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والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  تعــرف 
يتــم  الــذي  »النظــام  بأنهــا  الشــركات  حوكمــة 
التجاريــة والســيطرة  الشــركات  بموجبــه توجيــه 
عليها. و تحديد الهيكل اإلداري للشــركات و توزيع 
الحقــوق والمســئوليات بين مختلف المشــاركين 
مجلــس  مثــل  الشــركة،  فــي  العالقــة  أصحــاب 
اإلدارة والمديريــن وحملــة األســهم والمســاهمين 
اتخــاذ  وإجــراءات  قواعــد  يحــدد  كمــا  اآلخريــن، 

الشــركات. بشــؤون  المتعلقــة  القــرارات 

مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  الشــركات  حوكمــة  تعتبــر 
)»بــروة«(  ش.م.ق.  العقاريــة  بــروة  شــركة  ثقافــة 
مبــادئ  يلــي  وفيمــا  التجاريــة.  وممارســاتها 
ــروة  ــن ب ــة بي ــم العالق ــي تنظ ــية الت اإلدارة األساس
والموظفيــن  واإلدارة  المســاهمين  مــن  وكل 
واألطــراف ذوي العالقــة مــن العمــالء والســلطات 
األفــراد  أنــواع  وجميــع  والمورديــن  القانونيــة 
والمؤسســات، ممــن يتعاملــون مــع شــركة بــروة:

العدالة

المنصفــة   المعاملــة  إلــى  العدالــة  تشــير 
لطوائــف الشــعب المختلفــة أو الجماعــات وفقــا 
لمجموعــة متناســبة مــن المعاييــر. حيــث يحــق 
للموظفيــن توقــع معاملــة منصفــة مــن شــركة 
ــدر  ــس الق ــن بنف ــوا اآلخري ــع أن يعامل ــروة ، ويتوق ب
أداء  الموظفيــن  مــن  ويتطلــب   ، العدالــة  مــن 
يحقــق  نحــو  علــى  بــروة  شــركة  فــي  أعمالهــم 
الطيبــة  الســمعة  علــى  المحافظــة  معهــا  

بــروة. شــركة  لتعامــات 

اإلستدامة
علــى  الحفــاظ  هــو  التجــاري  العمــل  غايــة  إن 
إســتمرارية العمــل ، ليــس فقــط ألغــراض حســابية 
بعمليــات  يعنــي  كيــان  بإعتبــاره  أيضــًا  ولكــن 
المخاطــر  مواجهــة  فــي  التجاريــة  الشــركة 
اســتدامة  تعتمــد  ال  و  االقتصاديــة.  والتغيــرات 
أعمــال بــروة فقــط علــى الربــح وإنمــا أيضــا علــى 
أنشــطتها و مســئولياتها والتزاماتهــا اإلجتماعيــة 

المجتمــع. تجــاه 

المحاسبة
عــن  مســئولين  بــروة  شــركة  موظفــي  يعتبــر 
 ، قبلهــم  مــن  المتخــذة  واإلجــراءات  القــرارات 
وفقــا للــدور المنــوط بــكٍل علــى حــدى والمتفــق 
مــن  الصلــة,  ذات  والوظائــف  والمناصــب  عليــه 
ــروة  المتوقــع مــن جميــع العامليــن فــي شــركة ب
األعمــال  تســيير  فــي  بحرفيــة  بالعمــل  االلتــزام   ،
المســندة وتحمــل مســئولية جميــع النتائــج ، كًا 

وإختصاصاتــه. مســئولياته  حــدود  فــي 

الشفافية
عــن  بالكشــف  أساســا  الشــفافية  ترتبــط 
المعلومــات مثــل البيانات الماليــة، والمعلومات 
ذات الصلــة بــإدارة الشــركات وكذلك المعلومات 
ومــن  القانونيــة.  التعامــات  ومظاهــر  التجاريــة 
المتوقــع أن تظهــر الشــركة  وموظفيهــا الصــدق 
جميــع  فــي  نيــة  بحســن  والتعامــل  والنزاهــة 
جميــع  عــن  والكشــف  التجاريــة  المعامــات 
المعلومــات الازمــة التخــاذ القــرارات المناســبة .
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 السرية
الوصــول  حــق  يمنــح  فإنــه  الســرية  تضمــن 
للمعلومــات والبيانــات فقــط لألفــراد المخّوليــن 
قانونــًا بالشــركة ، ويشــمل ذلــك تجنــب أو منــع 
ــوارد  ــات وم ــتغال لبيان ــتعمال واالس ــاءة االس إس
الشــركة، وحمايــة حقــوق الشــركة و المعلومــات 

الشــخصية.

 تدعــم هــذه المبــادئ الخمســة موظفــي شــركة 
األنشــطة  فــي  أخاقيــة  بطريقــة  للعمــل  بــروة 
علــى  الشــديد  الحــرص  مــع  اليوميــة  التجاريــة 
التمســك بالقوانيــن األخاقيــة وقواعــد الســلوك 

اإلداريــة. السياســات  ودليــل 
 

يتــم توفيــر اإلطــار التوجيهــي لنظامنــا فــي اإلدارة 
المدرجــة  الشــركات  حوكمــة  نظــام  بواســطة 
فــي األســواق ، الصــادر عــن هيئــة  قطــر لألســواق 
الماليــة )»نظــام الحوكمــة«( فــي 27 ينايــر 2009، 
القوانيــن  مــن  العامــة  اإلشــارة  تســتنبط  كمــا 
الســارية واللوائــح األخــرى فــي دولــة قطــر وبورصــة 

قطــر.

أجــرت شــركة  الحوكمــة«(،  )»نظــام  عقــب نشــر 
بــروة تحليــًا فــي منتصــف عــام 2009 عــن ممارســات 
بروة إلدارة الشــركات مقابل الممارســات المعدلة 
مــن )»نظــام الحوكمــة«(، وتــم بالتالــي تطويــر 
السياســات واإلجــراءات ومســتندات اإلدارة األخــرى 
لكــي تتــاءم ممارســتنا فــي إدارة الشــركات مــع 
الممارســات المعدلــة مــن )»نظــام الحوكمــة«(. 

1. مجلس اإلدارة إطار حوكمة الشركات
اإلداري  الكيــان  هــو  بــروة  إدارة  مجلــس  يعتبــر 
ومســئولياته  أدواره  ضمــن  ومــن  الرئيســي. 
والحفــاظ  اإلداري  الهيــكل  دعــم  الموثقــة 
الكفــاءة  وضمــان  االســتراتيجي  االتجــاه  علــى 
والحفــاظ  العــام  الوضــع  وتعزيــز  والفعاليــة 
المؤسســة  فــي  والمحاســبة  النزاهــة  علــى 
لمطالــب  واالســتجابة  للمســاءلة  والخضــوع 
حاملــي األســهم, وحضــور المجلــس المنتظــم  
والمســاعدة  الصلــة  ذات  الهامــة  لإلجتماعــات 
فــي الحفــاظ علــى مهمــة ورؤى بروة، ومناقشــة أو 
الموافقــة علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتعييــن 
مدققيــن حســابات داخلييــن وطــرح األفــكار التــي 
مــن شــأنها تعزيــز أداء عمليــات الشــركة بمــا فــي 

لهــا.    التابعــة  الشــركات  ذلــك 



ستجدون مزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس 
اإلدارة في »الملحق 1« من هذا التقرير.

