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مفاهيم

مجموعة ازدان القابضة المجموعة

مجلس ادارة مجموعة ازدان القابضة مجلس االدارة

الحوكمة
مجموعـــة الضوابـــط والمعايـــ�ري واإلجـــراءات التـــي تحقـــق االنضبـــاط 
المؤسســـي فـــي إدارة الشـــركات وفقـــًا للمعايـــ�ري واألســـاليب 
ـــات أعضـــاء مجلـــس  ـــد مســـؤوليات وواجب ـــة, مـــن خـــالل تحدي العلمي
اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار حمايـــة 
حقـــوق المســـاهمني وأصحـــاب المصالـــح األخـــرى المرتبطـــة بهـــا. 

نظام الحوكمة
ــع  ــة فـــي األســـواق التـــي تخضـ ــركات المدرجـ ــة الشـ ــام حوكمـ نظـ
لرقابـــة هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة والصـــادر عـــن الهيئـــة عـــام 

2٠٠٩ م 

القواعد التي وضعتها المجموعة بشأن الحوكمةميثاق الحوكمة 

أهمية الحوكمة

تحقيـــق  علـــى  التنفيذيـــة  واالدارة  االدارة  مجلـــس  مســـاعدة 
االلتـــزام  وضمـــان  الطـــرق  بأفضـــل  القـــرارات  واتخـــاذ  االهـــداف 
ــد  ــح والموجـــودات وتحديـ ــة المصالـ ــة وحمايـ بالقوانـــني واالنظمـ
ــ�ز الثقـــة والمصداقيـــة واعتمـــاد  المســـؤوليات والمهـــام وتعزيـ

الشـــفافية والوضـــوح فـــي نقـــل البيانـــات واإلعـــالن عنهـــا .

النظام االساسي لمجموعة ازدان القابضة النظام األساسي

الرئيس التنفيذي لمجموعة ازدان القابضةالرئيس التنفيذي

بورصة قطر البورصة

هيئة قطر لألسواق الماليةالهيئة 

قانون الشركات 
التجارية 

ــة  ــركات التجاريـ ــون الشـ ــدار قانـ ــنة 2٠٠2 بإصـ ــم )٥( لسـ ــون رقـ قانـ
وتعديالتـــه



٢٠١٣ لعام  الحوكمة  تقرير 

7

المقدمة

تسعى مجموعة ازدان القابضة وبالرغم 

مـــن انهـــا شـــركة ذات طابـــع عائلـــي الى 

المعــــــــاي�ري  أفضــــــل  بتطبيـــق  االلتـــزام  

والممارســـات الخاصة بحوكمة الشركات، 

وذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع نظـــام حوكمة 

الشـــركات المدرجـــة في األســـواق التي 

لألســـواق  قطـــر  هيئـــة  لرقابـــة  تخضـــع 

الماليـــة الصادر عن مجلـــس ادارة الهيئة 

بتاريـــ�خ 2٧ ينايـــر2٠٠٩م، وبما يتوافق مع 

التجارية.  الشـــركات  قانـــون 

وتــحـــدد المجــمــوعـة ضــــوابــــط الحوكمة 

لديهـــا من خـــالل ميثـــاق الحوكمـــة الذي 

وافـــق عليـــه مجلـــس ادارة المجموعـــة 

عـــام 2٠١2 وتنفـــذ جميع األحـــكام الواردة 

لألســـواق  قطـــر  هيئـــة  قـــرارات  فـــي 

المالية بشـــأن ضوابط الحوكمة ومعاي�ري 

االنضباط المؤسســـي وتعديالته وتلتزم 

الحوكمـــة  ممارســـات  افضـــل  بتطبيـــق 

المســـتمدة مـــن قيـــم المجموعة وذلك 

ادراكا لمســـؤوليتها تجـــاه المســـاهمني 

بتواجـــد ادارة فعالـــة متماســـكة قـــادرة 

علـــى توفري ما يحتاجه  المســـــــاهمــــــون 

علـــى المــــــــــدى القريـــب و البعيـــد  فـــي 

اطـــار مـــن الرقابـــة و الشـــفافية وســـعيا 

منهـــا الـــى حوكمـــة االطـــار التنظيمـــي 

والسياســـات واالجـــراءات المتبعة إلدارة 

جميـــع انشـــطة الشـــركة وفـــق القواعـــد 

لألســـواق  قطـــر  هيئـــة  أقرتهـــا  التـــي 

الماليـــة فـــي نظـــام حوكمـــة الشـــركات، 

وذلـــك يعـــود على جميـــع المســـاهمني 

واالطراف بالفائـــدة والنفع ويعزز صورة 

مجموعـــة إزدان القابضـــة داخليا وخارجيا 

ويحقـــق العائـــدات التـــي تســـاهم فـــي 

تنميـــة االقتصاد القطـــري وتطبيق رؤية 

قطـــر2٠٣٠. 

يشـــار الـــى أن المجموعـــة هـــي شـــركة 

يغلـــب عليها الطابـــع العائلي نظرا ألن ما 

نســـبته )٩٩.٩٣٧%( مـــن حملـــة األســـهم 

هم من األشـــخاص الذيـــن ينطبق عليهم 

فـــي  الـــوارد  العالقـــة  ذوي  مفهـــوم 

الحوكمة. نظـــام 
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نبذة عن المجموعة  

المجموعـــة هـــي شـــركة مســـاهمة  ان 

عامـــة قطريـــة مدرجـــة فـــي بورصـــة قطـــر 

كمؤسســـة   ١٩6٠ عـــام  ت�أسيســـها  تـــم 

ذات  لشـــركة  ت�تحـــول  أن  قبـــل  فرديـــة 

مســـؤولية محـــدودة فـــي العـــام ١٩٩٣م 

ــة  ــاهمة عامـ ــركة مسـ ــم إلـــى شـ ــن ثـ ومـ

فـــي العـــام 2٠٠٧ بموجـــب القـــرار الـــوزاري 

شـــركة  الـــى  ثـــم  2٠٠٧/22٧ومـــن  رقـــم 

قابضـــة فـــي العـــام2٠١2 حيـــث تـــم تعديـــل 

الشـــكل القانونـــي لشـــركة ازدان العقاريـــة 

مـــن حيـــث االســـم والصفـــة وتحويلهـــا إلـــى 

شـــركة قابضـــة )مجموعـــة ازدان القابضـــة( 

وذلـــك بتعديـــل المـــواد )الثانيـــة والثالثـــة( 

ــركة. ــام األساســـي للشـ ــن النظـ مـ

ومطلـــع  2٠٠٩م  عـــام  نهايـــة  وفـــي 

ازدان  مجموعـــة  شـــهدت  2٠١٠م  العـــام 

القابضـــة تطـــورا كبـــريا وذلـــك باندماجهـــا 

مـــع شـــركة المجموعـــة الدوليـــة لإلســـكان 

بطريـــ�ق الضـــم بتاريـــ�خ 2٠٠٩/١2/٨م لتصبـــح 

المدرجـــة  الشـــركات  أكـــر  مـــن  كواحـــدة 

القيمـــة  حيـــث  مـــن  قطـــر  بورصـــة  فـــي 

الســـوقية.

المرحلـــة  فـــي  المجموعـــة  وتســـعى 

العقـــارات  مـــن  التخـــارج  الـــى  المقبلـــة 

عـــر بيعهـــا وشـــراء أســـهم مكانهـــا حيـــث 

العاديـــة  العامـــة  الجمعيـــة  صادقـــت 

علـــى  2٠١٣/4/٧م  بتاريـــ�خ  للمجموعـــة 

عقـــارات  ببيـــع  االدارة  مجلـــس  تفويـــض 

شـــركات  فـــي  اســـهم  وشـــراء  الشـــركة 

مدرجـــة او شـــركات تحـــت الت�أســـيس خـــالل 

زيـــادة  بهـــدف  وذلـــك  ســـنوات  خمـــس 

المجموعـــة. اربـــاح 
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إطار عمل المجموعة

ســـعت المجموعـــة ومنـــذ صـــدور نظـــام 

قطـــر  هيئـــة  الســـادة  عـــن  الحوكمـــة 

مـــن  وبالرغـــم  الماليـــة،  لألســـواق 

كونهـــا شـــركة ذات طابـــع عائلـــي، الـــى 

مراعـــاة هـــذا النظـــام وتفعيـــل حوكمـــة 

تعزيـــ�ز  إلـــى  منهـــا  ســـعيًا  المجموعـــة 

فـــي  النزاهـــة  و  الشـــفافية  مســـتوى 

. المجموعـــة   عمليـــات 

و  بمراجعـــة  ملتزمـــة  المجموعـــة  إن 

ـــ�ر ممارســـة الحوكمـــة لت�تناســـب مـــع  تطوي

االحتياجـــات المتغـــرية ، كمـــا تلتـــزم بإضافـــة 

ــر. ــن حـــني آلخـ ــة مـ ــالت الالزمـ التعديـ

تســـعى  فهـــي  ذلـــك  الـــى  باإلضافـــة   

نحـــو  علـــى  األداء  تطويـــ�ر  الـــى  دائمـــا  

نحـــو  رؤيتهـــا  أســـاس  وهـــو  مســـتمر، 

تحقيـــق التميـــز فـــي كافـــة المجـــاالت، كمـــا 

االســـتمرار  علـــى  المجموعـــة  وتحـــرص 

التـــي  الخدمـــات  نوعيـــة  تطويـــ�ر  فـــي 

توفرهـــا لعمالئهـــا الكـــرام ، فـــي نفـــس 

الوقـــت الـــذي تعمـــل فيـــه علـــى مراجعـــة 

وتقي�يـــم كافـــة اإلجـــراءات التـــي ت�تبعهـــا .

