النســائية 

للتســوق  المت�كامــل  العائلــي  الجــو  يوفــر  ممــا  والمجوهــرات،  الذهــب  ومحــالت  والصيدليــات 

بمشــاركة كــربى المجموعــات التجاريــة العالميــة  مثــل: الشــايع وأباريــ�ل والفطيــم وكارفــور، 

ماكدونالــدز، ريفــا، أمريــكان إي�جلــز، بــاث أن بــودي ووركــس، صيدليــة بووتــس، إتــش أنــد إم، مــاذر 

كــي، ســتاربكس، ذي بــودي شــوب، آر أنــد بــي، إل ســي واي كيكــي، تيــم هورتنــز، تشــويس، بــاري 

جالــيي، أبــل بيــز، مــادو، شــوجر أنــد ســبايس، فــن فيــل، كنتاكــي، شــاطر عبــاس، هارديــز، ســبورتس 

كورنــر، بنــش، دانــش ، نانــدوز ، رمــان كافيــه ، أســطة.

إزدان مول الوكرة
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إزدان مول الوكرةاسم المجمع التجاري

طري�ق الوكرة الرئيسي، مقابل مستشفى الوكرةالموقع

75,684مساحة المول )بالمرت المربع( 

38,134 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

2عدد الطوابق

140عدد المحالت التجارية

1,572عدد مواقف السيارات

26 ديسمرب 2016تاري�خ االفت�تاح

المحالت الرئيسية / الُكربى
كارفــور هايــرب ماركــت، فــان فيــل، بــاري جالــريي ، آر آنــد بــي، 
إتــش أنــد إم، أمريــكان إي�جــل، مذركــري، ريفــا، ال ســي وايكيكــي ، 

هومــز أر أس.

نظرة عامة عن المول  
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53,369
مساحة المول

يقــع هــذا المــول فــي قلــب منطقــة الوكــي، فقــد تــم اعتمــاد مفهــوم فريــد فــي 
تصميــم إزدان مــول الوكــي ليكــون مركــزًا حيويــًا للمدينــة يوفــر العديــد مــن منافــذ 
التجزئــة، والعيــادات، وهايــرب ماركــت، وبنــك، ومحــل غســيل المالبــس، ومنفــذ 
غســيل الســيارات وغيهــا 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

53,369مساحة المول )بالمرت المربع( 

64,451 مرت مربعإجمالي المساحة القابلة للت�أجري )تقري�بًا(

11 مبنى و كل مبنى طابقانعدد المباني التجارية

123  عدد المحالت التجارية

475عدد مواقف السيارات

5  سبتمرب 2016تاري�خ االفت�تاح

جرانــد إكســربيس هايربماركــت،  مركــز أوليفيــا الطبــي، ميتسوبيشــي، المحالت الرئيسية / الُكربى
بــوش

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�أثــيات 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�أمــني 
والخدمــات  والصيفــة  والصحــة  الغذائــي  واألمــن  الت�كافلــي 
الماليــة وغيهــا 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 المســاهمني 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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ومن الخدمات التي يقدمها قسم عالقات المست�ثمري�ن: 

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

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

الجوهريــة. المعلومــات  مــن  وغيهــا  األســهم 

أجــل  مــن  الماليــ�ني  المحللــني  مــع  الوثيــق  التعــاون 
تزويدهــم بالمعلومــات الماليــة وغــي الماليــة لتقي�يــم 

المجموعــة. أداء 

عالقات المست�ثمري�ن

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 

1

1

2

2

3

3 4

ــاء مــع المســاهمني 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 

وتيســي 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
البشــرية لديهــا وت�أهيلهــا لمختلــف المتغــيات. تعد اســرتاتيجية 
الركيــزة  البشــري  المــال  رأس  تنميــة  فــي  القابضــة  إزدان 
األساســية فــي تطويــ�ر أعمالنــا وأنشــطتنا اليوميــة فــي جميــع 

ــ�ر خطــط  ــا الدائــم فــي تطوي ــا كان اهتمامن العمليــات ومــن هن
وبرامــج مت�كاملــة للتعليــم والتدريــب والتطويــ�ر المســتمر مــن 
أجــل بنــاء فريــ�ق عمــل قــادر بجــدارة علــى تحقيــق اإلنجــازات 

الطموحــة التــي تســعى إليهــا المجموعــة. 
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فعاليات وأحداث 2021
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عقــدت مجموعــة إزدان القابضــة اجتمــاع جمعيتهــا العموميــة 

العاديــة وغــي العاديــة برئاســة ســعادة نائــب رئيــس مجلــس 

اإلدارة الشــيخ عبــد اهلل بــن ثانــي بــن عبــد اهلل آل ثانــي وذلــك 

يــوم الثالثــاء الموافــق 6 أبريــ�ل2021م، وذلــك بمقــر الشــركة 

الرئيســي إلكرتونيــًا عــرب تطبيــق ZOOM )زووم(؛ عقــب اكتمــال 

جميــع  علــى  المســاهمون  صــادق  حيــث  القانونــي،  نصابهــا 

البنــود المطروحــة علــى جــدول األعمــال، والــذي تضّمــن كلمــة 

المجلــس  تقريــ�ر  ومناقشــة  اإلدارة،  مجلــس  رئيــس  ســعادة 

المنتهيــة  للســنة  المالــي  ومركزهــا  المجموعــة  نشــاط  عــن 

فــي 31/12/2020م، كمــا صــادق المســاهمون علــى الميزانيــة 

العامــة الســنوية للمجموعــة وحســاب األربــاح والخســائر لــذات 

الســنة الماليــة.

عمومية مجموعة إزدان القابضة العادية وغري العادية تصادقان 

على بنود جدول األعمال 

ووافقــت الجمعيــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن عــدم 

الخــاص  الحوكمــة  تقريــ�ر  اعتمــدت  كمــا  نقديــة،  أربــاح  توزيــع 

الجمعيــة  أعمــال  جــدول  وتضمــن  2020م،  لعــام  بالمجموعــة 

إبــراء ذمــة الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 31/12/2020م، ووافقــت الجمعيــة علــى تعيــ�ني 

2021م وتحديــد  الماليــة  للســنة  للمجموعــة  مراقــب حســابات 

أتعابــه.

بينمــا صادقــت الجمعيــة العموميــة غــي العاديــة علــى جميــع 

تشــمل  والتــي  األعمــال  جــدول  علــى  المطروحــة  البنــود 

األساســي  النظــام  علــى  المقرتحــة  واإلضافــات  التعديــالت 

لمجموعــة إزدان القابضــة ليتوافــق مــع أحــكام نظــام حوكمــة 

الســوق.  فــي  المدرجــة  القانونيــة  والكيانــات  الشــركات 
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موظفيهــا  مــن   40 نحــو  القابضــة  إزدان  مجموعــة  كرمــت 
الــذي  الســنوي  الملتقــى  فعاليــات  خــالل  وذلــك  المتميزيــ�ن 
أقيــم بفنــدق إزدان بــاالس بمشــاركة الســيد/ هانــي دبــش نائــب 
وموظفــي  مديــري  وكافــة  للمجموعــة،  التنفيــذي  الرئيــس 

التابعــة. وشــركاتها  القابضــة  إزدان  مجموعــة 

واشــتمل الملتقــى علــى العديــد مــن الفعاليــات أبرزهــا عــرض 
فيديــو لتقديــر جهــود الموظفــني، وإجــراء مســابقات ترفيهيــة 
تــم  الذيــن  الموظفــني  مــن  عــدد  وت�كريــم  الهدايــا،  وتوزيــع 
والشــركات  اإلدارات  مختلــف  مــن  شــديدة  بعنايــة  اختيارهــم 
تســتهدف  خطــوة  فــي  القابضــة،  إزدان  لمجموعــة  التابعــة 
بــذل المزيــد مــن الجهــد وبــث روح  تشــجيع الموظفــني علــى 

اإلنجــاز. علــى  والتحفيــز  العمــل  فــي  المنافســة 

وفــي كلمــة خــالل فعاليــات اللقــاء، وّجــه الســيد/ هانــي دبــش 
التابعــة  للشــركات  العمــل  وفــرق  موظفــي  لكافــة  الشــكر 
إزدان  شــركة  رأســهم  وعلــى  القابضــة،  إزدان  لمجموعــة 

للفنــادق،  إزدان  وشــركة  للمــوالت،  إزدان  وشــركة  العقاريــة، 
علــى نتائجهــم المتميــزة، إضافــة إلــى الثناء علــى أداء اإلدارات 
المســاندة داخــل المجموعــة وعلــى رأســهم اإلدارة الماليــة، 
الهندســية،  واإلدارة  والشــؤون،  البشــرية  المــوارد  إدارة 

وغيهــا. واإلعــالم،  العامــة  والعالقــات 

إزدان  مجموعــة  منتســبي  كل  دبــش  هانــي  الســيد/  ودعــا 
مــن  المزيــد  وبــذل  العمــل  فــي  االجتهــاد  إلــى  القابضــة 
الجهــد خــالل الفــرتة المقبلــة فــي ظــل نمــو حجــم اســت�ثمارات 
العمــل،  حجــم  تزايــد  مــن  هــذا  يســت�تبعه  ومــا  المجموعــة، 
مؤكــدًا حرصــه علــى دعــم كوادرهــا البشــرية وتبنــي األفــكار 
والمقرتحــات المتميــزة، والتي من شــأنها أن تنهض بالعمليات 
التــي  الخطــط واآلليــات  المجموعــة، ووضــع  التشــغيلية فــي 
تســاهم بشــكل فعــال فــي القضــاء علــى الصعوبــات والتحديــات 

التــي قــد تواجــه العمــل.

مجموعة إزدان القابضة ت�كّرم موظفيها المتميزي�ن لعام 2021 
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قياســي  نجــاح  تحقيــق  عــن  العقاريــة  إزدان  شــركة  كشــفت 

مــع تجــاوز معــدالت اإلشــغال حاجــز 95% فــي معظــم القــرى 

الماضــي  العــام  نهايــة  مــع  الوكــي  منطقــة  فــي  الســكنية 

2021م، فيمــا يســتمر مؤشــر الت�أجــي فــي الصعــود التدري�جــي 

مــع زيــادة اإلقبــال علــى الت�أجــي فــي الشــقق والفلــل الســكنية 

إزدان.  مجمعــات  فــي  بالكامــل  المفروشــة 

مــن جانبــه قــال الســيد/ هانــي دبــش نائــب الرئيــس التنفيــذي 

لمجموعــة إزدان القابضــة: »إن عقاراتنــا تشــهد معــدالت إقبــال 

متزايــدة يومــًا تلــو اآلخــر، وذلــك ألســباب؛ أهمهــا حجــم التطــور 

ظــل  فــي  الســكنية،  القــرى  داخــل  الخدمــات  تشــهده  الــذي 

مســتويات اإليجــار القياســية ممــا يجعــل مــن الوحــدات الســكنية 

الخيــار األمثــل أمــام الراغبــني فــي الحصــول علــى مســكن مثالي 

ال يتســبب فــي إرهــاق ميزانيتهــم ». 

الت�أجــي تســجل صعــودًا متزايــدًا  وأضــاف قائــاًل: »إن مؤشــرات 

العقاريــة، وقــد  إزدان  لشــركة  التابعــة  العقــارات  فــي جميــع 

تخطــت حاجــز 95% فــي معظــم القــرى الســكنية فــي منطقــة 

الوكــرة، بينمــا نتوقــع أن تصــل معــدالت اإلشــغال إلــى 97% فــي 

أغلــب القــرى الســكنية خــالل العــام الحالــي 2022«.

وأوضــح الســيد/ دبــش أن النمــو العمرانــي والتطــور الهائــل 

الدولــة  جهــود  بفضــل  الوكــي  منطقــة  تشــهدهما  اللذيــن 

فــي هــذا المضمــار، والــذي أســفر عــن شــبكة طــرق متطــورة 

ســاهمت بشــكل ملحــوظ فــي الزيــادة الكبــية فــي معــدالت 

النمــو الســكاني فــي المنطقــة، خاصــة فــي ظــل توافــر عــدد 

منطقتــي  أنحــاء  فــي  الحيويــة  والمؤسســات  المنشــآت  مــن 

والوكــي.  الوكــرة. 

إزدان العقارية تحقق نجاحًا قياسيًا مع تجاوز معدالت اإلشغال %95 في معظم 

القرى السكنية بالوكرة

هاني دبش - نائب الرئيس التنفيذي   
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تجاوزت 90 ألف مرت مربع.. 

المساحات التجارية والخدمية في واحة إزدان تسجل معدالت ت�أجري قياسية 

التجاريــة  المنافــذ  وصــول  عــن  العقاريــة  إزدان  شــركة  كشــفت 

والخدميــة فــي واحــة إزدان إلــى معــدالت قياســية، حيــث تجــاوز 

مؤشــر الت�أجــي للقطــاع التجــاري والخدمــي فــي المجمــع حاجــز 

90 ألــف مــرت مربــع موزعــة علــى هايــرب ماركــت ومقــاه ومطاعــم 

ومغاســل ومراكــز لخدمــات الســيارات ومدرســة وســوبرماركت 

مــع  التدري�جــي  الصعــود  فــي  المؤشــر  يســتمر  وغيهــا، فيمــا 

قبــل  مــن  المتميــز  اإلقبــال  وحجــم  التجاريــة  المنافــذ  زيــادة 

رواد األعمــال علــى االســت�ثمار فــي الواحــة فــي ظــل الزيــادة 

المطــردة فــي عــدد ســكان الواحــة الــذي تجــاوز حتــى اليــوم نحــو 

17 ألــف نســمة، األمــر الــذي يضيــف بعــدًا جديــدًا إلــى واحــة إزدان 

ومــا تقدمــه مــن خدمــات لســاكنيها إضافــة إلــى ســكان المنطقــة 

المجــاورة. 

الــذي  التجاريــة  المنافــذ  مــن  كبــيًا  عــددًا  إزدان  واحــة  وتوفــر 

يتجــاوز 500 منفــذًا يصلــح لمختلــف األعمــال التجاريــة المتوســطة 

والصغــية، وقــد عملــت شــركة إزدان العقاريــة علــى طــرح ســعر 

ت�أجــيي تنافســي للغايــة يبــدأ مــن 45 ريــااًل قطريــًا للمــرت المربــع 

المســت�ثمري�ن  لجميــع  مجانيــة  أشــهر  إلــى  باإلضافــة  التجــاري 

الراغبــني فــي فــرتة ســماح لت�أســيس وإطــالق أعمالهــم التجارية، 

األمــر الــذي جعــل مــن الواحــة وجهــة جاذبــة لعــدد كبــي مــن التجــار 

والمســت�ثمري�ن، فضــاًل عــن الراغبــني فــي تدشــني تحويــ�ل أحالمهــم 

إلــى واقــع بت�أســيس مشــروع العمــر كخطــوة أولــى نحــو تحقيــق 

أهدافهــم المســتقبلية. 
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إشـــغال  نســـبة  تخّطـــي  عـــن  العقاريـــة  إزدان  شـــركة  كشـــفت 

الوحـــدات الســـكنية فـــي جميـــع المراحـــل التـــي تـــم افت�تاحهـــا 

ضمـــن واحـــة إزدان حاجـــز %90 خـــالل العـــام الماضـــي، مســـجلة 

بذلـــك نجاحـــًا متميـــزًا، حيث يتجـــاوز عدد ســـكان الواحـــة الواقعة 

بمنطقـــة الوكـــي حتـــى اليـــوم أكـــرث مـــن 17 ألـــف نســـمة، بمـــا 

يوفـــره المشـــروع العقـــاري األبرز فـــي تلك المنطقـــة من آالف 

الوحـــدات الســـكنية والمحـــالت التجاريـــة مشـــتملة علـــى العديد 

مـــن الخدمـــات الرياضيـــة والرتفيهيـــة، فضـــاًل عـــن هايـــرب ماركت، 

ومدرســـة، ومســـاجد، وغيهـــا. 

وعّلق الســـيد/ هانـــي دبش نائـــب الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 

إزدان القابضـــة علـــى هذا النجـــاح الملفت قائاًل:” إن ما تشـــهده 

واحـــة إزدان مـــن إقبـــال كبـــي مـــن قبـــل الراغبـــني فـــي الحصول 

على مســـكن متمّيـــز مؤثث بالكامـــل وي�وّفر بيئـــة حضارية تنعم 

بالرفاهيـــة لجميـــع قاطنيهـــا، لهو ثمـــرة لعمل وجهـــد حقيقي 

ونحـــن  الماضيـــة،  الفـــرتة  خـــالل  العقاريـــة  إزدان  شـــركة  بذلتـــه 

مســـتمرون فـــي ضـــخ مزيـــد مـــن الخدمـــات فـــي هذا المشـــروع 

الـــذي نعده أحد أهم وأبرز مشـــروعات المجموعـــة في القطاع 

العقـــاري، وانعـــكاس حقيقي للخـــربة الطويلـــة للمجموعة في 

هـــذا المجـــال الحيـــوي، وت�كليـــاًل لمســـية طويلـــة مـــن العمـــل 

واإلنجازات”. 

إزدان العقارية: نجاح قياسي لواحة إزدان مع تخّطى اإلشغال حاجز 90% 
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في إطار مبادراته المتميزة التي يقدمها للجمهور لالســتمتاع 

بتجــارب تســّوق مميــّزة، نظــم إزدان مــول الغرافــة حملــة فريــدة 

تحــت شــعار “ثالثــاء المــذاق الشــهي” والتــي ت�تيــح فرصــة رائعــة 

للجمهــور لالســتمتاع بتنــاول األطعمــة والمشــروبات فــي عــدد 

مــن أشــهر المطاعــم فــي إزدان المــول بنصــف الثمــن كل ثالثــاء 

خــالل شــهر نوفمــرب 2021، وشــملت قائمــة المطاعــم المشــاركة 

ــال تنــدور، يــم يــم تــري، جولــي بــي،  كل مــن )تشــيليز، ذوق، روي

بيجــر كينــج، بافالــوز(. 

دبــش  هانــي  الســيد/  قــال  المتميــزة،  المبــادرة  هــذه  وحــول 

نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة إزدان القابضــة “ ت�أتــي هــذه 

ــاه مــن قبــل الجمهــور  ــال الكبــي الــذي الحظن الخطــوة بعــد اإلقب

ــاء مــن  مــع إطــالق الحملــة فــي مرحلتهــا األولــى خــالل أول ثالث

شــهري ســبتمرب وأكتوبــر 2021، ومــن هنــا قررنــا توســيع نطــاق 

مــن  انطالقــًا  نوفمــرب،  شــهر  خــالل  ثالثــاء  كل  لتشــمل  الحملــة 

إيماننــا بتقديــم تجربــة طعــام مفيــدة لجمهورنــا وزوارنــا، وقــد 

المطاعــم  مبيعــات  تضاعفــت  حيــث  إي�جابيــة  مؤشــرات  تلقينــا 

المشــاركة، ونحــن فــي هــذا اإلطــار فإننــا نطلــب مــن جمهورنــا أال 

يفــّوت العــرض، وأن يدعــو كل محبيــه الســتمتاع بهــذه التجربــة! “ .

بمشاركة عدد من أشهر المطاعم.. إزدان مول الغرافة ينظم حملة لالستمتاع 

بأشهى األطعمة والمشروبات بنصف الثمن
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قطــر،  دولــة  تســتضيفها  التــي  الرياضيــة  بالبطــوالت  احتفــااًل 

الممتعــة  واربــح”  “ســجِّل  الغرافــة فعاليــة  مــول  إزدان  نظــم 

ــر مــن  فــي الفــرتة مــا بــني -1 18 ديســمرب، والتــي مكنــت كل زائ

مليئــة  فعاليــة  خــالل  وذلــك  بجائــزة،  للفــوز  هدًفــا  يســدد  أن 

والمتعــة. بالتشــوي�ق 

وحــول هــذه الفعاليــة الرتفيهيــة الرياضيــة فــي المــول، قــال 

الســيد/ هانــي دبــش نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة إزدان 

القابضــة، “انســجامًا مــع مــا تنظمــه دولــة قطــر مــن البطــوالت 

المثاليــة  الفرصــة  هــي  تلــك  أن  وجدنــا  العالميــة  الرياضيــة 

والحماســية  الرياضيــة  األجــواء  تعكــس  فعاليــات  لتنظيــم 

لجمهورنــا، وقــد حاولنــا أن نقــدم مــن خاللهــا مجموعــة مــن 

الســعادة  تدخــل  المســابقات والجوائــز ضمــن حملــة ممتعــة 

بــه  تلتــزم  الــذي  األمــر  وهــو  المتســوقني،  علــى  والســرور 

فعاليــات  تنظيــم  خــالل  مــن  جمهورهــا  تجــاه  إزدان  مــوالت 

مبت�كــرة”.  وأنشــطة 

ــات  ــد مــن الفعالي ويحــرص فــي إزدان مــول علــى تنظيــم العدي

الرتفيهيــة التــي تجعــل مــن التســوق رحلــة مليئــة بالمفاجــآت 

لجميــع أفــراد األســرة، وهــو مــا يضــع إزدان مــول فــي مقدمــة 

المــوالت التــي تعمــل فــي الســوق القطريــة ليــس فقــط مــن 

حيــث المــاركات والعالمــات التجاريــة التــي يقدمهــا لجمهــور 

المتســوقني. 

تزامًنا مع انطالق فعاليات البطوالت الرياضية.. 

 إزدان مول الغرافة ينّظم فعاليات رياضية لكرة القدم
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فــي إطــار احتفــاالت إزدان مــول بفعاليــات مهرجــان العــودة 

للمــدارس، نظمــت شــركة إزدان مــول احتفاليــة تحمــل شــعار 

“العــودة للمــدارس.. فــي أعمــاق البحــار” فــي الفــرتة مــن 23 

أغســطس وحتــى 11 ســبتمرب 2021م، والتــي غمــرت األطفــال 

وجميــع أفــراد األســرة بتجربــة مفعمــة بالتشــوي�ق والمتعــة 

البالونــات، ذات  المــوالت بمئــات اآلالف مــن  تزيــ�ني  خــالل  مــن 

األلــوان الزاهيــة والتــي تصــور الحيوانــات البحريــة علــى اختــالف 

أنواعهــا مــن بينهــا الحيتــان واألخطبــوط وغيهــا مــن الحيوانــات 

البحريــة. 

وتؤمــن مــوالت إزدان بأهميــة دورهــا كونهــا تقــع فــي قلــب 

المجتمــع وتعكــس نبضــه واحتياجاتــه، بمــا تقدمــه مــن تجــارب 

والمتعــة  والرتفيــه  الطعــام  وتنــاول  التســوق  فــي  رائعــة 

بــال حــدود، حيــث تقــع مــوالت إزدان فــي مواقــع اســرتاتيجية 

متميــزة فــي الغرافــة والوكــرة والوكــي، وتضــم أكــرث مــن 200 

عــالوة  مقهــى،   / مطعًمــا   50 ونحــو  عالميــة  تجاريــة  عالمــة 

 Fun ت�تضمــن مدينــة األلعــاب المحببــة لألطفــال علــى كونهــا 

Ville، فهــي عالمهــم الرائــع الــذي يحــوي مغامــرات ممتعــة، 

وألعــاب فيديــو وغيهــا الكثــي.

تحت شعار “في أعماق البحار “.. إزدان مول يحتفل بمهرجان العودة للمدارس 

بمئات اآلالف من البالونات 
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نظــم إزدان مــول سلســلة مــن الفعاليــات الرتفيهيــة وذلــك 

بمناســبة اليــوم الوطنــي لدولــة قطــر الــذي يوافــق الثامــن 

مــول  إزدان  مــن  فــي كل  عــام،  مــن كل  مــن ديســمرب  عشــر 

الغرافــة وإزدان مــول الوكــرة فــي الفــرتة مــن -9 18 ديســمرب، 

األرضيــات واألنشــطة  األبعــاد علــى  ثالثــي  الرســم  وشــملت 

الفنيــة الرتاثيــة، وصناعــة الحــرف اليدويــة المعــرّبة عــن الــرتاث 

والســعادة  البهجــة  إدخــال  إلــى  إضافــة  األصيــل،  القطــري 

علــى نفــوس األطفــال مــن خــالل تلويــ�ن الوجــه بالّشــخصيات 

الكرتونيــة المحّببــة لديهــم.

قالــت  قلوبنــا،  علــى  العزيــ�زة  الوطنيــة  المناســبة  وبهــذه 

مجموعــة إزدان القابضــة فــي بيــان صحفــي:” نــوّد أن نبــارك 

لدولــة قطــر أمــيًا وحكومــة وشــعبًا هــذه المناســبة الوطنيــة 

بــه  إلــى قلوبنــا جميعــًا، وأقــل مــا يمكــن أن نقــوم  األقــرب 

تعبــيًا عــن حبنــا وتقديرنــا لهــذا البلــد هــو تنظيــم مجموعــة 

حّبهــم  أطفالنــا  نفــوس  فــي  تغــرس  التــي  الفعاليــات  مــن 

للوطــن وانتماءهــم لرتابــه، فضــاًل عــن بــث روح مــن الســعادة 

فــي هــذا اليــوم الوطنــي، والفخــر بمــا حققتــه دولــة قطــر 

فــي جميــع المياديــن والمجــاالت التــي مــن شــأنها أن تعلــي 

قيمــة اإلنســان وتحقــق رفاهيتــه”. 

يقــّدم  قطــر،  لدولــة  الوطنــي  اليــوم  احتفــاالت  مــن  وكجــزء 

إزدان مــول الغرافــة وإزدان مــول الوكــرة ديكــورات مميــزة 

نوعهــا  مــن  فريــدة  فنيــة  بأعمــال  ت�تزيــ�ن  حيــث  لألرضيــات 

الوقــت  نفــس  وفــي  المــول؛  قلــب  فــي  األبعــاد  وثالثيــة 

حيــث  لألطفــال  اليدويــة  والحــرف  الفنــون  أنشــطة  ســتقام 

يمكــن للصغــار االســتمتاع بالرســم علــى الوجــوه، فــي أجــواء 

الوطــن. حــب  تعكــس 

إزدان مول ينظم سلسلة فعاليات احتفاالً باليوم الوطني للدولة 
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نّظـــم فنـــدق إزدان أبـــراج الخليج الغربـــي حملة للتـــرع بالدم، 
بالتعـــاون مـــع مركـــز التـــرع بالـــدم بمؤسســـة حمـــد الطبيـــة، 
وذلـــك بمشـــاركة عـــدد كبـــي مـــن موظفـــي مجموعـــة إزدان 
الحملـــة  جـــاءت  حيـــث  ونزالئهـــا،  إزدان  وفنـــادق  القابضـــة 
انطالقـــًا مـــن استشـــعار الشـــركة لمســـؤوليتها المجتمعيـــة، 
دعـــم  دائمـــًا  أولوياتهـــا  تضـــع ضمـــن  التـــي  واســـرتاتيجيتها 
المجتمـــع فـــي مواجهـــة مختلـــف التحديـــات، وقـــد خصصـــت 
إدارة الفنـــدق قاعـــة “الزورد” إلقامة الوحـــدة الخاصة بالترع 
بالـــدم، وتوفـــي التســـهيالت الالزمـــة للطاقم الطبـــي التابع 
لمؤسســـة حمد، فضاًل عن وســـائل الدعم اللوجستي الالزمة 

بنجاح.  الحملـــة  إلتمـــام 

كمـــا حـــرص القائمـــون علـــى الحملة علـــى ت�ثقيـــف المتربعني 
وتوجيههـــم مـــن خـــالل اإلرشـــادات والتعليمـــات فضـــاًل عـــن 
توزيـــع األطعمـــة المخصصـــة لحـــاالت التـــرع بالـــدم، وتولـــى 

الفريـــ�ق الطبـــي تســـجيل المتربعـــني واإلجـــراءات الالزمـــة، فـــي 
الوقـــت الـــذي أشـــرف فيه طاقـــم الفندق علـــى تنظيم صفوف 

المتربعـــني، وتشـــجيع الموظفـــني لإلقبـــال علـــى المشـــاركة.

وتعليقـــًا على هذه المبـــادرة، قالت إدارة الفنـــدق: “إننا نؤمن 
بأهمية اإلســـهام اإليجابي في ملف المســـؤولية المجتمعية 
وأال نقـــف بحـــدود نشـــاطنا وعملنـــا علـــى التمّيـــز فـــي القطـــاع 
الفندقي فقط، وبناء على هذا، ســـعينا لبناء شـــراكة مجتمعية 
قائمـــة على التعـــاون البناء مع مؤسســـة حمد لحـــث موظفينا 
وبـــث التوعيـــة بأهميـــة المشـــاركة فـــي التـــرع بالـــدم. وقـــد 
لمســـنا إقبـــااًل مـــن الموظفني والنـــزالء؛ مما يعكس استشـــعارًا 
من جميع المشـــاركني بالمســـؤولية المجتمعية واإليمان بقيم 
العمـــل اإلنســـاني والخـــيي، وســـوف نواصـــل تقديـــم الدعـــم 

لمجتمعنـــا لالرتقـــاء به نحـــو األفضل”. 

بالتعاون مع مركز التربع بالدم بمؤسسة حمد الطبية ..

فندق إزدان أبراج الخليج الغربي ينّظم حملة للتربع بالدم
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إزدان  الممثلــة فــي فندقــي  إزدان  نجحــت سلســلة فنــادق 
الخمــس  ذو   – بــاالس  إزدان  وفنــدق  الغربــي  الخليــج  أبــراج 
نجــوم – فــي الحصــول علــى شــهادة برنامــج “قطــر نظيفــة- 
Qatar Clean” المعتمــد مــن قبــل المجلــس الوطنــي للســياحة 
ووزارة الصحــة العامــة، حيــث يهــدف الربنامــج للحفــاظ علــى 
ســالمة نــزالء الفنــادق والعاملــني بهــا، كمــا يحــدد مواصفــات 
واإلجــراءات  للتعقيــم  المســتخدمة  المــواد  ومعايــ�ي 
واإلرشــادات الواجــب اتباعهــا عنــد إجــراء التعقيــم، فقــد عملــت 
إدارة فنــادق إزدان علــى تفعيــل جميــع اإلرشــادات التــي ينــص 
عليهــا الربنامــج والتــي تشــمل تدريــب الموظفــني والعاملــني 
يومــي،  بشــكل  للمرافــق  التعقيــم  عمليــات  إجــراء  علــى 
واســتخدام المطهــرات فــي جميــع الغــرف، وأنظمــة ت�كي�يــف 
باإلضافــة  الميــاه،  ودورات  والخّزانــات،  والمعــدات،  الهــواء، 
فيهــا  يتــم  التــي  للمناطــق  المكثــف  التعقيــم  ضمــان  إلــى 
االلتقــاء والتواصــل مــع الضيــوف الســيما ردهــات االســتقبال، 

األخــرى.  المشــرتكة  واألماكــن 

فنادق إزدان تنجح في الحصول على شهادة اعتماد برنامج قطر نظيفة 

مــن جانبهــا أكــدت إدارة فنــدق إزدان بــاالس علــى اتخــاذ كافــة 
التدابــي التــي تضمــن التعقيــم الكامــل لجميــع غــرف الفنــدق 
ومرافقــه، ممــا يغمــر النــزالء باالســتمتاع فــي جــو عــام مــن 
الطمأنينــة والرفاهيــة، فضــاًل عــن تســخي وســائل الت�كنولوجيــا 
الحديثــة فــي خدمــة الــزوار لتحقيــق أقصــى درجــات األمــان فــي 

ظــل الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي بــني النــزالء.  
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الســنوي الحوكمــة  تقريــ�ر 
لمجموعــة إزدان القابضــة لعــام 2021



622021

إن مجلــس إدارة مجموعــة ازدان القابضــة )ش.م.ع.ق( وشــركاتها التابعــة والتــي يشــار لهــا بـــ )“إزدان” أو “المجموعــة”( مســؤول 

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

قطــر لألســواق 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�ي الدوليــة إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة. وتشــمل الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة ضوابــط وإجــراءات االفصــاح المصممــة 

للحيلولــة دون إصــدار بيانــات غــي دقيقــة.

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

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

عندمــا يحتــوي واحــد أو أكــرث مــن كشــوف أو إفصاحــات القوائــم الماليــة علــى أخطــاء قــد ت�كــون جوهريــة. تعتــرب األخطــاء جســيمة إذا 

كان بإمكانهــا، بشــكل فــردي أو جماعــي، الت�أثــي علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا 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�ي المحــددة فــي 

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

بوضــع أهــداف محــددة لتصميــم وكذلــك فعاليــة تقي�يــم التشــغيل للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة. نتيجــة لذلــك، عنــد 

إنشــاء الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا إلعــداد التقاريــ�ر الماليــةICOFR ، اعتمــدت اإلدارة أهــداف البيانــات الماليــة التاليــة:

-   الوجود / الحدوث – التواجد الفعلي لألصول والمطلوبات وقت حدوث المعامالت.

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

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

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

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

يتــم اســتخدام الضوابــط المصممــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة مــن قبــل جميــع وحــدات األعمــال مــع مراجعــة 
موثوقيــة الدفاتــر والســجالت التــي تســتند إليهــا البيانــات الماليــة الموحــدة. نتيجــة لذلــك، فــإن عمليــة الرقابــة الداخليــة علــى 

التقاريــ�ر الماليــة تجمــع موظفــني مــن وحــدات متعــددة داخــل المجموعة.موثوقيــة الدفاتــر والســجالت التــي تســتند إليهــا البيانــات 

الماليــة الموحــدة. نتيجــة لذلــك، فــإن عمليــة الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة تجمــع موظفــني مــن وحــدات متعــددة داخــل 

المجموعــة.

تقري�ر مجلس اإلدارة حول الرقابة الداخلية على التقاري�ر المالية

مقدمة عامة

مخاطر إعداد التقاري�ر المالية

الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقاري�ر المالية
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قامــت المجموعــة للســنة الماليــة 2021 بإجــراء تقي�يــم لتصميــم وتنفيــذ بيئــة الرقابــة لنظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة 

ومــدى فعاليتــه التشــغيلية مــع مراعــاة:

-   خطر وجود خطأ جوهري في بنود البيانات المالية

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

الموظفــني ومســتوى القــرار المطلوب.

-   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 كانــت 

الضوابــط الداخليــة فّعالــًة أم ال. كذلــك يتــم تصميــم الــدورة المســتندية للعمــل ومراجعــة األدلــة للت�أكــد مــن اتبــاع اإلجــراءات بشــكل 

مناســب حيــث ت�كــون هــذه اإلجــراءات ضمــن المســؤوليات اليوميــة للموظفــني. تشــكل المعلومــات الــواردة مــن مصــادر أخــرى أيضــًا 

مكونــًا مهمــًا للتقي�يــم، حيــث إن مثــل هــذه األدلــة قــد ت�ثــي اهتمــام اإلدارة أو قــد ت�ثبــت النتائــج. 

تضمن تقي�يم اإلدارة مراجعة للضوابط المتعلقة بالعمليات التالية كمثال وليس على سبيل الحصر:

-   اإليرادات واإليصاالت والذمم المدينة

-   النقد / الخزينة

-   المشرتيات والمدفوعات

-   الموارد البشرية والرواتب

-   األصول الثابتة والموجودات غي الملموسة

-   المخزون

-   السجالت العامة والتقاري�ر المالية

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

قامــت اإلدارة بعمليــة التقي�يــم والتــي نتــج عنهــا أن الضوابــط الداخليــة المعمــول بهــا إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة ICOFR قــد تــم 

تصميمهــا والت�أكــد مــن فاعليتهــا بشــكل مناســب وذلــك حتــى تاريــ�خ 31 ديســمرب 2021 مــن جميــع النواحــي الجوهريــة وعــدم وجــود 

ــر علــى المركــز المالــي للمجموعــة. ــة قــد تؤث نقــاط ضعــف جوهري

النتيجة

قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية
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إزدان  بمجموعــة  الخــاص  الحوكمــة  تقريــ�ر  أقــدم  أن  يســرني 

القابضــة ش.م.ع.ق. )“إزدان” أو “المجموعــة”( للســنة الماليــة 

إلــى  التقريــ�ر  هــذا  ويهــدف   .2021 ديســمرب   31 فــي  المنتهيــة 

تزويــد المســاهمني بملخــص عــن سياســات وممارســات حوكمــة 

المجموعــة وتقديــم لمحــة عامــة عــن الطريقــة التــي التزمــت 

مــن خاللهــا المجموعــة بالمبــادئ والمتطلبــات الرئيســية لهيئــة 

قطــر لألســواق الماليــة، وبشــكل خــاص بنظــام حوكمــة الشــركات 

والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية، الصــادر 

بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 

2016 )“نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطر لألســواق 

اإلدارة”(  )“مجلــس  المجموعــة  إدارة  يلتــزم مجلــس  الماليــة”(. 

بالحفــاظ علــى معايــ�ي عاليــة مــن حوكمــة الشــركات تماشــًيا مــع 

لدينــا،  المصلحــة  المجموعــة ومصالــح جميــع أصحــاب  احتياجــات 

متســقة  والســلوكيات  والمواقــف  القيــم  ت�كــون  أن  وضمــان 

فــي كافــة مجــاالت العمــل. ويــ�رى مجلــس اإلدارة أن الحوكمــة 

الفعالــة والقويــة هــي ضروريــة لحمايــة المســاهمني، وتحقيــق 

نمــو مســتدام وضمــان أن تعمــل المجموعــة بطريقــة مســؤولة 

وشــفافة. وعلــى مــدار العــام الماضــي، واصــل مجلــس اإلدارة 

تطويــ�ر إطــار عمــل حوكمــة المجموعــة لضمــان تطبيــق أعلــى 

كافــة  فــي  الممارســات  وأفضــل  الشــركات  حوكمــة  معايــ�ي 

وظائــف األعمــال والعمليــات، وال ســيما االســتمرار فــي تنفيــذ 

قطــر  هيئــة  عــن  الصــادر  الشــركات  حوكمــة  نظــام  متطلبــات 

لألســواق الماليــة مــن أجــل ضمــان الشــفافية والحفــاظ علــى 

ثقــة المســت�ثمري�ن. كمــا نتوقــع مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، 

والمورديــن  والموظفــني  التنفيذيــة،  اإلدارة  أعضــاء  وجميــع 

العمــل بأمانــة ونزاهــة وإنصــاف فــي كافــة تعامالتهــم وإظهــار 

والمســاواة  والعدالــة  والمســؤولية  الشــفافية  مبــادئ 

عــن  الصــادر  الشــركات  حوكمــة  نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص 

هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. يقــر المجلــس بمســؤوليته فــي 

ــأن مجلــس  اإلشــراف علــى إدارة المجموعــة، ونحــن علــى ثقــة ب

القابضــة  إزدان  لمجموعــة  التنفيذيــة  اإلدارة  وفريــ�ق  اإلدارة 

وضعــا سياســات وإجــراءات حوكمــة مناســبة وقويــة بمــا يكفــي 

لضمــان عمــل المجموعــة لمصلحــة المســاهمني الفضلــى.

الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني 

رئيس مجلس اإلدارة

 

   تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمر 2021

المقدمة
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اعتمــدت إزدانCOSOإطــارا للرقابــة الداخليــة فــي المجموعــة والــذي يعتــرب نموذجــًا مشــرتكًا للرقابــة الداخليــة، يمكــن للشــركات 

والمؤسســات مــن خاللــه تقي�يــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة الخاصــة بهــا. لقــد عمــل مجلــس إدارة المجموعــة علــى ت�أكيــد التــزام 

المجموعــة بنظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، حيــث طبقــت إزدان أعلــى معايــ�ي ومبــادئ الحوكمــة 

الــواردة فــي النظــام التــي ت�تمثــل فــي: العدالــة والمســاواة بــني أصحــاب المصالــح وعــدم التمي�يــز بينهــم علــى أســاس العــرق أو 

ــح فــي الوقــت المناســب. ــة وأصحــاب المصال ــن، والشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات للهيئ الجنــس أو الدي

خاصــة  المســاهمني  ثقــة  لتعزيــ�ز  أساســي  الشــركات هــي عنصــر  بــأن حوكمــة  التنفيذيــة  اإلدارة  اإلدارة وكذلــك  يؤمــن مجلــس 

مســاهمي األقليــة وأصحــاب المصالــح، وذلــك مــن خــالل زيــادة مســتوى الشــفافية فيمــا يتعلــق بالملكيــة والســيطرة، وتنفيــذ نظــام 

رقابــة فعــال إلدارة األعمــال اإلســرتاتيجية لخلــق الوعــي بأهميــة حوكمــة الشــراكات ضمــن المجموعــة. ويقــوم المجلــس بمراجعــة 

وتحديــث تطبيقــات الحوكمــة بصــورة مســتمرة ومنتظمــة، وااللتــزام بتطبيــق أفضــل مبــادئ الحوكمــة فــي حالــة إدراج أو تــداول أيــة 

أوراق ماليــة فــي ســوق أجنبيــة، وإعــالء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للمجموعــة، وتقديــم المصلحــة العامــة وأصحــاب المصالــح 

علــى المصلحــة الخاصــة. 

ت�أكيــدا علــى التــزام المجلــس فقــد قــام بصــورة ســنوية بتوقيــع إقــرار مكتــوب مبيًنــا مــن خاللــه التزامهــم وتطبيقهــم لكافــة مبــادئ 

ــح الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. ويقــوم المجلــس بمراجعــة وتحديــث سياســات ومواثيــق المجلــس  ولوائ

ولجانهــا ســنويا لضمــان تطبيقهــا أحــدث القوانــني واللوائــح المعنيــة. وأيضــا تقــوم المجموعــة بمراجعــة دوريــة لقواعــد الســلوك 

المهنــي التــي تجســد قيــم المجموعــة، ممــا يتضمــن مراجعــة الممارســات المســموحة والمحظــورة فــي المجموعــة إضافــة إلــى 

مراجعــة مواثيــق المجلــس المعنيــة. 

لم تخضع المجموعة لتغي�يات كربى خالل العام 2021.

لــم تخضــع المجموعــة إلــى أي عقوبــات أو جــزاءات ماليــة مفروضــة مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة خــالل العــام 2021 لعــدم 

ــ�ر تســلط  امت�ثالهــا إلــى أي أحــكام مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. ومــن خــالل هــذا التقري

المجموعــة الضــوء علــى أي مجــاالت محــددة لعــدم االمت�ثــال ألحــكام خاصــة مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر 

ــال والخطــوات المتخــذة أو المقــرح أن يتــم اتخاذهــا مــن قبــل مجلــس إدارة  ــة، بمــا فــي ذلــك أســباب عــدم االمت�ث لألســواق المالي

المجموعــة مــن أجــل ضمــان االمت�ثــال فــي المســتقبل. وتؤكــد إزدان أنــه ال يوجــد عــدم امت�ثــال جوهري ألحــكام نظام حوكمة الشــركات 

الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. وقــد ســعت إزدان ومــا زالــت إلــى اتخــاذ خطــوات لمواءمــة سياســاتها وممارســاتها مــع 

متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، باإلضافــة إلــى مبــادئ أفضــل الممارســات الدوليــة فــي 

الحوكمــة. وعلــى وجــه الخصــوص، تــم إجــراء بعــض الخطــوات مــن أجــل تحســني أي مجــاالت مــن أوجــه القصــور الســابقة فــي محاولــة 

لتقديــم امت�ثــال كامــل لمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

   نظام الحوكمة في مجموعة إزدان القابضة واالمت�ثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة
 قطر لألسواق المالية

    التغي�يات الكرى في مجموعة إزدان القابضة

    االمت�ثال لنظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية التغي�يات الكرى في مجموعة إزدان القابضة
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يكــون مجلــس اإلدارة مســؤوال عــن الموافقــة علــى اســرتاتيجية العمــل الشــاملة للمجموعــة وعــن ضمــان االلتــزام بمعيــار حوكمــة 

عــال وهــو:

 أ.     يتمتع بالمسؤولية القصوى عن اإلدارة واألداء في المجموعة.

 ب.   يطلب منه أن يمارس حكًما سليًما وموضوعًيا حول كافة مسائل المجموعة المستقلة عن اإلدارة التنفيذية.

 ج.   مسؤول أمام المساهمني عن حسن سي األعمال.

 د.   مسؤول عن ضمان فعالية نظام المجموعة الخاص بالحوكمة واإلبالغ عنه.

يوفــر ميثــاق مجلــس إدارة المجموعــة )والــذي يتوافــق مــع المــادة )8( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئة قطر لألســواق 

الماليــة( المزيــد مــن التفاصيــل حــول واجبــات المجلــس ووظائفــه ومســؤولياته باإلضافــة إلــى التزامــات أعضــاء المجلــس الفرديــ�ني 

.www.ezdanholding.qa وهــو متوفــر علــى الموقــع اإللكرتونــي للمجموعــة

يتضمــن ميثــاق مجلــس إدارة المجموعــة المنشــور علــى الموقــع اإللكرتونــي للمجموعــة www.ezdanholding.qa. )والــذي يتوافــق 

مــع المــادة )8( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة( فــي الصفحــة )4( منــه تحــت عنــوان الوظائــف 

والمهــام الرئيســية للمجلــس والتــي مــن ضمنهــا تحديــد الهيــكل الرأســمالي االمثــل للمجموعــة واســرتاتيجيتها وأهدافهــا الماليــة 

ــك االشــراف علــى النفقــات الرأســمالية الرئيســية للمجموعــة، وتملــك األصــول والتصــرف بهــا.  ــات الســنوية، وكذل وإقــرار الميزاني

ويتــم مراجعــة ميثــاق المجلــس دوريــًا ليعكــس جميــع التحديثــات بالمهــام والوظائــف.

كما ت�تضمن وظائف المجلس ما يلي:

1.   اعتماد الخطة االسرتاتيجية واألهداف الرئيسية للمجموعة واإلشراف على تنفيذها ومن ذلك:

ــــ  وضع االسرتاتيجية الشاملة للمجموعة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

ــــ   تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للمجموعة واسرتاتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.

ــــ   اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للمجموعة، وتملك األصول والتصرف بها.

ــــ   تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في المجموعة.

والمهــام      للوظائــف  المحكــم  التوزيــع  يضمــن  بمــا  واعتمادهــا  المجموعــة  فــي  التنظيميــة  للهيــاكل  الدوريــة  المراجعــة  ــــــ 

الداخليــة. الرقابــة  وحــدات  خاصــة  بالمجموعــة  والمســؤوليات 

ــــــ   اعتمــاد دليــل إجــراءات تنفيــذ اســرتاتيجية وأهــداف المجموعــة، والــذي تعــده اإلدارة التنفيذيــة العليــا علــى أن يتضمــن تحديــد 

ســبل وأدوات االتصــال الســريع مــع الهيئــة وغيهــا مــن الجهــات الرقابيــة وســائر األطــراف المعنيــة بالحوكمــة ومــن بينهــا تســمية 

مســؤول اتصــال.

ــــــ   اعتمــاد الخطــة الســنوية للتدريــب والت�ثقيــف بالمجموعــة علــى أن ت�تضمــن برامــج للتعريــف بالمجموعــة وأنشــطتها وبالحوكمــة 

وفقــا لنظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

  مجلس اإلدارة

دور أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس 
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2.   وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:

أ.   وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم تعــارض المصالــح ومعالجــة حــاالت التعــارض المحتملــة لــكل مــن أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 

ــج عــن التعامــالت مــع  ــا والمســاهمني ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام أصــول المجموعــة ومرافقهــا، وإســاءة التصــرف النات العلي

األطــراف ذوي العالقــة.

 ب.  وضــع نظــام اإلفصــاح الكامــل بمــا يحقــق العدالــة والشــفافية ويمنــع تعــارض المصالــح واســتغالل المعلومــات التــي ال ت�تــاح 

للجمهــور، علــى أن يتضمــن ذلــك النظــام األســس الواجــب إتباعهــا عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن قبــل األشــخاص المطلعــني، 

وتحديــد فــرتات حظــر تــداول هــؤالء فــي األوراق الماليــة للمجموعــة أو أي مجموعــة مــن مجموعتهــا، فضــال عــن إعــداد قائمــة 

باألشــخاص المطلعــني وتحديثهــا، وتزويــد الهيئــة والســوق بنســخة منهــا فــور اعتمادهــا أو تحديثهــا.

 ج.  الت�أكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها األنظمة ذات الصلة بإعداد التقاري�ر المالية.

 د.  الت�أكــد مــن تطبيــق أنظمــة رقابيــة مناســبة إلدارة المخاطــر، وذلــك مــن خــالل تحديــد التصــور العــام عــن المخاطــر التــي قــد تواجــه 

المجموعــة وطرحهــا بشــفافية

 ه.  المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة.

 و.  النظــر فــي توصيــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر لناحيــة اختيــار المدقــق الخارجــي للمجموعــة ورفــع توصيــة للجمعيــة العامــة بذلــك 

للمصادقــة عليــه أو اختيــار مــن تــراه مناســبًا.

3.  وضــع نظــام حوكمــة خــاص بالمجموعــة يتفــق مــع نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة واإلشــراف 

العــام عليــه ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة

4.  وضع سياسات ومعاي�ي وإجراءات واضحة ومحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها

5.  وضــع سياســة مكتوبــة تنظــم العالقــة بــني أصحــاب المصالــح مــن أجــل حمايتهــم وحفــظ حقوقهــم، وي�جــب أن تغطــي هــذه 

اآلتــي: خــاص-  السياســة-بوجه 

 أ.  آلية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود

 ب.  آلية تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بني المجموعة وأصحاب المصالح

 ج.  آلية مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم

 د.  قواعــد الســلوك المهنــي لــإلدارة التنفيذيــة والعاملــني بالمجموعــة بحيــث ت�توافــق مــع المعايــ�ي المهنيــة واألخالقيــة الســليمة 

وتنظــم العالقــة بينهــم وبــني أصحــاب المصالــح، وآليــات مراقبــة تطبيــق هــذه القواعــد وااللتــزام بهــا

 ه.  مساهمة المجموعة االجتماعية

المعلومــات  عــن  باإلفصــاح  والتزامهــا  واللوائــح  لألنظمــة  المجموعــة  احــرتام  تضمــن  التــي  واإلجــراءات  السياســات  وضــع    .6

اآلخريــ�ن المصالــح  وأصحــاب  والدائنــني  للمســاهمني 

7.   توجيــه الدعــوة إلــى جميــع المســاهمني لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بالطريــ�ق الــذي رســمه قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 

)11( لســنة 2015 وتعديالتــه بقانــون رقــم )8( لســنة 2021، وي�جــب أن تشــتمل الدعــوة واإلعــالن علــى ملخــص واٍف عــن جــدول أعمــال 

الجمعيــة العامــة متضمنــا البنــد الخــاص بمناقشــة تقريــ�ر الحوكمــة واعتمــاده
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ت�كوي�ن مجلس اإلدارة

ــ�خ 21/04/2021 تــم انتخــاب ســبعة أعضــاء لفــرتة  وفقــًا للنظــام األساســي للمجموعــة وخــالل انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة بتاري

ثــالث ســنوات )عــن الفــرتة الممتــدة مــن العــام 2019 وحتــى العــام 2022( بالتوافــق مــع احــكام اللوائــح والقوانــني ذات الصلــة. 

تــم انتخــاب مجلــس اإلدارة، ويكــون ثلثهــم مــن األعضــاء المســتقلني مــن غــي المســاهمني، وأغلبيتهــم مــن غــي التنفيذيــن. يتمتــع 

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 بــني جميــع المرشــحني، وتعزيــ�ز الشــفافية واالفصــاح، وقــد 

اســتوفى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة شــروط العضويــة ومتطلباتهــا وفًقــا لجميــع متطلبــات الهيئــات التنظيميــة ذات الصلــة وجميع 

ــات أو معلومــات دون إذن كتابــي مســبق مــن الرئيــس أو مــن يفوضــه فــي  األعضــاء ملتزمــون بعــدم اإلدالء بأيــة تصريحــات أو بيان

ذلــك، ويقــوم المجلــس بتســمية المتحــدث الرســمي باســم المجموعــة وهــذا منصــوص عليــه فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة تحــت عنــوان 

التزامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الصفحــة )9( منــه.

يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعرفــة الكافيــة ويلبــون شــروط عضويــة مجلــس اإلدارة وفقــًا لجميــع متطلبــات الهيئــات التنظيميــة 

ذات الصلــة، وكمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة )5( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. 

ــااًل للمــادة )6( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، فــإن ثلــث مجلــس إدارة إزدان أعضــاء  وامت�ث

مســتقلني، وغالبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة غــي تنفيذيــ�ني وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

 

8.  اعتماد الرتشيحات الخاصة بالتعي�ني في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.

9.وضــع آليــة للتعامــل والتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات الماليــة، والتحليــل المالــي، والتصنيــف االئ�تمانــي وغيهــم مــن مقدمــي 

ــ�ي ومؤشــرات األســواق الماليــة لتقديــم خدماتهــم بســرعة وأمانــة وشــفافية لكافــة المســاهمني الخدمــات وجهــات تحديــد معاي

10.  وضع برامج التوعية الالزمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالمجموعة

ــة  ــح مكافــآت أعضــاء المجلــس، وحوافــز ومكافــآت اإلدارة التنفيذي ــة تحــدد أســس وطريقــة من 11.  اعتمــاد سياســة واضحــة ومكتوب

العليــا والعاملــني بالمجموعــة وفقــًا لمبــادئ نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبــدون أّي تمي�يــز 

علــى أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن، وعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة ســنويا إلقرارهــا

12.  وضع سياسة واضحة للتعاقد مع األطراف ذي العالقة، وعرضها على الجمعية العامة إلقرارها

13.  وضع أسس ومعاي�ي تقي�يم أداء المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا.
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النسبة
عدد االسهم 

المملوكة
ممثل عن المنصب االسم م

17.1536%  4,549,998,160
شركة امتالك 

للتجارة والمقاوالت 
واالست�ثمار العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

-   غري تنفيذي                           
-  غري مستقل

الشيخ/ د.خالد بن ثاني بن 
عبد اهلل آل ثاني

.1

54.1868%  14,373,029,040
مجموعة التداول 

للتجارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-   غري تنفيذي                           
-  غري مستقل

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن 
عبداهلل آل ثاني

.2

0.0004%  100,000 شركة الصرح لألعمال العضو المنتدب
الشيخ/ ثاني بن عبداهلل      

آل ثاني
.3

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

عضو

-   غري تنفيذي                           
-  غري مستقل

الشيخ/ محمد بن ثاني آل 
ثاني

.4

0.0004%  100,000 شركة سراج الدوحة

عضو

-   غري تنفيذي   

- غري مستقل                         

الشيخ/ خليفة بن ثاني آل 
ثاني

.5

- - -

عضو

-   غري تنفيذي                           
-    مستقل

السيد وليد احمد إبراهيم 
السعدي

.6

- - -

عضو

-   غري تنفيذي                           
-    مستقل

السيد عمرو شفيق 
مصطفى عمر عجوره

.7
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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– بنك قطر الدولي اإلسالمي • 

عضو مجلس اإلدارة – 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:

 رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسالمية القطرية للت�أمني• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

الشيخ /  ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

العضو المنتدب )ممثل شركة الصرح لألعمال( 

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:
ال يوجد

  السية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة



71 2021

الشيخ  / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

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

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية• 

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسالمية القطرية للت�أمني• 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طيان 	 

الشيخ /  خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة سراج الدوحة(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية• 

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي االسالمي• 

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 

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:
ال يوجد

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة 	 

حظر الجمع بني المناصب

اقــرت المجموعــة سياســة حظــر الجمــع بــني المناصــب بمــا يتماشــى مــع نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق 

الماليــة واحــكام اللوائــح والقوانــني ذات الصلــة. إن الغــرض مــن هــذه السياســة هــو الت�أكــد مــن أن رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء 

المجلــس ال يشــغلون رئاســة مجلــس إدارة شــركة أخــرى، أو عضويــة فــي مجلــس إدارة أي شــركة أخــرى بمــا يتجــاوز المســموح بــه 

وفًقــا ألحــكام نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وال يشــغلون مناصــب تنفيذيــة ســواء داخــل المجموعــة أو 

خارجهــا التــي قــد تؤثــر علــى أداء وواجبــات مجلــس االدارة وتضعــف مــن اســتقالليته.

هــذا وقــد قــدم رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس فــي بدايــة العــام 2021 إقــراًرا ســنوًيا بعــدم الجمــع بــني المناصــب المحظــورة 

وفًقــا للقانــون واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي نظــام حوكمــة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وفــي قانــون الشــركات التجاريــة رقــم 

11 لســنة 2015 وتعديــل بعــض أحكامــه بموجــب القانــون رقــم )8( لســنة 2021.
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تماشــيًا مــع المــادة )14( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة عقــد مجلــس إدارة مجموعــة إزدان 

القابضــة )10( اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2021 دون أن تنقضــي ثالثــة أشــهر بــني االجتماعــات، 

وقــد حضــر االجتماعــات جميــع أعضــاء المجلــس، ولــم يتغيــب أي عضــو مــن أعضــاء المجلــس لثــالث مــرات مت�تاليــة دون عــذر يقبلــه 

المجلس،كمــا هــو مبــني فــي الجــدول أدنــاه.

يتضمن ميثاق مجلس إدارة المجموعة بندًا خاصًا تحت عنوان واجبات ومهام الرئيس في الصفحة )8( جاء فيه اآلتي: 

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

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

المســؤول عــن تنفيــذ قــرارات المجلــس والتقيــد بتوصياتــه، وي�جــوز لــه أن يفــوض غــيه مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضــاء 

اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي بعــض صالحياتــه وي�جــب أن يـــكون التفويــض ُمحــدد المــدة والموضــوع، ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس 

ــه. الرئيــس ال يمثــل عضــوًا فــي أي لجنــة مــن لجــان مجلــس اإلدارة. عنــد غياب

تــم اصــدار قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات الحاضريــ�ن والممثلــني، وتــم تحريــ�ر محضــر لــكل اجتمــاع، وتــم تحديــد أســماء األعضــاء 

الحاضريــ�ن والغائبــني، وقــام رئيــس االجتمــاع وأمــني الســر واألعضــاء الحاضريــ�ن بالتوقيــع علــى المحضــر.

تواري�خ اجتماعات المجلس والحضور

أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ / د. خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

الشيخ /  محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 

الشيخ /     خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

السيد/ وليد احمد السعدي

السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

   اجتماعات المجلس

واجبات رئيس مجلس اإلدارة

4/1/2021

12/1/2021

19/1/2021

15/3/2021

11/4/2021

26/4/2021

21/6/2021

2/8/2021

12/8/2021

9/11/2021
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تــم إجــراء عمليــة تقي�يــم ذاتــي ســنوي لعــام 2021 ألداء المجلــس واللجــان المنبثقة عنه وفًقا الســتبيان محدد وضعــه المجلس. أخذت 

عمليــة التقي�يــم فــي االعتبــار البنــود الرئيســية لت�كويــ�ن المجلــس ومســؤولياته بمــا فــي ذلــك تركيبــة المجلــس، وســهولة الوصــول 

إلــى المعلومــات وجودتهــا، وديناميــات أعضــاء المجلــس، والمســؤوليات والمهــام الرئيســية، والعالقــة مــع اإلدارة التنفيذيــة وأداء 

اإلدارة التنفيذيــة العليــا بشــأن تطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر وأداء اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس.

قامــت لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت بمراجعــة نتائــج التقي�يــم ورفعــت تقريــ�ًرا بهــا إلــى مجلــس اإلدارة ليقيــم األداء العــام للمجلــس 

ولجانــه للســنة الماليــة األخــية وفًقــا لمتطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. وأظهــر التقي�يــم 

أن اإلجــراءات واآلليــات المعمــول بهــا علــى مســتوى مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه تعمــل بشــكل صحيــح وال وجــود إلــى 

مســائل كــربى ت�ثــي القلــق فــي هــذا الصــدد، باإلضافــة إلــى أن تــم تحديــد عــدد التظلمــات والشــكاوي، والمقرتحــات، والبالغــات، وتــم 

النظــر بالطريقــة التــي عالــج بهــا المجلــس المســائل الرقابيــة. اعتمــد مجلــس اإلدارة تقريــ�ر التقي�يــم ووافــق عليــه مــع مراعــاة تعزيــ�ز 

جوانــب معينــة مــن أداء المجلــس وعملــه، وذلــك مــن أجــل تحســني فعاليــة المجلــس وممارســات الحوكمــة.

باإلضافة إلى ما ينصه ميثاق مجلس اإلدارة، ت�تضمن مهام ووظائف رئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 أ.   الت�أكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسّية بشكل فّعال وفي الوقت المناسب.

 ب.  الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع األخذ بعني االعتبار أّية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.

المجلــس   قيــام  لضمــان  المجلــس،  شــؤون  تصريــف  فــي  وفّعــال  جماعــي  بشــكل  المشــاركة  علــى  المجلــس  أعضــاء  تشــجيع   ج.  

المجموعــة. مصلحــة  يحقــق  بمــا  بمســؤولياته 

 د.  إتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجالت الخاصة بالمجموعة وبالمجلس ولجانه ألعضاء المجلس.

 ه.  إي�جاد قنوات التواصل الفعلّي بالمساهمني والعمل على إيصال آرائهم إلى المجلس.

 و.   إفســاح المجــال ألعضــاء المجلــس غــي التنفيذيــ�ني، بصــورة خاصــة، بالمشــاركة الفّعالــة وتشــجيع العالقــات البنــاءة بــني أعضــاء 

المجلــس التنفيذيــ�ني وغــي التنفيذيــ�ني.

 ز.   إبقــاء األعضــاء علــى اطــالع دائــم بشــأن تنفيــذ أحــكام الحوكمــة، وي�جــوز للرئيــس تفويــض لجنــة التدقيــق والمتابعــة للمجموعــة 

فــي ذلــك.

   أداء مجلس اإلدارة
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لمجلــس إدارة المجموعــة صالحيــة تفويــض اإلدارة التنفيذيــة باتخــاذ بعــض القــرارات خــالل مــّدة واجــراءات محــددة فــي مواضيــع 

معينــة، كمــا يحــدد الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــّت فيهــا وترفــع اإلدارة التنفيذيــة تقاريــ�ر دوريــة عــن ممارســتها للصالحيــات 

المفوضــة. وقــد ورد هــذا البنــد فــي المــادة 28 مــن النظــام األساســي المعتمــد للمجموعــة المنشــور علــى الموقــع االلكرتونــي    

) www.ezdanhloding.qa (كمــا ورد فــي الصفحــة 7 مــن ميثــاق مجلــس اإلدارة المنشــور علــى الموقــع االلكرتونــي للمجموعــة. كمــا 

عــني مجلــس اإلدارة عــدة لجــان منهــا مــا يلــي:

1-  لجنة التدقيق والمخاطر

2-  لجنة الرتشيحات والمكافآت

3-  اللجنة التنفيذية

4-  اللجنة القانونية

وتــم تخصيــص ميثــاق لــكل لجنــة علــى حــدة مبينــًا فيــه دور كل لجنــة ومســؤوليتها ووظائفهــا. وقــد تــم اإلفصــاح عــن كافــة المواثيــق 

إلــى المســاهمني وادراجهــا فــي موقــع المجموعــة االلكرتونــي، ويتــم تحديــث المواثيــق عنــد الضــرورة وعندمــا يطــرأ عليهــا أي 

تغيــ�ي. وقــد فــوض المجلــس اإلدارة التنفيذيــة برئاســة نائــب الرئيــس التنفيــذي بــإدارة األعمــال اليوميــة لعمليــات المجموعــة.

ــا باالمت�ثــال لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 2015 وتعديــل بعــض أحكامــه بموجــب القانــون رقــم )8( لســنة  رهًن

2021. ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، بحيــث أال تزيــد مكافــأة مجلــس اإلدارة عــن 5 % مــن صافــي 

ربــح المجموعــة بعــد خصــم االحتياطــي القانونــي، ودفــع أربــاح األســهم للمســاهمني بنســبة ال تقــل عــن 5% من رأس المــال المدفوع.

يوصــي مجلــس اإلدارة بعــدم منــح األعضــاء مكافــآت ماليــة عــن هــذا العــام، وذلــك نظــرًا لعــدم توزيــع أربــاح علــى المســاهمني إعمــااًل 

لنــص المــادة 119  مــن قانــون الشــركات. 

 

قامــت الجمعيــة العامــة غــي العاديــة لمجموعــة ازدان القابضــة المنعقــدة بتاريــ�خ 2021/4/6م بإضافــة الفقــرة )6( علــى المــادة )28( 

مكــرر فــي النظــام األساســي لمجموعــة ازدان القابضــة والتــي تنــص علــى اآلتــي:

يجــوز للمجلــس بيــع وشــراء العقــارات أو رهنهــا وبيــع وشــراء األســهم والمنقوالت أو رهنهــا والحصول على التمويالت والتســهيالت 

مــن البنــوك المحليــة أو الخارجيــة والتوقيــع علــى جميــع العقــود والمســتندات والــوكاالت والمعامــالت والوثائــق األخــرى الخاصــة 

بهــذه التمويــالت والتســهيالت والضمانــات المتعلقــة بهــا وتنفيذهــا )بمــا فــي ذلــك أي رهــون، أو ضمانــات، أو نقــل ملكيــة عقــارات، 

أو كفــاالت، أو حــواالت الحــق وغيهــا،،،( مــن أجــل تحقيــق أغــراض هــذه التمويــالت والتــي تصــب فــي مصلحــة المجموعــة وتحقــق 

أهدافهــا وفقــًا لتقديــر مجلــس اإلدارة.

ستقوم المجموعة بتعديل هذه الفقرة في النظام األساسي خالل الجمعية العامة المقبلة.

خــالل العــام 2021، حصلــت المجموعــة علــى قــروض غــي مضمونــة بمبلــغ 1,8 مليــار ريــال قطــري بصــورة مباشــرة أو غــي مباشــرة 

لســداد صكوكهــا الحاليــة. يحمــل االقــرتاض غــي المضمــون أرباًحــا بالمعــدالت التجاريــة. يتــم اســتحقاق القــروض غــي المضمونــة خــالل 

10 ســنوات. يمثــل الرصيــد الغــي متــداول مبلــغ 1,800,260ريــال قطــري.

تفويض صالحيات المجلس

مكافآت مجلس اإلدارة

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

محــّددة، وتعمــل كل منهــا وفًقــا لميثــاق محــدد وتفصيلــي معتمــد مــن مجلــس اإلدارة. يتوفــر ميثــاق كل مــن اللجــان المنبثقــة عــن 

مجلــس االدارة علــى الموقــع اإللكرتونــي للشــركة )www.ezdanholding.qa(، وي�بقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصالحيــات أو 

الســلطات التــي فّوضهــا. 

وتضم لجان مجلس االدارة ما يلي: 

لجنة الرتشيحات والمكافآت لجنة التدقيق والمخاطر       )ب (  )أ ( 

اللجنة القانونية اللجنة التنفيذية                     )ث (        )ت ( 

  لجان مجلس اإلدارة

ت�ت�كــون لجنــة التدقيــق والمخاطــر فــي مجموعــة إزدان القابضــة حاليــًا مــن األعضــاء الثــالث التاليــ�ني الذيــن يتمتعــون بالخــربة الالزمــة 

للوفــاء بمســؤوليات اللجنــة:

لــم يســبق ألي مــن أعضــاء اللجنــة تدقيــق حســابات المجموعــة خــالل الســنتني الســابقتني بطريقــة مباشــرة أو غــي مباشــرة، تــم 

ــات القادمــة خــالل العــام 2022 مراعــاة أن  ــأن رئيــس اللجنــة ال يــرأس أي مــن لجــان المجلــس األخــرى، وســيتم فــي االنتخاب ــد ب الت�أكي

ــة مــن المســتقلني. ــة أعضــاء اللجن يكــون اغلبي

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 

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

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

وقــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد ميثــاق لجنــة التدقيــق والمخاطــر الــذي تــم مراجعتــه ليتوافــق مــع متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات 

الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وهــو يتضمــن اختصاصــات اللجنــة وواجباتهــا وأحــكام وإجــراءات عملهــا. كمــا تقــوم لجنــة 

التدقيــق والمخاطــر باألعمــال التاليــة علــى األقــل:

  لجنة التدقيق والمخاطر

نوع العضوية المنصب العضو

رئيس اللجنة رئيس اللجنة السيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي

عضو غري مستقل وغري تنفيذي عضو الشيخ محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

عضو غري مستقل وغري تنفيذي عضو الشيخ خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
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-  اعــداد مقــرح بنظــام الرقابــة الداخليــة للمجموعــة فــور تشــكيل اللجنــة وعرضــه علــى المجلــس، والقيــام بمراجعــات دوريــة كلمــا 

تطلــب األمــر.

-  وضع أسس التعاقد مع المدققني الخارجني وترشيحهم، وضمان استقالليتهم في أداء عملهم.

مــن  والت�أكــد  بينهمــا،  والتنســيق  الحســابات،  مراقــب  أعمــال  ومتابعــة  بالمجموعــة  الداخليــة  الرقابــة  أعمــال  علــى  اإلشــراف    -

التزامهمــا بتطبيــق أفضــل النظــم العالميــة فــي التدقيــق واعــداد التقاريــ�ر الماليــة وفقــا لمعايــ�ي المحاســبة والتدقيــق الدوليــة 

ــ�ر مراقــب الحســابات علــى إشــارة صريحــة عمــا اذا كان قــد حصــل علــى  )IFRS/IAS( و )IAS( ومتطلباتهــا، والتحقــق مــن اشــتمال تقري

ــ�ي  ــة )IFRS/IAS(، ومــا اذا كان التدقيــق قــد اجــري وفقــًا لمعاي ــ�ي الدولي ــزام المجموعــة بالمعاي ــة، ومــدى الت المعلومــات الضروري

التدقيــق الدوليــة )ASI( أم ال.

-  االشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقاري�ر السنوية ونصف سنوية والربعية ومراجعتها.

-  دراسة ومراجعة تقاري�ر ومالحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للمجموعة ومتابعة ما تم بشأنها.

-  تحــري الدقــة فيمــا تعرضــه المجموعــة علــى الجمعيــة العامــة، ومــا تفصــح عنــه مــن أرقــام وبيانــات وتقاريــ�ر ماليــة ومراجعــة تلــك 

األرقــام والبيانــات والتقاريــ�ر.

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

-  مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.

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

-  التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.

-  مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للمجموعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها المجلس.

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

-  وضــع ومراجعــة سياســات المجموعــة بشــأن إدارة المخاطــر بشــكل دوري، أخــذ فــي االعتبــار أعمــال المجموعــة، ومتغــيات الســوق، 

والتوجيهات االســت�ثمارية والتوســيعية للمجموعة.

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

-  اعــداد التقاريــ�ر الدوريــة الخاصــة بالمخاطــر وادارتهــا بالمجموعــة ورفعهــا للمجلــس -فــي الوقــت الــذي يحــدده- متضمنــة توصيتها، 

واعــداد التقاريــ�ر الخاصــة بمخاطــر محــددة بنــاًء علــى ت�كليــف مــن المجلــس أو رئيســة.

-  تنفيذ ت�كليف المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة.

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

ــ�ر الســنوي. والتقديــرات المحاســبية، وعرضهــا علــى المجلــس لتضمينهــا بالتقري

ت�تطلــّب المــادة 19 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أن تجتمــع لجنــة التدقيــق التابعــة لشــركة 

مدرجــة ســت مــرات علــى األقــّل فــي الســنة. وخــالل عــام 2021، اجتمعــت لجنــة التدقيــق والمخاطــر )8( اجتماعــات وحضــر اجتماعــات 

اللجنــة الرئيــس وجميــع األعضــاء وتــم تحريــ�ر محضــر لكافــة االجتماعــات علــى النحــو التالــي:.
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كانت أهم توصيات لجنة التدقيق والمخاطر لمجلس إدارة ازدان في عام 2021 كما يلي:

 1.  الموافقة على البيانات المالية السنوية الكاملة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2020، إثر مراجعة التقري�ر من 

المدقق الخارجي.  

2.   الموافقة على البيانات المالية لنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2021، إثر مراجعة التقري�ر من المدقق الخارجي.  

3.  الموافقة على البيانات المالية لفرتة التسعة )9( أشهر المنتهية في 31 سبتمرب 2021م.

4.  رفع توصية إلى مجلس اإلدارة االختيار السادة کي بي ام جي بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة عن العام 2021م باعتبار 

أن لديهم خربة كبية في مجال التدقيق، وأنهم المدققون الحاليون للشركة.

5.  رفع تقري�ر الى مجلس اإلدارة بتقاري�ر التدقيق الداخلي الخاصة باإلدارات والشركات التابعة للمجموعة والتي راجعتها اللجنة 

وأوعزت الى اإلدارة التنفيذية التي استجابت لجميع توصيات اللجنة. 

يتم تقديم جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن لجنة التدقيق والمخاطر إلى مجلس االدارة للمصادقة عليها.

www.ezdanholding.qa يتوّفر الميثاق الكامل للجنة التدقيق والمخاطر على موقع مجموعة ازدان القابضة اإللكرتوني

تواري�خ اجتماعات اللجنة والحضور

أعضاء اللجنة

السيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي

الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

28/1/2021

8/2/2021

14/3/2021

15/3/2021

25/4/2021

10/8/2021

31/8/2021

20/10/2021
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ــن يتمّتعــون بالخــربة الالزمــة للوفــاء بمســؤوليات  ــ�ني الذي ــًا مــن األعضــاء التالي ت�ت�كــّون لجنــة المكافــآت والرتشــيحات فــي ازدان حالي

اللجنــة:

تنــص المــادة 18 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أن ت�كــون لجنــة المكافــآت والرتشــيحات مؤلفــة 

مــن ثالثــة )3( أعضــاء علــى األقــل. وت�ت�ألــف لجنــة المكافــآت والرتشــيحات فــي ازدان مــن ثالثــة )3( أعضــاء، أحدهــم عضــو مجلــس إدارة 

مســتقّل. تــم الت�أكيــد بــأن رئيــس اللجنــة ال يــرأس أي مــن لجــان المجلــس األخــرى.

يكمــن الغــرض مــن اللجنــة المكافــآت والرتشــيحات فــي تحديــد واإلشــراف علــى سياســة ومبــادئ المكافــآت الخاصــة بالمجموعــة، وال 

ســيما مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا. وت�توّلــى اللجنــة بشــكل رئيســي اإلشــراف علــى ترشــيح وتعيــ�ني أعضــاء 

مجلــس اإلدارة وتضمــن التطبيــق الصحيــح لإلجــراءات الرســمية والصارمــة والشــفافة فــي هــذا الســياق. 

ت�كون اللجنة مسؤولة عن:

وضــع سياســة المكافــآت الســنوية للشــركة بمــا فــي ذلــك طريقــة تحديــد مكافــآت الرئيــس وجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة. وال   أ. 

يجــوز أن ت�تجــاوز مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة الســنوية 5% مــن صافــي ربــح المجموعــة بعــد خصــم االحتياطيــات والخصومــات 

القانونيــة وتوزيــع أربــاح ال تقــّل عــن 5% مــن رأســمال المجموعــة )نقــدًا وعينــًا( علــى المســاهمني.

وضع أسس منح العالوات والحوافز في المجموعة، بما في ذلك إمكانية إصدار أسهم تشجيعية للموظفني.  ب. 

وضع أسس ومعاي�ي عامة تستعني بها الجمعية العامة في انتخاب األصلح من بني المرشحني لعضوية المجلس.  ج. 

تسمية من تراه مناسبًا لعضوية مجلس اإلدارة عند شغور أّي مقعد.  د. 

إعــداد وصياغــة خطــة خالفــة إلدارة المجموعــة مــن أجــل ضمــان إي�جــاد خطــة واضحــة لمــلء الوظائف الشــاغرة فــي المجموعة   ه. 

بأشــخاص مؤّهلــني مــن أجــل تقليــل وتجّنــب أّي تعّطــل محتمــل للتشــغيل.

ترشيح من تراه مناسبا لشغل أي وظيفة على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا.  و. 

تلقي طلبات الرتشح لعضوية المجلس.  ز. 

تقديــم قائمــة المرشــحني لعضويــة المجلــس إلــى مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك توصياتهــا فــي هــذا الصــدد، وإرســال نســخة   ح. 

إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

تقديــم تقريــ�ر ســنوي إلــى المجلــس يتضمــن تحليــاًل شــاماًل ألداء المجلــس لتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والمقرتحــات فــي   ط. 

هــذا الصــدد..

ــ�ر  اجتمعــت لجنــة المكافــآت والرتشــيحات مــرة واحــدة خــالل عــام 2021، وحضــر هــذا االجتمــاع الرئيــس وجميــع األعضــاء وتــم تحري

محضــر لهــذا االجتمــاع، وذلــك علــى النحــو التالــي:

   لجنة المكافآت والرتشيحات

نوع العضوية المنصب العضو

عضو غري مستقل وغري تنفيذي رئيس اللجنة الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

عضو غري مستقل وتنفيذي عضو الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

عضو مستقل وغري تنفيذي عضو السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره
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تاري�خ اجتماع اللجنة والحضور

أعضاء اللجنة

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

14/3/2021

كانت التوصيات الرئيسية التي قدمتها لجنة المكافآت والرتشيحات إلى مجلس اإلدارة في العام 2021 كما يلي:

1-   رفع توصية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منحهم مكافآت مالية عن العام 2020م، وذلك نظرًا لعدم توزيع أرباح على 

المساهمني اعمااًل لنص المادة 119 من قانون الشركات.

2-   رفع توصية للسادة أعضاء مجلس اإلدارة بعدم منح موظفي مجموعة ازدان القابضة وشركاتها التابعة مكافآت مالية عن 

العام 2020، وذلك نظرًا لسياسة الرتشيد وتقليل النفقات التي تطبقها المجموعة في هذه المرحلة.

3-   رفع تقري�ر إلى مجلس اإلدارة بأن اإلجراءات واآلليات المعمول بها على مستوى مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه تعمل 

بشكل صحيح وال يوجد أي مسائل كربى ت�ثي القلق لدى اللجنة.
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ت�تولــى هــذه اللجنــة النظــر فــي طلبــات المســت�أجري�ن والتســويات الماليــة والنظــر فــي وضــع اإليجــارات بشــكل عــام فــي المجموعــة 

وشــركاتها التابعــة والتوصيــة بشــأنها، كمــا توصــي بتقديــم العــروض للمســت�أجري�ن باإلضافــة الــى فــّض المنازعــات الخاصــة بالت�أجــي 

والتحصيــل واالخــالء.

مهــام هــذه اللجنــة هــي متابعــة األمــور القانونيــة للمجموعــة ولهــا الحــق باالســتعانة بمــن تــراه مــن الموظفــني والمستشــاري�ن 

القانونــني.

تقوم اللجنة القانونية بمتابعة القضايا المرفوعة من وعلى المجموعة وتقوم بالتنسيق مع المحامني الموكلني بالقضايا.

فوضــت اللجنــة التنفيذيــة بالقضايــا المتعلقــة بالعمليــات والحوكمــة والموافقــة علــى كافــة االســرتاتيجيات والخطــط والموازنــات/

األهــداف والسياســات واإلجــراءات واألنظمــة، فضــاًل عــن مراجعــة أداء المجموعــة فيمــا يتعلــق بــكل مــا ســبق. كمــا تقــوم اللجنــة 

باألعمــال التاليــة:

 أ.  وضع اسرتاتيجية للمجموعة طويلة األمد تستند إلى الظروف االقتصادية والسوقية وتوجيهات مجلس اإلدارة.

 ب.   وضــع تصــورات متعلقــة بالعالمــة التجاريــة للمجموعــة والقيــم المحــددة مــع كافــة العالمــات التجاريــة المرتبطــة فــي المجموعة 

بأكملها.

 ج.   تطوي�ر خطط سنوية ألعمال المجموعة وموازنتها لت�تماشى مع التغيات واالسرتاتيجية طويلة األمد.

 د.   مراقبة أداء المجموعة فصلًيا بحسب االسرتاتيجية وخطة العمل والموازنات مع االقتصاد والسوق والبيئات التنظيمية.

 ه.  مراجعة ودعم تطورات األعمال وموائمة الخدمات وتوزيع الموارد في المجموعة بأكملها.

 و.  مراجعــة ودعــم خطــط التســوي�ق واالتصــاالت وخطــط توزيــع المــوارد لمواءمتهــا بكفــاءة وفعاليــة مــن أجــل دعــم تطويــ�ر أعمــال 

المجموعــة ونموهــا.

 ز.  إعــداد التوصيــات والمقرتحــات الالزمــة لتقديمهــا لمجلــس اإلدارة مــن أجــل الحصــول علــى الموافقــة المتعلقــة بنطــاق عمــل 

اللجــان اإلداريــة العاملــة لصالــح المجموعــة فضــاًل عــن التوصيــات األخــرى.

 ح.   مراجعــة عمليــات إعــادة تخصيــص الميزانيــة بحســب عناصــر الموازنــة المعتمــدة وفًقــا للتقاريــ�ر اإلداريــة الفصليــة التــي تقدمهــا 

اإلدارة التنفيذيــة عــرب القنــوات المناســبة.

 ط.   مراجعــة وتقي�يــم أي تغيــ�يات حاصلــة فــي ممارســات الحوكمــة المحليــة والدوليــة التــي قــد يكــون لهــا ت�أثــي علــى كيفيــة عمــل 

المجموعــة وإدارة سياســات الحوكمــة المتبعــة لديهــا. وأخــًيا، تقديــم توصياتهــا حــول أي تغيــ�يات بهــذا الخصــوص لمجلــس اإلدارة.

 ي.   مراجعــة اســرتاتيجية المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية الخاصــة بالمجموعــة فــي ضــوء قيــم المجموعــة والموافقــة عليهــا، 

والموافقــة علــى طلبــات التربعــات والدعــم االجتماعــي.

 ك.  مراجعــة كافــة السياســات المتعلقــة بتنظيــم المجموعــة وعملياتهــا بمــا فيهــا كافــة الصالحيــات الالزمــة التــي تطالــب بهــا اإلدارة 

التنفيذيــة عنــد تنفيــذ مســؤولياتها )عــدا تلــك السياســات الخاضعــة لمراجعــة لجنــة المجلــس ذات الصلــة( والموافقــة عليهــا.

وتقوم اللجنة التنفيذية بصفة دورية بمتابعة هذه االعمال المذكورة وحسن سيها. 

ت�ت�كّون اللجنة التنفيذية في ازدان حاليًا من أعضاء يتمّتعون بالخربة الالزمة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها

ت�ت�كّون اللجنة القانونية في ازدان حاليًا من أعضاء يتمّتعون بالخربة الالزمة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها 

    اللجنة القانونية

    اللجنة التنفيذية
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تعــود مســألة تعيــ�ني أمــني ســر مجلــس اإلدارة أو إقالتــه إلــى مجلــس اإلدارة ككّل. يتوّلــى الســيد/ عــادل مســعود كامــل منصــب أمــني 

ســر مجلــس ادارة المجموعــة حاليــًا. انضــّم الســيد عــادل إلــى مجموعــة ازدان القابضــة فــي العــام 2007، وشــغل منصــب أمــني ســر 

المجموعــة منــذ العــام 2007 وقــد شــارك الســيد عــادل عــن كثــب فــي تنفيــذ وإدارة شــؤون أمانــة الســّر والحوكمــة فــي المجموعــة 

لعــدة ســنوات كجــزء مــن منصبــه كمديــر اإلدارة القانونيــة فــي المجموعــة ســابقَا. يملــك الســيد عــادل خــربة تزيــد عــن 14عامــًا فــي 

شــؤون حوكمــة الشــركات، وشــغل العديــد مــن المناصــب فــي مجــال الشــؤون القانونيــة قبــل وبعــد االنضمــام إلــى المجموعــة.

يعمــل أمــني ســر المجموعــة كأمــني ســّر لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وي�جــوز لــه، بموافقــة المجلــس، تفويــض 

مســؤولية إدارة لجنتــي التدقيــق والمخاطــر والمكافــآت والرتشــيحات إلــى موظفــني مؤهلــني آخريــ�ن. ويكــون أمــني ســر المجموعــة 

مســؤواًل عــن:

 أ.   تحريــ�ر محاضــر اجتماعــات المجلــس، وتحديــد أســماء األعضــاء الحاضريــ�ن والغائبــني، وتدويــ�ن النقاشــات الحاصلــة فــي االجتماعــات، 

كمــا اعرتاضــات األعضــاء علــى أّي قــرار يصــدر عــن المجلــس؛

 ب.  تدوي�ن قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاري�خ إصدارها؛

 ج.  قيــد االجتماعــات التــي يعقدهــا المجلــس فــي الســجل المعــد لهــذا الغــرض مسلســلة ومرتبــة حســب تاريــ�خ انعقادهــا، مــع تحديــد 

أســماء األعضــاء الحاضريــ�ن والغائبــني، وتدويــ�ن النقاشــات الحاصلــة فــي االجتماعــات واعرتاضــات األعضــاء، إن وجــدت؛

 د.  حفــظ محاضــر اجتماعــات المجلــس وقراراتــه، وتقاريــ�ره وكافــة ســجالت المجلــس ومراســالته وكتاباتــه فــي ســجالت ورقيــة 

وإلكرتونيــة؛

 ه.  إرســال الدعــوات ألعضــاء المجلــس والمشــاركني )إن وجــدوا( لحضــور االجتماعــات مرفقــة بجــدول األعمــال قبــل أســبوع علــى األقــل 

مــن التاريــ�خ المحــدد النعقــاد االجتمــاع، واســتالم طلبــات األعضــاء بإضافــة أي بنــود إلــى جــدول األعمــال وإثبــات تاريــ�خ تقديمهــا؛

 و.  التنســيق الكامــل بــني رئيــس مجلــس اإلدارة واألعضــاء، وبــني األعضــاء فيمــا بينهــم، كمــا بــني المجلــس واألطــراف ذات الصلــة 

وأصحــاب المصالــح فــي المجموعــة بمــا فــي ذلــك المســاهمني واإلدارة والموظفــني؛

 ز.  تمكني رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء من الوصول الســريع إلى كافة المعلومات والمســتندات والبيانات المتعلقة بالمجموعة، 

وكذلــك المعلومــات والبيانات الخاصة بها؛

 ح.  حفــظ إقــرارات أعضــاء مجلــس اإلدارة بعــدم الجمــع بــني المناصــب المحظــور عليهــم الجمــع بينهــا وفقــًا لقانــون الشــركات التجاريــة 

وأحــكام نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

    أمني سر مجلس اإلدارة
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خــالل العــام 2021 كان منصــب الرئيــس التنفيــذي شــاغرًا، إال أن الســيد/ هانــي الدبــش نائــب الرئيــس التنفيــذي يقــوم بمهــام الرئيــس 

التنفيــذي 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 عجالن 

 

تقــوم مجموعــة ازدان القابضــة بتقي�يــم أداء اإلدارة العليــا وجميــع العاملــني بالمجموعــة مــن خــالل نظــام تطويــ�ر األداء. وتــم تصميــم 

نظــام تطويــ�ر األداء لتمكــني الموظفــني والمديريــ�ن مــن المشــاركة فــي حــوار مســتمر حــول األداء والنتائــج والتقــدم والتطــور، 

وذلــك مــن أجــل تحديــد وتطويــ�ر أفــراد وفــرق ذات أداء عــالٍ فــي األدوار الحاليــة والمســتقبلية. فــي عــام 2021، عملــت المجموعــة 

علــى دورة تمتــّد 12 شــهرًا مــن وضــع أهــداف واضحــة ت�تماشــى مــع األهــداف الوظيفيــة واســرتاتيجية المجموعــة فــي بدايــة الســنة 

الماليــة فــي ينايــر ، وحتــى مراجعــات نهايــة العــام فــي ديســمرب. وتــم إجــراء عمليــة مراجعــة وتقي�يــم األداء علــى مســتوى كّل مــن 

الوظيفــة والمجموعــة. 

 

  اإلدارة التنفيذية

   فري�ق اإلدارة التنفيذية

   أداء ومكافآت اإلدارة العليا للعام 2021
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يكــون مجلــس اإلدارة مســؤواًل بالكامــل عــن عمليــات الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر. واســتنادًا إلــى تقي�يــم اإلدارة لفعاليــة 

تصميــم، وتطبيــق وتشــغيل الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بالتقاريــ�ر الماليــة، لــم تالحــظ المجموعــة أّي فشــل جوهــري فــي الرقابــة 

الداخليــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2021.

ــ�أت  ــة، ارت ــات اإلفصــاح المالــي وفقــًا للمــادة 20 مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق المالي ونتيجــة إلــى متطلب

وحــدة التدقيــق الداخلــي بعــد الحصــول علــى موافقــة لجنــة التدقيــق والمخاطــر عــام 2018 العتمــاد COSO، كأســاس إلدارة الضوابــط 

الداخليــة. طــورت لجنــة COSO نموذجــًا لتقي�يــم الضوابــط الداخليــة لتحقيــق األهــداف فــي الفئــات التاليــة:

I.  فعالية وكفاءة العمليات.

II.  موثوقية التقاري�ر المالية.

III.  االمت�ثال للقوانني واللوائح المعمول بها.

  الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

   عمليات الرقابة الداخلية

باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام المدقــق الخارجــي فــي مجموعــة ازدان القابضــة بت�أكيــد معقــول حــول تقريــ�ر مجلــس اإلدارة عــن تصميــم 

وتطبيــق وتشــغيل أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــ�ر الماليــة )“تقريــ�ر مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة الداخليــة علــى 

التقاريــ�ر الماليــة”( كمــا فــي 31 ديســمرب 2021 لضمــان االلتــزام بالمــادة 24 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة. يعــرّب تقريــ�ر المدّقــق الخارجــي عــن ت�أكيــد معقــول عــن عدالــة عــرض تقريــ�ر مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة الداخليــة 

علــى التقاريــ�ر الماليــة الــذي يشــكل جــزءًا مــن تقريــ�ر الحوكمــة اســتنادًا إلــى المعايــ�ي المحــددة فــي إطــار عمــل COSO.  بمــا فــي ذلــك 

اســتنتاجه بشــأن فعاليــة تصميــم، وتطبيــق وتشــغيل الرقابــة الداخليــة علــى إعــداد التقاريــ�ر الماليــة كمــا فــي 31 ديســمرب 2021. يتــم 

تضمــني تقريــ�ر المدّقــق الخارجــي وتقريــ�ر مجلــس اإلدارة حــول الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة فــي نهايــة تقريــ�ر الحوكمــة 

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2021 .

1- ت�أسيس تصميم
تدفق سي

5- التحكم بمستوى
الكيان

6- تقي�يم المخاطر 
وتحديد نطاق 

تغطية التقي�يم

7- عملية إدارة
المخاطر

2- مصفوفة
) RMC ( المخاطر

3- تصميم واختبار
ألية التشغيل

4- رصد وتقي�يم
أوجه القصور
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تطبــق وتراقــب ازدان سياســات امت�ثــال وضوابــط محــددة فــي كافــة أنشــطتها عاليــة المخاطــر، بمــا فــي ذلــك العقوبــات وضوابــط 

التجــارة، وأمــن الشــبكة والمعلومــات، والمرونــة، ومكافحــة الرشــوة المصّممــة بطريقــة تضمــن تحديــد كافــة المخاطــر الماديــة 

ومخاطــر األعمــال التــي تواجههــا المجموعــة وإدارتهــا بشــكل مناســب.

وت�تحمــل فــي المقــام األول إدارة ازدان مســؤولية وجــود ضوابــط وعمليــات داخليــة فعالــة تضمــن تحقيــق االمت�ثــال لكافــة سياســات 

الحوكمــة والحفــاظ علــى هــذا االمت�ثــال الــذي يخضــع للرقابــة مــن قبــل لجنــة االمت�ثــال والتدقيــق الداخلــي. وي�وفــر التدقيــق الداخلــي 

ضماًنــا مســتقاًل لنظــام الرقابــة الداخليــة، حيــث يتــم التبليــغ عــن أّيــة قضايــا مهمــة إلــى لجنــة التدقيــق فيمــا يتعلــق بخطــة التدقيــق 

الســنوية القائمــة علــى المخاطــر.

تديــر مجموعــة ازدان القابضــة برنامجــًا شــاماًل إلدارة المخاطــر وتقي�يمهــا داخــل المجموعــة. وت�تمثــل األهــداف األساســية فــي تحقيــق 

التــوازن بــني المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة والمكافــأة المحتملــة، وفــي دعــم تحقيــق اســرتاتيجية المجموعــة وتوقــع أّي 

تهديــدات مســتقبلية. وتؤمــن المجموعــة بــأّن اتبــاع نهــج يقــظ وقــوي إلدارة المخاطــر يمّكنهــا مــن اتخــاذ قــرارات مســتنية، وي�وفــر 

لــإلدارة العليــا القــدرة علــى تحديــد مخاطــر األعمــال ذات الصلــة بوضــوح، كمــا مســتوى المخاطــر التــي ترغــب المجموعــة فــي اتخــاذه، 

ويســّهل نشــاط الضمــان القائــم علــى المخاطــر.

وتقــوم إدارة المخاطــر بتقديــم تقاريــ�ر إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر حــول المخاطــر التــي تعتقــد المجموعــة أّنــه ســيكون لهــا 

األثــر األكــرب علــى األهــداف االســرتاتيجية، أو نمــوذج التشــغيل فيهــا، أو بقائهــا أو ســمعتها. ويتــم تصنيــف هــذه المخاطــر وإجــراءات 

الحــّد منهــا، كمــا يتــم تســجيلها فــي “ســجل المخاطــر” الخــاص بالمجموعــة إلخضاعهــا بعــد ذلــك وبشــكل مســتمر للمزيــد مــن التقاريــ�ر 

واإلشــراف والضمــان.

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

الداخلــي للمجموعــة وهــو مــن ذوي الخــربة والكفــاءة 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 العاملــني فيهــا.

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

التواصــل مــع كافــة أقســام المجموعــة دون أي عائــق أو حاجــز.

يقــدم المدقــق الداخلــي تقريــ�رًا عــن إنجــازات التدقيــق الداخلــي إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر بشــكل دوري )ربــع ســنوية( وت�تضّمــن 

التقاريــ�ر، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

- إجراءات الرقابة واالشراف على الشؤون المالية واالست�ثمار وإدارة المخاطر.

- مراجعــة تطــور عوامــل المخاطــر فــي المجموعــة ومــدى مالءمــة وفاعليــة األنظمــة المعمــول بهــا فــي المجموعــة فــي مواجهــة 

التغيــ�يات الجذريــة أو غــي المتوقعــة فــي الســوق.

- تقي�يم شامل ألداء المجموعة بشأن االلتزام بتطبيق نظام الرقابة الداخلية، وأحكام هذا النظام.

  االمت�ثال

  مخاطر األعمال

التدقيق الداخلي
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يتخــذ قــرار تعيــ�ني المدقــق الخارجــي بمــا فــي ذلــك مراجعــة أتعابــه فــي الجمعيــة العامــة الســنوية مــن قبــل المســاهمني، ويحضــر 

المدقــق الخارجــي الجمعيــة العامــة الســنوية لتقديــم تقريــ�ره ولإلجابــة علــى استفســارات المســاهمني. يكمــن الغــرض مــن تعيــ�ني 

مدقــق خارجــي فــي توفــي ضمانــات موضوعيــة إلــى مجلــس اإلدارة والمســاهمني تفيــد بــأّن البيانــات الماليــة قــد اأعــّدت وفقــًا 

للقوانــني واللوائــح والمعايــ�ي الدوليــة إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة وأّنهــا تعكــس بشــكل عــادل الوضــع المالــي واألداء المالــي للشــركة 

فــي كافــة الجوانــب الماديــة.

تعمــل شــركة كــي بــي ام حــي حاليــًا كمدقــق خارجــي إلزدان، حيــث تقــوم بتدقيــق كامــل فــي نهايــة الســنة الماليــة للمجموعــة 

وت�كمــل ذلــك بمراجعــة نتائــج المجموعــة النصــف ســنوية. وتنــص المــادة 23 مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر 

لألســواق الماليــة علــى قيــام الجمعيــة العامــة كل عــام بتعيــ�ني مدققــني خارجيــ�ني لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى 

مماثلــة شــرط أال يتجــاوز ذلــك الخمــس ســنوات، وهــو مــا يتماشــى مــع المــادة 141 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. حــاز قــرار تعيــ�ني 

شــركة كــي بــي ام جــي كمدقــق خارجــي لمجموعــة ازدان القابضــة علــى موافقــة مســاهمي المجموعــة فــي الجمعيــة العامــة 

الســنوية التــي عقــدت فــي 6/4/2021م. لــم تقــم المجموعــة بتوظيــف أي مــن موظفــي المدقــق الخارجــي خــالل العــام 2021 و 

.2020

لقــد تــم توقيــع البيانــات الماليــة للعــام 2021 مــن قبــل المدقــق الخارجــي ورئيــس مجلــس اإلدارة، وتــم ادراجهــا فــي التقري�ر الســنوي 

ــار لفاعليــة تصميــم وتشــغيل الرقابــة الداخليــة ومــدى  فــي موقــع المجموعــة االلكرتونــي. باإلضافــة إلــى اجــراء المجموعــة اختب

ــ�ر لــداري علــى أســاس ســنوي يتضمــن ثغــرات فــي الرقابــة الداخليــة )ان  مالءمــة الضوابــط إلدارتهــا. يصــدر المدقــق الخارجــي تقري

وجــدت(. لــم يتــم اإلبــالغ عــن ثغــرات أو فشــل فــي الرقابــة الداخليــة عــام 2021.

قــدم المدقــق الخارجــي كافــة مالحظــات اإلفصــاح فــي البيانــات الماليــة، وهــذه المالحظــات ت�تضمــن إقــرار التزامــه والمجموعــة 

IFRS/( بتطبيــق افضــل النظــم الدوليــة فــي التدقيــق واعــداد التقاريــ�ر الماليــة والتزامهمــا بمعايــ�ي المحاســبية والتدقيــق الدوليــة

-  مدى التزام المجموعة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واالدراج في السوق.

-  مدى التزام المجموعة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وادارتها.

-  المخاطر التي تعرضت لها المجموعة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.

-  المقرتحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

ويقــدم المدقــق الداخلــي تقريــ�رًا تفصيليــًا مــع مجموعــة مــن التوصيــات حــول أداء المجموعــة فــي مجــال الرقابــة الداخليــة والحــّد 

مــن المخاطــر واالمت�ثــال إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر خــالل اجتماعاتهــا التــي تعقــد فــي نصــف الســنة ونهايــة الســنة، كمــا تقاريــ�ر 

منفصلــة عــن قضايــا محــددة وفــق مــا هــو مطلــوب. 

المدقق الخارجي
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ت�تبــع مجموعــة ازدان القابضــة سياســة تضــارب مصالــح راســخة تشــّكل جــزءًا مــن إطــار سياســة الحوكمــة ومدونــة قواعــد الســلوك. 

وتهــدف هــذه السياســة إلــى تعزيــ�ز والحفــاظ علــى الشــفافية واإلدارة الســليمة ألّي تضــارب محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق 

بالموظفــني ومصالحهــم الشــخصية خــارج المجموعــة. تطبــق هــذه السياســة وفقــًا ألفضــل الممارســات الدوليــة، وهــي تعمــل 

علــى حمايــة مصالــح كّل مــن المجموعــة  وموظفيهــا مــن أّي مخالفــات. ويتوّجــب علــى فريــ�ق اإلدارة التنفيذيــة وجميــع الموظفــني 

فــي مناصــب المســؤولية أو النفــوذ الرئيســية لــدى المجموعــة اإلعــالن عــن أّي تضــارب مصالــح محتمــل والحصــول علــى الموافقــة 

الرســمية قبــل الدخــول فــي أّي ترتيبــات متعّلقــة باألعمــال قــد تــؤّدي إلــى حــدوث تضــارب فــي المصالــح. وعنــد االقتضــاء، يتــم اتخــاذ 

تدابــي وقائيــة لضمــان عــدم حــدوث أّي تضــارب مصالــح والحــّد مــن أّي مخاطــر مرتبطــة بــه بشــكل صحيــح. وتقــع علــى عاتــق كّل موظــف 

فــي المجموعــة مســؤولية إخطــار المديــر المباشــر واإلدارة القانونيــة بــأّي تغيــ�يات فــي الظــروف الشــخصية قــد تــؤدي إلــى حــدوث 

تضــارب فــي المصالــح. وُيعتــرب أّي فشــل مــن قبــل الموظــف فــي متابعــة العمليــة المذكــورة أعــاله أّنــه انتهــاك للسياســة.

انتهــاك  آليــة تعويضهــم فــي حالــة  ت�تضمــن  المصالــح والمســاهمني  القابضــة بوضــع سياســة ألصحــاب  ازدان  قامــت مجموعــة 

انتهــاك لحقــوق أصحــاب المصالــح.  لــم يســّجل أي  العــام 2021  حقوقهــم وخــالل 

خــالل العــام 2021، حصلــت المجموعــة علــى قــروض غــي مضمونــة بمبلــغ 1,8 مليــار ريــال قطــري بواســطة طــرف ذا عالقــة أخــر لســداد 

صكوكهــا الحاليــة. يحمــل االقــرتاض غــي المضمــون أرباًحــا بالمعــدالت التجاريــة. يتــم اســتحقاق القــروض غــي المضمونــة خــالل 10 

ســنوات. يمثــل الرصيــد الغــي متــداول مبلــغ  1,800,062ريــال قطــري.

  تضارب المصالح والتداول الداخلي

   تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة

امت�ثلــت مجموعــة ازدان القابضــة طــوال عــام 2021 بمتطلبــات اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قواعــد وأنظمــة هيئــة قطــر لألســواق 

الماليــة وبورصــة قطــر. وت�تقيــد المجموعــة بكافــة متطلبــات اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي المــادة 25 مــن نظــام حوكمــة الشــركات 

الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. وقــد قامــت المجموعــة باإلفصــاح عــن بياناتهــا الماليــة الربــع ســنوية المعــدة وفقــًا 

للمعايــ�ي الدوليــة للتقاريــ�ر الماليــة إلــى بورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وشــركة قطر لإليــداع المركزي لــألوراق المالية 

ضمــن المهــل المحــددة والقواعــد المنصــوص عليهــا. عــالوة علــى ذلــك، حرصــت المجموعــة علــى الكشــف عــن كافــة المعلومــات 

الجوهريــة للســوق ومســاهميها والمجتمــع االســت�ثماري وعامــة النــاس فــي الوقــت المناســب وبصــورة دقيقــة وكاملــة وشــفافة 

كمــا هــو مطلــوب فــي القوانــني واألنظمــة المعمــول بهــا. وتشــمل المعلومــات الجوهريــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، مواعيــد 

ــات الماليــة ودعــوة الجمعيــة العامــة الســنوية وجــدول أعمالهــا وقراراتهــا  ــج عــن البيان ــات النتائ اجتماعــات مجلــس اإلدارة وإعالن

والبيانــات الصحفيــة الدوريــة وأي مســائل أخــرى ذات الصلــة التــي تؤثــر و/أو ترتبــط بــأداء ازدان أو عملياتهــا والتــي لديهــا القــدرة 

علــى الت�أثــي علــى ســعر ســهم المجموعــة.

وتحــرص مجموعــة ازدان القابضــة علــى عــرض كافــة النتائــج الماليــة والعــروض واإلعالنــات الرســمية والبيانات الصحفيــة ذات األهمية 

علــى موقــع المجموعــة االلكرتونــي يوم نشــرها. 

كمبــدأ عــام، ال تعّلــق المجموعــة، بشــكل إي�جابــي أو ســلبي، علــى الشــائعات. وفــي حــال تــم تســريب معلومــات غــي مكشــوف عنهــا 

للعلــن وقــد تؤثــر علــى نشــاط التــداول فــي أســهم المجموعــة، أو بحــال طلبــت هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أو بورصــة قطــر بــأن 

ــًا رّدًا علــى شــائعة الســوق التــي تســّبب نشــاطًا غــي عــادي فــي األســهم، ســيقوم المتحّدثــون الرســميون  تصــدر المجموعــة بيان

المعتمــدون بالنظــر فــي المســألة وتحديــد مــا إذا كان يجــب إصــدار إشــعار / بيــان صحفــي للكشــف عــن المعلومــات الجوهريــة ذات 

الصلــة أو ت�أكيــد عــدم وجــود معلومــات جوهريــة غــي معلنــة. ولــم تنتشــر اي شــائعات مماثلــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

31 ديســمرب 2021 .

  اإلفصاح والشفافية
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تعتمــد مجموعــة ازدان القابضــة سياســة تلخــص المبــادئ التوجيهيــة للتــداول باألســهم وعلــى وجــه التحديــد قواعــد وأنظمــة 

التــداول الداخلــي المطبقــة فــي قطــر. وتــوزع هــذه السياســة، مــع تواريــ�خ حظــر التــداول باألســهم ذات الصلــة، علــى مجلــس إدارة 

المجموعــة، وفريــ�ق اإلدارة التنفيذيــة وجميــع الموظفــني قبــل بــدء كل فــرتة حظــر )أي قبــل خمســة عشــر يومــًا علــى األقــل مــن تاري�خ 

اإلفصــاح عــن أي نتائــج ماليــة لبورصــة قطــر(. وقــد زودت المجموعــة بورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وشــركة قطــر 

لإليــداع المركــزي لــألوراق الماليــة بقائمــة بأســماء المطلعــني داخــل المجموعــة – حيــث تقــوم بمراجعــة وتحديــث قائمــة المطلعــني 

بشــكل مســتمر حســب الضــرورة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم المجموعــة بمراقبــة أنشــطة التــداول بأســهم المجموعــة التــي يقــوم 

بهــا المــدراء وفريــ�ق اإلدارة التنفيذيــة.

حــددت المجموعــة سياســة واضحــة تلــزم أعضــاء المجلــس، واإلدارة التنفيذيــة العليــا وجميــع األشــخاص المطلعــني وازواجهــم 

واوالدهــم القصــر باإلفصــاح عــن عمليــات التــداول التــي يقمــون بهــا علــى اســهم المجموعــة وســائر اورقهــا الماليــة األخــرى، قــام 

جميــع المطلعــني بتقديــم معلومــات حــول عــدد األوراق الماليــة المتداولــة فــي المجموعــة عنــد االقتضــاء.

وخــالل العــام 2021، لــم تســجل أي حالــة إخــالل لتوجهــات المجموعــة فيمــا يتعلــق بسياســة التــداول بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أعضاء 

المجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا، كمــا قــام مجلــس اإلدارة بتطبيــق احــكام وتوجيهــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فيمــا 

يخــص فــرتات وفــق التــداول بــاألوراق الماليــة.

يوجــد دعــاوى إي�جاريــة أمــام المحاكــم المختلفــة باشــرتها المجموعــة ضــد عــدد مــن العمالء لتخلفهم من ســداد اإليجارات المســتحقة 

عليهــم مــن أجــل تحصيــل الديــون المســتحقة للمجموعــة وحمايــة لحقــوق المســاهمني كمــا يوجــد عــدد مــن الدعــاوى التــي تخــص 

ملكيــة الشــركات التابعــة للمجموعــة بشــركات أخــرى، وجميــع تلــك الدعــاوى ال توثــر علــى المركــز المالــي للمجموعــة.

  التداول الداخلي

 التقاضي والنزاعات

تمت�ثــل مجموعــة ازدان القابضــة للمــادة )29( مــن نظــام حوكمــة الشــركات التــي تنص على أن للمســاهمني كافــة الحقوق الممنوحة 

لهــم بموجــب القوانــني واألنظمــة ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والنظــام األساســي للمجموعــة. باإلضافــة 

إلــى ذلــك، يضمــن مجلــس اإلدارة احــرتام حقــوق المســاهمني بطريقــة عادلــة ومنصفــة.

  المساهمون
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والمســت�ثمري�ن  المســاهمني  باطــالع  ملتزمــة  وهــي  المســت�ثمري�ن  لعالقــات  متخصصــة  ادارة  القابضــة  ازدان  مجموعــة  خّصصــت 

والمحللــني الماليــ�ني علــى اســرتاتيجية المجموعــة وأنشــطتها وأداءهــا المالــي والتجــاري وفــق مــا تســمح بــه قواعــد وأنظمــة 

بورصــة قطــر المعمــول بهــا. وت�تولــى وظيفــة عالقــات المســت�ثمري�ن، كجــزء مــن غرضهــا الرئيســي، الحفــاظ علــى حــوار نشــط وشــفاف 

مــع المســت�ثمري�ن مــن خــالل برنامــج مخطــط ألنشــطة عالقــات المســت�ثمري�ن واإلفصاحــات علــى مــدار العــام بمــا فــي ذلــك )علــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر(:

 أ.   نشر البيانات المالية، والبيانات الصحفية لألرباح، وعروض المست�ثمري�ن للنتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية؛

 ب.   نشر تقري�ر سنوي للمجموعة يتضمن لمحة شاملة عن أداء المجموعة المالي والتشغيلي للسنة؛

ــ�ني   ج.   عقــد مكالمــات للمســت�ثمري�ن والمحللــني بالتزامــن مــع إصــدار النتائــج الماليــة للمجموعــة حيــث يقــدم كبــار المــدراء التنفيذي

لمحــة عامــة عــن األعمــال واألداء المالــي؛

 د.   عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية الــذي يدعــى جميــع المســاهمني لحضــوره والمشــاركة الفعالــة وممارســة حقهــم 

بالتصويــت؛

 ه.   عقــد اجتماعــات مســتمرة مــع المســت�ثمري�ن مــن الشــركات والمحللــني، بحضــور العضــو المنتــدب للمجموعــة و/أو الرئيــس التنفيذي 

المالــي لمناقشــة األعمــال واألداء المالي للمجموعة؛

 و.   اإلفصاح العادل والكامل عن المعلومات الجوهرية؛

 ز.   اإلجابة على استفسارات المساهمني والمحللني ومخاوفهم في حينه؛

 ح.   حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛

 ط.   تحديــث صفحــة عالقــات المســت�ثمري�ن علــى الموقــع االلكرتونــي للمجموعــة المخصصــة لمســاهمي المجموعــة والمســت�ثمري�ن 

والمحللــني.

امت�ثــااًل للمــادة )32( مــن نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، يؤكد النظــام األساســي للمجموعة على 

حــّق المســاهمني فــي طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة والجمعيــة العامــة غــي العاديــة لالنعقــاد بغــرض منــح المســاهمني 

الفرصــة لمناقشــة األســئلة وطرحهــا علــى رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء المجلــس فيمــا يتعلــق بأيــة بنــود واردة علــى جــدول أعمــال 

الجمعيــة العامــة ذات الصلــة.

ــة فــي وقــت ومــكان مناســبني  ــة العامــة غــي العادي ــة والجمعي ــة العامــة العادي تســعى المجموعــة الــى عقــد اجتماعــات الجمعي

ــة المســاهمني مــن المشــاركة فــي االجتمــاع. لتمكــني غالبي

ال يتــم حصــر حقــوق المســاهمني المتعلقــة بالتصويــت بــأي شــكل، كمــا ال يســمح بالتنــازل عــن هــذا الحــق أو الغــاءه خــالل اجتماعــات 

الجمعيــة العامــة، وتســتخدم المجموعــة الوســائل التقنيــة الحديثــة لضمــان حريــة المســاهم بالتصويــت.

كمــا تؤكــد المجموعــة حــق المســاهمني فــي تعيــ�ني وكيــل لحضــور االجتماعــات بالنيابــة عنهــم حيــث تــرد تفاصيــل ذلــك فــي الدعــوات 

ــة. وتحــدد مجموعــة ازدان القابضــة جــدول أعمــال االجتمــاع فــي اإلعــالن  ــة العامــة غــي العادي ــة والجمعي ــة العامــة العادي للجمعي

للمســاهمني. ويتــم اإلفصــاح عــن القــرارات لبورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــور انتهــاء االجتمــاع. كمــا يتــم االفصــاح 

عــن محضــر االجتمــاع فــور الموافقــة عليــه. إّن القــرارات ومحاضــر االجتماعــات متوفــرة لالطــالع عليهــا علــى الموقــع اإللكرتونــي 

للمجموعــة.

  عالقات المست�ثمري�ن

   اجتماع الجمعية العامة
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تقــوم المجموعــة باالفصــاح عــن تفاصيــل المرشــحني لعضويــة المجلــس، ممــا يتضمــن كافــة المعلومــات الخاصــة بجميــع المرشــحني 

وخرباتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيهم الذاتيــة قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بوقــت كاف. وتنتخــب 

الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس باالقــرتاع الســري ووفقــا ألســلوب التصويــت الرتاكمــي.

استنادًا لتوجهات النظام األساسي للمجموعة حول توزيع األرباح:

تحــدد الجمعيــة العامــة مكافئــات المدريــ�ن بحيــث ال تزيــد المكافــأة الســنوية للمجلــس علــى %5 مــن الربــح الصافــي للمجموعــة بعــد 

خصــم االحتياطــات واالســتقطاعات القانونيــة، ويتــم توزيــع األربــاح علــى المســاهمني بمعــدل ال يقــل عــن %5 مــن الــرأس المــال 

ــع األســهم كل عــام مــن قبــل الجمعيــة العامــة. المدفــوع للعــام المالــي الراهــن. ويتــم الموافقــة علــى توزي

للمســاهمني. ويتــم اإلفصــاح عــن القــرارات لبورصــة قطــر وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــور انتهــاء االجتمــاع. كمــا يتــم االفصــاح 

عــن محضــر االجتمــاع فــور الموافقــة عليــه. إّن القــرارات ومحاضــر االجتماعــات متوفــرة لالطــالع عليهــا علــى الموقــع اإللكرتونــي 

للمجموعــة.

تقــوم المجموعــة باالفصــاح عــن تفاصيــل المرشــحني لعضويــة المجلــس، ممــا يتضمــن كافــة المعلومــات الخاصــة بجميــع المرشــحني 

وخرباتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيهم الذاتيــة قبــل الموعــد المحــدد النعقــاد الجمعيــة العامــة بوقــت كاف. وتنتخــب 

الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس باالقــرتاع الســري ووفقــا ألســلوب التصويــت الرتاكمــي.

تحصــل المجموعــة شــهريًا علــى نســخة محدثــة مــن ســجل المســاهمني مــن شــركة قطــر لإليــداع المركــزي والتــي تحفــظ بهــا فــي 

ســجل مخصــص ومعــد لهــذا الغــرض.

خّصصــت مجموعــة ازدان القابضــة علــى موقعهــا اإللكرتونــي صفحــة ل “عالقــات المســت�ثمري�ن”، توفــر مــن خاللهــا للمســاهمني 

وأصحــاب المصلحــة اآلخريــ�ن المعلومــات المتعلقــة بالمجموعــة. ويتــم تحديــث المعلومــات بانتظام لضمان حصول المســاهمني على 

أحــدث المعلومــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمســاهمني الوصــول إلــى ســجل المســاهمني فــي المجموعــة مجانــًا. باإلضافــة إلــى 

.)s.bod@ezdanholding.qa( إمكانيــة المســاهمني التواصــل مــع أمــني ســر المجلــس عــرب الربيــد االلكرتونــي للــرد علــى أي استفســار

  الوصول إلى المعلومات
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النسبة األسهم المقر الفئة االسم

54.1868% 14,373,029,040 قطر شركة مجموعة التداول للتجارة

22.8112% 6,050,660,370 قطر منظمة خريية وقف الشيخ ثاني عبداهلل ثاني جاسم ال ثاني

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

94.15% 24,973,687,570 المجموع

تحــرتم مجموعــة ازدان القابضــة حقــوق أصحــاب المصلحــة وتلتــزم المجموعــة بالمحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح تجــاه 

المعلومــات المقدمــة علــى أن يتــم تقديــم مــا يثبــت صفتــه، كمــا وضعــت المجموعــة اليــة مكتوبــة تحــدد إجــراءات تقديــم تظلــم 

أصحــاب المصالــح مــن قــرارات وتصرفــات المســؤولني بالمجموعــة واإلدارة التنفيذيــة العليــا بهــا، وأخــرى لتلقــي وفحــص شــكواهم 

ومقرتحاتهــم وبالغاتهــم بشــأن كل مــا يمــس مصالــح المجموعــة وأموالهــا علــى أن تنــص تلــك االليــة علــى ســرية مضمون الشــكوى 

أو المقــرح أو البــالغ، وحمايــة مقدمــه، و البــت فــي التظلمــات والــرد علــى الشــكاوي والمقرتحــات.

حقوق أصحاب المصالح من غي المساهمني

إّن المســاهمني الرئيســي�ني فــي المجموعــة الذيــن يملكــون %5 ومــا فــوق مــن رأســمال المجموعــة، كمــا فــي 31 ديســمرب 2021، 

ــاه: مبّينــون فــي الجــدول أدن

  المساهمون الرئيسيون
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يتضمــن النظــام األساســي للمجموعــة اليــة محــددة لحمايــة حقــوق المســاهمني بصفــة عامــة واألقليــة بصفــة خاصــة حــال ابــرام 

المجموعــة صففقــات كبــية قــد تضــر بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال المجموعــة. لــم تنخــرط مجموعــة ازدان القابضــة بــأّي 

صفقة/صفقــات كــربى فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب2021.

إن مجموعــة ازدان القابضــة تولــي األهميــة الالزمــة للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع والنهــوض بــه مــن خــالل دعــم األنشــطة 

المختلفــة التــي تصــّب فــي مصلحــة تنميــة المجتمــع والنهــوض بــه انطالقــا مــن مبــدأ الت�كافــل والتضامــن وهــو مــا تقــوم بــه 

المجموعــة بشــكل مســتمّر ودائــم انطالقــًا مــن مبادئهــا فــي هــذا المجــال واســتجابة للمتطلبــات القانونيــة التــي تحّفــز الشــركات 

للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع ولهــذا الســبب فقــد قامــت مجموعــة ازدان القابضــة خــالل العــام 2021 بســداد المبالــغ المســتحقة 

لصنــدوق دعــم األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والخييــة بقيمــة  8699000 ريــاال قطريــا لعــام 2021.

  الصفقات الكرى

  المسؤولية المجتمعية
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الرأي المتحفظ

أساس الرأي المتحفظ

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

تقري�ر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة لمجموعــة إزدان القابضــة ش.م.ع.ق. )»الشــركة«( وشــركاتها التابعــة )يشــار 

إليهــم معــا بـــ »المجموعــة«( والتــي ت�ت�كــون مــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمرب  2021 والبيانــات 

الموحــدة للربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر، والتغــيات فــي حقــوق الملكيــة ، و التدفقــات النقديــة الموحــدة 

للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ واإليضاحــات التــي تشــتمل علــى السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات 

التفســيية األخــرى كمــا هــو موضــح فــي الصفحــات مــن 12 إلــى 74. 

ــات الماليــة الموحــدة المرفقــة  ــا، بإســت�ثناء ت�أثــي األمــر الموضــح فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ ، أن البيان برأين

تظهــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31 ديســمرب  2021 

وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــ�خ وفقــًا للمعايــ�ي الدوليــة 

للتقاريــ�ر الماليــة. 

يتــم قيــاس االســت�ثمارات العقاريــة مــن قبــل المجموعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح او الخســارة والتــي تظهــر 

ــال قطــري كمــا فــي 31 ديســمرب 2021 بعــد اإلعــرتاف  ــان المركــز المالــي الموحــد بقيمــة  44,827,392 ألــف ري فــي بي

بخســارة التغــي فــي القيمــة العادلــة بقيمــة 201 مليــون ريــال قطــري للســنة المنتهيــة فــي 2021. كمــا هــو موضــح 

ــة  ــة بموجــب نهــج الدخــل باســتخدام طريقــة التدفقــات النقدي فــي إيضــاح 9 و 27، يتــم تقي�يــم االســت�ثمارات العقاري

المخصومــة. ومــع ذلــك ، فــي رأينــا ، فــإن بعــض االفرتاضــات والمدخــالت الرئيســية المســتخدمة فــي نمــاذج التقي�يــم 

مثــل العائــد النهائــي ومعــدل النمــو النهائــي لبعــض أنــواع العقــارات ال ت�تماشــى مــع متطلبــات المعيــار الدولــي 

إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة رقــم 13 - قيــاس القيمــة العادلــة وت�تعــارض مــع فهمنــا للوضــع الحالــي لألصــول ومعلومــات 

الســوق الخارجيــة ذات الصلــة بقطــاع العقــارات التــي تعمــل فيهــا المجموعــة وتوقعات مشــاركني الســوق فــي تاري�خ 

التقريــ�ر. لــم نتمكــن عمليــا مــن تحديــد اآلثــار الماليــة أليــة تعديــالت محتملــة علــى االســت�ثمارات العقاريــة للمجموعــة 

، الربــح / )الخســارة( مــن القيمــة العادلــة علــى االســت�ثمارات العقاريــة المعــرتف بهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة 

واألربــاح المحتجــزة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2021. 

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعايــ�ي الدوليــة للتدقيــق. قمنــا بمزيــد مــن التوضيــح لمســؤوليتنا وفقــا لتلــك 

المعايــ�ي فــي الجــزء الخــاص بمســؤوليات المدقــق عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة فــي هــذا التقريــ�ر. إننــا 

مســتقلون عــن المجموعــة وفقــا لقواعــد الســلوك األخالقــي للمحاســبني المهنيــ�ني الصــادرة عــن مجلــس المعايــ�ي 

األخالقيــة الدوليــة للمحاســبني )»قواعــد الســلوك األخالقــي«( والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بأعمــال التدقيــق 

التــي نقــوم بهــا علــى البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة فــي دولــة قطــر. وقــد قمنــا باســتيفاء مســؤولياتنا 

األخالقيــة األخــرى وفقــا لتلــك المتطلبــات ولقواعــد الســلوك األخالقــي. إننــا نــرى أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا 

عليهــا كافيــة ومناســبة لت�كويــ�ن أســاس ســليم للــرأي المتحفــظ الــذي توصلنــا إليــه. 
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مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات األخــرى. تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى المعلومــات الــواردة فــي 

التقريــ�ر الســنوي ولكنهــا ال تشــتمل علــى البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــ�ر مدقــق الحســابات الصــادر عنــا عليهــا. 

قبــل تاريــ�خ تقريــ�ر مدقــق الحســابات، حصلنــا علــى تقريــ�ر مجلــس اإلدارة والــذي يمثــل جــزء مــن التقريــ�ر الســنوي، أمــا 

باقــي محتويــات التقريــ�ر الســنوي فانــه مــن المتوقــع أن ت�كــون متاحــة لنــا بعــد ذلــك التاريــ�خ. 

