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تقرير الحوكمة السنوي لعام 2017

التعاريف
مــن  وغيرهــا  وبتقاريرهــا  وبإنشــطتها،  الشــركة  بتأســيس  المرتبطــة  والوثائــق  والبيانــات،  المعلومــات، 
المعلومــات التــى يجــب علــى الشــركة اإلفصــاح عنهــا واتاحتهــا للمســاهمين وتمكينهــم مــن الوصــول 

لهــا والحصــول عليهــا بموجــب القانــون وأحــكام هــذا النظــام وغيــره مــن تشــريعات الهيئــة.

هيئة قطر لألسواق المالية.

الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه .

مجلس إدارة الشركة المدرجة، أو القائم على إدارة الكيان القانوني المدرج بحسب األحوال .

الشــخص المعيــن مــن مجلــس اإلدارة وفقــا لمتطلبــات نظــام الحوكمــة، و المســؤول عــن تنظيــم وتنســيق 
المســائل التــي تتعلــق بالمجلــس وبالشــركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة، المكلف بإدارة الشركة وفقا للقانون ، وعقد تأسيسها ونظامها  األساسي.

النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركة والتحكم بها، ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات 
بيــن مختلــف أصحــاب المصالــح فــي الشــركة، مثــل أعضــاء المجلــس، والمــدراء، والمســاهمين وأصحــاب 

المصالــح اآلخريــن، وتوضيــح القواعــد واإلجــراءات الخاصــة باتخــاذ القــرارات المتعلقــة بشــؤون الشــركة.

نظــام  وأحــكام   مبــادئ  بتطبيــق  التزامهــا  عــن  الشــركة  إفصــاح  يتضمــن  بذاتــه   مســتقل  ســنوي  تقريــر 
للشــركة. الســنوي  بالتقريــر  مرفقــا  الهيئــة  إلــى  ويرفعــه  الرئيــس  قبــل  مــن  إعتمــاده  يتــم  الحوكمــة، 

أســلوب تصويــت الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة. يمنــح كل مســاهم قــدرة تصويتيــة بعــدد األســهم التــي  
يملكهــا، بحيــث يحــق لــه التصويــت بهــا لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن يختارهــم مــن المرشــحين دون 

وجــود اى تكــرار لهــذة االصــوات.

الشــخص المصــرح لــه وفقــا ألحــكام القانــون والمســجل بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئــة للقيــام 
وطبقــا  المهنــة  ألصــول  وفقــا  فيهــا،  الــرأي  وإبــداء  الماليــة  والتقاريــر  البيانــات  وتدقيــق  مراجعــة  بأعمــال 
للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق أو معاييــر التدقيــق المتعلقــة بالمؤسســات الماليــة اإلســالمية، والحصــول علــى 

تأكيــد مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة، وكــذا أعمــال التصفيــات.

هــو عضــو مجلــس اإلدارة الــذى يتمتــع باالســتقاللية التامــة، وممــا ينافــي االســتقاللية علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، أي مــن اآلتــي:

1- أن يكون مالكا لنسبة )1%(على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.

٢-أن يكون ممثال لشخص اعتباري يملك نسبة )٥%( على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من    
      مجموعتها.

٣-أن يكون باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من مجموعتها خالل السنة السابقة على 
       انتخابات المجلس.

4-أن تكــون لــه صلــة قرابــة مــن الدرجــة األولــى مــع أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة العليــا 
بالشــركة، أو فــي أي شــركة مــن مجموعتهــا.

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

٦-أن يكــون موظفــًا خــالل الســنتين الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس لــدى أي مــن األطــراف المرتبطــة 
بالشــركة أو بــأي شــركة مــن مجموعتهــا كالمحاســبين القانونيــن، وكبــار المورديــن، أو أن يكــون مالــكا 

لحصــص ســيطرة لــدى أي مــن تلــك األطــراف خــالل الســنتين الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس.

٧-أن تكــون لــه تعامــالت مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا خــالل الســنتين 
الســابقتين علــى انتخابــات المجلــس. 

الهيئة

ميثاق المجلس 

أمين سر المجلس

الرئيس

الحوكمة

تقرير الحوكمة 

مراقب حسابات

العضو المستقل

التصويت التراكمي

المعلومات

المجلس
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شركة بروة العقارية )ش.م.ع.ق(

المســؤول التنفيــذي األول والمســؤولين التنفيذييــن االخريــن المســؤولين مباشــرة أمامــه، وتشــمل رؤســاء 
وحــدات الرقابــة الداخليــة بالشــركة.

أعمال التدقيق المالي، وتقييم األداء، وإدارة المخاطر التي تقوم بها وحدة مستقلة أو أكثر بالشركة.

أي صفقــة أو مجموعــة صفقــات متصلــة تهــدف إلــى إمتــالك أو بيــع أو تأجيــر أو مبادلــة أو التصــرف )باســتثناء 
إنشــاء الضمانــات( بأصــول الشــركة أو األصــول التــي ستكتســبها الشــركة أو مــن شــأنها تغييــر الطبيعــة 
األساســية لعمــل الشــركة؛ أوالتــي تتجــاوز قيمتهــا اإلجماليــة )10%( مــن القيمــة األقــل بيــن القيمــة الســوقية 

للشــركة أو قيمــة صافــي أصــول الشــركة وفقــا آلخــر بيانــات ماليــة معلنــة.

السوق الرئيسية فى بورصة قطر.

هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة ، وال يتقاضى أجراً منها.

يعتبــر الشــخص ذا عالقــة بالشــركة إذا كان عضــو فــي مجلــس إدارة الشــركة او أي شــركة مــن مجموعتهــا ،أو 
بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا للشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا ،أو كان مالــكا لنســبة )٥%( علــى األقــل مــن 
أســهم الشــركة او أي مــن شــركة مــن ضمــن مجموعتهــا ، أو كان مــن أقــارب أي مــن الســابقين حتــى الدرجــة 
الثانيــة،وكل شــخص اعتبــاري مســيطر عليــه  مــن عضــو بمجلــس إدارة الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا 
أو بإدارتهــا التنفيذيــة العليــا وأقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة ، أو المشــتركة فــي مشــروع أو شــركة مــن أي نــوع 

مــع الشــركة أو أي شــركة مــن مجموعتهــا. 

كل مــن لــه مصلحــة مــع الشــركة تســتند إلــى حــق أو مركز قانوني مثــل المســاهمون،  والعامليــن، الدائنين، 
العمالء، المــوردون وغيرهم.

الرقابة الداخلية

صفقة كبيرة

العضو غير التنفيذي

طرف ذو عالقة

أصحاب المصالح

اإلدارة التنفيذية 
العليا

السوق
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تقرير الحوكمة السنوي لعام 2017

١. تمهيد

٢. إطار حوكمة الشركات

تُعــرَف قوانيــن حوكمــة الشــركات علــى أنهــا األســس المنظمــة للعالقــات بيــن األطــراف األساســية فــي الشــركة )أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، اإلدارة التنفيذيــة، المســاهمين...( بهــدف توزيــع الحقــوق والمســؤوليات بيــن مختلــف المشــاركين أصحــاب العالقــة، وتحقيــق 
الشــفافية والعدالــة والمحاســبة وتأميــن حمايــة حقــوق المســاهمين والمصالــح األخــرى والتأكــد مــن أن الشــركة تــدار بمــا يخــدم 

ــا. ــح فيه ــاب المصال أصح

ــة. تهــدف حوكمــة  ــروة«( وممارســاتها التجاري ــروة العقاريــة ش.م.ع.ق. )»ب ــر حوكمــة الشــركات جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة شــركة ب تعتب
الشــركات لشــركة بــروة العقاريــة إلــى ترســية وتحقيــق األهــداف التاليــة:

ــفافية: وهــي االنفتــاح فــي العمليــات التجاريــة والتشــغيلية للشــركة، واإلبتعــاد عــن الغمــوض والســرية والتضليــل، وجعــل  •   الش
كل األمــور قابلــة للتحقــق والتأكيــد.