عدد األسهم المملوكة الوضعالمنصباسم عضو اإلدارة
في الشركة

رئيس مجلس اإلدارة السيد/ هتمي علي الهتمي
العضو المنتدب

--تنفيذي, غير مستقل

425000مستقلنائب الرئيسالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد

1601تنفيذي, غير مستقلعضوالسيد/ عبداهلل عبدالعزيز السبيعي

100.000  أسهم محجوزةمستقلعضويوسف على العبيدان

100.000  أسهم محجوزةمستقلعضوالسيد/ محمد إبراهيم السليطي

110000  أسهم محجوزةمستقلعضوالسيد/ خالد مبارك الدليمي

--تنفيذي ، غير مستقلعضوالسيد/ محمد اسد العمادي

1.1  تكوين مجلس اإلدارة

عــدد  مــن  مــن   حاليــا  بــروة  إدارة  مجلــس  يتألــف 
بواســطة  تعيينهــم  تــم  منهــم   3  ، أعضــاء   7
لإلســتثمار  القطريــة  الديــار  شــركة  المؤســس 
بواســطه  انتخابهــم  تــم  منهــم   4 و  العقــاري 

. الســري  االقتــراع 
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رقم 
اإلجتماع

رقم تاريخه
اإلجتماع

تاريخه

12012/2/2642012/3/8

22012/2/2952012/4/30

32012/3/362012/6/20

1,2 - قواعد سلوك مجلس اإلدارة:

بأعلــى  بــروة  شــركة  إدارة  مجلــس  يلتــزم 
و  التجــاري  والســلوك  النزاهــة  مســتويات 
فضــا  المهنــي«،  والســلوك  األخــاق  »بقواعــد 
عــن تفاصيــل الوصــف الوظيفــي المنصــوص 
عليهــا فــي دليــل و سياســات حوكمــة الشــركات.

 1,3 - ميثاق المجلس :

حوكمــة  نظــام  مــن   4 بالمــادة  اإللتــزام   تــم   
لــألوراق  الدوحــة  ســوق  فــي  المــدرج  الشــركات 
ميثاقــا  الشــركة  ادارة  مجلــس  اعتمــد  و  الماليــة 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة حــدد فيــه تفاصيــل مهــام 
المجلــس ومســؤولياته وواجبــات اعضــاء مجلس 
اإلدارة التــي يجــب ان يتقيــد بهــا األعضــاء تقيــدا 
تامــا، وســيتم نشــره علــى الموقــع اإللكترونــي 

1,4 - اجتماعات المجلس :

عقــد المجلــس عــدد 13 اجتمــاع خــال عــام 2012م 
علــى النحــو التالــي :

 1,5- لجان المجلس :

التمهيد 

بنــاء علــى قــرار مجلــس ادارة شــركة بــروة العقاريــة 
رقــم  42 لســنة 2011   بتاريــخ 17 ابريــل 2011م بشــأن 
تشــكيل لجــان مجلــس اإلدارة ، تمــت الموافقــة 
علــى تشــكيل كل مــن اللجنــة التنفيذيــة ، ولجنــة 
التدقيــق ولجنــة المكافــآت وتحديــد أعضــاء كل 
لــم   ، الترشــيحات  لجنــة  يخــص  مــا  امــا    . لجنــة 
دورة  ولوجــود  الحاجــة  لعــدم  اللجنــة  تشــكل 

مجلــس جديــدة مدتهــا 3 ســنوات.

أ . لجنة المكافآت:

الســّيد/   برئاســة  المكافــآت  لجنــة  تشــكلت 
الســّيد/  وعضويــة  الســليطي   ابراهيــم  محمــد 
علــي  يوســف  والســّيد/  الدليمــي  مبــارك  خالــد 
العبيــدان ، وأجتمعــت اللجنــة 3 اجتماعــات فــي 

العــام2012م:

رقم 
اإلجتماع

رقم تاريخه
اإلجتماع

تاريخه

12012/1/1682012/6/6

22012/2/792012/6/13

32012/2/13102012/6/20

42012/3/4112012/8/1

52012/3/14122012/10/8

62012/4/18132012/12/3

72012/5/16

ب.  اللجنة التنفيذية:

تشــكلت اللجنــة التنفيذيــة  بقــرار مجلــس اإلدارة 
رقــم 2011/42م المــادة )2( برئاســة الســّيد/  محمــد 
عبــداهلل  الســّيد/  وعضويــة  ســعد   آل  عبدالعزيــز 
مبــارك  خالــد  والســّيد/  الســبيعي  عبدالعزيــز 
الدليمــي ، والســيد/ يوســف علــي العبيــدان ، لــم 
يعقــد  أن  تقــرر  ألنــه    ، لللجنــة  اجتمــاع  أي  يعقــد 
ــة  ــي مناقش ــس ف ــة المجل ــل عضوي ــاع بكام اجتم
كل الموضوعــات المطروحــة، وذلــك مــن بدايــة 
الحالــي والســبب  الثانيــة لمجلــس اإلدارة  الــدورة 
فــي ذلــك يرجــع للظــروف الخاصــة التــي مــرت بهــا 

الشــركة.

جـ. لجنة التدقيق :

إجتمعــت لجنــة التدقيــق 6 إجتماعــات فــي عــام 
2011م علــى النحــو التالــي:

تاريخهرقم اإلجتماع

12012/3/3

22012/3/28

32012/10/16



انــد يونــج« مدققــا خارجيــا  تــم تعييــن »ايرنســت 
مراجعــة   خدمــات  لتقديــم    ،  2012 لعــام  لبــروة 
نصــف ســنوية وتدقيــق فــي نهايــة الســنة.  يعتبــر 
عــن  مســتقا  للحســابات  الخارجــي  المدقــق 
الشــركة وعــن مجلــس إدارتهــا و قــد تــم التعاقــد 
إلجــراء  الخارجييــن  الحســابات  مدققــي  مــع 
أخــرى  خدمــات  وتقديــم  للحســابات  مراجعــة 
موافقــة  إلــى  اســتنادا  الحســابات،  مراجعــة  غيــر 

