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تأسست جمموعة ازدان القابضة )أو املجموعة( يف العام 1960 كمؤسسة فردية قبل أن تتحول لرشكة 
ذات مس��ؤولية حم��دودة يف الع��ام 1993م ومن ثم إىل رشكة مس��امهة عامة يف الع��ام 2007 بموجب 
القرار رق��م 2007/227ومن ثم اىل قابضة يف العام2012 حيث تم تعديل الش��كل القانوين لرشكة 
ازدان العقاري��ة من حيث االس��م والصفة وحتويلها إىل رشكة قابض��ة )جمموعة ازدان القابضة( وذلك 

بتعديل املواد )الثانية والثالثة( من النظام األسايس للرشكة.

ويف هناي��ة ع��ام 2009م ومطلع العام 2010م ش��هدت جمموع��ة ازدان القابضة تط��ورا كبريا وذلك 
باندماجها مع املجموعة الدولية لإلس��كان بطريق الضم بتاريخ 2009/12/8م لتصبح كواحدة من 

أكرب الرشكات املدرجة يف بورصة قطر من حيث القيمة السوقية.

وتعّد جمموعة ازدان القابضة من الرشكات التي يغلب عليها الطابع العائيل ألهنا مملوكة لرشكة جمموعة 
التداول القابضة والرشكات التابعة هلا ولوقف الشيخ ثاين بن عبد اهلل آل ثاين بام نسبته )%99.937( 

من األسهم ومها أشخاص ذوو عالقة.

يف ضوء ما سبق يتضح لنا أن جمموعة ازدان القابضة ختتصها حالة فريدة ونادرة من حيث كون النسبة 
العظمى من املسامهني فيها والتي تتجاوز )99.937%(هم ممن ينطبق عليهم مفهوم ذوي العالقة. 

إن جمموعة ازدان القابضة هي بصدد املبارشة بإعداد القواعد و اإلجراءات الالزمة بام يف ذلك سياسة 
املجموع��ة فيام يتعلق باألط��راف ذوي العالقة  واحلالة اخلاصة التي تتمتع هب��ا جمموعة ازدان القابضة 
كوهنا رشكة عائلية حولت إىل رشكة مس��امهة عامة دون طرح أسهمها لالكتتاب العام بناء عىل موافقة 

وزارة األعامل والتجارة ومن ثم اىل قابضة. 

مقدمة
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إطـــار الـــعـمــل:

 تبنّت جمموعة ازدان القابضة ومنذ العام 2009 عملية تفعيل حوكمة املجموعة س��عيًا منها إىل تعزيز 
مس��تويات الش��فافية و النزاهة يف عمليات املجموعة وقد أجرت مراجعة ملامرسات احلوكمة املتبعة يف 
إدارهت��ا ، والتي تفتضيها هيئة قطر لألس��واق املالية بموجب النظام الصادر ع��ن جملس إدارة اهليئة يف 

اجتامعه األول لعام 2009بتاريخ 27 يناير 2009م .

إن جمموعة ازدان القابضة ملتزمة بمراجعة و تطوير ممارسة احلوكمة لتتناسب مع االحتياجات املتغرية 
، كام تلتزم بإضافة التعديالت الالزمة من حني آلخر.

 وجتدر اإلشارة إىل أن جمموعة ازدان القابضة قد طبقت نظام إدارة اجلودة  اآليزو هذا العام وحصلت 
ع��ىل ش��هادة اآليزو العاملية للجودة ، وه��ذا يعكس مدى التزام جمموع��ة ازدان القابضة بتطوير األداء 
ع��ىل نحو مس��تمر، وهو أس��اس رؤيتها نحو حتقيق التمي��ز يف كافة املجاالت، وكذل��ك  حرصها عىل 
االستمرار يف تطوير نوعية اخلدمات التي توفرها لعمالئها الكرام ، مع الرتكيز عىل تسليم املشاريع يف 
مواعيده��ا املحددة ، يف نفس الوقت ال��ذي تعمل فيه عىل مراجعة وتقييم كافة اإلجراءات التي تتبعها  

“بام يضمن تنفيذ كافة األعامل وفق أفضل مقاييس اجلودة العاملية”.

ومن الثابت أن جمموعة ازدان القابضة معنية بعنارص حوكمة الرشكات اخلمس أال وهي محاية مصالح 
األقلية، مسؤوليات جملس اإلدارة، املحاسبة والتدقيق، شفافية امللكية والتحكم، والبيئة الرقابية.  

إن جمموع��ة ازدان القابض��ة أيضا تويل أمهي��ة خاصة ملبادئ احلوكمة خاصة محاية حقوق املس��امهني ال 
سيام حقوق األقلية وأصحاب املصالح اآلخرين،  وهي تسعى إىل إجياد عالقة وثيقة بينهم وبني جملس 
اإلدارة ومجي��ع األطراف األخ��رى ذات الصلة ، وحتدد هذه العالقة اإلطار العام لالس��رتاتيجية التي 
تتبعها املجموعة والوسائل الالزمة لتحقيق أهدافها ، كام ويضمن اإلطار العام لنظام احلوكمة املعاملة 
العادل��ة القائمة عىل املس��اواة بني مجيع املس��امهني يف احلق��وق والواجبات ، ويؤك��د إمكانية حصوهلم 
عىل مجيع املعلومات املهمة حول نش��اط املجموعة ، والتزام أعضاء جملس اإلدارة بمس��ؤولياهتم نحو 

املجموعة ونحو املسامهني أيضا.  

كام وأن جملس إدارة جمموعة ازدان القابضة حريص عىل تش��كيل جلان ملس��اندته يف الصالحيات دون 
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إعفائه من مس��ؤولياته، وحريص عىل تقوي��ة أنظمة الرقابة الداخلية وحتدي��د املخاطر وإدارهتا ضمن 
املجموعة.  

ولق��د قام��ت  جمموع��ة ازدان القابضة بمراجعة املامرس��ات املطبق��ة حاليا باملقارنة م��ع نظام احلوكمة 
املع��ّد من قبل هيئة قطر لألس��واق املالية وذلك للتوصل إىل أفضل النتائج املمكنة يف ممارس��ة حوكمة 
الرشكات وقد تم إعداد هذا الدليل وفقا ملتطلبات نظام احلوكمة الصادر عن هيئة قطر لألسواق املالية 
بش��كل ينس��جم مع احتياجاهتا وسياساهتا ، وقد تم اعتامده من قبل جملس اإلدارة ، كام تم نرشه بحيث 

تتوفر نسخة حمّدثة منه عىل موقع  جمموعة ازدان القابضة اإللكرتوين وللجمهور عند الطلب.

وفيام ييل تقرير مفصل عن نطاق عمل جمموعة ازدان القابضة الذي تم أو سيتم تنفيذه..

1- جملس إدارة جمموعة ازدان القابضة )جملس اإلدارة(

أ- ميثاق جملس اإلدارة 

 تعتم��د جمموع��ة ازدان القابض��ة منذ مطلع 2010م ميثاق��ا حتدد فيه بالتفصيل مه��ام جملس اإلدارة 
ومسؤولياته وواجبات أعضاء جملس اإلدارة التي جيب أن يتقيدوا هبا تقيدا تاما.  وفقا ملا ينص عليه 

نظام احلوكمة. 

ولقد تم نرش امليثاق عىل املوقع اإللكرتوين ملجموعة ازدان القابضة الطالع اجلمهور عليه.

ب- مهمة جملس اإلدارة ومسؤولياته

1- يعّد جملس اإلدارة مس��ؤوال مسؤولية مجاعية عن اإلرشاف عىل إدارة املجموعة  بالطريقة 
املناس��بة. ويتحمل مس��ؤولية وضع  واملوافق��ة و والتأكد من تطبيق األهداف االس��رتاتيجية 
والتوجه��ات واملراقبة الفعالة للرشكة وضامن التخطيط ، كام أن عليه محاية حقوق املس��امهني 

وتنميتها عىل املدى الطويل .

يقوم جملس اإلدارة بمراجعة وتقييم أدائه تباعًا ، وذلك باتباع أسس حمددة ومعتمدة ، بحيث 
يك��ون معيار تقييم األداء موضوعي ويتضمن مقارنة بالس��نوات املاضي��ة ، إضافة  إىل معايري 

سالمة وصحة البيانات املالية ومدى االلتزام باملتطلبات الرقابية.
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يضمن جملس اإلدارة تقيد املجموعة بالقوانني واللوائح ذات العالقة  وانتخاب األعضاء بام يتوافق مع 
أحكام النظام األسايس هلا مع االلتزام بكامل القوانني والترشيعات السارية.

علاًم أنه تم تعيني جملس اإلدارة األول وطبقًا للامدة )28( من النظام األسايس ملجموعة ازدان القابضة 
)»النظام األســايس«( واملادة )95( من قانون الرشكات  ملدة مخس س��نوات بعد حتول  جمموعة ازدان 

القابضة إىل رشكة مسامهة عامة وإدراجها يف بورصة قطر بتاريخ 2007/10/4م. 