ــاءلة: وهــي حــق المســاهمين فــي مســاءلة اإلدارة التنظيميــة عــن أدائهــا، وهــذا حــق يضمنــه القانــون والنظــام األساســي  •   المس
للشــركة. كمــا تضمــن مســؤولية اإلدارة التنفيذيــة أمــام المجلــس ومســؤولية المجلــس أمــام المســاهمين.

•   المســاواة: وهــي المســاواة بيــن صغــار وكبــار المســتثمرين، المحلييــن واألجانــب علــى حــد ســواء. يضمــن النظــام األساســي 
لشــركة بــروة هــذا المبــدأ مــن حيــث المســاواة فــي حقــوق التصويــت، والمســاءلة، والترشــيح، وحــق الوصــول للمعلومــات.

•   المســؤولية: وهــي مســؤولية شــركة بــروة فــي اإلعتــراف بحقــوق أصحــاب المصالــح الممنوحــة بالقانــون، وتشــجيع التواصــل 
والمشــاركة بيــن الشــركة وأصحــاب المصالــح فــي خلــق الفــرص، والوظائــف، واالســتدامة. 

تلتــزم شــركة بــروة العقاريــة بتطبيــق أعلــى درجــات الحوكمــة المؤسســية فــي تعامالتهــا اليوميــة، مــن خــالل تحقيــق االمتثــال التــام 
لقوانيــن حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق، والتــي تنظمهــا هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.

تعتبــر الحوكمــة المؤسســية مــن أهــم الركائــز التــي تعتمــد عليهــا شــركة بــروة مــن أجــل ترســية ثقافــة اإلنفتــاح والشــفافية والوضــوح 
فــي تعامالتهــا التجاريــة واإلداريــة، وذلــك حرصــًا منهــا علــى حمايــة حقــوق المســتثمرين، وحقوق أصحــاب المصالح األخرى، ومســاهمي 

األقليــة وبهــدف تصويــب أعمالهــا وإدارتهــا بمــا يتناســب مــع أفضــل الممارســات العالميــة، واألطــر التنظيميــة المعتمــدة.

يتــم توفيــر اإلطــار التوجيهــي لنظــام حوكمــة شــركة بــروة العقاريــة بواســطة نظــام حوكمة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجة 
فــي الســوق الرئيســية والصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم )٥( لســنة ٢01٦ والــذي تــم نشــره بالجريــدة الرســمية 

بتاريــخ 1٥ مايــو ٢01٧م ، باإلضافــة إلــى القوانيــن الســارية واللوائــح األخــرى فــي دولــة قطــر وبورصــة قطــر.

وتحــرص شــركة بــروة العقاريــة دومــًا علــى التأكــد مــن التزامهــا بكافــة النظــم والقوانيــن ذات الصلــة، وخاصة فــي ما يتعلــق بالحوكمة 
وتطبيقاتهــا، كمــا تعمــل الشــركة بإســتمرار علــى تحديــث النظــم واللوائــح الداخليــة بمــا يعكــس تحديثــات الجهــات المنظمــة علــى 

هــذه القوانين.
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قامــت شــركة بــروة العقاريــة خــالل العــام ٢01٦ بتحديــث نظــام حوكمــة الشــركات المتبــع لديهــا، ليتناســب مــع أحــدث متطلبــات 
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ونظــام الحوكمــة الصــادر عنهــا، وبمــا يعكــس أفضــل الممارســات العالميــة المتبعــة بهــذا الخصــوص. 
ويأتــي هــذا التعديــل فــي إطــار ســعي شــركة بــروة علــى تحديــث أنظمتهــا بمــا يدعــم تحقيــق أهدافهــا و مبادئهــا، وتســهياًل لإلجــراءات 
والعمليــات المتبعــة، وضمــان القيــام بالعمليــات المؤسســية بطــرق أكثــر كفــاءة ومرونــه وبأقــل كلفــة ماديــة وزمنيــة ممكنــة، مــع 

الحــرص علــى اإللتــزام بالشــفافية وحمايــة حقــوق المســتثمرين وصغــار المســاهمين، وأصحــاب المصالــح األخــرى.
كمــا تعمــل شــركة بــروة حاليــا بمراجعــة نظــام الحوكمــة المتبــع لديهــا للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بتطبيــق احــكام نظــام الحوكمــة 
الصــادر بقــرار مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة رقــم٥ لســنة ٢01٦ وتوفيــق اوضاعهــا خــالل مــدة توفيــق األوضــاع المعلــن عنهــا 

مــن قبــل الهيئــة . 

تماشــيا مــع متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ٢01٥/11، قامــت شــركة بــروة العقاريــة بتعديــل بنــود النظــام األساســي للشــركة 
بمــا يتوافــق مــع النمــوذج الخــاص بذلــك والصــادر عــن الــوزارة، وبإضافــة بعــض البنــود تماشــيًا مــع متطلبــات نظــام حوكمــة الشــركات 
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة. وتــم اإلنتهــاء مــن اجــراءات تعديــل النظــام وتــم توثيقــه فــي تاريــخ  ٢01٧/٨/٢4 وتــم نشــره 

فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ ٢01٧/10/٣م . 
وحــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى إضافــة بعــض المــواد علــى النظــام األساســي والتــي تزيــد مــن إلتــزام الشــركة مــع متطلبــات 
الحوكمــة، وزيــادة الشــفافية وحمايــة حقــوق مســاهمي األقليــة، وتمثلــت هــذه اإلضافــات فــي مــواد تضمــن حقــوق المســاواة فــي بيــع 
األســهم، وضمــان إطــالق عــرض بيــع للجمهــور فــي حــال حصــول تغييــر فــي ملكيــة راس المــال يتخطــى الــــ ٥0%. كمــا وحــرص المجلــس 

علــى إضافــة أحكامــا تضمــن إعطــاء المســاهمين معلومــات عــن المرشــحين لعضويــة مجلــس اإلدارة قبــل االنتخابــات.
وبعــد نشــر نظــام الحوكمــة الجديــد فــي 1٥ مايــو ٢01٧ ، تقــوم شــركة بــروة حاليــا بمراجعــة نظامهــا األساســي  إلضافــة وتعديــل بعــض 

البنــود وذلــك التزامــا منهــا بمتطلبــات نظــام الحوكمــة الجديــد ، وســيتم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة خــالل مــدة توفيــق األوضــاع. 