ـــة بعناصـــر  ـــدرك المجموعـــة أنهـــا معني وت

فهـــي  الخمـــس  الشـــركات  حوكمـــة 

الوجـــه  علـــى  تطبيقهـــا  الـــى  تســـعى 

األمثـــل وهـــي حمايـــة مصالـــح األقليـــة، 

مســـؤوليات مجلـــس اإلدارة، المحاســـبة 

والتدقيـــق، شـــفافية الملكيـــة والتحكـــم، 

الرقابيـــة.   والبيئـــة 

إن المجموعـــة تولـــي أيضـــا أهميـــة خاصـــة 

لمبـــادئ الحوكمـــة خاصـــة حمايـــة حقـــوق 

األقليـــة  حقـــوق  ســـيما  ال  المســـاهمني 

وهـــي  اآلخريـــ�ن،   المصالـــح  وأصحـــاب 

تســـعى إلـــى إي�جـــاد عالقـــة وثيقـــة بينهـــم 

األطـــراف  اإلدارة وجميـــع  وبـــني مجلـــس 

هـــذه  وتحـــدد  الصلـــة،  ذوي  األخـــرى 

لالســـرتاتيجية  العـــام  اإلطـــار  العالقـــة 

والوســـائل  المجموعـــة  ت�تبعهـــا  التـــي 

الالزمـــة لتحقيـــق أهدافهـــا ، كمـــا ويضمـــن 
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اإلطـــار العـــام لنظـــام الحوكمـــة المعاملـــة 

المســـاواة  علـــى  القائمـــة  العادلـــة 

بـــني جميـــع المســـاهمني فـــي الحقـــوق 

والواجبـــات، وي�ؤكـــد إمكانيـــة حصولهـــم 

علـــى جميـــع المعلومـــات المهمـــة حـــول 

أعضـــاء  والتـــزام  المجموعـــة،  نشـــاط 

نحـــو  بمســـؤولياتهم  اإلدارة  مجلـــس 

أيضـــا.  المســـاهمني  ونحـــو  المجموعـــة 

ازدان  مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  وأن  كمـــا 

لجـــان  تشـــكيل  علـــى  حريـــص  القابضـــة 

لمســـاندته فـــي الصالحيـــات دون إعفائـــه مـــن 

مســـؤولياته، وحريـــص علـــى تقويـــة أنظمـــة 

ـــد المخاطـــر وإدارتهـــا  ـــة وتحدي ـــة الداخلي الرقاب

المجموعـــة.   ضمـــن 

القابضـــة  ازدان  مجموعـــة  وتقـــوم 

الممارســـات  بمراجعـــة  وباســـتمرار 

المطبقـــة بالمقارنـــة مـــع نظـــام الحوكمـــة 

المعـــّد مـــن قبـــل هيئـــة قطـــر لألســـواق 

أفضـــل  إلـــى  للتوصـــل  وذلـــك  الماليـــة 

النتائـــج الممكنـــة فـــي ممارســـة حوكمـــة 

ـــ�ر مفصـــل عـــن  الشـــركات وفيمـــا يلـــي تقري

القابضـــة  ازدان  مجموعـــة  عمـــل  نطـــاق 

الـــذي تـــم أو ســـيتم تنفيـــذه.

مجلـــس إدارة مجموعـــة ازدان 
القابضـــة/ مجلـــس اإلدارة

أ- ميثاق مجلس اإلدارة 

ميثـــاق  بتطبيـــق  المجموعـــة  تلتـــزم 
منـــذ  لديهـــا  المعتمـــد  االدارة  مجلـــس 
تحـــدد  والـــذي  ســـنوات  اربـــع  مـــن  أكـــر 
المجلـــس  مهـــام  بالتفصيـــل  فيـــه 
ومســـؤولياته وواجبـــات أعضائـــه التـــي 
يجـــب أن يتقيـــدوا بهـــا تقيـــدا تامـــا كمـــا 

الحوكمـــة.  نظـــام  ينـــص 

وقـــد تـــم نشـــر الميثـــاق علـــى الموقـــع 
القابضـــة  ازدان  لمجموعـــة  اإللكرتونـــي 

الطـــالع الجمهـــور عليـــه.

ب- مهام مجلس اإلدارة 
ومسؤولياته

مســـؤوال  اإلدارة  مجلـــس  يعتـــر   -١
مســـؤولية جماعيـــة عـــن اإلشـــراف علـــى 
إدارة المجموعـــة  بالطريقـــة المناســـبة، 
األهـــداف  وضـــع  مســـؤولية  ويتحمـــل 
والموافقـــة  والتوجهـــات  االســـرتاتيجية 
عليهـــا والت�أكـــد مـــن تطبيقهـــا والمراقبـــة 
الفعالـــة للشـــركة وضمـــان التخطيـــط ، كمـــا 
المســـاهمني  حقـــوق  حمايـــة  عليـــه  أن 

الطويـــ�ل. المـــدى  وتنميتهـــا علـــى 

يقـــوم مجلـــس اإلدارة بمراجعـــة وتقي�يـــم 
أدائـــه تباعـــًا ، وذلـــك باتبـــاع أســـس محـــددة 
ومعتمـــدة ، بحيـــث يكـــون معيـــار تقي�يـــم 



٢٠١٣ لعام  الحوكمة  تقرير 

11

مقارنـــة  ويتضمـــن  موضوعـــي  األداء 

إلـــى  إضافـــة    ، الماضيـــة  بالســـنوات 

معايـــ�ري دقـــة و ســـالمة البيانـــات الماليـــة 

الرقابيـــة. بالمتطلبـــات  االلتـــزام  ومـــدى 

يضمـــن مجلـــس اإلدارة تقيـــد المجموعـــة 

العالقـــة   ذات  واللوائـــح  بالقوانـــني 

مـــع  يتوافـــق  بمـــا  األعضـــاء  وانتخـــاب 

أحـــكام النظـــام األساســـي لهـــا وااللتـــزام 

ــارية. ــريعات السـ ــل القوانـــني والتشـ بكامـ

علمـــًا أنـــه تـــم تعيـــ�ني مجلـــس اإلدارة األول 

وطبقـــًا للمـــادة )2٨( مـــن النظـــام األساســـي 

)النظـــام  القابضـــة  ازدان  لمجموعـــة 

قانـــون  مـــن   )٩٥( والمـــادة  األساســـي( 

ــنوات  ــدة خمـــس سـ ــة  لمـ ــركات التجاريـ الشـ

بعـــد تحـــول  مجموعـــة ازدان القابضـــة إلـــى 

شـــركة مســـاهمة عامـــة وإدراجهـــا فـــي 

بتاريـــ�خ ١٠/4 /2٠٠٧م.  بورصـــة قطـــر 

الجمعيـة  وافقـت  م،   2٠٠٩/١١/4 وبتاريـ�خ 

قـرار  علـى  العاديـة  غـري  العامـة 

تعديـل  ذلـك  بعـد  تـم  حيـث  االندمـاج  

بـني  المقاعـد  وتوزيـع  اإلدارة  مجلـس 

)المجموعـة  القابضـة  ازدان  مجموعـة 

الدامجـة(  والمجموعة الدولية  لإلسـكان 

المدمجـة(. )المجموعـة 

الجمعيـــة  وافقـــت   ،2٠١2/4/١٧ وبتاريـــ�خ 

العامـــة غـــري العاديـــة للمجموعـــة علـــى 

توصيـــة مجلـــس االدارة بتعديـــل المـــادة 

للشـــركة  األساســـي  النظـــام  مـــن   )26(

حيـــث تـــم زيـــادة عـــدد أعضـــاء مجلـــس إدارة 

خمســـة  مـــن  القابضـــة  ازدان  مجموعـــة 

أعضـــاء الـــى أحـــد عشـــر عضـــوًا .

الجمعيـــة  قامـــت   ،2٠١2/١2/١6 وبتاريـــ�خ 

ازدان  لمجموعـــة  العاديـــة  العامـــة 

ــاء مجلـــس االدارة  ــاب أعضـ ــة بانتخـ القابضـ

2٠١٥م. حتـــى  ســـنوات   ثـــالث  لمـــدة 

2- علـــى أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واجبـــات 

إســـت�ئمانية بحيـــث يديـــن كل عضـــو فـــي 

بواجبـــات  للشـــركة  اإلدارة  مجلـــس 

بالســـلطة  والتقيـــد  واإلخـــالص  العنايـــة 

فـــي  محـــددة  هـــي  كمـــا  المؤسســـية 

بمـــا  الصلـــة  ذات  واللوائـــح  القوانـــني 

ــاق مجلـــس  ــة وميثـ ــام الحوكمـ ــا نظـ فيهـ

اإلدارة. كمـــا يتعـــني علـــى أعضـــاء مجلـــس 

أســـاس  علـــى  دائمـــًا  العمـــل  اإلدارة 

النيـــة  وحســـن  واضحـــة  معلومـــات 

وبتوفـــري العنايـــة واالهتمـــام الالزمـــني 

والمســـاهمني  المجموعـــة  ولمصلحـــة 

لاللتـــزام  بفاعليـــة  والعمـــل  كافـــة، 

بمســـؤولياتهم تجـــاه المجموعـــة. وهـــذا 

اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بـــه  يقـــوم  مـــا 

ــؤولياتهم  ــون بمسـ ــث يتفانـ ــ�ني حيـ الحاليـ

فـــي مجموعـــة ازدان القابضـــة ويقومـــون 

وإخـــالص. عنايـــة  بـــكل  بواجباتهـــم 
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فهـــو  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  أمـــا   -٣

ــل مجلـــس  ــري عمـ ــن سـ ــن حسـ ــؤول عـ مسـ

بمـــا  اإلدارة بطريقـــة مناســـبة وفعالـــة 

فـــي ذلـــك حصـــول أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

والصحيحـــة  الكاملـــة  المعلومـــات  علـــى 

فـــي الوقـــت المناســـب. وهـــذا مـــا يحصـــل 

حيـــث  القابضـــة  ازدان  مجموعـــة  فـــي 

يقـــوم رئيـــس مجلـــس اإلدارة بواجباتـــه 

مـــن  الت�أكـــد  ذلـــك  فـــي  بمـــا  كاملـــة 

قيـــام مجلـــس اإلدارة بمناقشـــة جميـــع 

المســـائل األساســـية بشـــكل فعـــال وفـــي 

علـــى  والموافقـــة  المناســـب  الوقـــت 

جـــدول أعمـــال كل اجتمـــاع مـــن اجتماعـــات 

ــار  ــذ بعـــني االعتبـ ــع األخـ مجلـــس اإلدارة مـ

مـــن  عضـــو  أي  يطرحهـــا  مســـألة  أي 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وي�جـــوز أن يفـــوض 

الرئيـــس هـــذه المهمـــة إلـــى أي عضـــو 

الرئيـــس  أن  غـــري  اإلدارة  مجلـــس  فـــي 

يبقـــى مســـؤواًل عـــن قيـــام عضـــو مجلـــس 

اإلدارة المذكـــور بهـــذه المهمـــة بطريقـــة 

مناســـبة، وتشـــجيع جميـــع أعضـــاء مجلـــس 

كلـــي  بشـــكل  المشـــاركة  علـــى  اإلدارة 

مجلـــس  شـــؤون  تصريـــف  فـــي  وفعـــال 

اإلدارة  مجلـــس  قيـــام  لضمـــان  اإلدارة 

بمـــا فيـــه مصلحـــة المجموعـــة، وضمـــان 

المســـاهمني  مـــع  الفعلـــي  التواصـــل 

اإلدارة،  مجلـــس  إلـــى  آرائهـــم  وإيصـــال 

ألداء  ســـنوي  تقي�يـــم  إجـــراء  وضمـــان 

اإلدارة. مجلـــس 

4- يمكـــن ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة الوصـــول 

وبشـــكل كامـــل وفـــوري إلـــى المعلومـــات 

المتـــعلــقــــة  والســــجــــالت  والــــوثــــــائق 

بالمجموعـــة وتقـــوم االدارة التنفيذيـــة 

للشـــركة بتزويـــد مجلـــس اإلدارة ولجانـــه 

بجميـــع الوثائـــق والمعلومـــات المطلوبـــة 

علمـــا أّن جميـــع المعلومـــات والمســـتندات 

ازدان  بمجموعـــة  المتعلقـــة  والوثائـــق 

القابضـــة ، مرتبـــة ومنظمـــة بشـــكل يســـهل 

الوصـــول  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  علـــى 

إليهـــا.