وبتاريخ 2009/11/4 م، وافقت اجلمعية العامة غري العادية عىل قرار االندماج  حيث تم بعد ذلك 
تعدي��ل جمل��س اإلدارة وتوزيع املقاع��د بني جمموع��ة ازدان القابضة )املجموعة الداجم��ة(  واملجموعة 

الدولية  لإلسكان )املجموعة املدجمة(

وبتاري��خ 2012/4/17، وافق��ت اجلمعية العامة غري العادية للمجموع��ة عىل توصية جملس االدارة 
بتعديل املادة )26( من النظام األسايس للرشكة حيث تم زيادة عدد أعضاء جملس إدارة جمموعة ازدان 

القابضة من مخسة أعضاء اىل أحد عرش عضوًا 

وبتاري��خ 2012/12/16، قام��ت اجلمعية العامة العادية ملجموع��ة ازدان القابضة بانتخاب أعضاء 
جملس االدارة ملدة ثالث سنوات  حتى 2015م.

2- ع��ىل أعض��اء جملس اإلدارة واجبات إس��تئامنية بحي��ث يدين كل عضو يف جمل��س اإلدارة للرشكة 
بواجب��ات العناية واإلخالص والتقيد بالس��لطة املؤسس��ية ك��ام هي حمددة يف القوان��ني واللوائح ذات 
الصل��ة بام فيها نظ��ام احلوكمة وميثاق جملس اإلدارة. كام يتعني عىل أعض��اء جملس اإلدارة العمل دائاًم 
عىل أس��اس معلومات واضحة وحس��ن النية وبتوفري العناية واالهت��امم الالزمني وملصلحة املجموعة 
واملسامهني كافة، والعمل بفاعلية لاللتزام بمسؤولياهتم جتاه املجموعة. وهذا ما يقوم به أعضاء جملس 
اإلدارة احلاليني حيث يتفانون بمسؤولياهتم يف جمموعة ازدان القابضة ويقومون بواجباهتم بكل عناية 

وإخالص.

3- أما رئيس جملس اإلدارة فهو مسؤول عن حسن سري عمل جملس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بام 
يف ذل��ك حصول أعضاء جملس اإلدارة عىل املعلومات الكاملة والصحيحة يف الوقت املناس��ب. وهذا 
م��ا حيصل يف جمموعة ازدان القابضة حيث يقوم رئيس جملس اإلدارة بواجباته كاملة بام يف ذلك التأكد 
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من قيام جملس اإلدارة بمناقش��ة مجيع املسائل األساسية بشكل فعال ويف الوقت املناسب واملوافقة عىل 
جدول أعامل كل اجتامع من اجتامعات جملس اإلدارة مع األخذ بعني االعتبار أي مس��ألة يطرحها أي 
عضو من أعضاء جملس اإلدارة وجيوز أن يفوض الرئيس هذه املهمة إىل أي عضو يف جملس اإلدارة غري 
أن الرئيس يبقى مس��ؤوالً عن قيام عضو جملس اإلدارة املذكور هبذه املهمة بطريقة مناس��بة، وتشجيع 
مجيع أعضاء جملس اإلدارة عىل املش��اركة بش��كل كيل وفعال يف ترصيف ش��ؤون جملس اإلدارة لضامن 
قيام جملس اإلدارة بام فيه مصلحة املجموعة، وضامن التواصل الفعيل مع املسامهني وإيصال آرائهم إىل 

جملس اإلدارة، وضامن إجراء تقييم سنوي ألداء جملس اإلدارة.

4- يمكن ألعضاء جملس اإلدارة الوصول وبشكل كامل وفوري إىل املعلومات والوثائق والسجالت 
املتعلق��ة باملجموع��ة وتق��وم االدارة التنفيذية للرشك��ة بتزويد جمل��س اإلدارة وجلانه بجمي��ع الوثائق 
واملعلومات املطلوبة علام أّن مجيع املعلومات واملستندات والوثائق املتعلقة بمجموعة ازدان القابضة ، 

مرتبة ومنظمة بشكل يسهل عىل أعضاء جملس اإلدارة الوصول إليها.

5- يدرك أعضاء جملس اإلدارة  جيدًا دورهم وواجباهتم  ورضورة املعرفة يف املسائل املالية والتجارية 
والصناعي��ة ويف عمليات املجموعة وعملها. وينظم جملس إدارة ازدان القابضة دورات تدريبية دورية 
هدفها تعزيز مهارات األعضاء ومعرفتهم، وتكون الدورات حول مواضيع خمتلفة أبرزها حول طريقة 
اإلدارة وإجراءات احلوكمة وتعمل املجموعة حاليا عىل وضع برنامج تدريب ألعضاء جملس اإلدارة 
املعينني حديثا وذلك لضامن متتع أعضاء جملس اإلدارة بفهم مناسب لسري عمل جمموعة ازدان القابضة 

وعملياهتا وإدراكهم ملسؤولياهتم متام اإلدراك.

6- يبق��ي جمل��س اإلدارة أعض��اؤه ع��ىل ال��دوام مطلعني ع��ىل التط��ورات يف جمال احلوكم��ة وأفضل 
املامرس��ات يف ه��ذا اخلصوص، وذل��ك من خالل بعض ال��دورات التدريبة والتمري��ن كام  من خالل 

القوانني واألنظمة املتعلقة باحلوكمة.

7- يتضمن نظام املجموعة األس��ايس إج��راءات واضحة إلقالة أعضاء جملس اإلدارة يف حالة تغيبهم 
عن اجتامعات جملس اإلدارة.

8- يعتم��د جملس إدارة جمموعة ازدان القابضة آلية تس��مح للعاملني باملجموع��ة إبالغ جملس اإلدارة 
بالترصف��ات املثرية للريبة يف املجموعة كأن تكون هذه الترصف��ات غري قويمة أو غري قانونية أو مرضة 
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باملجموع��ة ويضمن جمل��س اإلدارة للعامل الذي يتوجه إليه الرسية واحلامي��ة من أي أذى أو ردة فعل 
سلبية من موظفني آخرين أو من رؤسائه.

ج- تشكيل جملس اإلدارة

يتمت��ع أعضاء جمل��س اإلدارة بالدراية واخلربة املناس��بتني لتأدية مهامهم بصورة فعال��ة ملا فيه مصلحة 
املجموعة، ويكرسون الوقت واالهتامم الكافيني ملهمتهم كأعضاء يف جملس اإلدارة.

بتاري��خ 2012/4/17وافق��ت اجلمعي��ة العامة غري العادي��ة للمجموعة عىل توصي��ة جملس االدارة 
بتعدي��ل امل��ادة )26( من النظام األس��ايس للرشكة حيث متت زيادة عدد أعض��اء جملس إدارة جمموعة 

ازدان القابضة من مخسة أعضاء اىل أحد عرش عضوًا. 

وبتاري��خ 2012/12/16قام��ت اجلمعية العامة العادي��ة ملجموعة ازدان القابض��ة بانتخاب أعضاء 
جمل��س االدارة ملدة ثالث س��نوات حتى 2015م وذلك بع��د انتهاء مدة جمل��س اإلدارة املعني بتاريخ 

.2012/10/3

د- أعضاء جملس اإلدارة 

1- تنص املادة )94( من قانون الرشكات التجارية القطري رقم 5 لســنة 2002 وتعديالته )»قانون 
الرشكات«(، عىل أن جملس إدارة منتخب يتوىل إدارة املجموعة املســامهة ، حيث حيدد النظام 
األسايس هلذه املجموعة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، عىل أال يقل عدد أعضائه 

عن مخسة وال يزيد عن أحد عرش، وأال تزيد مدة العضوية فيه عىل ثالث سنوات. 

ك��ام ورد يف املادة )95( من  قانون ال��رشكات أنه يتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة من قبل اجلمعية 
العامة بالتصويت الرسي ، واســتثناًء من ذلك فإنه جيوز أن يكون جملس اإلدارة األول بالتعيني عن 

طريق املؤسسني ،  عىل أال تتجاوز مدته مخس سنوات .

وورد يف املادة )28( من النظام األسايس للمجموعة أنه  ينتخب أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث 
سنوات قابلة للتجديد ،غري أن جملس اإلدارة األول املعني يبقى قائام بعمله مدة مخس سنوات . 

م��ن  تب��دأ  ســنوات  مخــس  ملــدة  األول  اإلدارة  جملــس  تعيــني  تــم  وبتاري��خ2007/10/4م 
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2007/10/4وه��و تاريخ حتول املجموعة إىل رشكة مس��امهة عام��ة وإدراجها يف بورصة قطر ، وقد 
انتهت مدته يف 2012/10/3.

وبتاري��خ 2012/12/16قام��ت اجلمعية العامة العادي��ة ملجموعة ازدان القابض��ة بانتخاب أعضاء 
جملس االدارة ملدة ثالث سنوات حتى 2015م.

