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المقدمة
تلتزم مجموعة إزدان القابضة بقواعد وإرشادات الحوكمة للشركات المنصوص عليها 
الرئيسية،  السوق  في  المدرجة  القانونية  والكيانات  الشركات  حوكمة  نظام  في 
الرشيدة  الحوكمة  ممارسات  ألفضل  للوصول  الشركات  حوكمة  معاي�ي  تطوي�ر  ويأتي 
المراجعة  خالل  من  وذلك  المجموعة،  في  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أوليات  من 
تعزي�زًا  المجموعة،  عمليات  عموم  في  والرقابة  اإلشــراف  مستويات  في  والتحسني 
تحقيق  وتعزي�ز  المجموعة  نجاح  لتحصني  الرشيدة  المؤسسية  الحوكمة  لممارسات 
والمحتملني،  الحالي�ني  مساهمينا  ثقة  اكتساب  رأسها  وعلى  وتطلعاتها،  أهدافها 
الداعمة  اإلدارة  ممارسات  أفضل  إرســاء  عن  فضاًل  المصالح،  ذوي  األطـــراف  وكافة 
لمبادئ المحاسبة والمساءلة القائمة على أسس النزاهة والشفافية، والتزامًا بكافة 
المساهمني،  فئات  مختلف  حقوق  حماية  يضمن  بما  والشفافية  اإلفصاح  متطلبات 
المساهمني  جميع  تجاه  والــواجــبــات  الحقوق  فــي  والمنصفة  العادلة  والمعاملة 
المجموعة  بشؤون  المتعلقة  الــقــرارات  باتخاذ  الخاصة  واإلجـــراءات  القواعد  وي�وضح 
ومدى تقّيدها بأحكام هذا النظام، وذلك موّضح ضمن هذا التقري�ر بشكل يتمكن معه 
المساهمون والجمهور على حّد سواء من تقي�يم التزام المجموعة بنظام وبمبادئ 

الَحْوَكَمة الرشيدة بصورة عامة.
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مجموعة إزدان القابضة.الشـكة:

مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة.المجلس:

رئيسه ميثاق المجلس: وواجــبــات  ومسؤولّياته  مهامه  لتحديد  المجلس  يعده  الــذي  الميثاق 
وأعضائه.

ـئيس: رئيس مجلس إدارة المجموعة.ال

ومبادئ الحوكمة: أسس  ويحدد  بها،  والتحكم  الشركة  إدارة  خالله  من  يتم  الذي  النظام 
مثل  الشركة،  في  المصالح  أصحاب  مختلف  بني  والمسؤوليات  الحقوق  توزيع 
أعضاء مجلس اإلدارة، والمدراء، والمساهمني وأصحاب المصالح اآلخري�ن، وتوضح 

القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة.

الشركة المرّخص لها من الهيئة، للقيام بمهام اإليداع والتسجيل لكل ما يتعلق جهة اإليداع:
باألوراق المالية المتداولة في األسواق المالية.

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

ينافي العضو المستقل: ومــمــا  الــتــامــة،  بــاالســتــقــاللــيــة  يتمتع  الـــذي  اإلدارة  مجلس  عــضــو  هــو 
االستقاللية على سبيل المثال ال الحصر، أيًا من اآلتي:

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

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

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

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

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

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

من تلك األطراف خالل السنتني السابقتني على انتخابات المجلس.

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

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

ـاقب الحسابات: الشخص المرخص له وفقا ألحكام القانون والمسجل بجدول المدققني الخارجي�ني م
المالية وإبداء  البيانات والتقاري�ر  بأعمال مراجعة وتدقيق  للقيام  الهيئة  لدى 
الرأي فيها، وفقا ألصول المهنة وطبقا للمعاي�ي الدولية للتدقيق أو معاي�ي 
التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية اإلسالمية، والحصول على ت�أكيد ما إذا 

كانت البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات.

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

من يختارهم من المرشحني دون وجود أي ت�كرار لهذه األصوات.

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

معلنة.

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

أو طـف ذو عالقة: الشركة  إدارة  مجلس  في  عضو  كــان  إذا  بالشركة  عالقة  ذو  الشخص  يعترب 
شركة  أي  أو  للشركة  العليا.  التنفيذية  ــاإلدارة  ب أو  مجموعتها،  من  شركة  أي 
من مجموعتها، أو كان مالكا )5 %( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة 
الثانية، وكل  الدرجة  السابقني حتى  أقــارب أي من  كان من  أو  من مجموعتها، 
شركة  أي  أو  الشركة  إدارة  بمجلس  عضو  مــن  عليه  مسيطر  اعتباري  شخص 
الثانية،  الدرجة  حتى  وأقاربهم  العليا  التنفيذية  بإدارتها  أو  مجموعتها  من 
أو المشرتكة في مشروع أو شراكة من أي نوع مع الشركة أو أي شركة من 

مجموعتها.

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

التعامالت التجارية أو المالية من ذات النوع التي تبلغ قيمتها )10 %( من حجم التعامالت:
تعامالت  مجموع  متوسط  من  أكــر  أو  الــواحــدة،  السنة  خــالل  الشركة  تعامالت 

الشركة خالل آخر ثالث سنوات.

السنة المالية للشركةالسنة:
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الفصل الثاني: نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

الفصل الثالث: المجلس

إن الــمــجــمــوعــة تـــولـــي أهــمــيــة خـــاصـــة لــمــبــادئ 
المساهمني  حقوق  حماية  لناحية  خاصة  الحوكمة، 
اآلخري�ن،  المصالح  وأصحاب  األقلية  حقوق  سيما  ال 
وهي تسعى إلى إي�جاد عالقة وثيقة بينهم وبني 
الصلة،  ذات  األخرى  األطــراف  اإلدارة وجميع  مجلس 
وتحدد هذه العالقة اإلطار العام لالسرتاتيجية التي 
ت�تبعها الشركة والوسائل الالزمة لتحقيق أهدافها، 
في  المساهمني  جميع  بني  والمساواة  والعدالة 
على  حصولهم  وإمــكــانــيــة   ، ــات  ــواجــب وال الــحــقــوق 
وتقديم  الشركة،  حول  المهمة  المعلومات  جميع 
على  المصالح  وأصــحــاب  للشركة  العامة  المصلحة 
اإلدارة  مجلس  أعــضــاء  وقــيــام  الــخــاصــة،  المصلحة 

بحسن  والمساهمني  الشركة  نحو  بمسؤولياتهم 
نية ونزاهة وشرف وإخالص.  

تطبيقات  وتــحــديــث  بمراجعة  المجلس  يــقــوم  كما 
ــى آخــر  ــ ــت ال ــن وقــ الــحــوكــمــة فـــي الــمــجــمــوعــة مـ
الحوكمة،  نــظــام  أفــضــل مــمــارســات  لــتــ�تــوافــق مــع 
إليه  ترفع  التي  الدورية  التقاري�ر  ضوء  على  وذلك 
المجلس  ويعمل  الداخلي،  التدقيق  لجنة  قبل  من 
دائم  بشكل  المهني  السلوك  قواعد  تطوي�ر  على 
يلزم منها من وقت آلخر مثال على  واستحداث ما 
ذلك تحديث ميثاق مجلس إدارة المجموعة وميثاق 

الحوكمة للمجموعة.

يعترب مجلس إدارة الشركة المسؤول األول عن أداء الشركة ونشاطها على المدي�ني الت�كتيكي واالسرتاتيجي 
حقوق  على  والمحافظة  النجاح  لها  تؤمن  التي  المناسبة  بالطريقة  الشركة  إدارة  عن  المسؤول  فهو 
المساهمني ولذلك فهو يتمتع بأوسع السلطات الالزمة للقيام بدوره المحدد في ميثاق مجلس اإلدارة 

المعتمد.

