
الســنوي الحوكمــة  تقـيــــ 
لمجموعــة إزدان القابضــة لعــام 2019
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   الفائزون عن فئة المستقلنيالفائزون عن فئة غري المستقلني

1 - شـكة الصرح لألعمال، 

ويمثلها الشيخ/ ثاني بن عبداهلل ثاني آل ثاني - تنفيذي

   1 - السيد/ وليد احمد إبراهيم السعدي

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

   2 -  السيد/ عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة 

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

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

ـاج الدوحة،                                                                                 5 -  شـكة س
ويمثلها الشيخ/ خليفة ثاني عبداهلل آل ثاني  - غري تنفيذي

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

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

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

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

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

بــني مختلــف أصحــاب المصالــح فــي المجموعــة، مثــل أعضــاء المجلــس، والمــدراء، والمســاهمني وأصحــاب المصالــح اآلخريــ�ن، وتوضيــح 

القواعــد واإلجــراءات الخاصــة باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون المجموعــة.

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة بمســؤولياتهم نحــو المجموعــة والمســاهمني بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــاص ويحــرص المجلــس 

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

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

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

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

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

وحقــوق المســاهمني بالصفقــات الكــرى، باإلضافــة الــى قيــام المجلــس بتحديــث ميثــاق مجلــس اإلدارة ودليــل حوكمــة الشــركات 

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

الحوكمــة وأنظمــة وضوابــط الرقابــة الداخليــة.

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

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

التوالــي:

   تقـيــ الحوكمة لمجموعة إزدان القابضة لعام 2019م

1  نطاق ومبادئ الحوكمة
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ـارات التالية: كما صدر عن هذا االجتماع الق

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

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

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

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

المصادقة على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح.. 5

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

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

الموافقــة علــى تعيــ�ني الســادة/ كــي بــي أم جــي، لتدقيــق حســابات المجموعــة عــن عــام 2019م وتحديــد أتعابــه بمبلــغ . 8
قطــري(. ريــال   1,0	5,000(

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

	24/5/201م والخــاص بالموافقــة علــى قــرار تحويــ�ل مجموعــة إزدان القابضــة مبدئيــًا مــن شــركة مســاهمة عامــة الــى شــركة 

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

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

الممتــدة مــن العــام 2019 وحتــى العــام 2022 قابلــة للتجديــد لفــرتت مماثلــة. ويكــون ثلثهــم مــن األعضــاء المســتقلني مــن غــري 

المســاهمني، ويتمتــع المجلــس بالســلطات الكافيــة إلدارة المجموعــة، ولــه أن يفــوض بعــض صاحياتــه علــى أن يبقــى مســؤواًل 

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

الشــفافية واإلفصــاح.

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

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

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

التجاريــة.

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

المجموعــة علــى األقــل وفقــًا للمــادة 23 مــن النظــام األساســي للمجموعــة.

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

المجلــس الحالــي. أعضــاء المجلــس الحاليــ�ني ذوي خــرة وكفــاءة عاليــة، ولديهــم المعرفــة الازمــة ألداء الشــؤون اإلداريــة والخــرة 

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

الشيخ  / د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

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

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي اإلسامي	 

عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الطبية.	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة المصانع 	 

الشيخ /  عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شـكة مجموعة التداول للتجارة(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي اإلسامي	 

رئيس مجلس اإلدارة -مجموعة الرعاية الطبية	 

 رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسامية القطرية للت�أمني	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

الشيخ /  / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

العضو المنتدب )ممثل شـكة الصرح لألعمال(

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

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

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

نائب رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية	 

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسامية القطرية للت�أمني	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طريان 	 

الشيخ /  خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

ـاج الدوحة( عضو مجلس اإلدارة )ممثل شـكة س

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة إزدان القابضة	 

عضو مجلس اإلدارة – مصرف الريان	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

ـاهيم السعدي السيد  /  وليد أحمد إب

عضو مجلس اإلدارة - عضو مستقل

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة - مجموعة الرعاية الطبية	 

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي اإلسامي	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة ومالية 	 