ان نظام احلوكمة يشرتط أن تكون أكثرية أعضاء جملس اإلدارة أعضاء غري تنفيذيني، وهلذا السبب فقد 
قام��ت اجلمعية العامة غري العادية للمجموعة بتاري��خ 2012/4/17 بتعديل املادة )26( من النظام 
األس��ايس للمجموعة حيث تم زي��ادة عدد أعضاء جملس إدارة املجموع��ة اىل أحد عرش عضوًا متهيدا 
وافس��احا للمجال ألكرب عدد ممكن من املس��امهني للرتش��ح اىل انتخابات جمل��س االدارة الذي تنتهي 
مدت��ه بتاري��خ 2012/10/3، وبتاريخ2012/11/13 تم فتح باب الرتش��ح لعضوية جملس ادارة 
املجموع��ة، اال انه مل يرتش��ح لعضوية جملس االدارة س��وى احد عرش مرتش��حًا، وقد أس��فرت نتيجة 

االنتخابات التي جرت ب�2012/12/16 عن الرشكات املمثلة حاليا يف جملس اإلدارة.

ونظ��ر للطابع العائيل للمجموعة فإنه وحتى بعد اج��راء االنتخابات ال يوجد عدد كاف من األعضاء 
غري التنفيذيني يف املجموعة.

إن جمموعة ازدان القابضة هتدف إىل تضمني واجبات أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني املشاركة يف 
اجتامعات جملس اإلدارة وإعطاء رأي مستقل حول املسائل االسرتاتيجية والسياسية واألداء واملساءلة 
واملوارد والتعيينات األساسية ومعايري العمل، كام ضامن إعطاء األولوية ملصالح املجموعة واملسامهني 
يف حال حصول أي تضارب للمصالح، ومراقبة أداء املجموعة يف حتقيق غاياهتا وأهدافها املتفق عليها 
ومراجعة التقارير اخلاصة بأدائها بام فيها التقارير الس��نوية ونصف الس��نوية والربعية، واإلرشاف عىل 

تطوير القواعد اإلجرائية اخلاصة بحوكمة  الرشكات واإلرشاف عىل تطبيقها. 

هـ- اجتامعات جملس اإلدارة  

يتوجب عىل جملس اإلدارة االجتامع ست مرات عىل األقل يف السنة وفقا الترشيعات والقوانني السارية 
ووفقا للنظام األس��ايس للمجموعة. وقد بلغ عدد اجتامعات جملس إدارة جمموعة ازدان القابضة لعام 

2012م ثامنية اجتامعات.
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يدعو رئيس جملس اإلدارة جملس اإلدارة إىل االنعقاد وحيرض مجيع االجتامعات . 

وتقوم اإلدارة التنفيذية باقرتاح املواضيع التي تراها مهمة عىل جدول أعامل كل اجتامع.

بينام يقوم أمني الرّس بتزويد أعضاء جملس اإلدارة باملعلومات الكافية عن البنود التي س��تتم مناقش��تها 
وقب��ل مدة كافية من االجتامع لتمكينهم من اختاذ القرارات املناس��بة ، كام يقوم بتدوين كافة نقاش��ات 

جملس اإلدارة التي تتم خالل كل اجتامع.

و- جدول بأس��امء أعضاء جملس اإلدارة وعدد م��رات حضور كل عضو  لالجتامعات الثامنية املنعقدة 
يف عام 2012م 

مجلس االدارة قبل االنتخابات 2012/12/16

الّصفةاسم العضو
عدد مرّات 

الحضور

6/7بصفته الشخصية حتى تاريخ 2012/9/16مالشيخ / ثــانـي بن عبد الله آل ثاين

5/7ممثل عن رشكة الربع الخايل للتجارة الشيخ / عـبد الله بــن ثــاين آل ثاين

7/7ممثل عن مجموعة تداول القابضة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاين آل ثاين

4/7ممثل عن رشكة عني جالوت الشيخ / مـحـمـد بــن ثــاين آل ثاين

السيد/ جابر سامل الحرمي
ممثل عن رشكة طريق الخري للتجارة حتى تاريخ 

2012/9/17م .
5/7

السيد / عائض بن دبسان القحطاين
ممثل عن رشكة منازل للتجارة حتى 

تاريخ2012/9/17م 
6/7

السيد / عيل العبيديل
ممثل عن الرشكة األهلية القطرية للتجارة واملقاوالت 

حتى تاريخ 2012/9/17م .
6/7

السيد/ عيل عبد الرحمن الهاشمي
ممثل عن رشكة طريق الخري للتجارة من تاريخ 

2012/9/17م وحتى تاريخ 2012/12/16
1/7

السيد/ وليد جاسم املسلم
ممثل عن رشكة رشكة منازل للتجارة من تاريخ 

2012/9/17م وحتى تاريخ 2012/12/16
1/7

السيد/ وليد أحمد السعدي
ممثل عن الرشكة األهلية القطرية للتجارة واملقاوالت 

من تاريخ 2012/9/17م
1/7
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مجلس االدارة بعد االنتخابات 2012/12/16

الّصفةاسم العضو
عدد مرّات 

الحضور

1/1ممثل عن مجموعة تداول القابضة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاين آل ثاين

0ممثل عن  رشكة امتالك للتجارة واملقاوالت واالستثامر العقاري الشيخ / عـبـد الله بن ثاين آل ثاين

1/1ممثل عن  رشكة شاسع للتجارة واالستثامر العقاري الشيخ / مــحــمـد بن ثاين آل ثاين

1/1ممثل عن رشكة عمل للتطوير العقاري السيد/ عيل عبد الرحمن الهاشمي

1/1ممثل عن رشكة مجموعة صك القابضة السيد/ ولــيد جـــاسم الـمـسـلـم

1/1ممثل عن رشكة التقى للعقارات السيد/ مـحمد حسـني العــبد الله

1/1ممثل عن رشكة الصوان للتجارة واملقاوالت السيد/ د. يـوسف أحـمـد النعـمة

1/1ممثل عن الرشكة األهلية القطرية للتجارة واملقاوالت السيد/ ولــيد أحــمـد الســعـدي

1/1ممثل عن الرشكة االسالمية الدولية القابضة السيد / عبد الباسط أحمد الشيبي

1/1ممثل عن املجموعة الدولية االوىل لالستثامر السيد / جامل عبد الله الجــمــال

1/1ممثل عن مجموعة ثاين بن عبد الله االعالمية السيد/صـالـح جـاســم الـمـهندي

نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة قبل االنتخابات يف 2012/12/16

الشيخ / ثاين بن عبد اهلل آل ثاين- رئيس جملس اإلدارة :

 هو رئيس جملس ادارة جمموعة إزدان القابضة. توىل منصب العضو املنتدب اىل جانب رئاس��ته جملس 
االدارة من تاريخ:2011/3/27 اىل تاريخ 2011/11/30. وهو مس��اهم رئيس وعضو مؤس��س 
يف جملس إدارة رشكة قطر االس��المية للتأمني ورئيس جملس إدارة املستشفى األهيل ومؤسس مؤسسة 
ثاين بن عبد اهلل آل ثاين للخدمات اإلنسانية )راف( ورئيس جملس إدارة جريدة الرشق القطرية ورئيس 

جملس إدارة جريدة العرب.

الشيخ / عبد اهلل بن ثاين آل ثاين - نائب رئيس جملس االدارة

اخلربة احلالية :

رئيس جملس إدارة املجموعة للرعاية الطبية	•

رئيس جملس إدارة الرشكة اإلسالمية للتأمني	•
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نائب رئيس جملس ادارة بنك قطر الدويل اإلسالمي	•

عضو جملس ادارة جمموعة التداول القابضة	•

عضو مؤسس يف العديد من الرشكات	•

مؤسس ورشيك  يف رشكة الوفاق للهندسة واملقاوالت 	•

اخلربة العملية خالل السنوات األخرية:

نائب رئيس جملس ادارة جمموعة ازدان القابضة 	•

نائب رئيس جملس ادارة جمموعة الرعاية الطبية  	•

الرئيس التنفيذي لرشكة عقارات للوساطة واالستشارات	•

رئيس جملس ادارة االسالمية للتأمني. 	•

رئيس اللجنة التنفيذية – رشكة ازدان العقارية	•

الشيخ د. خالد بن ثاين بن عبد اهلل آل ثاين– عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية :

رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب – بنك قطر الدويل اإلسالمي .	•

عضو جملس اإلدارة – املنسق العام – الرشكة اإلسالمية القطرية للتأمني .	•

نائب رئيس جملس اإلدارة – جمموعة التداول القابضة.	•

نائب رئيس جملس اإلدارة – جمموعة الرعاية الطبية .	•

عضو جملس اإلدارة – الرشكة الوطنية لإلجارة القابضة.	•

املؤهل العلمي:

بكالوريوس إدارة املصانع والتكنولوجيا –من الواليات املتحدة األمريكية.	•
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الشيخ /حممد بن ثاين بن عبد اهلل آل ثاين – عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية :

عضو جملس إدارة املجموعة للرعاية الطبية	•

عضو جملس إدارة جمموعة التداول القابضة	•

اخلربة العملية خالل السنوات األخرية	•

مؤسس رشكة التاج العقارية	•

مؤسس رشكة ترتا للتجارة واملقاوالت	•

السيد/عيل حممد العبيديل – عضو جملس االدارة

ه��و عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب ملجموعة ازدان القابض��ة. هو الرئيس التنفيذي ملجموعة 
الت��داول القابضة م��ن 2011/05/17 حتى تارخيه وعضو جملس إدارة وعض��و جملس إدارة بنك 

قطر األول لالستثامر – قطر وعضو جملس ادارة مجعية قطر اخلريية – قطر. 

