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 متهيد .0

الشركات بأنها "النظام الذي يتم مبوجبه توجيه  حوكمةوالتنمية  قتصادياإلتعرف منظمة التعاون 

بني وليات ؤواملستوزيع احلقوق  و اهليكل اإلداري للشركات حتديد و يهاالشركات التجارية والسيطرة عل

يف الشركة، مثل جملس اإلدارة واملديرين ومحلة األسهم  أصحاب العالقة خمتلف املشاركني

 القرارات املتعلقة بشؤون الشركات.ختاذ إقواعد وإجراءات  ما حيددكواملساهمني اآلخرين، 

 
 وممارساتها)"بروة"(  شركة بروة العقارية ش.م.ق. الشركات جزء ال يتجزأ من ثقافة حوكمةتعترب 

 .التجارية

 املساهمني واإلدارة واملوظفني وكل من وفيما يلي مبادئ اإلدارة األساسية اليت تنظم العالقة بني بروة

من العمالء والسلطات القانونية واملوردين ومجيع أنواع األفراد واملؤسسات، ممن  ذوي العالقة واألطراف

 يتعاملون مع شركة بروة:

 

 احملاسبة -

املنوط وفقا للدور  املتخذة من قبلهم ،عن القرارات واإلجراءات ني موظفي شركة بروة مسئوليعترب 

. من املتوقع من مجيع العاملني يف شركة الوظائف ذات الصلةصب واعليه واملن بكٍل على حدى واملتفق

، كاًل يف مجيع النتائج مسؤوليةاملسندة وحتمل  األعماليف تسيري  حبرفيةااللتزام بالعمل بروة، 

 وإختصاصاته.ولياته ؤمسحدود 

 

  الشفافية -

إدارة ب ذات الصلة علوماتاملترتبط الشفافية أساسا بالكشف عن املعلومات مثل البيانات املالية، و

. ومن املتوقع أن تظهر الشركة  املعلومات التجارية ومظاهر التعامالت القانونيةالشركات وكذلك 

وموظفيها الصدق والنزاهة والتعامل حبسن نية يف مجيع املعامالت التجارية والكشف عن مجيع 

 . القرارات املناسبةختاذ إلاملعلومات الالزمة 

 

 العدالة -

لطوائف الشعب املختلفة أو اجلماعات وفقا جملموعة متناسبة من  املنصفةة إىل املعاملة تشري العدال

أن يعاملوا اآلخرين للموظفني توقع معاملة منصفة من شركة بروة، ويتوقع  حيث حيق املعايري

 على حنو حيقق معهاويتطلب من املوظفني أداء أعماهلم يف شركة بروة  ،بنفس القدر من العدالة

 فظة على السمعة الطيبة لتعامالت شركة بروة.احملا

 

  ستدامةاإل -

 أيضًا ليس فقط ألغراض حسابية ولكنإن غاية العمل التجاري هو احلفاظ على إستمرارية العمل، 

ال  و قتصاديةعمليات الشركة التجارية يف مواجهة املخاطر والتغريات اإلب ىيعنكيان  بإعتباره

والتزاماتها ولياتها ؤمس و وإمنا أيضا على أنشطتها، الربحعلى تعتمد استدامة أعمال بروة فقط 

 اإلجتماعية جتاه اجملتمع.
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  السرية -

وذلك  فقط لألفراد املخّولني قانونًا بالشركة، معلومات والبياناتة حق الوصول للتضمن السري

لشركة تجنب أو منع إساءة االستعمال واالستغالل لبيانات وموارد الشركة، ومحاية حقوق ال

 واملعلومات الشخصية.

بروة للعمل بطريقة أخالقية يف األنشطة التجارية اليومية شركة تدعم هذه املبادئ اخلمس موظفي 

 ودليل السياسات اإلدارية. القوانني األخالقية وقواعد السلوكالتمسك بمع احلرص الشديد على 

 

 إطار حوكمة الشركات .3

 

الصادر ، و اإلدارة بواسطة نظام حوكمة الشركات املدر  يف السوقيفيتم توفري اإلطار التوجيهي لنظامنا 

القوانني السارية واللوائح  باإلضافة إىل، 3113يناير  33"( يف نظام احلوكمة)" قطر لألسواق املالية عن هيئة

 دولة قطر وبورصة قطر. يفاألخرى 

ن ممارسات بروة إلدارة ع 3113 يف منتصف عام "(، أجرت شركة بروة حتلياًلنظام احلوكمةعقب نشر )"و

السياسات واإلجراءات مت بالتالي تطوير "(، ونظام احلوكمة)"املمارسات املعدلة من  مقابل ةالشرك

نظام )"املمارسات املعدلة من مع  ةالشرك يف إدارةممارستنا لكي تتالءم األخرى  ومستندات اإلدارة

 ."(احلوكمة

 

 اإلدارةجملس  .2

وثقة دعم اهليكل امل هولياتؤمسوه أدوارومن ضمن  .هو الكيان اإلداري الرئيسي بروةيعترب جملس إدارة 

العام واحلفاظ على  الوضعفعالية وتعزيز الكفاءة والاحلفاظ على االجتاه االسرتاتيجي وضمان واإلداري 

لس ر اجملحضوو ،األسهم واالستجابة ملطالب حاملي ،للمساءلة اخلضوعو،املؤسسة يف  واحملاسبةالنزاهة 

أو بروة، ومناقشة  شركة واملساعدة يف احلفاظ على مهمة ورؤىذات الصلة اهلامة  املنتظم لإلجتماعات

األفكار اليت من شأنها وطرح  خارجينيحسابات  مدققنيالداخلي وتعيني  التدقيقاملوافقة على تقارير 

 .ز أداء عمليات الشركة مبا يف ذلك الشركات التابعة هلايتعز

 

 س اإلدارةتكوين جمل 2.0

 سبعة من مكون إدارة جملس الشركة إدارة باإلستناد إىل النظام األساسي للشركة، يتوىل

 اجمللس، رئيس بينهم من يكون على أن اجمللس أعضاء من ثالثة املمتاز السهم مالك يعني أعضاء

 العامة يةتنتخبهم اجلمع أعضاء أربعةو املمتاز، السهم مالك من بقرار إال منهم أي عزل جيوز وال

صاحب  قبل من املعينني األعضاء عدا ملدة ثالث سنوات فقط فيما السري االقرتاع بطريقة العادية

 .االقرتاع عملية يف املمتاز السهم مالك يشارك وال.السهم املمتاز

قام صاحب السهم املمتاز) شركة الديار القطرية لإلستثمار العقاري (   م 32/3/3102وبتاريخ 

 .ئها املمثلني هلا يف جملس إدارة الشركة ومن بينهم رئيس جملس اإلدارةبتغيري أعضا

 ويتضمن اجلدول التالي بيانًا بأعضاء جملس اإلدارة والتغيريات اليت متت عليه.
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 :نياحلالي جملس اإلدارة أعضاء 2.3

 

 الوضع املنصب اإلدارة جملس عضوسم إ

عدد األسهم اململوكة 

 يف الشركة 

  العلي صالح بن غامنالسيد/ 

رئيس جملس 

 اإلدارة

 2320 تنفيذي. غري مستقلغري 

 333.111 مستقلغري تنفيذي، غري  نائب الرئيس العزيز آل سعد السيد/ حممد عبد

 ال ميتلك غري مستقل، تنفيذيغري  عضو عيسى حممد املهندي السيد/ 

 وزسهم حمج 011.111 مستقلغري تنفيذي، غري  عضو العبيدان يعليوسف السيد/ 

 سهم حمجوز 011.111 مستقلغري تنفيذي،  عضو السيد/ حممد إبراهيم السليطي

 سهم حمجوز 011.111 مستقلغري تنفيذي، غري  عضو السيد/ خالد مبارك الدليمي

 ال ميتلك تنفيذي ، غري مستقلغري  عضو خالد حممد السيد  السيد/

 

 :نيأعضاء جملس اإلدارة السابق 2.2

 

 الوضع صباملن اسم عضو اإلدارة

عدد األسهم اململوكة 

 يف الشركة 

 السيد/ هتمي علي اهلتمي 

رئيس جملس 

 اإلدارة )السابق(

 ال ميتلك غري تنفيذي. غري مستقل

 333.111 مستقلغري تنفيذي، غري  نائب الرئيس العزيز آل سعد السيد/ حممد عبد

 0310 تقلغري مس ،تنفيذي عضو )سابق( السيد/ عبداهلل عبدالعزيز السبيعي 

 سهم حمجوز 011.111 مستقلغري تنفيذي، غري  عضو العبيدان يالسيد/ يوسف عل

 سهم حمجوز 011.111 مستقلغري تنفيذي،  عضو السيد/ حممد إبراهيم السليطي

 سهم حمجوز 011.111 ستقلميغري تنفيذي، غري  عضو السيد/ خالد مبارك الدليمي

 ال ميتلك غري تنفيذي، غري مستقل عضو )سابق( العمادي اسد السيد/ حممد 

 

من هذا  0يرجى  مراجعة احمللق رقم  عن خربات أعضاء جملس اإلدارة للمزيد من التفاصيل 

  التقرير .