السيد  /  عمـو شفيق مصطفى عجوره

عضو مجلس اإلدارة - عضو مستقل

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة 	 
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النسبة المئوية
عدد االسهم 

المملوكة
ممثل عن المنصب االسم م

17.1536%  4,549,998,160
شركة امتالك 

للتجارة والمقاوالت 
واالست�ثمار العقاري

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

الشيخ/ د. خالد بن ثاني آل ثاني .1

- - شخصي

54.1868%  14,373,029,040
مجموعة التداول 

للتجارة نائب رئيس 
مجلس 
اإلدارة

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

- - شخصي

0.0004%  100,000 شركة الصرح لألعمال
العضو 

المنتدب
الشيخ/ ثاني بن عبداهلل ال ثاني .3

- - شخصي

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

- - شخصي

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

عضو الشيخ/ محمد بن ثاني آل ثاني .5

- - شخصي

- - عضو مستقل
عضو 

مستقل
السيد وليد احمد إبراهيم السعدي .6

- - عضو مستقل
عضو 

مستقل
السيد عمرو شفيق مصطفى عمر عجوره .7

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

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

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

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

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

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

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

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

أمــام مســاهميها وأمــام الجهــات الحكوميــة.

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

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

بالمعايــ�ري المحــددة مــن أجــل تقليــل تعــرض المجموعــة للمخاطــر.

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

تقــدم المجموعــة نحــو تحقيــق األهــداف والغايــات االســرتاتيجية، وي�وصــي بالتعديــات الازمــة لتحقيقهــا، وكجــزء مــن واجباتــه يحــرص 

مجلــس اإلدارة علــى تنفيــذ نظــام الرقابــة الداخليــة بمــا فــي ذلــك إدارة المخاطــر والتدقيــق الداخلــي واالمت�ثــال والرقابــة الماليــة.

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

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

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

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

. 2019

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

لعبــت دورا هامــا فــي القــرارات الحاســمة واألســس النهائيــة خــال العــام.

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

وقبــل إصــدار أي بيــان أو إفصــاح إلــى العامــة حــول المجموعــة فإنــه يتعــني علــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن خــال 	 

الممارســة المعتــادة أن يتــم توضيــح األمــر مــع رئيــس مجلــس اإلدارة.

ــة فــي الوقــت المناســب، واألطــراف المتقاضيــة، بمــا 	  خــال عــام 2019، التزمــت المجموعــة بكشــف العاقــات الماليــة والتجاري

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

عينت المجموعة بعد موافقة المجلس مدير عاقات المست�ثمري�ن كمتحدثني رسمي�ني باسم المجموعة.	 

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

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

   أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة

   التزامات أعضاء المجلس

3

4
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رئيــس مجلــس اإلدارة هــو رئيــس المجموعــة ويمثلهــا لــدى الغــري 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 غــريه مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي بعــض صاحياتــه، 

ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه.

يــؤدي رئيــس مجلــس اإلدارة دورًا بالــغ األهميــة فــي ضمــان تطبيــق الحوكمــة الجيــدة، حيــث يعتــر المســؤول األول عــن ســري 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 أعضــاء مجلــس االدارة ســواء 

التنفيذيــ�ني وغــري التنفيذيــ�ني علــى القيــام بمســؤولياتهم علــى أكمــل وجــه وذلــك مــن خــال المشــاركة والمناقشــة الفعالــة لكامــل 

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

النقــاش،

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

5   واجبات رئيس مجلس اإلدارة
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يفــوض المجلــس بعــض صاحياتــه إلــى لجــان خاّصــة فــي المجموعــة ويقــوم حســب الحاجــة بتشــكيل لجــان خاّصــة بهــدف إجــراء عمليــات 

محــّددة، حيــث تمــارس عملهــا وفقــًا لتعليمــات خطيــة، وي�بقــى المجلــس مســؤواًل عــن جميــع الصاحيــات أو الســلطات التــي فّوضهــا. 