جيـــدًا  اإلدارة   مجلـــس  أعضـــاء  يـــدرك   -٥

دورهـــم وواجباتهـــم  وضـــرورة المعرفـــة 

والتجاريـــة  الماليـــة  المســـائل  فـــي 

والصناعيـــة وفـــي عمليـــات المجموعـــة 

ازدان  إدارة  مجلـــس  وينظـــم  وعملهـــا. 

القابضـــة دورات تدري�بيـــة دوريـــة هدفهـــا 

ومعرفتهـــم،  األعضـــاء  مهـــارات  تعزيـــ�ز 

ـــدورات حـــول مواضيـــع مختلفـــة  وت�كـــون ال

اإلدارة وإجـــراءات  حـــول طريقـــة  أبرزهـــا 

الحوكمـــة.

أعضـــاءه  اإلدارة  مجلـــس  يبقـــي   -6

باســـتمرار مطلعـــني علـــى التطـــورات فـــي 

الممارســـات  وأفضـــل  الحوكمـــة  مجـــال 

فـــي هـــذا الخصـــوص، وذلـــك مـــن خـــالل 

بعـــض الـــدورات التدري�بـــة واالختبـــارات كمـــا  
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مـــن خـــالل القوانـــني واألنظمـــة المتعلقـــة 

بالحوكمـــة.

٧- يتضمـــن نظـــام المجموعـــة األساســـي 

إجـــراءات واضحـــة إلقالـــة أعضـــاء مجلـــس 

اإلدارة فـــي حالـــة تغيبهـــم عـــن اجتماعـــات 

مجلـــس اإلدارة.

مجموعـــة  إدارة  مجلـــس  يعتمـــد   -٨

للعاملـــني  تســـمح  آليـــة  القابضـــة  ازدان 

بالــمجمـــــوعة إبــــــــــــالغ مـــــجلــــــس اإلدارة 

فـــي  للـــــــــري�بة  المـــــــثرية  بالتصـــــــرفات 

المجموعـــة كأن ت�كـــون هـــذه التصرفـــات 

غـــري قويمـــة أو غـــري قانونيـــة أو مضـــرة 

اإلدارة  مجلـــس  ويضمـــن  بالمجموعـــة 

الســـرية  إليـــه  يتوجـــه  الـــذي  للعامـــل 

فعـــل  ردة  أو  أذى  أي  مـــن  والحمايـــة 

مـــن  أو  آخريـــ�ن  موظفـــني  مـــن  ســـلبية 

رؤســـائه.

ج- تشكيل مجلس اإلدارة

الدرايـــة  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  يمتلـــك 
والخـــرة المناســـبتني لت�أديـــة مهامهـــم 
مصلحـــة  فـــــــــيه  لمـــــــا  فعالـــة  بصـــورة 
الــــوقــــــت  المـــجـــمـــــــوعة، ويــكــــرســـــــون 
واالهـــــتــمـــــام الكـــافـــي�يــــــن لمـــــهمتهم 

اإلدارة. مجلـــس  فـــي  كأعضـــاء 

بتاريـــ�خ 2٠١2/4/١٧ وافــــقـــــــت الجمـــــعـــــية 
العامـــة غـــري العاديـــة للمجموعـــة علـــى 

توصيـــة مجلـــس االدارة بتعديـــل المـــادة 

)26( مـــن النظـــام األساســـي للشـــركة حيـــث 

تمـــت زيـــادة عـــدد أعضـــاء مجلـــس إدارة 

خمســـة  مـــن  القابضـــة  ازدان  مجموعـــة 

ــوًا.  ــر عضـ ــد عشـ ــاء الـــى أحـ أعضـ

الجمــــعية  قـــامــــــت   2٠١2/١2/١6 وبتاريـــ�خ 

ازدان  لمجمـــوعــــــة  العــــــادية  العــــــامة 

القابضـــة بانتخـــاب أعضاء مجلـــس االدارة 

لمـــدة ثـــالث ســـنوات حتـــى 2٠١٥م وذلك 

اإلدارة  مجلـــس  مـــدة  انتهـــت  ان  بعـــد 

.2٠١2/١٠/٣ بتاريـــ�خ  المعـــني 

شـــركة  قدمـــت   2٠١٣/١١/١٨ وبتاريـــ�خ: 

اســـتقالتها  القابضـــة  صـــك  مجموعـــة 

مجموعـــة  ادارة  مجلـــس  عضويـــة  مـــن 

ازدان القابضـــة الـــذي وافـــق علـــى هـــذه 

.2٠١٣/١١/١٩ بتاريـــ�خ  االســـتقالة 

د- أعضاء مجلس اإلدارة 

١- تنـــص المـــادة )٩4( مـــن قانـــون الشـــركات 

التجاريـــة ، علـــى انـــه »يتولـــى إدارة شـــركة 

المســـاهمة مجلـــس إدارة منتخـــب، يحـــدد 

طريقـــة  للشـــركة  األساســـي  النظـــام 

ت�كوينـــه وعـــدد أعضائـــه ومـــدة العضويـــة 

عـــن  عـــدد أعضائـــه  يقـــل  أال  فيـــه، علـــى 

وال  عشـــر،  أحـــد  علـــى  يزيـــد  وال  خمســـة 

ثـــالث  علـــى  فيـــه  العضويـــة  مـــدة  تزيـــد 

ســـنوات”. 
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ــون  ــن  قانـ ــادة )٩٥( مـ ــا ورد فـــي المـ كمـ
ــة  ــب الجمعيـ ــه تنتخـ ــة أنـ ــركات التجاريـ الشـ
العامـــة أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالتصويـــت 
أن  يجـــوز  ذلـــك  مـــن  الســـري. واســـت�ثناًء 
عـــن  بالتعيـــ�ني  إدارة  مجلـــس  أول  يكـــون 
طريـــ�ق المؤسســـني ، وأال ت�تجـــاوز مدتـــه 

خمـــس ســـنوات.

النظـــام  مـــن   )2٨( المـــادة  فـــي  وورد 

األساســـي للمجموعـــة أنـــه  ينتخـــب أعضـــاء 

ســـنوات  ثـــالث  لمـــدة  اإلدارة  مجلـــس 

،غـــري أن مجلـــس اإلدارة  للتجديـــد  قابلـــة 

األول المعـــني يبقـــى قائمـــا بعملـــه مـــدة 

خمـــس ســـنوات . 

وبتاريـــ�خ 2٠٠٧/١٠/4 م تـــم تعيـــ�ني مجلـــس 

ســـنوات  خمـــس  لمـــدة  األول  اإلدارة 

ــ�خ  ــو تاريـ ــ�خ: 2٠٠٧/١٠/4وهـ وذلـــك مـــن تاريـ

تحـــول المجموعـــة إلـــى شـــركة مســـاهمة 

عامـــة وإدراجهـــا فـــي بورصـــة قطـــر ، الـــى 

.2٠١2/١٠/٣ تاريـــ�خ: 

الجمعيـــة  2٠١2/١2/١6قامـــت  وبتاريـــ�خ 

ازدان  لمجموعـــة  العاديـــة  العامـــة 

ــاء مجلـــس االدارة  ــاب أعضـ ــة بانتخـ القابضـ

2٠١٥م. حتـــى  ســـنوات  ثـــالث  لمـــدة 

ت�كـــون  أن  يشـــرتط  الحوكمـــة  نظـــام  ان 

أعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  أكريـــة 

فقـــد  الســـبب  ولهـــذا  تنفيذيـــ�ني،  غـــري 

العاديـــة  غـــري  العامـــة  الجمعيـــة  قامـــت 

بتعديـــل   2٠١2/4/١٧ بتاريـــ�خ  للمجموعـــة 

األساســـي  النظـــام  مـــن   )26( المـــادة 

عـــدد  زيـــادة  تـــم  حيـــث  للمجموعـــة 

أحـــــــد  الـــــى  االدارة  مجـــــلس  أعضــــــــاء 

عشـــر عضـــوًا تمهيـــدا وافســـاحا للمجـــال 

المســـاهمني  مـــن  ممكـــن  عـــدد  ألكـــر 

االدارة  مجلـــس  انتخابـــات  الـــى  للرتشـــح 

 ،2٠١2/١٠/٣ بتاريـــ�خ  مدتـــه  تنتهـــي  الـــذي 

وبتاريـــ�خ2٠١2/١١/١٣ تـــم فتـــح بـــاب الرتشـــح 

لـــم  انـــه  اال  االدارة  مجلـــس  لعضويـــة 

احـــد  المجلـــس ســـوى  يرتشـــح لعضويـــة 

نتيجـــة  أســـفرت  وقـــد  مرشـــحًا،  عشـــر 

عـــن  بــــ١6/١2/2٠١2  جـــرت  التـــي  االنتخابـــات 

فـــي  حاليـــا  الممثلـــة  الشـــركات  فـــوز 

اإلدارة. مجلـــس 

ونظـــر للطابـــع العائلـــي للمجموعـــة فإنـــه 

يوجـــد  ال  االنتخابـــات  اجـــراء  بعـــد  وحتـــى 

عـــدد كاف مـــن األعضـــاء غـــري التنفيذيـــ�ني 

فـــي المجموعـــة.