 

 :اإلدارة جملس رئيس واجبات 2.3

 ؛أعماله جدول وإعداد دوره جوانب مجيع على آثاره على واإلشراف اجمللس، قيادة .0

 ؛املناسب الوقت يف وواضحة دقيقة معلومات اجمللس ءأعضا تلقي على اإلشراف عن ولؤمس .3

 ؛ومساهميها الشركة بني الفعال التواصل ضمان .2

 عالقات وضمان اخلصوص، وجه على التنفيذيني املديرين غري من الفعالة املساهمة تيسري .3

 .التنفيذيني وغري التنفيذيني املديرين بني بناءة

 

 :التنفيذين غري اإلدارة جملس أعضاء واجبات 2.3

، وتطوير املقرتحات املتعلقة اإلسرتاتيجية بشأن مقرتحات ووضع اءالبّن التحدي .0

 باإلسرتاتيجية؛

 ؛األداء عن اإلبالغ مراقبة و عليها املتفق األهداف حتقيق يف اإلدارة أداء تدارس .3

 قوية هي املخاطر إلدارة املالية واألنظمة الضوابط وأن املالية املعلومات سالمة مراجعة .2

 ، وضمان قوة وسالمة الضوابط املالية وأنظمة إدارة املخاطر؛عنها الدفاع وميكن
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 ؛التنفيذيني املدراء وتعيينات ألجور املناسبة املستويات حتديد .3

 .التنفيذيني واملدراء الرئيس أداء تقييم .3

 

 :اجمللس سر منيأ 2.3

وتتضمن صلة  ذات عملية وخربات جامعية مبؤهالت الشركةأمني سر جمللس إدارة  تعيني مت

 مهام أمني سر اجمللس األمور التالية :

 ؛اإلدارة جمللس االجتماعات أعمال جداول موضوعات إعداد .0

 رئيس وقرارات اجمللس، قرارات ومتابعة وإصدار اجمللس، اجتماعات حماضر حترير .3

 ؛اإلدارة جملس

 ؛الصلة ذات اجلهات على اجمللس ورئيس اإلدارة جملس قرارات تعميم .2

 اجتماعاتها، حماضر وحترير للمجلس، التابعة اللجان أعمال جداول موضوعات إعداد .3

 ؛عنها الصادرة القرارات ومتابعة وتعميم

 املتصلة والتقارير والوثائق اجمللس، اجتماعات حماضر سجالت وحفظ وتنظيم أرشفة .3

 ؛الصلة ذات واملراسالت عنه املنبثقة واللجان اجمللس بعمل

 املالية والبيانات التنظيمية واللوائح واالتفاقيات العقودو القرارات أصول وتنظيم أرشفة .3

 ؛اإلدارة جملس قبل من املعتمدة السنوية

 حماضر وحترير ،(عادية غري/  عادية) العامة اجلمعية اجتماعات أعمال جداول إعداد .3

 ؛لذلك املعدة السجالت يف وتسجيلها العامة للجمعية االجتماعات

 ؛واملساهمني التنفيذية واإلدارة اجمللس بني ملعلوماتا وإنسياب التواصل على احلرص .3

 الداخلية واالجتماعات واملؤمترات اللقاءات يف اجمللس أعضاء مشاركات على اإلشراف .3

 .واخلارجية

 

 جملس اإلدارة: سلوك قواعد 2.3

قواعد األخالق ب" و أعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاريبشركة بروة  إدارةيلتزم جملس 

سياسات و املنصوص عليها يف دليل  الوصف الوظيفياملهين"، فضال عن تفاصيل والسلوك 

 .لشركة بروة الشركات حوكمة

 

 :اجمللس ميثاق 2.3

من نظام حوكمة الشركات املدر  يف سوق الدوحة لألوراق املالية و اعتمد  3مت اإللتزام باملادة 

يل مهام اجمللس ومسؤولياته جملس ادارة الشركة ميثاقا ألعضاء جملس اإلدارة حدد فيه تفاص

نشره على والذي مت وواجبات اعضاء جملس اإلدارة اليت جيب ان يتقيد بها األعضاء تقيدا تاما، 

 .للشركة املوقع اإللكرتوني 
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 اجمللس: اجتماعات 2.3

 على النحو التالي : م 3102 عام الخالل  إجتماعات  01عدد عقد اجمللس 

 تاريخ اإلجتماع رقم اإلجتماع

 م03/0/3102 0/3102

 م00/2/3102 3/3102

 م2/3/3102 2/3102

 م3/3/3102 3/3102

 م33/3/3102 3/3102

 م20/3/3102 3/3102

 م03/3/3102 3/3102

 م3/01/3102 3/3102

 م33/01/3102 3/3102

 م2/03/3102 01/3102

 

 جلان اجمللس: 2.01

 بشأن م3100 ابريل 03بتاريخ  3100 لسنة 33 رقم العقارية بروة شركة ادارة جملس قرار على بناء

 املكافآت وجلنة التدقيق جلنة من كل تشكيل على املوافقة متت اإلدارة، جملس جلان تشكيل

  جلنة كل أعضاء حتديدمت و التنفيذية، اللجنةووجلنة الرتشيحات 

 

 جلنة التدقيق: - أ

كل من السّيد/  وعضوية  يوسف على العبيدانبرئاسة السّيد/   جلنة التدقيق مشكلة حاليا

 ، .والسّيد/ خالد مبارك الدليمي  حممد إبراهيم السليطي

 م على النحو التالي: 3102إجتماعات يف عام  3إجتمعت جلنة التدقيق و

 تاريخ اإلجتماع رقم اإلجتماع

0/3102 03/0/3102 

3/3102 01/2/3102 

2/3102 33/3/3102 

3/3102 3/01/3102 

3/3102 33/01/3102 

3/3102 3/00/3102 

3/3102 00/03/3102 
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 جلنة املكافآت: - ب

السّيد/ كل من تشكلت جلنة املكافآت برئاسة السّيد/ حممد ابراهيم السليطي وعضوية 

يف  إجتماعا واحد  جتمعت اللجنةإخالد مبارك الدليمي والسّيد/ يوسف علي العبيدان، و

 :م3102العام

 تاريخ اإلجتماع رقم اإلجتماع

0/3102 01/2/3102 

 

 جلنة الرتشيحات - ت

تشكلت جلنة الرتشيحات  برئاسة السّيد/  حممد عبد العزيز آل سعد  وعضوية كل من 

، ومل تعقد أي 3103السّيد/ خالد حممد السيد  والسّيد/ خالد مبارك الدليمي يف بداية العام 

 تاريخ هذا التقرير. ىإجتماع حت

 

 التنفيذية: اللجنة - ث

( برئاسة السّيد/ حممد 3م املادة )33/3100ة  بقرار جملس اإلدارة رقم تشكلت اللجنة التنفيذي

عبدالعزيز آل سعد وعضوية السّيد/ عبداهلل عبدالعزيز السبيعي والسّيد/خالد مبارك 

أن يتم  |تقرر ألنهوذلك  للجنة، اجتماع أي يعقد ملوي، والسيد/يوسف علي العبيدان، الدليم

