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

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

قطــر لألســواق الماليــة. وقــد تــم تصميــم إجراءاتنــا الخاصــة بالرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة لتوفــر ضمانــات معقولــة 

بشــأن كفــاءة التقاريــ�ر الماليــة وعمليــة إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة ألغــراض تقديــم التقاريــ�ر لجهــات خارجيــة وفقــا 

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

للحيلولــة دون إصــدار بيانــات غــي دقيقــة.

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

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

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

كان بإمكانهــا، بشــكل فــردي أو جماعــي، الت�أثــي علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنــاء علــى تلــك البيانــات 

الماليــة المعروضــة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موثوقيــة الدفاتــر والســجالت التــي تســتند إليهــا البيانــات الماليــة الموحــدة. نتيجــة لذلــك، فــإن عمليــة الرقابــة الداخليــة علــى 

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

مقدمة عامة

مخاطر إعداد التقاري�ر المالية

الوظائف المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على التقاري�ر المالية
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التقاري�ر المالية تجمع موظفني من وحدات متعددة داخل المجموعة.

قامــت المجموعــة للســنة الماليــة 2021 بإجــراء تقي�يــم لتصميــم وتنفيــذ بيئــة الرقابــة لنظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــ�ر الماليــة 

ومــدى فعاليتــه التشــغيلية مــع مراعــاة:

-   خطر وجود خطأ جوهري في بنود البيانات المالية

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

الموظفــني ومســتوى القــرار المطلوب.

-   ت�كلفة إنشاء ضوابط داخلية مقارنة بالنفع العائد منها.

-   تصميم الضوابط الداخلية بشكل مناسب للحد من المخاطر الرئيسية في المجموعة.

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

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

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

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

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

-   اإليرادات واإليصاالت والذمم المدينة

-   النقد / الخزينة

-   المشرتيات والمدفوعات

-   الموارد البشرية والرواتب

-   األصول الثابتة والموجودات غي الملموسة

-   المخزون

-   السجالت العامة والتقاري�ر المالية

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

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

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

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

النتيجة

قياس فاعلية تصميم وتنفيذ بيئة الرقابة الداخلية وفعاليتها التشغيلية
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يســرني أن أقــدم تقريــ�ر الحوكمــة الخــاص بمجموعــة إزدان القابضــة ش.م.ع.ق. )“إزدان” أو “المجموعــة”( للســنة الماليــة المنتهيــة 

فــي 31 ديســمر 2021. ويهــدف هــذا التقريــ�ر إلــى تزويــد المســاهمني بملخــص عــن سياســات وممارســات حوكمة المجموعــة وتقديم 

لمحــة عامــة عــن الطريقــة التــي التزمــت مــن خاللهــا المجموعــة بالمبــادئ والمتطلبــات الرئيســية لهيئــة قطــر لألســواق الماليــة، 

وبشــكل خــاص بنظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية، الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة 

قطــر لألســواق الماليــة رقــم )5( لســنة 2016 )“نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة”(. يلتــزم مجلــس 

إدارة المجموعــة )“مجلــس اإلدارة”( بالحفــاظ علــى معايــ�ي عاليــة مــن حوكمــة الشــركات تماشــًيا مــع احتياجــات المجموعــة ومصالــح 

جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا، وضمــان أن ت�كــون القيــم والمواقــف والســلوكيات متســقة فــي كافــة مجــاالت العمــل. ويــ�رى مجلــس 

اإلدارة أن الحوكمــة الفعالــة والقويــة هــي ضروريــة لحمايــة المســاهمني، وتحقيــق نمــو مســتدام وضمــان أن تعمــل المجموعــة 

ــ�ر إطــار عمــل حوكمــة المجموعــة لضمــان  بطريقــة مســؤولة وشــفافة. وعلــى مــدار العــام الماضــي، واصــل مجلــس اإلدارة تطوي

تطبيــق أعلــى معايــ�ي حوكمــة الشــركات وأفضــل الممارســات فــي كافــة وظائــف األعمــال والعمليــات، وال ســيما االســتمرار فــي 