وتضــم لجــان مجلــس اإلدارة مــا يلــي: 

1-   لجنة التدقيق والمخاطـ          

 2-    لجنة الرتشيحات والمكافآت          

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

واألعضــاء وتعريفهــم بإطــار عمــل كل لجنــة مــن اللجــان التالية:

1.6.   جدول عضوية مجلس اإلدارة

لجنة الرتشيحات 
والمكافآت

لجنة التدقيق 
والمخاطـ

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة م

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

العقاري(
.1

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

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

عضو
الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني                                                      

العضو المنتدب )ممثل شركة الصرح لألعمال( 
.3

عضو
الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني                                                      

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

عضو
الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني                                                     

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة سراج الدوحة(
.5

رئيس اللجنة
ـاهيم السعدي                                                                    السيد / وليد أحمد إب

عضو مجلس اإلدارة  -  عضو مستقل
.6

عضو
السيد / عمـو شفيق مصطفى عجوره                                                              

عضو مجلس اإلدارة  -  عضو مستقل
.7

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

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

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

القــرار المناســب بشــأنها، فضــًا 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.

أبـز أعمال لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل العام 2019:

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

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

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

وشــركاتها التابعــة، نظــرًا لسياســة الرتشــيد وتقليــل النفقــات فــي المجموعــة.

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

باعتمادهــم. اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  للمرشــحني،  المطلوبــة  والشــروط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وتــدرس ت�أثريهــا علــى البيانــات الماليــة للمجموعة.

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

  التنسيق بني المجلس، واإلدارة التنفيذية العليا، والرقابة الداخلية بالمجموعة.	 

  مراجعة أنظمة الرقابة المالّية والداخلّية وإدارة المخاطر.	 

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

  التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.	 

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

 مراجعة تعامات المجموعة مع األطراف ذات العاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعامات.	 

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

الســوق، والتوجهــات االســت�ثمارية والتوســعية للشــركة.

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

2.6.   لجنة الرتشيحات والمكافآت

3.6.    لجنة التدقيق والمخاطـ
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تاريـخ االجتماع عدد االجتماعات

2019/1/3م -1

2019/3/18م -2

2019/4/10م -3

2019/7/10م -4

2019/7/17م -5

2019/9/18م -6

2019/10/16م -7

2019/11/19م -8

2019/12/1م -9

2019/12/29م -10

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

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

 تنفيذ ت�كليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.	 

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

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

ويـوضح الجدول التالي عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 2019: 

أبـز توصيات لجنة التدقيق والمخاطـ خالل العام 2019م: 

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

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

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

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

خــرة فــي هــذا المجــال.

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

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

تقريــ�ر المدقــق الخارجــي حــول تلــك البيانــات. 

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

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

]ســت[ مــرات علــى األقــل فــي الســنة بنــاء علــى دعــوة مــن رئيــس المجلــس، كمــا أن الرئيــس يدعــو المجلــس إلــى االجتمــاع متــى طلــب 

ذلــك اثنــان مــن األعضــاء علــى األقــل، وتوجــه الدعــوة لــكل عضــو مصحوبــة بجــدول األعمــال قبــل التاريــ�خ المحــدد النعقــاده بأســبوع 

علــى األقــل، وي�جــوز ألي عضــو طلــب إضافــة بنــد أو أكــر إلــى جــدول األعمــال.

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

حيــث يعتــذرون عــن الحضــور ويتــم تدويــ�ن ســبب تعــذر حضورهــم فــي محاضــر االجتماعــات، ويكــّرس األعضــاء خراتهــم ومؤهاتهــم 

لمجلــس اإلدارة ولجانــه المختلفــة مــن خــال 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، وفيمــا يلــي كشــفني باجتماعــات المجلــس الســابق والمجلــس المنتخــب بتاريــ�خ 2019/4/21م.