تحديثات األنظمة واللوائح  .3

3.١   نظام حوكمة الشركات

3.٢    النظام األساسي 
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مجلس اإلدارة  .4

يعتبــر مجلــس إدارة بــروة هــو الكيــان اإلداري الرئيســي. ومــن ضمــن أدواره ومســؤولياته دعــم الهيــكل اإلداري والحفــاظ علــى االتجــاه 
االســتراتيجي وضمــان الكفــاءة والفعاليــة وتعزيــز الوضــع العــام والحفــاظ علــى النزاهــة والمحاســبة فــي المؤسســة، والخضــوع 
للمســاءلة، واالســتجابة لمطالــب المســاهمين، وحضــور المجلــس المنتظــم لإلجتماعــات الهامــة ذات الصلــة والمســاعدة فــي 
الحفــاظ علــى مهمــة ورؤيــة شــركة بــروة، ومناقشــة أو الموافقــة علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتعييــن مدققيــن حســابات خارجييــن 

ــز أداء عمليــات الشــركة بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة لها.وتطبيــق الحوكمــة الفعالــة. وطــرح األفــكار التــي مــن شــأنها تعزي

باإلســتناد إلــى النظــام األساســي للشــركة، يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء يعيــن مالك الســهم الممتاز 
ثالثــة منهــم  حســب النســبة الحاليــة مــن تملكــه لألســهم، وال يجــوز عــزل أي منهــم إال بقــرار مــن مالــك الســهم الممتــاز، وأربعــة أعضــاء 
تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة التصويــت  الســري . وال يشــارك مالــك الســهم الممتــاز فــي عمليــة التصويــت . وينتخــب 

مجلــس اإلدارة باإلقتــراع الســري رئيســا ونائبــا للرئيــس لمــدة )٣( ســنوات.

ويتضمن الجدول التالي بيانًا بأعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢01٧ م.

4.١    تشكيل مجلس اإلدارة 

السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة 

ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقل )الديار القطرية(

السيد/ عيسى محمد لحدان  
المهندي

نائب الرئيس 
ال يوجدغير تنفيذي، مستقلعضو باإلنتخاب

وقودغير تنفيذي، مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ محمدعبد العزيز آل سعد

عضو السيد/ نبيل محمد البوعينين
ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقل)الديار القطرية(

السيد/ عبداهلل حمد المسند
عضو

ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقل)الديار القطرية(

وقود-االسمنتغير تنفيذي، مستقلعضو باإلنتخابالسيد/ ناصر سلطان الحميدي

السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 

عضو 
شركة العديد لإلستثمار 

ال يوجدغير تنفيذي، مستقلالعقاري )باإلنتخاب(

الوضعالمنصب
العضوية في مجالس
إسم عضو مجلس اإلدارة إدارات شركات مدرجة
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للمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس اإلدارة يرجى مراجعة المحلق رقم 1 من هذا التقرير .

000السيد/ صالح بن غانم العلي

٣٢٥,000  محررة   ٢٥,000  محررة100,000السيد/ محمدعبد العزيز آل سعد

السيد/ عيسى محمد لحدان 
٢,٧٥٦  محررة٢,٧٣٦  محررة100,000المهندي

000السيد/ نبيل محمد البوعينين

000السيد/ عبداهلل حمد المسند

14٣,٨4٧  محررة٢00,000  محررة100,000السيد/ ناصر سلطان الحميدي

000السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 

عدد األسهم 
المحجوزة لضمان 

العضوية في مجلس 
اإلدارة

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

٢٠١٧/١٢/3١

عدد األسهم المملوكة 
في الشركة كما في 

٢٠١6/١٢/3١
إسم عضو مجلس اإلدارة

يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤواًل أمــام المســاهمين فــي شــركة بــروة عــن قيــادة الشــركة مــن أجــل تحقيــق رؤيتهــا وتوفيــر مكاســب 
مســتدامة لمســاهميها. كمــا يتولــى قيــادة مجلــس اإلدارة واإلشــراف علــى فعاليــة جميــع جوانــب دوره ووضــع جــدول أعمالــه. ويكــون 
الرئيــس أيضــا مســؤوال عــن اإلشــراف علــى تلقــي أعضــاء المجلــس معلومــات دقيقــة وواضحــة فــي الوقــت المناســب و ضمــان 
ــى  ــن عل ــن التنفيذيي ــر المديري ــن غي ــة م ــاهمة الفعال ــير المس ــى تيس ــة إل ــذا باإلضاف ــاهميها، ه ــركة ومس ــن الش ــال بي ــل الفع التواص
وجــه الخصــوص، وضمــان عالقــات بنــاءة بيــن األعضــاء التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن. كمــا يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بالمناقشــات 
التفصيليــة بشــأن اإلســتراتيجيات، والميزانيــة الســنوية العموميــة، ومراجعــة خطــط التشــغيل. ويقــوم الرئيــس بإفســاح المجــال أمــام 
أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن بصــورة خاصــة، بالمشــاركة الفعالــة، وتشــجيع العالقــات البنــاءة بيــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن 
و غيــر التنفيذييــن. كمــا يجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يــؤدي دوراً قياديــا فعــااًل، والعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع الرئيــس التنفيــذي 
للمجموعــة، ومراجعــة جــداول أعمــال وبرامــج االجتماعــات لــكل لجنــة مــع رؤســائها. ويتضمــن ميثــاق المجلــس المنشــور علــى الموقــع 

اإللكترونــي للشــركة مزيــدا مــن التفاصيــل عــن دور و واجبــات رئيــس مجلــس اإلدارة. 

واجبات رئيس مجلس اإلدارة  4.٢
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المقترحــات  وتطويــر  اإلســتراتيجية  المســائل  بشــأن  مســتقلة  مقترحــات  بإعطــاء  التنفيذييــن  غيــر  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  يقــوم 
المتعلقــة بهــا، كمــا يقومــون بدراســة أداء اإلدارة فــي تحقيــق األهــداف المتفــق عليهــا ومراقبــة أداء الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا 
وغاياتهــا المتفــق عليهــا، واإلشــراف علــى تطويــر القواعــد اإلجرائيــة الخاصــة بحوكمــة الشــركة، وضمــان إعطــاء األولويــة لمصلحــة 
الشــركة والمســاهمين فــي حــال حصــول أي تضــارب للمصالــح. كمــا يقــوم أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن بمراجعــة ســالمة 
المعلومــات والضوابــط واألنظمــة الماليــة وضمــان قــوة وســالمة هــذه الضوابــط، و إتاحــة مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة لمجلــس 
اإلدارة أو لجانــه المختلفــه مــن خــالل مشــاركتهم الفعالــة فــي إجتماعــات المجلــس والجمعيــات العموميــة، وفهــم آراء المســاهمين 

ــادل.  ــوازن وع ــكل مت بش

يســاعد اطــار تقييــم اداء المجلــس علــى توفيــر نظــام مناســب لمراقبــة أداء المجلــس وللتأكــد مــن أن اعضــاء المجلــس يقومــون 
بدورهــم ومســؤولياتهم بشــكل تــام. وتتولــى لجنــة المكافــأت والترشــيحات عمليــة التقييــم بشــكل ســنوي وفقــا للمنهجيــة التــي 
اعتمدهــا مجلــس اإلدارة فــي نظــام الحوكمــة الداخلــي للشــركة فــي العــام ٢01٦ . ويتــم عــرض نتائــج التقييــم فــي إجتمــاع الجمعيــة 

العامــة العاديــة علــى المســاهمين . 