 . اإلدارة  مجلــس  ورئيــس  اإلدارة  مجلــس 

5. سياسة تضارب 
المصالح وتعامالت 

األشخاص الباطنين:
المصالــح  تعــارض  بمخاطــر  المجلــس  يقــر 
الــذي قــد ينشــأ فــي الحصــول علــى األشــخاص 
والمجتمــع  األعمــال  مجتمــع  فــي  المشــاركين 
المدنــي ، ويــرى المجلــس أنــه مــن الحكمــة تبنــي 
الشــركة  المصالــح. فوضعــت  سياســة تضــارب 
المواقــف،  هــذه  بمثــل  لإلقــرار  السياســة  هــذه 
تتطلــب  التــي  الموضوعيــة  فقــدان  ومنــع 

بالثقــة. جديــرة  مناســبة  إجــراءات 

6. سياسة توزيع االرباح: 
يخضــع دفــع االربــاح لتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة 

المســاهمين. لموافقــة  وكذلــك 

أعضــاء  مكافــأت  األساســي  النظــام  ينظــم 
مجلــس اإلدارة حيــث تحــدد الجمعيــة العامــة فــي 
اجتمــاع عــادي مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
ويخصــص مــا ال يزيــد عــن 10% مــن الربــح الصافــي 
واإلحتياطيــات  اإلســتهاكات  اســتنزال  بعــد 
والتوزيعــات المقــررة، وذلــك لمكافــآت ألعضــاء 

المجلــس.
اإلداريــة  القيــادات  أجــور  اإلدارة  مجلــس  يحــدد 
العليــا و التــي تتكــون مــن الراتــب ومكافــأة األداء، 
و يحــدد مجلــس اإلدارة مفــردات الراتــب األساســي 
وإجمالــي المكافــأة الشــاملة، التــي تكــون عــن 
أداء الشــركة. كمــا يحــدد مجلــس اإلدارة مكافــأة 
تحديــد  يتــم  و  للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس 
فــي  اآلخريــن  واألعضــاء  الموظفيــن  مكافــأة 
و  الموظفيــن.  أداء  أســاس  علــى  العليــا  اإلدارة 
موظفــي  رواتــب  اإلدارة  لمجلــس  بــروة  تكشــف 

للمجموعــة. المالــي  التقريــر  فــي  اإلدارة 

3.نظام الرقابة الداخلية :
يعتبــر مجلــس اإلدارة مســئول عــن نظــام الرقابــة 
واعتمــد  اعــد  حيــث   ، الشــركة  فــي  الداخليــة 
وثائــق  مــن  شــاملة  مجموعــة  اإلدارة  مجلــس 
علــى  بالتقريــر  المشــمولة  الفتــرة  خــال  اإلدارة 
هيــكل  علــى  الحصــر  وليــس  المثــال  ســبيل 
اإلدارة وإختصاصــات المجلــس ولجــان المجلــس 
وقواعــد األخــاق والســلوك والهيــكل التنظيمــي 
والسياســات واإلجــراءات بمــا فــي ذلــك األطــراف 
األشــخاص  تعامــات  وأحــكام  الصلــة  ذات 
والتشــغيلية  الماليــة  والتفويضــات  الباطنييــن 

الشــركة. عمليــات  تنظيــم  لســلطة 

4. المدققين الخارجيين:2.سياسة المكافاَت:

حافظــت بــروة علــى إقامــة حــوار مفتــوح وشــفاف 
اإلجتمــاع  عقــد  تــم  حيــث   ، مســاهميها  مــع 
 21 يــوم  العاديــة   العامــة  للجمعيــة  الســنوي 
علــى  الموافقــة  خالــه  تــم  قــد  و   ،  2012 مــارس 

التاليــة: القــرارات 

1- الجمعية العامة العادية:

عــن  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى  المصادقــة   -1
الســنة  عــن  المالــي  ومركزهــا  الشــركة  نشــاط 
والخطــة  2011/12/31م،  فــي  المنتهيــة  الماليــة 

2012م. للعــام  للشــركة  المســتقبلية 
الحســـابات  مراقــب  تقـــرير  علــى  المصادقــة   -2
فــي  المنتهيــة  للســنة  الماليــة  البيانــات  عــن 

2011م. /12 /31
3- المصادقــة علــى تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية 
بيــت  الســادة/ شــركة  2011م، وتعييــن  عــن ســنة 
رقابــة  كهيئــة  الماليــة  لإلستشــارات  المشــورة 
قدرهــا  وبأتعــاب  2012م  الماليــة  للســنة  شــرعية 

قطــري. ريــال   )250,000(
الشــركة  حوكمــة  تقريــر  علــى  المصادقــة   -4

2011/12/31م. فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة 
5- المصادقــة علــى الميزانيــة العامــة للشـــركة 
الماليــة  للســنة  والخســائر  األربــاح  وحســاب 

2011/12/31م. فــي  المنتهيــة 
علــى  نقديــة  أربــاح  توزيــع  علــى  الموافقــة   -6

.%10 بنســبة  المســاهمين 
ــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة  7- إب
وتحديــد  2011/12/31م،  فــي  المنتهيــة  الماليــة 
لــكل  قطــري  ريــال   )1,750,000( بمبلــغ  مكافآتهــم 
لرئيــس  قطــري  ريــال   )3,500,000( ومبلــغ   ، عضــو 

اإلدارة. مجلــس 
 )E&Y( يونــغ  آنــد  إرنســت  الســادة/  تعييــن   -8
الماليــة  للســنة  الشــركة  لحســابات  كمراقبيــن 
قطــري. ريــال   )1,075,000( قدرهــا  وبأتعــاب  2012م، 

7. المساهمين: 
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عــن  مســؤولة  الشــركة  فــي  القانونيــة  اإلدارة 
التنســيق بيــن أميــن ســر المجلــس واإلدارة العليــا 
والضروريــة  المطلوبــة  المعلومــات  لجمــع 
إلعــداد تقريــر حوكمــة الشــركة ويقــدم بعــد ذلــك 
للمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  مــن  لمراجعتــه 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  الــى   التقريــر  يقــدم  ثــم 

إلعتمــاده.