 وهذا املطروحة، املوضوعات كل ناقشةملأعضاء اجمللس  اللجنة حبضور مجيع إجتماعاتعقد

 .احلالي اإلدارة جمللس الثانية الدورة بداية من

 

 : تآاملكاف سياسة .3

 اجتماع يف العامة اجلمعية حتدد حيث ،اإلدارة جملس أعضاء مكافأت للشركة األساسي النظام ينظم

 استنزال بعد يفاالص الربح من% 01 عن يزيد ال ما وخيصص اإلدارة، جملس أعضاء تآمكاف عادي

 .اجمللس عضاءأ ملكافآت وذلك املقررة، والتوزيعات واإلحتياطيات اإلستهالكات

 مفردات حيدد و ،األداء ومكافأة الراتب من تتكون اليت و العليا اإلدارية القيادات أجور اإلدارة جملس حيدد

 مكافأة اإلدارة جملس حيدد كما ،الشركة أداء عن تكون اليت الشاملة، املكافأة وإمجالي األساسي الراتب

 على العليا اإلدارة يف اآلخرين واألعضاء املوظفني مكافأة حتديد يتم و للمجموعة التنفيذي الرئيس

الذي يعرض على  للمجموعة املالي التقرير يف اإلدارة موظفي رواتب يتم تضمني و املوظفني أداء أساس

 جملس اإلدارة

 :اخلية الد الرقابةنظام  .3

 من الغرض ويتمثلعن نظام الرقابة الداخلية يف الشركة ، بشكل كاملمسؤواًل يعترب جملس اإلدارة 

 تكفل أن املقرر ومن. الداخلية الرقابة وسائل لىحتتوي ع بالثقة ةجدير معايري وأنظمة وضعب هذا النظام

 أصول ومحاية تاملعامال يصتراخ  وسالمة بروة، توسجال حسابات ومصداقية دقة هذه الرقابة وسائل

 متثالاإل أو بروة وضع تهدد خماطر أية عن الكشف هو نظام الرقابة الداخلية من الغرض.  و اجملموعة

 . الصحيح نصابها يف األمور وضع أجل منوذلك   املنظمة اللوائح إىل
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 دارة املخاطر:إ .3

 ه هذ دور ورويتمحالشركة،  جهتوا قد اليت املخاطر على اإلشراف مسؤولية املخاطر إدارة تتوىل

 والعمل الشركة طريق تعرتض اليت والتشغيلية االئتمانية واملخاطر السوق خماطر تعيني يف اإلدارة

 .حدتها من والتخفيف وادارتها تقييمها على

 اجراء التدريبات اخلاصة بتقييم املخاطر إلدارة الشركة، وذلك لتحديد املخاطر ذات الصلة  تتوىل

 اجهها الشركة وحتديد الضوابط لتخفيف هذه املخاطر.التى قد تو

  حتديد املخاطر واستعراض مجيع املعامالت مع األطراف ذات العالقة قبل رفع التوصيات اىل تتوىل

 جملس اإلدارة إلعتمادها.

 اإللتزام: .3

ص تلتزم الشركة بالنظم املعمول بها يف سوق الدوحة لألوراق املالية لتطوير نظام احلوكمة اخلا

بالشركة، ويف حال وجود اي تعارض سيتم عمل التعديالت الالزمة لضمان اإللتزام بالنظم املعمول بها 

 .يف الدولة

 اخلارجيني: املدققني .3

فإنه  األساسي للشركة وطبقا للنظام ،وتعديالته  3113 ( لسنة 3إعماال بقانون الشركات التجارية رقم )

 أتعابهم وحتدد واحدة سنة ملدة العامة اجلمعية تعينهم كثرأ أو حسابات مراقب  يتعني أن يكون هلا

 من املراقب يكون أن وجيب .متواصلة سنوات مخس التعيني مدة تتجاوز أال على إعادة تعيينهم هلا وجيوز

 مراقبة مهنة بتنظيم3113لسنة  (21) رقم القانون يف عليه املنصوص احلسابات مراقيب سجل يف املقيدين

 للحسابات اخلارجي املدقق يعترباألقل و على متصلة سنوات عشر ملدة املهنة زاول قد يكون وأن احلسابات،

 مراجعة إلجراء اخلارجيني احلسابات مدققي مع التعاقد يتم و.إدارتها جملس وعن الشركة عن مستقال

 سورئي اإلدارة جملس موافقة إىل استنادا احلسابات، مراجعة غري أخرى خدمات وتقديم احلسابات

 . اإلدارة جملس

 سنوية نصف مراجعة خدمات  لتقديم 3102 لعام لربوة خارجيا مدققا" يونجو ايرنست " تعيني متقد و

  السنة نهاية يف وتدقيق

 :الباطنني األشخاص وتعامالت املصاحل تضارب سياسة .3

 جملتمعوا التجارة يف منخرطني أشخاص جلب من ينشأ قد املصاحل تضارب خطر أن اإلدارة جملس يقر

 يف األشخاص هؤالء جلدارة ونظرا. بروة بشركة وموظفني تنفيذيني، ومسؤولني ،كمدراء  للعمل املدني

 من وإدراكا. املصاحل تضارب سياسة تبين األفضل من أنه اإلدارة جملس يرى عمل، عالقات واقامة جذب

واملدراء  للموظفني، احلاملص تضارب إىل يؤدي قد املعلومات على عواإلطال األنشطة يف اإلفراط أن

 من املوضوعية فقدان ولتفادي االمور هذه عن للكشف السياسة هذه بروة وضعت األساسيني، واملساهمني

حيث ان الشركة ومجيع موظفيها يلتزمون باإلفصاح .  بالثقة ةوجدير ةمناسب إجراءات خالل وضع

ي طرف آخر له عالقة مباشره بشكل دوري عن أي مصاحل مشرتكة أو عمليات فيما بينهم أو مع أ

 بالشركة .

  االرباح: توزيع سياسة .01

 املساهمني. ملوافقة وكذلك اإلدارة جملس من لتوصية رباحألا دفع خيضع



01 
  3102تقرير حوكمة الشركات 

 

 املساهمني:حقوق  .00

 :املساهمني معلومات - أ

 حوكمة ونظام القانون مبوجب هلم املمنوحة املساهمني حقوق ضمان على اإلدارة جملس حيرص

 سياسة بها اخلاص  الشركة حوكمة ونظام األساسي نظامها يف شركةال فوضعت الشركات،

 بإقامة وذلك واملساهمني بروة بني الفعالة العالقات تعزيز تضمن اليت واملعايري اإلرشادات  فيها حتدد

 املختلفة اإلعالم وسائل او للشركة اإللكرتوني املوقع طريق عن املساهمني مع شفافة اتصال قنوات

 .بروة مع العمل على يشجعهم مما

 املعلومات بإدارة العقارية بروة لشركة االتصال شؤون إدارةب املساهمني عالقات إدارة وختتص

 أحدث عرض طريق عن وذلك اآلخرين، املصاحل أصحاب و املساهمني  مع والتواصل واإلفصاح

 ذات املالية والتقارير الصحفية التصرحيات كافة ذلك يف مبا املستثمرين بعالقات املتعلقة املعلومات

 القوانني مع يتفق مبا األخرى واإلفصاحات احلوكمة وشؤون اإلدارة مبجلس املتعلقة واألمور الصلة

 .واملساهمني االستثمار جمتمع مع التعامل يف الشفافية لتعزيز وذلك بها، املعمول اللوائح و

 

 :العادية العامة اجلمعية - ب

التالية  األربعة الشهور لالخ وذلك السنة يف األقل على مرة ديعا اجتماع يف العامة اجلمعية تنعقد

  حيث يتوىل جملس اإلدارة توجيه الدعوى إىل مجيع املساهمني للشركة املالية السنة إلنتهاء

 باللغة تصدران حمليتني و يوميتني صحيفتني يف نالاإلع بطريق العامة اجلمعية اجتماع حلضور

 موعد عقد من األقل على يومًا عشر مخسة قبل وذلك قطر، لبورصة ونياإللكرت املوقع ويف العربية،

