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التعاريف:
إجراءات الحصول على المعلومات:

اإلجراءات التي يتعين على كل شركة اعتمادها 
بغية إتاحة المجال أمام المساهمين للحصول على 

المعلومات كما ينص عليه هذا النظام.

معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها:
وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها التي 

يجب ان تكون متاحة للمساهمين أو التي يمكنهم 
الحصول عليها، ويجب أن تتضمن هذة المعلومات، 

على األقل، الوثائق التي يجب ان تكون متاحة 
للمساهمين بموجب القانون أو بموجب هذا النظام، 
وتأخذ الشركة بعين اإلعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب 
تصنيف معلومات محددة على أنها معلومات يمكن 

الحصول عليها، موارد الشركة التى سوف تخصص 
لتأمين الحصول عليها تلك المعلومات والضرر الذي 

يحتمل أن تتعرض له الشركة والمساهمون بسبب 
اإلفصاح عن معلومات خاصة وسرية.

الشركة الحليفة: 
هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى، أو التي 

تكون مسيطر عليها من قبل شركة أخرى، أو تشترك 
مع شركة أخرى كونهما مسيطر عليهما من قبل 

شركة أخرى، أو تكون مرتبطة بعقد تعاون أو شراكة أو 
تنسيق مع شركة أخرى.

مجموعة الشركات:
الشركة أو الشركات المسيطر عليها من قبل شركة 
وفقا للمفهوم االصطالحي لمعنى السيطرة الوارد 

في معايير المحاسبة الدولية.

الهيئة:
)QFMA( هيئة قطر لألسواق المالية

ميثاق المجلس:
ميثاق يفصل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

وواجبات أعضاء المجلس.

المجلس أو مجلس اإلدارة:
مجلس إدارة أي شركة.

أمين سر المجلس:
الشخص المعين من مجلس اإلدارة وفقا لهذا النظام، 
والمسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق 

بالمجلس وبالشركة.

الرئيس:
رئيس مجلس إدارة الشركة.

الشركة:
الشركة المدرجة في السوق الرئيسية.

نظام الحوكمة:
القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركات 

المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.

تقرير الحوكمة:
تقرير الحوكمة هو تقرير سنوى يتناول تطبيقات 
وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة، يكون 

موقعا من رئيس مجلس اإلدارة ويرفع إلى الهيئة، وفقا 
لما ينص عليه هذا النظام.

التصويت التراكمي:
أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث 

يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم 
التي يملكها مضروبًا في عدد المقاعد الشاغرة 

في المجلس، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد 
أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون 

وجود اى تكرار لهذه االصوات، ويزيد هذا األسلوب من 
فرص حصول مساهمي األقلية على تمثيل لهم في 

مجلس اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية لمرشح 
واحد.

عضو مجلس إدارة تنفيذي:
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يقوم منفرداً بأي عمل 

تنفيذي من أعمال اإلدارة اليومية للشركة باإلضافة 
إلى كونه عضوا فى مجلس إدارة الشركة.

مراقب حسابات:
هو مراقب الحسابات المقيد في سجل مراقبي 

الحسابات طبقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها، 
والذي ال يشترك بأي صفة في تأسيس الشركة 

وعضوية مجلس إدارتها، أو اإلشتغال بأي عمل فني 
أو إداري أو استشاري فيها، أو يكون شريكًا أو وكياًل أو 

موظفًا لدى مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس 
إدارتها أو من أقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

الجمعية العامة:
االجتماع الذي يحق لكل مساهم حضوره ومناقشة 

الموضوعات المدرجة فى جدول أعماله، وتوجيه 

األسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدارة، والتصويت على 
األمور التي تتطلب تصويت الجمعية العامة عليها.

عضو مجلس اإلدارة المستقل:
هو عضو مجلس اإلدارة الذي يتمتع باالستقاللية التامة، 
ومما ينافي اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصر، أي 

من اآلتى:

1.  أن يكون موظفا ًخالل الثالث سنوات األخيرة لدى أي 
من األطراف المرتبطة بالشركة أو أي شركة حليفة أو 

أي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونين، 
وكبار الموردين، أو أي من أقاربه حتى الدرجة األولى، 
أو أن يكون مالكًا لحصص سيطرة لدى أي من تلك 

األطراف خالل السنوات الثالث األخيرة.

٢.  أن تزيد نسبة تملكة من رأس مال الشركة عن عدد 
االسهم المطلوبة لضمان عضويتة فى مجلس إدارة 

الشركة.

3.  أن يكون من كبار التنفيذين، أو أي من أقاربة حتى 
الدرجة األولى خالل الثالث سنوات األخيرة فى 

الشركة، أو في أي شركة من مجموعتها.

٤.  أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من 
أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة، أو فى أي شركة 

من مجموعتها.

5.  أن تكون له صله قرابة من الدرجة األولى مع أي 
من كبار التنفيذيين فى الشركة، أو في أي شركة 

حليفة.

6.  إذا كانت له أو ألحد أقاربة حاليًا أو خالل السنوات 
الثالث األخيرة تعامالت تجارية أو مالية جوهرية، 

مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة.

٧.  أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن 
مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

اإلدارة التنفيذية العليا:
هم أعضاء فريق التنفيذيين للشركة، والذين يقومون 

بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال اإلدارة 
اليومية للشركة أو خططها االستراتيجية أو أدائها 

المالي أو اإلداري.

الرقابة الداخلية:
عمليات التدقيق الداخلية ونظام الميزانية واإلجراءات 

المشار اليها فى القسم الرابع من هذا النظام.

صفقة كبيرة:
أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى 

إمتالك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف )باستثناء 
إنشاء الضمانات( بأصول الشركة أو األصول التي 

ستكتسبها الشركة أو:

1- التي من شأنها تغيير الطبيعة األساسية لعمل 
الشركة؛ أو

٢- التي تتجاوز قيمتها االجمالية )1٠%( من القيمة 
األدنى بين القيمة السوقية للشركة )في حالة 

الشركة المدرجة( أو قيمة صافي أصول الشركة.

السوق:
السوق الرئيسية فى بورصة قطر.

عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذى:
هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة 
الشركة أو موظفا فيها، وال يتقاضى راتبًا شهريًا أو 

سنويًا منها.

الشركة األم:
الشركة التي تتولى مهمة تأسيس شركة أخرى 

واإلشراف عليها وتملك أكثر من )51%( من رأسمالها. 

طرف ذو عالقة:
يعتبر الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان: 

عضواً في مجلس إدارة الشركة او أي شركة حليفة  .1
عضواً من أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو   .٢

أي شركة حليفة
أي شخص يمتلك )5%( او أكثر من أسهم الشركة او   .3

أي من شركاتها الحليفة.
أقارب وشركاء األشخاص المشار إليهم أعاله.  .٤

المشاريع والمنشأت المشتركة مع أى جهة أخرى.  .5
الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس   .6

اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم.

القريب:
الشخص الذي تجمعه قرابة مع اي شخص على 

أساس قرابة النسب أو قرابة المصاهرة وحتى الدرجة 
الرابعه لكل منهما.

مساهم:
كل شخص )معنوي أو طبيعي( يملك أسهما فى الشركة.

بروة العقارية



أصحاب المصالح:
كل شخص )معنوي أو طبيعي( له مصلحه فى الشركة، 

بما فى ذلك على سبيل المثال المساهمون، الموظفون، 
الدائنون، العمالء، الزبائن، الموردون والمستثمرون.

الموافقة:
حق مساهمي األقلية بالمشاركة فى عملية بيع كبيرة 

لألسهم، أو فى عرض علنـي للبيع وببيــــع أسهمهم 
وفقًا للشروط نفسها.

تعامالت تجارية أو مالية جوهرية:
تعتبر التعامالت التجارية او المالية جوهرية إذا ما 

وصل حجم التعامالت من ذات النوع خالل السنة 
الواحدة الى )1٠%( او أكثر من متوسط مجموع 

التعامالت السنوية من ذات النوع التي تمت مع 
الشركة خالل السنوات الثالث االخيرة.

1. تمهيد
تُعرَف قوانين حوكمة الشركات على أنها األسس 

المنظمة للعالقات بين األطراف األساسية في 
الشركة )أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، 

المساهمين...( بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات 
بين مختلف المشاركين أصحاب العالقة، وتحقيق 

الشفافية والعدالة والمحاسبة وتأمين حماية حقوق 
المساهمين والمصالح األخرى والتأكد من أن الشركة 

تدار بما يخدم أصحاب المصالح فيها.

تعتبر حوكمة الشركات جزء ال يتجزأ من ثقافة شركة 
بروة العقارية )ش.م.ق( )»بروة«( وممارساتها التجارية. 
ويحدد إطار الحوكمة العالقات بين األطراف الرئيسية 

كاألتي:

تهدف حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى 
ترسية وتحقيق األهداف التالية:

الشفافية: وهي اإلنفتاح في العمليات التجارية   ·
والتشغيلية للشركة، واإلبتعاد عن الغموض والسرية 

والتضليل، وجعل كل األمور قابلة للتحقق والتأكيد.

المساءلة: وهي حق المساهمين في مساءلة   ·
اإلدارة التنظيمية عن أدائها، وهذا حق يضمنه 

القانون والنظام األساسي للشركة. كما 
تضمن مسؤولية اإلدارة التنفيذية أمام المجلس 

ومسؤولية المجلس أمام المساهمين.

المساواة: وهي المساواة بين صغار وكبار   ·
المستثمرين، المحليين واألجانب على حد 

سواء. يضمن النظام األساسي لشركة بروة هذا 
المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت، 

والمساءلة، والترشيح والترشح، وحق الوصول 
للمعلومات.

المسؤولية: وهي مسؤولية شركة بروة في   ·
اإلعتراف بحقوق أصحاب المصالح الممنوحة 
بالقانون، وتشجيع التواصل والمشاركة بين 
الشركة وأصحاب المصالح في خلق الفرص، 

والوظائف، اإلستدامة. 

2. إطار حوكمة الشركات
تلتزم شركة بروة العقارية بتطبيق أعلى درجات الحوكمة 

المؤسسية في تعامالتها اليومية، من خالل تحقيق 
االمتثال التام لقوانين حوكمة الشركات المدرجة في 

السوق، والتي تنظمها هيئة قطر لألسواق المالية.

تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي 
تعتمد عليها شركة بروة من أجل ترسية ثقافة اإلنفتاح 

والشفافية والوضوح في تعامالتها التجارية واإلدارية، 
وذلك حرصًا منها على حماية حقوق المستثمرين، 
ولتصويب أعمالها وإدارتها بما يتناسب مع أفضل 

الممارسات العالمية، واألطر التنظيمية المعتمدة.

يتم توفير اإلطار التوجيهي لنظام إدارة شركة بروة 
العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات المدرجة 
في السوق، والصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية 

)»نظام الحوكمة«( في ٢٧ يناير ٢٠٠٩، وتعديله الصادر في 
٠٩ مارس ٢٠1٤، باإلضافة إلى القوانين السارية واللوائح 

األخرى في دولة قطر وبورصة قطر.

وتحرص شركة بروة العقارية دومًا على التأكد من 
التزامها بكافة النظم والقوانين ذات الصلة، وخاصة 

فيما يتعلق بالحوكمة وتطبيقاتها، كما تعمل الشركة 
بإستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما 

يعكس تحديثات الجهات المنظمة على هذه القوانين.

3. مجلس اإلدارة
يعتبر مجلس إدارة بروة هو الكيان اإلداري الرئيسي. 

ومن ضمن أدواره ومسؤولياته الموثقة دعم الهيكل 
اإلداري والحفاظ على االتجاه االستراتيجي وضمان 
الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ 

على النزاهة والمحاسبة في المؤسسة، والخضوع 
للمساءلة، واالستجابة لمطالب حاملي األسهم، 

وحضور المجلس المنتظم لالجتماعات الهامة ذات 
الصلة والمساعدة في الحفاظ على مهمة ورؤية 

شركة بروة، ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق 
الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين وطرح 

األفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما 
في ذلك الشركات التابعة لها.

تكوين مجلس اإلدارة  1.3
باإلستناد إلى النظام األساسي للشركة، يتولى إدارة 

الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعين 
مالك السهم الممتاز ثالثة منهم على أن يكون من 

بينهم رئيس المجلس، وال يجوز عزل أي منهم إال بقرار 
من مالك السهم الممتاز، وأربعة أعضاء تنتخبهم 

الجمعية العامة العادية بطريقة االقتراع السري لمدة 
ثالث سنوات فقط فيما عدا األعضاء المعينين من 

قبل صاحب السهم الممتاز. وال يشارك مالك السهم 
الممتاز في عملية االقتراع. 

ويتضمن الجدول التالي بيانًا بأعضاء مجلس اإلدارة 
لعام ٢٠15:
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للمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس اإلدارة 
يرجى مراجعة المحلق رقم 1 من هذا التقرير.  