السيد / جابر احلرمي – عضو جملس االدارة

هو عض��و جملس إدارة جمموع��ة ازدان القابضة ورئيس حترير جريدة ال��رشق القطرية حاليا وعضو 
جلن��ة اإلعالم الش��بايب والريايض ومدي��ر حترير جريدة الوطن القطرية س��ابقا ورئي��س حترير املوقع 
اإللكرتوين للجنة األوملبية األهلية القطرية س��ابقا وعضو املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل للصحافة 

الرياضية  سابقا. 

السيد /عائض القحطاين – عضو جملس االدارة

هو عضو جملس إدارة ملجموعة ازدان القابضة، ورئيس جملس األمناء – املدير العام ملؤسسة الشيخ/ 
ث��اين ب��ن عبد اهلل آل ثاين )راف( ومدير إدارة الدعوة س��ابقا ورئيس قس��م التنس��يق اإلداري واملايل 
بوزارة األوقاف س��ابقا ورئيس املكتب اإلعالمي بإدارة الدعوة واإلرش��اد الديني بوزارة األوقاف 

سابقا وعضو مؤسس بمؤسسة عيد اخلريية ونائب املدير العام ملؤسسة عيد اخلريية سابقا. 
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نبذة عن أعضاء جملس اإلدارة بعد االنتخابات يف 2012/12/16

الشــيخ الدكتور / خالد بن ثاين بن عبد اهلل آل ثاين - رئيس جملس االدارة احلايل-)ســبق ذكره 
يف جملس اإلدارة السابق(

الشيخ / عبد اهلل بن ثاين آل ثاين- نائب رئيس جملس االدارة - )سبق ذكره يف جملس اإلدارة السابق(

الشيخ / حممد بن ثاين بن عبد اهلل آل ثاين)سبق ذكره يف جملس اإلدارة السابق(

السيد/ وليد أمحد السعدي– عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية:

عضو جملس ادارة املجموعة للرعاية الطبية	•

عضو جملس ادارة جمموعة نست القابضة 	•

عضو جملس ادارة جمموعة التداول القابضة 	•

مدير رشيك – رشكة ارثر اندرسن)رشيك ارنست ويونغ(	•

عضو جملس إدارة الرشكة العامنية إلعادة التأمني 	•

عضو جملس إدارة الرشكة اإلستثامرية القابضة للمغرتبني األردنيني 	•

مدير رشيك - PKF يب كيه إف	•

اخلربة العملية خالل السنوات األخرية واملؤهل العلمي:

الرئيس التنفيذي للرشكة املتحدة للتنمية ) الدوحة – قطر(	•

حاصل عىل )CPA( قطر1998 - معهد )CPA( قطر 	•

•	)JACPA( 1990 األردن )CPA(  حاصل عىل

•	)IMA( 1990 - معهد IMA-USA حاصل عىل

حاصل عىل بكالوريوس يف املحاسبة - جامعة الريموك	•
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السيد/ عيل عبدالرمحن اهلاشمي– عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية :

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة مكني القابضة	•

عضو جملس إدارة بنك قطر الدويل اإلسالمي 	•

عضو جملس إدارة اإلسالمية لألوراق املالية 	•

عضو جملس إدارة مؤسسة الشيخ/ثاين بن عبد اهلل للخدمات االنسانية )راف(	•

اخلربة العملية خالل السنوات األخرية واملؤهل العلمي:

عضو جملس إدارة صندوق الزكاة	•

رئيس جملس ادارة مركز قطر الثقايف واإلسالمي )فنار(	•

نائب رئيس جملس ادارة رشكة عقار	•

عضو جملس ادارة رشكة رتاج	•

عضو جملس ادارة بيت التمويل القطري 	•

املدير العام للهيئة العامة لشؤون القارصين2006-2001	•

املؤهالت العلمية:

حاصل عىل بكالوريوس يف إدارة األعامل واالقتصاد -جامعة قطر، 1993.	•

حاصل عىل ماجستري إدارة األعامل -  جامعة ليدز ميرتوبوليتان، 2001.	•

مدرب معتمد من بريطانيا 2003	•

السيد/ وليد جاسم املسَلم– عضو جملس االدارة

اخلربة العملية واملؤهل العلمي:

الرئيس التنفيذي لداللة القابضة	•

عضو جملس ادارة سوق الدوحة لألوراق املالية	•
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مدير االستثامر -  بنك قطر الوطني	•

عضو جملس ادارة  أموال )ش.م.ق(	•

حاصل عىل بكالوريوس إدارة أعامل من جامعة بوجيت ساوند - الواليات املتحدة 	•
األمريكية 1989

حاصل عىل بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة باسيفيك لوثريان - واشنطن 	•
الواليات املتحدة األمريكية1990

حاصل عىل ماجستري يف االدارة- ختصص مايل من جامعة باسيفيك لوثريان - 	•
واشنطن الواليات املتحدة األمريكية1992

السيد/ حممد حسني العبد اهلل– عضو جملس االدارة

اخلربة العملية واملؤهل العلمي:

إدارة و متابعة الرشكات الشخصية )رشكة كيو بزنس - رشكة جمموعة العبداهلل 	•
للمشاريع(

متعامل مبيعات الرشكات - اخلزينة  -بنك قطر الوطني 	•

مسؤول االئتامن - وسكرتري جلنة االئتامن للرشكات الصغرية واملتوسطة - ادارة 	•
االئتامن - بنك قطر الوطني

حملل مايل - تقديم االستشارات املالية للعمالء فيام خيص االندماج و االستحواذ / 	•
اسواق االسهم / اسواق الدين / متويل املشاريع -QNB كابيتال.

•	  »CFA« حاصل عىل  شهادة املحلل املايل املجاز

•	 MONASH(حاصل عىل  بكالوريوس يف علوم احلاسب اآليل -جامعة موناش
)UNIVERSITY

السيد/صالح جاسم املهندي– عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية :

رئيس جلنة الرتشيحات واملكافآت - جمموعة ازدان القابضة	•

باحث رشعي 	•
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املؤهل العلمي:

حاصل عىل ماجستري يف الفقه االسالمي وأصوله1998	•

حاصل عىل بكالوريوس يف الرشيعة االسالمية	•

الدكتور/ يوسف أمحد النعمة– عضو جملس االدارة 

اخلربة احلالية :

عضو جملس ادارة بنك قطر الدويل االسالمي	•

رئيس جملس ادارة املجموعة االسالمية القابضة	•

مستشار االسالمية للتأمني 	•

مستشار جمموعة الرعاية	•

اخلربة العملية خالل السنوات األخرية املؤهل العلمي:

رئيس جملس إدارة بنك سوريا الدويل اإلسالمي 	•

رئيس جملس إدارة السورية اإلسالمية للتأمني 	•

رئيس جملس إدارة رشكة املالحة القطرية	•

حاصل عىل دكتوراه يف القانون من جامعة القاهرة بتقدير إمتياز	•

عبد الباسط أمحد الشيبي– عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية :

عضو جملس االدارة والرئيس التنفيذي - بنك قطر الدويل االسالمي 	•

عضو جملس إدارة املجموعة للرعاية الطبية  	•

عضو جملس إدارة الباكستانية القطرية العامة للتكافل املحدودة  	•

عضو جملس إدارة الباكستانية القطرية للتكافل العائيل املحدودة  	•

 عضو جملس إدارة اجلمعية القطرية لتأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة	•
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اخلربة العملية خالل السنوات األخرية واملؤهل العلمي:

عضو جملس ادارة يف رشكة قطر للعقارات	•

عضو جملس ادارة يف اإلسالمية لألوراق املالية	•

عضو جملس ادارة يف جمموعة قطر للمستثمرين	•

عضو جملس ادارة يف بنك الربكة – اجلزائر 	•

عضو جملس ادارة يف اهليئة العامة للتقاعد واملعاشات	•

املؤهل العلمي :

حاصل عىل بكالوريوس يف العلوم – إدارة األعامل و االقتصاد »جامعة نورث 	•
كاروالينا« الواليات املتحدة األمريكية .

حاصل عىل بكالوريوس يف اإلدارة التنفيذية من » مدرسة وارثون لألعامل، جامعة 	•
بنسلفانيا » الواليات املتحدة األمريكية .

السيد/ مجال عبد اهلل اجلامل– عضو جملس االدارة

اخلربة احلالية: 

عضو جملس إدارة املجموعة اإلسالمية القابضة 	•

عضو جملس إدارة املجموعة للرعاية الطبية 	•

عضو جملس إدارة اإلسالمية للتأمني 	•

عضو جملس البنك اإلسالمي الربيطاين 	•

نائب الرئيس التنفيذي بنك قطر الدويل اإلسالمي 	•

املؤهل العلمي:

حاصل عىل بكالوريوس يف املحاسبة - جامعة قطر	•
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ز- اإلدارة العامة 

 هناك فصل واضح للمسؤوليات بني رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي وال تربطهام  أية قرابة. 