ـات الحضــور والغياب  أوالً: كشــف باجتماعــات مجلــس اإلدارة الســابق مــن تاريـــخ 2019/1/1م حتــى تاريـــخ 2019/4/21م الــذي يوضــح عــدد مــ

لــكل عضــو مــن األعضــاء وذلــك علــى النحــو اآلتــي:

ـات حضور  عدد م
اجتماعات مجلس 

اإلدارة
المنصب أعضاء مجلس اإلدارة م

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

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

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

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

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

5/5 عضو السيد/ وليد احمد السعدي .6

5/5 عضو السيد/ هشام مصطفى السحرتي .7

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

5/5 عضو السيد/ صبحي محمد علي عثمان .9

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

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

7   اجتماعات المجلس
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المدة بني االجتماعني عدد الغائبني عدد الحاضـيـن تاريـخ االجتماع
عدد 

االجتماعات

- 0 11 2019/1/1م  -1

شهران و17 يوم 0 11 2019/3/18م -2

14 يوم 1 10 2019/4/2م -3

4 أيام 1 10 2019/4/6م -4

يومني 2 10 2019/4/8م -5

المدة بني االجتماعني عدد الغائبني عدد الحاضـيـن تاريـخ االجتماع
عدد 

االجتماعات

13 يوم 0 7 2019/4/21م -1

يوم واحد  0 7 2019/4/22م -2

7 أيام 0 7 2019/4/29م -3

31 يوم 0 7 2019/5/30م -4

شهر و 21 يوم 1 6 2019/7/21م -5

يوم واحد 1 6 2019/7/22م -6

شهر و 28 يوم 0 7 2019/9/19م -7

شهران 0 7 2019/11/18م -8

يوم واحد 0 6 2019/11/19م -9

26 يوم 0 7 2019/12/15م -10

7 أيام  0 7 2019/12/22م -11

ـات الحضــور والغيــاب لــكل عضــو مــن األعضــاء  ثانيــًا: كشــف باجتماعــات مجلــس اإلدارة المنتخــب بتاريـــخ 9102/4/12م الــذي يوضــح عــدد مــ

وذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

ـات حضور اجتماعات  عدد م
مجلس اإلدارة

المنصب أعضاء مجلس اإلدارة م

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

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

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

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

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

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

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

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

برئاسة سعادة الشيخ / د. خالد بن ثاني آل ثاني 

العضو المنتدب
سعادة الشيخ / ثاني بن عبد اهللا آل ثاني 

الرئيس التنفيذي للمجموعة
( شاغر )

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

اإلدارة القانونية و االمت�ثال
السيد / أسامة أمون

إدارة التدقيق الداخلي
PKF

إدارة العالقات الحكومية اإلدارة الهندسية إدارة العالقات العامة 
واإلعالم

إدارة البحوث
وتحليل الشركات

إدارة الشؤون اإلدارية
والموارد البشرية

إدارة تقنية المعلومات

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

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

اإلدارة المالية
السيد / تامر فؤاد

إدارة عالقات المست�ثمري·ن
السيد / طه مرسي

إدارة المخاطر
السيد / أحمد قاسم

لجنة التدقيق و المخاطر برئاسة
السيد / وليد السعدي

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

اللجنة القانونيةبرئاسة
الشيخ / عبد اهللا بن ثاني آل ثاني

8   الهيكل التنظيمي للمجموعة 
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خــال العــام 2019 فــإن منصــب الرئيــس التنفيــذي ونائبــه شــاغرًا وجــاري النظــر فــي تعيــ�ني رئيــس تنفيــذي ونائبــه مــن قبــل مجلــس 

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

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

رئيس الشؤون المالية:  السيد/ تامر فؤاد محمود عبد الرحيم	 

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

مديـ إدارة عالقات المست�ثمـيـن:   السيد/ طه أحمد محمود مرسي.	 

مديـ إدارة المخاطـ:    السيد/ أحمد عبد المنعم قاسم السيد 	 

 	PKF   :مديـ إدارة التدقيق الداخلي

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

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

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

تطبيــق اإلدارة لنظــام األجــور والمكافــآت ككل.

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

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

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

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

لسياســة الرتشــيد وتقليــل النفقــات التــي تطبقهــا المجموعــة فــي هــذه المرحلــة.

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

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

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

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

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

التنفيذيــة علــى أســاس ســنوي.