- التــزام الشــركة بمتطلبــات نظــام  الحوكمــة 
الصــادر مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة :

المؤســس  ملكيــة  األساســي  النظــام  حــدد 
رأس  قيمــة  مــن   %45 لنســبة  القطريــة(  )الديــار 
المؤســس  يمتلــك  حيــث  بــه،  المصــرح  المــال 
األساســي   النظــام  يتضمــن  و  ممتــاز  ســهم 
الموافقــة  فــي  الحــق  الممتــاز  الســهم  لمالــك 
معينــة.  أمــور  فــي  قــرار  أي  نقــض  أو  واالعتــراض 
باإلضافــة لذلــك يكــون لمالــك الســهم الممتــاز 
حــق تعييــن ثاثــة مــن أعضــاء مجلــس االدارة بمــا 

اإلدارة.  مجلــس  رئيــس  ذلــك  فــي 

أمــا بالنســبة لباقــي أســهم رأس المــال فــا يتجــاوز 
أخــر  المملوكــة ألي مســاهم  إجمالــي األســهم 
بعــد  الشــركة.  أســهم  إجمالــي  مــن   %5 نســبة 
لاســتثمارات  القطريــة  للشــركة  بــروة  تملــك 
فــي  المســاهم  المــال  رأس  ارتفــع  العقاريــة 
هــذه  تؤثــر  لــم  و  ر.ق.   3.891.246.370 إلــى  بــروة 

الملكيــة.  هيــكل  علــى  المعاملــة 

مــن   %96 نســبة  كانــت  فقــد  ذلــك،  علــى  عــاوة 
 31 فــي  الشــركة   فــي  األســهم  عــدد  إجمالــي 
مواطنيــن  قبــل  مــن  مملوكــة  2012م  ديســمبر 
والكيانــات  والشــركات  األفــراد  )مــن  قطرييــن 
الحكوميــة( . أمــا عــن النســبة المتبقيــة البالغــة 
4 % مــن العــدد اإلجمالــي لألســهم مملوكــة مــن 

األجانــب.  المســتثمرين 

عــن  مســوؤلة  الشــركة   فــي  المخاطــر  ادارة 
تواجههــا  قــد  التــى  المخاطــر  علــى  اإلشــراف 
ســواء  المخاطــر  علــى  والتعــرف   ، الشــركة 
كانــت مخاطــر فــي اإلتمــان ، مخاطــر فــي الســوق  
 . تشــغيلية  مخاطــر  او  الســيولة  فــي  ومخاطــر 

مســؤولة عــن اجــراء التدريبــات الخاصــة بتقييــم 
لتحديــد  وذلــك   ، الشــركة  إلدارة  المخاطــر 
المخاطــر ذات الصلــة التــى قــد تواجههــا الشــركة 

. المخاطــر  هــذه  لتخفيــف  الضوابــط  وتحديــد 

تحديــد المخاطــر واســتعراض جميــع المعامــات 
مــع األطــراف ذات العاقــة قبــل رفــع التوصيــات 

الى مجلس اإلدارة إلعتمادها .

11. اإللتزام:
تلتزم الشــركة بالنظم المعمول بها في  ســوق 
الدوحــة لــألوراق الماليــة لتطويــر نظــام الحوكمة 
الخــاص بالشــركة ، وفــي حــال وجــود اي تعــارض 
ســيتم عمــل التعديــات الازمــة لضمــان اإللتــزام 

بالنظــم المعمــول بهــا فــي الدولــة .

 8. معلومات
المساهمين:

 12. عملية اعداد10. ادارة المخاطر:
تقرير الحوكمة:



الماحظاتهل هناك عدم التزامكانعمالمادة مادة 3 -  التزام الشركة بمبادى الحوكمةالبندم.

يحرص مجلس إدارة الشركة على ضمان اإللتزام بمبادى نظام الحوكمة والقيام 13.1
بمراجعتها وتطبيقها بصورة منتظمنة .

مدرج في دليل سياسات الحوكمةال•

يجب على المجلس ان يعمل على اعداد وان يستعرض  دوريا قواعد السلوك المهني 3.2
للمجلس والموظفين والمستشارين و  تشمل قواعد السلوك المهني ميثاق المجلس 

وميثاق لجنة التدقيق ولوائح الشركة ومعامات االطراف ذوي العاقة واساءة استخدام 
المعلمومات غير المتاحة من اجل التداول غير المشورع باألسهم .

معتمد في ميثاق المجلس وقواعد ال•
السلوك

ماحظاتهل هناك عدم التزامكانعممادة 4 - ميثاق المجلس 

تم اعتماد ميثاق المجلس من قبل ال•اعتمد مجلس اإلدارة ميثاق المجلس .
مجلس اإلدارة.

سيتم نشرة على الموقع اإللكترونيال•يجب نشر ميثاق المجلس وجعله متاحا للعامة .

مدرج في دليل سياسات الحوكمةال•يجب ان يتضمن ميثاق المجلس االحكام الواردة في المحلق 2 من الميثاق .

ماحظاتهل هناك عدم التزامكانعممادة  5 - مهمة مجلس اإلدارة ومسؤولياته 

الموافقة على األهداف االستراتيجية للشركة ، تعيين المدراء واستبدالهم ، تحديد 5.2.1
مكافأتهم ، مراجعة اداء اإلدارة ، وضمان التخطيط والتعاقب على ادارة الشركة .

محددة في ميثاق المجلس ال•

ال•ضمان تقيد الشركة بالقوانين والنظام األساسي للشركة5.2.2

يحق للمجلس تفويض بعض صاحياته الى لجان إلجراء عمليات محددة ويبقى 5.3 
المجلس مسؤوال عن جميع صاحيات او السلطات التي فوضها .

ال•

ماحظاتهل هناك عدم التزامكانعمالمادة 6– واجبات اعضاء مجلس اإلدارة اإلستئمانية :

يلتزم اعضاء المجلس بنظم هيئة قطر لألوراق المالية وميثاق المجلس ويجب على 6.1
األعضاء  العمل بإجتهاد ووالء وحرص .

هذه المبادى تتضمنها قواعد ال•
السلوك المهني في الشركة

ماحظاتال ينطبقكانعمالمادة 7 -  فصل منصبي الرئيس والمدير العام 

رئيس مجلس إدارة الشركة السيد/ ال•ال يجوز ان يتولى شخص واحد منصبي الرئيس والمدير العام .
هتمي علي الهتمي ، والرئيس 

التنفيذي السيد/ عبداهلل عبدالعزيز 
السبيعي

هل هناككانعمالمادة 8 - واجبات رئيس مجلس اإلدارة 

رئيس مجلس اإلدارة مسئوال عن حسن سير  عمل المجلس ويضمن حصول األعضاء 8.1
على المعلومات الكاملة والصحيحة .

مدرجة في الوصف الوظيفيال•

مدرجة في دليل ومهام اللجانال•رئيس مجلس اإلدارة ليس عضوا في لجان المجلس 8.2

مدرجة في الوصف الوظيفيال•الواجبات والمسوؤليات المذكورة في القسم 8.38.3

ماحظةهل هتاك عدم التزامكانعمالمادة 9 -  تشكيل مجلس اإلدارة 

نعم••يجب ان يتكون  مجلس اإلدارة من أعضاء تنفيذين وغير تنفيذين وأعضاء مستقلين .9.1

يجب ان يكون ثلث اعضاء  المجلس على االقل مستقلين وان تكون اكثرية االعضاء غير 9.2
تنفيذين 

صعوبة االلتزام ناشئة من حصول نعم•
الديار القطرية على 3 مقاعد من 7 

في المجلس )النظام األساسي(

ال•يجب ان يتمتع اعضاء مجلس اإلدارة بالخبرة والدراية لتأدية مهامهم بصورة فعالة .9.3

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعممادة 10 -  اعضاء مجلس اإلدارة  غير التنفيذيين 

يتظمن وصف الوظائف ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين النقاط الواردة في 10.1 من 10.1
الميثاق.