 العامة. اجلمعية اجتماع

صاحب السهم  عدا فيما ذلك و -أسهمه عدد يعادل األصوات من عدد التصويت عند مساهم ولكل

 دعد من%  33 جياوز األصوات من عدد الغري عن نائبًا أو أصيال مساهم بوصفه ألي اليكون و -املمتاز

 بها. املتعلقة عينها احلقوق ذاتها الفئة من األسهم لكل ويكون ،احلاضرين ألسهم املقررة األصوات

 

 للجمعية السنوي اإلجتماع عقد مت حيث مساهميها، مع وشفاف مفتوح حوار إقامة على بروة حافظت

 على املوافقة خالله مت دق و ،م3/3/3102 بتاريخ م3103 املالية لسنة السنة بيانات ملناقشة العادية العامة

 :التالية القرارات

 املالية السنة عن املالي ومركزها الشركة نشاط عن اإلدارة جملس تقرير على املصادقة .0

 ؛م3102 للعام للشركة املستقبلية واخلطة م،20/03/3103 يف املنتهية

 ؛م20/03/3103 يف املنتهية للسنة املالية البيانات عن احلسـابات مراقب تقـرير على املصادقة .3

 ؛م3103 سنة عن الشرعية الرقابة هيئة تقرير على املصادقة .2

 يف املنتهية املالية للسنة واخلسائر األرباح وحساب للشـركة العامة امليزانية على املصادقة .3

 ؛م20/03/3103

 ؛%03 بنسبة املساهمني على نقدية أرباح توزيع على املوافقة .3

 مكافآتهم وحتديد م،20/03/3103 يف املنتهية املالية السنة عن اإلدارة جملس أعضاء ذمة إبراء .3

 ؛عضو لكل قطري ريال( 311.111) مببلغ

 م،3102 املالية للسنة الشركة حلسابات كمراقبني( E&Y) يونغ آند إرنست/ السادة تعيني .3

 .قطري ريال( 0.311.111) قدرها وبأتعاب
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 :األسهم ورأس املال .03

حيث  ،املصرح به% من قيمة رأس املال 33ؤسس )الديار القطرية( لنسبة حدد النظام األساسي ملكية امل

ملالك السهم املمتاز احلق يف املوافقة  النص على أن متاز و يتضمن النظام األساسياملسهم الملؤسس اميتلك 

من  ثالثةلسهم املمتاز حق تعيني اواالعرتاض أو نقض أي قرار يف أمور معينة. باإلضافة لذلك يكون ملالك 

 .أعضاء جملس ااٍلدارة مبا يف ذلك رئيس جملس اإلدارة

% من 3نسبة خر آأما بالنسبة لباقي أسهم رأس املال فال يتجاوز إمجالي األسهم اململوكة ألي مساهم 

العقارية ارتفع رأس املال القطرية لالستثمارات شركة لبعد متلك بروة ل وإمجالي أسهم الشركة.

 .ر.ق. و مل تؤثر هذه املعاملة على هيكل امللكية 2.330.333.231املساهم يف بروة إىل 

 ) شاملة نسبة أسهم املؤسس( من إمجالي عدد األسهم يف الشركة  %33فقد كانت نسبة الوة على ذلك، ع

أما األفراد والشركات والكيانات احلكومية( من من قبل مواطنني قطريني )مملوكة  م3102ديسمرب  20يف 

 .األجانب مستثمرين  مملوكة من فهي لألسهم اإلمجالي العدد من ٪3 قية البالغةعن النسبة املتب

 تقرير احلوكمة:عداد إعملية  .02

أمني سر مع التنسيق و إعداد تقرير حوكمة الشركة عن يف الشركة مسؤولة واإللتزام اإلدارة القانونية

 راجعته منملويقدم بعد ذلك  التقرير دارة العليا جلمع املعلومات املطلوبة والضرورية إلعداداجمللس واإل

 ، وعقب ذلك يتم تقدميه إىل رئيس جملس اإلدارة إلعتماده. للمجموعةالرئيس التنفيذي  قبل
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 :لتزام الشركة مبتطلبات نظام احلوكمة الصادر من قبل هيئة قطر لألسواق املاليةإ .03

 احلوكمة مببادى الشركة التزام - 2املادة  البند

هل هناك 

 زامعدم الت

 مالحظات

2.0 

حيرص جملس إدارة الشركة على ضمان اإللتزام مببادى نظام احلوكمة والقيام مبراجعتها 

 وتطبيقها بصورة منتظمة 

  CGP-1 مدر  يف دليل حوكمة الشركات لشركة بروة ال

2.3 

وان يستعرض دوريا قواعد السلوك املهين للمجلس   جيب على اجمللس ان يعمل على اعداد

فني واملستشارين و تشمل قواعد السلوك املهين ميثاق اجمللس وميثاق جلنة التدقيق واملوظ

ولوائح الشركة ومعامالت االطراف ذوي العالقة واساءة استخدام املعلومات غري املتاحة من 

 اجل التداول غري املشروع باألسهم

 ال

معتمد يف ميثاق اجمللس وقواعد السلوك والشروط املرجعية للجان 

 س اإلدارةجمل

 ميثاق اجمللس - 3ادة امل 

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 مت اعتماد ميثاق اجمللس من قبل جملس اإلدارة. ال اعتمد جملس اإلدارة ميثاق اجمللس . 

 للعامة للشركة وأصبح متاحاًًً اإللكرتونيمت نشر امليثاق على املوقع  ال .جيب نشر ميثاق اجمللس وجعله متاحا للعامة 

  ال النظاممن  3جيب ان يتضمن ميثاق اجمللس االحكام الواردة يف احمللق  

 مهمة جملس اإلدارة ومسؤولياته 3 –ادة امل 

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

3.3.0 

املوافقة على األهداف االسرتاتيجية للشركة ، تعيني املدراء واستبداهلم، حتديد مكافأتهم، 

 ان التخطيط والتعاقب على ادارة الشركةمراجعة اداء اإلدارة، وضم

 حمددة يف ميثاق اجمللس ال

 ال ضمان تقيد الشركة بالقوانني والنظام األساسي للشركة 3.3.3

 تعمل إدارة اإللتزام على ضمان هذا التقيد بالقوانني والنظام األساسي

 للشركة

3.2 

دة ويبقى اجمللس حيق للمجلس تفويض بعض صالحياته اىل جلان إلجراء عمليات حمد

مسؤوال عن مجيع صالحيات او السلطات اليت فوضها، مع شرط إعطاء تعليمات خطية 

 وواضحة تتعلق بهذه املهمة او التفويض 

 ال

مجيع اللجان اخلاصة دليل تفويضات وصالحيات معتمد من  لدى

 جملس اإلدارة

 واجبات اعضاء جملس اإلدارة اإلستئمانية  – 3املادة  

هل هناك 

 دم التزامع

 مالحظات

3.0 

يلتزم اعضاء اجمللس بنظم هيئة قطر لألوراق املالية وميثاق اجمللس وجيب على األعضاء  

 العمل بإجتهاد ووالء وحرص

  تتضمنها قواعد السلوك املهين يف الشركةئ هذه املباد ال
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 فصل منصيب الرئيس واملدير العام - 3املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 ال ن يتوىل شخص واحد منصيب الرئيس واملدير العامأال جيوز  

رئيس جملس إدارة الشركة السيد/ صالح بن غامن العلي، والرئيس 

 التنفيذي السيد/ عبداهلل عبدالعزيز السبيعي 

 واجبات رئيس جملس اإلدارة – 3املادة  

 هل هناك

 عدم التزام

 اتمالحظ

3.0 

ن حسن سري عمل اجمللس ويضمن حصول األعضاء على عال ؤومسرئيس جملس اإلدارة 

 املعلومات الكاملة والصحيحة 

 مدرجة يف الوصف الوظيفي ال

 ال رئيس جملس اإلدارة ليس عضوا يف جلان اجمللس  3.3

دليل ومهام اللجان والشروط املرجعية للجان جملس  يف مدرجة

 اإلدارة

3.2 

ة فضال عن تلك اليت ينص عليها ميثاق تتضمن واجبات ومسؤوليات رئيس جملس اإلدار

 اجمللس على سبيل الذكر ال احلصر ، مفصله مبيثاق اجمللس املرفق:

 الوظيفي الوصف يف مدرجة ال

  ال املناسب الوقت ويف فعال بشكل األساسية املسائل مجيع مناقشة اجمللس قيام من التأكد  .0

3.  