تنفيــذ متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة مــن أجــل ضمــان الشــفافية والحفــاظ علــى ثقــة 

المســت�ثمري�ن. كمــا نتوقــع مــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة، وجميــع أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، والموظفــني والمورديــن العمــل بأمانة 

ونزاهــة وإنصــاف فــي كافــة تعامالتهــم وإظهــار مبــادئ الشــفافية والمســؤولية والعدالــة والمســاواة المنصــوص عليهــا فــي 

نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. يقــر المجلــس بمســؤوليته فــي اإلشــراف علــى إدارة المجموعــة، 

ونحــن علــى ثقــة بــأن مجلــس اإلدارة وفريــ�ق اإلدارة التنفيذيــة لمجموعــة إزدان القابضــة وضعــا سياســات وإجــراءات حوكمــة مناســبة 

وقويــة بمــا يكفــي لضمــان عمــل المجموعــة لمصلحــة المســاهمني الفضلــى.

الشيخ/ د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني 

رئيس مجلس اإلدارة

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

علــى المصلحــة الخاصــة. 

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

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

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

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

مراجعــة مواثيــق المجلــس المعنيــة. 

لم تخضع المجموعة لتغي�يات كرى خالل العام 2021.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   نظــام الحوكمــة فــي مجموعــة إزدان القابضــة واالمت�ثــال لنظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر 
الماليــة لألســواق 

    التغي�يات الكربى في مجموعة إزدان القابضة

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

عــال وهــو:

 أ.     يتمتع بالمسؤولية القصوى عن اإلدارة واألداء في المجموعة.

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

 ج.   مسؤول أمام المساهمني عن حسن سي األعمال.

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

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

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

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

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

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

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

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

ويتــم مراجعــة ميثــاق المجلــس دوريــًا ليعكــس جميــع التحديثــات بالمهــام والوظائــف.

كما ت�تضمن وظائف المجلس ما يلي:

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

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

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

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

ــــ   تحديد األهداف ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في المجموعة.

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

الداخليــة. الرقابــة  وحــدات  خاصــة  بالمجموعــة  والمســؤوليات 

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

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

مســؤول اتصــال.

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

وفقــا لنظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

2.   وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:

  مجلس اإلدارة

دور أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف والمهام الرئيسية للمجلس 
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ــا  ــة العلي ــكل مــن أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذي ــة ل ــح ومعالجــة حــاالت التعــارض المحتمل ــة تنظــم تعــارض المصال أ.   وضــع سياســة مكتوب

والمســاهمني ويشــمل ذلــك إســاءة اســتخدام أصــول المجموعــة ومرافقهــا، وإســاءة التصــرف الناتــج عــن التعامــالت مــع األطــراف ذوي 

العالقــة.

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

أن يتضمــن ذلــك النظــام األســس الواجــب إتباعهــا عنــد التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن قبــل األشــخاص المطلعــني، وتحديــد فــرتات حظــر تــداول 

هــؤالء فــي األوراق الماليــة للمجموعــة أو أي مجموعــة مــن مجموعتهــا، فضــال عــن إعــداد قائمــة باألشــخاص المطلعــني وتحديثهــا، وتزويــد 

الهيئــة والســوق بنســخة منهــا فــور اعتمادهــا أو تحديثهــا.

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

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

وطرحها بشــفافية

 ه.  المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة.

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

عليــه أو اختيــار مــن تــراه مناســبًا.

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

ومراقبــة مــدى فاعليتــه وتعديلــه عنــد الحاجــة

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

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

خــاص- اآلتــي:

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

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

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

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

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

 ه.  مساهمة المجموعة االجتماعية

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

والدائنــني وأصحــاب المصالــح اآلخريــ�ن

7.   توجيــه الدعــوة إلــى جميــع المســاهمني لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة بالطريــ�ق الــذي رســمه قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )11( لســنة 

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

ــ�ر الحوكمــة واعتمــاده متضمنــا البنــد الخــاص بمناقشــة تقري
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ت�كوي�ن مجلس اإلدارة

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

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

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

المجلــس بالســلطات الكافيــة إلدارة المجموعــة، ولــه أن يفــوض بعــض صالحياتــه علــى أن يبقــى مســؤواًل عنهــا، وت�تــم عمليــة انتخــاب 

أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي المجموعــة وفــق مبــدأ العدالــة والمســاواة بــني جميــع المرشــحني، وتعزيــ�ز الشــفافية واالفصــاح، وقــد 

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

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

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

التزامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الصفحــة )9( منــه.