قبل  من  منتخب  إدارة  مجلس  الشركة  إدارة  يتولى 
للشركة  األساسي  النظام  وفق  العامة،  الجمعية 
ومــدة  أعــضــائــه  وعـــدد  ت�كوينه  طريقة  يــحــدد  الـــذي 
العضوية فيه، حيث أّن عدد أعضائه أحد عشر عضوًا، 
ومدة العضوية فيه ثالث سنوات، ويتمتع المجلس 
يفوض  أن  ولــه  الشركة،  إلدارة  الكافية  بالسلطات 
بعض صالحياته على أن يبقى مسؤواًل عنها، وت�تم 
عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في المجموعة 
وفق مبدأ العدالة والمساواة بني جميع المرشحني، 
وتعزي�ز الشفافية واالفصاح، حيث أن عملية انتخاب 
على  تمت  م   2016 /04/ 11 بتاري�خ  األخـــية  المجلس 

الشكل التالي:

أعلنت لجنة الرتشيحات عن فتح باب الرتّشح لعضوية 
مجلس اإلدارة الجديد اعتبارًا من تاري�خ 10 /03/ 2016م 
بالرتشح  تقدم  وقــد  2016م   /  03/  17 تــاريــ�خ   وحتى 
ت�أّكدت الّلجنة من استيفائهم  عدد )18 مرّشحًا( حيث 
واعتمدت  المطلوبة  القانونية  الــشــروط  لجميع 
المرشحني  مــن  اثــنــني  ســحــب  ثــم  تــرّشــحــهــم،  أوراق 
على  مرشحًا   )16( بني  المنافسة  لتنحصر  ترشحهما 

لقفل  التالي  اليوم  صباح  وفــي  مقعدًا،   )11( عــدد 
على  المرّشحني  أسماء  عن  اإلعــالن  تم  الرتّشح  باب 
وزارة  اعــالن  تم  كما  للشركة،  االلكرتوني  الموقع 
المالية  لــأســواق  قطر  وهيئة  والتجارة  االقتصاد 

والبورصة بقائمة المرّشحني.

وبتاري�خ: 11/ 04/ 2016م انعقد اجتماع الجمعية العامة 
المساهمون  أدلى  حيث  القابضة،  إزدان  لمجموعة 
صندوق  في  السري  االقـــرتاع  بطريقة  بأصواتهم 
االقتصاد  وزارة  ممثلي  وإشــراف  بحضور  االنتخابات 
والتجارة ومدقق الحسابات الخارجي ومقرر االجتماع 
وجامع األصوات، وبعد االنتهاء من عملية التصويت 
المذكورة  الجهات  بحضور  االقــرتاع  تم فتح صندوق 
سلفًا وتمت عملية فرز بطاقات التصويت والتدقيق 
المقرتعني وفقا  المساهمني  أصوات  بها وتسجيل 
لنص المادة )96( من قانون الشركات التجارية رقم 
)11( لسنة )2015( التي تنص على أّنه "يكون للسهم 
الواحد صوت واحد يمنحه المساهم لمن يختاره من 
المرشحني، وي�جوز للمساهم توزيع تصويت أسهمه 
يــجــوز أن يــصــوت السهم  بــني أكـــر مــن مــرشــح، وال 

أوالً:تشكيل المجلس:
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الواحد ألكر من مرشح..." ونتج عنه انتخاب األعضاء التالية أسماؤهم وهم:

شركة النرباس لأعمال والعقارات - ويمثلها الشيخ: د.خالد ثاني عبداهلل آل ثاني.. 1

شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت - ويمثلها الشيخ: عبداهلل ثاني عبداهلل آل ثاني.. 2

شركة دار الشرق - ويمثلها الشيخ: محمد ثاني عبداهلل آل ثاني.. 3

شركة الصرح لأعمال - ويمثلها الشيخ: خليفة ثاني عبداهلل آل ثاني.. 4

شركة أزيان لتجارة مواد البناء - ويمثلها الشيخ: تركي خالد ثاني آل ثاني.. 5

شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري - ويمثلها الشيخ: عبداهلل خالد ثاني آل ثاني.. 6

شركة دار العرب - ويمثلها السيد: وليد احمد السعدي.. 7

وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني - ويمثله السيد: علي عبدالرحمن الهاشمي.. 8

شركة سراج الدوحة للتجارة -ويمثلها الشيخ: حسن ثاني عبداهلل آل ثاني.. 9

شركة مطابع الوراق -ويمثلها السيد: هشام مصطفى السحرتي.. 10

شركة فسيل لأعمال والعقارات -ويمثلها السيد: جابر سالم خلفي الحرمي.. 11

ـئيس التنفيذي: ثانيًا: نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة وال

شـكة النرباس لألعمال والعقارات ويمثلها:. 1

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	 

المناصب الحالية:
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
عضو مجلس اإلدارة – المجموعة للرعاية الطبية.	 

أعضاء مجلس اإلدارةأ. 

شـكة الوفاق للهندسة والمقاوالت ويمثلها:. 2

الشيخ عبداهلل بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: نائب رئيس مجلس االدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال	 

المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
رئيس مجلس إدارة الشركة االسالمية القطرية للت�أمني 	 
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شـكة دار الشرق ويمثلها:. 3

الشيخ محمد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طيان.	 

المناصب الحالية:
نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
عضو مجلس إدارة الشركة االسالمية القطرية للت�أمني.	 

شـكة الصرح لألعمال ويمثلها:. 4

الشيخ خليفة بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

شـكة أزيان لتجارة مواد البناء ويمثلها:. 5

الشيخ تـكي بن خالد بن ثاني آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال	 

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 

شـكة قصـ الشرق للتطويــ العقاري ويمثلها:. 6

الشيخ عبداهلل بن خالد بن ثاني آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: إدارة أعمال	 

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
عضو مجلس إدارة مصرف قطر األسالمي.	 
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شـكة دار العـب ويمثلها:. 7

ـاهيم السعدي السيد/ وليد أحمد اب

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة ومالية	 

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية.	 
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 

وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني -ويمثله:. 8

السيد/د. عايض دبسان القحطاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: ماجستي إعالم -دكتوراه في الدعوة	 

المناصب الحالية:
مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد اهلل  آل ثاني للخدمات اإلنسانية	 

ـاج الدوحة للتجارة ويمثلها:. 9 شـكة س

الشيخ حسن بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

شـكة مطابع الوراق ويمثلها:. 10

السيد/ م. هشام مصطفى السحرتي.

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس الهندسة المعمارية – جامعة األزهر	 

المناصب الحالية:
عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي.	 
عضو مجلس إدارة شركة اإلسالمية القطرية للت�أمني.	 
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شـكة فسيل لألعمال والعقارات ويمثلها:. 11

السيد/ جابـ سالم الحـمي

الصفة: عضو مجلس اإلدارة	 

المؤهل العلمي: ماجستي إعالم.	 

المناصب الحالية:
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدار العرب	 

ـئيس التنفيذي ب.  ال

السيد/ علي محمد العبيدلي

الصفة: الرئيس التنفيذي للمجموعة	 

المؤهل العلمي: ماجستي إدارة مالية – جامعة أوكالهوما.	 

المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة - شركة ودام الغذائية	 
عضو مجلس إدارة - مصرف الريان	 
عضو مجلس إدارة - مجموعة الرعاية الطبية	 
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ثالثًا: حظـ الجمع بني المناصب

ـئيسة لمجلس اإلدارة رابعًا: الواجبات ال

خامسًا: مسؤوليات المجلس

عقب انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة اجتمع المجلس وانتخب من بني أعضائه سعادة الشيخ/د. خالد بن ثاني بن 

عبد اهلل آل ثاني، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة لمدة ثالث سنوات وفقًا للنظام األساسي للشركة، آخذًا بعني 

االعتبار بأنه ال يشغل منصب رئيس المجلس أو نائب الرئيس في أكر من شركتني يقع مركزيهما الرئيسي 

في الدولة، كما أنه ليس عضوًا في مجلس إدارة أكر من ثالث شركات تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، 

يجمع بني عضوية  الدولة، وال  الرئيسي في  أكر من شركة واحــدة مركزها  لــإدارة في  وال عضوًا منتدبًا 

مجلسي إدارة شركتني تمارسان نشاطا متجانسًا، كما أّن رئيس مجلس اإلدارة ليس مشاركًا بأي لجنة من 

لجان المجلس المنصوص عليها في نظام الحوكمة، وذلك لضمان التوازن في النفوذ والسلطة، بحيث ال 

يتمتع فرد واحد بالسلطة المطلقة في اتخاذ القرارات. 