 اي اإلعتبار بعني االخذ مع اإلدارة لسجم اجتماعات من اجتماع كل أعمال جدول على املوافقة

  اإلدارة جملس أعضاء من عضو اي يطرحها مسألة

  ال

2.  

 اجمللس شؤون تصريف يف وفعال كلي بشكل  املشاركة على اجمللس اعضاء مجيع تشجيع

  الشركة مصلحة لضمان

  ال

  ال  ركةالش مصلحة فيه مبا اجمللس قيام لضمان املساهمني مع الفعلي التواصل ضمان  .3

3.  

 بني البناءة العالقات وتشجيع الفعالة باملشاركة  التنفيذيني غري اجمللس ألعضاء السماح

  التنفيذيني وغري التنفيذيني اجمللس اعضاء

  ال

  ال اجمللس ألداء سنوي تقييم اجراء ضمان  .3

 تشكيل جملس اإلدارة - 3املادة  

هناك هل 

 عدم التزام

 اتمالحظ

  ال  وأعضاء مستقلنيني وغري تنفيذينيجملس اإلدارة من أعضاء تنفيذي  جيب ان يتكون 3.0

 نعم جيب ان يكون ثلث اعضاء اجمللس على االقل مستقلني وان تكون اكثرية االعضاء غري تنفيذين  3.3

 إن مجيع األعضاء هم غري تنفيذيني.

 إال أنه ال يوجد من بينهم سوى عضو واحد يعترب مستقل

  ال جملس اإلدارة باخلربة والدراية لتأدية مهامهم بصورة فعالة عضاء أمتع جيب ان يت 3.2
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 جملس اإلدارة غري التنفيذينيأعضاء  - 01ادة امل 

 هل هناك

 عدم التزام

 مالحظات

01.0 

من  01.0يتضمن وصف الوظائف ألعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني النقاط الواردة يف 

 امليثاق.

 ال

احلوكمة اخلاص بشركة بروة والوصف الوظيفي  يتضمن نظام

 واجبات أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني

 نعم األعضاء غري التنفيذيني طلب خدمات استشارية مستقلةأغلبية جيوز ومبوافقة  01.3

على خدمات  اجمللس وضعت الشركة ميزانية خاصة حلصول

تنفيذيني او كونهم دون حتديد طبيعة األعضاء استشارية مستقلة 

 غري تنفيذيني.

 اجتماعات اجمللس - 00ادة امل 

هل هناك 

 عدم التزام

 اتمالحظ

 ال مرات على األقل يف السنة 3جيتمع اجمللس  00.0

  3102إجتماعات جمللس إدارة بروة خالل  01مت عقد 

 من هذا التقرير 2.3مت ذكر تواريخ هذه األجتماعات يف الفقرة 

00.3 

الدعوات قبل اسبوع على اأٌلقل من تاريخ وترسل دارة بناء على دعوى رئيسية، جيتمع جملس اإل

 عقد اإلجتماع

  ال

 أمني سر اجمللس - 03ادة امل 

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

  ال من نظام احلوكمة 03يعني اجمللس أمني سر للمجلس تتضمن مهامة كما ورد يف املادة  03.0

 مدرجة يف دليل ومسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة وسكرتري اجمللس  ال ول على وثائق الشركة وحماضر االجتماعات بشكل كامل وسريعمتكني اجمللس من احلص 03.3

  ال مني سر اجمللس ومشورته أجملس اإلدارة يستفيدون من خدمات أعضاء مجيع  03.2

  ال سر اجمللس مبوجب قرار صادر من اجمللس أمني يعني ويفصل  03.3

03.3 

سر أمناء عضو يف هيئة أو سر اجمللس عضوا يف هيئة حماسبني حمرتفني أمني يكون أن يفضل 

 حيمل شهادة من جامعة معرتف بهاأو حمامي، أو شركات معتمدة، 

 (0) رقم املرفق يف السر ألمني الذاتية السرية جتدون ال

 تضارب املصاحل وتعامالت األشخاص الباطنني – 02ادة امل 

ك هل هنا

 عدم التزام

 مالحظات

02.0 

عامة حتكم دخول الشركة يف اي صفقة مع طرف ذي وإجراءات تعتمد الشركة سياسة 

 عالقة

  CGP-8   مدرجة يف دليل حوكمة الشركات لشركة بروة ال

02.3 

أصوات أغلبية يشرتط للدخول يف صفقة جتارية مع طرف ذي عالقة احلصول على موافقة و 

 املساهمني

 ال

موافقة جملس اإلدارة لدخول يف الصفقات التجارية بناءًً على يتم ا

بصفته ممثال عن املساهمني حسب نظام حوكمة الشركات لشركة 

  صاحب السهم املمتازبروة وموافقة 

  المسأله جتارية بني الشركة وأحد األعضاء، جيب مناقشة املوضوع يف غياب أي يف حال طرح  02.2
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 العضو املعين

 ال اح عن هذه الصفقات يف التقرير السنوي للشركةاإلفص 02.3

يتم اإلفصاح عن الصفقات التجارية مع األطراف ذي العالقة يف 

التقرير  املالي السنوي للشركة و يتم اإلفصاح عنها كذلك إىل 

 هيئة قطر لألوراق املالية 

02.3 

أسهم يف  جملس اإلدارةأعضاء تعتمد الشركة قواعد واجراءات واضحة حتكم تداول 

 الشركةأسهم عن تداوهلم يف األعضاء اإلفصاح الشركة، وعلى 

 ال

 

 مهمات اجمللس االخرى – 03املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 ال جملس اإلدارة احلصول / الوصول اىل مجيع مستندات الشركة أعضاء متكني  03.0

  يف دليل متاح للمجلس الوصول اىل مجيع املستندات وهذا البند مدر

 سياسة حوكمة الشركات لشركة بروة

03.3 

والتدقيق واملدققني  جلان التعيينات واملكافآتأعضاء جملس اإلدارة ضمان حضور أعضاء على 

 الداخليني ..اخل

 ال

 

 ال يضع برنامج تعريفي تدرييب ألعضاء جملس اإلدارةأن على اجمللس  03.2

 معتمد الربنامج التعريفي التالي:

توجيهي /إعدادي ألعضاء جملس اإلدارة حول حوكمة  برنامج

  الشركات

 ال دورات تدريبية ألعضاء اجمللس تهدف اىل تعزيز مهاراتهم ومعرفتهمإعتماد  03.3

 التالية: ةمعتمد الربامج التدريبي

حلوكمة الشركات، وسياسات احلوكمة التابعة أفضل املمارسات 

احلوكمة اخلاص بشركة لسوق قطر لألوراق املالية و إطار عمل 

 بروة

  ال األعضاء مطلعني على التطورات يف جمال احلوكمةإبقاء  03.3

 األساسي النظام من 23 مادة للشركة األساسي النظام يف مدرجة ال اجمللسأعضاء واضحة إلقالة إجراءات النظام األساسي للشركة تضمني  03.3

 الرتشيحات تعيني أعضاء جملس اإلدارة جلنة – 03املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 33 اىل 33 مادة للشركة، األساسي النظام يف مدرجة ال جملس اإلدارةأعضاء رمسية وصارمة وشفافة لتعيني إجراءات وجود  03.0

 نعم جيب ان يكون يف الشركة جلنة للرتشيح يرأسها عضوا مستقل وتتكون من أعضاء مستقلني 03.3

يح من أعضاء غري مستقلني وذلك بسبب عدم تتألف جلنة الرتش

 وجود عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني

03.2 

من لوائح هيئة قطر  3وفقا للمحلق اإلدارة جملس أعضاء / تقييم ترشيح إجراء يكون 

 لألسواق املالية

 ال

 