تــم تعييــن أميــن ســر لمجلــس إدارة الشــركة بمؤهــالت جامعيــة وخبــرات عمليــة ذات صلــة. وتحكــم الشــروط المرجعيــة والوصــف 
ــات  ــداد موضوع ــن إع ــؤواًل ع ــون مس ــركات، ويك ــة الش ــام حوكم ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــس المنص ــر المجل ــن س ــام أمي ــي مه الوظيف
ــس  ــن المجل ــس، وبي ــاء المجل ــن أعض ــيق بي ــس، والتنس ــات المجل ــر اجتماع ــر محاض ــس اإلدارة، تحري ــات لمجل ــال االجتماع ــداول أعم ج
وأصحــاب المصالــح األخريــن، بمــن فيهــم المســاهمين واإلدارة والموظفيــن هــذا باإلضافــة إلــى أرشــفة وتنظيــم وحفــظ ســجالت 
الصلــة،  ذات  والمراســالت  عنــه  المنبثقــة  واللجــان  المجلــس  بعمــل  المتصلــة  والتقاريــر  والوثائــق  المجلــس،  اجتماعــات  محاضــر 

باإلضافــة إلــى الحــرص علــى التواصــل وإنســياب المعلومــات بيــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة والمســاهمين.

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

يعتبــر مجلــس اإلدارة هــو الممثــل لمصالــح المســاهمين في الشــركة، حيث يجب على كافة األعضاء تطبيق قيم الشــركة، وممارســة 
كافــة تعامالتهــم بصــدق ونزاهــة. كمــا يقــوم أعضــاء المجلــس بالتصــرف بحســن نيــة وبمــا يخــدم مصلحــة بــروة والمســاهمين، إضافــة 

إلــى تعزيــز ثقافة الســلوك األخالقي.

تــم االلتــزام بالمــادة ٨ مــن نظــام حوكمــة الشــركات المــدرج فــي ســوق الدوحــة لــألوراق الماليــة و اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة ميثاقــا 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة حــدد فيــه تفاصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات  رئيــس و أعضــاء مجلــس اإلدارة التــي يجــب أن يتقيــد 

بهــا األعضــاء تقيــداً تامــًا، وقــد تــم نشــر هــذا الميثــاق علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفييذين  4.3

تقييم أداء أعضاء المجلس   4.4

أمين سر المجلس  4.5

قواعد سلوك مجلس اإلدارة  4.6

ميثاق المجلس  4.٧
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يجتمــع مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة بنــاء علــى دعــوة مــن رئيســه أو بنــاء علــى طلــب يقدمــه عضــوان مــن أعضائــه. ويجــب إرســال 
الدعــوة لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ االجتمــاع مصحوبــة بجــدول أعمــال االجتمــاع. ويجــوز ألي 

عضــو طلــب إضافــة بنــد او اكثــر إلــى جــدول األعمــال.
يجــوز مشــاركة األعضــاء فــي اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة مــن الوســائل التقنيــة الحديثــة تمكنــه مــن االســتماع والمشــاركة الفعالــة 

فــي اعمــال المجلــس . 
يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول أعمال االجتماعات.

وعقــد مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة )٨( إجتماعــات خــالل العــام ٢01٧، تــم مــن خاللهــا مناقشــة مواضيــع واســتراتيجيات الشــركة 
ومشــاريعها.

ــكل لجــان المجلــس بهــدف مســاعدة مجلــس إدارة شــركة بــروة لإلشــراف علــى ســير الوظائــف المهمــة حيــث توفــر هــذه اللجــان  تُشَّ
ــا منظمــة ومركــزة لبلــوغ أهــداف الشــركة وتنــاول المســائل بصــورة مناســبة. طرًق

قامــت شــركة بــروة العقاريــة بإجــراء بعــض التعديــالت علــى لجــان مجلــس اإلدارة، بهــدف تحســين الكفــاءة العمليــة وتســهيل ســير 
اإلجــراءات وزيــادة ســرعة اتخــاذ القــرارات، بمــا ينعكــس إيجابــا علــى تخفيــض التكاليــف والمصاريــف بهــدف تقديــم أفضــل النتائــج 

للمســاهمين.
تحــرص  شــركة بــروة علــى االلتــزام ببنــود نظــام حوكمــة الشــركات وعــدم اإلخــالل بمتطلباتــه المتعلقــة بإنشــاء لجــان مجلــس اإلدارة 
ــار اعضائهــا عمــل واختصاصــات هــذه اللجــان.  وتــم دمــج لجنتــي الترشــيحات والمكافــآت فــي لجنــة واحــدة تجمــع مهــام  وآليــة اختي
اللجنتيــن فــي لجنــة واحــدة تســمى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، مــع اإلبقــاء علــى لجنــة التدقيــق واللجنــة التنفيذيــة دون تغييــر. وقــد 
تــم تعديــل الشــروط المرجعيــة لهــذه اللجــان لتعكــس مهامهــا، وذلــك وفقــا لشــروط وتوصيــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، وأفضــل 

الممارســات العالميــة بهــذا الخصــوص. 
 تلتــزم لجــان المجلــس بالشــروط المرجعيــة التفصيليــة الخاصــة بهــا، وتقــدم تقاريــًرا منتظمــة إلــى المجلــس حــول اإلجــراءات التــي 
تتخذهــا والمــداوالت التــي تُجريهــا. يعتمــد المجلــس  تشــكيل هــذه اللجــان والشــروط المرجعيــة الخاصــة بهــا كمــا يعتمــد العضويــة 

فــي هــذه اللجــان. ويلتــزم المجلــس فــي ذلــك تطبيــق بنــود نظــام الحوكمــة.
وتعكس البيانات الوارد أدناه لجان مجلس اإلدارة، مهامها وأعضائها خالل العام ٢01٧:

أ-   لجنة التدقيق

تتألــف لجنــة التدقيــق فــي شــركة بــروة العقاريــة مــن ثالثــة أعضــاء يرأســهم عضــو مســتقل، ويتمتعــون بخبــرات ماليــة فــي مجــال 
التدقيــق. تقــوم لجنــة التدقيــق بمراقبــة السياســات الماليــة والمحاســبية والضوابــط الماليــة والداخليــة بصفــة منتظمــة. يُقــدم قســم 
التدقيــق الداخلــي تقاريــره مباشــرة إلــى لجنــة التدقيــق بمــا يكفــل اســتقاللية هــذه الضوابــط الداخليــة. كمــا توصــي اللجنــة بالمدققيــن 

الخارجييــن إلــى المجلــس العتمادهــم فــي إجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية وتتولــى إدارتهــم.
اجتمعت لجنة التدقيق ٣ إجتماعات خالل العام ٢01٧ م.

4.8  اجتماعات المجلس

لجان المجلس  4.9

مستقلغير تنفيذي الرئيسالسيد/ محمد ابراهيم السليطي

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ خالد محمد السيد 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

أعضاء لجنة التدقيق للعام ٢٠١٧ من الفترة مابين ١ يناير ٢٠١٧ حتى 5 مارس ٢٠١٧
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مستقلغير تنفيذي الرئيسالسيد/ ناصر الحميدي

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عبداهلل المسند

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ خالد محمد السيد 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد

مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عيسى المهندي 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عبداهلل المسند 

أعضاء لجنة التدقيق للعام   ٢٠١٧ من الفترة مابين 9 مارس ٢٠١٧ حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٧

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام ٢٠١٧  الفترة مابين ١ يناير ٢٠١٧ حتى 5 مارس ٢٠١٧

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام ٢٠١٧ من الفترة مابين 9 مارس ٢٠١٧ حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٧

ب-   لجنة المكافآت و الترشيحات

تتألــف لجنــة المكافــآت و الترشــيحات فــي شــركة بــروة العقاريــة مــن ثالثــة أعضــاء. تقــع علــى عاتــق لجنــة المكافــآت والترشــيحات 
مســؤولية وضــع إجــراءات تتســم بالشــفافية لترشــيح وتعييــن أعضــاء المجلــس وتحديــد مســؤولياتهم والتأكــد مــن توافــر المهــارات 
المناســبة والتزامهــم بالمواعيــد. كمــا تتولــى  اللجنــة  مهمــة ممارســة اإلشــراف علــى تقييــم المجلــس واإلدارة، واإلشــراف علــى شــؤون 
حوكمــة الشــركات للمجلــس بمــا فــي ذلــك الصياغــة والتوصيــة بمبــادئ وسياســات الحوكمــة و تحديــد سياســة المكافــآت فــي 

الشــركة بمــا فــي ذلــك المكافــأة التــي يتقاضاهــا الرئيــس وكل أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة العليــا.

