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 مجموعة إزدان القابضة )ش.م.ق.ع.( "إزدان"  المساهمين فيالسادة إلى 

ن  الصادر ع  الرئيسية  السوق   في  المدرجة  المساهمةوالمنشآت القانونية    الشركات   حوكمة  نظامتقرير حول االلتزام ب

 هيئة قطر لألسواق المالية

هيئة قطر )"النظام"( الصادر عن  المساهمة المدرجة في السوق الرئيسيةنظام حوكمة الشركات من  24وفقا للمادة 

مهمة تأكيد بللقيام مجموعة إزدان القابضة )ش.م.ق.ع.( "إزدان" نا مجلس إدارة ف  ل  ك  )"هيئة قطر"(  لألسواق المالية

، متضمنة  والتشريعات ذات الصلةقانون هيئة قطر لألسواق المالية ب "إزدان" مجلس إدارة تقييم التزامعلى  محدود 

 .  2019ديسمبر  31كما في النظام 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة 

 4متطلبات المادة الذي يغطي الحد األدنى من تقرير حوكمة الشركات إعداد  يةمسؤول "إزدان"إدارة مجلس يتحمل 

، لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلةبقانون هيئة قطر تقريره حول االلتزام "م مجلس اإلدارة قد   من النظام.

، والذي أرفق كجزء من تقرير  2020 مارس 22"(، الذي تمت مشاركته مع كي بي إم جي في بيانال)" متضمنة

 .السنوي حوكمة الشركات

الخالي من  بإعداد وعرض البيان الصلة الرقابة الداخلية ذات وتطبيق والحفاظ على تتضمن هذه المسؤولية صياغة 

 األخطاء الجوهري بصورة عادلة.

مجلس اإلدارة مسؤول عن ضمان تدريب اإلدارة والموظفين المشاركين في إعداد البيان بشكل صحيح، وتحديث 

 األنظمة بشكل صحيح وأن أي تغييرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات األعمال المهمة.

 .التي تنطبق على أنشطتهلوائح القوانين والعن االلتزام بأيضا ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية 
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 مسؤولياتنا

استنادا إلى  محدود    مستقل  تأكيد   نتيجة  يتضمن   عنه تقرير    إصدارو  "إزدان"  هتبيان الذي أعد الفحص  مسؤولياتنا هي  

عمليات التأكيد "، 3000التأكيد رقم  قمنا بأداء مهمتنا وفقا للمعيار الدولي لعمليات .حصلنا عليهااإلثباتات التي 

، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير التدقيق والتأكيد. "بخالف عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية

بيان  الحول ما إذا كان  تأكيد مستوى ذو معنى من ال للحصول على هاءلإلجراءات وأدايتطلب هذا المعيار التخطيط 

للنظام، كأساس لنتيجة التأكيد المحدود التي توصلنا معروض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقًا 

 .يهاإل

، وبناء عليه نحتفظ بنظام شامل لضبط الجودة متضمنًا السياسات  1نطبق المعيار الدولي لضوابط الجودة رقم كما 

واإلجراءات الموثقة بخصوص االلتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية  

 المعمول بها.

اعد السلوك األخالقي  قوالتزمنا بمتطلبات االستقاللية والمتطلبات األخالقية األخرى في الجزأين )أ( و)ب( من  وقد 

،  الدولية للمحاسبين األخالقيالسلوك معايير عن مجلس  الذي يتضمن االستقاللية، الصادر، المهنيين للمحاسبين

والسرية والسلوك  الواجبةوالكفاءة المهنية والعناية والموضوعية  للنزاهةالمبادئ األساسية أساس المبنية على 

 . المهني

االت التي  بالنظام والظروف األخرى للمهمة، ودراستنا للمج "إزدان"لتزام ال نا فهمتعتمد اإلجراءات المختارة على 

 أخطاء جوهرية.  عنهامن المرجح أن تنشأ 

  متضمنة ، قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلةقانون هيئة ب "زدان"إاللتزام  وفي سبيل التوصل إلى فهم  

بيان بغرض صياغة إجراءات  الالنظام والظروف األخرى للمهمة، وضعنا في االعتبار العملية المستخدمة إلعداد 

 الظروف. تلك تأكيد مناسبة في ضوء

، ة والتشريعات ذات الصلةقانون هيئة قطر لألسواق الماليب "إزدان"تقييم مدى مالءمة التزام وتضمنت مهمتنا 

 .بيانالوالسياسات واإلجراءات والنماذج المستخدمة في إعداد  الطرق، وتقييم مدى مالءمة متضمنة النظام

تختلف اإلجراءات المتبعة في القيام بمهمة التأكيد المحدود في طبيعتها وتوقيتها، وبصورة أقل في مداها، عن مهمة 

دود بشكل كبير عن ذلك، يقل مستوى التأكيد الذي تم التوصل إليه في مهمة التأكيد المحالتأكيد المعقول. وبناًء على  

