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كشف بيان حوكمة الشركة 
شــركة بــــروة العقـــارية

)شركة مساهمة قطرية(



تقرير عن حوكمة الشركات

تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حوكمة الشركات بأنها "النظام الذي يتم بموجبه توجيه الشركات التجارية 
والسيطرة عليها. و تحديد الهيكل اإلداري للشركات و توزيع الحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين أصحاب 

العالقة في الشركة، مثل مجلس اإلدارة والمديرين وحملة األسهم والمساهمين اآلخرين، كما يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ 
القرارات المتعلقة بشؤون الشركات.

تعتبر حوكمة الشركات جزء ال يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ق. )"بروة"( وممارساتها التجارية.وفيما يلي مبادئ 
اإلدارة األساسية التي تنظم العالقة بين بروة وكل من المساهمين واإلدارة والموظفين واألطراف األولى من العمالء 

والسلطات القانونية والموردين وجميع أنواع األفراد والمؤسسات، ممن يتعاملون مع شركة بروة:

المحاسبة

يعتبر موظفي شركة بروة مسئولين عن القرارات واإلجراءات المتخذة من قبلهم ، وفقا للدور المنوط بكٍل على حدى 
والمتفق عليه والمناصب والوظائف ذات الصلة, من المتوقع من جميع العاملين في شركة بروة ، االلتزام بالعمل بحرفية 

في تسيير األعمال المسندة وتحمل مسئولية جميع النتائج ، كاًل في حدود مسئولياته وإختصاصاته.

الشفافية 

ترتبط الشفافية أساسا بالكشف عن المعلومات مثل البيانات المالية، والمعلومات ذات الصلة بإدارة الشركات وكذلك 
المعلومات التجارية ومظاهر التعامالت القانونية. ومن المتوقع أن تظهر الشركة  وموظفيها الصدق والنزاهة والتعامل 

بحسن نية في جميع المعامالت التجارية والكشف عن جميع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات المناسبة .

العدالة

تشير العدالة إلى المعاملة المنصفة لطوائف الشعب المختلفة أو الجماعات وفقا لمجموعة متناسبة من المعايير. 
حيث يحق للموظفين توقع معاملة منصفة من شركة بروة ، ويتوقع أن يعاملوا اآلخرين بنفس القدر من العدالة ، 

ويتطلب من الموظفين أداء أعمالهم في شركة بروة على نحو يحقق معها  المحافظة على السمعة الطيبة لتعامالت 
شركة بروة.

اإلستدامة 

إن غاية العمل التجاري هو الحفاظ على إستمرارية العمل ، ليس فقط ألغراض حسابية ولكن أيضًا بإعتباره كيان يعني 
بعمليات الشركة التجارية في مواجهة المخاطر والتغيرات االقتصادية. و ال تعتمد استدامة أعمال بروة فقط على الربح 

وإنما أيضا على أنشطتها و مسئولياتها والتزاماتها اإلجتماعية تجاه المجتمع. 

السرية 

تضمن السرية فإنه يمنح حق الوصول للمعلومات والبيانات فقط لألفراد المخّولين قانونًا بالشركة ، ويشمل ذلك تجنب 
أو منع إساءة االستعمال واالستغالل لبيانات وموارد الشركة، وحماية حقوق الشركة والمعلومات الشخصية.

 
تدعم هذه المبادئ الخمسة موظفي شركة بروة للعمل بطريقة أخالقية في األنشطة التجارية اليومية مع الحرص 

الشديد على التمسك بالقوانين األخالقية وقواعد السلوك ودليل السياسات اإلدارية.
 

إطار حوكمة الشركات

يتم توفير اإلطار التوجيهي لنظامنا في اإلدارة بواسطة نظام حوكمة الشركات المدرجة في األسواق ، الصادر عن هيئة  
قطر لألسواق المالية )"نظام الحوكمة"( في 27 يناير 2009، كما تستنبط اإلشارة العامة من القوانين السارية واللوائح 

األخرى في دولة قطر وبورصة قطر.
عقــب نشــر )"نظــام الحوكمــة"(، أجــرت شــركة بــروة تحليــاًل فــي منتصــف عــام 2009 عــن ممارســات بــروة إلدارة الشــركات مقابــل 
الممارســات المعدلــة مــن )"نظــام الحوكمــة"(، وتــم بالتالــي تطويــر السياســات واإلجــراءات ومســتندات اإلدارة األخــرى لكــي 



تتــالءم ممارســتنا فــي إدارة الشــركات مــع الممارســات المعدلــة مــن )"نظــام الحوكمــة"(. وقــد اســتلمت النســخة النهائيــة  
فــي أكتوبــر 2009 ، فــي حيــن وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة فــي ديســمبر 2009.