التابعــة  الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركات  التنفيذييــن  أجــور المســؤولين  أيًضــا مراجعــة هيــاكل  اللجنــة  تتولــى 
والكيانــات ذات الصلــة األخــرى وفًقــا لمــا تطلبــه لجــان المكافــآت فــي هــذه الكيانــات أو مــا يطلبــه ممثلــي بــروة.

إجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات )4( اجتماعات خالل العام ٢01٧ م.
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غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ عيسى محمد المهندي 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ محمد عبدالعزيز ال سعد 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ عيسى محمد المهندي 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ محمد عبدالعزيز ال سعد 

غير مستقلغير تنفيذيعضو    السيد/ نبيل محمد البوعينين

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٧ من الفترة ما بين ١ يناير ٢٠١٧ حتى 5 مارس ٢٠١٧

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام ٢٠١٧ من الفترة مابين 9 مارس ٢٠١٧ حتى 3١ ديسمبر ٢٠١٧

ج-   اللجنة التنفيذية

تتألــف اللجنــة التنفيذيــة  فــي شــركة بــروة العقاريــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن تــم تعيينهــم مــن قبــل المجلــس لتأديــة دور الهيئــة 
االستشــارية للمجلــس و مراجعــة اســتراتيجية العمــل والموازنــة الســنوية وهيــكل رأســمال بــروة وتقديــم التوصيــات إلــى المجلــس 

بأكملــه. وتتــداول هــذه اللجنــة بصــورة تفصيليــة األمــور التــي ال يتــم مناقشــتها بإســهاب فــي اجتماعــات المجلــس بأكملــه.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ٧ إجتماعات خالل العام ٢01٧ م.
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االلتزام  .٧

يلتــزم مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة بسياســة المكافــآت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )40( مــن النظــام األساســي للشــركة،   
والمنصــوص عليهــا بقانــون الشــركات التجاريــة الــذي حــدد فــي تعديلــه الصــادر فــي العــام ٢01٥ مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة بنســبة 
ال تزيــد علــى )٥%( مــن الربــح الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات القانونيــة. ويقــوم المجلــس بعــرض مقتــرح مكافــآت 

أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة العليــا علــى الجمعيــة العامــة للموافقــة عليهــا. 

وقــد تــم تعديــل النســبة القصــوى لمكافــآت مجلــس اإلدارة فــي النظــام األساســي لشــركة بــروة العقاريــة بحيــث تــم تغييــر بنــد 
مكافــآت األعضــاء مــن »مــا ال يزيــد علــى 10%« إلــى »مــا ال يزيــد علــى ٥%« مــن الربــح الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات 

القانونيــة، وذلــك تماشــيا مــع متطلبــات القانــون التجــاري الجديــد رقــم 11/٢01٥.

يعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤواًل بشــكل كامــل عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، ويتمثــل الغــرض من هــذا النظام بوضــع معايير 
وأنظمــة جديــرة بالثقــة تحتــوي علــى وســائل الرقابــة الداخليــة ومــن المقــرر أن تكفــل وســائل الرقابــة هــذه دقــة ومصداقيــة حســابات 
وســجالت بــروة، وســالمة تراخيــص المعامــالت وحمايــة أصــول المجموعــة. والغــرض مــن نظــام الرقابــة الداخليــة هــو الكشــف عــن أيــة 

مخاطــر تهــدد وضــع بــروة أو اإلمتثــال إلــى اللوائــح المنظمــة وذلــك مــن أجــل وضــع األمــور فــي نصابهــا الصحيــح.

وتضــم الرقابــة الداخليــة للشــركة قســم التدقيــق الداخلــي الــذي يرفــع تقاريــر متضمنــة إجــراءات تصحيحيــة مقترحــة لكافــة المشــكالت 
التــي رصــدت أثنــاء عمليــة التدقيــق، وقســم اإللتــزام الــذي يتأكــد مــن امتثــال المجموعــة مــع جميــع متطلبــات الحوكمــة والقوانيــن 
واألنظمــة الســائدة فــي دولــة قطــر، والعمــل علــى تفــادي المخاطــر الناتجــة عــن عــدم اإللتــزام بهــذه القوانيــن. كمــا تقــوم شــركة 
ــليمة  ــة وس ــة آمن ــم بطريق ــة تت ــطة ذات الصل ــة وأّن األنش ــر التنظيمي ــائل المخاط ــة مس ــر بمراقب ــم ادارة المخاط ــق قس ــن طري ــروة ع ب
وبمــا يتســق مــع اللوائــح. أمــا لجنــة التدقيــق فتقــوم بمراقبــة السياســات الماليــة والمحاســبية والضوابــط الماليــة والضوابــط الداخليــة 

ونظــام إدارة المخاطــر الخــاص ببــروة بصفــة منتظمــة.

تلتــزم شــركة بــروة العقاريــة بنظــم الحوكمــة المعمــول بهــا فــي هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، ونظام حوكمة الشــركات المســاهمة 
المدرجــة فــي الســوق الرئيســية، والنظــم والقوانيــن واإلجــراءات المطبقــة فــي دولــة قطــر، وباإلجــراءات والقوانيــن الدوليــة ذات الصلة 
لتأميــن أعلــى درجــات اإللتــزام واالمتثــال. وتــم تطويــر اللوائــح والنظــم الخاصــة بالشــركة، ونظــام الحوكمــة بمــا يضمــن هــذا اإللتــزام. 
كمــا تقــوم شــركة بــروة العقاريــة حاليــا بمراجعــة نظــام الحوكمــة الداخلــي   للتأكــد مــن مــدى توافــق احــكام نظامهــا مــع نظــام 
الحوكمــة الجديــد الــذي تــم نشــره بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 1٥ مايــو ٢01٧م  والقوانيــن الجديــدة فــي الدولــة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

لتوفيــق انظمتهــا خــالل مهلــة توفيــق األوضــاع التــي تــم اإلعــالن عنهــا مــن قبــل الهيئــة. 
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ــًا لبــروة لعــام ٢01٧ لتقديــم خدمــات  ــرز )PWC( » مدققــًا خارجي ــر هــاوس كوب قامــت شــركة بــروة العقاريــة بتعييــن شــركة »برايــس وات
مراجعــة نصــف ســنوية وتدقيــق فــي نهايــة الســنة.

 )PWC( ويأتــي هــذا التعييــن بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا بتاريــخ ٥ مــارس ٢01٧ علــى إعــادة تعييــن المدقــق الخارجــي
وتحديــد أتعابــه، وحيــث أنــه مــن المقيديــن فــي ســجل مراقبــي الحســابات المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم )٣0( لســنة ٢004 بتنظيــم 
مهنــة مراقبــة الحســابات، وقــد زاول المهنــة لمــدة عشــر ســنوات متصلــة علــى األقــل وهــو مســتقال عــن الشــركة وعــن مجلــس إدارتهــا، 

ولــم تتجــاوز مــدة تعيينــه كمراقــب حســابات لشــركة بــروة خمــس ســنوات متواصلــة.