تتظمن واجبات اعضاء مجلس ال•
اإلدارة الغير تنفيذين في نظام 

الحوكمة الخاص بالشركة .

صعوبة االلتزام ناشئة من حصول ال•يجوز وبموافقة اغلبية األعضاء غير التنفيذيين طلب خدمات استشارية مستقلة.10.2
الديار القطرية على 3 مقاعد من 7 

في المجلس )النظام األساسي(

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعممادة 11 - اجتماعات المجلس 
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ماحظةهل هناك عدم التزامكانعممادة 12 - أمين سر المجلس 

ال•يعين المجلس أمين سر للمجلس تتضمن مهامة كما ورد في المادة 12 .12.1

تمكين المجلس من الحصول على وثائق الشركة ومحاضر االجتماعات بشكل كامل 12.2
وسريع.

مدرجة في دليل ومسؤوليات أعضاء ال•
مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس

ال•جميع اعضاء مجلس اإلدارة يستفيدون من خدمات امين سر المجلس ومشورته . 12.3

ال•يعين ويفصل امين سر المجلس بموجب قرار صادر من المجلس 12.4

يفضل ان يكون امين سر المجلس عضوا في هيئة محاسبين محترفين او عضو في هيئة 12.5
امناء سر شركات معتمدة ، او محامي ، او يحمل شهادة من جامعة معترف بها.

ال•

ماحظةهل هناك عدم التزامكا نعم مادة 13 - تضارب المصالح وتعامات األشخاص الباطنين 

مدرجة في دليل وسياسات الحوكمة ال•تعتمد الشركة سياسة واجراءات عامة تحكم دخول الشركة في اي صفقة مع طرف ذي عاقة .13.1

 يشترط للدخول في صفقة تجارية مع طرف ذي عاقة  الحصول على موافقة و اصوات 13.2
اغلبية المساهمين .

ال•

في حال طرح اي مسأله تجارية بين الشركة وأحد األعضاء ، يجب مناقشة الموضوع في 13.3
غياب العضو المعني. 

ال•

ال•اإلفصاح عن هذه الصفقات في التقرير السنوي للشركة .13.4

تعتمد الشركة قواعد واجراءات واضحة تحكم تداول اعضاء مجلس اإلدارة في اسهم 13.5
الشركة ، وعلى االعضاء االفصاح عن تداولهم في اسهم الشركة .

ال•

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعمالمادة 14 - مهمات المجلس االخرى 

متاح للمجلس  الوصول الى جميع ال•تكمين اعضاء مجلس اإلدارة الحصول / الوصول الى جميع مستندات الشركة. 14.1
المستندات وهذا البند مدرج في دليل 

ساسات الحوكمة

على اعضاء مجلس اإلدارة ضمان حضور اعضاء لجان التعيينات والمكافاءات والتدقيق 14.2
والمدققين الداخليين ...الخ

•

في طور التنفيذنعم•على المجلس ان يضع برنامج تعريفي تدريب ألعضاء مجلس اإلدارة .14.3

في طور التنفيذنعم•اعتماد دورات تدريبية  ألعضاء المجلس تهدف الى تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم .14.4

ال•ابقاء األعضاء متطلعين على التطورات في مجال الحوكمة .14.5

مدرجة في النظام األساسي للشركةال•تظمين النظام األساسي للشركة اجراءات واضحة إلقالة اعضاء المجلس .14.6

ماحظههل هناك عدم التزامكانعمالمادة 15 -  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات 

مدرجة في النظام األساسي للشركة•وجود اجراءات رسمية وصارمة وشفافة لتعيين اعضاء مجلس اإلدارة .15.1

في طور التنفيذنعم•يجب ان يكون في الشركة لجنة للترشيح يرأسها عضوا مستقل وتتكون من أعضاء مستقلين 15.2

يكون اجراء / تقييم ترشيح اعضاء مجلس االدارة وفقا للمحلق 2 من لوائح هيئة قطر 15.3
لألسواق المالية .

ال•

في طور التنفيذنعم•نشر مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيح .15.4

في طور التنفيذنعم•وجود اجراء التقييم الذاتي السنوي .15.5

اإللتزام المناسب من قبل الشركة بالشروط والمتطلبات الصادرة عن مصرف قطر المركزي 15.6
او اي جهة رقابية والمتعلقة بترشيح او انتخاب او تعيين اعضاء مجلس اإلدارة .

في طور التنفيذنعم•

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعممادة 16 - المكافآت

يجب ان تتألف لجنة المكافآت من ثاثة أعضاء على األقل غير تنفيذيين ، تكون غالبيتهم 16.1
من المستقلين.

صعوبة االلتزام ناشئة من حصول نعم•
الديار القطرية على 3 مقاعد من 7 

في المجلس )النظام األساسي(

ال•اعتماد ونشر اطار عمل اللجنة بشكل يبين دورها ومسؤولياتها األساسية.16.2

دور اللجنة األساسي تحديد سياسة المكافآت في الشركة والتي يتقاضها الرئيس وكل 16.3
أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية .

ال•

عرض سياسة المكافآت  على المساهمين في الجمعية العامة للموافقة عليها واعانها 16.4
للجمهور.

ال•



ماحظههل هناك عدم التزمكانعمالمادة 17  - لجنة التدقيق 17

تتكون لجنة التدقيق من ثاثة أعضاء على األقل  ويكون غالبيتهم  اعضاء مستقلين ، 17.1
وتتضمن عضو واحد يتمتع بخبرة مالية .

صعوبة االلتزام ناشئة من حصول نعم•
الديار القطرية على 3 مقاعد من 7 في 

المجلس )النظام األساسي(

ال•اليمكن أن يكون احد األعضاء من المدققين الخارجيين للشركة خال السنتين الماضيتين 17.2

تم ذكر عدد  اجتماعات اللجنة في البند ال•تجتمع اللجنة  عند الضرورة مرة على األقل كل  ثاثة أشهر وتدوين محاضر اجتماعاتها .17.3
1.5.جـ

في حال وجود اي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات المجلس ، يجب بيان ذلك في 17.4
تقرير الحوكمة وبيان أسباب قرار مجلس اإلدارة .

ال•

مدرجة في نظام حوكمة الشركة ال•نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة على شكل ميثاق للجنة .17.5

النظام األساسي للشركة يتظمن بندا ال•اعتماد سياسة للتعاقد مع المدقيقين الخارجيين .17.6
يتعلق بالمدقيقين الخارجيين.