المجموعة،  اعتماد اسرتاتيجية  الحوكمة، فمن مسؤولياته  رئيسيًا في  الشركة دورًا  إدارة  يلعب مجلس   
أدائهم متابعة دقيقة  التنفيذي�ني، واإلشراف عليهم، ومتابعة  كبار  التوجيهية، وتعي�ني  السياسة  ووضع 
ما  وتقدير  دقيقة،  متابعة  المجموعة  عمل  لسي  يضعونها  التي  الخطط  تطبيق  ومتابعة  ومساءلتهم 
يتقاضونه من أموال، وضمان مصداقية المجموعة أمام مساهميها وأمام الجهات الحكومية ألن التساهل 

في ذلك قد يؤدي إلى السلوك غي القويم.

إعــداده  تم  وقد  أعضائه،  وواجبات  ومسؤولياته  المجلس  مهام  يتضمن  الــذي  ميثاقه  أقر  المجلس  إن 
وفقًا للنمــــوذج االســـرتشــــــادي الصـــــــادر عــن الهيــئة وتم نشـــره عـــلى الموقع اإللكــــرتوني للمجموعـــة. 

 .)www.ezdanholding.qa(

ويعكف مجلس اإلدارة على مراجعة ميثاقه لتحديثه على ضوء أحكام نظام الحوكمة الصادر بقرار مجلس 
إدارة هيئة قطر لأسواق المالية رقم )5( لسنة 2016 بإصدار نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية 

المدرجة في السوق الرئيسية.

يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة وتوجيه اسرتاتيجية المجموعة من خالل الموافقة على سياسات االست�ثمار 
المقرتحة بعد استعراضها، سواء تم إعدادها من طرف مجلس اإلدارة مباشرة أو من خالل لجان المجلس، 

وذلك بهدف ضمان االلتزام بالمعاي�ي المحددة من أجل تقليل تعرض المجموعة للمخاطر.

العمل. كما يعنى  المالية وخطط  النفقات  السنوية،  الميزانيات  يجتمع مجلس اإلدارة الستعراض واعتماد 
وي�وصي  االسرتاتيجية،  والغايات  األهداف  تحقيق  نحو  المجموعة  تقدم  مستوى  بمراقبة  اإلدارة  مجلس 
بالتعديالت الالزمة لتحقيقها، وكجزء من واجباته يحرص مجلس اإلدارة على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية بما 

في ذلك إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي واالمت�ثال والرقابة المالية.
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سادسًا: تفويض المهام 

ـئيس سابعًا: واجبات ال

ثامنًا: التزامات أعضاء المجلس والدعوة إلى االجتماع 

يفوض المجلس بعض صالحياته إلى لجان خاّصة في المجموعة ويقوم حسب الحاجة بتشكيل لجان خاّصة 
بهدف إجراء عمليات محّددة، حيث تمارس عملها وفقًا لتعليمات خطية، وي�بقى المجلس مسؤوال عن جميع 
الصالحيات أو السلطات التي فّوضها، ونذكر منها: اللجنة التنفيذية المؤلفة من أصحاب السعادة التالية 

أسماؤهم: 

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

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

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

سعادة الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني، ممثاًل عن شركة أزيان لتجارة مواد البناء )عضوًا(. 4

يقوم رئيس مجلس اإلدارة بدوره على أكمل وجه آخذًا بعني االعتبار ضمان تطبيق الحوكمة الجيدة وإبقاء 
المجلس  العمل في  األول عن سي  المسؤول  يعترب  حيث  الحوكمة،  تنفيذ  دائم حول  اطالع  األعضاء على 
أن جميع  المجلس والمساهمني عليها، والت�أكد من  التي تخضع لموافقة  التوازن في عضويته  وتحقيق 
جميع  وتحفيز  تشجيع  على  الحرص  إلى  باإلضافة  األعمال،  جــدول  على  مدرجة  هي  الصلة  ذات  المسائل 
األعضاء على القيام بمسؤولّياتهم على أكمل وجه، وذلك من خالل المشاركة والمناقشة الفعالة لكامل 
بنود جداول االعمال، وتبادل اآلراء، وفي المسائل الجوهرية يتم االتصال باألعضاء غي الحاضري�ن لالجتماعات 
الرئيس عند غيابه، وي�جوز للرئيس أن يفوض غيه من  الرئيس محل  النقاش، هذا ويحل نائب  ومشاركتهم 

أعضاء المجلس في بعض صالحياته.

رئيسه،  مــن  بــدعــوة  الــشــركــة  إدارة  مجلس  يجتمع 

بشكل منتظم وفعال وكّلما دعت الحاجة وفقًا لما 

 )11( رقــم  الشركات  قانون  في  عليه  منصوص  هو 

األقــل  على  مــرات  ]ســت[  يجتمع  وهــو   ،2015 لسنة 

إدارة  مجلس  اجتماعات  عــدد  بلغ  وقــد  السنة،  في 

المجموعة لعام 2017م عدد )15( اجتماعًا.

متى  االجتماع  إلــى  المجلس  يدعو  الرئيس  أن  كما 

اثــنــان مــن األعــضــاء على األقـــل، وتوجه  طلب ذلــك 

قبل  األعــمــال  بــجــدول  مصحوبة  عضو  لكل  الــدعــوة 

التاري�خ المحدد النعقاده بأسبوع على األقل، وي�جوز 

ألي عضو طلب إضافة بند أو أكر إلى جدول األعمال.

إن جميع أعضاء مجلس إدارة المجموعة منتظمون 

بعض  باست�ثناء  اإلدارة  مجلس  اجــتــمــاعــات  بحضور 

الـــحـــاالت الــخــارجــة عــن إرادتـــهـــم، ويـــكـــّرس األعــضــاء 

ولــجــانــه  اإلدارة  لمجلس  ومــؤهــالتــهــم  خــرباتــهــم 

المختلفة من خالل الحضور والمشاركة بفعالية في 

طلب  لهم  يحق  كما  والجمعيات،  واللجان  المجلس 

في  المجموعة  نفقة  على  خارجي  مستشار  رأي 

أي مسألة تخّصها إذا دعت الحاجة لذلك.

الحاضري�ن  أصـــوات  بأغلبية  المجلس  قـــرارات  تصدر 

الجانب  يــرّجــح  األصـــوات،  تــســاوي  وعند  والممثلني، 

على  يوافق  لم  الــذي  وللعضو  الرئيس،  منه  الــذي 

أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعرتاضه في محضر 

االجتماع، وفي حالة الضرورة ولدواعي االستعجال، 

موافقة  شــرط  بالتمري�ر  الــقــرارات  بعض  إصــدار  يتم 

جميع أعضائه كتابة على تلك القرارات، ويتم عرضها 

محضر  لتضمينها  للمجلس،  التالي  االجــتــمــاع  فــي 

اجتماعه.
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ات الحضور من  ـّ عدد م
أصل)15( اجتماعًا

اسم ممثل الشخص االعتباري أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

15/12 الشيخ/ د.خالد بن ثاني آل ثاني شركة النرباس لأعمال والعقارات     1

15/14 الشيخ/ عبداهلل بن ثاني آل ثاني شركة الوفاق للهندسة المقاوالت       2

15/13 الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني شركة دار الشرق 3

15/6 الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني شركة الصرح لأعمال      4

15/8 الشيخ/ حسن بن ثاني آل ثاني شركة سراج الدوحة للتجارة 5

15/14 الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني شركة أزيان لتجارة مواد البناء      6

15/12 الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثاني شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري 7

15/14 السيد/ وليد احمد السعدي شركة دار العرب    8

15/9 السيد/ علي عبدالرحمن الهاشمي

وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني 9
15/4

السيد/ عايض دبسان القحطاني من تاري�خ 

2017/9/14 الى 2017/12/31

15/14 السيد/ هشام مصطفى السحرتي شركة مطابع الوراق 10

15/15 السيد/ جابر سالم خلفي الحرمي شركة فسيل لأعمال والعقارات    11

ـًا: أمني سـ مجلس اإلدارة: عاش

ـات حضور كل عضو من األعضاء: تاسعًا: عدد اجتماعات مجلس اإلدارة الحالي خالل العام 2017م وعدد م