إن مجموعـة ازدان القابضـة تهـدف إلـى 

اإلدارة  مجلـس  أعضـاء  واجبـات  تضمـني 

غـري التنفيذيـ�ني المشـاركة في اجتماعات 

مسـتقل  رأي  وإعطـاء  اإلدارة  مجلـس 

حـول المسـائل االسـرتاتيجية والسياسـية 

واألداء والمساءلة والموارد والتعي�ينات 
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تضمـن  كمـا  العمـل،  ومعايـ�ري  األساسـية 

المجموعـة  لمصالـح  األولويـة  إعطـاء 

والمساهمني في حال حصول أي تضارب 

للمصالـح، ومراقبـة أداء المجموعـة فـي 

المتفـق  وأهدافهـا  غاياتهـا  تحقيـق 

الخاصـة  التقاريـ�ر  ومراجعـة  عليهـا 

السـنوية  التقاريـ�ر  فيهـا  بمـا  بأدائهـا 

واإلشـراف  والربعيـة،  السـنوية  ونصـف 

الخاصـة  اإلجرائيـة  القواعـد  تطويـ�ر  علـى 

علـى  واإلشـراف  الشـركات  بحوكمـة  

 . تطبيقهـا

هـ- اجتماعات مجلس اإلدارة  

يجتمـــع مجلـــس اإلدارة ســـت مـــرات علـــى 

للتشـــريعات  وفقـــا  الســـنة  فـــي  األقـــل 

للنظـــام  ووفقـــا  الســـارية  والقوانـــني 

األساســـي للمجموعـــة. وقـــد بلـــغ عـــدد 

اجتماعـــات مجلـــس إدارة مجموعـــة ازدان 

القابضـــة لعـــام 2٠١٣م تســـعة اجتماعـــات. 

أعضـــاء  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  يدعـــو 

المجلـــس إلـــى االنعقـــاد ويحضـــر جميـــع 

 . االجتماعـــات 

باقـــرتاح  التنفيذيـــة  اإلدارة  وتقـــوم 

علـــى  مهمـــة  تراهـــا  التـــي  المواضيـــع 

اجتمـــاع. كل  أعمـــال  جـــدول 

ــّر بتزويـــد أعضـــاء  ــا يقـــوم أمـــني السـ بينمـ

مجلـــس اإلدارة بالمعلومـــات الكافيـــة عـــن 

البنـــود التـــي ســـت�تم مناقشـــتها وقبـــل 

مـــدة كافيـــة مـــن االجتمـــاع لتمكينهـــم مـــن 

اتخـــاذ القـــرارات المناســـبة ، كمـــا يقـــوم 

بتدويـــ�ن كافـــة نقاشـــات مجلـــس اإلدارة 

التـــي ت�تـــم خـــالل كل اجتمـــاع.
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و- جـــدول بأســـماء أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وعـــدد مـــرات حضـــور كل 
عضـــو  لالجتماعـــات التســـعة المنعقـــدة فـــي عـــام 2013م 

الّصفةاسم العضو
عدد مّرات 

الحضور

9/9ممثل عن مجموعة تداول القابضة الشيخ / د.خالد بن ثاني آل ثاني

الشيخ / عبد اهلل بن ثاني آل ثاني
ممثل عن  شركة امتالك للتجارة 

والمقاوالت واالست�ثمار العقاري 
7/9

الشيخ / محمد بن ثاني آل ثاني
ممثل عن  شركة شاسع للتجارة 

واالست�ثمار العقاري 
5/9

السيد/ علي عبد الرحمن 
الهاشمي

8/9ممثل عن شركة عمل للتطوي�ر العقاري 

السيد/ وليد جاسم المسلم
ممثل عن شركة مجموعة صك 

القابضة حتى تقديم استقالتها 
بتاري�خ:2013/11/18

7/9

9/9ممثل عن شركة التقى للعقارات السيد/ محمد حسني العبد اهلل

السيد/ د. يوسف أحمد النعمة
ممثل عن شركة الصوان للتجارة 

والمقاوالت 
7/9

السيد/ وليد أحمد السعدي
ممثل عن الشركة األهلية القطرية 

للتجارة والمقاوالت 
7/9

السيد / عبد الباسط أحمد الشيبي
ممثل عن الشركة االسالمية الدولية 

القابضة 
6/9

السيد / جمال عبد اهلل الجمال
ممثل عن المجموعة الدولية االولى 

لالست�ثمار 
8/9

السيد/صالح جاسم المهندي
ممثل عن مجموعة ثاني بن عبد اهلل 

االعالمية 
8/9
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الخربة الحالية

• رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب – بنك قطر الدولي اإلسالمي .	

• رئيس مجلس االدارة - فودافون قطر   	

• نائب رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة الرعاية الطبية .	

• عضو مجلس اإلدارة – المنسق العام – الشركة اإلسالمية القطرية للت�أمني .	

• نائب رئيس مجلس اإلدارة – مجموعة التداول القابضة.	

• عضو مجلس اإلدارة – الشركة الوطنية لإلجارة القابضة.	

المؤهل العلمي:

• بكالوري�وس إدارة المصانع والت�كنولوجيا – من الواليات المتحدة األمريكية 	

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

الشيخ / د.خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
رئيس مجلس االدارة الحالي 
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 الخربة الحالية 

• رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية	

• رئيس مجلس إدارة الشركة اإلسالمية للت�أمني	

• نائب رئيس مجلس ادارة بنك قطر الدولي اإلسالمي	

• عضو مجلس ادارة مجموعة التداول القابضة	

• مؤسس وشريك في شركة الوفاق للهندسة والمقاوالت	

• عضو مؤسس في العديد من الشركات	

 الخربة العملية خالل السنوات األخرية

• رئيس مجلس ادارة االسالمية للت�أمني. 	

• نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الرعاية الطبية  	

• الرئيس التنفيذي لشركة عقارات للوساطة واالستشارات	

• رئيس اللجنة التنفيذية – شركة ازدان العقارية	

الخربة الحالية 

• عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية	

• عضو مجلس إدارة مجموعة التداول القابضة	

الخربة العملية خالل السنوات األخرية

• مؤسس شركة التاج العقارية	

• مؤسس شركة ت�رتا للتجارة والمقاوالت	

الشيخ / عبد اهلل بن ثاني آل ثاني
 نائب رئيس مجلس االدارة

الشيخ / محمد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني
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الخربة الحالية

• عضو مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية	

• عضو مجلس ادارة مجموعة نست القابضة 	

• عضو مجلس ادارة مجموعة التداول القابضة 	

• مدير شريك – شركة ارثر اندرسن)شريك ارنست وي�ونغ( 	

• عضو مجلس إدارة الشركة العمانية إلعادة الت�أمني 	

• عضو مجلس إدارة الشركة االست�ثمارية القابضة للمغرتب�ني األردني�ني 	

• مدير شريك - PKF بي كيه إف	

الخربة العملية خالل السنوات األخرية والمؤهل العلمي

• الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية ) الدوحة – قطر(	

• حاصل على )CPA( قطر١٩٩٨ - معهد )CPA( قطر 	

• 	)JACPA( األردن ١٩٩٠ )CPA(  حاصل على

• 	١٩٩٠ )IMA( معهد -  IMA-USA حاصل على

السيد/ وليد أحمد السعدي
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الخربة الحالية 

• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مكني القابضة	

• عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي اإلسالمي 	

• عضو مجلس إدارة اإلسالمية لألوراق المالية 	

• عضو مجلس إدارة مؤسسة الشيخ/ ثاني بن عبد اهلل للخدمات االنسانية )راف(	

الخربة العملية خالل السنوات األخرية والمؤهل العلمي

• رئيس مجلس ادارة مركز قطر الثقافي واإلسالمي )فنار(	

• نائب رئيس مجلس ادارة شركة عقار	

• عضو مجلس إدارة صندوق الزكاة	

• عضو مجلس ادارة شركة رتاج	

• عضو مجلس ادارة بيت التموي�ل القطري 	

• المدير العام للهيئة العامة لشؤون القاصري�ن2٠٠6-2٠٠١	

المؤهالت العلمية

• حاصل على بكالوري�وس في إدارة األعمال واالقتصاد - جامعة قطر، ١٩٩٣	

• حاصل على ماجستري إدارة األعمال -  جامعة ليدز ميرتوبوليتان، 2٠٠١	

• مدرب معتمد من بريطانيا 2٠٠٣	

السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي 



٢٠١٣ لعام  الحوكمة  تقرير 

21

الخربة العملية والمؤهل العلمي

• الرئيس التنفيذي لداللة القابضة	

• عضو مجلس ادارة سوق الدوحة لألوراق المالية	

• مدير االست�ثمار -  بنك قطر الوطني	

• عضو مجلس ادارة  أموال )ش.م.ق(	

المؤهالت العلمية

• حاصـــل علـــى بكالوريـــ�وس إدارة أعمـــال مـــن جامعـــة بوجيـــت ســـاوند - الواليـــات 	

المتحـــدة األمريكيـــة ١٩٨٩

• 	 - لوثـــريان  باســـيفيك  جامعـــة  مـــن  االقتصـــاد  فـــي  بكالوريـــ�وس  علـــى  حاصـــل 

األمريكيـــة١٩٩٠ المتحـــدة  الواليـــات  واشـــنطن 

• حاصـــل علـــى ماجســـتري فـــي االدارة- تخصـــص مالـــي مـــن جامعـــة باســـيفيك لوثـــريان 	

- واشـــنطن الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة١٩٩2

السيد/ وليد جاسم المسلم
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 الخربة العملية والمؤهل العلمي

• - شـــركة مجموعـــة 	 بزنـــس  كيـــو  )شـــركة  الشـــخصية  الشـــركات  إدارة و متابعـــة 
للمشـــاريع( العبـــداهلل 

• متعامل مبيعات الشركات - الخزينة  -بنك قطر الوطني 	

• مســـؤول االئ�تمـــان - وســـكرتري لجنـــة االئ�تمـــان للشـــركات الصغـــرية والمتوســـطة - 	
ادارة االئ�تمـــان - بنـــك قطـــر الوطنـــي