النتيجة التقي�يم

راٍض الى راٍض تمامًا مجلس اإلدارة

راٍض الى راٍض تمامًا لجنة التدقيق والمخاطر

راٍض الى راٍض تمامًا لجنة الرتشيحات والمكافآت

راٍض الى راٍض تمامًا رئيس مجلس اإلدارة

راٍض الى راٍض تمامًا اإلدارة التنفيذية 

   االدارة التنفيذية

   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

   تقي�يم أداء المجلس واإلدارة التنفيذية
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إن رئيــس مجلــس اإلدارة، ال يشــغل منصــب رئيــس المجلــس أو نائــب الرئيــس فــي أكــر مــن شــركتني يقــع مركزيهمــا الرئيســي فــي 

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

لــإدارة 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. 

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

رقــم 11 لســنة 2015 ونظــام الحوكمــة.

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

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

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

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

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

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

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

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

أســهم مجموعــة أزدان القابضــة.

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 بشــكل كامــل وســريع 

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

لألصــول وحفظهــا وإرســال الدعــوات ألعضــاء المجلــس والمشــاركني مــع جــدول األعمــال والتنســيق بــني األعضــاء والرئيــس وفيمــا 

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

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

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

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

2019/4/21م.

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

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

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

حســابات المجموعــة ودفاترهــا وســجاتها 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.

   حظـ الجمع بني المناصب

   أمني سـ مجلس اإلدارة

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

التقاريــ�ر كحــد أدنــى علــى المعلومــات التاليــة:

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

ربعية(؛

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

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

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

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

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

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

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

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

ضمــن فئــات إطــارCOSO  اآلتيــة:

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

-    العمليات: استخدام الموارد بفعالية وكفاءة

-    التقاريــ: موثوقية التقاري�ر المالية

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

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

i.    بيئة الـقابة

ii.    تحديد المخاطـ وتقي�يمها

iii.   الـصد المستمـ

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

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

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

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

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

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

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

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

الرقابــة الداخليــة والحوكمة

1.14    عمليات الـقابة الداخلية وإدارة المخاطـ

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

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

حدوثــه.

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

.COSO الممارســات، وذلــك وفقــًا اإلطــار الموحــد

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

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

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

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

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

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

هيــاكل الرقابــة المعتمــدة وتحديثهــا ورفعهــا إلــى لجنــة التدقيــق والمخاطــر بانتظام.

3.14    تحديد المخاطـ وتقي�يمها

4.14    الـصد المستمـ
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5.14    ملخص تحليل عوامل المخاطـة التي تواجهها الشـكة، ومناقشة األنظمة المعتمدة لمواجهة التغي�ريات 
الجذرية أو غري المتوقعة في السوق

تقنية المعلومات

سياسة درء الخطـ الخطـ المحتمل

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

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

•   مواكبة التقنيات الحديثة التي تمنع االخرتاق.

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

)Hacking( االخرتاق

•   توافر إجراءات الّسالمة واألمن الخاّصة بالمعلومات.

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

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

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

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

•   واالرتباط بشبكة الشركة لتفادي اإلصابة بالفريوسات.

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

)Viruses( الفريوسات

•   توافر إجراءات الّسالمة واألمن الخاّصة بالمعلومات

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

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

•   عمل اختبارات دورّية لفحص إمكانية الّدخول غري الُمصرَّح به.

الدخول غري المصرح به 
)Unauthorized Access(

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

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

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

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

التعديل غري المصرح به 
للبيانات أو المعلومات
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•   إجراء عملّيات الصيانة الدورّية لألجهزة واألنظمة الرئيسية

•   عمل عقود صيانة مع الشركات المتخصصة

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

أعطال األجهزة أو 
األنظمة الرئيسية

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

•   توافر كامريات مراقبة لمركز البيانات الرئيسي.

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

خطر سوء االستخدام

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

•   استخدام منهجّية ITIL في إدارة التغي�ري.

•   عمل ُنَسخ احتياطية قبل وبعد إجراء الّتعديالت.

أخطاء بشرية

•   توافر إجراءات الّسالمة واألمن الخاّصة بالمعلومات.

•   توافر كامريات مراقبة لمركز ت�كنولوجيا المعلومات االتصاالت.