واجبات رئيس مجلس اإلدارة:  3.3
يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل أمام المساهمين 

في شركة بروة عن قيادة الشركة من أجل تحقيق 
رؤيتها وتوفير مكاسب مستدامة لمساهميها. كما 

يتولى قيادة مجلس اإلدارة واإلشراف على فعالية 
جميع جوانب دوره ووضع جدول أعماله. ويكون 

الرئيس أيضا مسؤوال عن اإلشراف على تلقي أعضاء 
المجلس معلومات دقيقة وواضحة في الوقت 

المناسب وضمان التواصل الفعال بين الشركة 
ومساهميها، هذا باإلضافة إلى تيسير المساهمة 

الفعالة من غير المديرين التنفيذيين على وجه 
الخصوص، وضمان عالقات بناءة بين المديرين 

التنفيذيين وغير التنفيذيين. كما يقوم رئيس مجلس 
اإلدارة بالمناقشات التفصيلية بشأن اإلستراتيجيات، 

والميزانية السنوية العمومية، ومراجعة خطط 
التشغيل.  كما يجب على رئيس مجلس اإلدارة أن 

يؤدي دوراً قياديًا فعااًل، والعمل بالتعاون الوثيق مع 
الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومراجعة جداول أعمال 

وبرامج االجتماعات لكل لجنة مع رؤسائها.

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين:  4.3
يقوم أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بوضع 
مقترحات بشأن اإلستراتيجية وتطوير المقترحات 

المتعلقة بها، كما يقومون بدراسة أداء اإلدارة في 
تحقيق األهداف المتفق عليها ومراقبة اإلبالغ عن األداء، 

باإلضافة إلى مراجعة سالمة المعلومات والضوابط 
واألنظمة المالية وضمان قوة وسالمة هذه الضوابط 

كما يقوم أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 
بتحديد المستويات المناسبة ألجور وتعيينات المدراء 
التنفيذيين، وتقييم أداء الرئيس والمدراء التنفيذيين.

أمين سر المجلس:  5.3
تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة بمؤهالت 

جامعية وخبرات عملية ذات صلة. وتحكم الشروط 
المرجعية، والوصف الوظيفي مهام أمين سر 

المجلس، ويكون مسؤواًل عن إعداد موضوعات 
جداول أعمال االجتماعات لمجلس اإلدارة، تحرير محاضر 

اجتماعات المجلس، وإصدار ومتابعة قراراته وقرارات 
رئيسه، وتعميم هذه القرارات على الجهات ذات 

الصلة، وإعداد موضوعات جداول أعمال اللجان التابعة 
للمجلس، وتحرير محاضر اجتماعاتها، وتعميم ومتابعة 

القرارات الصادرة عنها. هذا باإلضافة إلى أرشفة 
وتنظيم وحفظ سجالت محاضر اجتماعات المجلس، 

والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان 
المنبثقة عنه والمراسالت ذات الصلة، باإلضافة إلى 

الحرص على التواصل وانسياب المعلومات بين 
المجلس واإلدارة التنفيذية والمساهمين.

قواعد سلوك مجلس اإلدارة:  6.3
يلتزم مجلس إدارة شركة بروة بأعلى مستويات 

النزاهة والسلوك التجاري و »بقواعد األخالق والسلوك 
المهني«، فضال عن تفاصيل الوصف الوظيفي 
المنصوص عليها في دليل وسياسات حوكمة 

الشركات لشركة بروة.

يعتبر مجلس اإلدارة هو الممثل لمصالح المساهمين 
في الشركة، حيث يجب على كافة األعضاء تطبيق 

قيم الشركة، وممارسة كافة تعامالتهم بصدق 
ونزاهة. كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن 

نية وبما يخدم مصلحة بروة والمساهمين، إضافة إلى 
تعزيز السلوك األخالقي.

ميثاق المجلس:  7.3
تم اإللتزام بالمادة ٤ من نظام حوكمة الشركات 

المدرج في سوق الدوحة لألوراق المالية واعتمد 
مجلس إدارة الشركة ميثاقا ألعضاء مجلس اإلدارة حدد 

فيه تفاصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات 

العضوية في مجالس الوضعالمنصبإسم عضو مجلس اإلدارة
إدارات شركات مدرجة

عدد األسهم المحجوزة 
لضمان العضوية في 

مجلس اإلدارة

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

2015/12/31

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

2014/12/31

٠٠35,٠1٩ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقلرئيس مجلس اإلدارة  )الديار القطرية(سعادة   السيد/ صالح بن غانم العلي

3٢5.٠٠٠ محررة3٢5.٠٠٠ محررة1٠٠.٠٠٠وقودغير تنفيذي، غير مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة  باإلنتخابالسيد/ محمدعبد العزيز آل سعد

٠٠٠ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقلعضو )الديار القطرية(السيد/ عيسى محمد لحدان المهندي

٠٠٠ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقلعضو )الديار القطرية(السيد/ خالد محمد إبراهيم السيد

شركة الخليج الدولية للخدمات غير تنفيذي، غيرمستقلعضو شركة المالحة القطرية )باإلنتخاب(الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني
٠٠٠+ المالحة

5.٠٠٠٠ محررة1٠٠.٠٠٠الميرةغير تنفيذي، مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ محمد إبراهيم السليطي

عضو  شركة العديد لإلستثمار العقاري السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 
)باإلنتخاب(

غير تنفيذي، غير 
٠٠٠ال يوجدمستقل 

أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2015:  2.3

أعضاء مجلس اإلدارة التي يجب أن يتقيد بها األعضاء 
تقيداً تامًا، وقد تم نشر هذا الميثاق على الموقع 

اإللكتروني للشركة.

اجتماعات المجلس:  8.3
يجتمع مجلس إدارة شركة بروة العقارية بناء على 

دعوة من رئيسه أو بناء على طلب يقدمه عضوان من 
أعضائه ويجب إرسال الدعوة لكل عضو من أعضاء 

المجلس قبل أسبوع على األقل من تاريخ االجتماع 
مع جدول أعمال االجتماع. يحتفظ أمين سر المجلس 

بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول 
أعمال االجتماعات.

عقد مجلس إدارة شركة بروة العقارية ستة )6( 
إجتماعات خالل العام ٢٠15م، تم من خاللها مناقشة 

مواضيع واستراتيجيات الشركة ومشاريعها.

لجان المجلس:  9.3
كل لجان المجلس بهدف مساعدة مجلس إدارة  تُشَّ

شركة بروة لإلشراف على سير الوظائف المهمة حيث 
توفرهذه اللجان طرًقا منظمة ومركزة لبلوغ أهداف 

الشركة وتناول المسائل بصورة مناسبة.

 أسست مجموعة بروة لجنة التدقيق ولجنة المكافآت 

بروة العقارية



ولجنة الترشيحات وفًقا لمقتضيات هيئة قطر 
لألسواق المالية. أما اللجنة التنفيذية للمجلس، فقد 

تم تأسيسها لتلعب دور هيئة استشارية يستعين 
المجلس بها. تلتزم لجان المجلس بالشروط 

المرجعية التفصيلية الخاصة بها، وتقدم تقاريًرا 
منتظمة إلى المجلس حول اإلجراءات التي تتخذها 

والمداوالت التي تُجريها. يعتمد المجلس اللجان 
والشروط المرجعية الخاصة بها كما يعتمد العضوية 

في هذه اللجان.

 بناء على قرار مجلس إدارة شركة بروة العقارية رقم 
٤٢ لسنة ٢٠11 بتاريخ 1٧ إبريل ٢٠11م بشأن تشكيل لجان 

مجلس اإلدارة، تمت الموافقة على تشكيل كل من 
لجنة التدقيق ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات 

واللجنة التنفيذية، وتم تحديد أعضاء كل لجنة.

أ- لجنة التدقيق:
تتألف لجنة التدقيق في شركة بروة العقارية من ثالثة 

أعضاء يرأسهم عضو مستقل، ويتمتعون بخبرات 
مالية في مجال التدقيق. تقوم لجنة التدقيق بمراقبة 

السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية 
والداخلية بصفة منتظمة. يُقدم قسم التدقيق 

الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق بما يكفل 
استقاللية هذه الضوابط الداخلية. كما توصي اللجنة 

بالمدققين الخارجيين إلى المجلس العتمادهم في 
اجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى إدارتهم.

اجتمعت لجنة التدقيق ٧ إجتماعات خالل العام ٢٠15 م.

أعضاء لجنة التدقيق للعام 2015:

 السيد/ محمد ابراهيم السليطي 
الرئيس - غير تنفيذي - مستقل

 السيد/ خالد محمد السيد 
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

 السيد/ ناصر علي الهاجري
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

لجنة الترشيحات: ب- 
تتألف لجنة الترشيحات في شركة بروة العقارية من 
ثالثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. تقع على 

عاتق لجنة الترشيحات مسؤولية وضع إجراءات تتسم 
بالشفافية لترشيح وتعيين أعضاء المجلس وتحديد 

مسؤولياتهم والتأكد من توافر المهارات المناسبة 
والتزامهم بالمواعيد. كما تتولى لجنة الترشيحات 

مهمة ممارسة اإلشراف على تقييم المجلس واإلدارة، 
واإلشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما 

في ذلك صياغة والتوصية بمبادئ وسياسات الحوكمة.

إجتمعت لجنة الترشيحات صفر اجتماعات خالل 
العام ٢٠15.

أعضاء لجنة الترشيحات للعام 2015:

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد
الرئيس - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ خالد محمد السيد 
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ ناصر علي الهاجري
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

جـ- لجنة المكافآت:
تتألف لجنة المكافآت في شركة بروة العقارية من 

ثالثة أعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين. تتمثل 
المهمة الرئيسية للجنة في تحديد سياسة المكافآت 

في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها 
الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

تتولى اللجنة أيضًا مراجعة هياكل أجور المسؤولين 
التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة في 

الشركات التابعة والكيانات ذات الصلة األخرى وفقًا 
لما تطلبه لجان المكافآت في هذه الكيانات أو ما 

يطلبه ممثلي بروة.

اجتمعت لجنة المكافآت اجتماعين )٢( خالل العام ٢٠15.

أعضاء لجنة المكافآت للعام 2015:

السيد/ عيسى محمد المهندي
الرئيس - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ خالد محمد السيد
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

د- اللجنة التنفيذية:
تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من 

ثالثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل 
المجلس لتأدية دور الهيئة االستشارية للمجلس 

ومراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية 

وهيكل رأسمال بروة وتقديم التوصيات إلى المجلس 
بأكمله. وتتداول هذه اللجنة بصورة تفصيلية األمور 

التي ال يتم مناقشتها بإسهاب في اجتماعات 
المجلس بأكمله.

اجتمعت اللجنة التنفيذية 6 إجتماعات خالل العام ٢٠15.

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام 2015:

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد
الرئيس - غير تنفيذي - غير مستقل

السيد/ عيسى محمد المهندي 
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني
عضو - غير تنفيذي - غير مستقل

4. سياسة المكافآت:
يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة 

المكافآت المنصوص عليها في النظام األساسي 
للشركة، وقانون الشركات التجارية الذي حدد في 

تعديله الصادر في العام ٢٠15 مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة بنسبة ال تزيد على )5%( من الربح الصافي بعد 

خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية. ويقوم 
المجلس بعرض مقترح مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا على الجمعية العامة 
للموافقة عليها. 

وبالرغم من أن النظام األساسي لشركة بروة العقارية 
ينظم سياسة الشركة لمكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة، حيث يخصص ما ال يزيد عن 1٠% من الربح الصافي 
بعد استنزال اإلستهالكات واإلحتياطيات والتوزيعات 

المقررة، فإن مجلس اإلدارة سيتبع تعديالت قانون 
الشركات ريثما يتم تعديل النظام األساسي ليتوافق 

مع متطلبات قانون الشركات الجديد.

5. نظام الرقابة الداخلية:
يعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل بشكل كامل عن نظام 
الرقابة الداخلية في الشركة، ويتمثل الغرض من هذا 

النظام بوضع معايير وأنظمة جديرة بالثقة تحتوي 
على وسائل الرقابة الداخلية ومن المقرر أن تكفل 

وسائل الرقابة هذه دقة ومصداقية حسابات وسجالت 
بروة، وسالمة تراخيص المعامالت وحماية أصول 

المجموعة. والغرض من نظام الرقابة الداخلية هو 

الكشف عن أية مخاطر تهدد وضع بروة أو االمتثال 
إلى اللوائح المنظمة وذلك من أجل وضع األمور في 

نصابها الصحيح.

وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي 
الذي يرفع تقارير متضمنة إجراءات تصحيحية مقترحة 
لكافة المشكالت التي رصدت أثناء عملية التدقيق، 

وقسم االلتزام الذي يتأكد من امتثال المجموعة 
مع جميع متطلبات الحوكمة والقوانين واألنظمة 

السائدة في دولة قطر، والعمل على تفادي المخاطر 
الناتجة عن عدم االلتزام بهذه القوانين. كما تقوم 

شركة بروة بمراقبة مسائل المخاطر التنظيمية وأّن 
األنشطة ذات الصلة تتم بطريقة آمنة وسليمة وبما 

يتسق مع اللوائح. أما لجنة التدقيق فتقوم بمراقبة 
السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية 

والضوابط الداخلية ونظام إدارة المخاطر الخاص ببروة 
بصفة منتظمة.

6. اإللتزام:
تلتزم شركة بروة العقارية بنظم الحوكمة المعمول 

بها في هيئة قطر لألسواق المالية، ونظام حوكمة 
الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، 

والنظم والقوانين واإلجراءات المطبقة في دولة قطر، 
وباإلجراءات والقوانين الدولية ذات الصلة لتأمين أعلى 

درجات االلتزام واالمتثال. وتم تطوير اللوائح والنظم 
الخاصة بالشركة، ونظام الحوكمة بما يضمن هذا 

اإللتزام. كما يتم تعديل هذه النظم بالتماشي مع آخر 
المستجدات والقوانين الجديدة في الدولة.
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7. المدققين الخارجيين:
قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة »برايس واتر 
هاوس كوبرز )PWC( » مدققًا خارجيًا لبروة لعام ٢٠15 

لتقديم خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في 
نهاية السنة.

ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة 
في اجتماعها بتاريخ ٢٠15/٠3/٢٩م على إعادة تعيين 

المدقق الخارجي )PWC( وتحديد أتعابه، وحيث أنه من 
المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص 
عليه في القانون رقم )3٠( لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم مهنة 

مراقبة الحسابات، وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات 
متصلة على األقل وهو مستقال عن الشركة وعن 

مجلس إدارتها، ولم تتجاوز مدة تعيينه كمراقب 
حسابات لشركة بروة خمس سنوات متواصلة.

8.  سياسة تضارب المصالح 
وتعامالت األشخاص الباطنيين:

صارمــة  سياســات  العقاريــة  بــروة  شــركة  اعتمــدت 
وتضــارب  الباطنييــن  األشــخاص  تعامــالت  تحكــم 
المصالــح الــذي قــد ينشــأ مــن جلــب أشــخاص منخرطيــن 
كمــدراء  للعمــل  المدنــي  والمجتمــع  التجــارة  فــي 
بــروة.  شــركة  فــي  وموظفيــن  تنفيذييــن  ومســؤولين 
السياســات  هــذه  بوضــع  بــروة  شــركة  قامــت  وقــد 
للكشــف عــن هــذه االمــور ولتفــادي فقــدان الموضوعية، 
يخــدم  بمــا  القــرار  أصحــاب  اســتقاللية  علــى  والحفــاظ 
وجميــع  الشــركة  أن  حيــث  المســاهمين،  مصلحــة 
أي  عــن  دوري  بشــكل  باإلفصــاح  يلتزمــون  موظفيهــا 
أي  مــع  أو  بينهــم  فيمــا  عمليــات  أو  مشــتركة  مصالــح 

بالشــركة. مباشــرة  عالقــة  لــه  آخــر  طــرف 

لرئيــس  يكــون  بــأال  العقاريــة  بــروة  شــركة  تلتــزم  كمــا 
مصلحــة  اإلدارة  مجلــس  عضــو  أو  إدارتهــا  مجلــس 
والمشــروعات،  العقــود،  فــي  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة 
حــال  وفــي  بتنفيذهــا.  بــروة  تلتــزم  التــي  والتعهــدات 
طــرح أيــة مســألة تتعلــق بتضــارب مصالــح أو أي صفقــة 
تجاريــة بيــن الشــركة وأحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي 
طــرف ذي عالقــة لــه بأعضــاء مجلــس إدارة شــركة بــروة 
خــالل اجتمــاع المجلــس، فإنــه يتــم مناقشــة الموضــوع 
لــه مطلقــًا  الــذي اليحــق  المعنــي  العضــو  فــي غيــاب 
المشــاركة فــي التصويــت علــى الصفقــة، وبــأي حــال 
أســاس  وعلــى  الســوق  ألســعار  وفقــًا  الصفقــة  تتــم 

مصلحــة  تخالــف  شــروطًا  تتضمــن  وال  بحــت،  تجــاري 
الشــركة.

لدواعــي الشــفافية، يتــم ســرد كافــة حصــص الملكيــة 
هــذا  فــي  بــروة  فــي  اإلدارة  مجلــس  بأعضــاء  الخاصــة 
التقريــر، باإلضافــة إلــى أي تغييــرات تطــرأ علــى ملكيــة 

اإلدارة. مجلــس  أعضــاء 

9. سياسة توزيع األرباح: 
سياســة  العامــة  الجمعيــة  إلــى  اإلدارة  مجلــس  يقــدم 
واضحــة تحكــم توزيــع األربــاح، ويتــم شــرح هــذه السياســة 
والمســاهمين  الشــركة  مصلحــة  خدمــة  مــن  انطالقــًا 
علــى حــد ســواء. كمــا يخضــع دفــع األربــاح لتوصيــة مــن 

المســاهمين. لموافقــة  وكذلــك  اإلدارة  مجلــس 

10. المساهمين: 
يحــرص مجلــس إدارة شــركة بــروة علــى ضمــان حقــوق 
القانــون  بموجــب  لهــم  الممنوحــة  المســاهمين 
األساســي  والنظــام  الشــركات  حوكمــة  ونظــام 
للشــركة. فقــد ضّمنــت الشــركة فــي نظامهــا األساســي 
سياســة  بهــا  الخــاص  الشــركة  حوكمــة  ونظــام 
تعزيــز  تضمــن  التــي  والمعاييــر  اإلرشــادات  فيهــا  تحــدد 
وذلــك  والمســاهمين  بــروة  بيــن  الفعالــة  العالقــات 
عــن  المســاهمين  مــع  شــفافة  اتصــال  قنــوات  بإقامــة 
ــالم  ــائل اإلع ــركة او وس ــي للش ــع اإللكترون ــق الموق طري
المختلفــة. كمــا ضمــن النظــام األساســي لشــركة بــروة 
حــق المســاهمين فــي الوصــول للمعلومــات ووثائــق 
الوقــت  فــي  بهــا  المتعلقــة  والمعلومــات  الشــركة 

منتظــم.  وبشــكل  المناســب 

وتعمــل شــركة بــروة علــى االلتــزام الدقيــق بمتطلبــات 
اإلفصــاح الــواردة فــي نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة، 
ــص  ــا يخ ــاهمين فيم ــع المس ــفافية م ــدأ الش ــية مب وترس
الطريقــة التــي تعمــل بهــا الشــركة، وتضــارب المصالــح 

ــاح. ــات اإلفص وعملي

إضافــة إلــى مــا ســبق، تختــص إدارة عالقــات المســاهمين 
لشــركة  واإللتــزام  القانونيــة  الشــؤون  إلدارة  التابعــة 
المســاهمين  العقاريــة باإلفصــاح والتواصــل مــع  بــروة 
نشــر  طريــق  عــن  وذلــك  اآلخريــن،  المصالــح  وأصحــاب 
أحــدث المعلومــات المتعلقــة بعالقــات المســتثمرين 
والتقاريــر  الصحفيــة  التصريحــات  ذلــك كافــة  فــي  بمــا 
الماليــة ذات الصلــة واألمــور المتعلقــة بمجلــس اإلدارة 

وشــؤون الحوكمــة واإلفصاحــات األخــرى بمــا يتفــق 
مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا، وذلــك لتعزيــز 
االســتثمار  مجتمــع  مــع  التعامــل  فــي  الشــفافية 

والمســاهمين.

11. األسهم ورأس المال: 
حدد النظام األساسي ملكية المؤسس )الديار 

القطرية( لنسبة ٤5 % من قيمة رأس المال المصرح 
به، حيث يمتلك المؤسس السهم الممتاز.أما 

بالنسبة لباقي أسهم رأس المال فال يتجاوز إجمالي 
األسهم المملوكة ألي مساهم آخر نسبة 5% من 

إجمالي أسهم الشركة. وبعد تملك بروة للشركة 
القطرية لالستثمارات العقارية ارتفع رأس المال 
المساهم في بروة إلى 3.٨٩1.٢٤6.3٧٠ ر.ق. ولم 

تؤثر هذه المعاملة على هيكل الملكية.

عالوة على ذلك، فقد كانت نسبة ٨٩% من إجمالي 
عدد األسهم في الشركة )شاملة نسبة أسهم 

المؤسس( في 13 ديسمبر ٢٠15 مملوكة من قبل 
مواطنين قطريين )من األفراد والشركات والكيانات 

الحكومية(، أما عن النسبة المتبقية البالغة 11% من 
إجمالي عدد األسهم فهي مملوكة لمستثمرين 

أجانب )شركات وأشخاص(.

12. عملية إعداد تقرير الحوكمة:
شــركة  فــي  وااللتــزام  القانونيــة  اإلدارة  تتولــى 
وذلــك  الشــركة،  حوكمــة  تقريــر  إعــداد  مهمــة  بــروة 
واإلدارة  اإلدارة،  مجلــس  ســر  أميــن  مــع  بالتنســيق 
والضروريــة  المطلوبــة  المعلومــات  لجمــع  العليــا 
إلعــداد التقريــر، ويتــم بعــد ذلــك تقديمــه إلــى الرئيــس 
إلــى  ثــم  ومــن  لمراجعتــه،  للمجموعــة  التنفيــذي 

العتمــاده. اإلدارة  مجلــس  رئيــس 

بروة العقارية



13. إلتزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة الصادر من قبل هيئة قطر لألسواق المالية:

 
محددة في ميثاق المجلس)*(

  
ملتزم

  يتولى المجلس إدارة الشركة بشكل فعال ويكون مسؤواًل 
مسؤولية جماعية عن اإلشراف على إدارة الشركة بالطريقة 

المناسبة.
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المادة )5(:        
مهمة المجلس 

ومسؤولياته 

 محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة )*( 

راجع الفقرة )3( من هذا التقرير

  
ملتزم

باإلضافة إلى مهام المجلس ومسؤولياته المنصوص عليها 
في ميثاق مجلس إدارة الشركة، يتولى المجلس المهام 

التالية:         

٢-5

 
 محددة في ميثاق المجلس ونظام  الحوكمة )*(

CGP3 – Management Supervision

CGP4 – Succession Planning

CGP5 – Strategy and Business Planning

  

ملتزم

الموافقة على األهداف االستراتيجية للشركة، تعيين المدراء، 
تحديد مكافآتهم وكيفية استبدالهم ومراجعة أداء اإلدارة 

 Succession( وضمان وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة
.)planning
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تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

 

مدرج في دليل حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية 
في قسم مسؤوليات وواجبات المجلس)*(

ملتزم  على المجلس التأكد من التزام الشركات المدرجة بالسوق 
الرئيسية بالمبادئ المنصوص عليها بهذا النظام.
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 المادة )3(: 
وجوب التزام 

الشركة بمبادئ 
الحوكمة

ملتزم    على المجلس أن يراجع ويحدث تطبيقات الحوكمة التي 
يعتمدها وأن يراجعها بصورة منتظمة.

٢-3

   

ملتزم

على المجلس أن يراجع ويطور باستمرار، قواعد السلوك 
المهني التي تجسد قيم الشركة والسياسات واإلجراءات 

الداخلية األخرى التي يجب على أعضاء مجلس اإلدارة 
وموظفي ومستشاري الشركة االلتزام بها ) يجوز أن 

تتضمن قواعد السلوك المهني هذه على سبيل الذكر ال 
الحصر ميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق لجنة التدقيق وأنظمة 

الشركة وسياسة تعامالت األطراف ذات العالقة وقواعد 
تداول األشخاص الباطنيين(، وعلى المجلس مراجعة مبادئ 
السلوك المهني بصورة دورية بغية أن يضمن أنها تعكس 

أفضل الممارسات وتلبي حاجات الشركة.
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تم اعتماد ميثاق المجلس من قبل مجلس اإلدارة وتم  
نشره على الموقع اإللكتروني للشركة وأصبح متاحًا 

للعامة )*(

  

ملتزم

على المجلس أن يعتمد ميثاقا لمجلسه يحدد الميثاق 
بالتفصيل مهام المجلس ومسؤولياته وواجبات أعضاءه 

التي يجب أن يتقيدوا بها تقيداً تامًا ويجب أن يصاغ 
الميثاق المذكور وفقا ألحكام هذا النظام وطبقًا للنموذج 

اإلسترشادي المرفق بهذا النظام وأن يؤخذ بعين االعتبار عند 
مراجعة الميثاق إلى التعديالت التي يمكن أن تجريها الهيئة 

من وقت ألخر ويجب نشر ميثاق مجلس اإلدارة على موقع 
الشركة اإللكتروني وجعله متوافرا للجمهور.

٤

 المادة )4(: 
ميثاق المجلس

11   تقرير الحوكمة السنوي ٢٠١5 



 
راجع الفقرة )3,3( من هذا التقرير وميثاق المجلس )*(

  

ملتزم

يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل عن حسن سير عمل 
مجلس اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما في ذلك حصول 
أعضاء مجلس اإلدارة على المعلومات الكاملة والصحيحة 

في الوقت المناسب.
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 المادة )8(: 
واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا في أي من لجان  
المجلس 

مدرجة في دليل ومهام اللجان والشروط المرجعية 
للجان مجلس اإلدارة )*(

  

ملتزم

ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يكون عضوا في أي لجنة من 
لجان المجلس المنصوص عنها في هذا النظام.