• محلـــل مالـــي - تقديـــم االستشـــارات الماليـــة للعمـــالء فيمـــا يخـــص االندمـــاج و 	
االســـتحواذ / اســـواق االســـهم / اســـواق الديـــن / تمويـــ�ل المشـــاريع -QNB كابيتـــال

المؤهالت العلمية

• 	  »CFA« حاصل على  شهادة المحلل المالي المجاز

• 	 MONASH( حاصــل علــى  بكالوريــ�وس فــي علــوم الحاســب اآللي - جامعــة موناش
)UNIVERSITY

السيد/ محمد حسني العبد اهلل

الخربة الحالية 

• رئيس لجنة الرتشيحات والمكافآت - مجموعة ازدان القابضة	

• باحث شرعي 	

• المؤهل العلمي	

• حاصل على ماجستري في الفقه االسالمي وأصوله١٩٩٨	

• حاصل على بكالوري�وس في الشريعة االسالمي	

السيد/صالح جاسم المهندي
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الخربة الحالية

• رئيس مجلس ادارة المجموعة االسالمية القابضة	

• عضو مجلس ادارة بنك قطر الدولي االسالمي	

• مستشار االسالمية للت�أمني 	

• مستشار مجموعة الرعاية	

الخربة العملية خالل السنوات األخرية المؤهل العلمي:-

• رئيس مجلس إدارة بنك سوريا الدولي اإلسالمي 	

• رئيس مجلس إدارة السورية اإلسالمية للت�أمني 	

• رئيس مجلس إدارة شركة المالحة القطرية	

المؤهالت العلمية

• حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة القاهرة بتقدير إمتياز	

السيد/ د. يوسف أحمد النعمة 
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السيد/ عبد الباسط أحمد الشيبي

 الخربة الحالية

• عضو مجلس االدارة والرئيس التنفيذي - بنك قطر الدولي االسالمي 	

• عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية  	

• عضو مجلس إدارة الباكستانية القطرية العامة للت�كافل المحدودة  	

• عضو مجلس إدارة الباكستانية القطرية للت�كافل العائلي المحدودة  	

•  عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لت�أهيل ذوي االحتياجات الخاصة	

الخربة العملية خالل السنوات األخرية والمؤهل العلمي

• عضو مجلس ادارة في شركة قطر للعقارات	

• عضو مجلس ادارة في اإلسالمية لألوراق المالية	

• عضو مجلس ادارة في مجموعة قطر للمست�ثمري�ن	

• عضو مجلس ادارة في بنك الركة – الجزائر 	

• عضو مجلس ادارة في الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات	

المؤهل العلمي

• حاصـــل علـــى بكالوريـــ�وس فـــي العلـــوم – إدارة األعمـــال و االقتصـــاد »جامعـــة 	

نـــورث كاروالينـــا« الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة .

• حاصـــل علـــى بكالوريـــ�وس فـــي اإلدارة التنفيذيـــة مـــن » مدرســـة وارثـــون لألعمـــال، 	

جامعـــة بنســـلفانيا » الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
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الخربة الحالية

• عضو مجلس إدارة المجموعة اإلسالمية القابضة 	

• عضو مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية 	

• عضو مجلس إدارة اإلسالمية للت�أمني 	

• عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي الريطاني 	

• نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي اإلسالمي 	

المؤهل العلمي

• حاصل على بكالوري�وس في المحاسبة - جامعة قطر	

السيد/ جمال عبد اهلل الجمال

الرئيس التنفيذي
السيد/ علي محمد العبيدلي

الخربة الحالية

• عضو مجلس إدارة بنك قطر الدولي االسالمي	

• عضو مجلس إدارة االسالمية للتامني	

• عضو مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية	

• عضو مجلس إدارة بنك قطر األول لالست�ثمار	

• عضو مجلس ادارة جمعية قطر الخريية. 	



26

ز- اإلدارة العامة 

 تعتمـــد مجموعـــة ازدان القابضـــة مبـــدأ 

الفصـــل للمســـؤوليات بـــني رئيـــس مجلـــس 

اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي وال تربطهمـــا  

أيـــة قرابـــة. 

ســـعادة  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس  إن 
الشـــيخ/د. خالـــد بـــن ثانـــي آل ثانـــي الـــذي 
بتاريـــ�خ  اإلدارة  مجلـــس  رئاســـة  تولـــى 
2٠١2/٩/١6م يســـعى دائمـــا إلـــى الت�أّكـــد 
مـــن أن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة يتســـلمون 
المعلومـــات  كاّفـــة  دوري  وبشـــكل 
ــأن  ــب بشـ ــت المناسـ ــي الوقـ ــة فـ الصحيحـ
األمـــور التـــي  ت�تـــم دراســـتها فـــي مجلـــس 
اإلدارة كمـــا يعمـــل علـــى إقامـــة عالقـــة 
اإلدارة  مجلـــس  بـــني  ومنتجـــة  بّنـــاءة 

التنفيذيـــة.  واإلدارة 

إن  رئيـــس مجلـــس اإلدارة هـــو المســـؤول 
بـــدوره  ويقـــوم  المجلـــس  رئاســـة  عـــن 
االعتبـــار  بعـــني  آخـــذًا  أكمـــل وجـــه  علـــى 
األمـــور الخاصـــة بالمجموعـــات وشـــؤون  

اإلدارة.  مجلـــس  أعضـــاء 

 - العبيدلـــي  محمـــد  علـــي  الســـيد/  أّمـــا 
فهـــو  للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
التنفيذيـــة  القيـــادة  عـــن  المســـؤول 
وهـــو  للمجموعـــة  اليوميـــة  واإلدارة 
اإلدارة  مجلـــس  أمـــام  مســـؤول 
والتوصيـــات  التطويـــ�ر  تطبيـــق  عـــن 

ــار العمـــل الرقابـــي  واالســـرتاتيجيات وإطـ

ويســـاعده فـــي ذلـــك الســـيد/ناصر محمـــد 

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  اهلل،  العبـــد 

وفريـــ�ق اإلدارة المســـؤول عـــن تطبيـــق 

ومراقبـــة  اإلدارة  مجلـــس  اســـرتاتيجيات 

للمجموعـــة. اليوميـــة  العمليـــات 

ح- أمني سر  مجلس اإلدارة 

إن  الســـيد / عـــادل مســـعود كامـــل هـــو 

أمـــني ســـر مجلـــس اإلدارة، حاصـــل علـــى 

جامعـــة  مـــن  الحقـــوق  فـــي  ليســـانس 

ــام فـــي  ــل كمحـ ــام ١٩٨٩، عمـ ــرة عـ القاهـ

والتجـــارة)ذ  للهندســـة  التطويـــ�ر  شـــركة 

م م( مـــن ســـنة ١٩٩2وحتـــى2٠٠٣، كمـــا 

عمـــل كمديـــر إدارة الشـــؤون القانونيـــة 

آل  عبـــد اهلل  بـــن  ثانـــي  فـــي مجموعـــة 

ســـر  وأمـــني  م(  م  )ذ  لإلســـكان  ثانـــي 

لمجلـــس اإلدارة مـــن العـــام 2٠٠٣ وحتـــى 

لـــإلدارة  مديـــرا  عمـــل  كمـــا  تاريـــ�خ2٠٠٧، 

القانونيـــة فـــي مجموعـــة ازدان القابضـــة 

ســـر  وكأمـــني   ،2٠١2/٩/٣٠ تاريـــ�خ  حتـــى 

لمجلـــس اإلدارة منـــذ العـــام 2٠٠٧ وحتـــى 

تاريخـــه. 
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يقـــوم الســـيد عـــادل مســـعود، مـــن ضمـــن 

أعمـــال أخـــرى، بمهـــام تســـجيل وتنســـيق 

وحفـــظ جميـــع محاضـــر اجتماعـــات مجلـــس 

والتقاريـــ�ر  ودفاتـــره  وســـجالته  اإلدارة 

التـــي ترفـــع مـــن مجلـــس اإلدارة وإليـــه. 

ط- ضابط االتصال

الســـيد/  الماليـــة  الشـــؤون  رئيـــس  ان 

مدحـــت عبـــد المولـــى هـــو ضابـــط االتصـــال 

المعـــني مـــع الهيئـــة. 

ي- تـــضـارب المصالح وتعــامـالت 
األشخاص الباطني�ني 

تعتـــر مجموعـــة ازدان القابضـــة شـــركة 

ذات طابـــع عائلـــي ألنهـــا مملوكـــة لشـــركة 

وقـــف  و  القابضـــة  التـــداول  مجموعـــة 

الشـــيخ ثانـــي بـــن عبـــد اهلل آل ثانـــي وهـــم 

أشـــخاص ذوو عالقـــة. 

الجمعيـــة  قامـــت  وبتاريـــخ2013/11/20 

العامـــة العاديـــة لمجموعـــة ازدان القابضـــة 

بالمصادقـــة علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة 

بالدخـــول فـــي شـــراكة مـــع مجموعـــة 

عالقـــة(  ذات  )شـــركة  القابضـــة  صــــك 

لتطويـــر االراضـــي المملوكـــة مـــن قبـــل 

مجموعـــة إزدان القابضـــة وذلـــك بنســـبة 

ـــة و%32.5  ـــة ازدان القابض 67.5% لمجموع

وتفويـــض  القابضـــة  صـــك  لمجموعـــة 

االجـــراءات  باســـتكمال  االدارة  مجلـــس 

الالزمـــة لذلـــك.

قدمـــت   2٠١٣/١١/١٨ بتاريـــ�خ:  أنـــه  يذكـــر 

القابضـــة  صـــك  مجموعـــة  شـــركة 

ادارة  مجلـــس  عضويـــة  مـــن  اســـتقالتها 

مجموعـــة ازدان القابضـــة الـــذي وافـــق 

علـــى هـــذه االســـتقالة بتاريـــ�خ 2٠١٣/١١/١٩

وقـــد تمـــت الشـــراكة علـــى أســـاس تجـــاري 

مـــن  شـــروطًا  ت�تضمـــن  لـــم  حيـــث  بحـــت 

شـــأنها أن تخالـــف مصالـــح مجموعـــة ازدان 

ــول  ــي الحصـ ــاهمني فـ ــة أو المسـ القابضـ

علـــى الربحيـــة المطلوبـــة مـــن العمليـــة .