اإلدارة  مجلس  في  القانونية  ــراءات  اإلجـ اتباع  ضمان  في  رئيسي  بــدور  اإلدارة  مجلس  ســر   أمــني  يقوم 
ومراجعتها بشكل منتظم، كما أنه يعاون ويساعد جميع أعضاء مجلس اإلدارة في الحصول على المشورة 
والمعلومات والوثائق التي تمّكنهم من القيام بمهامهم دون عناء، حيث يقع عليه عبء تحضي وتحري�ر 
محاضر اجتماعات المجلس والّلجان وفقًا لأصول وحفظها وارسال الدعوات ألعضاء المجلس والمشاركني 
مع جدول األعمال والتنسيق بني األعضاء والرئيس وفيما بينهم وأصحاب المصالح، وقد عنّي المجلس لهذه 

الغاية السيد/ عادل مسعود كامل، علما بأنه حاصل على ليسانس في الحقوق،
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حادي عشـ: لجان المجلس

قام مجلس اإلدارة، بإعادة تشكيل اللجان التابعة له بشكل مباشر بعد عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
التي جرت بتاري�خ 2016/4/11 م والتي تمت وفقًا إلجراءات رسمية وشفافة وهي على الشكل التالي:

أ- لجنة الرتشيحات والمكافآت

أعاد مجلس اإلدارة بتاري�خ 2017/2/23 م تشكيل هذه اللجنة لت�كون على الشكل اآلتي:
رئيسًا. 1 السيد/ جابر سالم الحرمي، ممثاًل عن شركة فسيل لأعمال والعقارات  

السيد/ هشام مصطفى السحرتي، ممثاًل عن شركة مطابع الوراق    عضوًا. 2

عضوًا. 3 الشيخ/ عبداهلل بن خالد آل ثاني، ممثاًل عن شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري 

عمل لجنة الرتشيحات والمكافآت	 

الشركة  إدارة  مجلس  لعضوية  للرتشح  التوجيهية  المبادئ  بوضع  والمكافآت  الرتشيحات  لجنة  تقوم 
للشركة،  األساسي  والنظام  االجــراء  المرعية  القوانني  ضوء  على  المرشحني  بني  من  االصلح  النتخاب 
كما تقوم اللجنة بإجراء تقي�يم ذاتي سنوي ألداء مجلس اإلدارة، وترفع توصيتها للمجلس بما يخص 
مكافآت أعضائه والذي يقوم بدوره برفعها الى الجمعية العامة التخاذ القرار المناسب بشأنها، فضاًل 
عن أن لجنة الرتشيحات والمكافآت تحدد سياسة المكافآت في المجموعة بشكل عام، وتضمن وجود 
وترفع  اإلدارة  لمجلس  التوجيهية  والمبادئ  المكافآت  سياسة  مع  يتماشى  للمكافآت  عمل  إطــار 

تقري�رها للمجلس في نهائية كل سنة مالية.

توصيات لجنة الرتشيحات والمكافآت	 

رفعت لجنة الرتشيحات والمكافآت توصيتها لمجلس اإلدارة بالمبالغ المقرتحة لمكافآت أعضاء المجلس 
عن العام 2017، حيث تم عرض هذه المكافآت على الجمعية العامة للمجموعة وتّمت المصادقة عليها.

اإلدارة في  لمجلس  األخية  االنتخابات  الرتشيحات والمكافآت قامت خالل  لجنة  أّن  الى  اإلشــارة  تجدر 
العام 2016م بمراجعة طلبات وأوراق المرشحني ورفعت توصيتها بشأنهم الى مجلس اإلدارة دون أن 
تستبعد أيًا من المرشحني، حيث تّمت عملية انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحالي للشركة وفقًا إلجراءات 

رسمية وشفافة.

ب-لجنة التدقيق والمخاطـ

بتاري�خ 28 /2 /2017م عدل مجلس اإلدارة لجنة التدقيق لتصبح لجنة التدقيق والمخاطر مع ما است�تبع ذلك 
من تعديل في ميثاقها وأهدافها، دون أي تعديل في عضوّيتها، ونظرًا للطابع العائلي للمجموعة 

فإن أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر غري مستقّلني، وهي ت�ت�ألف من ثالثة أعضاء وهم: 
رئيسًا. 1 السيد/ وليد أحمد السعدي، ممثاًل عن شركة دار العرب   

عضوًا. 2 السيد/ عايض دبسان القحطاني، ممثاًل عن وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني 

عضوًا. 3 الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني، ممثاًل عن شركة الصرح لأعمال  

عمل لجنة التدقيق والمخاطـ	 

تجتمع لجنة التدقيق والمخاطر بانتظام وكّلما دعت الحاجة، وجميع محاضر اجتماعاتها مدونة وفقًا 
لأصول ويتم عرض تقاري�رها على مجلس اإلدارة بشكل دوري لمناقشتها، كما يتم رفع تقري�ر سنوي 

للمجلس في نهائية كل سنة مالية، وقد اجتمعت خالل العام 2017 ستة اجتماعات. 
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اإلشــراف على مهام 	  بصالحيات واسعة في مجال  بالمجموعة  التدقيق والمخاطر  لجنة  ت�تمتع 
التدقيق الداخلي، وتقوم بمساعدة مجلس اإلدارة في إتمام مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة 
اللجنة  هذه  مسؤوليات  وتشمل  والخارجي،  الداخلي  التدقيق  كفاية  ومــدى  المالية  التقاري�ر 
التعامل مع عدد من المجاالت الرئيسية بما فيها البيانات المالية، والرقابة الداخلية، والتدقيق 
في  الداخلي  التدقيق  مكتب  وي�رفع  التقاري�ر،  رفع  ومسؤوليات  واالمت�ثال  والخارجي،  الداخلي 
ِلَلوائح  االمت�ثال  ألغــراض  وذلــك  والمخاطر،  التدقيق  للجنة  مباشرة  تقاري�ره   )PKF( المجموعة 

الشفافية وحوكمة الشركات بالمجموعة.

كما تقوم لجنة التدقيق والمخاطـ باألعمال التالية:	 

استعراض األمور الحّساسة الخاصة بالمحاسبة وإعداد التقاري�ر في ضوء التوجيهات التنظيمية 	 
والقوانني المرعّية اإلجراء، وتدرس ت�أثيها على البيانات المالية للمجموعة.

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.	 

بشأنها 	  والتوصية  الــرأي  وإبــداء  للشركة  والمحاسبّية  المالّية  واإلجـــراءات  السياسات  مراجعة 
للمجلس.

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

أعمال 	  االعتبار  في  أخــذا  دوري،  بشكل  المخاطر  إدارة  بشأن  الشركة  سياسات  ومراجعة  وضع 
الشركة، ومتغيات السوق، والتوجهات االست�ثمارية والتوسعية للشركة.

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

الذي 	  الوقت  بالشركة ورفعها للمجلس-في  بالمخاطر وإدارتها  الخاصة  الدورية  التقاري�ر  إعداد 
يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقاري�ر الخاصة بمخاطر محددة بناًء على ت�كليف من المجلس 

أو رئيسه.

تنفيذ ت�كليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.	 

وعلى 	  بالتدقيق  الخاصة  المخاطر  بشأن  العليا  التنفيذية  واإلدارة  الحسابات،  مراقب  مناقشة 
رأسها مدى مالءمة القرارات والتقديرات المحاسبية، وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقري�ر 

السنوي.

توصيات لجنة التدقيق والمخاطـ خالل العام 2017: 	 

رفعت لجنة التدقيق والمخاطر توصية إلى مجلس اإلدارة للموافقة على البيانات المالية السنوية 
تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة للمجموعة.

كما رفعت توصية أخرى إلى مجلس اإلدارة إلختيار المدقق الخارجي ارنست اند يونغ لتدقيق البيانات 
المالية للمجموعة عن عام 2017م لما له من خربة في هذا المجال.
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ـابع أعمال الـقابة بالشـكة الفصل ال

التدقيق  الخربة والكفاء في أعمال  المجموعة مكتب تدقيق داخلي PKF وهو من ذوي  يوجد لدى 
المالي وتقي�يم األداء وإدارة المخاطر والذي يمارس دوره بشكل مستقل كليًا.