ال•تجتمع اللجنة مع المدقيقين الخارجين مرة واحدة على األقل كل سنة .17.7

تم ادارج سياسة الكشف عن المخالفات ال•اعداد سياسة الكشف عن المخالفات واالنتهاكات.17.8
واالنتهاكات ضمن سياسة الحوكمة .

ماحظههل هناك عدم التزامكانعمالمادة 18 - التقيد باألنظمة والرقابة الداخلية والمدقق الداخلي

على الشركة ان تعتمد نظام رقابة داخلي يوافق عليه المجلس لتقييم ادارة المخاطر وااللتزام 18.1
بالحوكمة .

مدرجة في دليل وسياسات الحوكمةال•

تتضمن عمليات الرقابة الداخلية انشاء وحدات فعالة ومستقلة لتقييم ادارة المخاطر 18.2
والوظائف اإلدارية للشركة .

ال•

مدرجة في دليل وسياسات الحوكمة ال•يجب ان يكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام محددة تحديدا واضحا .18.3

ال•وجود مدقق داخلي واحد على األقل يعينة مجلس اإلدارة .18.4

ال•تشمل تقارير التدقيق  لمعلومات ذات الصلة الواردة في المادة 18.5 18.5

اليعد تقرير التدقيق الداخلي كل 3 اشهر .18.6

ماحظههل هناك عدم التزامكانعمالمادة 19 -  المدقق الخارجي

يقوم مراقب حسابات )مدقق خارجي ( ومؤهل يتم تعيينة بناء على توصية من لجنة التدقيق 19.1
مرفوعة الى مجلس اإلدارة وعلى قرار الجمعية العامة للشركاء .

مكتب ايرنست اند يونج هو المدقق ال•
الخارجي للشركة

المدقق الخارجي مستقل عن الشركة  واليوجد أي تضارب في المصالح في عاقاتهم 19.2
بالشركة 

المدقق الخارجي مستقل تماما عن ال•
الشركة .

يحضر المدقق الخارجي اجتماعات ال•يتعين على المدققين الخارجيين حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة .19.3
الجمعية بإستمرار .

يتوجب على المدققين الخارجيين  اباغ الهيئات الرقابية في حال عدم اتخاذ المجلس االجراء 19.4
المناسب فيما يتعلق بالمسائل المثيرة للشبهة .

ال•

تم استبدال المدقق الخارجي لعام 2011 ال•يتعين تغيير المدقق الخارجي كل 3 سنوات 19.5
وتمت الموافقة على تعين ايرنست اند 

يونج لعام 2012.

ماحظة هل هناك عدم التزامكانعمالمادة 20 -  اإلفصاح 

التقيد بجميع متطلبات اإلفصاح )التقارير المالية و االفصاح عن عدد أسهم اعضاء المجلس 20.1
والمسؤولين التنفيذيين (.

تم اإلفصاح عن عدد األسهم المملوكة ال•
ألعضاء مجلس اإلدارة في الفقرة 1.1 من 

هذا التقرير .

ال•يجب تكون عمليات اإلفصاح تتيح معلمومات دقيقة وصحيحة وغير مضللة .20.2

ال•تصدر التقارير المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية .20.3

ال•يجب ان توزع التقارير المالية المدققة على جميع المساهمين. 

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعم المادة 21 - حقوق المساهمين 

تم تحديدها في دليل سياسات الحوكمة  ال•حقوق المساهمين محمية بموجب القانوين واللوائح والنظام األساسي  للشركة .
، والنظام األساسي للشركة يظمن 

حماية المساهمين وحقوقهم .
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ماحظة هل هناك عدم التزامكانعمالمادة 22 - سجات الملكية 

ال•على الشركة ان تحتفظ بسجات صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهم .22.1

يحق للمساهم اإلطاع على سجل المساهمين في الشركة والوصول اليه مجانا خال 22.2
ساعات العمل الرسمية .

يتم اإلحتفاظ وتحديث سجل ال•
المساهمين بواسطة بورصه قطر .

ال•الحصول على اي من المستندات الواردة في 22.3 مقابل رسوم 22.3

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعمالمادة 23 - الحصول على المعلومات 

ال•ضمان الحصول على المعلومات يتضمن في النظام األساسي للشركة 23.1

تنشر الشركة جميع اإلفصاحات والمعلومات التي يجب اإلعان عنها بموجب هذا النظام او 23.2
لوائح ذات صلة .

تنشر الشركة جميع اإلفصاحات ال•
المطلوبة عن طريق الموقع اإللكتروني .

ماحظة هل هناك عدم التزامكانعمالمادة 24 - حقوق المساهمين فيما يتعلق بجمعيات المساهمين 

يتضمن النظام األساسي للشركة حق المساهمين في الدعوة الى الجمعية العامة 
وعقدها في وقت مناسب وادراج البنود على جدول األعمال ومناقشة البنود المدرجة وطرح 

اسئلة وتلقي األجوبة وحق اتخاذ القرارات.

حق المساهمين في الدهوة الى عقد ال•
اجتماع الجميعية منصوص علية في 

قانون الشركات ومنصوص عليه ايضا 
في النظام األساسي للشركة .

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعمالمادة 25 - المعاملة المنصفة للمساهمين وممارسة حق التصويت

ال•يكون لكل األسهم من الفئة ذاتها الحقوق عينها المتعلقة بها25.1

مدرج في النظام األساسي للشركةال•التصويت بالوكالة مسموح به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة 25.2

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعمالمادة 26 - حقوق المساهمين فيما يتعلق بإنتخاب اعضاء مجلس اإلدارة 

يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي احكاما تضمن  اعطاء المساهمين 26.1
معلومات عن المرشحين الى عضوية مجلس اإلدارة قبل اإلنتخابات .

المدرج في النظام األساس الشروط نعم•
التي يجب ان تتوافر في المرشح 

لعضوية مجلس  اإلدارة .

يعين مالك السهم الممتاز 3 اعضاء و نعم•يكون الحق للمساهمين بأنتخاب اعضاء مجلس اإلدارة عن طريق التصويت التراكمي .26.2
4 اعضاء تنتخبهم الجمعية العامة عن 

طريق اإلقتراع السري

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعممادة 27 -  حقوق المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األرباح 

تم تحديد ذلك في دليل سياسات ال•على مجلس اإلدارة ان يقدم الى الجمعية العامة سياسة واضحة تحكم توزيع األرباح .
الحوكمة

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعممادة 28 - هيكل رأس المال وحقوق المساهمين والصفقات الكبرى 

يجب اإلفصاح عن هيكل رأس المال وتحديد نوع اتفاقات المساهمين التي يجب االفصاح 28.1
عنها.

تم اإلفصاح ذلك  في البند  9 من هذا ال•
التقرير

تضمين في النظام األساسي احكاما لحماية مساهمي األقلية في حال الموافقة على 28.2
صفقات كبيرة كانو مساهمو األقلية قد صوتوا ضدها .