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

سرقة الخوادم وأجهزة 
التخزي�ن

•   عمل صيانة دورّية للكهرباء في مركز البيانات الرئيسي.

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

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

انقطاع التيار الكهربائي

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

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

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

خطر انقطاع الت�كي�يف

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

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

خطر التسرب المائي

•   تطوي�ر ُخّطة تخّطي الكوارث

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

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

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

أخطاء البيانات بسبب 
الفيضانات أو الحرائق أو 

الزالزل
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المخاطـ المالية

ـاءات متابعة المخاطـ وتفاديها والتقليل من آثارها إج الخطـ المحتمل

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

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

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

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

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

مخاطر االئ�تمان

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

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

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

على تمويالت إضافية، ت�أجيل بعض المشاريع الرأسمالية

مخاطر السيولة: 
عدم القدرة استيفاء 

االلتزامات

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

الت�كلفة المتغرية أفضل للمجموعة.

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

التي يتم احتسابها بالرجوع إلى القيمة اإلسمية األساسية المتفق عليها.

مخاطر التغري في 
معدالت الربح

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

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

اإلدارة العليا للمجموعة بشكل دوري.

مخاطر التغري في أسعار 
أسھم الملكية
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المخاطـ القانونية

ـاءات متابعة المخاطـ وتفاديها والتقليل من آثارها إج الخطـ المحتمل

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

•   متابعة القضية في الجهات القضائية والرتافع أمامها.

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

خطر رفع القضايا ضد 
المجموعة.

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

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

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

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

•   ضرورة تطبيق قرار تفويض الصالحيات.

•   الفصل في السلطات الخاصة بالتوقيع على العقود واالتفاقيات.

خطر إبرام العقود 
واالتفاقيات التي ُتلزم 

المجموعة بوساطة 
أشخاص ال يملكون 

صالحية لذلك، أو دون 
موافقة اإلدارات 

المختصة.

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

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

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

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

خطر السماح لمن ترغب 
المجموعة بالتعاقد 

معه بمباشرة العمل 
قبل توقيع العقد.

•   تقوم اإلدارة القانونية بممارسة المهام المنوطة بها بصفة مستمرة.

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

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

•   تعاون كل إدارات المجموعة وأقسامها مع اإلدارة القانونية.

خطر عدم مشاركة 
اإلدارة القانونية 

في صياغة القرارات، 
ومشاريع اللوائح 

والتعليمات والتنظيمات 
والقواعد القانونية.

•   حفظ أصول الوثائق في اإلدارة القانونّية.

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

•   إنشاء مكان مخصص لحفظ الوثائق في المجموعة.

خطر فقدان الوثائق 
والمستندات )خاصة 
السّرية منها( لعدم 

ت�أمني الحماية الالزمة 
للمحافظة عليها.
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مخاطـ الموارد البشـية

ـاءات متابعة المخاطـ وتفاديها والتقليل من آثارها إج الخطـ المحتمل

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

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

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

االمتناع عن العمل 
وتعطيل سري العمل

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

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

•    تطبيق الئحة الجزاءات والخصومات بخصوص الموظفني المخالفني.

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

خطر اإلهمال

•   تحديد عدد الموظفني وتوزيعهم حسب تخصصاتهم في اإلدارات المناسبة.

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

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

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

التوظيف غري 
المدروس للموظفني
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المخاطـ التشغيلية

ـاءات متابعة المخاطـ وتفاديها والتقليل من آثارها إج الخطـ المحتمل

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

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

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

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

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

المستهدفة.

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

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

أخطار التغري في أسعار 
اإليجارات بالسوق 

العقاري ونسب األشغال 
والتقلب في عدد الزوار

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

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

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

الصيانة

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

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

مخاطر ندرة مواد 
الصيانة وتدني الخدمات
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1.15    مقدمة عامة:

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

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

للحيلولــة دون إصــدار بيانــات غــري دقيقــة.

2.15    مخاطـ إعداد التقاريــ المالية:

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

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

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

تعتــر األخطــاء غــري صحيحــة إذا كان بإمكانهــا، بشــكل فــردي أو جماعــي، الت�أثــري علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذها المســتخدمون 

بنــاء علــى تلــك البيانــات الماليــة المعروضــة.