توىل س��عادة الش��يخ الدكتور/د. خالد بن ثاين آل ثاين رئاس��ة جملس اإلدارة  بتاريخ 2012/9/16م 
بدال من الشيخ/  ثاين بن عبد اهلل آل ثاين.

إن رئي��س جملس اإلدارة يبقى عىل اتصال دائم مع املس��امهني ويق��وم بتزويدهم باملعلومات الكافية يف 
الوقت املناس��ب ويس��عى دائام إىل التأّكد من أن أعضاء جملس اإلدارة يتس��لمون وبش��كل دوري كاّفة 
املعلومات الصحيحة يف الوقت املناس��ب بش��أن األمور التي  تتم دراس��تها يف جملس اإلدارة كام يعمل 

عىل إقامة عالقة بنّاءة ومنتجة بني جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. 

 إن  رئيس جملس اإلدارة هو املسؤول عن رئاسة جملس اإلدارة ويقوم بدوره عىل أكمل وجه آخذٌا بعني 
االعتبار األمور اخلاصة باملجموعات وشؤون  أعضاء جملس اإلدارة. 

أّم��ا الس��يد/ ع��يل حمم��د العبي��ديل، ال��ذي تس��لم منص��ب الرئي��س التنفي��ذي للمجموع��ة بتاري��خ 
2012/10/8م ب��دال من املهندس هش��ام مصطفى الس��حرتي، فهو مس��ؤول عن القي��ادة التنفيذية 
واإلدارة اليومي��ة للمجموع��ة وهو مس��ؤول أم��ام جمل��س اإلدارة عن تطبي��ق التطوي��ر والتوصيات 

واالسرتاتيجيات وإطار العمل الرقايب. 

ويس��اعد الرئي��س التنفيذي الس��يد/نارص حممد العب��د اهلل، نائب الرئي��س التنفي��ذي، وفريق اإلدارة 
املسؤول عن تطبيق اسرتاتيجيات جملس اإلدارة ومراقبة العمليات اليومية للمجموعة .

ح- أمني رس  جملس اإلدارة 

ان  السيد / عادل مسعود كامل هو امني رس جملس اإلدارة، حاصل عىل ليسانس يف احلقوق من جامعة 
القاهرة عام 1989، وحمامي يف رشكة التطوير للهندسة والتجارة)ذ م م( من سنة 1992وحتى2003، 
ك��ام أن��ه مدير إدارة الش��ؤون القانونية يف جمموعة ثاين بن عبد اهلل آل ثاين لإلس��كان )ذ م م( وأمني رس 
جمل��س اإلدارة منذ العام 2003 وحت��ى تاريخ2007. وهو مدير إدارة الش��ؤون القانونية يف جمموعة 
ازدان القابض��ة حتى تاريخ 2012/9/30، وأمني رس جملس اإلدارة منذ العام 2007 وحتى تارخيه. 
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يقوم الس��يد عادل مس��عود، م��ن ضمن أعامل أخرى، بمهام تس��جيل وتنس��يق وحف��ظ مجيع حمارض 
اجتامعات جملس اإلدارة وسجالته ودفاتره والتقارير التي ترفع من جملس اإلدارة وإليه. 

ط- ضابط االتصال: 

كان الس��يد / خال��د س��مري غ��ازي ،  رئي��س الش��ؤون املالي��ة، ه��و ضاب��ط االتص��ال املع��ني  حتى 
تاري��خ2012/9/30 حي��ث تم تعيني الس��يد/ مدحت عبد امل��وىل كرئيس للش��ؤون املالية وضابط 

لالتصال مع اهليئة. 

ي- تضارب املصالح وتعامالت األشخاص الباطنيني 

تعت��رب جمموعة ازدان القابض��ة رشكة ذات طابع عائيل ألهن��ا مملوكة لرشكة جمموعة الت��داول القابضة 
ولوقف الشيخ ثاين بن عبد اهلل آل ثاين وهم أشخاص ذوو عالقة. 

وبتاري��خ 2012/9/17 قام��ت جمموع��ة ازدان القابض��ة ب��رشاء عق��ارات م��ن جمموع��ة الت��داول 
القابض��ة طبق��ا لتقييم مقي��م معتمد يف دولة قط��ر)DTZ( ورشاء عدد )15( رشك��ة )ش.ش.و( من 
 COMMERCIAL(جمموع��ة التداول القابضة أيضا طبق��ا لتقييم مقيمني معتمدين يف دول��ة قطر

KPMG &CAPITAL(  واملشار اليها يف قرارات اجلمعية العامة ص)33-32(.

وق��د متت الصفقات عىل أس��اس جتاري بح��ت حيث مل تتضمن رشوطًا من ش��أهنا أن ختالف مصالح 
جمموعة ازدان القابضة أو املسامهني يف احلصول عىل الربحية املطلوبة من العملية .

ك- تدريب وتطوير أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

لقد تم وضع برنامج تدريب ألعضاء جملس اإلدارة املعينني حديثا ويعمل به حاليًا لضامن متتع أعضاء 
جملس اإلدارة عند انتخاهبم بفهم مناس��ب لس��ري عم��ل جمموعة ازدان القابض��ة وعملياهتا وإدراكهم 

ملسؤولياهتم متام اإلدراك .

ل- خطة تتابع السلطة 

إدراكا ملزاي��ا ختطي��ط التتابع اهليكيل ، قامت جمموعة ازدان القابضة باس��تحداث نظام لتحديد وتطوير 
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أفضل املوارد البرشية للمراكز اإلدارية العليا املتعددة فيها . وقد حققت هذه النظم نتائج إجيابية حيث 
تم حتديد األولويات التي تتم عىل أساس��ها الرتقيات ومعاينة القدرات الداخلية للموظفني يف العديد 
م��ن الوظائف كج��زء من تطبيق سياس��ة اهليكلة التنظيمية املعدلة. كام وتس��عى املجموع��ة  إىل تطبيق 
سياسة إلدارة القدرات وبرنامج التطوير اإلداري حلديثي التخرج لتحديد وتغذية قدرات موظفيها.

م- اهليكل التنظيمي ملجموعة ازدان القابضة

تعك��ف جمموعة ازدان القابضة عىل اعادة تنظيم اهلي��كل االداري هلا وذلك ليتالءم مع الوضع اجلديد 
بع��د أن حتولت اىل قابضة بتاريخ 2012/9/17 وفيام ييل اهليكل التنظيمي الس��ابق للمجموعة ريثام 

يتم االنتهاء من اهليكل اجلديد.
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  2- اللــــجـــــــان

 أ-  جلنة الرتشيحات و املكافآت

لقد تم تعيني أعضاء جملس اإلدارة احلايل للمجموعة وفقا إلجراءات رس��مية  حس��بام ورد  يف قانون 
الرشكات و النظام األس��ايس ملجموعة ازدان القابضة. ونظرُا للطابع العائيل املذكور آنفا للمجموعة ، 

وعدم وجود عدد كاف من األعضاء املستقلني. 

فق��د ق��ام جمل��س اإلدارة بتاريخ2012/12/16م بتش��كيل جلنة مش��رتكة تضم جلنتي الرتش��يحات 
واملكافآت وتتألف من :

السيد/صالح جاسم املهندي.

السيد/ عيل عبد الرمحن اهلاشمي.

السيد / مجال عبد اهلل اجلامل.

وتقوم اللجنة املش��رتكة باق��رتاح تعيني أعضاء جملس اإلدارة وإعادة ترش��يحم لالنتخابات بواس��طة 
اجلمعية العامة. كام أهنا تعتمد وتنرش إطار عملها بشكل يبني سلطتها ودورها وتقوم بإجراء تقييم ذايت 

سنوي ألداء جملس اإلدارة،  فضاًل عن أهنا حتدد سياسة املكافآت يف املجموعة. 

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا

لق��د  التزم جمل��س اإلدارة بسياس��ة املكافآت املنصوص عليه��ا يف قانون ال��رشكات ولوائح البورصة 
والنظ��ام األس��ايس للمجموع��ة وهي املكافآت الت��ي يتقاضاه��ا الرئيس وكل أعض��اء جملس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية العليا.

باالس��تناد إىل قان��ون الرشكات،  يت��م حتديد مكافآت أعضاء جمل��س اإلدارة بام يتوافق مع سياس��ات 
املجموعة والنظام األس��ايس ويتم ذلك عرب اقرتاح آلية لتحديد مكافآت جملس اإلدارة عىل أن تعرض 

سنويا ًعىل اجلمعية العامة العتامدها ، وتشمل اآللية املقرتحة ما ييل :

تعرض مكافآت جملس اإلدارة عىل اجلمعية العامة العتامدها ؛
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حيدد جملس اإلدارة نسبة احلد األدنى التي يرى توزيعها عىل املسامهني من األرباح الصافية بعد خصم 
االحتياطي القانوين واالحتياطي االختياري؛ 

تعامل مكافأة أعضاء جملس اإلدارة كمصاريف )ضمن بيان الدخل للرشكة(.