تلتــزم شــركة بــروة العقاريــة بمتطلبــات اإلفصــاح المقــررة مــن قبــل الهيئــة عــن طريــق وضــع سياســة تهــدف إلــى اإلدالء رســميًا 
بالمعلومــات النوعيــة والكمّيــة التــي تكشــف عنهــا لصالــح أصحــاب المصالــح، وتضــع أنظمــة الرقابــة الداخليــة علــى عمليــة اإلفصــاح. 
وتســعى الشــركة إلــى بلــوغ هــدف تحقيــق الشــفافية الماليــة عبــر اإلفصاح عــن التقاريــر المالية و المعلومــات الجوهريــة  والمعلومات 
الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة واإلفصاح عن المعلومات الخاصة بكبار المســاهمين او المســاهمين المســيطرين 
وذلــك وفقــًا لشــروط التبليــغ التنظيميــة. وتســاعد هــذه السياســة المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وإدارات الشــركة ذات الصلــة علــى فهــم 

أدوارهــا ومســؤولياتها فــي عمليــة اإلفصــاح.   

كمــا تتيــح سياســة اإلفصــاح فــي الشــركة النهــج المّتبــع إلدارة عمليــة اإلفصــاح عــن المعلومــات الماليــة وغيــر الماليــة، ومراقبتهــا، 
نهائــي  بشــكل  ملزمــًا  المجلــس  ويعتبــر  الماليــة.  التقاريــر  وشــروط  القوانيــن  مــع  المنشــورة  المعلومــات  توافــق  علــى  للحــرص 
بوضــع هــذه السياســة وتنفيذهــا، وقــد فــّوض مســؤولية تنفيــذ هــذه السياســة إلــى المديــر القانونــي للمجموعــة فــي الشــركة.

يعتمــد المجلــس قواعــد واجــراءات واضحــة تنظــم تــداول االشــخاص المطلعيــن علــى اســهم الشــركة وتطبــق هــذه القواعــد علــى 
الموظفيــن وعائالتهــم )مــن الدرجــة األولــى( وأعضــاء مجلــس اإلدارة المطلعيــن علــى معلومــات الشــركة غيــر المعلنــة.

كمــا يلتــزم أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة واألشــخاص المطلعيــن باإلفصــاح عــن عمليــات التــداول التــي يقومــون بهــا علــى 
ــر الحوكمــة الســنوي تطبيقــا لمبــدأ الشــفافية والتزمــا مــن الشــركة  اســهم الشــركة  وتلتــزم الشــركة باإلفصــاح عــن ذلــك فــي تقري
لقواعــد نظــام الحوكمــة . كمــا تحــرص الشــركة عــن اإلفصــاح عــن أي تغييــر يطــرأ علــى ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ألســهم الشــركة.  
ــة  ــراءات الجزائي ــن اإلج ــال ع ــة فض ــذه السياس ــن به ــخاص المطلعي ــزام االش ــدم إلت ــال ع ــي ح ــة ف ــراءات جزائي ــركة اج ــت الش ــد وضع وق

المتخــذه مــن قبــل بورصــة قطــر. 
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األشخاص الباطنيين

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

عمليــات فيمــا بينهــم أو مــع أي طــرف آخــر لــه عالقــة مباشــره بالشــركة.

كمــا تلتــزم شــركة بــروة العقاريــة بــأال يكــون لرئيــس مجلــس إدارتهــا أو أعضــاء مجلــس اإلدارة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي 
ــروة بتنفيذهــا. وفــي حــال طــرح أيــة مســألة تتعلــق بتضــارب مصالــح أو أي صفقــة  العقــود، والمشــروعات، والتعهــدات التــي تلتــزم ب
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 فــي غيــاب العضــو المعنــي الــذي اليحــق لــه مطلقــا المشــاركة فــي التصويــت علــى الصفقــة، وبــأي 

حــال تتــم الصفقــة وفقــا ألســعار الســوق وعلــى أســاس تجــاري بحــت، وال تتضمــن شــروطًا تخالــف مصلحــة الشــركة.
لدواعــي الشــفافية، يتــم ســرد كافــة حصــص الملكيــة الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي بــروة فــي هــذا التقريــر، باإلضافــة إلــى أي 

تغييــرات تطــرأ علــى ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة.

ويلتــزم المجلــس قبــل موعــد تاريــخ انعقــاد الجمعيــة بمــدة ٧ ايــام علــى األقــل ان يضــع تحــت تصــرف المســاهمين كشــفا تفصيليــا 
بالتعامــالت والصفقــات هــذه واإلفصــاح عنهــا فــي التقاريــر الماليــة. 

يقــدم مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة سياســة واضحــة تحكــم توزيــع األربــاح، ويتم شــرح هذه السياســة انطالقا مــن خدمة مصلحة 
الشــركة والمســاهمين علــى حــد ســواء. كمــا يخضــع دفــع األربــاح لتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة وكذلــك لموافقــة المســاهمين.  وحــدد 
النظــام االساســي للشــركه فــي المــادة )40( نســبة الحــد االدنــى مــن االربــاح الصافيــة الموزعــة للمســاهمين بنســبة ال تقــل عــن ٥% مــن 

رأس مــال الشــركة.

سياسة توزيع األرباح  .١١

المساهمين  .١٢

يحــرص مجلــس إدارة شــركة بــروة علــى ضمــان حقــوق المســاهمين الممنوحــة لهــم بموجــب القانــون ونظــام حوكمــة الشــركات 
والنظــام األساســي للشــركة. فقــد ضّمنــت الشــركة فــي نظامهــا األساســي ونظــام حوكمــة الشــركة الخــاص بهــا سياســة تحــدد 
فيهــا اإلرشــادات والمعاييــر التــي تضمــن تعزيــز العالقــات الفعالــة بيــن بــروة والمســاهمين وذلــك بإقامــة قنــوات اتصــال شــفافة مــع 
المســاهمين عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي للشــركة او وســائل اإلعــالم المختلفــة. كمــا ضمــن النظــام األساســي لشــركة بــروة حــق 

المســاهمين فــي الوصــول للمعلومــات ووثائــق الشــركة والمعلومــات المتعلقــة بهــا فــي الوقــت المناســب وبشــكل منتظــم. 
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حــدد النظــام األساســي ملكيــة المؤســس )الديــار القطريــة( لنســبة 4٥ % مــن قيمــة رأس المــال المصــرح بــه، حيــث يمتلــك المؤســس 
الســهم الممتــاز. أمــا بالنســبة لباقــي أســهم رأس المــال فــال يتجــاوز إجمالــي األســهم المملوكــة ألي مســاهم آخــر نســبة ٥% مــن 
إجمالــي أســهم الشــركة. وبعــد تملــك بــروة للشــركة القطريــة لالســتثمارات العقاريــة ارتفــع رأس المــال المســاهم فــي بــروة إلــى 

٣,٨٩1,٢4٦,٣٧0 ر.ق و لــم تؤثــر هــذه المعاملــة علــى هيــكل الملكيــة.

عــالوة علــى ذلــك، فقــد كانــت نســبة ٩1% مــن إجمالــي عــدد األســهم فــي الشــركة )شــاملة نســبة أســهم المؤســس( فــي ٣1 ديســمبر 
٢01٧ مملوكــة مــن قبــل مواطنيــن قطرييــن )مــن األفــراد والشــركات والكيانــات الحكوميــة(، أمــا عــن النســبة المتبقيــة البالغــة ٩% مــن 

اجمالــي عــدد األســهم فهــي مملوكــة لمســتثمرين أجانــب )شــركات وأشــخاص(.