يتوّلى مكتب التدقيق الداخلي مساعدة المجموعة على إي�جاد أفضل  الطرق إلنجاز أعمالها، باإلضافة 
إلى دورها في التحقق من االلتزام بالسياسات واإلجراءات، كما يركز التدقيق على فعالية نظم العمل 
والرقابة الداخلية وتحديد نقاط الضعف، وي�رفع تقاري�ره وتوصياته حول المجموعة وشركاتها التابعة 
مباشرة إلى لجنة التدقيق والمخاطر في المجموعة بهدف اتخاذ االجراءات المطلوبة  للتقليل من 
حدة المخاطر أو تالفيها، وذلك كل ثالثة أشهر  وكلما طلب منه ذلك، كما يقدم المقرتحات الخاصة 

بتصويب أي خلل إن وجد لمساعدة اإلدارة التنفيذية على تحسني أدوات إدارة المخاطر.

ـاقب الحسابات الخارجيأ.  م

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إزدان القابضة في اجتماعها المنعقد بتاري�خ  16/ 04/ 2017م 
على تعي�ني السادة/ مكتب ارنست اند يونغ لتدقيق حسابات المجموعة لعام 2017م بمبلغ )1,500,000ريال 
قطري( مليون وخمسمائة ألف ريال قطري، ألن له خربة كبية في مجال التدقيق واألفضل سعرًا، وهذه 
السنة الخامسة واألخية لهم وفقًا للقانون، وقد تّم ذلك بناًء على توصية لجنة التدقيق إلى المجلس 
باختيار عرض السادة ارنست آند يونغ  للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمجموعة باعتباره األقل سعرًا 
بني العروض المقدمة من مكاتب مراقبي الحسابات المسجلني بجدول المدققني الخارجي�ني لدى الهيئة.  

وقد جاءت العروض على الشكل التالي:

ـاقب الحسابات ب.  مهام ومسؤوليات م

عليها،  وتاله  العامة  للجمعية  تقري�ره  يونغ  اند  ارنست  مكتب  السادة/  الشركة  حسابات  مراقب  قدم 
ذات  الهيئة  وتشريعات  القانون  وأحكام  األساسي  بنظامها  الشركة  التزام  مدى  فيه  أوضح  والــذي 
الصلة، ومدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقاري�ر المالية 
مناقشة  تم  وقد  ومتطلباتها   )ISA(و  )IFRS/IAS( الدولية  والتدقيق  المحاسبة  بمعاي�ي  والتزامهما 
فيه،  الــواردة  المسائل  إيضاح  وتم  المساهمني  السادة  قبل  من  العادية  العامة  بالجمعية  تقري�ره  
والرّد على جميع االستفسارات، كما بنّي مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات 
الالزمة إلتمام أعماله ولم ير المدقق الخارجي أي مسألة مثية للشبهة على الشركة خالل العام 

.2017

سعـ العـضاسم المكتب

1,800,000 ريال قطريكي بي ام جي

1,540,000 ريال قطريبي دبليو سي

1,500,000 ريال قطريارنست اند يونغ

أوال: التدقيق الداخلي

ثانيًا: الـقابة الخارجية
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الفصل الخامس: اإلفصاح والشفافية

ثانيًا: عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم الشخصية وبصفتهم كممثلني ألشخاص 
معنوي�ني حتى تاريـخ  2017/12/31 م:

إّن مجموعة إزدان القابضة ملتزمة بتطبيق جميع متطلبات اإلفصاح ونشر التقاري�ر المالية بالمواعيد 
القانونية المحددة وفق القوانني واللوائح المرعية اإلجراء كما يتم نشرها على الموقع االلكرتوني 
للشركة، وفيما يلي جداول توضح عدد األسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، واإلدارة 

التنفيذية العليا، وكبار المساهمني أو المساهمني المسيطري�ن.

عدد األسهم 
التي يملكها 

العضو بصفته 
الشخصية

عدد االسم 
المملوكة لعضو 

اإلدارة بصفته 
كممثل

صفاتهم اسم الممثل للشخص االعتباري أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

0 10,000.00 رئيس مجلس 
االدارة الشيخ/ د.خالد بن ثاني آل ثاني شركة النرباس لأعمال والعقارات 1

0 10,000.00 نائب الرئيس الشيخ/ عبداهلل بن ثاني آل ثاني شركة الوفاق للهندسة المقاوالت 2

0 10,000.00 عضوًا السيد/ وليد احمد السعدي شركة دار العرب 3

0 15,000.00 عضوًا الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني شركة دار الشرق 4

0 605,066,037.00 عضوًا السيد/ عايض دبسان القحطاني وقف الشيخ/ ثاني بن عبداهلل آل ثاني 5

0 10,000.00 عضوًا الشيخ/ خليفة بن ثاني آل ثاني شركة الصرح لأعمال 6

0 10,000.00 عضوًا الشيخ/ عبد اهلل بن خالد آل ثاني شركة قصر الشرق للتطوي�ر العقاري 7

0 10,000.00 عضوًا الشيخ/ تركي بن خالد آل ثاني شركة أزيان لتجارة مواد البناء 8

0 10,000.00 عضوًا الشيخ/ حسن بن ثاني بن آل ثاني شركة سراج الدوحة للتجارة 9

0 10,000.00 عضوًا السيد/ هشام مصطفى السحرتي شركة مطابع الوراق 10

0 10,000.00 عضوًا السيد/ جابر سالم خلفي الحرمي شركة فسيل لأعمال والعقارات 11

عدد األسهم التي يملكونهاصفاتهمأسماء المسؤولني التنفيذي�نيم

-الرئيس التنفيذي للمجموعةالسيد/ علي محمد العبيدلي1

نسبة التملك عدد األسهم التي 
يملكونها أسماء كبار المساهمني أو المساهمني المسيطـيـن 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

% 0.39 10,320,400 شركة شاسع للتجارة واالست�ثمار العقاري 4

% 0.23 6201986 GOVERNMENT OF THR REPUBLIC OF SINGAPORE 5

% 0.22 5910350 HSBC BANK PLC 6

% 0.22 5865620 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 7

% 0.22 5809685 ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF 8

% 0.21 5459621 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN,LTD.AS TRUSTEE FOR GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 9

% 0.17 4500000 على حسني السادة 10

أوالً: اإلفصاح 

ثالثًا: عدد األسهم المملوكة لإلدارة التنفيذية حتى تاريـخ 2017/12/31 م:

رابعًا: عدد األسهم المملوكة لكبار المساهمني أو المساهمني المسيطـيـن حتى تاريـخ 2017/12/31 م:  
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بتاري�خ 2017/3/23  صدر عن لجنة المحاسبة قرار في المخالفة رقم )9( لسنة 2016 حيث فرضت فيه جزاء 
مالي على مجموعة ازدان القابضة بمبلغ 10.000.000 ريال عشرة مليون ريال قطري، والذي تظلمت 
منه المجموعة لدى لجنة التظلمات في هيئة قطر لأسواق المالية في التظلم رقم )1( لسنة 2017 
حيث خّفض الجزاء الى مبلغ 3.000.000 ريال )فقط ثالثة مليون ريال قطري( والذي است�أنفته المجموعة 
لدى محكمة االست�ئناف تحت رقم 506 لسنة 2017 في الدائرة اإلدارية الثانية طالبة وقف تنفيذ القرار 
وبإلغائه،  المست�أنف  القرار  ببطالن  الموضوع  وفي  االست�ئناف  موضوع  في  الفصل  لحني  المست�أنف 
والحكم مجددًا في الدعوى الت�أديبية بإلغاء قرار لجنة المحاسبة المتظلم منه في المخالفة رقم )9( 

لسنة 2016.

بتاري�خ  أصــدرت  الكلية  االبتدائية  المحكمة  بــأن  القابضة  ازدان  مجموعة  أفصحت  2017/1/5م  بتاري�خ  أ. 
19/12/2016م الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم  528 / 2016 من السيد عبداهلل 
بن ناصر المسند بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني ضد شركة مجموعة 
ازدان القابضة بشأن "طلب الزامها بالتضامن بأن تؤدي له مبلغ ثالثون مليون ريال كتعويض" وهذا بناء 

على المعلومات الواردة الينا عن طري�ق المحامي الخارجي للمجموعة.