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المملوكة
ممثل عن المنصب االسم م

17.1536%  4,549,998,160
شركة امتالك 

للتجارة والمقاوالت 
واالست�ثمار العقاري

رئيس مجلس اإلدارة

-   غري تنفيذي                           
-  غري مستقل

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

.1

54.1868%  14,373,029,040
مجموعة التداول 

للتجارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

-   غري تنفيذي                           
-  غري مستقل

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن 
عبداهلل آل ثاني

.2

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

آل ثاني
.3

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

عضو

-   غري تنفيذي                           
-  غري مستقل

الشيخ/ محمد بن ثاني آل 
ثاني

.4

0.0004%  100,000 شركة سراج الدوحة

عضو

-   غري تنفيذي   

- غري مستقل                         

الشيخ/ خليفة بن ثاني آل 
ثاني

.5

- - -

عضو

-   غري تنفيذي                           
-    مستقل

السيد وليد احمد إبراهيم 
السعدي

.6

- - -

عضو

-   غري تنفيذي                           
-    مستقل

السيد عمرو شفيق 
مصطفى عمر عجوره

.7
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الشيخ  / د. خالد بن ثاني بن عبداهلل آل ثاني

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

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

رئيس مجلس اإلدارة– بنك قطر الدولي اإلسالمي 	 

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة المصانع 	 

الشيخ /  عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شركة مجموعة التداول للتجارة(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

 رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسالمية القطرية للت�أمني	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

الشيخ /  ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

العضو المنتدب )ممثل شركة الصرح لألعمال( 

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:
ال يوجد

  السية الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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الشيخ  / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

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

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية	 

عضو مجلس اإلدارة – مجموعة اإلسالمية القطرية للت�أمني	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس علوم طيان 	 

الشيخ /  خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

عضو مجلس اإلدارة )ممثل شركة سراج الدوحة(

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية	 

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي االسالمي	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس إدارة أعمال 	 

السيد  /  وليد أحمد إبراهيم السعدي

عضو مجلس اإلدارة - عضو مستقل

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:

عضو مجلس اإلدارة - مجموعة الرعاية الطبية	 

عضو مجلس اإلدارة – بنك قطر الدولي اإلسالمي	 

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة ومالية 	 

السيد  /  عمرو شفيق مصطفى عجوره

عضو مجلس اإلدارة - عضو مستقل 

العضوية في مجالس اإلدارة الحالية:
ال يوجد

المؤهل العلمي: بكالوري�وس محاسبة 	 

حظر الجمع بني المناصب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المجلس،كمــا هــو مبــني فــي الجــدول أدنــاه.

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

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

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

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

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

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

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

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

تواري�خ اجتماعات المجلس والحضور

أعضاء مجلس اإلدارة

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

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

الشيخ /  محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني 

الشيخ /     خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

السيد/ وليد احمد السعدي

السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المجموعــة. مصلحــة  يحقــق  بمــا  بمســؤولياته 

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

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

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

المجلــس التنفيذيــ�ني وغــي التنفيذيــ�ني.

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

فــي ذلــك.

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

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

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

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

عــني مجلــس اإلدارة عــدة لجــان منهــا مــا يلــي:

1-  لجنة التدقيق والمخاطر

2-  لجنة الرتشيحات والمكافآت

3-  اللجنة التنفيذية

4-  اللجنة القانونية

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

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

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

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

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

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

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

لنــص المــادة 119  مــن قانــون الشــركات. 

 

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

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

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

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

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

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

أهدافهــا وفقــًا لتقديــر مجلــس اإلدارة.

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

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

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

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

تفويض صالحيات المجلس

مكافآت مجلس اإلدارة

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

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

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

الســلطات التــي فّوضهــا. 