أما مكافآت اإلدارة التنفيذية العليا، فتحدد من خالل جملس اإلدارة الذي يصدر قرارُا هبذا اخلصوص.

ب-  جلنة التدقيق

قام جملس اإلدارة بإنشاء جلنة تدقيق مكونة من ثالثة أعضاء وهم:

السيد/ وليد أمحد السعدي.

السيد/ مجال عبداهلل اجلامل.

السيد/ حممد حسني العبد اهلل.

تق��وم جلنة التدقيق ه��ذه بإعطاء توصيات ملجلس اإلدارة كام وأنه تم اعتامد ونرش إطار عملها بش��كل 
يبني دورها ومس��ؤولياهتا األساس��ية يف ميثاق جلنة التدقيق وتقوم هذه اللجنة بعقد اجتامعاهتا بانتظام 

منذ تاريخ 2011/2/8. 

فق��د تم فتح باب الرتش��ح لعضوية جملس ادارة املجموع��ة اجلديد بتاري��خ2012/11/13 ، اال انه 
مل يرتش��ح لعضوية جمل��س اإلدارة اال احد عرش رشكة، وقد أس��فرت نتيج��ة االنتخابات التي جرت 

ب�2012/12/16 عن الرشكات املمثلة حاليا يف جملس اإلدارة 

ونظر للطابع العائيل للمجموعة فإنه حتى بعد اجراء االنتخابات ال يوجد عدد كاف من األعضاء غري 
التنفيذيني يف املجموعة.

ه��ذا، وقام جمل��س اإلدارة باستش��ارة وتعيني رشكة تدقي��ق داخيل عىل نفقة املجموع��ة متارس دورها 
بشكل مستقل كليا .
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 اللجنة التنفيذية وتتألف من:

الشيخ الدكتور/خالد بن ثاين آل ثاين 

الشيخ/عبد اهلل بن ثاين آل ثاين  

الشيخ/حممد بن ثاين آل ثاين 

جلنة املخاطر وتتألف من:

السيد/ وليد جاسم املسلم

السيد/ عبد الباسط الشيبي

الدكتور/ يوسف أمحد النعمة

التقيد باألنظمة والرقابة الداخلية واملدقق الداخيل

إّن جمل��س اإلدارة مس��ؤول ُكلي��ًا عن نظ��ام الرقابة الداخلي��ة يف جمموعة ازدان القابضة فقد تم إنش��اء 
سياسات خاصة وإرشادات وضوابط وحدود فاصلة للمسؤولية واألداء ملراقبة اآلليات.

 وتعم��ل هذه الرقاب��ات الداخلية عىل توفري التأكيد املطمئن لس��المة وصحة البيان��ات املالية، وحفظ 
وضامن األصول ، والكش��ف عن أي غش أو مس��ؤولية ضمنية أو خسارة أو أي أخطاء مادية متعمدة 

مع االلتزام بالقوانني املطبقة واألنظمة املوضوعة .

وتقوم جلنة املراجعة يف هذا الصدد ، بمراجعة دورية إلطار الرقابة الداخلية وتقييم النظم الداخلية من 
خالل أعامل التقييم التي يقوم هبا املراجع الداخيل واملراجع اخلارجي ، وبناء عىل النصائح املقدمة من 

جلنة املراجعة ، ليتأكد جملس اإلدارة من توفر الرقابة الصحيحة باملجموعة .

ه��ذا وق��د تم تعيني مدقق داخيل مس��تقل وه��و مكتب PKF و ال��ذي يقوم بمراجعة ش��املة ألنظمة 
الرقاب��ة الداخلية وحتديد االنحرافات ويقوم برفع تقاري��ره للجنة املراجعة ، كام وقد قامت  املجموعة 
م��ن جانب آخر  بتطبيق برنامج مايل مؤس��ي متكامل يتوافق مع الصالحيات املمنوحة لألش��خاص 
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املخولني والذي يعترب من أكفأ الربجميات وأكثرها أمنا .

4- مراقب احلسابات )املدقق اخلارجي(

ق��ام جملس اإلدارة ،بناء عىل موافق��ة اجلمعية العامة، بتعيني الس��ادة رودل كمدقق خارجي  ملجموعة 
وذلك ليقوم بإجراء تدقيق خارجي مس��تقل س��نوي ونصف س��نوي ، هبدف  التأكيد ملجلس اإلدارة 
واملس��امهني أن البيانات املالي��ة تعّد وفقا لنظام احلوكمة ووفقًا للمعاي��ري الدولية للتقارير املالية وذلك 
عماًل بقانون الرشكات والنظام األسايس للمجموعة. ويكون املدقق اخلارجي مسؤوال أمام املسامهني 
ويبذل العناية املهنية الرضورية عند القيام بالتدقيق كام وسيقوم بإبالغ اهليئة وأي هيئات رقابية يف حال 

عدم اختاذ جملس اإلدارة اإلجراء املناسب فيام يتعلق باملسائل املثرية للشبهة التي قد يثريها املدقق. 

 5- املخالفات التي ارتكبت خالل الســنة املالية وأســباهبا وطريقــة معاجلتها واإلجراءات التي
 اختذت لتفادهيا يف املستقبل

مل ترتكب أية خمالفات خالل الس��نة املالية لعام 2012م طبقا لتقرير املدقق اخلارجي  أرنس��ت ويونغ 
 )PKF( واملدقق الداخيل

6- إدارة املخاطر

أ- إن إدارة  املخاط��ر هي من ضم��ن اهتاممات اإلدارة العليا ملجموع��ة ازدان القابضة. وُتعترب عملية 
إدارة املخاطر واحدة من االهتاممات الرئيس��ية فيها.  ويعترب التطوير املس��تمر والتطبيق الفعال إلدارة 
املخاطر من أهم أهدافها  للوصول إىل  اس��تقرار واس��تمرارية النش��اط، فضال ع��ن أّن حتديد املخاطر 
ضمن مس��تويات مناس��بة هو  أمًر بالغ األمهية ملواصلة املجموعة حتقيق نجاحها بثقة و أمان. لذلك، 
فق��د اعتمدت املجموع��ة نظرة متكاملة إلدارة املخاطر و بش��كل اس��تباقي من حي��ث حتديد و تقييم 
نظ��ام إلدارة و مراقبة املخاط��ر يف قراراهتا و عملياهتا ، هذا وتق��وم إدارة املخاطر بإبقاء جملس اإلدارة 
مطلعًا عىل املخاطر الرئيس��ية التي قد تواجه املجموعة من خالل تقارير دورية ترفعها اىل جلنة املخاطر 
وبدوره��ا تقوم جلنة املخاط��ر برفع هذه التقارير اىل جملس االدارة حتى يبقى عىل دراية كاملة باملخاطر 

الرئيسية التي قد تواجه املجموعة. 
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ب- تتمثل الوظائف الرئيسية إلدارة املخاطر بالتايل:

املس��امهة يف وضع السياس��ات واملنهجي��ات و اإلجراءات املتعلق��ة بإدارة املخاط��ر وكفاية رأس املال 
وتطبيقها وفقًا السرتاتيجية املجموعة ومتطلبات اجلهة الرقابية.

حتدي��د ورصد مجيع األنواع الرئيس��ية للمخاطر التي تتحملها املجموعة )االئتامن ، الس��وق، املخاطر 
التشغيلية و التكنولوجية و القانونية(.

اقرتاح حدود املخاطرة املسموح هبا واملقبولة يف األنشطة املختلفة وذلك بالتعاون مع مسؤويل األقسام 
املختلفة.

قي��اس ورص��د التغ��ريات يف كفاية رأس املال ودع��م الق��رارات املتعلقة بكفاءة ختصي��ص رأس املال 
التشغييل )والتدفق النقدي املطلوب(.

وم��ن مقرتحات إدارة املخاطر وضع سياس��ة ائت��امن مرنة تتالءم مع متغريات الس��وق و املخصصات 
املالي��ة ، حتديث األم��ن املعلومايت و خطة جماهبة الك��وارث، و الدعم الفني املس��تمر، تنويع املنتجات 

العقارية .

  7- اإلفصاح والشفافية

1- وفق��ا لنظ��ام احلوكمة يتعني عىل املجموعة التقي��د بجميع متطلبات اإلفصاح  ب��ام يف ذلك تقديم 
التقارير املالية واإلفصاح عن عدد أس��هم أعضاء جملس اإلدارة واملس��ؤولني التنفيذيني واملسامهني 
الكبار أو املس��امهني املس��يطرين كام يتع��ني عىل املجموعة اإلفص��اح عن معلوم��ات تتعلق بأعضاء 
جمل��س إدارهتا بام يف ذلك الس��رية الذاتية كام جيب اإلفصاح عن أس��امء أعضاء اللج��ان املختلفة مع 
تبيان تشكيلها. وعىل جملس اإلدارة أن يتأكد من أن مجيع عمليات اإلفصاح التي تقوم هبا املجموعة 

تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغري مضللة.  

وأن التقارير املالية  للمجموعة مطابقة ملعايري املحاسبة والتدقيق الدولية ومتطلباهتا.