الثانية  -الدائرة  الكلية  االبتدائية  المحكمة  بأن  القابضة  ازدان  مجموعة  م   أفصحت   2017/1/8 بتاري�خ  ب. 
مجموعة  شركة  من  المقامة   2015 /  3981 رقم  الدعوى  بشطب  قرارها   2016/ 12/ 27 بتاري�خ  أصــدرت 
المست�ثمري�ن القطري�ني ضد شركة مجموعة ازدان القابضة "بطلب الحكم بإلغاء استحواذ شركة مجموعة 
ازدان القابضة وشركاتها التابعة على نسبة 20 % من إجمالي أسهم شركة مجموعة المست�ثمري�ن 

القطري�ني"، وذلك وفقًا لمكتب المحاماة الخارجي للمجموعة.

األولى  الدائرة  الكلية  االبتدائية  المحكمة  بأن  القابضة  إزدان  مجموعة  افصحت   2017/ 01  /  09 بتاري�خ  ج. 
أصدرت بتاري�خ 27/ 12 /2016 في القضية االبتدائية رقم 36 / 2016 الحكم بإلزام سعادة وزي�ر االقتصاد 
القابضة  إزدان  مجموعة  بشركة  الخاص  التجاري  السجل  في  بالت�أشي  القيد  بتصحيح  بصفته  والتجارة 
بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة من األشخاص االعتباري�ني وفق محضر الجمعية العامة للشركة المؤرخ 
11 / 4 / 2016 وألزمت سعادة وزي�ر االقتصاد والتجارة بصفته بالمصاريف وذلك وفقًا لمكتب المحاماة 

الخارجي للمجموعة.

بتاري�خ  أصــدرت  الكلية  االبتدائية  المحكمة  بأن  القابضة  ازدان  مجموعة  افصحت   2017/  01/  10 بتاري�خ  د. 
29/12/2016 الحكم برفض الدعوى الفرعية المقامة في الدعوى رقم 3420 / 2015 من شركة مجموعة 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  بصفته  المسند  ناصر  بــن  عــبــداهلل  والسيد/  القطري�ني  المست�ثمري�ن 
تؤدي  بأن  بالتضامن  الزامها  "طلب  بشأن  القابضة  ازدان  مجموعة  شركة  ضد  القطري�ني  المست�ثمري�ن 

لهما مبلغ ثالثون مليون ريال كتعويض"، وذلك وفقًا لمكتب المحاماة الخارجي للمجموعة.

بتاري�خ 10 /01/ 2017 افصحت مجموعة ازدان القابضة بأن المحكمة االبتدائية الكلية – الدائرة التاسعة  هـ. 
أصدرت بتاري�خ 29/ 12 / 2016 قرارها بشطب الدعوى رقم 396 / 2016 المرفوعة من السيد/ عبداهلل بن 
ناصر المسند ضد شركة مجموعة ازدان القابضة وبنك قطر الدولي اإلسالمي وممثلي أعضاء مجلس 
ادارة شركة ازدان القابضة "بطلب الحكم ببطالن تملك واستحواذ شركة مجموعة ازدان القابضة على 
نسبة 22.66 من اسهم بنك قطر الدولي االسالمي وبعزل ممثلي أعضاء مجلس ادارتها". وذلك وفقًا 

لمكتب المحاماة الخارجي.

خامسًا: اإلفصاح عن المخالفات التي ارُتـكبت خالل العام 2017:

سادسًا: اإلفصاحات عن أي نزاع أو خصومة مع ازدان بما فيها التحكيم، والدعاوى القضائية خالل العام 2017
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الرابعة  الدائرة  الكلية –  المحكمة االبتدائية  بأن  القابضة  ازدان  بتاري�خ 12 /01 /2017 افصحت مجموعة  و. 
عبداهلل  السيد/  من  المرفوعة   2016/ 419 رقم  الدعوى  بشطب  قرارها   2017/ 01 /  03 بتاري�خ  أصــدرت 
"بطلب  القابضة  االسالمية  المجموعة  وشركة  القابضة  ازدان  مجموعة  شركة  ضد  المسند  ناصر  بن 
الحكم بإلغاء استحواذ وتملك شركة مجموعة ازدان القابضة ألسهم في رأس مال شركة المجموعة 

االسالمية القابضة". وذلك وفقًا لمكتب المحاماة الخارجي للمجموعة.

الخامسة  الدائرة  الكلية  االبتدائية  المحكمة  بان  القابضة  إزدان  مجموعة  أفصحت   2017/2/22 بتاري�خ  ز. 
أصدرت الحكم في الدعوى رقم 3358 لسنة 2015 المرفوعة من شركة اإلتقان للتجارة )إحدى الشركات 
التابعة لمجموعة إزدان القابضة( ضد شركة مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني وشركة المسند وِفي 
)ما  سهم   44.326.778 عــدد  المسند  شركة  تملك  ببطالن  والتجارة  االقتصاد  وزيــ�ر  سعادة  مواجهة 
يمثل نسبة 35.6 %( من رأس مال شركة مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني. وذلك فقًا لمكتب المحاماة 

الخارجي للمجموعة.

كما أفصحت في ذات الموضوع بأن محكمة االست�ئناف أصدرت الحكم في التظلم المقام من شركة 
مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني وشركة المسند والسيد/ عبداهلل بن ناصر المسند بشأن طلب وقف 
تنفيذ الحكم حيث قضت محكمة االست�ئناف بوقف تنفيذ الحكم بشرط احضار شهادة من الجهة المختصة 

بتجنيب االسهم المحكوم ببطالن تملكها.

كما أفصحت أيضًا بان السيد قاضي التنفيذ أصدر ُحكمه في اإلستشكال حيث قرر العدول عن قرارات 
قاضي التنفيذ المتضمنة وقف تنفيذ الحكم واعتبار هذه القرارات كأن لم ت�كن.

كما أفصحت أيضا بان السيد قاضي التنفيذ قرر بجلسة 2017/1/25 اعالن سعادة وزي�ر االقتصاد والتجارة 
بالجلسة  الحاضر  وكيلها  مواجهة  في  القطري�ني  المست�ثمري�ن  مجموعة  شركة  وإعالن  الحكم  لتنفيذ 

لتنفيذ الحكم دون اعالن

كما أفصحت بأن محكمة التنفيذ أصدرت بتاري�خ 2017/2/20 اعالن لسعادة وزي�ر االقتصاد والتجارة لتنفيذ 
منطوق الحكم بشأن بطالن تملك شركة المسند لعدد 44.326.778 سهم )ما يمثل نسبة 35.6 %( من 

رأسمال شركة مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني والعمل بمقتضاه.

بتاري�خ 2017/2/26 أفصحت مجموعة إزدان القابضة بأن محكمة االست�ئناف الدائرة السابعة أصدرت الحكم  ح. 
في االست�ئناف رقم 402/ 2016 في الدعوى المرفوعة من شركة االقليم للوساطة العقارية )إحدى 
الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة( "ببطالن قرار الجمعية العامة غي العادية لشركة مجموعة 
المست�ثمري�ن القطري�ني المؤرخ 2015/3/1 بخصوص نقل جميع األسهم المملوكة من الشركات التابعة 
إلى شركة المسند وعددها )15 مليون سهم( والتي تمثل نسبة 12 % من رأس مال شركة مجموعة 

المست�ثمري�ن القطري�ني". وذلك وفقًا لمكتب المحاماة الخارجي للمجموعة.

التنفيذ  التنفيذ أصدر حكمه في اإلستشكال في  بأن السيد/ قاضي  كما أفصحت في ذات الموضوع 
في  قضى  حيث  الحكم،  تنفيذ  وقــف  بطلب  القطري�ني  المست�ثمري�ن  مجموعة  شركة  مــن  المرفوع 

اإلستشكال بعدم قبوله.