وتضم لجان مجلس االدارة ما يلي: 

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

اللجنة القانونية اللجنة التنفيذية                     )ث (        )ت ( 

  لجان مجلس اإلدارة

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

للوفــاء بمســؤوليات اللجنــة:

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

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

ــة مــن المســتقلني. ــة أعضــاء اللجن يكــون اغلبي

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

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

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

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

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

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

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

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

التدقيــق والمخاطــر باألعمــال التاليــة علــى األقــل:

  لجنة التدقيق والمخاطر

نوع العضوية المنصب العضو

رئيس اللجنة رئيس اللجنة السيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي

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

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

تطلــب األمــر.

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

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

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

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

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

التدقيــق الدوليــة )ASI( أم ال.

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

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

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

األرقــام والبيانــات والتقاريــ�ر.

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

-  مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.

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

-  التنسيق بني وحدة التدقيق الداخلي بالمجموعة ومراقب الحسابات.

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

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

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

والتوجيهات االســت�ثمارية والتوســيعية للمجموعة.

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

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

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

-  تنفيذ ت�كليف المجلس بشأن الرقابة الداخلية للمجموعة.

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

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

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

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

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

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

المدقق الخارجي.  

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

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

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

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

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

وأوعزت الى اإلدارة التنفيذية التي استجابت لجميع توصيات اللجنة. 

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

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

تواري�خ اجتماعات اللجنة والحضور

أعضاء اللجنة

السيد / وليد أحمد ابراهيم السعدي

الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ / خليفه بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
28/1/2021

8/2/2021

14/3/2021

15/3/2021

25/4/2021

10/8/2021

31/8/2021

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

اللجنــة:

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

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

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

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

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

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

ت�كون اللجنة مسؤولة عن:

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

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

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

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

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

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

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

بأشــخاص مؤّهلــني مــن أجــل تقليــل وتجّنــب أّي تعّطــل محتمــل للتشــغيل.

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

تلقي طلبات الرتشح لعضوية المجلس.  ز. 

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

إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

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

هــذا الصــدد..

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

محضــر لهــذا االجتمــاع، وذلــك علــى النحــو التالــي:

   لجنة المكافآت والرتشيحات

نوع العضوية المنصب العضو

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

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

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

أعضاء اللجنة

الشيخ/ عبد اهلل بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

الشيخ / ثاني بن عبد اهلل بن ثاني آل ثاني

السيد / عمرو شفيق مصطفى عجوره

14/3/2021

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

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

المساهمني اعمااًل لنص المادة 119 من قانون الشركات.

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

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

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

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

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

والتحصيــل واالخــالء.

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

القانونــني.

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

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

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

باألعمــال التاليــة:

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

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

بأكملها.

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

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

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

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

المجموعــة ونموهــا.

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

اللجــان اإلداريــة العاملــة لصالــح المجموعــة فضــاًل عــن التوصيــات األخــرى.

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

اإلدارة التنفيذيــة عــر القنــوات المناســبة.

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

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

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

والموافقــة علــى طلبــات الترعــات والدعــم االجتماعــي.

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

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

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

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

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

    اللجنة القانونية

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

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

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

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

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

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

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

مســؤواًل عــن:

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

كمــا اعرتاضــات األعضــاء علــى أّي قــرار يصــدر عــن المجلــس؛

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

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

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

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

وإلكرتونيــة؛

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

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

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

وأصحــاب المصالــح فــي المجموعــة بمــا فــي ذلــك المســاهمني واإلدارة والموظفــني؛

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

وكذلــك المعلومــات والبيانات الخاصة بها؛

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

وأحــكام نظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

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

التنفيــذي للمجموعــة

-  رئيس الشؤون المالية: السيد/ تامر فؤاد محمود عبد الرحيم

-  مدير اإلدارة القانونية واالمت�ثال: السيد/ أسامة نديم أمون

-  مدير إدارة عالقات المست�ثمري�ن: السيد/ طه أحمد محمود مرسي

-  مدير إدارة المخاطر: السيد/ أحمد عجالن 

 

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

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

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

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

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

الوظيفــة والمجموعــة. 