يســلط بيــان حوكمــة الشــركات الضــوء علــى المكونــات الرئيســية لنظــام الحوكمــة كمــا صمــم ونفــذ فــي بــروة خــالل الفترة 
المشــمولة بالتقريــر مــن 1 ينايــر 2011 حتــى 3/1/ 2012م. 

1. المساهمين
حافظــت بــروة علــى إقامــة حــوار مفتــوح وشــفاف مــع مســاهميها ، حيــث تــم عقــد اإلجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة العاديــة 

وغيــر العاديــة يــوم 5 ابريــل 2011 ، و قــد تــم خاللــه الموافقــة علــى القــرارات التاليــة:

الجمعية العامة العادية
1 ـــ سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية

      في 2010/12/31م، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام 2011م، والمصادقة عليهما.
2 ـــ  سماع تقـرير مراقب الحسـابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 2010/12/31م، والمصادقة عليه.

3 ـــ  سماع تقرير الرقابة الشرعية، والمصادقة عليه. 
4 ـــ  تمت مناقشة الميزانية العامة للشـركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية

      في 2010/12/31م والتصديق عليهما.
5 ـــ تمت الموافقة على مقترح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح عن السنة المالية المنتهية

      في 2010/12/31م.
6 ـــ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م،

      وتحديد مكافآتهم.
7 ـــ  تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011م، وتحديد أتعابهم.

8 ـــ  إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة.

الجمعية العمومية غري العادية
بعــد إنتهــاء إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة ، عقــد إجتمــاع الجمعيــة العامــة "غيــر العاديــة" للموافقــة علــى مقتــرح مجلــس 

اإلدارة بـ : 
• زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء.

• تعديل بعض بنود النظام األساسي لشركة بروة العقارية، والمعلن عنها على الموقع اإللكتروني للشركة.
يشــمل النظــام األساســي علــى بنــود تضمــن احتــرام حقــوق المســاهمين بطريقــة عادلــة ومنصفــة ، ويشــمل بنــود تتعلــق 
بالوصــول إلــى ســجالت الملكيــة والدعــوات النعقــاد إجتماعــات الجمعيــة العامــة ووضــع بنــود جــدول العمــل, والمعاملــة 
المتســاوية بيــن المســاهمين, وممارســة حــق التصويــت, وطريقــة تصويــت أعضــاء مجلــس اإلدارة, وتوزيــع األربــاح والقــرارات 

الرئيســية المحفوظــة إلعطــاء قــرار فيهــا فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. 

معلومات املساهمني
, حيــث يمتلــك  يحــدد النظــام األساســي بملكيــة المؤســس )الديــار القطريــة( لنســبة 45% مــن قيمــة رأس المــال الصــادر 
للمؤســس ســهم ممتــاز و يتضمــن النظــام األساســي  لمالــك الســهم الممتــاز الحــق فــي الموافقــة واالعتــراض أو نقــض أي 
قــرار فــي أمــور معينــة. باإلضافــة لذلــك, يكــون لمالــك للســهم الممتــاز حــق تعييــن اثنيــن مــن أعضــاء مجلــس االٍدارة, بمــا فــي 

ذلــك رئيــس مجلــس اإلدارة. 
أمــا بالنســبة لباقــي أســهم رأس المــال,  فــال يتجــاوز إجمالــي األســهم المملوكــة ألي مســاهم أخــر نســبة 5% مــن إجمالــي 
أســهم الشــركة. بعــد تملــك بــروة لشــركة العقاريــة ارتفــع رأس المــال المســاهم فــي بــروة إلــى 3.891.246.370 ر.ق. و لــم تؤثــر 

هــذه المعاملــة علــى هيــكل الملكيــة. 
عــالوة علــى ذلــك، فقــد كانــت نســبة 95% مــن إجمالــي عــدد األســهم فــي الشــركة  فــي 29 ديســمبر 2011 مملوكــة مــن قبــل 
مواطنيــن قطرييــن )مــن األفــراد والشــركات والكيانــات الحكوميــة( . أمــا عــن النســبة المتبقيــة البالغــة 5 ٪ مــن العــدد اإلجمالي 

لألســهم مملوكــة مــن المســتثمرين األجانــب. 