تتولــى اإلدارة القانونيــة واإللتــزام فــي شــركة بــروة مهمــة إعــداد تقريــر حوكمــة الشــركة، وذلــك بالتنســيق مــع أميــن ســر مجلــس اإلدارة، 
واإلدارة العليــا لجمــع المعلومــات المطلوبــة والضروريــة إلعــداد التقريــر ويقــدم بعــد ذلــك لمراجعتــه مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي 

للمجموعــة، وعقــب ذلــك يتــم تقديمــه إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة العتمــاده.

)*(: يمكن الحصول على المعلومات والمستندات التالية من على الموقع اإللكتروني للشركة عبر الرابط التالي:
www.barwa.com.qa 
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وتعمــل شــركة بــروة علــى اإللتــزام الدقيــق بمتطلبــات اإلفصــاح الــواردة فــي نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة، وترســية مبــدأ الشــفافية 
مــع المســاهمين فيمــا يخــص الطريقــة التــي تعمــل بهــا الشــركة، وتضــارب المصالــح وعمليــات اإلفصــاح.

إضافــة إلــى مــا ســبق، تختــص إدارة عالقــات المســاهمين التابعــة إلدارة الشــؤون القانونيــة واإللتــزام لشــركة بــروة العقاريــة باإلفصــاح 
والتواصــل مــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، وذلــك عــن طريــق نشــر أحــدث المعلومــات المتعلقــة بعالقات المســتثمرين 
بمــا فــي ذلــك كافــة التصريحــات الصحفيــة والتقاريــر الماليــة ذات الصلــة واألمــور المتعلقــة بمجلــس اإلدارة وشــؤون الحوكمــة 
واإلفصاحــات األخــرى بمــا يتفــق مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا، وذلــك لتعزيــز الشــفافية فــي التعامــل مــع مجتمــع االســتثمار 

والمســاهمين.

وفيمــا يتعلــق بحقــوق المســاهمين المتعلقــة بإنتخــاب اعضــاء المجلــس تــم اضافــة المــادة )٢٨( فــي النظــام االساســي للشــركة 
والتــي تضمــن حقــوق المســاهمين باإلطــالع علــى المعلومــات الخاصــة باألعضــاء المرشــحين.

وفيمــا يتعلــق بحقــوق المســاهمين المتعلقــة بالصفقــات الكبــرى تضمــن النظــام االساســي للشــركة فــي المــادة )٢٢( حمايــة 
حقــوق المســاهمين فــي اتفاقيــات بيــع االســهم التــي تســاوي او تتجــاوز  )٥0(% مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة حيــث التكــون هــذه 

االتفاقيــة واجبــة النفــاذ مالــم يتــم اعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.
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سعادة السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة

ُعّيــن ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم بــن ناصــر العلــي وزيــراً للثقافــة والرياضــة بتاريــخ ٢01٦/01/٢٧ بعــد فتــرة تجــاوزت العاميــن قضاهــا 
وزيــراً للشــباب والرياضــة.  وقــد شــغل ســعادته عــدداً مــن المناصــب العامــة إذ تقلــد رئاســة ديــوان المحاســبة فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 
٢00٦ -٢011، ســاهم خاللهــا فــي وضــع الخطــة االســتراتيجية لديــوان المحاســبة التــي اعتمــدت رؤيــة تهــدف إلــى مســاعدة الدولــة فــي 
تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع القطــري وتعزيــز مبــدأ المســاءلة، كمــا ُكلــف ســعادته بعــدد مــن المســؤوليات العامــة منهــا 
رئاســة اللجنــة الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي ٢00٧ -٢011. وفــي عــام ٢00٨ تــم تكليفــه برئاســة اللجنــة المنظمــة 
ــز الــوالء والتكاتــف واالعتــزاز  الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة حيــث ســاهم فــي وضــع رؤيــة اليــوم الوطنــي التــي تدعــو إلــى تعزي
بالهويــة الوطنيــة القطريــة. عمــل مستشــاراً فــي مكتــب ســمو ولــي العهــد مــا بيــن عامــي ٢011 -٢01٣. أســهم ســعادته فــي إطــالق 
قنــاة الريــان الفضائيــة فــي عــام ٢01٢ بغيــة تأســيس إعــالم مســتنير يســاند نهضــة قطــر ويراعــي خصوصيــة هويتهــا الوطنيــة وتنميتهــا 
المســتدامة. وشــارك ســعادته فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات، كمــا قــدم العديــد مــن المحاضــرات والعــروض التقديميــة فــي 

مجــال اإلبــداع والتحفيــز.
يحمــل ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم بــن ناصــر العلــي شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم اإلدارة الهندســية عــام 1٩٩٢ مــن جامعــة 

الباســفيك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

السيد/ عيسى بن  محمد المهندي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

شــغل الســيد عيســى بــن محمــد المهنــدي منصــب رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة فــي دولــة قطــر وشــهد قطــاع الســياحة تطــوراً 
ــة المصاحبــة. وقبــل توليــه هــذا المنصــب  ــر قطــاع الســياحة والبرامــج التطويري ملحوظــًا  بعــد إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة لتطوي
فــي مايــو ٢01٢، شــغل الســيد عيســى المهنــدي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مشــيرب العقاريــة التــي ســاهم فــي تأسيســها. 
وحصــل علــى لقــب »أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام ٢010« مــن جوائــز الشــرق األوســط للشــخصيات التنفيذيــة التــي يمنحهــا معهــد جائــزة 
الشــرق األوســط للتميــز. يشــغل الســيد عيســى المهنــدي العديــد مــن المناصــب المهمــة فــي عــدد مــن مؤسســات القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي قطــر فهــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مجلــس قطــر لألبنيــة الخضــراء الــذي يشــجع علــى نشــر االســتدامة فــي قطــاع 
البنــاء فــي البــالد، وعمــل الســيد المهنــدي فــي مناصــب بــارزة فــي شــركة رأس لفــان للغــاز الطبيعــي المســال )راس غــاز( منهــا مديــر 
لألعمــال ولمشــاريع محطــات اســتقبال الغــاز المســال فــي أوروبــا، ومديــر مشــاريع البنيــة التحتيــة للشــركة، ومديــر لمشــاريع العمليــات 
مســاهمًا فــي إطــالق وتطويــر مشــاريع اســتراتيجية عــدة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي. كمــا يتولــى ســعادة الســيد عيســى المهنــدي 
مهمــة رئيــس مجلــس إدارة نــادي الســباق والفروســية ، وهــو عضوأيضــًا فــي مجلــس إدارة مؤسســة الدوحــة لألفــالم، وشــركة الخطــوط 

الجويــة القطريــة، كمــا كان عضــواً فــي مجلــس األمنــاء فــي أكاديميــة قطــر الخــور- مؤسســة قطــر.
فــي  كنغســفيل  فــي  ام  أنــد  إيــه  تكســاس  جامعــة  مــن  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  المهنــدي  عيســى  الســيد  يحمــل 
واليــة تكســاس األمريكيــة، كمــا يحمــل شــهادات فــي التدريــب المتخصــص فــي إدارة المشــاريع مــن جامعــة جــورج تــاون فــي مدينــة 
واشــنطن، والشــهادة التطبيقيــة لــإلدارة العالميــة مــن جامعــة INSEAD الفرنســية، وشــهادات متخصصــة فــي القيــادة مــن جامعــة 

كيلــوغ وجامعــة هارفــرد األمريكيــة.