٨-٢

 
 

 
 

تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة، فضال عن 
تلك التي ينص عليها ميثاق المجلس، على سبيل الذكر ال 

الحصر، مايلي:
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تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

 
 محددة في ميثاق المجلس ونظام  الحوكمة )*(

  

ملتزم

التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واللوائح ذات الصلة 
وبالعقد التأسيسي للشركة وبنظامها األساسي كما يتحمل 

المجلس مسؤولية حماية الشركة من األعمال والممارسات 
غير القانونية أو التعسفية أو غير المناسبة.
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المادة )5(:        
مهمة المجلس 

ومسؤولياته
لدى جميع اللجان الخاصة دليل تفويضات وصالحيات  

معتمد من مجلس اإلدارة )*(

راجع الفقرة )3,٩( من هذا التقرير

  

ملتزم

يحق للمجلس تفويض بعض صالحياته إلى لجان خاصة في 
الشركة وتشكيل تلك اللجان خاصة بهدف إجراء عمليات 

محددة، وتمارس عملها وفقا لتعليمات خطية وواضحة تتعلق 
بطبيعة المهمة وفي جميع األحوال، يبقى المجلس مسؤوال 

عن جميع الصالحيات أو السلطات التي فوضها وعن أعمال 
تلك اللجان.
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محددة في ميثاق المجلس ونظام  الحوكمة )*( 

راجع الفقرة )3,3( من هذا التقرير

  

ملتزم

يمثل مجلس اإلدارة كافة المساهمين، وعليه بذل العناية 
الالزمة في إدارة الشركة والتقيد بالسلطة المؤسسية كما 
هي محددة في القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا 

النظام وميثاق المجلس.
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 المادة )6(: 
واجبات أعضاء 

مجلس اإلدارة 
االئتمانية 

 
محددة في ميثاق المجلس ونظام الحوكمة )*(

راجع الفقرة )3,6( من هذا التقرير

  
ملتزم

يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل دائما على أساس 
معلومات واضحة وبحسن نية وبالعناية واالهتمام الالزمين 

ولمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
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ملتزم    يجب على أعضاء مجلس اإلدارة العمل بفاعلية لاللتزام 
بمسؤولياتهم تجاه الشركة.
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رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة السيد/ صالح بن  
غانم العلي، والرئيس التنفيذي السيد/ سلمان محمد  

الحسن المهندي 

  
ملتزم

ال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة ومنصب 
الرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي أخر في الشركة.

1-٧
 المادة )7(: 

فصل منصبي 
رئيس مجلس 

اإلدارة والرئيس 
التنفيذي

يحدد جدول الصالحيات السلطات المخولة لكل من  
المناصب اإلدارية بحيث لم يتم حصر السلطة في يد 

شخص واحد

  
ملتزم

في جميع األحوال، يجب أال يكون لشخص واحدة في الشركة 
سلطة مطلقة التخاذ القرارات.

٧-٢

بروة العقارية



يتكون مجلس إدارة 
شركة بروة من أعضاء 

مستقلين وغير 
مستقلين وأعضاء 

غير تنفيذيين، لكنه ال 
يضم أعضاء تنفيذيين

يضمن النظام األساسي للشركة ونظام  حوكمة 
الشركات لشركة بروة هذا األمر، كما أن توزيع األعضاء 

بين منتخبين ومعينين من قبل صاحب السهم الممتاز 
يضمن عدم تحكم فرد واحد أو مجموعة صغيرة من 

األشخاص في قرارات المجلس. 

غير ملتزم  يحدد تشكيل المجلس في نظام الشركة األساسي ويجب 
أن يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين وأعضاء غير تنفيذيين 
وأعضاء مستقلين وذلك بهدف ضمان عدم تحكم شخص 
واحد أو مجموعة صغيرة من األشخاص في قرارات المجلس.

1-٩

 المادة )9(: 
تشكيل مجلس 

 ال يوجد عدد أعضاء اإلدارة
مستقلين كفاية في 

المجلس. يوجد عضو 
واحد فقط مستقل 

في المجلس

يتألف مجلس إدارة بروة من عضو واحد )1( مستقل 
وستة )6( أعضاء غير مستقلين. جميع أعضاء المجلس 

السبعة )٧( هم غير تنفيذيين 

راجع الفقرة )3,٢( من هذا التقرير

يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاء  غير ملتزم 
مستقلين ويجب أن تكون أكثرية األعضاء أعضاء غير 

تنفيذيين.

٩-٢

تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

من ضمن واجبات رئيس المجلس المفصلة في  
الشروط المرجعية للمجلس )*(

ملتزم   التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل األساسية 
بشكل فعال وفي الوقت المناسب.

.1

 المادة )8(: 
واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

يقوم رئيس المجلس بالموافقة على جدول األعمال  
قبل كل إجتماع

راجع الفقرة )3,3( من هذا التقرير

من ضمن واجبات رئيس المجلس المفصلة في 
الشروط المرجعية للمجلس )*(

  

ملتزم

الموافقة على جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات 
مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أي 

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة؛ ويجوز أن يفوض الرئيس هذه 
المهمة إلى عضو في المجلس غير أن الرئيس يبقى مسؤواًل 

عن أفعال قيام العضو المفوض بهذه المهمة.

٢

 
 راجع الفقرة )3,3( من هذا التقرير

  
ملتزم

تشجيع جميع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل كلي 
وفعال في تصريف شؤون المجلس لضمان قيام المجلس 

بما فيه مصلحة الشركة؛

.3

تقوم إدارة عالقات المساهمين بنقل آراء المساهمين  
إلى الرئيس الذي يقوم بإيصالها إلى المجلس. راجع 

الفقرة )1٠( من هذا التقرير

محددة في نظام الحوكمة )*(

CGP14 – Shareholder Relations

  

ملتزم

ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين 
وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

.٤

يقوم الرئيس بالتشجيع على المشاركة الفعالة من  
جميع أعضاء المجلس 

راجع الفقرة )3,3( من هذا التقرير

  
ملتزم

إفساح المجال ألعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة 
خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العالقات البناءة بين 

أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين.

.5

يتم إجراء تقييم سنوي للمجلس بحسب اآللية المتبعة  
والموثقة في نظام الحوكمة للشركة )*(

راجع الفقرة )٢,٩ ت( من هذا التقرير

  

ملتزم

ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء المجلس. .6
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تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

مرفق السيرة الذاتية ألعضاء المجلس  ملتزم  

 يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مؤهال ويتمتع بقدر كاف 
من المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة لتأدية مهامه بصورة فعالة 

لما فيه مصلحة الشركة، كما يتعين عليه تخصيص الوقت 
الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة 

الشركة وأهدافها وغاياتها.

3-٩

 المادة )9(: 
تشكيل مجلس 

اإلدارة
يتم اإللتزام بتعريف العضو المستقل بحسب تعريف 

الهيئة ملتزم
يجب على المرشح لمنصب عضو مجلس اإلدارة المستقل 

أن التزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد األسهم 
المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة الشركة.

٩-٤

تتضمن واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على      
سبيل المثال ال الحصر، مايلي:

1-1٠

 المادة )10(: 
أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 
التنفيذيين 

 

راجع الفقرة )3,٤( و )3,٩( من هذا التقرير

 

محددة في نظام الحوكمة والشروط المرجعية للجان 
مجلس اإلدارة )*(

CGP1 – Board Roles and Responsibilities

ملتزم  
المشاركة في اجتماعات مجلس اإلدارة وإعطاء رأي مستقل 

حول المسائل االستراتيجية والسياسة واألداء والمساءلة 
والموارد والتعيينات األساسية ومعايير العمل

1-1-1٠

ملتزم     ضمان إعطاء األولوية لمصالح الشركة والمساهمين في 
حال حصول أي تضارب للمصالح

٢-1-1٠

ملتزم    المشاركة في لجنة التدقيق في الشركة 3-1-1٠

ملتزم   
مراقبة أداء الشركة في تحقيق غاياتها وأهدافها المتفق عليها 

ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية 
ونصف السنوية والربعي

٤-1-1٠

ملتزم    اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة 
الشركة لإلشراف على تطبيقها بشكل يتوافق وتلك القواعد

5-1-1٠

ملتزم   

إتاحة مهاراتهم وخبراتهم واختصاصاتهم المتنوعة 
ومؤهالتهم لمجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة من خالل 
حضورهم المنتظم الجتماعات المجلس ومشاركتهم 

الفعالة في الجمعيات العمومية وفهمهم ألراء المساهمين 
بشكل متوازن وعادل.

6-1-1٠

ملتزم   
 يجوز ألكثرية أعضاء المجلس غير التنفيذيين طلب رأي 

مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة، فيما يتعلق بأي 
مسألة تخص الشركة.

٢-1٠

بروة العقارية



تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

مدرجة في دليل ومهام اللجان والشروط المرجعية  
 للجان مجلس اإلدارة )*( 

كما تم عقد عدد 6 إجتماعات خالل العام ٢٠15

راجع الفقرة )3,٨( من هذا التقرير

  

ملتزم

يجب أن يعقد المجلس اجتماعات بشكل منتظم بما 
يؤمن القيام بمهام المجلس بصورة فعالة، ويجب أن يعقد 

المجلس ستة اجتماعات في السنة الواحدة على األقل وما 
اليقل عن اجتماع واحد كل شهرين.

1-11

 المادة )11(: 
اجتماعات 

المجلس 
راجع الفقرة )3,٨( من هذا التقرير 

محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس )*(

CGP1 – Board Roles and Responsibilities

  

ملتزم

يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو بناء على طلب 
يقدمه عضوان من أعضائه ويجب إرسال الدعوة الجتماع 

المجلس لكل عضو من أعضاء المجلس قبل أسبوع على 
األقل من تاريخ االجتماع مع جدول أعمال االجتماع، علما أنه 

يحق لكل عضو في مجلس اإلدارة إضافة أي بند على جدول 
األعمال.

٢-11

 

راجع الفقرة )3,5( من هذا التقرير

محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس 
للشركات والشروط المرجعية للجان مجلس اإلدارة، 

وواجبات أمين سر المجلس )*(

CGP1 – Board Roles and Responsibilities

  

ملتزم

يعين المجلس أمين سر للمجلس يتولى تدوين محاضر 
اجتماعاته وقراراته في سجل خاص مرقم بصورة مسلسلة 

وبيان األعضاء الحاضرين وأي تحفظات يبدونها كما يتولى 
حفظ جميع محاضر اجتماعات المجلس وسجالته ودفاتره 

والتقارير التي ترفع من المجلس وإليه، ويجب على أمين سر 
المجلس وتحت إشراف الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع 
أوراق عمل االجتماع والوثائق والمعلومات وجدول األعمال 

والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس وبين المجلس وأصحاب 
المصالح األخرين بالشركة بما فيهم المساهمين واإلدارة 

والموظفين.

1-1٢

 المادة )12(: 
أمين سر 

المجلس 

   

ملتزم

على أمين سر المجلس أن يتأكد من أن أعضاء المجلس 
يمكنهم الوصول بشكل كامل وسريع إلى كل محاضر 

اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق والسجالت 
المتعلقة بالشركة.

٢-1٢

ملتزم    يجب أن يتمكن جيمع أعضاء مجلس اإلدارة من االستفادة من 
خدمات أمين سر المجلس ومشورته.

3-1٢

ملتزم    ال يجوز تعيين أمين سر المجلس أو فصله إال بموجب قرار صادر 
عن مجلس اإلدارة.

٤-1٢

أمين سر مجلس شركة بروة هو حامل لشهادة جامعية  
وذي خبرة كبيرة في مجال الشركات المدرجة

راجع الملحق )1( من هذا التقرير

  

ملتزم

يفضل أن يكون أمين سر المجلس عضواً في هيئة محاسبين 
محترفين معترف بها أو عضوا في هيئة أمناء سر شركات 

معتمده )chartered( معترف بها أو محاميا أو يحمل شهادة 
من جامعة معترف بها، أو مايعادلها؛ وأن تكون له خبره ثالث 

سنوات على األقل في تولي شؤون شركة عامة مدرجة 
اسهمها في السوق.

5-1٢
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تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

 
تعتمد شركة بروة سياسات واضحة تحكم العمليات 
مع األطراف ذات العالقة. كما وقام موظفي الشركة 
بتوقيع نموذج إفصاح عن أي تضارب للمصالح بينهم 

وبين الشركة

راجع الفقرة )٨( من هذا التقرير

  

ملتزم

على الشركة أن تعتمد وتعلن عن قواعدها وإجراءاتها العامة 
والتي تتعلق بإبرام الشركة ألية صفقة تجارية مع طرف أو 

أطراف ذي عالقة )وهوما يعرف بسياسة الشركة العامة 
فيما يتعلق باألطراف ذات العالقة(. وفي جميع األحوال، ال 

يجوز للشركة إبرام أية صفقة تجارية مع طرف ذي عالقة إال 
مع المراعاة التامة لسياسة الشركة المتعلقة باألطراف ذات 

العالقة ويجب أن تضمن تلك السياسة مبادئ الشفافية 
واإلنصاف واإلفصاح، وأن تتطلب الموافقة على أية صفقة مع 

طرف ذي عالقة من قبل الجمعية العامة للشركة.

1-13

 المادة )13(: 
تضارب 

المصالح 
وتعامالت 
األشخاص 
الباطنيين 

راجع الفقرة )٨( من هذا التقرير 

محددة في نظام الحوكمة للشركة والشروط 
المرجعية للجان مجلس اإلدارة )*(

CGP7 – Conflict of Interest

CGP8 – Related Party

CGP10 – Insider Trading

  

ملتزم

في حال طرح أية مسألة تتعلق بتضارب مصالح أو أي صفقة 
تجارية بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو أي طرف ذي 

عالقة له بأعضاء مجلس اإلدارة، خالل اجتماع المجلس، فإنه 
يجب مناقشة الموضوع في غياب العضو المعنى الذي اليحق 

له مطلقا المشاركة في التصويت على الصفقة، وبأي حال 
يجب أن تتم الصفقة وفقا ألسعار السوق وعلى أساس تجاري 

بحت، ويجب أن ال تتضمن شروطا تخالف مصلحة الشركة. 