 ال نشر مسؤوليات وواجبات جلنة الرتشيح جيب  03.3

رجة يف الشروط املرجعية للجان جملس املسؤوليات والواجبات مد

 إلدارةا

 حمدد يف الشروط املرجعية للجان جملس اإلدارة ال التقييم الذاتي السنويوجوب إجراء  03.3

03.3 

جهة رقابية واملتعلقة أي اإللتزام املناسب من قبل الشركة بالشروط واملتطلبات الصادرة عن 

 إلدارةجملس اأعضاء تعيني إنتخاب أو برتشيح او 

 ال

( من 33اإللتزام بالشروط حسب النظام األساسي للشركة واملادة )

 قانون الشركات
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 املكافآت - 03ادة امل 

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

03.0 

تتألف جلنة املكافآت من ثالثة أعضاء على األقل غري تنفيذيني، تكون غالبيتهم من أن جيب 

 املستقلني

 نعم

ت من غالبية أعضاء غري مستقلني وذلك بسبب تتألف جلنة املكافآ

 عدم وجود عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني 

 حمدد يف الشروط املرجعية للجان جملس اإلدارة ال عمل اللجنة بشكل يبني دورها ومسؤولياتها األساسيةإطار عتماد ونشر جيب إ 03.3

03.2 

يف الشركة واليت يتقاضها الرئيس وكل أعضاء  دور اللجنة األساسي حتديد سياسة املكافآت

 اجمللس واإلدارة التنفيذية

 ال

 

  ال للجمهور وإعالنها عليها للموافقة العامة اجلمعية يف املساهمني على املكافآت سياسة عرض 03.3

 جلنة التدقيق - 03املادة  

هل هناك 

 ماعدم التز

 مالحظات

03.0 

اء على األقل ويكون غالبيتهم اعضاء مستقلني، وتتضمن تتكون جلنة التدقيق من ثالثة أعض

 عضو واحد يتمتع خبربة مالية

 نعم

تتألف جلنة التدقيق من غالبية أعضاء غري مستقلني وذلك بسبب 

 عدم وجود عدد كاف من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني 

  ال لسنتني املاضيتني الميكن أن يكون احد األعضاء من املدققني اخلارجيني للشركة خالل ا 03.3

 ال إجتماعاتها جتتمع اللجنة عند الضرورة مرة على األقل كل ثالثة أشهر وتدوين حماضر  03.2

  3102( مرات خالل 3التدقيق عدد ) إجتمعت جلنة

 أ 2.3مت ذكر تواريخ هذه اإلجتماعات يف الفقرة 

03.3 

اجمللس، جيب بيان ذلك يف  يف حال وجود اي تعارض بني توصيات جلنة التدقيق وقرارات

 تقرير احلوكمة وبيان أسباب قرار جملس اإلدارة

 ال يوجد أي تعارض من هذا النوع  ال

 ال نشر مسؤوليات وواجبات اللجنة على شكل ميثاق للجنة 03.3

مدرجة يف نظام حوكمة الشركة  والشروط املرجعية للجان 

 ومعتمد ميثاق للجنة التدقيق جملس اإلدارة

 ال سياسة للتعاقد مع املدقيقني اخلارجينيإعتماد  03.3

األساسي ويف سياسة التدقيق اخلارجي  النظام من 30 معتمد يف املادة

 ضمن سياسة حوكمة الشركات لشركة بروة

  ال جتتمع اللجنة مع املدقيقني اخلارجني مرة واحدة على األقل كل سنة 03.3

 ال اإلنتهاكاتوسياسة الكشف عن املخالفات إعداد  03.3

ضمن سياسة واإلنتهاكات سياسة الكشف عن املخالفات إدار  مت 

  CGP-11 احلوكمة

 التقيد باألنظمة والرقابة الداخلية واملدقق الداخلي - 03املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

03.0 

واإللتزام اطر ادارة املخلتقييم إتعتمد نظام رقابة داخلي يوافق عليه اجمللس أن على الشركة 

 باحلوكمة

  CGP-6 مدرجة يف سياسة حوكمة الشركات لشركة بروة ال

03.3 

املخاطر إدارة وحدات فعالة ومستقلة لتقييم إنشاء تتضمن عمليات الرقابة الداخلية 

 والوظائف اإلدارية للشركة

  ال

 ال واضحا يكون للشركة وحدة تدقيق داخلي تتمتع بدور ومهام حمددة حتديداأن جيب  03.2

مت حتديد املهام والصالحيات ضمن دليل سياسة حوكمة الشركات 

 واللوائح اخلاصة بإدارة التدقيق الداخلي

  ال وجود مدقق داخلي واحد على األقل يعينة جملس اإلدارة 03.3

  ال  03.3تشمل تقارير التدقيق  ملعلومات ذات الصلة الواردة يف املادة  03.3

  ال اشهر 2لتدقيق الداخلي كل يعد تقرير ا 03.3
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 املدقق اخلارجي - 03املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

03.0 

يقوم مراقب حسابات )مدقق خارجي( ومؤهل يتم تعيينة بناء على توصية من جلنة التدقيق 

 مرفوعة اىل جملس اإلدارة وعلى قرار اجلمعية العامة للشركاء

 ال

لسنة  هو املدقق اخلارجي للشركة(E&Y)  مكتب ايرنست اند يونج

3102 

 املدقق اخلارجي مستقل متاما عن الشركة ال املدقق اخلارجي مستقل عن الشركة واليوجد أي تضارب يف املصاحل يف عالقاتهم بالشركة  03.3

 بإستمراراجلمعية إجتماعات اخلارجي  حيضر املدقق ال اجلمعية العامة العادية للشركةإجتماعات يتعني على املدققني اخلارجيني حضور  03.2

03.3 

اإلجراء اجمللس إختاذ بالغ اهليئات الرقابية يف حال عدم إيتوجب على املدققني اخلارجيني 

 املناسب فيما يتعلق باملسائل املثرية للشبهة

  ال

 3102ج لعاممتت املوافقة على تعني ايرنست اند يون ال سنوات  2يتعني تغيري املدقق اخلارجي كل  03.3

 
 اإلفصاح – 31املادة 

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

31.0 

اجمللس أعضاء عن عدد أسهم اإلفصاح التقيد جبميع متطلبات اإلفصاح )التقارير املالية و جيب 

 واملسؤولني التنفيذيني(

 ال

مت اإلفصاح عن عدد األسهم اململوكة ألعضاء جملس اإلدارة يف 

 قريرمن هذا الت 2.3الفقرة 

  ال جيب تكون عمليات اإلفصاح تتيح معلومات دقيقة وصحيحة وغري مضللة 31.3

  ال تصدر التقارير املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية 31.2

  ال جيب ان توزع التقارير املالية املدققة على مجيع املساهمني  31.3

 حقوق املساهمني – 30املادة  

هل هناك 

 تزامعدم ال

 مالحظات

 ال حقوق املساهمني حممية مبوجب القانوين واللوائح والنظام األساسي للشركة 

، والنظام  CGP-14 مت حتديدها يف دليل سياسات احلوكمة

 يضمن محاية املساهمني وحقوقهم 46البند األساسي للشركة 

 سجالت امللكية – 33املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 ال حتتفظ بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة توضح ملكية األسهمأن لشركة على ا 33.0

يتم اإلحتفاظ وحتديث سجل املساهمني بواسطة بورصه قطر ولدى 

 إدارة اإلتصال وشؤون املساهمني يف الشركة

33.3 

حيق للمساهم اإلطالع على سجل املساهمني يف الشركة والوصول اليه جمانا خالل ساعات 

  العمل الرمسية

 ال

 

  ال مقابل رسوم  33.2احلصول على اي من املستندات الواردة يف  33.2

 احلصول على املعلومات – 32املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

  ال ضمان احلصول على املعلومات يتضمن يف النظام األساسي للشركة  32.0

32.3 

عالن عنها مبوجب هذا النظام او تنشر الشركة مجيع اإلفصاحات واملعلومات اليت جيب اإل

 لوائح ذات صلة

 ال

تنشر الشركة مجيع اإلفصاحات املطلوبة عن طريق املوقع 

 اإللكرتوني

 حقوق املساهمني فيما يتعلق جبمعيات املساهمني – 33املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