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

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

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

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

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

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

التاليــة:

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

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

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

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

-  العـض واإلفصاح – تصنيف التقاريــ المالية واإلفصاح عنها وتقديمها في الوقت المناسب.

ـتبطة بنظام الـقابة الداخلية على التقاريــ المالية: 3.15    الوظائف الم

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

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

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

15   تقي�يم الـقابة الداخلية على التقاريــ المالية
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4.15    قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الـقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية:

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

الماليــة ومــدى فعاليتــه التشــغيلية مــع مراعــات:

-  خطـ وجود خطأ جوهـي في بنود بيان البيانات المالية

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

ـار المطلــوب الموظفــني ومســتوى القــ

-  تـكلفة إنشاء ضوابط داخلية مقارنة بالنفع العائد منها

ـئيسية في المجموعة. -  تصميم الضوابط الداخلية بشكل مناسب للحد من المخاطـ ال

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

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

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

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

للضوابــط المتعلقــة بالعمليــات التاليــة كمثــال وليــس علــى ســبيل الحصــر:

ـادات واإليصاالت والذمم المدينة -  اإلي

-  خزينة

-  المشرتيات والمدفوعات

-  الموارد البشـية والـواتب

-  األصول الثابتة والموجودات غري الملموسة

-  المخزون

-  السجالت العامة والتقاريــ المالية

-  مستوى ضوابط المجموعة من خالل التقـيــ السنوي للتدقيق الداخلي

3.15    النتيجة:

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

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

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

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

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

عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخراتهــم العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســريهم الذاتيــة، ومــا إذا 

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

وقــام مجلــس اإلدارة بتعيــ�ني مديــر عاقــات المســت�ثمري�ن كممثــل المجموعــة لتوضيــح الشــؤون المتعلقــة باإلعــام والهيئــات 

األخــرى.

1.17   عمليات الـقابة الداخلية وإدارة المخاطـ

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

الماليــة ونظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية.

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

2.17   نزاع أو خصومة خالل العام 2019م

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

المدينــني، بينمــا يتعلــق البعــض بنــزاع تعاقــدي

ـاقب الحسابات الخارجي 1.16   م

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

بتعيــ�ني الســادة/ كــي بــي أم جــي لتدقيــق حســابات المجموعــة لعــام 2019، ألن لــه خــرة كبــرية فــي مجــال التدقيــق واألفضــل ســعرًا، 

هــو مســتقل عــن المجموعــة ومجلــس إدارتهــا وال يوجــد عاقــة عمــل بينــه وبــني المجموعــة.

ـاقب الحسابات  2.16  مهام ومسؤوليات م

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

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

اإللكرتونــي.

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

ودمــى ماءمــة الضوابــط إلدارتهــا.

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

اإلبــاغ عــن أي ثغــرات أو فشــل فــي الرقابــة الداخليــة فــي عــام 2019 وقــدم المدقــق الخارجــي كافــة ماحظــات اإلفصــاح فــي 

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

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

المجموعــة باالســتمرار فــي أنشــطتها العمليــة.

   الـقابة الخارجية

   اإلفصاح والشفافية

16

17
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4.17   تضارب المصالح والشفافية

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

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

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

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

المالية السنوية التي يتم اعتمادها من الجمعية العامة:

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

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

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

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

3.17    عدد األسهم المملوكة لكبار المساهمني أو المساهمني المسيطـيـن حتى تاريـخ 2019/12/31

2018
 ألف ريال قطـي

2019
 ألف ريال قطـي

المعامالت مع الشركات تحت السيطرة المشرتكة:

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

5,538 3,004 إي�رادات إي�جارات

المعامالت مع شركات مست�ثمر فيها بطريقة حقوق الملكية:

109,756 103.822 ت�كاليف تموي�ل

2,526 409 رسوم إدارية

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

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

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

- 35,400 إي�رادات أخرى

385,000 886,135 معامالت مالية مع المساهم الرئيسي

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

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

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

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

أو لجنــة المناقصــات أثنــاء مناقشــة تلــك الصفقــة أو العاقــة أو المعاملــة. وســيتم عــرض كافــة التعامــات ذات العاقــة علــى 

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

يقــوم المجلــس بمناقشــة هــذه المعامــات.