٢-13

 
ال يوجد أي تضارب للمصالح

  
ملتزم

وفي جميع األحوال، يجب اإلفصاح عن هذه الصفقات في 
التقرير السنوي للشركة ويجب أن يشار إليها بالتحديد في 

الجمعية العامة التي تلي هذه الصفقات التجارية.

3-13

راجع الفقرة )٨( من هذا التقرير 

محددة في نظام الحوكمة للشركة والشروط 
المرجعية للجان مجلس اإلدارة )*(

CGP10 – Insider Trading

  

ملتزم

يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء المجلس في أسهم 
الشركة وبأوراقها المالية األخرى ويجب أن تعتمد الشركة 

قواعد وإجراءات واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس اإلدارة 
والموظفين في أسهم الشركة.

٤-13

محددة في نظام الحوكمة وفي ميثاق المجلس )*( 

CGP1 – Board Roles and Responsibilities

  

ملتزم

يجب أن توفر الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة كافة المعلومات 
والبيانات والسجالت الخاصة بالشركة بما يمكنهم القيام 

بأعمالهم واإللمام بكافة الجوانب المتعلقة بالعمل ويجب 
على اإلدارة التنفيذية للشركة تزويد المجلس ولجانه بجميع 

الوثائق والمعلومات المطلوبة. 

1-1٤

 المادة )14(: 
مهمات 

المجلس 
وواجباته األخرى 

مدرجة في نظام الحوكمة للشركات والشروط  
المرجعية للجان مجلس اإلدارة )*(

  
ملتزم

على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور أعضاء لجان 
التعيينات والمكافآت والتدقيق وممثلين عن المدققين 

الخارجيين، اجتماع الجمعية العمومية. 

٢-1٤

 
معتمد البرنامج التعريفي التالي: برنامج توجيهي /

إعدادي ألعضاء مجلس اإلدارة حول حوكمة الشركات 

  

ملتزم

على المجلس أن يضع برنامج تدريبي ألعضاء مجلس 
اإلدارة المنضمين حديثا لضمان تمتع أعضاء المجلس عند 

انتخابهم بفهم مناسب لسير عمل الشركة وعملياتها، 
وإدراكهم لمسؤولياتهم تمام اإلدراك. 

3-1٤

بروة العقارية



تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

 معتمد البرامج التدريبية التالية: 
أفضل الممارسات لحوكمة الشركات، وسياسات 

الحوكمة التابعة لسوق قطر لألوراق المالية و إطار عمل 
الحوكمة الخاص بشركة بروة

  

ملتزم

على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك الجيد لدورهم وواجباتهم 
وأن يثقفوا أنفسهم في المسائل المالية والتجارية 

والصناعية وفي عمليات الشركة وعملها، ولهذه الغاية، يجب 
على المجلس اعتماد أو إتباع دورات تدريبية مناسبة ورسمية 

تهدف إلى تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة ومعرفتهم. 

٤-1٤

 المادة )14(: 
مهمات 

المجلس 
وواجباته األخرى

تقوم لجنة التدقيق بالتحقق من أي أمور عدم التزام  
بالحوكمة وتقديم توصيات إلى المجلس بطريقة 
تسويتها حسب ما هو معمول به. كما تعمل إدارة 

اإللتزام في الشركة بإبقاء المجلس واإلدارة على إطالع 
بآخر التطورات في مجال الحوكمة

  

ملتزم

على مجلس اإلدارة أن يبقى أعضاءه على الدوام مطلعين 
على التطورات في مجال الحوكمة وأفضل الممارسات في 

هذا الخصوص، ويجوز للمجلس تفويض ذلك إلى لجنة 
التدقيق أو لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها مناسبة. 

5-1٤

 
مدرجة في النظام األساسي للشركة مادة 35 منه )*(

  
ملتزم

أن يتضمن نظام الشركة األساسي إجراءات واضحة إلقالة 
أعضاء مجلس اإلدارة في حالة تغيبهم عن اجتماعات 

المجلس.

6-1٤

قام مجلس اإلدارة بإنشاء اللجان التالية، وإعتمد ميثاقًا  
لكل منها: لجنة التدقيق، لجنة المكافآت، لجنة الترشيح، 

واللجنة التنفيذية 

مراجعة الفقرة )3,٩( من هذا التقرير

  

ملتزم

يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا إنشاء لجان مخصصة تابعة 
له لإلشراف على سير الوظائف المهمة، وعند البت في شأن 

اللجان التي سيقع عليها اإلختيار، يأخذ مجلس اإلدارة اللجان 
المذكوره في هذا النظام بعين االعتبار.

15

 المادة )15(: 
لجان مجلس 

اإلدارة

المادة ٢6 من النظام األساسي تحكم عملية وشروط  
التعيين والترشيح )*(

ملتزم   يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة وفقا 
إلجراءات رسمية وصارمة وشفافة.

1-16

 المادة )16(: 
تعيين أعضاء 

مجلس 
اإلدارة - لجنة 

الترشيحات

ال يوجد عدد أعضاء 
مستقلين كفاية في 

المجلس إلنشاء لجنة 
ترشيحات مؤلفة من 

أعضاء مستقلين.

يوجد عضو واحد فقط 
مستقل في المجلس 

قام المجلس بإنشاء لجنة ترشيحات، وإعتمد الميثاق 
الخاص بها، وحدد مهامها وأعضائها

جميع أعضاء اللجنة غير مستقلين

مراجعة الفقرة )3,٩ ب( من هذا التقرير 

غير ملتزم  ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها 
عضو مستقل من أعضاء المجلس وتتألف من أعضاء 

مستقلين من أعضاء المجلس يقترحون تعيين أعضاء 
المجلس وإعادة ترشيحهم لالنتخاب بواسطة الجمعية 

العامة )إلزالة االلتباس، ال يعني الترشيح بواسطة اللجنة 
حرمان أي مساهم في الشركة من حقه في أن يرشح أو 

يترشح(.

٢-16

 

محددة في الشروط المرجعية للمجلس - مؤهالت 
األعضاء )*(

  

ملتزم

يجب أن تأخذ الترشيحات بعين االعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة 
المرشحين على إعطاء الوقت الكافي للقيام بواجباتهم 
كأعضاء في المجلس باإلضافة إلى مهاراتهم ومعرفتهم 

وخبرتهم ومؤهالتهم المهنية والتقنية واألكاديمية 
وشخصيتهم ويمكن أن ترتكز على” المبادئ اإلرشادية 

المناسبة لترشيح أعضاء مجلس اإلدارة” المرفقة بهذا النظام 
والتي قد تعدلها الهيئة من وقت ألخر.

3-16
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تم إعتماد الشروط المرجعية للجنة الترشيحات من قبل  
مجلس اإلدارة )*(

ملتزم   يتعين على لجنة الترشيحات عند تشكيلها، اعتماد ونشر 
إطارعملها بشكل يبين سلطتها ودورها. 

٤-16

 المادة )16(: 
تعيين أعضاء 

مجلس 
اإلدارة - لجنة 

الترشيحات

تقوم لجنة الترشيحات بإجراء تقييم ذاتي سنوي  
للمجلس، بحسب اآللية المعتمدة في نظام الحوكمة 

للشركة، والنماذج المختصة.

  
ملتزم

كما يجب أن يتضمن دور لجنة الترشيحات إجراء تقييم ذاتي 
سنوي ألداء المجلس.

5-16

 
 

ال ينطبق  
 

على المصارف وغيرها من الشركات مراعاة أي شروط أو 
متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب أو تعيين أعضاء مجلس 

اإلدارة صادرة من مصرف قطر المركزي أو أية سلطة أخرى.

6-16

 ال يوجد عدد أعضاء 
مستقلين كفاية 

في المجلس إلنشاء 
لجنة مكافآت مؤلفة 
من أعضاء غالبيتهم 

مستقلين.

يوجد عضو واحد فقط 
مستقل في المجلس

تتألف لجنة المكافآت من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين 
وغير مستقلين

مراجعة الفقرة )3,٩ ت( من هذا التقرير

غير ملتزم 

 

على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة مكافآت تتألف من ثالثة 
أعضاء على األقل غير تنفيذيين يكون غالبيتهم من 

المستقلين.

1-1٧

 المادة )17(: 
مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة - 
لجنة المكافآت 

إعتمد مجلس إدارة الشركة ميثاق الشروط المرجعية  
للجنة المكافآت )*(

ملتزم   يتعين على لجنة المكافآت عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار 
عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها األساسية. 

٢-1٧

يتضمن ميثاق لجنة المكافآت دورها في تحديد  
المكافآت، ويحدد نظام الحوكمة في الشركة اآللية 

واإلرشادات الموجهة لهذة العملية )*(

مراجعة الفقرة )3,٩ ب( من هذا التقرير

  

ملتزم

يجب أن يتضمن دور لجنة المكافآت األساسي تحديد سياسة 
المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافآة التي يتقاضاها 

الرئيس وكل أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

3-1٧

تم اإلفصاح في التقرير السنوي للعام ٢٠15 

مراجعة الفقرة )٤( من هذا التقرير

  
ملتزم

يجب اإلفصاح عن سياسة ومبادئ المكافآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة في التقرير السنوي للشركة.

٤-1٧

يتضمن ميثاق لجنة المكافآت دورها في تحديد  
المكافآت )*(

مراجعة الفقرة )3,٩ ت( من هذا التقرير

  

ملتزم

يجب أن تأخذ لجنة المكافآت بعين االعتبار مسؤوليات ونطاق 
مهام أعضاء المجلس وأعضاء اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك 

أداء الشركة ويجوز أن تتضمن المكافآت قسما ثابتا وقسما 
مرتبطا باألداء، وتجدر اإلشارة إلى أن القسم المرتبط باألداء 

يجب أن يرتكز على أداء الشركة على المدى الطويل.

5-1٧

بروة العقارية
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تتألف اللجنة من رئيس مستقل، وعضوين غير 
مستقلين

مراجعة الفقرة )3,٩ أ( من هذا التقرير

 

ملتزم

على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء 
على األقل، ويجب أن يكون غالبيتهم أعضاء مستقلين، 

ويجب أن تتضمن لجنة التدقيق عضوا واحدا على األقل يتمتع 
بخبرة مالية في مجال التدقيق، وفي حالة كان عدد أعضاء 

المجلس المستقلين المتوفرين غير كاف لتشكيل عضوية 
لجنة التدقيق، يجوز للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة من 

غير األعضاء المستقلين على أن يكون رئيس اللجنة مستقال. 

1-1٨

 المادة )18(: 
لجنة التدقيق 

 محددة في الشروط المرجعية للمجلس -مؤهالت  
األعضاء )*(

  
ملتزم

وفي جميع األحوال ال يجوز ألي شخص يعمل حاليا أو كان 
يعمل في السابق لدى المدققين الخارجيين للشركة خالل 

السنتين الماضيتين، أن يكون عضوا في لجنة التدقيق. 

٢-1٨

محددة في الشروط المرجعية للجان المجلس)*(  ملتزم   يجوز للجنة التدقيق أن تستشير على نفقة الشركة أي خبير أو 
مستشار مستقل. 

3-1٨

 
إجتمعت لجنة التدقيق عدد ٧ إجتماعات خالل سنة ٢٠15 

  
ملتزم

على لجنة التدقيق أن تجتمع عند االقتضاء وبصورة منتظمة 
على األقل كل ثالثة أشهر كما عليها تدوين محاضر 

اجتماعاتها. 

٤-1٨

 

لم يكن هناك أي تعارض بين التوصيات والقرارات

  

ملتزم

في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق 
وقرارات مجلس اإلدارة، بما في ذلك، عندما يرفض المجلس 
إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بالمدقق الخارجي، يتعين 

على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة، بيانا يفصل بوضوح 
هذه التوصيات والسبب أو األسباب وراء قرار مجلس اإلدارة 

عدم التقيد بها.

5-1٨

 

إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق وشروط مرجعية للجنة 
التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما 

حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وآلية 
تعيين المدققين الخارجيين )*(.

مراجعة الفقرة )3,٩ أ( من هذا التقرير

  

ملتزم

يتعين على لجنة التدقيق عند تشكيلها، اعتماد ونشر إطار 
عملها بشكل يبين دورها ومسؤولياتها األساسية على شكل 

ميثاق للجنة التدقيق، وتتضمن هذه المسؤوليات بصورة 
خاصة ما يلي: 

6-1٨

   

ملتزم

اعتماد سياسة للتعاقد مع المدققين الخارجيين؛ على أن ترفع 
إلى مجلس اإلدارة جميع المسائل التي تتطلب برأي اللجنة 

اتخاذ تدابير معينة وإعطاء توصيات حول التدابير أو الخطوات 
الواجب اتخاذها؛ 

أ

   
ملتزم

اإلشراف على متابعة استقالل المدققين الخارجيين 
وموضعيتهم ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق وفعاليته 

ونطاقه وفقا لمعايير التدقيق الدولية إلعداد التقارير المالية، 

ب

   
ملتزم

اإلشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية 
والنصف سنوية والربعية، ومراجعة تلك البيانات والتقارير؛ 

وفي هذا الصدد التركيز بصورة خاصة على: 

ج

   
ملتزم

  أي تغييرات في السياسات و التطبيقات/ الممارسات 
المتعلقة بالمحاسبة؛ 

1
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إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق وشروط مرجعية للجنة 
التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما 

حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وآلية 
تعيين المدققين الخارجيين )*(.