ك- تـــــــــدريب وتــطـــــويـــر أعـضـاء 
مـــــــــــــــجــــــلــــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيـة 

تـــم وضـــع برنامـــج تدريـــب ألعضـــاء مجلـــس 

لضمـــان  حاليـــًا  بـــه  ويعمـــل  اإلدارة 

تمتـــع أعضـــاء المجلـــس بفهـــم مناســـب 

القابضـــة  ازدان  مجموعـــة  عمـــل  لســـري 

وعملياتهـــا وإدراكهـــم لمســـؤولياتهم 

. اإلدراك  تمـــام 
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ل- خطة ت�تابع السلطة 

 ، الت�تابـــع الهيكلـــي  إدراكا لمزايـــا تخطيـــط 

قامـــت مجموعـــة ازدان القابضة باســـتحداث 

نظـــام لتحديـــد وتطويـــ�ر أفضـــل المـــوارد 

العليـــا  اإلداريـــة  للمراكـــز  البشـــرية 

هـــذه  حققـــت  وقـــد   . فيهـــا  المتعـــددة 

تحديـــد  تـــم  حيـــث  إي�جابيـــة  نتائـــج  النظـــم 

أساســـها  علـــى  ت�تـــم  التـــي  األولويـــات 

الداخليـــة  القـــدرات  ومعاينـــة  الرتقيـــات 

للموظفـــني فـــي العديـــد مـــن الوظائـــف 

الهيكلـــة  سياســـة  تطبيـــق  مـــن  كجـــزء 

وتســـعى  كمـــا  المعدلـــة.  التنظيميـــة 

المجموعـــة  إلـــى تطبيـــق سياســـة إلدارة 

اإلداري  التطويـــ�ر  وبرنامـــج  القـــدرات 

لحديثـــي التخـــرج لتحديـــد وتغذيـــة قـــدرات 

. ظفيهـــا مو
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م- الهيكل التنظيمي للمجموعة
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2- اللجان  

أ-  لجنة الرتشيحات و المكافآت 

لقـــد تـــم إنتخـــاب أعضـــاء مجلـــس اإلدارة 

إلجـــراءات  وفقـــا  للمجموعـــة  الحالـــي 

قانـــون  فـــي  ورد   حســـبما  رســـمية  

ــام األساســـي  ــة و النظـ ــركات التجاريـ الشـ

لمجموعـــة ازدان القابضـــة. ونظـــرًا للطابـــع 

 ، للمجموعـــة  آنفـــا  المذكـــور  العائلـــي 

األعضـــاء  مـــن  كاف  عـــدد  وجـــود  وعـــدم 

 . لمســـتقلني ا

بتاريـــ�خ  اإلدارة  مجلـــس  قـــام  فقـــد 

مشـــرتكة  لجنـــة  بتشـــكيل  2٠١2/١2/١6م  

والمكافـــآت  الرتشـــيحات  لجنتـــي  تضـــم 

: مـــن  وت�ت�ألـــف 

السيد/صالح جاسم المهندي.

السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي.

السيد / جمال عبد اهلل الجمال.

وتقـــوم اللجنـــة المشـــرتكة باقـــرتاح تعيـــ�ني 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة وإعـــادة ترشـــيحهم 

لالنتخابـــات بواســـطة الجمعيـــة العامـــة. 

كمـــا أنهـــا تعتمـــد وتنشـــر إطـــار عملهـــا 

ــوم  ــا وتقـ ــلطتها ودورهـ ــكل يبـــني سـ بشـ

بإجـــراء تقي�يـــم ذاتـــي ســـنوي ألداء مجلـــس 

اإلدارة،  فضـــاًل عـــن أنهـــا تحـــدد سياســـة 

المكافـــآت فـــي المجموعـــة. 

• مكــــافــــــآت أعــضــــاء مجلـــس 	
التـنـفيــــذية  اإلدارة واإلدارة 

العليـــا

بسياســـة  اإلدارة  مجلـــس  التـــزم  لقـــد  

المكافـــآت المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون 

البورصـــة  ولوائـــح  التجاريـــة  الشـــركات 

ــام األساســـي للمجموعـــة وهـــي  والنظـ

المكافـــآت التـــي يتقاضاهـــا الرئيـــس وكل 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة 

العليـــا.

باالســـتناد إلـــى قانـــون الشـــركات التجاريـــة،  

مجلـــس  أعضـــاء  مكافـــآت  تحديـــد  يتـــم 

سياســـات  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  اإلدارة 

المجموعـــة والنظـــام األساســـي ويتـــم 

ذلـــك عـــر اقـــرتاح آليـــة لتحديـــد مكافـــآت 

مجلـــس اإلدارة علـــى أن تعـــرض ســـنويا 

 ، العتمادهـــا  العامـــة  الجمعيـــة  ًعلـــى 

: يلـــي  مـــا  المقرتحـــة  اآلليـــة  وتشـــمل 

علـــى  اإلدارة  مجلـــس  مكافـــآت  تعـــرض 

؛ العتمادهـــا  العامـــة  الجمعيـــة 

اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مكافـــأة  تعامـــل 

كمصاريـــف )ضمـــن بيـــان الدخـــل للشـــركة(.

العليـــا،  التنفيذيـــة  اإلدارة  مكافـــآت  أمـــا 

فتحـــدد مـــن خـــالل مجلـــس اإلدارة الـــذي 

يصـــدر قـــرارُا بهـــذا الخصـــوص.
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ب-  لجنة التدقيق

قـــام مجلـــس اإلدارة بإنشـــاء لجنـــة تدقيـــق 

مكونـــة مـــن ثالثـــة أعضـــاء وهـــم:
السيد/ وليد أحمد السعدي.

السيد/ جمال عبد اهلل الجمال
السيد/ محمد حسني العبد اهلل.

بإعطـــاء  هـــذه  التدقيـــق  لجنـــة  تقـــوم 

ــم  ــه تـ ــا وأنـ ــات لمجلـــس اإلدارة كمـ توصيـ

اعتمـــاد ونشـــر إطـــار عملهـــا بشـــكل يبـــني 

دورهـــا ومســـؤولياتها األساســـية فـــي 

هـــذه  وتقـــوم  التدقيـــق  لجنـــة  ميثـــاق 

ــذ  ــام منـ ــا بانتظـ ــد اجتماعاتهـ ــة بعقـ اللجنـ

 .2٠١١/2/٨ تاريـــ�خ 

ونظـرًا للطابـع العائلـي للمجموعـة فإنـه 

ال يوجد عدد كاف من األعضاء المستقلني 

فـي المجموعة.

هـــذا، وقـــام مجلـــس اإلدارة باستشـــارة 

علـــى  داخلـــي  تدقيـــق  شـــركة  وتعيـــ�ني 

نفقـــة المجموعـــة تمـــارس دورهـــا بشـــكل 

مســـتقل كليـــا 

ج- اللجنة التنفيذية وت�ت�ألف من: 

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

الشيخ/محمد بن ثاني آل ثاني 

د- لجنة المخاطر وت�ت�ألف من:
السيد/ د. يوسف أحمد النعمة.

السيد/ وليد جاسم المسلم 
السيد/ عبد الباسط الشيبي

3- التقيـــد باألنظمة والرقابة الداخلية 
الداخلي والمدقق 

عـــن  ُكليـــًا  مســـؤول  اإلدارة  مجلـــس  إّن 

نظـــام الرقابـــة الداخليـــة فـــي مجموعـــة 

ازدان القابضـــة فقـــد تـــم إنشـــاء سياســـات 

وحـــدود  وضوابـــط  وإرشـــادات  خاصـــة 

لمراقبـــة  واألداء  للمســـؤولية  فاصلـــة 

اآلليـــات.

 وتعمـــل هـــذه الرقابـــة الداخليـــة علـــى 

توفـــري الت�أكيـــد المطمئـــن لســـالمة وصحـــة 

البيانـــات الماليـــة، وحفـــظ وضمـــان األصـــول 

، والكشـــف عـــن أي غـــش أو مســـؤولية 

ضمنيـــة أو خســـارة أو أي أخطـــاء ماديـــة 

بالقوانـــني  االلتـــزام  مـــع  متعمـــدة 

. الموضوعـــة  واألنظمـــة  المطبقـــة 

هـــذا  فـــي  المراجعـــة  لجنـــة  وتقـــوم 
الصـــدد ، بمراجعـــة دوريـــة إلطـــار الرقابـــة 
الداخليـــة وتقي�يـــم النظـــم الداخليـــة مـــن 
ــا  ــوم بهـ ــم التـــي يقـ ــال التقي�يـ ــالل أعمـ خـ
المراجـــع الداخلـــي والمراجـــع الخارجـــي ، 
وبنـــاء علـــى النصائـــح المقدمـــة مـــن لجنـــة 
مـــن  اإلدارة  مجلـــس  ليت�أكـــد   ، المراجعـــة 
. بالمجموعـــة  الصحيحـــة  الرقابـــة  توفـــر 



32

داخلـــي  مدقـــق  تعيـــ�ني  تـــم  وقـــد  هـــذا 

مســـتقل وهـــو مكتـــب PKF و الـــذي يقـــوم 

الرقابـــة  ألنظمـــة  شـــاملة  بمراجعـــة 

ويقـــوم  االنحرافـــات  وتحديـــد  الداخليـــة 

كمـــا   ، المراجعـــة  للجنـــة  تقاريـــ�ره  برفـــع 

جانـــب  مـــن  المجموعـــة  قامـــت   وقـــد 

آخـــر  بتطبيـــق برنامـــج مالـــي مؤسســـي 

الصالحيـــات  مـــع  يتوافـــق  مت�كامـــل 

الممنوحـــة لألشـــخاص المخولـــني والـــذي 

يعتـــر مـــن أكفـــأ الرمجيـــات وأكرهـــا أمنـــا .