 ه لو تم إجراء مهمة تأكيد معقول. يتم التوصل إلي التأكيد الذي

اإلدارة لاللتزام  مجلس  ها  فعالية اإلجراءات التي طبقأو  وعية  ال تتضمن تقييم األوجه الن  المحدود إن إجراءات تأكيدنا  

 ت النظام.بمتطلبا
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 )تابع(  مسؤولياتنا

 البيان، على سبيل المثال ال الحصر، التالي: مراجعة اإلجراءات المتبعة في تتضمن 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية ب "إزدان" اإلدارة للتحقق من التزام مجلس  مراجعة التقييم الذي أجراه •

 النظام؛ متضمنة ، والتشريعات ذات الصلة

قانون هيئة قطر لألسواق ب  "إزدان"اإلدارة للتحقق من التزام مجلس ها اإلثباتات المؤيدة التي قدماجعة مر •

 النظام؛ و متضمنة، المالية والتشريعات ذات الصلة

قانون هيئة قطر لألسواق المالية ب "إزدان" القيام بإجراءات إضافية عند الضرورة للتحقق من التزام  •

وإجراءات وممارسات حوكمة  النظام )على سبيل المثال: مراجعة سياسات  نة  متضم،  والتشريعات ذات الصلة

 (. الشركات، وغيرها

أو السجالت األساسية الخاصة  من البيانتحقق تدقيق أو مراجعة أو  تكجزء من هذه المهمة، بأية إجراءا ،لم نقم

 به أو المصادر األخرى التي تم استخراج البيان منها.  

 معلومات أخرى 

من  يالذ و ـ"إزدان"لتتكون المعلومات األخرى من المعلومات التي ستدرج في تقرير حوكمة الشركات السنوي 

قرير حوكمة الشركات  في ت حوله  محدودسيدرج البيان وتقرير التأكيد الالمتوقع إتاحته لنا بعد تاريخ هذا التقرير. 

السنوي عند اطالعنا عليه، فنحن مطالبون   تقرير حوكمة الشركات  وجود خطأ جوهري فيإذا توصلنا إلى    السنوي.

 .بإبالغ األمر لمجلس اإلدارة

 والقيود عليهالبيان خصائص 

تضمن كل وجه من أوجه ي قد ال    ، ومن ثمواسعة من المستخدمين  لوفاء باالحتياجات العامة لمجموعةلعداد البيان  أ  تم  

 الخاصة به.  البيئةالمعلومات التي قد يعتبرها كل مستخدم فردي هامة في 

 المعايير

 النظام. متضمنة ، لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلةقانون هيئة قطر ب هي تقييم االلتزام معايير هذه المهمة 

 النتائج 

بي نة في هذا التقرير   نًا بها. ورهتشكلت النتيجة التي توصلنا إليها على أساس األمور الم 

 الدليل الذي حصلنا عليه كاف  ومناسب لتكوين أساس للنتيجة التي توصلنا إليها. ن نرى أ
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 )تابع(النتائج 

لم مجلس اإلدارة يتبادر إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن لم التي أجريناها،  محدود إجراءات التأكيد الوبناًء على نتائج 

قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات  ب  "إزدان"التزام    ، من جميع الجوانب الجوهرية، يعرض بصورة عادلة

 .2019ديسمبر  31في النظام كما ، متضمنة ذات الصلة

 تأكيد على أمر 

. لم  نظاممن ال   18، و14،  7  واد للم  “إزدان”عدم امتثال    يةمن البيان، الذي يصف كيف   " ب"نلفت االنتباه إلى الجزء  

 فيما يتعلق بهذا األمر. النتيجة التي توصلنا إليهايتم تعديل 

 التقرير القيود على استخدام 

 ترتيب حقوق عليناأي طرف يرغب في عليه من جانب عتماد االالستخدام أو لا أال يعتبر تقريرنا مناسبً  ينبغي 

غير المساهمين  أي طرفوهيئة قطر لألسواق المالية ألي غرض وفي أي سياق. " إزدان"المساهمين في بخالف 

عليه )أو على أي جزء    ، ويختار االعتماد منه تقريرنا أو نسخة  على    يحصل وهيئة قطر لألسواق المالية    "إزدان"في  

أي  تجاه عن عملنا التزام أي نرفض و مسؤوليةنتحمل أي  وأال نقبل بذلك على مسؤوليته الشخصية. ويقوم منه(، 

، أو المستقل محدود قرير التأكيد العن ت أو، وهيئة قطر لألسواق المالية "إزدان"المساهمين في طرف آخر بخالف 

 النتائج التي توصلنا إليها.

ي فصح أو    ي شار إليهأو    ي نسخ   على أساس أنه لن  يةألسواق الماللولهيئة قطر    "إزدان"في    تقريرنا للمساهمين  نارأصد 

 دون الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة.   ، أو جزئيًا  (لـ"إزدان"  ألغراض الداخليةما يتعلق با)فيما عدا    عنه كليًا 
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  متضمنة، قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلةالمرفقات: بيان اإلدارة حول االلتزام بالنظام و
 النظام.