مراجعة الفقرة )3,٩ أ( من هذا التقرير

ملتزم   النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية بواسطة اإلدارة التنفيذية 
العليا؛ 

٢

 المادة )18(: 
لجنة التدقيق

ملتزم    التعديالت األساسية الناتجة عن التدقيق؛  3

ملتزم    استمرار الشركة في الوجود ومواصلة النشاط بنجاح؛  ٤

ملتزم    التقيد بمعايير المحاسبة حيث تضعها الهيئة؛ 5

ملتزم    6  التقيد بقواعد اإلدراج في السوق.

ملتزم      التقيد بقواعد اإلفصاح والمتطلبات األخرى المتعلقة بإعداد 
التقارير المالية.

٧

   
ملتزم

التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا والمدير 
المالي في الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، واالجتماع 

بالمدققين الخارجيين مرة واحدة في السنة على األقل؛

د

   

ملتزم

دراسة أي مسائل مهمة وغير عادية تتضمنها أو سوف 
تتضمنها التقارير المالية والحسابات والبحث بدقة بأي 

مسائل يثيرها المدير المالي في الشركة أو الشخص الذي 
يتولى مهامه أو مسؤول االمتثال في الشركة أو المدققون 

الخارجيون؛

ه

ملتزم    مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر؛ و

ملتزم    مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع اإلدارة وضمان أداء اإلدارة 
واجباتها نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال؛ 

ز

   
ملتزم

النظر في نتائج التحقيقات األساسية في مسائل الرقابة 
الداخلية الموكلة إليها من مجلس اإلدارة أو المنفذه بمبادرة 

من اللجنة وبموافقة المجلس.

ح

   
ملتزم

ضمان التنسيق بين المدققين الداخليين والمدقق الخارجي 
وتوفر الموارد الضرورية والتحقق من فعالية هيئة الرقابة 

الداخلية واإلشراف عليها؛

ط

ملتزم    مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة؛ ي

   

ملتزم

مراجعة خطاب تعيين المدقق الخارجي وخطة عمله وأي 
استفسارات مهمة يطلبها من اإلدارة العليا في الشركة 

وتتعلق بسجالت المحاسبة والحسابات المالية أو أنظمة 
الرقابة وكذلك ردود اإلدارة التنفيذية؛ و 

ك

   
ملتزم

تأمين الرد السريع لمجلس اإلدارة على االستفسارات 
والمسائل التي تتضمنها رسائل المدققين الخارجيين أو 

تقاريرهم؛ 

ل

بروة العقارية
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يحتوي نظام حوكمة الشركات لشركة بروة على 

سياسة اإلبالغ عن المخالفات التي تحكم هذه العملية 
وتتضمن حماية المبلغ من أي رد فعل سلبي أو أي ضرر)*(

ملتزم  

وضع قواعد يتمكن من خاللها العاملون بالشركة أن يبلغوا 
بسرية شكوكهم حول أي مسائل يحتمل أن تثير الريبة في 

التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل أخرى 
وضمان وجود الترتيبات المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق 

مستقل وعادل حول هذه المسائل مع ضمان منح العامل 
السرية والحماية من أي رد فعل سلبي أو ضرر، واقتراح تلك 

القواعد على مجلس اإلدارة العتمادها؛ 

م

 المادة )18(: 
لجنة التدقيق

 
إعتمد مجلس اإلدارة ميثاق وشروط مرجعية للجنة 

التدقيق متضمنة كافة البنود الواردة في النظام، كما 
حدد نظام حوكمة الشركات لشركة بروة دور وآلية 

تعيين المدققين الخارجيين )*(. 

مراجعة الفقرة )٩.3 أ( من هذا التقرير

ملتزم   اإلشراف على تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني؛ ن

ملتزم   
التأكد من أن قواعد العمل المتعلقة بهذه المهام 

والصالحيات كما فوضها بها مجلس اإلدارة تطبق بالطريقة 
المناسبة؛

س

ملتزم    رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة حول المسائل المنصوص عليها 
في هذه المادة؛

ع

ملتزم    دراسة أي مسائل أخرى يحددها مجلس اإلدارة. ف

 

إعتمدت الشركة نظام رقابة داخلية يضمن دقة 
ومصداقية حسابات وسجالت بروة، وسالمة تراخيص 
المعامالت وحماية أصول المجموعة.  والغرض من 

نظام الرقابة الداخلية هو الكشف عن أية مخاطر تهدد 
وضع بروة أو اإلمتثال إلى اللوائح المنظمة وذلك من 

 أجل وضع األمور في نصابها الصحيح. 

وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي، 
وقسم إدارة المخاطر، وقسم اإللتزام، ولجنة التدقيق 

مدرجة في نظام الحوكمة للشركات )*(

مراجعة الفقرة )5( من هذا التقرير

  

ملتزم

على الشركة أن تعتمد نظام رقابة داخلية، يوافق عليه 
المجلس حسب األصول، لتقييم األساليب واإلجراءات 

المتعلقة بإدارة المخاطر وتطبيق نظام الحوكمة الذي 
تعتمده الشركة والتقيد بالقوانين واللوائح ذات الصلة. 

ويجب أن يضع نظام الرقابة الداخلية معايير واضحة 
للمسؤولية والمساءلة في اقسام الشركة كلها.

1-1٩

 المادة )19(: 
التقيد 

باألنظمة 
والرقابة 
الداخلية 

والمدقق 
الداخلي

   

ملتزم

يجب أن تتضمن عمليات الرقابة الداخلية إنشاء وحدات فعالة 
ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر فضال عن وحدات للتدقيق 

المالي والتشغيلي الداخلي وذلك باإلضافة إلى التدقيق 
الخارجي، كما يجب أن يضمن نظام الرقابة الداخلية أن كل 

تعامالت األطراف ذات العالقة تتم وفقا للضوابط الخاصة بها.

٢-1٩

   
ملتزم

 يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام 
محددة تحديدا واضحا، وبصورة خاصة يتعين على وحدة 

التدقيق الداخلي أن: 

3-1٩

ملتزم    تدقق في نظام الرقابة الداخلية وتشرف على تطبيقه؛ 1

ملتزم     تدار من قبل فريق عمل كفؤ ومستقل تشغيليا ومدرب تدريبا 
مناسبا؛ و 

٢

   
ملتزم

ترفع لمجلس اإلدارة تقاريرها إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من خالل لجنة التدقيق التابعة للمجلس، وتكون مسؤولة 

أمامه؛ و

3
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إعتمدت الشركة نظام رقابة داخلية يضمن دقة 
ومصداقية حسابات وسجالت بروة، وسالمة تراخيص 
المعامالت وحماية أصول المجموعة.  والغرض من 

نظام الرقابة الداخلية هو الكشف عن أية مخاطر تهدد 
وضع بروة أو اإلمتثال إلى اللوائح المنظمة وذلك من 

 أجل وضع األمور في نصابها الصحيح. 

وتضم الرقابة الداخلية للشركة قسم التدقيق الداخلي، 
وقسم إدارة المخاطر، وقسم اإللتزام، ولجنة التدقيق 

مدرجة في نظام الحوكمة للشركات )*(

مراجعة الفقرة )5( من هذا التقرير

ملتزم   يكون لها إمكانية الوصول إلى كل أنشطة الشركة؛ و ٤

 المادة )19(: 
التقيد 

باألنظمة 
والرقابة 
الداخلية 

والمدقق 
الداخلي

ملتزم   
تكون مستقلة بما في ذلك عدم القيام بالعمل اليومي 

العادي للشركة ويجب تعزيز استقاللها مثال من خالل تحديد 
مكافآت أعضاء الوحدة من قبل المجلس مباشرة.

5

ملتزم   
تتكون وحدة التدقيق الداخلي من مدقق داخلي على األقل 
يعينه مجلس اإلدارة، ويكون المدقق الداخلي مسؤواًل أمام 

المجلس.
٤-1٩

ملتزم   

يتعين على المدقق الداخلي أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق 
ومجلس اإلدارة تقرير تدقيق داخلي يتضمن مراجعة وتقييما 

لنظام الرقابة الداخلية في الشركة. ويحدد نطاق التقرير 
باالتفاق بين المجلس )بناء على توصية لجنة التدقيق( 

والمدقق الداخلي، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما 
يلي:

5-1٩

ملتزم    إجراءات الرقابة واإلشراف على الشؤون المالية واالستثمارات 
وإدارة المخاطر. - 

ملتزم   
مقارنة تطور عوامل المخاطر في الشركة واألنظمة 

الموجودة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في 
السوق.

- 

ملتزم   

تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة 
الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها 

المجلس بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( 
والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.

- 

ملتزم   

اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية أو مواطن الضعف في 
تطبيقها أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو قد تؤثر على األداء 
المالي للشركة، واإلجراء الذي اتبعته الشركة في معالجة 

اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية )ال سيما المشاكل 
المفصح عنها في التقارير السنوية للشركة وبياناتها المالية(.

- 

ملتزم    تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم اإلفصاح واإلدراج 
في السوق. - 

ملتزم    تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر 
وإدارتها.  

ملتزم    كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر 
في الشركة. - 

 تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإعداد تقارير دورية على مدار  
السنة، باإلضافة إلى العديد من التقارير الخاصة. ملتزم   يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثالثة شهور. 6-1٩

بروة العقارية
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مكتب برايس واتر هاوس كوبر )PWC(هو المدقق 
الخارجي للشركة لسنة ٢٠15 ملتزم  

يقوم مراقب حسابات )مدقق خارجي( مستقل ومؤهل 
ويتم تعيينه بناء على توصية لجنة التدقيق المرفوعة إلى 

مجلس اإلدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركة بإجراء 
تدقيق خارجي مستقل سنوي وإجراء مراجعة نصف سنوية 
للبيانات ويهدف التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس اإلدارة 

والمساهمين بتأكيد موضوعي أن البيانات المالية تعد 
وفقا لنظام الحوكمة هذا وللقوانين واللوائح ذات الصلة 

والمعايير الدولية التي تحكم إعداد المعلومات المالية وأنها 
تمثل تماما مركز الشركة المالي وأداءها من جميع النواحي 

الجوهرية.

1-٢٠

 المادة )20(: 
 مراقب 

الحسابات 
)المدقق 

الخارجي( 

 

المدقق الخارجي مستقل تماما عن الشركة ملتزم  

يتعين على المدققين الخارجيين التقيد بأفضل المعايير 
المهنية، وال يجوز للشركة أن تتعاقد معهم لتقديم أي 

استشارة أو خدمات غير إجراء التدقيق المالي للشركة، ويجب 
أن يكون المدققون الخارجيون مستقلين تماما عن الشركة 
ومجلس إدارتها ويجب أاليكون لديهم إطالقا أي تضارب في 

المصالح في عالقاتهم بالشركة.

٢٠-٢

 
يحضر المدقق الخارجي إجتماعات الجمعية بإستمرار ملتزم  

يتعين على المدققين الخارجيين للشركة حضور الجمعية 
العامة العادية للشركة حيث يقدمون تقريرهم السنوي والرد 

على االستفسارات.
3-٢٠

 

ملتزم   مراجعة الفقرة )٧( من هذا التقرير

 يكون المدققون الخارجيون مسؤولين أمام المساهمين 
ويدينون للشركة بواجب بذل العناية المهنية المطلوبة عند 
القيام بالتدقيق كما يتوجب على المدققين الخارجيين إبالغ 

الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في حال عدم اتخاذ المجلس 
اإلجراء المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة التي 

أثارها المدققون أو حددوها.

٢٠-٤

 
تمت الموافقة على تعين برايس واتر هاوس كوبر لعام 

٢٠15، ولم تتجاوز مدة تعيينه الـ 5 سنوات   يتعين على جميع الشركات المدرجة أسهمها في السوق  ملتزم  
تغيير مدققيها الخارجيين كل خمس سنوات كحد أقصى. 5-٢٠

 

تم تضمين هذا التقرير معلومات عن أعضاء مجلس 
اإلدارة، ونسب تملكهم في الشركة ونبذة من السيرة 

الذاتية لكل منهم، باإلضافة إلى الئحة بلجان المجلس 
وأعضائها.

  

ملتزم

على الشركة التقيد بجميع متطلبات اإلفصاح بما في ذلك 
تقديم التقارير المالية واإلفصاح عن عدد أسهم أعضاء 

مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين وكبار المساهمين أو 
المساهمين المسيطرين، كما يتعين على الشركة اإلفصاح 

عن معلومات تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما في ذلك 
السيرة الذاتية لكل واحد منهم تبين مستواه التعليمي 

ومهنته وعضويته في مجالس إدارة أخرى )إن وجدت(، كما 
يجب اإلفصاح عن أسماء أعضاء اللجان المختلفة المشكلة 

من قبل المجلس وفقا للمادة )5/3( مع تبيان تشكيلها.

1-٢1

 المادة )21(: 
اإلفصاح

 
 

  
ملتزم

على المجلس أن يتأكد أن جميع عمليات اإلفصاح التي تقوم 
بها الشركة تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة.