كام جيب توزيع التقارير املالية املدققة  للمجموعة عىل مجيع املسامهني .
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وق��د تقيدت املجموعة بمتطلب��ات اإلفصاح بام يف ذلك تقدي��م التقارير املالي��ة واإلفصاح عن عدد 
أس��هم أعضاء جملس اإلدارة واملس��ؤولني التنفيذيني واملس��امهني الكبار أو املس��امهني املس��يطرين.

وتؤك��د املجموع��ة أن مجي��ع عملي��ات اإلفصاح الت��ي قامت هبا تتي��ح معلومات دقيق��ة وصحيحة 
وغ��ري مضللة إضاف��ة إىل أن التقارير املالي��ة للمجموعة مطابق��ة ملعايري املحاس��بة والتدقيق الدولية 

ومتطلباهت��ا.

وق��د تم نرش التقارير املالية املدقق��ة للمجموعة عىل موق��ع املجموع��ة الط��الع املس��امهني عليه��ا.

يق��وم جملس اإلدارة دوريا باإلفص��اح عن هيكل رأس مال املجموعة ، ك��ام حيرص عىل املحافظة عىل 
حقوق املسامهني مجيعا بام فيهم مسامهي األقلية خصوصا يف حال املوافقة عىل أي صفقة كبرية تعقدها 

املجموعة وذلك بام يكفل حتقيق املساواة بني مجيع املسامهني.

 جتدر االشارة اىل أنه مل يصوت أيا من املسامهني ضد أي صفقة أبرمتها املجموعة خالل العام 2012

 8- التداول الداخيل

أ- إن رأس مال جمموعة ازدان القابضة املرخص به هو26.524.966.910 ريال قطري مقس��مة 
عىل عدد 2.652.496.691 سهم مدفوع بالكامل

ب- ع��ىل صعي��د التدقي��ق الداخيل قامت جمموع��ة ازدان القابضة بإنش��اء نظامها اخل��اص فيام يتعلق 
بالت��داول الداخ��يل حي��ث تقوم جلن��ة املراجعة بمراقب��ة تطبيق هذه السياس��ة. وخالل الع��ام التزمت 

املجموعة بالتقارير الداخلية وبمتطلبات املراقبة .

ج- يوضح اجلدول أدناه بالتفصيل عدد األس��هم اململوكة لألعضاء وعدد األس��هم املش��رتاة واملباعة 
خالل العام 2012م  ويبني مدى التزام أعضاء جملس اإلدارة بالشفافية واإلفصاح وعدم استغالل أي 

معلومات يمكنهم احلصول عليها.
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كشف بعدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة قبل االنتخابات  التي جرت يف 2012/12/16 
وحركة البيع والرشاء خالل  عام 2012م

املنصباسم العضو 
األسهم اململوكة يف 

بداية 2012

األسهم 

املشرتاة 

خالل 2012

األسهم 

املباعة خالل 

العام 2012

االسهم 

اململوكة بتاريخ 

31ديسمرب 2012

الشيخ / ثاين بن عبد الله آل ثاين

بصفته الشخصية حتى تاريخ 

2012/9/16م

رئيس مجلس اإلدارة حتى 

2012/9/1631525
--31525

رشكة الربع الخايل للتجارة وميثلها 

الشيخ / عبد الله بن ثاين آل ثاين 

حتى تاريخ 2012/12/16

نائب رئيس مجلس االدارة حتى 

2012/12/16
235731224-23572122410.000

رشكة مجموعة التداول القابضة 

وميثلها الشيخ الدكتور/ د.خالد بن 

ثاين آل ثاين.

عضو
1439347141

7198121162181437302904

الرشكة األهلية القطرية 

للتجارة واملقاوالت وميثلها 

السيد عيل محمد العبيديل من 

تاريخ 2012/1/1حتى تاريخ 

2012/9/17م ثم السيد/وليد 

أحمد إبراهيم السعدي من تاريخ 

2012/9/17م.

10.000--10.000عضو

رشكة عني جالوت وميثلها الشيخ/ 

محمد بن ثاين آل ثاين حتى تاريخ 

 2012/12/16

عضو مجلس االدارة حتى تاريخ 

2012/12/16
24242642-2423264210.000

رشكة طريق الخري للتجارة وميثلها 

السيد/ جابر سامل الحرمي حتى 

تاريخ 2012/9/17م ومن ثم 

السيد/ عيل عبد الرحمن الهاشمي 

من تاريخ 2012/9/17م وحتى 

تاريخ 2012/12/16

عضو مجلس االدارة حتى تاريخ 

2012/12/16
48418769-4840876910.000

رشكة منازل للتجارة وميثلها السيد 

/ عائض بن دبسان القحطاين 

حتى تاريخ2012/9/17م ثم 

السيد/ وليد جاسم املسلم من 

تاريخ 2012/9/17م وحتى تاريخ 

2012/12/16

عضو مجلس االدارة حتى تاريخ 

2012/12/16
24275666-2426066610.000
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كشف بعدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة بعد االنتخابات  التي جرت يف 2012/12/16 
وحركة البيع والرشاء خالل  عام 2012م

املنصباسم العضو 
األسهم اململوكة 

يف بداية 2012

األسهم 

املشرتاة خالل 

2012

األسهم املباعة 

خالل العام 

2012

االسهم اململوكة 

بتاريخ 31ديسمرب 

2012

رشكة مجموعة التداول القابضة وميثلها

الشيخ الدكتور/ د.خالد بن ثاين آل ثاين.

رئيس مجلس 

اإلدارة من 

2012/9/16

14393471417198121162181437302904

رشكة امتالك للتجارة واملقاوالت واالستثامر 

العقاري وميثلها الشيخ /عبد الله بن ثاين آل ثاين 

من تاريخ 2012/12/16

نائب رئيس 

مجلس االدارة من 

2012/12/16

-454722650-454722650

رشكة شاسع للتجارة واالستثامر العقاري وميثلها 

الشيخ/ محمد بن ثاين آل ثاين من تاريخ 

. 2012/12/16

151574216-151574216-عضو 

رشكة عمل للتطوير العقاري وميثلها السيد/ عيل 

عبد الرحمن الهاشمي من تاريخ 2012/12/16.
10.000-10.000-عضو

رشكة مجموعة صك القابضة  وميثلها 

السيد/ وليد جاسم محمد املسلم من تاريخ 

.2012/12/16

10.000-10.000-عضو

رشكة التقى للعقارات وميثلها السيد/ محمد 

حسني العبد الله من تاريخ 2012/12/16م.
10.000-10.000-عضو

رشكة الصوان للتجارة واملقاوالت وميثلها 

السيد/ د. يوسف أحمد النعمة من تاريخ 

2012/12/16م.

10.000-10.000-عضو

الرشكة األهلية القطرية للتجارة واملقاوالت 

وميثلها السيد عيل محمد العبيديل من تاريخ 

2012/1/1حتى تاريخ 2012/9/17م ثم 

السيد/وليد أحمد إبراهيم السعدي من تاريخ 

2012/9/17م.

10.000--10.000عضو

الرشكة االسالمية الدولية القابضة وميثلها السيد 

/ عبد الباسط أحمد عبد الرحمن الشيبي من 

تاريخ 2012/12/16م.

10.000-10.000-عضو

املجموعة الدولية االوىل لالستثامر وميثلها السيد 

/ جامل عبد الله احمد جاسم الجامل من تاريخ 

2012/12/16م.

10.000-10.000-عضو

مجموعة ثاين بن عبد الله االعالمية وميثلها 

السيد/صالح جاسم املهندي من تاريخ 

2012/12/16م.

10.000-10.000-عضو
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د- ك��ام وتقوم جمموع��ة ازدان القابضة باتباع نظ��م ولوائح بورصة قطر كقواع��د وإجراءات واضحة 
حتكم تداول أعضاء جملس اإلدارة واملوظفني يف أس��هم املجموعة وبأوراقها املالية األخرى . وستقوم 

املجموعة باإلفصاح عن أي تداول ضمن الفئة املذكورة. 

9- احلقوق العامة املسامهني وعنارص امللكية األساسية

يتمت��ع املس��امهون بجمي��ع احلقوق املمنوحة هل��م بموجب القوان��ني واللوائ��ح ذات الصلة. ويضمن 
جملس إدارة جمموعة ازدان القابضة احرتام حقوق املس��امهني بام حيقق العدالة واملس��اواة، ويمنح مجيع 

املسامهني، دون أي متييز، احلقوق التالية : 

أ- احلق يف احلصول عىل س��جالت امللكية ويش��مل احلق يف االطالع عىل س��جل املسامهني والوصول 
إليه جمانا واحلق يف احلصول عىل نس��خة من  سجل املسامهني ، وسجل أعضاء جملس اإلدارة، والنظام 
األس��ايس للمجموع��ة واملس��تندات التي ترتب امتي��ازات أو حق��وق عىل أص��ول املجموعة وعقود 

األطراف ذات العالقة.

ب- احل��ق يف احلصول عىل املعلومات جلميع املس��امهني بش��كل حيفظ حقه��م يف احلصول عىل وثائق 
املجموعة واملعلومات املتعلقة هبا يف الوقت املناس��ب وبش��كل منتظم . باإلضافة إىل أن املجموعة هلا 

موقع إلكرتوين تنرش فيه مجيع االفصاحات واملعلومات ذات الصلة واملعلومات العامة. 