حق املساهمني يف الدعوة اىل عقد اجتماع اجلميعية منصوص علية  العية العامة وعقدها يف يتضمن النظام األساسي للشركة حق املساهمني يف الدعوة اىل اجلم 
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وتلقي أسئلة البنود على جدول األعمال ومناقشة البنود املدرجة وطرح وإدرا  وقت مناسب 

 القراراتإختاذ األجوبة وحق 

الشركات ومنصوص عليه ايضا يف النظام  حوكمة يف قانون

  50لبند ا األساسي للشركة

 املعاملة املنصفة للمساهمني وممارسة حق التصويت – 33املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 ال يكون لكل األسهم من الفئة ذاتها احلقوق عينها املتعلقة بها 33.0

، و نظام حوكمة  46البند  مدر  يف النظام األساسي للشركة

 CGP-14 الشركات لشركة بروة

 46البند  مدر  يف النظام األساسي للشركة ال بالوكالة مسموح به وفقا للقوانني واللوائح ذات الصلة التصويت  33.3

 حقوق املساهمني فيما يتعلق بإنتخاب أعضاء جملس اإلدارة – 33املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

33.0 

همني معلومات عن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي أحكاما تضمن إعطاء املسا

 املرشحني اىل عضوية جملس اإلدارة قبل اإلنتخابات

 نعم

حترص الشركة على تزويد املساهمني  مبعلومات عن املرشحني قبل 

 اإلنتخابات، وال يوجد بند يف  النظام األساسي  ينص على ذلك

 عمن كمي يكون احلق للمساهمني بإنتخاب اعضاء جملس اإلدارة عن طريق التصويت الرتا 33.3

حبسب اإلجراءات املتبعة من قبل وزارة اإلقتصاد يتم اإلنتخاب 

 33املادة  وحسب النظام األساسي للشركة

 حقوق املساهمني فيما يتعلق بتوزيع األرباح - 33مادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 ال باح على جملس اإلدارة ان يقدم اىل اجلمعية العامة سياسة واضحة حتكم توزيع األر 

 مت ذكر ذلك يف دليل سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة
CGP-14 

 هيكل رأس املال وحقوق املساهمني والصفقات الكربى – 33مادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 ال جيب اإلفصاح عن هيكل رأس املال وحتديد نوع إتفاقات املساهمني اليت جيب اإلفصاح عنها. 33.0

 هذا من( املساهمني معلومات) 00 رقم النقطة يف ذلك عن اإلفصاح مت

 التقرير

33.3 

تضمني يف النظام األساسي أحكاما حلماية مساهمي األقلية يف حال املوافقة على صفقات 

 كبرية كان مساهمو األقلية قد صوتوا ضدها

 CGP-14 يف نظام حوكمة الشركة  فقط  منصوص عليها  نعم

33.2 

سي ملمارسة حقوق املساواة واإلبالغ يف حال حدوث تغيري يف ملكية رأس تضمني النظام األسا

 املال يتخطى السقف

 CGP-14  يف نظام حوكمة الشركة فقط  منصوص عليها نعم

 حقوق اصحاب املصاحل اآلخرين - 33املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

  ال جيب إحرتام حقوق أصحاب املصاحل 33.0

 تضمن شركة بروة العدل واملساواة يف التعامل مع املوظفني  ال س أن يضمن معاملة املوظفني وفقا ملبادئ العدل واملساواة وبدون أي متييزعلى اجملل 33.3

 مضمن ذلك يف نظام سياسات املوارد البشرية  ال وضع سياسة للمكافآت ملنح حوافز للعاملني للعمل مبا خيدم مصلحة الشركة 33.2

33.3 

الية تسمح للعاملني بالشركة ابالغ اجمللس بالتصرفات املثرية واليت تكون غري قومية  إعتماد

 او قانونية او مضرة بالشركة

 CGP-11مدر  يف دليل سياسة حوكمة الشركات لشركة بروة  ال

 تقرير احلوكمة – 21املادة  

هل هناك 

 عدم التزام

 مالحظات

 مت اإللتزام بذلك يف هذا التقرير  ال  21ملادة يغطي تقرير احلوكمة البنود الواردة يف ا 
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 الملحق األول:

 ة ألعضاء مجلس اإلدارةالشخصي   ر  ي  الس   

 

 السيد/ صالح بن غامن العلي 

 رئيس جملس اإلدارة

 

اسفيك يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث حصل على شهادة البكالوريوس يف علوم اإلدارة التحق جبامعة الب

عّين نائبا لرئيس ديوان احملاسبة، . وم.عمل رئيسًا لقسم املوازنة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة0333اهلندسية عام 

(، أصبح رئيسًا لديوان 02رسوم األمريي رقم )مبوجب امل 3113ويف عام  م.0333( لسنة 3مبوجب املرسوم األمريي رقم )

 .احملاسبة
خالل مدة رئاسته لديوان احملاسبة أسهم سعادة صالح بن غامن العلي يف تطوير الصورة العامة لديوان احملاسبة، 

رؤية اليت اعتمدت  3103-3100، وللفرتة 3101 - 3113كما أسهم يف وضع اخلطة االسرتاتيجية لديوان احملاسبة للفرتة 

تهدف إىل مساعدة الدولة على تعزيز احلكومة الرشيدة، وحتقيق التنمية املستدامة للمجتمع القطري، وتعزيز 

 مبدأ املساءلة وتطبيق معايري احلكومة الرشيدة يف مجيع التصرفات املتعلقة باملال العام.
بناء على هذا التوقيع صدر املرسوم األمريي وقعت الدولة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، و 3113يف العام 

بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية، وبتكليف سعادة صالح بن غامن العلي بصفته  3113لسنة  03رقم 

باملساهمة يف اجلهود الدولية  3113كرئيس ديوان احملاسبة برئاستها. رغم حداثة عهدها قررت اللجنة عام 

ساد خبطوة واسعة، فقامت بتنظيم مؤمتر حتت عنوان آسيا خالية من الفساد نظرة بعيدة واإلقليمية ملكافحة الف

 املدى )كتعبري عن رؤيتها حمليًا، ودوليًا، وتكريسًا ملوقعها داخل الدولة. وخارجها(.

طين اليت مت تكليفه برئاسة جلنة احتفاالت اليوم الوطين للدولة، حيث أسهم يف وضع رؤية اليوم الو 3113يف العام -

 تدعو إىل تعزيز الوالء والتكاتف والوحدة واالعتزاز باهلوية الوطنية القطرية.

 عامًا مديرًا تعينيه ومت مت تعيني سعادة صالح بن غامن العلي مستشارًا يف مكتب مسو ولي العهد. 3100يف العام 

 صاحب أسسها عام نفع ذات خاصة مؤسسة وهي االجتماعية، للرعاية ثاني بن حممد بن جاسم الشيخ ملؤسسة

 .ثاني آل خليفة بن محد الشيخ الوالد األمري السمو
اليت وضعت اجلمهور القطري كجمهور أساس  3103مايو  03أسهم يف إطالق قناة الريان الفضائية يف  3103يف العام 

لوطنية، وبرسالة تواكب العصر بإعالم خلوق مستنري يساند نهضة قطر، ويرسخ ويراعي خصوصية هويتها ا

 وتنميتها املستدامة.
 . 33/13/3102عني وزيرا للشباب والرياضة بتاريخ 

 
 السيد/ حممد عبدالعزيز آل سعد

 نائب رئيس جملس اإلدارة

 

بدأ حممد آل سعد مسريته املهنية فى عدد من وظائف القطاع العام بعد حصولة على شهادة اهلندسة املعمارية من 

انتقل إىل القطاع اخلاص ليكون من قادة  3113اليات املتحدة األمريكية، ويف عام جامعة كولورادو بولدر فى الو

، توىل حممد آل سعد 3113العقارية(، وفى أواخر العام )الربنامج اإلستثمارى لشركة قطر لإلستثمار العقاري 