٢-٢1
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يقوم المدقق الخارجي للشركة )PWC( بإصدار التقارير  
المالية وفق معايير المحاسبة الدولية ملتزم  

يجب أن تكون التقارير المالية للشركة مطابقة لمعايير 
المحاسبة والتدقيق الدولية IFRS/IAS و ISA و متطلباتها، 

ويجب أن يتضمن تقرير المدققين الخارجيين إشارة صريحة 
عما إذا كانوا قد حصلوا على كل المعلومات الضرورية، 

ويجب أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت الشركة تتقيد بمعايير 
IFRS/IAS  وما إذا كان التدقيق قد أجرى وفقا لمعايير التدقيق 

.ISA الدولية

3-٢1

 المادة )21(: 
اإلفصاح

 
يتم نشر التقارير المالية على موقع الشركة وارسالها 

لبورصة قطر، وتوزع نسخة مطبوعة منها على 
المساهمين في الجمعية العمومية

ملتزم   يجب توزيع التقارير المالية المدققة للشركة على جميع 
المساهمين. ٢-٤1

 

يتمتع مساهمي شركة بروة بجميع الحقوق الممنوحة 
لهم، وقد تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة 

CGP-14 )*( ، كما يضمن النظام األساسي للشركة في 
البند ٤6 حماية المساهمين وحقوقهم )*(

مراجعة الفقرة )1٠( من هذا التقرير

ملتزم  

يتمتع المساهمون بجميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب 
القوانين واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا النظام ونظام 

الشركة األساسي، ويتعين على المجلس أن يضمن احترام 
حقوق المساهمين بما يحقق العدالة والمساواة.

٢٢

المادة )22(: 

الحقوق العامة 
للمساهمين 

وعناصر 
الملكية 

االساسية

 

يتم اإلحتفاظ وتحديث سجل المساهمين لدى قسم 
شؤون المساهمين في الشركة. 

كما أودعت شركة بروة سجل المساهمين لدى شركة 
قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية 

ملتزم   يتعين على الشركة أن تحتفظ بسجالت صحيحة ودقيقة 
وحديثة توضح ملكية األسهم. 1-٢3

 المادة )23(: 
سجالت 

الملكية 

 
يمكن ألي من مساهمي شركة بروة اإلطالع على 

سجل المساهمين وذلك عبر االتصال بقسم شؤون 
المساهمين في الشركة أثناء أوقت الدوام الرسمي

ملتزم  

يحق للمساهم االطالع على سجل المساهين في الشركة 
والوصول إليه مجانا خالل ساعات العمل الرسمية للشركة 

أو وفقا لما هو محدد في إجراءات الحصول على المعلومات 
التي تضعها الشركة. 

٢-٢3

 
يمكن ألي من مساهمي شركة بروة الحصول على 

هذه المستندات وذلك عبر االتصال بقسم شؤون 
المساهمين في الشركة أثناء أوقات الدوام الرسمي

ملتزم  

يحق للمساهم الحصول على نسخة من المستندات التالية: 
سجل أعضاء مجلس اإلدارة، والعقد التأسيسي للشركة 

ونظامها األساسي والمستندات التي ترتب امتيازات أو حقوق 
على أصول الشركة وعقود األطراف ذات العالقة وأي مستند 
أخر تنص عليه الهيئة من وقت ألخر وذلك مقابل دفع الرسم 

الذي تحدده الهيئة.

3-٢3
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يضمن النظام األساسي )المادة 1٠( )*( حق المساهمين 
في الحصول على المعلومات والمستندات المطلوبة، 

وكذلك تضمن دليل حوكمة الشركات لشركة بروة 
)المادة 1٤( حق المساهمين في الوصول إلى معلومات 

محددة، وفًقا لقانون حوكمة الشركات لهيئة قطر 
لألسواق المالية، المادة ۲۳.

ملتزم  

على الشركة أن تضمن عقدها التأسيسي ونظامها 
األساسي إجراءات الحصول على المعلومات بشكل 

يحفظ حق المساهمين في الحصول على وثائق الشركة 
والمعلومات المتعلقة بها في الوقت المناسب وبشكل 

منتظم. ويجب أن تكون إجراءات الحصول على المعلومات 
واضحة ومفصلة على ان تتضمن:

1-٢٤

 المادة )24(: 
الحصول على 

المعلومات 

ملتزم   

معلومات الشركة التي يمكن الحصول عليها بما فيها 
نوع المعلومات التي يتاح الحصول عليها بصورة مستمرة 

للمساهمين األفراد أو للمساهمين الذين يمثلون نسبة 
مئوية دنيا من رأس مال الشركة؛ و 

1

ملتزم    اإلجراء الواضح والصريح للحصول على هذه المعلومات. ٢

تقوم شركة بروة العقارية بنشر جميع اإلفصاحات  
المطلوبة عن طريق الموقع اإللكتروني ملتزم  

على الشركة أن يكون لها موقع إلكتروني تنشر فيه جميع 
اإلفصاحات والمعلومات ذات الصلة والمعلومات العامة، 

وتتضمن هذه المعلومات كافة المعلومات التي يجب 
اإلعالن عنها بموجب أي قوانين ولوائح ذات صلة.

٢٤-٢

 
حق المساهمين في الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية 

منصوص عليه في قانون حوكمة الشركات ومنصوص 
عليه أيضًا في النظام األساسي للشركة البند ٤5 و53

ملتزم  

يجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة ونظامها 
األساسي أحكاما تضمن حق المساهمين الفعلي في 

الدعوة إلى جمعية عامة وعقدها في وقت مناسب؛ وحق إدراج 
بنود على جدول األعمال ومناقشة البنود المدرجة على جدول 

األعمال وطرح أسئلة وتلقي األجوبة عليها؛ وحق اتخاذ قرارات 
وهم على اطالع تام بالمسائل المطروحة.

٢5

 المادة )25(: 
حقوق 

المساهمين 
فيما يتقلق 

بجمعيات 
المساهمين

مدرج في النظام األساسي للشركة البند ٤6، ونظام  
)*( CGP-14 حوكمة الشركات لشركة بروة ملتزم   يكون لكل األسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة 

بها. 1-٢6  المادة )26(: 
المعاملة 
المنصفة 

للمساهمين 
وممارسة حق 

مدرج في النظام األساسي للشركة البند ٤6 )*( التصويت  ملتزم   التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات 
الصلة. ٢-٢6
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تحرص الشركة على 
تزويد المساهمين 

بمعلومات عن 
المرشحين قبل 

اإلنتخابات، وال يوجد 
بند في النظام 

األساسي ينص على 
ذلك

ستقوم شركة بروة 
باإللتزام مع هذه 

المتطلبات

غير ملتزم   

يجب أن يتضمن عقد الشركة التأسيسي ونظامها األساسي 
أحكاما تضمن إعطاء المساهمين معلومات عن المرشحين 

إلى عضوية مجلس اإلدارة قبل االنتخابات، بما في ذلك وصف 
مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبرتهم ومؤهالتهم 

األخرى.

1-٢٧

 المادة )27(: 
حقوق 

المساهمين 
فيما يتعلق 

بانتخاب أعضاء 
 يتم اإلنتخاب بحسب مجلس اإلدارة 

اإلجراءات المتبعة 
من قبل وزارة اإلقتصاد 

وحسب النظام 
األساسي للشركة 

المادة ٤6. ستقوم 
شركة بروة باإللتزام 
مع هذه المتطلبات 

غير ملتزم  يجب أن يكون للمساهمين الحق بانتخاب أعضاء مجلس  
اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي. ٢٧-٢

 

يضمن دليل سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة 
تقديم مجلس اإلدارة لسياسة توزيع األرباح أمام الجمعية 

)*( )CGP-14( العامة المادة ملتزم  

على مجلس اإلدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة سياسة 
واضحة تحكم توزيع األرباح، ويجب أن يتضمن هذا التقديم 

شرحا عن هذه السياسة انطالقا من خدمة مصلحة الشركة 
والمساهمين على حد سواء.

٢٨

 المادة )28(: 
حقوق 

المساهمين 
فيما يتعلق 

بتوزيع االرباح 

تم اإلفصاح عن ذلك في النقطة رقم 11 )األسهم ورأس  
المال( من هذا التقرير ملتزم   يجب اإلفصاح عن هيكل رأس المال، ويتعين على الشركات 

تحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب اإلفصاح عنها.  1-٢٩

 المادة )29(: 
هيكل رأس 

المال وحقوق 
المساهمين 

والصفقات 
الكبرى

 تم تضمين هذه 
المتطلبات في نظام 
حوكمة الشركة الذي 

يحكم تعامالتها في 
هذا الخصوص

ستقوم شركة بروة 
باإللتزام مع هذه 

المتطلبات

 منصوص عليها فقط في نظام حوكمة الشركة  
)*(CGP-14 غير ملتزم 

ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي 
و/أو نظامها األساسي أحكاما لحماية مساهمي األقلية في 

حال الموافقة على صفقات كبيرة كان مساهمي األقلية قد 
صوتوا ضدها.

٢٩-٢

بروة العقارية



تبرير عدم اإللتزام تطبيقات الحوكمة ال ينطبق عدم اإللتزام اإللتزام رقم البند رقم المادة

 تم تضمين هذه 
المتطلبات في نظام 
حوكمة الشركة الذي 

يحكم تعامالتها في 
هذا الخصوص

ستقوم شركة بروة 
باإللتزام مع هذه 

المتطلبات

منصوص عليها فقط في نظام حوكمة الشركة  
)*( CGP-14

غير ملتزم  ينبغي أن تقوم الشركات على تضمين عقدها التأسيسي 
و/أو نظامها األساسي آلية تضمن إطالق عرض بيع للجمهور 
أو تضمن ممارسة حقوق المساواة في بيع األسهم، في حال 

حدوث تغيير في ملكية رأسمال الشركة يتخطى نسبة مئوية 
محددة )السقف(، ويجب أن تأخذ بعين اإلعتبار لدى تحديدها 

سقف األسهم التي يملكها طرف ثالث ولكنها تحت سيطرة 
المساهم المفصح، بما فيها األسهم المعنية باتفاقات 

مساهمين والتي يجب أيضا اإلفصاح عنها.

3-٢٩
 المادة )29(: 
هيكل رأس 

المال وحقوق 
المساهمين 

والصفقات 
الكبرى

تضمن شركة بروة إحترام حقوق أصحاب المصالح، وتم  
التأكيد على ذلك في النظام األساسي للشركة ودليل 

سياسة الحوكمة 

  

ملتزم

يجب على الشركة احترام حقوق أصحاب المصالح، وفي الحاالت 
التي يشارك فيها أصحاب المصالح في الحوكمة، يجب أن 

يتمكنوا من الحصول على معلومات موثوق بها وكافية وذات 
صلة وذلك في الوقت المناسب وبشكل منتظم.

1-3٠

 المادة )30(: 
حقوق أصحاب 

المصالح 
األخرين

تضمن شركة بروة العدل والمساواة في التعامل مع  
الموظفين، وقد تم التأكيد على ذلك في ميثاق الشرف 

المهني المعتمد من مجلس إدارة شركة بروة

  
ملتزم

على مجلس اإلدارة أن يضمن معاملة الموظفين وفقا 
لمبادئ العدل والمساواة وبدون أي تمييز على أساس العرق 

أو الجنس أو الدين. 

٢-3٠

 
تتضمن لوائح الموارد البشرية في شركة بروة على 

سياسات خاصة بالمكافآت لموظفي الشركة

  

ملتزم

على المجلس أن يضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز 
للعاملين وإلدارة الشركة للعمل دائما بما يخدم مصلحة 

الشركة، ويجب أن تأخذ هذه السياسة بعين االعتبار أداء 
الشركة على المدى الطويل. 

3-3٠

 

تم إعتماد سياسة اإلبالغ عن المخالفات وحماية المبلغ 
في دليل حوكمة الشركات لشركة بروة  

  

ملتزم

على المجلس اعتماد آلية تسمح للعاملين بالشركة إبالغ 
المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة في الشركة عندما تكون 

هذه التصرفات غير قويمة أو غير قانونية أو مضرة بالشركة، 
وعلى المجلس أن يضمن للعامل الذي يتوجه إلى المجلس 
السرية والحماية من أي أذى أو ردة فعل سلبية من موظفين 

آخرين أو من رؤسائه.

٤-3٠

تلتزم بروة بجميع أحكام هذه المادة من دون أي استثناء  ملتزم   على الشركات االلتزام التام بأحكام هذه المادة، فهي 
مستثناة من مبدأ التقيد أو تعليل عدم التقيد. 

5-3٠

تقوم شركة بروة بإعداد تقرير الحوكمة بشكل سنوي، يتم  
توقيعه من رئيس المجلس، ويوزع على المساهمين

  
ملتزم

31-1 يتعين على المجلس إعداد تقرير سنوي يوقعه الرئيس. 

 المادة )31(: 
تقرير الحوكمة  

تقوم شركة بروة بإرسال نسخة من تقرير الحوكمة السنوي  
إلى الهيئة، كما يتم إرفاقه بالتقرير السنوي وتوزيعه على 

المساهمين ونشره على الموقع االلكتروني للشركة

  
ملتزم

يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة سنويا وفي أي وقت 
تطلبة الهيئة، ويكون مرفق بالتقرير السنوي الذي تعده 

الشركة التزاما بواجب اإلفصاح الدوري.