2. مجلس اإلدارة
يعتبــر مجلــس إدارة بــروة هــو الكيــان اإلداري الرئيســي. ومــن ضمــن أدواره ومســئولياته الموثقــة دعــم الهيــكل اإلداري الحفــاظ 
النزاهــة والمحاســبة فــي  العــام والحفــاظ علــى  الكفــاءة والفعاليــة وتعزيــز الوضــع  االتجــاه االســتراتيجي وضمــان  علــى 
المؤسســة والخضــوع للمســاءلة واالســتجابة لمطالــب حاملــي األســهم, وحضــور المجلــس المنتظــم  لإلجتماعــات الهامــة 
ذات الصلــة والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى مهمــة ورؤى بــروة، ومناقشــة أو الموافقــة علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتعييــن 
مدققيــن حســابات داخلييــن وطــرح األفــكار التــي مــن شــأنها تعزيــز أداء عمليــات الشــركة بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة لهــا.   
تــم اجــراء بعــض  التعديــالت الطفيفــة علــى الهيــكل التنظيمــي للشــركة بمــا يتوافــق مــع سياســة الشــركة وفقــا للرؤيــة 



المســتقبلية والــذي تــم اعتمــادة مــن قبــل مجلــس  اإلدارة.

لمزيــد مــن التفاصيــل عــن انشــطة الشــركة وأدائهــا والبيانــات الماليــة الموحــدة للعــام 2011 والخطــط المســتقبلية يرجــى 
اإلطــالع علــى المذكــرة 1 " التقريــر الســنوي لشــركة بــروة لعــام 2011". 

2.1 . تكوين مجلس اإلدارة
ويتألــف مجلــس إدارة بــروة حاليــا مــن  مــن عــدد 7 أعضــاء ، 3 منهــم تــم تعيينهــم بواســطة المؤســس شــركة الديــار القطريــة 

لإلســتثمار العقــاري و 4 منهــم تــم انتخابهــم بواســطه االقتــراع الســري .

عدد األسهم الوضع      المنصب    اسم عضو اإلدارة   
المملوكة في الشركة             

العضو المنتدب تنفيذي, غير مستقل رئيس مجلس اإلدارة     السيد/ هتمي علي الهتمي  
مستقل  نائب الرئيس   السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد 

تنفيذي, غير مستقل  عضو    السيد/ عبداهلل عبدالعزيز السبيعي 
100.000 اسهم محجوزة  مستقل      عضو    يوسف على العبيدان  
100.000 اسهم محجوزة مستقل      عضو    السيد/ محمد إبراهيم السليطي 
100.000 اسهم محجوزة مستقل      عضو    السيد/ خالد مبارك الدليمي        

تنفيذي ، غير مستقل   عضو    السيد/ محمد اسد العمادي        

ستجدون مزيد من التفاصيل عن أعضاء مجلس اإلدارة في" الملحق 1" من هذا التقرير.

2.2. قواعد سلوك مجلس اإلدارة

يلتــزم مجلــس إدارة رشكــة بــروة بأعــى مســتويات النزاهــة والســلوك التجــاري و "بقواعــد األخــاق والســلوك املهنــي"، فضــا عــن تفاصيــل الوصــف الوظيفــي املنصــوص عليهــا 

يف دليــل و سياســات حوكمــة الــركات.

2.3 ميثاق المجلس
تــم اإللتــزام  باملــادة 4 مــن نظــام حوكمــة الــركات املــدرج يف ســوق الدوحــة لــأوراق املاليــة و اعتمــد مجلــس ادارة الركــة ميثاقــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة حــدد فيــه تفاصيــل 

مهــام املجلــس ومســؤولياته وواجبــات اعضــاء مجلــس اإلدارة التــي يجــب ان يتقيــد بهــا األعضــاء تقيــدا تامــا، وســيتم نــره عــى املوقــع اإللكــروين .

2.4  واجبات اعضاء مجلس اإلدارة اإلستئمانية
يلتــزم  مجلــس إدارة الركــة كــا هــو منصــوص يف دليــل سياســات حوكمــة الــركات بواجبــات العنايــة واإلخــاص والتقيــد بالســلطة املؤسســية والعمــل دامئــا عــى أســاس 

حســن النيــة وبــذل العنايــة واإلهتــام الازمــني ملصلحــة الركــة واملســاهمني والعمــل بفاعليــة لإللتــزام مبســؤولياتهم تجــاه الركــة .

2.5 واجبات رئيس مجلس اإلدارة
1. قيادة املجلس، واإلرشاف عى آثاره عى جميع جوانب دوره وإعداد جدول أعاله.

2. مسئول عن اإلرشاف عى تلقي أعضاء املجلس معلومات دقيقة وواضحة يف الوقت املناسب. 

3. ضان التواصل الفعال بني الركة ومساهميها.

4. تيسري املساهمة الفعالة من غري املديرين التنفيذيني عى وجه الخصوص، وضان عاقات بناءة بني املديرين التنفيذيني وغري التنفيذيني.