كما أفصحت في ذات الموضوع بأن السيد/ قاضي التنفيذ أصدر كتاب مؤرخ 2016/10/31 ضمنه األمر 
بحكم محكمة االست�ئناف رقم  بتنفيذ ما جاء  المالية  المركزي لأوراق  لإيداع  إلى مدير شركة قطر 

.2016 /402

كما أفصحت في ذات الموضوع بأن شركة قطر لإيداع المركزي لأوراق المالية خاطبت شركة المسند 
بشأن تنفيذ الحكم وطلبت في كتابها من شركة المسند تحديد الجهة التي يمكن نقل ملكية األسهم 
المحكوم ببطالن نقل ملكيتها إلى ملكيتها وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة وتعليمات هيئة قطر لأسواق 
المالية بموجب كتاب إدارة الشئون القانونية واالنفاذ بالهيئة رقم )هـ ق/ 067 / 08 / 2016( بتاري�خ 

.2016/8/7
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بتاري�خ 2017/5/22 افصحت مجموعة إزدان القابضة – وفقًا لمكتب المحاماة الخارجي للمجموعة -بأن  ط. 
المحكمة االبتدائية الكلية الدائرة الثالثة أصدرت بتاري�خ 2017/2/28 الحكم في الدعوى رقم 1274 / 2016 
المقامة من المساهم عبد اهلل أحمد محمد طاهر ضدها وضد شركاتها التابعة وضد شركة مجموعة 
التداول، وقضت المحكمة بسقوط حق المدعي في إقامة الدعوى بشأن طلب بطالن قرار الجمعية 
العامة غي العادية المنعقد بتاري�خ 2012/6/17 والجمعية العامة العادية وغي العادية المنعقدة بتاري�خ 

2015/3/25 وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

كما أفصحت أيضًا بأن طلبات المدعي المساهم عبد اهلل أحمد محمد طاهر التي ُقِضَي بعدم قبول 
بعضها وبرفض الباقي، ت�تمثل في الطلبات التالية:

إدارة . 1 مجلس  أعضاء  وجميع  التداول  مجموعة  وشركة  القابضة  إزدان  مجموعة  شركة  إلــزام 
شركة مجموعة إزدان القابضة بأن يؤدوا للمدعي مبلغ ثالثني مليون ريال كتعويض عما أصابه 
من أضرار مادية ومعنوية جراء مخالفة المدعى عليهم أعضاء مجلس اإلدارة ألحكام القانون 

والنظام األساسي للشركة.

عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة إزدان القابضة.. 2

بطالن قرار الجمعية العامة العادية وغي العادية المنعقدة بتاري�خ 2015/3/25.. 3

بطالن تملك شركة مجموعة التداول أسهم في شركة مجموعة إزدان القابضة.. 4

)15( شركة شخص واحد من . 5 القابضة على عدد  إزدان  اجــراءات استحواذ شركة مجموعة  بطالن 
شركة مجموعة التداول الصادر بشأنه قرار الجمعية العامة غي العادية بتاري�خ 2012/9/17.

بطالن شركة مجموعة إزدان القابضة لعدم توفيق أوضاعها.. 6

ندب خبي حسابي للكشف عن الشركات التابعة لشركة مجموعة إزدان القابضة.. 7

المحكمة  بأن  الخارجي  المحاماة  لمكتب  وفقًا  القابضة  إزدان  مجموعة  افصحت   2017/  05/  23 بتاري�خ  ي. 
االبتدائية الكلية – الدائرة السادسة أصدرت بتاري�خ 28 /3 / 2017 الحكم في الدعوى رقم 4549 لسنة 
التابعة " لمجموعة ازدان القابضة ضد كاًل  2016 المرفوعة من شركة القارة للتجارة "إحدى الشركات 

من:

شركة مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني.. 1

عضو مجلس إدارتها السيد/ عبد العزي�ز يوسف الخليفي.. 2

وقضى الحكم ببطالن ترشح المدعى عليه الثاني عبد العزي�ز يوسف الخليفي، وببطالن قرار الجمعية 
العامة العادية بتعي�ينه الصادر بتاري�خ 7 / 11 / 2016 وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف.

بتاري�خ 24 / 05 /2017 أفصحت مجموعة إزدان القابضة وفقًا لمكتب المحاماة الخارجي للمجموعة بأن  ك. 
محكمة االست�ئناف الدائرة السابعة اصدرت بتاري�خ 30 /4/ 2017 الحكم في االست�ئناف رقم 2140 لسنة 
2016 المرفوع من شركة الربع الخالي للتجارة "إحدى الشركات التابعة" لمجموعة إزدان القابضة ضد كل 

من:

شركة مجموعة المست�ثمري�ن القطري�ني.. 1

شركة المسند.. 2

وقضى الحكم باآلتي:

قبول االست�ئناف شكاًل وفي الموضوع بإلغاء الحكم المست�أنف والقضاء مجددًا باعتبار القرار الصادر 
 2015 مــارس   1 بتاري�خ  القطري�ني  المست�ثمري�ن  مجموعة  لشركة  العادية  غي  العمومية  الجمعية  من 
بخصوص نقل جميع األسهم المملوكة من الشركات التابعة لشركة المسند ذ.م.م. )القابضة سابقًا( 
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للتجارة،  الخالي  الربع  شركة  إلى  بالنسبة  يكن  لم  كأن  القطري�ني  المست�ثمري�ن  مجموعة  شركة  في 
وعلى مجلس إدارتها نشر الحكم في صحيفتني يوميتني محليتني وبعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات 

وألزمت الطاعن بالمصاريف.

بتاري�خ 13 /12 /2017 أفصحت مجموعة إزدان القابضة بأن المساهم/ عبد اهلل أحمد طاهر، أقام ضدها  ل. 
العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  بطالن  فيها  طالبًا  االبتدائية،  -المحكمة   2017  /  2499 رقم  الدعوى 
للشركة المنعقد بتاري�خ 16 / 4 /2017، وكذلك بطالن اجتماع الجمعية العامة غي العادية المنعقد بتاري�خ 

24/ 5/ 2017، وإلزام الشركة بمصاريف الدعوى.

إن مجلس إدارة المجموعة ملتزم باإلفصاح عن العمليات والصفقات التي تربمها الشركة مع أي طرف 
تجارية مع أي طرف من  أو صفقة  المصالح  بتضارب  ت�تعلق  ذي عالقة، وفي حالة وجود أي مسألة 
ذوي العالقة، فإنها ال ت�تّم إال بعد موافقة الجمعية العامة للشركة عليها، كما يتم ذلك وفقًا لمبادئ 

الشفافية واإلنصاف واالفصاح ووفقًا للقوانني المرعية االجراء.

المنعقدة يوم  العادية للشركة  العامة  الجمعية  أخذ موافقة  اإلدارة  أن مجلس  الى  وتجدر اإلشارة 
األحد الموافق 13 /08 / 2017م على طلب مجموعة صك القابضة )الشريك لمجموعة إزدان القابضة( 

ببيع حصتها في المشاريع التي تم بناؤها بالشراكة مع إزدان طبقًا لتقي�يم مقيمني معتمدين.

كما يلتزم أعضاء المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا وجميع األشخاص المطلعني وأزواجهم وأوالدهم 
الُقّصر باإلفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالّية 
على  المطلعني  األشخاص  تــداول  تنظم  واضحة  وإجـــراءات  قواعد  المجلس  يعتمد  أن  وي�جب  األخــرى، 

األوراق المالية التي تصدرها الشركة.

سابعًا: تضارب المصالح والشفافية 



 

تقري�ر الحوكمة لعام 2017

23

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

الداخلية يضمنون للمساهمني ممارسة  النظام األساسي للشركة ولوائحها  وتجدر اإلشارة الى أن 
حقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في األسهم، وحق الحصول على النصيب المقرر من أرباح األسهم، 
وحق حضور الجمعية العامة واالشرتاك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى 

المعلومات وطلبها بما ال يضر بمصالح الشركة.

نسخة  المالية  لــأوراق  المركزي  لإيداع  قطر  شركة  من  شهريًا  تطلب  القابضة  ازدان  مجموعة  إن 
محدثة من سجل المساهمني وبإمكان أي مساهم طلب االطالع على سجل المساهمني في الشركة 
والوصول إليه مجانًا خالل ساعات العمل الرسمية للشركة، كما تنشر الشركة المعلومات، والبيانات، 
الــدوام، كما تقوم بنشرها على موقعها  بتحديثها على  المساهمني وتقوم  التي تهم  والوثائق 

اإللكرتوني.