٢-31

يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بند  
مناقشة تقرير الحوكمة، ويتم توزيع نسخة منه للمساهمين

ملتزم   يجب تضمين بند تقرير الحوكمة بجدول أعمال الجمعية العامة 
العادية للشركة وتوزيع نسخة منه للمساهمين خالل االجتماع. 

3-31

يتضمن تقرير الحوكمة كل المتطلبات الواردة في هذه  
المادة، ويمكن مراجعتها في هذا التقرير عن العام ٢٠15.

ويجب أن يتضمن تقرير الحوكمة كل المعلومات المتعلقة    
بتطبيق أحكام هذا النظام، وعلى سبيل المثال ال الحصر: 

٤-31

ملتزم    اإلجراءات التي اتبعتها الشركة بهذا الخصوص؛  1

 
ال يوجد أية مخالفات

  
ملتزم

اإلفصاح عن أي مخالفات ارتكبت خالل السنة المالية وبيان 
أسبابها وطريقة معالجتها وسبل تفاديها في المستقبل؛ 

٢
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 مراجعة الفقرة )3.٢(: أعضاء مجلس اإلدارة

والفقرة )٤(: سياسة المكافآت

  

ملتزم

اإلفصاح عن األعضاء الذين يتألف منهم مجلس اإلدارة ولجانة 
ومسؤولياتهم ونشاطاتهم خالل السنة، وفقا لفئات هؤالء 

األعضاء وصالحياتهم، فضال عن طريقة تحديد مكافآت 
أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا في الشركة. 

3

 المادة )31(: 
تقرير الحوكمة  

 
مراجعة الفقرة )5(: نظام الرقابة الداخلية

  
ملتزم

اإلفصاح عن إجراءات الرقابة الداخلية بما في ذلك اإلشراف 
على الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة المخاطر.

٤

 

 مراجعة الفقرة )5(: نظام الرقابة الداخلية

  

ملتزم

اإلفصاح عن اإلجراءات التي تتبعها الشركة لتحديد المخاطر 
الكبيرة التي قد تواجهها وطرق تقييمها وإدارتها، وتحليل 
مقارن لعوامل المخاطر التي تواجهها الشركة، ومناقشة 

األنظمة المعتمدة لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير 
المتوقعة في السوق.

5

   

ملتزم

اإلفصاح عن تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا في تطبيق 
نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد عدد المرات التي 

أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية )بما في ذلك إدارة 
المخاطر( والطريقة التي عالج بها المجلس هذه المسائل.

6

 

وفقًا لسياسات شركة بروة وإطار الحوكمة المعمول به

  

ملتزم

اإلفصاح عن اإلخالل في تطبيق الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو 
مواطن الضعف في تطبيقها أو اإلفصاح عن حاالت الطوارئ 

التي أثرت أو قد تؤثر على األداء المالي للشركة واإلجراءات 
التي اتبعتها الشركة في معالجة اإلخفاق في تطبيق الرقابة 

الداخلية )ال سيما المشاكل المفصح عنها في التقارير 
السنوية للشركة وبياناتها المالية(.

٧

مراجعة الفقرة )6(: اإللتزام  ملتزم   اإلفصاح عن تقيد الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم 
اإلفصاح واإلدارج في السوق.

٨

مراجعة الفقرة )5(: نظام الرقابة الداخلي  ملتزم   اإلفصاح عن تقيد الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد 
المخاطر وإدارتها.

٩

   مراجعة الفقرة )5(: نظام الرقابة الداخلي 
ملتزم

كل المعلومات ذات الصلة التي تصف عمليات إدارة المخاطر 
وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

1٠

www.barwa.com.qa/cg :يمكن الحصول على المعلومات والمستندات التالية من على الموقع اإللكتروني للشركة عبر الرابط التالي :)*(

النظام األساسي لشركة بروة

ميثاق مجلس اإلدارة لشركة بروة العقارية

الشروط المرجعية للجان المجلس

سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة

تقاريرالحوكمة لشركة بروة لعام ٢٠15 والسنوات السابقة

البيانات المالية لشركة بروة لعام ٢٠15 والسنوات السابقة

بروة العقارية



 تقرير الحوكمة السنوي
 لعام 2015 م 

شركة بروة العقارية

رئيس مجلس اإلدارة
صالح بن غانم العلي
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سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي 
رئيس مجلس اإلدارة

ُعّين سعادة السيد صالح بن غانم بن ناصر العلي وزيراً 
للشباب والرياضة لدولة قطر بتاريخ ٢٠13/6/٢٧، شغل 

سعادته مناصب عامة متعددة حيث تقلد رئاسة ديوان 
المحاسبة في العام ٢٠٠6 بموجب المرسوم األميري رقم 

13، وأسهم خالل مدة رئاسته في تطوير الصورة العامة 
لديوان المحاسبة ووضع خطته االستراتيجية ما بين الفترة 

٢٠٠5 – ٢٠1٠، وما بين الفترة ٢٠11 – ٢٠16 التي اعتمدت رؤية 
تهدف إلى مساعدة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة 

للمجتمع القطري وتعزيز مبدأ المساءلة وتطبيق معايير 
الحوكمة الرشيدة في جميع التصرفات المتعلقة بالمال 

العام. أُسند إلى سعادته العديد من المسؤوليات 
العامة، منها تكليفه برئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة 

والشفافية في العام ٢٠٠٧ والتي أُسست بموجب 
مرسوم أميري رقم 1٧ للعام ٢٠٠٧ بعد توقيع الدولة على 
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد. في العام ٢٠٠٨ 
ُكلف برئاسة اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني 

للدولة وكذلك تكليفه في العام ٢٠٠٨ برئاسة لجنة 
احتفاالت اليوم الوطني للدولة. في العام ٢٠11 تم تعيينه 

مستشاراً في مكتب سمو ولي العهد. كما تم تعيينه 
في نفس العام مديراً عامًا لمؤسسة الشيخ جاسم بن 

محمد بن ثاني للرعاية االجتماعية، وهي مؤسسة خاصة 
ذات نفع عام أسسها صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني. أسهم سعادته في إطالق قناة 

الريان الفضائية في العام ٢٠1٢، بُغية تأسيس إعالم 
مستنير يساند نهضة قطر ويراعي خصوصية هويتها 

الوطنية وتنميتها المستدامة. يحمل سعادة السيد 
صالح بن غانم بن ناصر العلي شهادة بكالوريوس في 

علوم اإلدارة الهندسية من جامعة الباسفيك في الواليات 
المتحدة األميركية عام 1٩٩٢.

السيد/ محمد عبد العزيز آل سعد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بدأ السيد محمد آل سعد مسيرته المهنية فى عدد 
من وظائف القطاع العام. في العام ٢٠٠٤ انتقل إلى 

القطاع الخاص لقيادة البرنامج اإلستثمارى للشركة 

القطرية لإلستثمار العقاري )العقارية(. وفي أواخر 
العام ٢٠٠6 تولى آل سعد منصب الرئيس التنفيذي 

للمستثمر األول، شركة اإلستثمارالرائدة في قطر. 
تولى آل سعد اطالق بنك بروة في عام ٢٠٠٩ بنجاح، ثم 

شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك.

 يتولى آل سعد حاليًا منصب رئيس مجلس اإلدارة 
التنفيذي لشركة ماس القابضة، عضو مجلس إدارة 
شركة وقود، رئيس مجلس اإلدارة لشركة كيو كون 

)خدمات النفط والغاز( ورئيس مجلس إدارة شركة 
ناتيف الند انفستمينت، ورئيس مجلس إدارة إيجنسي 

تربل تو )دعاية وإعالن(. 

يحمل السيد محمد آل سعد شهادة بكالوريوس في 
الهندسة المعمارية من جامعة كولورادو في بولدر، 

ومرشح للحصول على شهادة الماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة أش اي سي باريس. 

السيد / عيسى محمد المهندي
عضو مجلس اإلدارة

يتولى سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي 
بوصفه رئيس الهيئة العامة للسياحة في دولة قطر، 

مهمة التخطيط والتنظيم والتطوير والترويج لسياحة 
مستدامة في قطر، بهدف تحقيق النمو االقتصادي 

والتنمية االجتماعية في قطاع السياحة. وبفضل خبراته 
في إدارة المشاريع وقطاع األعمال العالمي، يسهم 

السيد عيسى المهندي بشكل كبير في العمل على 
االستراتيجية الجديدة لقطاع السياحة في قطر. قبل 

توليه هذا المنصب في مايو ٢٠1٢، شغل السيد عيسى 
المهندي منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب 
العقارية التي ساهم في تأسيسها حصل سعادته 

على لقب أفضل رئيس تنفيذي للعام ٢٠1٠ من جوائز 
الشرق األوسط للشخصيات التنفيذية التي يمنحها 

معهد جائزة الشرق األوسط للتمّيز. يشغل السيد 
عيسى المهندي العديد من المناصب المهمة في 

عدد من مؤسسات القطاعين العام والخاص في 
قطر. فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس قطر 

لألبنية الخضراء الذي يشجع على نشر االستدامة في 

قطاع البناء في البالد ويعمل من أجل الحصول على 
العضوية الرسمية في المجلس العالمي لألبنية 

الخضراء. كما عمل في مناصب بارزة في شركة راس 
لفان للغاز الطبيعي المسال )رأس غاز( يحمل سعادة 

السيد عيسى المهندي شهادة البكالوريوس في 
الهندسة من جامعة تكساس إيه أند ام في كنغسفيل 

في والية تكساس األمريكية، كما يحمل شهادات في 
التدريب المتخصص في إدارة المشاريع من جامعة 

جورج تاون في مدينة واشنطن والشهادة التطبيقية 
لإلدارة العالمية من جامعة إنسيد الفرنسية، وشهادات 

متخصصة في القيادة من جامعة كيلوغ وجامعة 
هارفرد األمريكية.

السيد / محمد إبراهيم السليطي
عضو مجلس اإلدارة

السّيد محمد إبراهيم السليطي عضو مجلس إدارة 
شركة الميرة وشركة بيمة للتأمين، وشغل السيد 
محمد عضوية مجلس اإلدارة في كل من الشركة 
القطرية للنقل البحري، وبنك بروة، وشركة حالول 

للخدمات البحرية، واألولى لإلجارة، وعضو بلجنة سوق 
الدوحة لألوراق المالية وعضو بمجلس المديرين في 
مجموعة االستثمارات الخليجية، كما شغل منصب 

نائب الرئيس التنفيذي للمالية واإلستثمار في شركة 
المالحة القطرية لمدة تزيد عن 15 سنة حتى ٢٠15م.

يحمل السيد محمد إبراهيم السليطي بكالوريوس 
في إدارة األعمال من جامعة روجر ويليامز عام 1٩٨٨.

السيد / خالد محمد السيد
عضو مجلس اإلدارة

يملك السيد خالد محمد إبراهيم السيد خبرة واسعة في 
مجال سلسلة اإلمدادات وإدارة المشاريع. قبل انضمامه 

إلى شركة الديار القطرية، شغل خالد السيد عدد من 
المناصب القيادية الرفيعة في شركات عالمية في 

دولتي قطر واإلمارات العربية المتحدة، فضاًل عن توليه 
مناصب ريادية في كل من شركة أوكسيدنتال العالمية 

للبترول والغاز وشركة شل الدولية للتنقيب واإلنتاج.  
كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار 

القطرية. يحمل السيد خالد السيد درجة البكالوريوس 
في الهندسة الكهربائية من الواليات المتحدة األمريكية.

الشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

شغل الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني منصب الرئيس 
 التنفيذي لقطرغاز للتشغيل المحدودة في العام٢٠1٠، 

وهو أيضًا أحد أعضاء مجلس إدارتها ونائب رئيس 
مجلس إدارة/ الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة رأس 

لفان المحدودة، ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس 
إدارة الخليج الدولية للخدمات ونائب رئيس مجلس 

اإلدارة في شركة مالحة. يحمل الشيخ خالد بن خليفة 
درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة باسيفيك 

لوثيران في واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية. 

السيد/ ناصر علي غصاب علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

يعمل السيد ناصر علي غصاب علي الهاجري في 
منصب مدير الرقابة المالية واإلدارية في المكتب 
الخاص بسمو األمير الوالد.  السيد ناصر الهاجري 
حاصل على ماجستير في إدارة األعمال، تخصص 
مصارف، بتقدير امتياز من جامعة العلوم المالية 

والمصرفية. كما أنه مسجل لنيل درجة الدكتوراة في 
إدارة األعمال – المالية.  لدى السيد ناصر الهاجري عدد 

كبير من البحوث في نفس المجال.

السيد / فهد احمد الكواري
أمين سر مجلس اإلدارة

حاصل على بكالوريوس العلوم عام 1٩٩6 من جامعة 
قطر، وتنقل للعمل في عدة مواقع في بروة منها 
مساعد أمين السر بمجلس اإلدارة، وتولى كذلك 

مهام مدير إدارة الممتلكات في الشركة، وشغل أيضًا 
وظيفة مدير مشاريع العمليات، كما عمل قبل التحاقه 

ببروة في هيئة األشغال العامة وتولى فيها عدة 
وظائف، كما عمل السيد/ فهد الكواري بوزارة الشؤون 

البلدية والزراعة في شؤون الصرف الصحي، وأيضا 
التحق بالعمل في العالقات العامة بإدارة الموانئ 

التابعة لوزارة المواصالت والنقل.

الملحق األول:
الِسيَْر الشخصيّة ألعضاء مجلس اإلدارة

بروة العقارية
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