السيد/ نبيل بن محمد البوعينين
عضو مجلس اإلدارة

يشــغل المهنــدس نبيــل بــن محمــد البوعينيــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الديــار القطريــة منــذ ينايــر ٢01٧، كمــا أصبــح 
الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي إبريــل مــن نفــس العــام. يحظــى المهنــدس نبيــل البوعينيــن بخبــرة واســعة فــي مجــال تطويــر البنيــة 
التحتيــة وعمليــات النفــط والغــاز، اكتســبها علــى مــدار أعــوام تولــى فيهــا مناصــب مختلفــة فــي شــركة قطــر للبتــرول. فقــد تــم تعيينــه 
فــي عــام ٢00٥ مســاعداً لمديــر مشــروع التبريــد المشــترك فــي مدينــة رأس لفــان، ليتولــى بعــد ذلــك فــي عــام ٢00٧  منصــب مديــر مشــروع 
توســعة مينــاء راس لفــان. وُعيــن عــام ٢011 مديــراً تنفيذيــًا لمشــاريع مينــاء حمــد. وفــي ينايــر ٢01٥، قامــت شــركة قطــر للبتــرول بتعيينــه 
فــي منصــب نائــب الرئيــس لشــؤون الصحــة والســالمة والبيئــة وخدمــات األعمــال ليقضــي قرابــة عاميــن فــي هــذا المنصــب، ســاهم 

خاللهمــا  بشــكل كبيــر فــي النمــو المســتمر للمؤسســة وتطويرهــا. 
تخــرج المهنــدس نبيــل محمــد البوعينيــن مــن جامعــة المــار فــي بومونــت بواليــة تكســاس فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام 

1٩٩4 حيــث حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة.

الملحق األول:
 الِسيَْر الشخصيّة ألعضاء مجلس اإلدارة
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شركة بروة العقارية )ش.م.ع.ق(

السيد/ عبداهلل بن حمد المسند
عضو مجلس اإلدارة

الســيد عبــداهلل بــن حمــد المســند هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة )كيــو دي فــي ســي( وهــي شــركة مســاهمة قطريــة تأسســت عــام 
٢00٧ مــن خــالل شــراكة بيــن شــركة الديــار القطريــة لالســتثمار العقــاري وشــركة فينســي لإلنشــاءات والمشــاريع العمالقــة فــي فرنســا، 
وهــو أيضــا عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الديــار القطريــة وبنــك بــروة. ويشــغل الســيد عبــداهلل المســند منــذ عــام ٢014 منصــب مديــر 
إدارة االســتثمار العــام فــي المجلــس األعلــى للشــؤون االقتصاديــة واالســتثمارية، كمــا عمــل أخصائيــًا لمواصفــات كفــاءة الطاقــة 
ومستشــاراً تجاريــًا إلدارة إنبعاثــات الكربــون فــي شــركة شــل فــي كل مــن قطــر والواليــات المتحــدة األمريكيــة لمــدة تقــارب العاميــن. 
وعمــل أيضــا فــي شــركة إكســون موبيــل وشــركة المناطــق االقتصاديــة فــي قطــر )مناطــق( حيــث قــام بالمســاهمة فــي مراجعــة 
خطــة البنيــة التحتيــة. كمــا تــرأس الســيد عبــداهلل حمــد المســند لجنــة البحــث واالبتــكار التابعــة لمجلــس قطــر للمبانــي الخضــراء لمــدة 

عاميــن تقريبــًا.
يحمــل الســيد عبــداهلل المســند شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة ســتانفورد بواليــة كاليفورنيــا فــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

السيد/ ناصر بن سلطان ناصر الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

ُعيــن الســيد ناصــر بــن ســلطان ناصــر الحميــدي عــام ٢01٧ بقــرار أميــري عضــواً فــي مجلــس الشــورى القطــري. ويشــغل الســيد ناصــر 
الحميــدي عضويــة عــدد مــن مجالــس إدارات شــركات مســاهمة قطريــة، فهــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة قطــر للوقــود منــذ عــام 
٢00٨، وعضــو كذلــك فــي مجلــس إدارة شــركة قطــر لألســمنت. كمــا شــغل منصــب المديــر المالــي للجنــة األولمبيــة القطريــة، وهــو 
رجــل أعمــال يشــارك فــي أنشــطة تجاريــة واقتصاديــة مختلفــة. ويحمــل الســيد ناصــر الحميــدي درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال.

السيد/ ناصر بن علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة، ممثاًل عن شركة العديد لالستثمار العقاري

يعمــل الســيد ناصــر بــن علــي غصــاب علــي الهاجــري فــي منصــب مديــر الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي المكتــب الخــاص بســمو األميــر 
الوالــد. الســيد ناصــر الهاجــري حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال، تخصــص مصــارف مــن جامعــة العلــوم الماليــة والمصرفيــة، 
كمــا أنــه مســجل لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي إدارة األعمــال - الماليــة. لــدى الســيد ناصــر الهاجــري عــدد كبيــر مــن البحــوث فــي نفــس 

المجــال. 

السيد/ محمد بن عبدالعزيز آل سعد
عضو مجلس اإلدارة

بــدأ الســيد محمــد آل ســعد مســيرته المهنيــة فــي عــدد مــن وظائــف القطــاع العــام. وانتقــل  فــي العــام ٢004 إلــى القطــاع الخــاص 
لقيــادة البرنامــج االســتثماري للشــركة القطريــة لالســتثمار العقــاري )العقاريــة(. وفــي أواخــر العــام ٢00٦ تولــى آل ســعد منصــب الرئيــس 
التنفيــذي للمســتثمر األول، شــركة االســتثمار الرائــدة فــي قطــر. تولــى آل ســعد إطــالق بنــك بــروة فــي ٢00٩ بنجــاح، ثــم شــغل منصــب 
نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك. يتولــى آل ســعد حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة التنفيــذي لشــركة مــاس القابضــة، وعضــو 
مجلــس إدارة شــركة وقــود، ورئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة كيــو كــون )خدمــات النفــط والغــاز( ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ناتيــف النــد 

انفســتمينت، ورئيــس مجلــس إدارة إيجنســي تربــل تــو )دعايــة وإعــالن(.
يحمــل الســيد محمــد آل ســعد شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن جامعــة كولــورادو فــي بولــدر، وحاصــل علــى درجــة 

الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أتــش اي ســي باريــس.

السيد / فهد احمد الكواري
أمين سر مجلس اإلدارة

ــروة منهــا مســاعد أميــن الســر  حاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم عــام 1٩٩٦ مــن جامعــة قطــر، وتنقــل للعمــل فــي عــدة مواقــع فــي ب
بمجلــس اإلدارة، وتولــى كذلــك مهــام مديــر  إدارة الممتلــكات فــي الشــركة، وشــغل أيضــًا وظيفــة مديــر مشــاريع العمليــات، كمــا عمــل 
قبــل التحاقــه ببــروة فــي هيئــة األشــغال العامــة وتولــى فيهــا عــدة وظائــف، كمــا عمــل الســيد/ فهــد الكــواري بــوزارة الشــؤون البلديــة 
والزراعــة فــي شــؤون الصــرف الصحــي، وأيضــا التحــق بالعمــل فــي العالقــات العامــة بــإدارة الموانــئ التابعــة لــوزارة المواصــالت والنقــل.
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