تم النص على حقوق مالك السهم نعم•
الممتاز في النظام األساسي

تضمين النظام األساسي لممارسة حقوق المساواة واإلباغ في حال حدوث تغيير في ملكية 28.3
رأس المال يتخطى  السقف.

حقوق مالك السهم الممتاز في النظام نعم•
األساسي

ماحظههل هناك عدم التزامكانعمالمادة 29 - حقوق اصحاب المصالح اآلخرين 

ال•يجب احترام حقوق اصحاب المصالح .29.1

تعمل الشركة على ذلكال•على المجلس ان يضمن معاملة الموظفين وفقا لمبادئ العدل والمساواة وبدون اي تميز .29.2

مضمن ذلك في نظام سياسات ال•وضع سياسة للمكافآت لمنح حوافز للعاملين للعمل بما يخدم مصلحة الشركة .29.3
الموارد البشرية

اعتماد الية تسمح للعاملين بالشركة اباغ المجلس بالتصرفات المثيرة والتي تكون غير 29.4
قومية او قانونية او مضرة بالشركة .

مدرج في دليل سياسة الحوكمةال•

ماحظةهل هناك عدم التزامكانعمالمادة  30 - تقرير الحوكمة 

تم اإللتزام بذلك في هذا التقريرال•يغطي تقرير الحوكمة البنود الواردة في المادة 30 



السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة

مــن  أعمــال  إدارة  بكالوريــوس  علــى  حاصــل 
فــي  وتــدرج   ، األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
الوطنيــة  قطــر  شــركة  فــي  الوظيفــي  العمــل 
مجلــس  لرئيــس  نائبــًا  أصبــح  أن  إلــى  للماحــة 
اإلدارة وعضــواً باللجنــة التنفيذيــة للشــركة ومــا 
زال ، كمــا يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة 

للتأميــن.  الدوحــة 

السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حاصــل علــى بكالوريــوس الهندســة المعماريــة 
مــن جامعــة كولــورادو فــي بولــدر، يشــغل حاليــًا 
والعضــو  االدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  منصــب 
المنتــدب لمجموعــة بنــك بــروة ، ويمتلــك خبــرة 
وإدارة   ، العقــاري  االســتثمار  مجــال  فــي  واســعة 

والمشــاريع. األصــول 

كمــا يتــرأس الســيد آل ســعد مجلــس إدارة شــركة 
 ، واإلنشــاءات  للهندســة  قطــر  وشــركة  تنويــن 
وهوعضــو لمجالــس إدارات شــركات عــدة منهــا 
شــركة وقــود ، كمــا أنــه يشــغل منصــب الرئيــس 
وكان   ، األول  المســتثمر  لشــركة  التنفيــذي 
فــي  االســتثمار  قطــاع  رئيــس  منصــب  يشــغل 

العقاريــة.  لاســتثمارات  القطريــة  الشــركة 

المهندس/ عبد اهلل عبد العزيز 
تركي السبيعي

التنفيــذي  الرئيــس  اإلدارة  مجلــس  عضــو 
عــة للمجمو

حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 
الهندســة  فــي  والبكالوريــوس   2006 فــي 

قطــر. جامعــة  مــن   1996 فــي  الكهربائيــة 

فــي مــارس 2011 ، تــم تعييــن الســيد/ الســبيعي 
الحديــد  ســكك  شــركة  فــي  منتدبــًا  عضــواً 
الديــار  لمجموعــة  التابعــة   « الرّيــل   « القطريــة 
القطريــة ، كمــا تولــى ســابقًا منصــب الرئيــس 
العديــد  وشــغل   ، »ســميت«  لشــركة  التنفيــذي 
مــن المناصــب القياديــة فــي المؤسســة العامــة 

. »كهرمــاء«  والمــاء  للكهربــاء  القطريــة 

شــركة  إدارة  مجلــس  فــي  عضــو  أنــه  كمــا 
شــركة  إدارة  ومجلــس   ،  )Hochtief( هوختيــف 

.)QCon( واإلنشــاءات  للهندســة  قطــر 

السيد / محمد إبراهيم السليطي
عضو مجلس اإلدارة

عــام  األعمــال  إدارة  بكالوريــوس  علــى  حاصــل 
 )R.A Roger Williams( جامعــة  مــن   1988
ويشــغل حاليــًا وظيفــة نائــب الرئيــس التنفيــذي 
للماليــة واالســتثمار بشــركة الماحــة القطريــة، 
وعضــو   ، الميــرة  شــركة  إدارة  مجلــس  وعضــو 
مجلــس إدارة شــركة حالــول للخدمــات البحريــة.

ملحق رقم  )1(
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السيد / يوسف علي العبيدان
عضو مجلس اإلدارة

فــي   « األول  المســتثمر   « بـــ  العبيــدان  إلتحــق 
نوفمبــر 2007م، وهــو يعمــل فــي مناصــب عــدة 
االســتثمارية  المصرفيــة  الخدمــات  مجــاالت  فــي 
المــال  رأس  زيــادة  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا   ،
البيــع   ، االســتراتيجية  االستشــارية  والخدمــات 
والشــراء جنبــًا إلــى جنــب مــع عمليــات االندمــاج 
واالســتحواذ للشــركات ، وقــد عمــل فــي شــركة 
لتمويــل  رئيســًا  ســنوات  أربــع  لمــدة   « قابكــو   «
مجالــس  فــي  مناصــب  عــدة  وتقلــد   ، العمــاء 

مرموقــة. شــركات  إدارات 

فــي  اآلداب  ببكالريــوس  العبيــدان  وتخــرج 
العلــوم الماليــة وماجســتير فــي نظــم التســويق 
واليــة  جامعــة  مــن  واالتصــاالت  المتكاملــة 

. نيــا ر ليفو كا

السيد / سرالختم هاشم سرالختم
أمين سر مجلس اإلدارة

حاصــل علــى بكالوريــوس االقتصــاد عــام 1990 من 
جامعة أم درمان اإلســامية في الســودان، وتنقل 
للعمــل فــي عــدة مواقــع داخــل وخــارج قطــر، منهــا 
فــي  واإلتصــال  العامــة  العاقــات  إلدارات  توليــه 
شــركتي األولــى للتمويــل ومجموعــة غانــم آل 
عمــل  فــرق  ضمــن  وأشــرف  شــارك  كمــا  ســعد، 
علــى تأســيس عــدد من المؤسســات والشــركات 
فــي دولــة قطــر كفنــدق الدانــة والســفير وشــركة 
كمــا  تعليميــة،  ومؤسســات  للتمويــل  األولــى 
كان الســيد/ ســرالختم يشــغل منصــب منســق 
برنامــج االكتتــاب وأميــن ســر اللجنــة التأسيســية 
لمصــرف الريــان وشــركة بــروة العقاريــة، وعمــل 
باألخيــرة مديــراً للعاقــات العامــة واإلعــام عــاوة 
علــى منصبــه كأميــن ســر لمجلــس اإلدارة منــذ 