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

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

فيمــا يخــص فــرتات وقــف التــداول بــاألوراق الماليــة.

1.18    المساواة بني المساهمني وحقوقهم

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

الفئــة.

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

إن مجموعــة ازدان القابضــة تطلــب شــهريًا مــن شــركة قطــر لإيــداع المركــزي لــألوراق الماليــة نســخة محدثــة مــن ســجل المســاهمني 

وبإمــكان أي مســاهم طلــب االطــاع علــى ســجل المســاهمني فــي المجموعــة والوصــول إليــه مجانــًا خــال ســاعات العمــل الرســمية 

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

تقــوم بنشــرها علــى موقعهــا اإللكرتونــي.

2.18    حقوق المساهمني المتعلقة بالجمعية العامة ومشاركتهم

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

العامــة لانعقــاد، وحــق المســاهمني الذيــن يمثلــون )25%( مــن رأس مــال المجموعــة علــى األقــل طلــب دعــوة الجمعيــة العامــة غــري 

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

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

أعضــاء المجلــس.

كمــا أن المــادة )46( مــن النظــام األساســي المعــدل للمجموعــة 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.

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

مــن  لتمكينهــم  األعمــال  بجــدول  المتعلقــة  المعلومــات  جميــع  والمطلعــني  للمســاهمني  كاف  وقــت  قبــل  المجموعــة  وتوّفــر 

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

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

والصناعــة.

18   حقوق أصحاب المصالح
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3.18    توزيع األرباح وحقوق مساهمي األقلية

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

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

4.18    حقوق المساهمني المتعلقة بالصفقات الكربى

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

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

5.18    حقوق أصحاب المصالح من غري المساهمني 

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

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

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

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

التنفيذيــة العليــا بهــا، وأخــرى لتلقــي وفحــص شــكاواهم ومقرتحاتهــم وباغاتهــم بشــأن كل مــا يمــس مصالــح المجموعــة وأموالهــا 

علــى أن تنــص تلــك اآلليــة علــى ســرية مضمــون الشــكوى أو الُمقــَرح أو الَبــاغ، 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 وتوفــري 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 خــال التفاعــل مــع كافــة أحــداث ومناســبات المجتمــع والمبــادرة بــكل مــا يمكــن أن 

يخــدم المواطــن والمقيــم ويســاهم فــي نهضــة دولــة قطــر ، ويتجلــى ذلــك مــن خــال تخفيــض معــدل التضخــم فــي دولــة قطــر ببنــاء 

عــدد كبــري مــن الوحــدات الســكنية والتجاريــة فــي دولــة قطــر، وذلــك باالعتمــاد علــى روح المســؤولية االجتماعيــة وتلبيــة العديــد 

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

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

بت�أمــني حوالــي )50,000( وحــدة ســكنية لــكأس العالــم 2022 فضــًا عــن رعايتهــا ودعمهــا لألحــداث والبطــوالت الرياضيــة أخــرى التــي 

تســتضيفها الدولــة مــن وقــت آلخــر كمــا أن المجموعــة تقــوم بدعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة.
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تــزود المجموعــة الهيئــة ســنويًا بنســخة مــن تقريــ�ر الحوكمــة وكّلمــا طلــب منهــا ذلــك، مرفقــًا بالتقريــ�ر الســنوي الــذي تعــّده 

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

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

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

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

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

الرئيســية )النظــام(.

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

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

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

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

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

   أخريًا

   تقي�يم االمت�ثال للنظام األساسي وأحكام القانون وتشـيعات الهيئة ذات الصلة بما في ذلك أحكام نظام الحوكمة.
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20

رقم المادة عدم االمت�ثال م

7

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

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

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

14

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

بينهم الرئيس أو نائب الرئيس

18   عضوان من األعضاء الثالثة في لجنة التدقيق غري مستقلني.
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