 

  اإلدارة التنفيذية

   فري�ق اإلدارة التنفيذية

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

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

الداخليــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمر 2021.

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

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

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

I.  فعالية وكفاءة العمليات.

II.  موثوقية التقاري�ر المالية.

III.  االمت�ثال للقوانني واللوائح المعمول بها.

  الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

   عمليات الرقابة الداخلية

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

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

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

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

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

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

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

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمر 2021 .

1- ت�أسيس تصميم
تدفق سي

5- التحكم بمستوى
الكيان

6- تقي�يم المخاطر 
وتحديد نطاق 

تغطية التقي�يم

7- عملية إدارة
المخاطر

2- مصفوفة
) RMC ( المخاطر

3- تصميم واختبار
ألية التشغيل

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

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

ومخاطــر األعمــال التــي تواجههــا المجموعــة وإدارتهــا بشــكل مناســب.

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

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

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

الســنوية القائمــة علــى المخاطــر.

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

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

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

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

ويســّهل نشــاط الضمــان القائــم علــى المخاطــر.

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

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

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

واإلشــراف والضمــان.

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

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

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

حســابات المجموعــة ودفاترهــا وســجالتها وأنظمتهــا وسياســاتها وإداراتهــا وجميــع العاملــني فيهــا.

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

التواصــل مــع كافــة أقســام المجموعــة دون أي عائــق أو حاجــز.

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

التقاريــ�ر، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

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

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

الســوق. فــي  المتوقعــة  غــي  أو  الجذريــة  التغيــ�يات  مواجهــة 

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

  االمت�ثال

  مخاطر األعمال

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

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

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

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

فــي كافــة الجوانــب الماديــة.

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

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

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

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

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

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

.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  المقرتحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.

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

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

منفصلــة عــن قضايــا محــددة وفــق مــا هــو مطلــوب. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  تضارب المصالح والتداول الداخلي

   تضارب المصالح ومعامالت األطراف ذات الصلة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

علــى الت�أثــي علــى ســعر ســهم المجموعــة.

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

علــى موقــع المجموعــة االلكرتونــي يوم نشــرها. 

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

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

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

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

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

31 ديســمر 2021 .

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

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

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

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

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

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

بهــا المــدراء وفريــ�ق اإلدارة التنفيذيــة.

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

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

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

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

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

يخــص فــرتات وفــق التــداول بــاألوراق الماليــة.

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

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

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

  التداول الداخلي

 التقاضي والنزاعات

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

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

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

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

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

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

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

المثــال ال الحصــر(:

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

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

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

لمحــة عامــة عــن األعمــال واألداء المالــي؛

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

بالتصويــت؛

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

المالــي لمناقشــة األعمــال واألداء المالي للمجموعة؛

 و.   اإلفصاح العادل والكامل عن المعلومات الجوهرية؛

 ز.   اإلجابة على استفسارات المساهمني والمحللني ومخاوفهم في حينه؛

 ح.   حضور المؤتمرات والعروض طوال العام؛

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

والمحللــني.

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

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

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

الجمعيــة العامــة ذات الصلــة.

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

ــة المســاهمني مــن المشــاركة فــي االجتمــاع. لتمكــني غالبي

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

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

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

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

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

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

للمجموعــة.

  عالقات المست�ثمري�ن

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

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

الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس باالقــرتاع الســري ووفقــا ألســلوب التصويــت الرتاكمــي.

استنادًا لتوجهات النظام األساسي للمجموعة حول توزيع األرباح:

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

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

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

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

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

للمجموعــة.

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

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

الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس باالقــرتاع الســري ووفقــا ألســلوب التصويــت الرتاكمــي.

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

ســجل مخصــص ومعــد لهــذا الغــرض.

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

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

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

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

  الوصول إلى المعلومات
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النسبة األسهم المقر الفئة االسم

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

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

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

94.15% 24,973,687,570 المجموع

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

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

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

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

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

حقوق أصحاب المصالح من غي المساهمني

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

ــاه: مبّينــون فــي الجــدول أدن

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

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

صفقة/صفقــات كــرى فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمر2021.

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

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

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

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

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

  الصفقات الكربى

  المسؤولية المجتمعية
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