ــركة وحتــى تاريخــه. ــيس الش تأس

السيد / خالد مبارك الدليمي
عضو مجلس اإلدارة

وعلــوم  اإلدارة  فــي  بكالوريــوس  علــى  حاصــل 
فــي  والماجســتير   ،1997 عــام  اآللــي  الحاســب 
اإلدارة والقيــادة عــام 2006، يشــغل حاليــًا مناصــب 
عــدة منهــا، رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة ســميت 
، ورئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة 
لرئيــس  ونائــب   ، المشــاريع  إلدارة  قطــر  لشــركة 
مجلــس اإلدارة لشــركة األولــى لاجــارة ، والمديــر 
اإلقليمــي للمشــاريع المحليــة وقــارة أفريقيــا فــي 

شــركة الديــار القطريــة لاســتثمار العقــاري.

انــه يشــغل منصــب عضــو مجلــس االدارة  كمــا 
لعــدد مــن الشــركات منهــا ، بنــك بــروة وشــركة 
لوســيل هوكتيــف وشــركة كيــو دي ســي بــي 

للصناعــات. ســي 

منصــب   ، ســابقًا  الدليمــي  الســيد  شــغل  كمــا 
القنصــل العــام والملحــق التجــاري بســفارة دولــة 
، ورئيســًا  قطــر فــي لنــدن , المملكــة المتحــدة 
الخارجيــة  بــوزارة  المعلومــات  تقنيــة  لقســم 

القطريــة.



• On a regular basis, meet separately 
with the external auditors to discuss any 
matters that the Committee or auditors 
believe should be discussed privately, 
including management responses to 
their reports.

Compliance and Risk Management

• Review the effectiveness of the system 
for monitoring compliance with laws 
and regulations and ISO standards ( 
including quality and environment 
requirements) and the results of 
management’s investigation and follow-
up (including disciplinary action) of any 
instances of non-compliance within 
Barwa Real Estate or its subsidiaries.

• Review the findings of an inspection 
by any regulatory body as well as 
auditor observations.

• Review the process for 
communicating the Code of Conduct 
to Barwa Real Estate personnel, and 
monitoring compliance therewith.

• Define the risk management roles and 
responsibilities across the Company.

• Review the processes and control 
framework for the management of risks 
that Barwa Real Estate is exposed to.

• Investigate any allegations of 
misconduct that are reported.

• Ensure that the subsidiaries including 
international subsidiaries, comply 
with relevant local regulations and are 
covered within the framework of the 
whole Company’s compliance policy 
and those compliance policies of 
related entities.

Governance

•Consider any Governance non-
compliance matters and recommend 
to the Board resolution of the same as 
applicable.

• Receive reports from the Governance 
Affairs function in the Group Legal and 
Compliance with regard to changes in 
governance practices and compliance 
within Barwa Real Estate and its related 
entities.

Reporting

• Regularly report to the Board of 
Directors about Committee activities, 
issues and related recommendations.

• Subject to applicable regulatory 
requirements, report annually to 
the shareholders, describing the 
committee’s composition, role and 
responsibilities and how they were 
discharged, and any other information 
required by regulations.

• Review any other reports the 
Company issues that relates to the Audit 
Committee’s area of responsibility.

• Advise the Board with respect to 
Barwa Real Estate’s policies and 
procedures regarding compliance with 
applicable laws and regulations and 
with Barwa’s Code of Conduct and 
business ethics. 

Other Responsibilities

• Perform other activities related to 
the approved Internal Audit Charter of 
Barwa Real Estate as requested by the 
Board of Directors.

• Manage the conduct of special 
investigations as and when needed.

• Review and assess the adequacy of 
the audit charter annually, requesting 
Board approval for changes, if any.

• Publish its terms of reference to the 
public.

• Perform any additional activities 
delegated by the Board. 
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Internal Control

• Obtain explanation from 
management, internal and external 
auditors on whether Barwa’s financial 
and operating controls are functioning 
effectively.

• Obtain reports from the Risk function 
on the assessment of risks pertaining to 
the Internal Control environment. 

• Obtain and review reports by external 
auditors describing the firm’s internal 
quality control procedures and any 
material issues raised by the most 
recent quality control review, or peer 
review of Barwa, or by any inquiry or 
investigation by professional authorities. 

• Consider the effectiveness of Barwa’s 
management of risks and internal 
controls over annual and interim 
financial reporting, regulatory and 
other reporting, including information 
technology security and controls.

• Consider how management is held 
to account for the security of computer 
systems and applications, and the 
contingency plans for processing 
financial information in the event of a 
systems breakdown.

• Understand the scope of internal and 
external auditors’ review of internal 
control over financial reports and 
obtain reports on significant findings 
and recommendations, together with 
management’s responses.

• Consider with internal and external 
auditors any fraud, illegal acts, 
deficiencies in internal control or other 
similar areas.

Internal Audit

• Review and approve the charter, 
plans, activities, staffing and 
organizational structure of Barwa Real 
Estate’s Internal Audit.

• Review and approve the appointment, 
replacement or dismissal of the audit 
personnel as well as their remuneration.

• Ensure there are no unjustified 
restrictions or limitations on the 
functioning of Barwa’s Internal Audit, 
as well as on Internal Audit’s access to 
the Company’s records, documents, 
personnel as and when may be required 
in the performance of their functions.

• Review the effectiveness of the 
internal audit function, including 
compliance with The Institute of Internal 
Auditors’ Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing and other 
applicable standards and best practices.

• On a regular basis, meet separately 
with the Internal Audit to discuss any 
matters that the Committee or Internal 
Audit believe should be discussed 
privately.

• Ensure that management responds 
to recommendations by the internal 
auditors and that all information, 
records, etc. sought for and required by 
internal auditors in the performance of 
their formal duties is/are made available 
to them by management as required.

External Audit

• Review the external auditors’ 
proposed audit scope and approach, 
including coordination of audit effort 
with Internal Audit.

• Review the performance of the 
external auditors, and recommend final 
discharge of the auditors. In case of any 
conflict with the Board, the decision 
will be documented in the Company’s 
Corporate Governance Report.

• Review and confirm the 
independence of the external auditors 
by obtaining statements from the 
auditors on relationships between the 
auditors and the Company, including 
non-audit services.

• Make recommendations to the Board 
of Directors regarding the appointment/
reappointment of the external auditors.

• Review and discuss quarterly reports 
from external auditors on all critical 
accounting policies and practices and 
any significant financial reporting issues 
and judgment made in connection with 
the preparation of Barwa Real Estate’s 
financial statements.
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مهام ومسؤوليات
 لجنة التدقيق