 ( أحد مصارف اإلستثمار القطرى. TFIمنصب الرئيس التنفيذي للمستثمر األول )

 ، وشغل أيضًا منصب نائب رئيس جملس اإلدارة لبنك بروة. 3113بنك بروة عند بداية إنشائه يف  وقاد آل سعد
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يتوىل حممد آل سعد حاليا منصب رئيس جملس اإلدارة التنفيذى لشركة ماس القابضة، ورئيس جملس اإلدارة 

تطورة من قبل )اجلهاز اإلستثمارى للمشاريع امل  Native Land Investments( وشركة QCONلشركة )

الربيطانية (، كما يشغل منصب نائب رئيس جملس اإلدارة لشركة بروة العقارية،  – Native Landشركة 

ونائب رئيس جملس اإلدارة لشركة بن عمران للتجارة واملقاوالت، وعضو جملس إدارة شركة وقود، باألضافة 

 ملذكورة أعاله.إىل كونه عضو يف جمالس إدارة بعض الشركات التابعة للشركات ا

 Qatarحممد آل سعد هو أيضا عضو فى جملس األمناء  جمللس التنمية اإلجتماعية أحد أذرع مؤسسة قطر )

Foundation.) 

 
 السيد / عيسى حممد املهندي

 عضو جملس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس يف اهلندسة من جامعة تكساس إيه أند ام يف كنغسفيل يف والية تكساس 

مريكية، كما حيمل شهادات يف التدريب املتخصص يف إدارة املشاريع من جامعة جور  تاون يف مدينة واشنطن و األ

وشهادات متخصصة يف القيادة من جامعة   الفرنسية، INSEAD الشهادة التطبيقية لإلدارة العاملية من جامعة

العامة للسياحة يف دولة قطر،كما شغل  كيلوغ و جامعة هارفرد األمريكية. يتوىل حاليا منصب رئيس اهليئة

منصب الرئيس التنفيذي لشركة مشريب العقارية اليت ساهم يف تأسيسها. و يشغل السيد عيسى املهندي العديد 

من املناصب املهمة يف عدد من مؤسسات القطاعني العام واخلاص يف قطر. فهو مؤسس ورئيس جملس إدارة 

السيد املهندي يف مناصب بارزة يف شركة راس لفان للغاز الطبيعي املسال  وعمل .جملس قطر لألبنية اخلضراء .

)رأس غاز( منها مدير لألعمال و ملشاريع حمطات إستقبال الغاز املسال يف أوروبا ومدير مشاريع البنية التحتية 

 .للشركة ، مدير ملشاريع العمليات يرأس مبادرة جلنة تطوير القطرين يف الشركة

" من جوائز الشرق األوسط للشخصيات التنفيذية اليت 3101على لقب "أفضل رئيس تنفيذي للعام وحصل سعادته 

 مينحها "معهد جائزة الشرق األوسط للتميز".

 

 

 السيد / يوسف علي العبيدان

 عضو جملس اإلدارة

ل "، والذي  يتوىل اآلن السّيد/ يوسف العبيدان منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة يف شركة " املستثمر األو

االستثمارية ، من رئيس  املصرفية اخلدمات م شاغاًل عدة مناصب يف جماالت3113إلتحق بالعمل بها يف نوفمرب 

 واخلدمات املال رأس عمليات زيادة ذلك يف الصريفه االستثمارية ، ومدير قسم االستثمارات البنكية، مبا

عمل قبل  واالستحواذ للشركات، وقد االندما  مع عمليات جنب إىل جنبًا والشراء البيع االسرتاتيجية، االستشارية

العمالء، وتقلد عدة مناصب يف جمالس إدارات شركات  لتمويل رئيسًا سنوات أربع " ملدة شركة " قابكو يف ذلك

 مرموقة.

 جامعة من تواالتصاال املتكاملة نظم التسويق يف وماجستري املالية العلوم يف ببكالوريوس اآلداب العبيدان وختر 

 .كاليفورنيا والية
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 براهيم السليطيإحممد السيد / 

 عضو جملس اإلدارة

، ويشغل حاليًا وظيفة نائب الرئيس  Roger Williamsمن كلية  0333حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال عام 

إدارات شركة املرية  التنفيذي للشئون املالية واالستثمار بشركة املالحة القطرية ، كما يشغل عضوية جمالس

وشركة بيمة للتأمني وعضو مبجلس مديري شركة حالول للخدمات البحرية ممثاًل عن املالحة وعضو جملس 

 اإلدارة يف بنك بروة ممثاًل عن بروة العقارية 

كما شغل السيد/ السليطي يف السابق عضوية جملس إدارة الشركة القطرية للنقل البحري ومبجلس ادارة 

جيارة وعضو بلجنة سوق الدوحة لألوراق املالية يف دورته الثانية ومؤسس وعضو مبجلس املديرين يف االوىل لإل

 جمموعة اإلستثمارات اخلليجة )إحدى شركات الوساطة يف البورصة(.

 

 السيد / خالد مبارك الدليمي

 عضو جملس اإلدارة

 

، يشغل 3113واملاجستري يف اإلدارة والقيادة عام ، 0333حاصل على بكالوريوس يف اإلدارة وعلوم احلاسب اآللي عام 

حاليًا مناصب عدة منها، عضو جملس ادارة شركة حصاد الغذائية ، ومستشارللرئيس التنفيذي للمجموعة  يف 

الديار القطرية لالستثمار العقاري وعضو جملس االدارة احلالي لربوة العقارية وعضو جملس االدارة لشركيت 

 سي بي سي للصناعات مسيت وشركة كيو دي

كما انه شغل منصب خبري بالديوان االمريي ) منتدب من الديار ( و عضو جملس االدارة لعدد من الشركات منها ، 

بنك بروة وشركة لوسيل هوكتيف ، ورئيس جملس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة قطر إلدارة 

لالجارة ، واملدير اإلقليمي للمشاريع احمللية وقارة أفريقيا  املشاريع ، ونائب لرئيس جملس اإلدارة لشركة األوىل

 يف شركة الديار القطرية لالستثمار العقاري.

اململكة  –كما شغل السيد الدليمي سابقًا ، منصب القنصل العام وامللحق التجاري بسفارة دولة قطر يف لندن 

 لقطرية .املتحدة ، ورئيسًا لقسم تقنية املعلومات بوزارة اخلارجية ا

 
 

 السيد / خالد حممد السيد

 عضو جملس اإلدارة

حاصل على درجة بكالوريوس يف اهلندسة الكهربائية من الواليات املتحدة األمريكية. ميلك السيد/ خالد حممد 

السيد خربة واسعة يف جمال سلسلة اإلمدادات وإدارة املشاريع . شغل السيد خالد السيد عدد من املناصب القيادية 

لرفيعة يف شركات عاملية يف دوليت قطر واإلمارات العربية املتحدة ، فضاًل عن توليه مناصب ريادية يف كل من ا

 شركة أوكسيدنتال العاملية للبرتول والغاز وشركة "شل" الدولية للتنقيب واإلنتا .

ه ليشغل منصب الرئيس إن قدرة السيد/ خالد السيد على القيادة و تركيزه على حتقيق أفضل اإلجنازات ، أهلت

 التنفيذي جملموعة شركة الديار القطرية.
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 السيد / فهد امحد الكواري

 أمني سر جملس اإلدارة

من جامعة قطر، وتنقل للعمل يف عدة مواقع يف بروة منها مساعد أمني  0333العلوم عام بكالوريوس حاصل على 

تلكات يف الشركة، وشغل أيضًا وظيفة مدير مشاريع السر مبجلس اإلدارة، وتوىل كذلك مهام مدير إدارة املم

العمليات، كما عمل قبل إلتحاقه بربوة يف هيئة األشغال العامة وتوىل فيها عدة وظائف، كما عمل السيد/ فهد 

الكواري بوزارة الشؤون البلدية والزراعة يف شؤون الصرف الصحي، وأيضا التحق بالعمل يف العالقات العامة بإدارة 

 .نئ التابعة لوزارة املواصالت والنقلاملوا
 

 