4- مراقب الحسابات )المدقق 
الخارجي(

قـــام مجلـــس اإلدارة ،بنـــاء علـــى موافقـــة 

الجمعيـــة العامـــة، بتعيـــ�ني الســـادة آرنســـت 

ــة  ــغ كمدقـــق خارجـــي  للمجموعـ ــد يونـ آنـ

خارجـــي  تدقيـــق  بإجـــراء  ليقـــوم  وذلـــك 

مســـتقل ســـنوي ونصـــف ســـنوي ، بهـــدف  

والمســـاهمني  اإلدارة  لمجلـــس  الت�أكيـــد 

أن البيانـــات الماليـــة تعـــّد وفقـــا لنظـــام 

الدوليـــة  للمعايـــ�ري  ووفقـــًا  الحوكمـــة 

للتقاريـــ�ر الماليـــة وذلـــك عمـــاًل بقانـــون 

الشـــركات التجاريـــة والنظـــام األساســـي 

للمجموعـــة. ويكـــون المدقـــق الخارجـــي 

وي�بـــذل  المســـاهمني  أمـــام  مســـؤوال 

العنايـــة المهنيـــة الضروريـــة عنـــد القيـــام 

بالتدقيـــق كمـــا وســـيقوم بإبـــالغ الهيئـــة 

وأي هيئـــات رقابيـــة فـــي حـــال عـــدم اتخـــاذ 

مجلـــس اإلدارة اإلجـــراء المناســـب فيمـــا 

للشـــبهة  المثـــرية  بالمســـائل  يتعلـــق 

ــق.  ــا المدقـ ــد يثريهـ التـــي قـ

5- المخالفات التي ارت�كبت 
خالل السنة المالية 

لـــم ترت�كـــب أيـــة مخالفـــات خـــالل الســـنة 

لتقريـــ�ر  طبقـــا  2٠١٣م  لعـــام  الماليـــة 

وي�ونـــغ  أرنســـت  الخارجـــي  المدقـــق 

 )PKF( الداخلـــي  والمدقـــق 

6- إدارة المخاطر

ضمـــن  مـــن  هـــي  المخاطـــر  إدارة   إن  أ- 

اهتمامات اإلدارة العليا لمجموعة ازدان 

القابضـــة. وُتعتـــر عمليـــة إدارة المخاطـــر 

الرئيســـية  االهتمامـــات  مـــن  واحـــدة 

المســـتمر  التطويـــ�ر  ويعتـــر  فيهـــا. 

والتطبيـــق الفعـــال إلدارة المخاطـــر مـــن 

أهـــم أهدافهـــا  للوصـــول إلـــى  اســـتقرار 

واســـتمرارية النشـــاط، فضـــاًل عـــن أّن تحديـــد 

المخاطـــر ضمـــن مســـتويات مناســـبة هـــو  

أمـــٌر بالـــغ األهميـــة لمواصلـــة المجموعـــة 

تحقيـــق نجاحهـــا بثقـــة وأمـــان. لذلـــك، فقـــد 
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مت�كاملـــة  نظـــرة  المجموعـــة  اعتمـــدت 

اســـتباقي  بشـــكل  و  المخاطـــر  إلدارة 

مـــن حيـــث تحديـــد و تقي�يـــم نظـــام إلدارة 

و  قراراتهـــا  فـــي  المخاطـــر  مراقبـــة  و 

عملياتهـــا ، هـــذا وتقـــوم إدارة المخاطـــر 

علـــى  مطلعـــًا  اإلدارة  مجلـــس  بإبقـــاء 

تواجـــه  قـــد  التـــي  الرئيســـية  المخاطـــر 

دوريـــة  تقاريـــ�ر  خـــالل  مـــن  المجموعـــة 

ترفعهـــا الـــى لجنـــة المخاطـــر وبدورهـــا 

هـــذه  برفـــع  المخاطـــر  لجنـــة  تقـــوم 

التقاريـــ�ر الـــى مجلـــس االدارة حتـــى يبقـــى 

ــر الرئيســـية  علـــى درايـــة كاملـــة بالمخاطـ

التـــي قـــد تواجـــه المجموعـــة. 

إلدارة  الرئيســـية  الوظائـــف  ت�تمثـــل  ب- 

بالتالـــي: المخاطـــر 

السياســـات  وضـــع  فـــي  المســـاهمة 

المتعلقـــة  اإلجـــراءات  و  والمنهجيـــات 

المـــال  رأس  وكفايـــة  المخاطـــر  بـــإدارة 

وتطبيقها وفقًا السرتاتيجية المجموعة 

الرقابيـــة. الجهـــة  ومتطلبـــات 

الرئيســـية  األنـــواع  جميـــع  ورصـــد  تحديـــد 

المجموعـــة  ت�تحملهـــا  التـــي  للمخاطـــر 

)االئ�تمان ، الســـوق، المخاطر التشـــغيلية 

القانونيـــة(. و  الت�كنولوجيـــة  و 

بهـــا  المســـموح  المخاطـــرة  حـــدود  اقـــرتاح 

والمقبولـــة في األنشـــطة المختلفـــة وذلك 

بالتعاون مع مســـؤولي األقســـام المختلفة.

كفايـــة  فـــي  التغـــريات  ورصـــد  قيـــاس 

رأس المـــال ودعـــم القـــرارات المتعلقـــة 

بكفـــاءة تخصيص رأس المال التشـــغيلي (

المطلـــوب(. النقـــدي  والتدفـــق 

وضـــع  المخاطـــر  إدارة  مقرتحـــات  ومـــن 

سياســـة ائ�تمان مرنة ت�تالءم مع متغريات 

تحديـــث   ، الماليـــة  والمخصصـــات  الســـوق 

مجابهـــة  خطـــة  و  المعلوماتـــي  األمـــن 

المســـتمر،  الفنـــي  الدعـــم  و  الكـــوارث، 

. العقاريـــة  المنتجـــات  تنويـــع 

7- اإلفصاح والشفافية 

١- وفقـــا لنظـــام الحوكمـــة يتعـــني علـــى 

متطلبـــات  بجميـــع  التقيـــد  المجموعـــة 

ـــ�ر  اإلفصـــاح  بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــم التقاري

أســـهم  عـــدد  عـــن  واإلفصـــاح  الماليـــة 

والمســـؤولني  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

أو  الكبـــار  والمســـاهمني  التنفيذيـــ�ني 

يتعـــني  كمـــا  المســـيطري�ن  المســـاهمني 

علـــى المجموعـــة اإلفصـــاح عـــن معلومـــات 
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ت�تعلـــق بأعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا بمـــا فـــي 

ذلـــك الســـرية الذاتيـــة كمـــا يجـــب اإلفصـــاح 

المختلفـــة  اللجـــان  أعضـــاء  أســـماء  عـــن 

مجلـــس  وعلـــى  تشـــكيلها.  تبيـــان  مـــع 

اإلدارة أن يت�أكـــد مـــن أن جميـــع عمليـــات 

اإلفصـــاح التـــي تقـــوم بهـــا المجموعـــة 

ت�تيـــح معلومـــات دقيقـــة وصحيحـــة وغـــري 

مضللـــة.  

للمجـــــموعة  المـــاليــــــة  التقــــــاري�ر  وأن 

مطابقـــة لمعايـــ�ري المحاســـبة والتدقيـــق 

ومتطلباتهـــا. الدوليـــــة 

كـــمــــــا يجــــــب تــــــوزيع التقــــــاري�ر الماليـــة 

الـمـــدقــقــــة  للمــجـــمــــــوعة علـــى جميـــع 

. المســـاهمني 

تـــقــــــيدت المجموعـــة بمتطلبـــات  وقــــــد 

اإلفصـــاح بمـــا فـــي ذلـــك تقديـــم التقاريـــ�ر 

أســـهم  عـــدد  عـــن  واإلفصـــاح  الماليـــة 

والمســـؤولني  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

أو  الكـــــــبار  والمســــاهمـــــني  التنفيذيـــ�ني 

المســــيطـــــري�ن. المســـــــاهمني 

عمليـــات  جميـــع  أن  المجموعـــة  وتؤكـــد 

توفـــر  بهـــا  قامـــت  التـــي  اإلفصـــاح 

وغـــري  وصحيحـــة  دقيقـــة  معلومـــات 

ـــ�ر الماليـــة  مضللـــة إضافـــة إلـــى أن التقاري

للمجموعـــة مطابقـــة لمعايـــ�ري المحاســـبة 

ومتـطلـبــــاتها. الـــــدولية  والتــــدقيق 

وقـــد تـــم نشـــر التقاريـــ�ر الماليـــة المدققـــة 

المجموعـــة  موقـــع  علـــى  للمجموعـــة 

ــا. ــاهمني عليهـ ــالع المسـ الطـ

يقـــوم مجلـــس اإلدارة دوريـــا باإلفصـــاح 

 ، المجموعـــة  مـــال  رأس  هيـــكل  عـــن 

علـــى  المحافظـــة  علـــى  يحـــرص  كمـــا 

بمـــا  جميعـــا  المســـاهمني  حقـــوق 

خصوصـــا  األقليـــة  مســـاهمي  فيهـــم 

فـــي حـــال الموافقـــة علـــى أي صفقـــة 

كبـــرية تعقدهـــا المجموعـــة وذلـــك بمـــا 

جميـــع  بـــني  المســـاواة  تحقيـــق  يكفـــل 

. همني لمســـا ا

تجـــدر االشـــارة الـــى أنـــه لـــم يصـــوت أيـــا مـــن 

أبرمتهـــا  صفقـــة  أي  ضـــد  المســـاهمني 

ــام 2٠١٣ المجموعـــة خـــالل العـ

8- التداول الداخلي 

أ- إن رأس مــال مجموعــة ازدان القابضــة 

ريــال  هــو٩١٠.٩66.٥24.26  بــه  المرخــص 

قطري مقسمة على عدد 2.6٥2.4٩6.6٩١ 

ســهم مدفــوع بالكامــل
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ب- علــى صعيــد التدقيــق الداخلــي قامــت 

مجموعــة ازدان القابضــة بإنشــاء نظامهــا 

الخــاص فيمــا يتعلــق بالتــداول الداخلــي 

بمراقبــة  المراجعــة  لجنــة  تقــوم  حيــث 

العــام  وخــالل  السياســة.  هــذه  تطبيــق 

الداخليــة  بالتقاريــ�ر  المجموعــة  التزمــت 

. المراقبــة  وبمتطلبــات 

ج- يوضــح الجــدول أدنــاه بالتفصيــل عــدد 

وعــدد  لألعضــاء  المملوكــة  األســهم 

خــالل  والمباعــة  المشــرتاة  األســهم 

العــام 2٠١٣م  وي�بــني مــدى التــزام أعضــاء 

واإلفصــاح  بالشــفافية  اإلدارة  مجلــس 

وعــدم اســتغالل أي معلومــات يمكنهــم 

عليهــا. الحصــول 
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العقاري
51842151522374-151574216عضوا

