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تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة  لعام 2018م2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فــي الســوق الرئيســية لتحولهــا الــى شــكل آخــر مــن أنــواع الشــركات

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

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

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

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

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

ــ�خ: 2017/4/27م. وذلــك بتاري

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

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

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

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

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

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

المســاهمني فــي اجتمــاع الحــق العتمــاده.

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

بالموافقــة علــى تحــول الشــركة، ويشــمل ذلــك أيضــًا المســاهمني الغائبــني.

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

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

االفصــاح عــن ذلــك فــي موقــع المجموعــة.

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

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

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

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

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

االساســي(

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

ــه فــي الشــركة. ســجل المســاهمني وتحديث

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

نســخة منــه للــوزارة والــى الهيئــة فــي الموعــد المحــدد أعــاله. 

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

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

2017/5/24م ولكــن دون جــدوى.

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

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

.KPMG المالــي 

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

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

االجــراءات هــي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عامــة غــر عاديــة .

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

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

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

العاديــة بتحــول الشــركة الــى شــركة مســاهمة خاصــة.

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

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

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

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

مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة.المجلس:

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

رئيس مجلس إدارة المجموعة.الرئيس:

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

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

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

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

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

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

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

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

انتخابات المجلس.

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

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

   الفصل األول: تعاريف

تعاريفالفصل األول

نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئهاالفصل الثاني

المجلسالفصل الثالث

أعمال الرقابة بالشركةالفصل الرابع

اإلفصاح والشفافيةالفصل الخامس

حقوق أصحاب المصالحالفصل السادس

أحكام ختاميةالفصل السابع
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   الفصل الثاني: نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

   الفصل الثالث: المجلس

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

أي ت�كرار لهذه األصوات.

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

مالية معلنة.

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

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

أي نوع مع الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

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

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

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

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

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

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

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

والمســاهمني بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــالص.  

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

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

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

العامــة غــر العاديــة النهائــي للخــروج مــن البورصــة

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

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

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

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

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

يلــي نبــذة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة:

1 - شركة النراس لألعمال والعقارات ويمثلها:

الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: رئيس مجلس االدارة	 

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

العضويات:
بنك قطر الدولي اإلسالمي.• 

5 - شركة الصرح لألعمال ويمثلها:

السيد/ صبحي محمد علي عثمان
الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس تجارة	 

3 - شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت ويمثلها:

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

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال	 

العضويات:
المجموعة للرعاية الطبية.• 

4 - شركة دار الشرق ويمثلها:

الشيخ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طران	 

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

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

 الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: العضو المنتدب	 
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8 - شركة دار العرب ويمثلها:

السيد/ وليد أحمد ابراهيم السعدي

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة ومالية	 

العضويات:
المجموعة للرعاية الطبية.• 

بنك قطر الدولي اإلسالمي.• 

9 - شركة مطابع الوراق ويمثلها:

السيد/ م. هشام مصطفى السحرتي.

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس الهندسة المعمارية	 

العضويات:
بنك قطر الدولي اإلسالمي.• 

الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني. • 

10 - شركة فسيل لألعمال والعقارات ويمثلها:

السيد/ خالد سمري غازي المرسى

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس تجارة	 

11 - شركة سراج الدوحة للتجارة ويمثلها:

السيد/ عادل مسعود كامل محمد

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: ليسانس حقوق	 

7 - شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري ويمثلها:

السيد/ يوسف محمد كمالي جاهوئي

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

6 - شركة أزيان لالست�ثمار ويمثلها:

السيد/ محمد مصطفى أحمد

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 
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  الرئيس التنفيذي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالمعايــ�ر المحــددة مــن أجــل تقليــل تعــرض المجموعــة للمخاطــر.

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

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

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

والرقابــة الماليــة.

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

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

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

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

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

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

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

خامسًا

   حظر الجمع بني المناصب

   الواجبات الرئيسة لمجلس اإلدارة

   مسؤوليات المجلس

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

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

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

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

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

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

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

بعــض صالحياتــه.

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

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

المجموعــة لعــام 2018م عــدد )14( اجتماعــًا.

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

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

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

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

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

لذلــك.