يتضّمن النظام األساسي المعدل للشركة حق المساهمني الذين يملكون 10 % من رأسمال المجموعة 
بطلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وحق المساهمني الذين يمثلون )25 %( من رأس مال الشركة 
على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غي العادية لالنعقاد وفقًا لقانون الشركات 2015 والحق بطلب 

ادراج أي بند على جدول أعمال الجمعية العامة.

كما أن المادة )46( من النظام األساسي للشركة تنص على حق المساهمني بمناقشة بنود جدول 
األعمال وطرح األسئلة وتلقي األجوبة عليها واتخاذ القرارات.

النيابة في الحضور  وكذلك تنص المادة )42( من النظام األساسي المعدل للمجموعة على شروط 
والتصويت بالوكالة وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة.

إن مجموعة ازدان القابضة تعقد أغلب اجتماعات جمعيتها في أبراج ازدان الفندقية بقلب العاصمة 
الدوحة وبأوقات مناسبة، وتوّفر الشركة قبل وقت كاف للمساهمني والمطلعني جميع المعلومات 
المعتلقة بجدول األعمال لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم، ويتم اإلفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور 
انتهائها الى الجهات المختصة كما يتم نشرها على الموقع االلكرتوني للشركة، ويتم إيداع نسخة من 

محضر االجتماع لدى الهيئة فور اعتماده من قبل الجهة المختصة بوزارة االقتصاد والتجارة. 

تنص المادة )66( من النظام األساسي المعدل للشركة على نسبة الحد األدنى من األرباح الصافية 
التي يجب توزيعها على المساهمني والمحددة بنسبة 5 % توزع على المساهمني من األرباح الصافية 
وفقًا  األربــاح  من  حصته  المساهم  ويستحق  االختياري،  واالحتياطي  القانوني  االحتياطي  خصم  بعد 
يوصي  حيث  األسهم،  فيها  المدرجة  المالي  والسوق  الهيئة  لدى  بها  المعمول  والضوابط  للنظم 
الموزعة من سنة الى  األربــاح، وتختلف نسبة األرباح  بتوزيع  العامة للشركة  الجمعية  مجلس اإلدارة 

أخرى حسب األرباح التي تحققها المجموعة.

وجاري العمل على تعديل النظام األساسي للشركة لتضمينه آلية محددة لحماية حقوق المساهمني 
بصفة عامة واألقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبية قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية 

رأس مال الشركة .

الفصل السادس: حقوق أصحاب المصالح

اوالً: المساواة بني المساهمني 

ثانيًا: حقوق المساهمني المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم 

ثالثًا: توزيع األرباح وحقوق مساهمي االقلية 
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في  مصلحة  صاحب  لكل  وي�جوز  واحرتامها،  المصالح  أصحاب  حقوق  على  بالمحافظة  الشركة  تلتزم 
الشركة  يثبت صفته، وتلتزم  أن يرفق بطلبه ما  الصلة بمصلحته على  المعلومات ذات  الشركة طلب 
يضر  أو  اآلخري�ن  مصالح  يهدد  ال  الــذي  وبالقدر  المناسب  الوقت  في  المطلوبة  المعلومات  بتقديم 

بمصالحها.

وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات 
ومقرتحاتهم  شكاواهم  وفحص  لتلقي  وأخرى  بها،  العليا  التنفيذية  واإلدارة  بالشركة  المسؤولني 
وبالغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك اآللية على سرية مضمون 
الشكاوى  على  والــرد  التظلمات  في  البت  وآجــال  مقدمه،  وحماية  الــَبــالغ،  أو  الُمقرَتح  أو  الشكوى 

والمقرتحات.

تؤمن مجموعة إزدان القابضة بكونها جزء أصيل ال يتجزأ من المجتمع القطري بمكوناته كافة، لذا فإنها 
المجتمع  ومناسبات  أحداث  كافة  مع  التفاعل  خالل  من  المفهوم  هذا  ترسيخ  أجل  من  جاهدة  تعمل 
والمبادرة بكل ما يمكن أن يخدم المواطن والمقيم ويساهم في نهضة دولة قطر ، وذلك باالعتماد 
االجتماعية  النواحي  أنشطتها في كافة  العديد من  التي تصاحب  االجتماعية  المسؤولية  على روح 
والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والبيئية من خالل طرح العديد من المبادرات أو تلبية العديد 

من نداءات الجهات والمؤسسات التي تعمل في إطار المسؤولية االجتماعية.

تؤمن مجموعة إزدان القابضة بكونها جزء أصيل ال يتجزأ من المجتمع القطري بمكوناته كافة، لذا فإنها 
المجتمع  ومناسبات  أحداث  كافة  مع  التفاعل  خالل  من  المفهوم  هذا  ترسيخ  أجل  من  جاهدة  تعمل 
والمبادرة بكل ما يمكن أن يخدم المواطن والمقيم ويساهم في نهضة دولة قطر ، وذلك باالعتماد 
االجتماعية  النواحي  أنشطتها في كافة  العديد من  التي تصاحب  االجتماعية  المسؤولية  على روح 
والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والبيئية من خالل طرح العديد من المبادرات أو تلبية العديد 

من نداءات الجهات والمؤسسات التي تعمل في إطار المسؤولية االجتماعية.

رعاية  للفنادق-في  إزدان  لمجموعة  التابعة  الشركات  –إحــدى  للفنادق  إزدان  شركة  ساهمت  وقد 
القطرية للسرطان، وذلك  الدعم للجمعية  الثدي من خالل تقديم  للتوعية بسرطان  الحملة السنوية 

بهدف رفع الوعي المجتمعي حول المرض وتعزي�ز جهود ووسائل مكافحته.

كما رعت سباق الدانة األخضر للجري للعام 2017 في نسخته الثالثة عشر والذي ينّظمه بنك الدوحة 
بالتعاون مع اللجنة األولمبية القطرية، ووزارة الثقافة والرياضة، واالتحاد القطري للرياضة للجميع، 

وإدارة المرور وأكاديمية أسباير بالتزامن مع بدء احتفاالت اليوم الوطني هذا العام.

الختامي  الحفل  القابضة  إزدان  لمجموعة  التابعة  الشركات  إحدى  العقارية  إزدان  شركة  أقامت  كما 
إزدان  قرى  لسكان  المجتمعية  للخدمة  إزدان  لجنة  نظمته  الذي  األول  الثقافية  المسابقة  لمهرجان 
الكبار  فئات  شمل  للمشاركني  وتــوعــوي  وتــربــوي  ثقافي  برنامج  إعــداد  خــالل  من  وذلــك  وأبنائهم 

والصغار.

كما نظمت مجموعة إزدان القابضة حملة للتربع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ودعم خاص 
من فندق إزدان بالخليج الغربي، وقد شهدت إقبااًل كثيفًا من موظفي المجموعة وشركاتها التابعة.

كما أن المجموعة تقوم بدعم األنشطة االجتماعية والرياضية بنسبة )2.5 %( من صافي األرباح الشركة.

المسؤولية  في  مبادرة  أفضل  جائزة  على  إزدان  حازت  واإلنسانية  المجتمعية  جهودها  إطار  وفي 
االجتماعية لقطاع اإلنشاء والتطوي�ر.

رابعًا: حقوق أصحاب المصالح من غري المساهمني  

خامسًا: المسؤولية المجتمعية  
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 واهلل الموفق

تم االنتهاء من وضع هذا التقري�ر بتاري�خ  2018/1/1.

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

أخريًا  

تزود المجموعة الهيئة سنويًا بنسخة من تقري�ر الحوكمة وكّلما طلب منها ذلك، مرفقًا به نسخة من 
التقري�ر السنوي الذي تعّده المجموعة وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة مباشرة والذي 
يتم توزيع نسخ مطبوعة منه على المساهمني خالل االجتماع، كما يتم نشره على الموقع االلكرتوني 

للشركة.



الســنوي الحوكمــة  تقـيــــ 
لمجموعــة إزدان القابضــة لعــام 2017