ال يغطــي رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعلومــات األخــرى ونحــن لــم و لــن نصــدر أي شــكل مــن أشــكال 

الت�أكيــد عليهــا. 

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مســؤوليتنا هــي دراســة المعلومــات األخــرى المحــددة أعاله 

عندمــا تصبــح متاحــة، وعنــد القيــام بذلــك، ســنأخذ فــي اعتبارنــا مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غــي متوافقــة بشــكل 

جوهــري مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو إذا كان مــن الواضــح أن المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق 

يشــوبها أخطــاء جوهريــة.   

إذا توصلنــا، اســتنادا إلــى عملنــا الــذي قمنــا بأدائــه بنــاء علــى المعلومــات األخــرى المســتلمة قبــل تاريــ�خ تقريــ�ر 

ــالغ عــن تلــك  ــا اإلب ــه ينبغــي علين ــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى، فإن ــاك أخطــاء جوهري التدقيــق هــذا، إلــى أن هن

ــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.  الحقيقــة. ليــس لدين

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بشــكل عــادل وفقًا للمعايــ�ي الدولية 

للتقاريــ�ر الماليــة، وكذلــك أنظمــة الرقابــة التــي يحــدد مجلــس اإلدارة أنهــا ضروريــة للتمكــن مــن إعــداد البيانــات 

الماليــة الموحــدة الخاليــة مــن أيــة أخطــاء جوهريــة  ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ. 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، فــإن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تقي�يــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار 

وفقــا لمبــدأ االســتمرارية، واإلفصــاح، حســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام 

أســاس المحاســبة وفقــا لمبــدأ االســتمرارية مــا لــم يخطــط مجلــس اإلدارة إما لتصفيــة المجموعة أو إيقــاف عملياتها 

أو لــم يكــن لديــه بديــل واقعــي خالفــا للقيــام بذلــك. 



962021

مسؤوليات مدقق الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى ت�أكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة ككل خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواء 

كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــ�ر مدقــق الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا. إن »الت�أكيــد المعقــول« هــو ت�أكيــد علــى 

مســتوى عــال، ولكنــه ال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ت�تــم وفقــا للمعايــ�ي الدوليــة للتدقيــق ست�كشــف دائمــا عــن أخطــاء 

جوهريــة عندمــا ت�كــون موجــودة. يمكــن أن تنشــأ األخطــاء عــن غــش أو خطــأ، وتعتــرب هامــة إذا كان يمكــن، بشــكل فــردي أو جماعــي، 

أن يتوقــع بشــكل معقــول أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هــذه البيانــات الماليــة 

الموحــدة. 

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا للمعايــ�ي الدوليــة للتدقيــق، فإننــا نمــارس حكمــا مهنيــا ونبقــي علــى الشــكوك المهنيــة فــي 

جميــع أعمــال التدقيــق. كمــا إننــا نقــوم بـــ: 

تحديــد وتقي�يــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناتجــة عــن غــش أو خطــأ، تصميــم • 

وتنفيــذ إجــراءات التدقيــق التــي تســتجيب لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة لت�كويــ�ن أســاس لرأينــا. 

إن خطــر عــدم اكتشــاف أيــة أخطــاء جوهريــة ناتجــة عــن غــش هــو أعلــى مــن تلــك الناتجــة عــن خطــأ، نظــرا ألن الغــش قــد ينطــوي 

علــى تدليــس وتزويــ�ر، أو حــذف متعمــد أو محــاوالت تشــويه، أو تجــاوز للرقابــة الداخليــة. 

الحصــول علــى فهــم ألنظمــة الرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجل تصميم إجراءات تدقيق مناســبة حســب الظروف، • 

ولكــن ليــس لغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابة الداخليــة للمجموعة. 

تقي�يــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية واإليضاحــات ذات الصلــة التــي اتخذهــا • 

مجلس اإلدارة. 

إبــداء نتيجــة علــى مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي، واســتنادا إلــى أدلــة التدقيــق التــي يتــم • 

الحصــول عليهــا، مــا إذا كانــت هنــاك شــكوكا جوهريــة ذات صلــة بأحــداث أو ظــروف يمكــن أن ت�ثــي شــكوكا كبــية حــول مقــدرة 

ــا إلــى أن هنــاك شــكوكا جوهريــة، فإننــا مطالبــون  المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية. إذا توصلن

بلفــت االنتبــاه فــي تقريــ�ر مدقــق الحســابات إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، أو إذا كان 

اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات غــي كافــي، بتعديــل رأينــا. إن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تعتمــد علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم 

الحصــول عليهــا حتــى تاريــ�خ تقريــ�ر مدقــق الحســابات. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد ت�تســبب فــي أن 

تقــوم المجموعــة بالتوقــف عــن مواصلــة أعمالهــا وفقــا لمبــدأ االســتمرارية. 

تقي�يــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا ومحتواهــا، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وفيمــا إذا كانــت البيانــات • 

الماليــة الموحــدة تمثــل المعامــالت واألحــداث ذات العالقــة بالطريقــة التــي تحقــق العــرض العــادل. 

ــة داخــل •  ــات أو األنشــطة التجاري ــة مــن الكيان ــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المالي ــة تدقيــق كافي الحصــول علــى أدل

المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وإجــراء أعمــال التدقيــق 

ــا حــول التدقيــق.  للمجموعــة. وســنظل نحــن المســؤولون الوحيــدون عــن رأين

نتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق، ضمــن أمــور أخــرى، بالنطــاق المخطــط لــه وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة، 

بمــا فــي ذلــك أي وجــه مــن أوجــه القصــور المهمــة فــي الرقابــة الداخليــة التــي نحددهــا أثنــاء قيامنــا بالتدقيــق. 

نقــوم أيضــا بتزويــد مجلــس اإلدارة ببيــان بالتزامنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة بشــأن االســتقاللية، ونبلغهــم عــن جميــع 

ــر علــى اســتقالليتنا و عندمــا تقتضــي الحاجــة، اإلجــراءات  العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤث

ــات المطبقــة.  ــدات  اوالضمان المتخــذة للقضــاء علــى التهدي

مــن بــني األمــور التــي تــم تقديمهــا لمجلــس اإلدارة، نحــدد تلــك المســائل التــي كانــت لهــا األهميــة القصــوى فــي تدقيــق البيانات 

الماليــة الموحــدة للســنة الحاليــة وبالتالــي فهــي أمــور التدقيــق األساســية. نحــن نصــف هــذه األمــور فــي تقريــ�ر مدقــق 

الحســابات مــا لــم يحــل قانــون أو الئحــة دون الكشــف العلنــي عــن مســألة أو عندمــا، فــي حــاالت نــادرة جــدا، نقــرر عــدم إيــ�راد 

مســألة مــا فــي تقري�رنــا نظــرا لآلثــار الســلبية التــي قــد تنجــم عــن القيــام بذلــك والتــي قــد يتوقــع بشــكل معقــول أن ترجــح علــى 

ــ�ر.  المصلحــة العامــة فــي حالــة ورودهــا فــي التقري
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تقري�ر عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفًقــا لمــا يتطلبــه قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم 11 لعــام 2015  والــذي تــم تعديــل بعــض أحكامــه الحًقــا بموجــب القانــون 

رقــم 8 لعــام 2021 )قانــون الشــركات التجاريــة القطــري المعــدل( ، فإننــا نفيــد أيًضــا بمــا يلــي:

باســت�ثناء الت�أثــي المحتمــل لألمــور الموضحــة فــي قســم »أســاس الــرأي المتحفــظ« مــن تقري�رنــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة . 1

الموحــدة ، فقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات واإليضاحــات التــي اعتربنــا أنهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق وتحتفــظ الشــركة 

بســجالت محاســبية منتظمــة وت�تفــق بياناتهــا الماليــة الموحــدة مــع تلــك الســجالت. لــم يــرد إلــى علمنــا وقــوع أيــة مخالفــات 

لقانــون الشــركات التجاريــة القطــري المعــدل أو لبنــود النظــام األساســي للصنــدوق والتعديــالت عليــه خــالل الســنة يمكــن أن 

يكــون لهــا أثــر جوهــري علــى بيــان المركــز المالــي الموحــد أو أدائــه المالــي كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 

 .2021

لقــد قمنــا بقــراءة تقريــ�ر مجلــس االداراة الــذي ســوف يتــم ادراجــة ضمــن التقريــ�ر الســنوي والمعلومــات الماليــة التــي . 2

يتضمنهــا ت�تفــق مــع ســجالت الشــركة . 

باإلضافة الى ذلك تم القيام بجرد مخزون الشركة وفقا للمبادئ المتعارف عليها .. 3

يعقوب حبيقة

كي بي أم جي

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

ترخيص مدقق خارجي رقم )120153(

30 مارس 2022 

الدوحة

دولة قطر
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   بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمر 2021 

كة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٢ تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة ال�ش

 2021 2020

الف ريال قطريالف ريال قطري

الموجودات

1,089,092650,311نقد وأرصدة لدى البنوك

92,874124,898ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

10,1299,745المخزون

2,671,8642,549,407موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآخر

وع كة الم�ش كات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية و�ش 788,278816,653�ش

44,827,39244,512,585استثمارات عقارية

704,891734,202ممتلكات ومعدات

50,184,52049,397,801إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات

4,782,7922,605,258ذمم دائنة وأرصدة دائنة أخرى

14,760,938 13,187,750صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

17,366,196 17,970,542إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية

26,524,96726,524,967رأس المال

ي
1,687,8871,681,776احتياطي قانو�ن

1,002,558882,152احتياطي القيمة العادلة

)1,784()1,546(احتياطي إعادة تقييم عمالت أجنبية

3,279,1463,223,486أرباح مدورة

كة 32,493,01232,310,597حقوق الملكية المنسوبة لمالكي ال�ش

)278,992()279,034(مساهمات غ�ي مسيطرة

32,213,97832,031,605إجمالي حقوق الملكية

50,184,52049,397,801إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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   بيان الربح أو الخسارة للسنة المنتهية  في 31 ديسمر 2021 

 2021 2020

الف ريال قطريالف ريال قطري

1,260,2551,177,397إيرادات إيجارات

87,09370,090إيرادات تشغيلية أخرى

)252,579()295,238(المصاريف التشغيلية

1,052,110994,908الأرباح التشغيلية من العمليات الرئيسية

توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

70,21593,205الآخر

كة  كات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية و�ش ي �ش
الحصة من نتائج �ن

وع 7,54526,801الم�ش

ي الربح التشغيلي
1,129,8701,114,914صا�ن

ي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
-)200,508(خسارة من التغ�ي �ن

33,699 15,975إيرادات أخرى

)652,436()728,063(تكاليف التمويل

)80,856()83,518(مصاريف عمومية وإدارية

)32,796()30,190(إهالك ممتلكات ومعدات

-)949(خسائر من بيع استثمارات عقارية

ي
)21,374(1,826)رد( / خسارة انخفاض قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى –صا�ن

)13,168()43,377(خسارة من رصف العمالت الأجنبية

61,066347,983ربح السنة

موزع عل:

كة 61,108347,941مالكي ال�ش

42)42(مساهمات غ�ي مسيطرة

61,066347,983

0.00230.013العائد الأساسي والمخفف للسهم



1002021

   بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد  للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2021

 2021 2020

الف ريال قطريالف ريال قطري

61,066347,983ربح السنة

الدخل الشامل الآخر:

ي ل يتم تصنيفها إل الربح أو الخسارة
البنود ال�ت

ي التغ�ي 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآخر-صا�ن

ي القيمة العادلة
122,468289,883�ن

كات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية – الحصة من الدخل الشامل الآخر 129144�ش

122,597290,027

ي قد يعاد تصنيفها لحقا إل الربح أو الخسارة:
البنود ال�ت

)1,537(238فروق تحويل عمالت أجنبية -عمليات أجنبية

122,835288,490الدخل الشامل الآخر للسنة

183,901636,473إجمالي الدخل الشامل للسنة

موزع عل:

كة 183,943636,431مالكي ال�ش

42)42(مساهمات غ�ي مسيطرة

183,901636,473
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   بيان التغيات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2021

كة الف ريال قطريحقوق الملكية منسوبة لمالكي ال�ش

رأس المال

احتياطي 

ي
قانو�ن

احتياطي 

القيمة 

العادلة

احتياطي 

إعادة تقييم 

عمالت 

الإجماليأرباح مدورة أجنبية

مساهمات 

غ�ي مسيطرة

إجمالي حقوق 

الملكية

ي 1 يناير 2021 
32,031,605)278,992(3,223,48632,310,597)1,784(26,524,9671,681,776882,152الرصيد �ن

ي ربح السنة 
61,066)42(61,10861,108----صا�ن

122,835-122,835-122,597238--الدخل الشامل الآخر للسنة

إجمالي الدخل الشامل 

183,901)42(122,59723861,108183,943--للسنة

نقل الحتياطيات الخاصة 
 باستبعاد القيمة العادلة

من خالل الدخل الشامل 
---2,191-)2,191(--الآخر 

المحول الي الحتياطي 

ي
---)6,111(--6,111-القانو�ن

المحول الي صندوق 

دعم الأنشطة 

)1,528(-)1,528()1,528(----الجتماعية والرياضية

ي 31 ديسم�ب 2021
32,213,978)279,034(3,279,14632,493,012)1,546(26,524,9671,687,8871,002,558الرصيد �ن

كة الف ريال قطريحقوق الملكية منسوبة لمالكي ال�ش

رأس المال

احتياطي 

ي
قانو�ن

احتياطي 

القيمة 

العادلة

احتياطي 

إعادة تقييم 

عمالت 

الإجماليأرباح مدورة أجنبية

مساهمات 

غ�ي مسيطرة

إجمالي حقوق 

الملكية

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

ي ربح السنة 
347,983  347,941347,94142----صا�ن

الدخل الشامل الآخر 

288,490-288,490-)1,537(290,027 --للسنة

إجمالي الدخل الشامل 

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

نقل الحتياطيات الخاصة 
باستبعاد القيمة العادلة 

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

المحول الي الحتياطي 

ي
---)34,794(--34,794-القانو�ن

المحول الي صندوق 

دعم الأنشطة 

)8,699(-)8,699()8,699(----الجتماعية والرياضية

        

ي 31 ديسم�ب 
الرصيد �ن

202026,524,9671,681,776882,152)1,784(3,223,486 32,310,597)278,992( 32,031,605
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   بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2021

 2021 2020

الف ريال قطريالف ريال قطري

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

  61,066347,983ربح السنة

تعديالت لـ:

ي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
- 200,508خسارة من التغ�ي �ن

)93,205()70,215(توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآخر

وع كة الم�ش كات بطريقة حقوق الملكية و�ش ي �ش
)26,801()7,545(الحصة من نتائج استثمار �ن

30,19032,796إهالك ممتلكات ومعدات 

ي قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى 
7,17423,273خسائر النخفاض �ن

ن 3,9723,157مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظف�ي

ي قيمة ذمم مدينة وأرصدة مدينة اخرى
)1,899()9,000(عكس مخصص خسائر انخفاض �ن

ة اف به من استخدام معدات تشغيلية صغ�ي 27013,969مرصوف تشغيلي تم الع�ت

سالمية )6,856()12,624(ربح عل حسابات البنوك الإ

)127(5خسارة / )ربح( من استبعاد ممتلكات ومعدات

-949خسائر من بيع استثمارات عقارية

728,063735,434تكاليف تمويل

ي القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية الغ�ي فعالة
17,100-التغ�ي �ن

ي ربح من تعديالت تسهيالت تمويل إسالمية
)100,098(-صا�ن

932,813944,726

: ي
ات �ن التغ�ي

33,850143,413ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

2,507)654(المخزون

)174,188()26,486(ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

939,523916,458النقد الناتج من أنشطة التشغيل 

ن المدفوعة )537()543(مكافأة نهاية خدمة الموظف�ي

ي النقد الناتج من أنشطة التشغيل
938,980915,921صا�ن

التدفقات النقدية من أنشطة الستثمار
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   بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمر 2021

اء ممتلكات ومعدات )1,031()986(مدفوعات ل�ش

)146,145()111,031(مدفوعات لتطوير استثمارات عقارية

اء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآخر )864()47,973(مدفوعات ل�ش

47,984864متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الآخر

-4,414متحصل من بيع استثمارات عقارية

139-متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

106,246137,662توزيع أرباح مستلمة

12,6246,856أرباح حسابات بنوك إسالمية مستلمة

ي حسابات بنكية مقيدة
ي الحركة �ن

2,628)2,944(صا�ن

ي ودائع بنكية
)36,415(36,415استثمارات �ن

ي أنشطة الستثمار
ي النتائج من / )المستخدم( �ن

)36,306(44,749صا�ن

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

اض من جهة أخرى ذات عالقة -1,800,000متحصالت من الق�ت

2,284,891-متحصالت من صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

)2,513,211()2,261,369(مدفوعات لسداد صكوك وتسهيالت تمويل إسالمية

)60,962()60,962(توزيعات أرباح مدفوعة

)28,526(10,113تكاليف رسوم إدارية للتمويل مدفوعة

ي أنشطة التمويل
)317,808()512,218(التدفقات النقدية المستخدمة �ن

ي نقد وأرصدة لدى البنوك
ي الزيادة �ن

471,511561,807صا�ن

ي العمالت الأجنبية
ي التغ�ي �ن

)4,572(741صا�ن

ي 1 يناير
611,32154,086نقد وأرصدة لدى البنوك �ن

ي 31 ديسم�ب 
1,083,573611,321نقد وأرصدة لدى البنوك �ن