ج- حقوق املس��امهني فيام يتعلق بجمعيات املس��امهني وممارس��ة حق التصويت جلميع املسامهني طبقا 
للنظام األسايس للمجموعة.

د- احل��ق يف الدع��وة إىل مجعي��ة عامة عادي��ة أو غري عادية، واحل��ق يف إدراج بنود ع��ىل جدول األعامل 
ومناقش��ة البنود املدرجة، واحلق يف طرح أس��ئلة وتلقي أجوبة عليها، واحلق يف اختاذ قرارات وهم عىل 
اطالع تام باملس��ائل املطروحة، واحلق يف املعاملة املنصفة للمس��امهني وممارسة حق التصويت، واحلق 

بالسامح بالتصويت بالوكالة وفقا للقوانني واللوائح ذات الصلة.

ه���- حقوق املس��امهني فيام يتعلق بانتخاب أعضاء جملس اإلدارة حي��ث قامت املجموعة بتعديل عقد 
التأس��يس والنظام األس��ايس وإضافة بنود تضمن إعطاء املس��امهني معلومات عن املرشحني لعضوية 

جملس اإلدارة قبل االنتخابات وأخذ موافقة اجلمعية العامة غري العادية عىل ذلك.
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و- حقوق املسامهني فيام يتعلق بتوزيع األرباح.

ز- يف إطار املعاملة املنصفة للمس��امهني وممارس��ة حق التصويت، يكون لكل األس��هم من الفئة ذاهتا 
احلقوق عينها املتعلقة هبا.

 10- مجعيــات عموميــة عادية وغــري عادية للمســامهني يف جمموعــة ازدان القابضة خالل عام
 2012م

 جتــدر اإلشــارة إىل أن جمموعــة ازدان القابضــة كانــت قد عقــدت خالل ســنة 2012م مخس
مجعيات عمومية عادية وغري عادية للمسامهني واختذت فيها القرارات التالية:

 قرارات اجتامع اجلمعية العامة العادية بتاريخ 2012/4/17 

النظر يف تقرير احلوكمة اخلاص باملجموعة للعام 2011 -

املجموعةالتصديق عىل امليزانية العمومية للمجموعة وحس��اب االرباح واخلس��ائر للس��نة املالية  -
املنتهية يف 2011/12/31م .

املوافق��ة ع��ىل توصية جملس االدارة بش��أن توزيع نس��بة 1.5% من رأس امل��ال أرباحا نقدية عىل  -
املسامهني عن سنة 2011م ، بواقع 15درمها لكل سهم 

االش��ارة اىل عملية بيع العقارات التي متّت مع أش��خاص ذوي عالق��ة مع املجموعة ، وتفويض  -
جملس االدارة بإبرام صفقة أو صفقات أخرى مماثلة)بيع عقارات( مع جهة او جهات ولو كانت 

ذات عالقة .

إبراء ذمة السادة اعضاء جملس االدارة من املسؤولية عن السنة املذكورة . -

تعيني مراقب حسابات للمجموعة للسنة املالية 2012م وحتديد أتعابه. -

  قرارات اجتامع اجلمعية العامة  غري العادية بتاريخ 2012/4/17
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تعديل املادة )26( من النظام األسايس للمجموعة

 النص قبل التعديل

»يتوىل ادارة املجموعة جملس إدارة مكون من مخسة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة العادية بطريقة االقرتاع الرسي«.

النص بعد التعديل

»يتوىل ادارة املجموعة جملس إدارة مكون من أحد عرش عضوا تنتخبهم اجلمعية العامة العادية بطريقة 
االقرتاع الرسي وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء والية جملس االدارة األول املعني«.

قرارات إجتامع اجلمعية العامة العادية بتاريخ 17 / 9 / 2012م

املوافق��ة ع��ىل رشاء عق��ارات من جمموع��ة الت��داول القابضة طبق��ا لتقييم مقيم معتم��د يف دولة  -
قطر)ZTD( وتفويض جملس االدارة يف امتام عملية الرشاء.

املوافق��ة ع��ىل أخ��ذ التموي��الت املطلوبة من البن��وك إلمتام عملي��ة رشاء العق��ارات والرشكات  -
املس��تهدفة وتفويض جملس االدارة بإهناء هذه االجراءات م��ع البنوك للحصول عىل التمويالت 

املطلوبة .

  قرارات اجتامع اجلمعية العامة  غري العادية بتاريخ 17 / 9 / 2012م

املوافق��ة ع��ىل رشاء ع��دد ) 51 ( رشكة ) ش.ش.و ( م��ن جمموعة التداول القابض��ة طبقا لتقييم  -
مقيمني معتمدين يف دولة قط��ر)GMPK &LATIPAC LAICREMMOC( وتفويض 

جملس االدارة يف امتام عملية الرشاء.

املوافق��ة عىل بي��ع رشكة ازدان للتج��ارة واملقاوالت  ش ش و، س��جل جتاري رق��م )10283(  -
 LAICREMMOC( لرشك��ة جمموعة صك للعقارات طبقا لتقييم مقي��م معتمد يف دولة قطر

البيع . LATIPAC( وتفويض جملس االدارة يف امتام عملية 

املوافقة عىل تعديل الش��كل القانوين لرشكة ازدان العقارية من حيث االسم والصفة وحتويلها إىل  -
رشكة قابضة )جمموعة ازدان القابضة( وذلك بتعديل املواد )الثانية والثالثة( من النظام األسايس 
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للمجموعة وتفويض جملس االدارة يف استكامل االجراءات 

تعديل املادة الثانية من النظام األسايس للمجموعة:

النص بعد التعديل:

اسم املجموعة : جمموعة ازدان القابضة )رشكة مسامهة قطرية عامة(

تعديل املادة الثالثة من النظام األسايس للرشكة: 

النص بعد التعديل:

غرض املجموعة هو : 

الس��يطرة املالي��ة واالدارية عىل رشك��ة أو أكثر من ال��رشكات األخرى وذلك م��ن خالل متلكها  -
)15%( عىل األقل من أسهم أو حصص تلك الرشكة أو الرشكات . 

املشاركة يف إدارة الرشكات التابعة هلا أو التي تساهم فيها -

اس��تثامر أمواهلا يف األس��هم والصكوك واألوراق املالية والعقارات وأية استثامرات أخرى داخل  -
دولة قطر أو خارجها .

توفري الدعم الالزم للرشكات التابعة هلا  -

متلك براءات االخرتاع واألعامل التجارية واالمتيازات وغريها من احلقوق املعنوية واس��تغالهلا  -
وتأجريها للرشكات التابعة هلا أو لغريها 

متلك املنقوالت والعقارات الالزمة ملبارشة نشاطها يف احلدود املسموح هبا وفقا للقانون  -

املش��اركة يف تأس��يس الرشكات املس��امهة وذات املس��ؤولية املحدودة عىل اختالف أنواعها وفقا  -
للقوانني السارية املفعول 

تأسيس الرشكات ذات األهداف اخلاصة داخل وخارج دولة قطر  -
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وجيوز للمجموعة أن تكون هلا مصلحة مع اهليئات التي تزاول نش��اطا شبيها بنشاطها أو متصال  -
به أو قد يعاوهنا عىل حتقيق أغراضها يف قطر واخلارج كام جيوز هلا أن تشرتك بأي وجه من الوجوه 

مع اهليئات املذكورة أو تندمج فيها أو تشرتهيا أو تلحق هبا 

وبصف��ة عامة جيوز للمجموع��ة القيام بجميع األع��امل واألفعال والترصف��ات الالزمة لتحقيق  -
أغراضها، وال جيوز للمجموعة أن تزاول أي أعامل أو أنش��طة ختالف أحكام الرشيعة االسالمية 

الغراء  

قرارات إجتامع اجلمعية العامة العادية بتاريخ 2012/12/16م

انتخاب أعضاء جملس االدارة ملدة ثالث سنوات قادمة 2012- 2015م . -

إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة احلايل املنتهية مدته بتاريخ 2012/10/2م. -

تفويض جملس إدارة جمموعة إزدان القابضة ببيع ورشاء العقارات او رهنها و ببيع ورشاء األسهم  -
أو رهنها واحلصول عىل التمويالت والتسهيالت من البنوك املحلية أو اخلارجية والتي تصب يف 

مصلحة الرشكة وحتقق أهدافها. 

أخــــريًا

إن جمموعة ازدان القابضة تسعى دائام اىل التطبيق املثايل لقانون الرشكات ونظام احلوكمة ملا يف ذلك من 
مصلحة للمجموعة واملس��امهني عىل حد س��واء ، كام تسعى اىل املحافظة عىل حقوق املسامهني بام فيهم 

األقلية وذلك للوصول اىل اكرب قدر من الربحية املرشوعة وفق حتقيق أكرب قدر من الشفافية.

 واهلل املوفق 

تم االنتهاء من وضع هذا التقرير بتاريخ 2013/2/2

                                                                      رئيس جملس اإلدارة

الشيخ الدكتور /خالد بن  ثاين آل ثاين