السيد/ د. يوسف أحمد النعمة4
ممثل شركة الصوان 
للتجارة والمقاوالت

31516-10.00021516عضوَا

السيد/صالح جاسم المهندي5
ممثل مجموعة ثاني 
بن عبد اهلل االعالمية

10.000--10.000عضوَا

السيد/ علي عبد الرحمن الهاشمي6
ممثل شركة عمل 
للتطوي�ر العقاري

10.000--10.000عضوَا

السيد/ وليد جاسم المسلم7

ممثل شركة مجموعة 
صك القابضة   

حتى استقالتها  
بتاري�خ:2013/11/18

10.000--10.000عضوَا

السيد/ وليد أحمد السعدي8
ممثل الشركة األهلية 

القطرية للتجارة 
والمقاوالت

10.000--10.000عضوَا

السيد / عبد الباسط أحمد الشيبي9
ممثل الشركة 

االسالمية الدولية 
القابضة

10.000--10.000عضوَا

السيد / جمال عبد اهلل الجمال10
ممثل المجموعة 
الدولية االولى 

لالست�ثمار
10.000--10.000عضوَا

السيد/ محمد حسني العبد اهلل11
ممثل شركة التقى 

للعقارات
10.000--10.000عضوَا
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د- كمـــا وتقـــوم مجموعـــة ازدان القابضـــة 

قطـــر  بورصـــة  ولوائـــح  نظـــم  باتبـــاع 

كقواعـــد وإجـــراءات واضحـــة تحكـــم تـــداول 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموظفـــني فـــي 

ــة  ــا الماليـ ــة وبأوراقهـ أســـهم المجموعـ

األخـــرى . وســـتقوم المجموعـــة باإلفصـــاح 

ــورة.  ــة المذكـ ــن الفئـ ــداول ضمـ ــن أي تـ عـ

الحـــــــــقــــــوق العــــــــــامـــــــــــــــة   -9
الملكية  للمســـاهمني وعناصر 

األساسية

الحقـــوق  بجميـــع  المســـاهمون  يتمتـــع 

القــــــوانني  بمـــوجــــــب  لـــــهم  المــمنـــــوحة 

واللوائـــح ذات الصلـــة. ويتضــــــمن مجلـــس 

ـــة احـــرتام  ـــة ازدان القـــابضــ إدارة مجــــموعـــ

حقـــوق المســـاهمني بمـــا يحقـــق العدالـــة 

والمســـاواة، ويمنـــح جميـــع المســـاهمني، 

دون أي تمي�يـــز، الحقـــوق التاليـــة : 

ســـجالت  علـــى  الحصـــول  فـــي  الحـــق  أ- 

االطـــالع  فـــي  الحـــق  ويشـــمل  الملكيـــة 

والوصـــول  المســـاهمني  ســـجل  علـــى 

الحصـــول  فـــي  والحـــق  مجانـــا  إليـــه 

علـــى نســـخة مـــن  ســـجل المســـاهمني ، 

وســـجل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، والنظـــام 

والمســـتندات  للمجموعـــة  األساســـي 

أو حقـــوق علـــى  امتيـــازات  ترتـــب  التـــي 

أصـــول المجموعـــة وعقـــود األطـــراف ذات 

العالقـــة.

ب- الحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات 

يحفـــظ  بشـــكل  المســـاهمني  لجميـــع 

وثائـــق  علـــى  الحصـــول  فـــي  حقهـــم 

المجموعـــة والمعلومـــات المتعلقـــة بهـــا 

فـــي الوقـــت المناســـب وبشـــكل منتظـــم.

 باإلضافـــة إلـــى أن المجموعـــة لهـــا موقع 

إلكرتونـــي تنشـــر فيـــه جميـــع االفصاحـــات 

ــات  ــة والمعلومـ ــات ذات الصلـ والمعلومـ

العامـــة. 

يتعلـــق  فيمـــا  المســـاهمني  حقـــوق  ج- 

بجمعيـــات المســـاهمني وممارســـة حـــق 

طبقـــا  المســـاهمني  لجميـــع  التصويـــت 

للمجموعـــة. األساســـي  للنظـــام 

د- الحـــق فـــي الدعـــوة إلـــى جمعيـــة عامـــة 

ـــة، والحـــق فـــي إدراج  ـــة أو غـــري عادي عادي

بنـــود علـــى جـــدول األعمـــال ومناقشـــة 

طـــرح  فـــي  والحـــق  المدرجـــة،  البنـــود 

أســـئلة وتلقـــي أجوبـــة عليهـــا، والحـــق 

فـــي اتخـــاذ قـــرارات وهـــم علـــى اطـــالع 

والحـــق  المطروحـــة،  بالمســـائل  تـــام 

ــاهمني  ــة للمسـ ــة المنصفـ ــي المعاملـ فـ

والحـــق  التصويـــت،  حـــق  وممارســـة 

وفقـــا  بالوكالـــة  بالتصويـــت  بالســـماح 

الصلـــة. ذات  واللوائـــح  للقوانـــني 
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هــــ- حقـــوق المســـاهمني فيمـــا يتعلـــق 

حيـــث  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بانتخـــاب 

عقـــد  بتعديـــل  المجموعـــة  قامـــت 

الت�أســـيس والنظـــام األساســـي وإضافـــة 

المســـاهمني  إعطـــاء  تضمـــن  بنـــود 

لعضويـــة  المرشـــحني  عـــن  معلومـــات 

وأخـــذ  االنتخابـــات  قبـــل  اإلدارة  مجلـــس 

موافقـــة الجمعيـــة العامـــة غـــري العاديـــة 

ذلـــك. علـــى 

يتعلـــق  فيمـــا  المســـاهمني  حقـــوق  و- 

األربـــاح. بتوزيـــع 

المنصفـــة  المعاملـــة  إطـــار  فـــي  ز- 

للمســـاهمني وممارســـة حـــق التصويـــت، 

يكـــون لـــكل األســـهم مـــن الفئـــة ذاتهـــا 

بهـــا. المتعلقـــة  عينهـــا  الحقـــوق 

10- جمعيـــات عموميـــة عــــادية 
وغــــر عاديـــة للمســـاهمني فـــي 
مجموعة ازدان القـــــابضة خـــــالل 

عـــام 2013م 

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن مجموعـــة ازدان 

القابضـــة كانـــت قـــد عقـــدت خـــالل ســـنة 

2٠١٣م جمعيتـــان اثنتـــان واتخـــذت فيهمـــا 

القـــرارات التاليـــة:

ـــة  ـــاع الجـمـعـيــ ـــرارات اجــــتــــــمـ قــــ
الــــعــــــــــــامـــــــــــة الــــــعــــــــاديــــــــــــــة 
لمـجـــمـــــوعــــــــة ازدان القـابضــــــة 

بتاريـــ�خ2013/4/7م 

الموافقـــة علـــى تقريـــ�ر مجلـــس االدارة 

عـــن نشـــاط المجموعـــة ومركزهـــا المالـــي 

للســـنة المنتهيـــة فـــي 2٠١2/١2/٣١م  و 

عـــرض الخطـــة المســـتقبلية للمجموعـــة 

ــام 2٠١٣م.  ــن عـ عـ

مراقبـــي  تقريـــ�ر  علـــى  الموافقـــة 

المجموعـــة  نشـــاط  عـــن  الحســـابات 

ومركزهـــا المالـــي للســـنة المنتهيـــة فـــي 

2٠١2م. /١2 /٣١

المصادقـــة علـــى الميزانيـــة العموميـــة 

للمجموعـــة وحســـاب االربـــاح والخســـائر 

فـــي  المنتهيـــة  الماليـــة  للســـنة 

2٠١2م. /١2 /٣١

المصادقـــة علـــى توصيـــة مجلـــس االدارة 

بشـــأن توزيـــع أربـــاح علـــى المســـاهمني 

ــكل ســـهم (.  ــا لـ ــع ١٣ درهمـ )بواقـ

الســـادة  ذمـــة  إبـــراء  علـــى   المصادقـــة 

اعضـــاء مجلـــس االدارة مـــن المســـؤولية 

عـــن الســـنة المذكـــورة.

المصادقـــة علـــى تقريـــ�ر الحوكمـــة الخـــاص 

بالمجموعـــة للعـــام 2٠١2م.
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عقـــارات  ببيـــع  االدارة  مجلـــس  تفويـــض 
شـــركات  فـــي  اســـهم  وشـــراء  الشـــركة 
مدرجـــة او شـــركات تحـــت الت�أســـيس خـــالل 

ســـنوات. خمـــس 

الموافقـــة علـــى تعيـــ�ني الســـادة / مكتـــب 
حســـابات  لتدقيـــق  يونـــغ  آنـــد  آرنســـت 
وتحديـــد  2٠١٣م  عـــام  عـــن  المجموعـــة 

قطـــري. ريـــال   )22٠.٠٠٠( بــــ  أتعابـــه 

قـرار اجتمــــاع الجمعــية العـــامة 
الــــعــــــاديــــة لمـجـــمــوعــــة ازدان 
القـــابـضــــة بتاريـــ�خ2013/11/20م 

المصادقـــة علـــى توصية مجلـــس اإلدارة 
بالدخول في شـــراكة مع مجموعة صــــك 
المملوكـــة  االراضـــي  لتطويـــ�ر  القابضـــة 
مـــن قبل مجموعـــة إزدان القابضة وذلك 
بنســـبة 6٧.٥% لمجموعـــة ازدان القابضة 
القابضـــة  صـــك  لمجموعـــة  و٥.٣2% 
باســـت�كمال  االدارة  مجلـــس  وتفويـــض 

االجـــراءات الالزمـــة لذلـــك.

أخريًا

تســـعى  القابضـــة  ازدان  مجموعـــة  إن 
دائمـــا الـــى التطبيـــق المثالـــي لقانـــون 
الحوكمـــة  ونظـــام  التجاريـــة  الشـــركات 
لمـــا فـــي ذلـــك مـــن مصلحـــة للمجموعـــة 
كمـــا   ، ســـواء  حـــد  علـــى  والمســـاهمني 
تســـعى الـــى المحافظـــة علـــى حقـــوق 
المســـاهمني بمـــا فيهـــم األقليـــة وذلـــك 
الربحيـــة  مـــن  قـــدر  اكـــر  الـــى  للوصـــول 
المشـــروعة وفـــق تحقيـــق أكـــر قـــدر مـــن 

الشـــفافية.

 واهلل الموفق 

التقريـــ�ر  هـــذا  وضـــع  مـــن  االنتهـــاء  تـــم 
.2٠١4/١/١ بتاريـــ�خ 

د. خالد بن  ثاني آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة