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

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

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

للمجلــس، لتضمينهــا محضــر اجتماعــه.

سادسًا

سابعًا

   واجبات الرئيس

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

عدد مرات الحضور اسم ممثل الشخص االعتباري أعضاء مجلس اإلدارة م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 السيد/  وليد احمد السعدي شركة دار العرب .8

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

بــن  ثانــي  الشــيخ  وقــف 
ثانــي. آل  اهلل  عبــد  .9

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

13 السيد/  هشام مصطفى السحرتي مطابع الوراق .10

12
7 السيد/ جابر  سالم الحرمي

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

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

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

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

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

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

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

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

إدارة المجموعــة.

   أمني سر مجلس اإلدارة ثــامنــًا
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أ.   لجنة الرتشيحات والمكافآت

ت�ت�ألف هذه اللجنة من:

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

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

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

   عمل لجنة الرتشيحات والمكافآت

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

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

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

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

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

نهائيــة كل ســنة ماليــة.

   توصيات لجنة الرتشيحات والمكافآت

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

2017م.

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

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

ب-لجنة التدقيق والمخاطر

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

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

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

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

   عمل لجنة التدقيق والمخاطر

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

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

اجتمعــت خــالل العــام 2018 عــدد 8 اجتماعــات. 

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

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

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

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

   لجان المجلستاسعًا



تقري�ر الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة  لعام 2018م12

كما تقوم لجنة التدقيق والمخاطر باألعمال التالية:

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

وتــدرس ت�أثرهــا علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة.

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

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

-  مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر.

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

-  التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقب الحسابات.

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

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

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

للشــركة. االســت�ثمارية والتوســعية  والتوجهــات 

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

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

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

-  تنفيذ ت�كليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.

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

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

   توصيات لجنة التدقيق والمخاطر خالل العام 2018م: 

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

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

العامــة للمجموعــة. 

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

خــرة فــي هــذا المجــال.

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

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

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

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

وإدارة المخاطــر والــذي يمــارس دوره بشــكل مســتقل كليــًا.

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

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

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

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

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

1 -   مراقب الحسابات الخارجي

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

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

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

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

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

المســجلني بجــدول المدققــني الخارجيــ�ني لــدى الهيئــة.

أوالً

ثانيًا

     التدقيق الداخلي

    الرقابة الخارجية

 2 -   مهام ومسؤوليات مراقب الحسابات 

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

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

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

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

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

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

المملوكة
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% 22.82 النسبة المئوية من اجمالي عدد االسهم

   الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

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

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

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

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

     اإلفصاح أوالً
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ثانيًا

ثالثًا

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

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

عدد األسهم المملوكةالصفةأسماء المسؤولني التنفيذي�نيم

ال يوجدنائب الرئيس التنفيذي للمجموعةالسيد/ خالد سمري غازي المرسى1

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

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

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

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

   اإلفصاح عن المخالفات التي ارُت�كبت خالل العام 2018

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

   االفصاح عن استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة 

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

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

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

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

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

المعلومــات الخاصــة بالشــركة لتقديــم تقي�يــم حقيقــي لهــا.

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

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

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

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

الماليــة ونظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وتلقــي األجوبــة عليهــا واتخــاذ القــرارات.

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

للقانــون واللوائــح ذات الصلــة.

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

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

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

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

والصناعــة. 

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

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

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

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

الســادة المســاهمني وترحيــل األربــاح الخاصــة بعــام 2018م للعــام القــادم.

   الفصل السادس: حقوق أصحاب المصالح

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

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

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

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

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

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

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

بنشــرها علــى موقعهــا اإللكرتونــي.

    المساواة بني المساهمني وحقوقهم أوالً

ثانيًا

ثالثًا

    حقوق المساهمني المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم 

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

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

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

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

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

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

علــى الشــكاوى والمقرتحــات.

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

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

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

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

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

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

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

رابعًا

خامسًا

    حقوق أصحاب المصالح من غري المساهمني  

    المسؤولية المجتمعية

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

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

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

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

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

خــالل االجتمــاع، كمــا يتــم نشــره علــى الموقــع االلكرتونــي للشــركة.

أخيــــرًا

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