2.6 واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين
واجبات ومسؤوليات  األعضاء غري التنفيذين تتضمن: 

1. النقض البناء ووضع مقرحات بشأن اإلسراتيجية.

2. التدقيق يف أداء اإلدارة يف تحقيق األهداف املتفق عليها و رصد اإلباغ عن األداء.

3. مراجعة سامة املعلومات املالية وأن الضوابط واألنظمة املالية إلدارة املخاطر هي قوية وميكن الدفاع عنها.

4. تحديد املستويات املناسبة ألجور وتعيينات املدراء التنفيذيني.

5. تقييم أداء الرئيس واملدراء التنفيذيني.

2.7 امين سر المجلس
تم تعيني موظفني إثنني يف أمانة الرس مبجلس إدارة الركة مبؤهات جامعية وخربات عملية ذات صلة يقومان باملهام التالية:



1( إعداد موضوعات جداول أعال االجتاعات ملجلس اإلدارة.

2( تحرير محارض اجتاعات املجلس، وإصدار ومتابعة قرارات املجلس، وقرارات رئيس مجلس اإلدارة.

3( تعميم قرارات مجلس اإلدارة ورئيس املجلس عى الجهات ذات الصلة.

4( إعداد موضوعات جداول أعال اللجان التابعة للمجلس، وتحرير محارض اجتاعاتها، وتعميم ومتابعة القرارات الصادرة عنها.

5( أرشفة وتنظيم وحفظ سجات محارض اجتاعات املجلس، والوثائق والتقارير املتصلة بعمل املجلس واللجان املنبثقة عنه واملراسات ذات الصلة.

6( أرشفة وتنظيم أصول القرارات والعقود واالتفاقيات واللوائح التنظيمية والبيانات املالية السنوية املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

7( إعداد جداول أعال اجتاعات الجمعية العامة )عادية / غري عادية(، وتحرير محارض االجتاعات للجمعية العامة وتسجيلها يف السجات املعدة لذلك.

8( الحرص عى التواصل وإنسياب املعلومات بني املجلس واإلدارة التنفيذية واملساهمني. 

9( اإلرشاف عى مشاركات أعضاء املجلس يف اللقاءات واملؤمترات واالجتاعات الداخلية والخارجية.

2.8 واجبات اعضاء مجلس اإلدارة االخرى
1- يضمن مجلس ادارة الركة حضور اعضاء لجان التعيينات واملطافات والتدقيق واملدققني الداخليني وممثلني عن املدققني  اجتاعات اجتاع الجمعية العامة .

2- اإلطاع عى اخر التطورات واملارسات يف مجال الحوكمة .

2.9 سياسة تضارب المصالح وتعامالت األشخاص الباطنين
يقــر املجلــس مبخاطــر تعــارض املصالــح الــذي قــد ينشــأ يف الحصــول عــى األشــخاص املشــاركني يف مجتمــع األعــال واملجتمــع املــدين ، ويــرى املجلــس أنــه مــن الحكمــة تبنــي 

سياســة تضــارب املصالــح. فوضعــت الركــة هــذه السياســة لإلقــرار مبثــل هــذه املواقــف، ومنــع فقــدان املوضوعيــة التــي تتطلــب إجــراءات مناســبة جديــرة بالثقــة.

2.10. إجتماعات المجلس
إجتمع املجلس 19 مرات يف عام 2011م عى النحو التايل

تاريخ اإلنعقاد رقم الدورة    رقم اإلجتامع  

11 يناير 2011 الدورة األويل       1

31 يناير 2011 الدورة األويل       2

22 فرباير 2011 3    الدورة األويل  

13 مارس 2011 4    الدورة األويل  

3 ابريل 2011 الدورة األويل       5

5 ابريل 2011 الدورة الثانية       6

13 ابريل 2011 7    الدورة الثانية  

17 ابريل 2011 الدورة الثانية       8

24 ابريل 2011 الدورة الثانية       9

15 مايو 2011 10    الدورة الثانية  

8 يونيو 2011 الدورة الثانية       11

28 يونيو 2011 12    الدورة الثانية  

11 أغسطس 2011 الدورة الثانية       13

12 اكتوبر 2011 الدورة الثانية       14

19 اكتوبر 2011 الدورة الثانية       15

26 كتوبر 2011 الدورة الثانية       16

23 نوفمرب 2011 الدورة الثانية       17

13 ديسمرب 2011 الدورة الثانية       18

21 ديسمرب 2011 19    الدورة الثانية  

كا إجتمع املجلس يف العام الحايل 2012م ثاث إجتاعات حتى تاريخه عى النحو التايل:

عدد األعضاء املتغيبون عدد األعضاء الحضور  تاريخ اإلجتاع  رقم إجتاع مجلس اإلدارة 

   

1  6 2012/1/16  2012/1

1  6  2012/2/7  2012/2

2  5 2012/2/13  2012/3



2.11 لجنــــة التدقيــــق
إجتمعت لجنة التدقيق 4 إجتاعات يف عام 2011م عى النحو التايل:

رقم اإلجتامع تاريخ اإلجتامع   عدد األعضاء الحضور   عدد األعضاء املتغيبون  

   

2011/1 )املجلس السابق( 07  فرباير 2011     3  0

2011/1 10 مايو 2011     3  0

2011/2 05 يونيو 2011     3  0

2011/3 24 نوفمرب 2011     3  0

كا إجتمعت لجنة التدقيق يف العام الحايل 2012م مرة واحدة:

رقم اإلجتامع تاريخ اإلجتامع   عدد األعضاء الحضور   عدد األعضاء املتغيبون  

2011/1  2011/2/7   3  0

 

4. نظام الرقابة الداخلية 
يعتــرب مجلــس اإلدارة مســئول عــن نظــام الرقابــة الداخليــة يف الركــة ، حيــث اعــد واعتمــد مجلــس اإلدارة مجموعــة شــاملة مــن وثائــق اإلدارة خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر 

عــى ســبيل املثــال وليــس الحــر ، عــى هيــكل اإلدارة وإختصاصــات املجلــس ولجــان املجلــس وقواعــد األخــاق والســلوك والهيــكل التنظيمــي والسياســات واإلجــراءات مبــا يف 

ذلــك األطــراف ذات الصلــة وأحــكام تعامــات األشــخاص الباطنيــني والتفويضــات املاليــة والتشــغيلية لســلطة تنظيــم عمليــات الركــة.

التحــق رئيــس فريــق التدقيــق الداخــي بالعمــل يف أبريــل 2010 ، واكتمــل التشــغيل الكامــل لوظيفــة التدقيــق الداخــي يف الربــع الثــاين مــن عــام 2010. وقــد حصلــت رشكــة 

بــروة عــى قــدرات  إضافيــة ملراجعــة الحســابات املشــركة مــن رشكات دوليــة تعمــل يف تدقيــق الحســابات مــع مواصلــة تعزيــز القــدرات الداخليــة حيــث تتضمــن الوظيفــة 

تقديــم تقاريــر إىل لجنــة التدقيــق لضــان اســتقاليتها وتقديــم تقييــم مســتقل عــن نظــام الرقابــة الداخليــة وتعتمــد لجنــة التدقيــق خطــة التدقيــق الداخليــة الســنوية التــي 

تغطــي جميــع كيانــات املجموعــة والــركات التابعــة. ســيكون للجنــة التدقيــق الداخــي حريــة الوصــول يف جميــع األوقــات إىل جميــع الحســابات والدفاتــر والســجات والنظــم 

واملمتلــكات واألفــراد مــن أجــل الوفــاء مبســئولياتها يف تدقيــق الحســابات.

ملزيــد مــن املعلومــات عــن اإلجــراءات املتبعــة مــن قبــل الركــة يف تحديــد وإدارة وتقييــم املخاطــر وعــن النظــرة العامــة عــى عوامــل الخطــر عــى الركــة ، فإننــا نشــري إىل 

الفقــرة 4 "الحوكمــة واألنظمــة وإدارة املخاطــر" مــن التقريــر الســنوي لــربوة عــام 2011.  

  

5. المدققين الخارجيين
قــد تــم إجتــاع الجمعيــة العامــة الســنوية يف 5 ابريــل 2011 و تعيــني "يك يب ام جــي" مدققــا خارجيــا لــربوة لعــام2011 ، لتقديــم  خدمــات مراجعــة  نصــف ســنوية وتدقيــق 

يف نهايــة الســنة.  يعتــرب املدقــق الخارجــي للحســابات مســتقا عــن الركــة وعــن مجلــس إدارتهــا و قــد تــم التعاقــد مــع مدققــي الحســابات الخارجيــني إلجــراء مراجعــة 

للحســابات وتقديــم خدمــات أخــرى غــري مراجعــة الحســابات، اســتنادا إىل موافقــة مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة العضــو املنتــدب. 

تــم تطبيــق طــرق الحايــة لضــان عــدم اهتــزاز اســتقالية مدققــي الحســابات. وفيــا يتعلــق بالســنة املاليــة 2011 حــر مدققــي الحســابات الخارجيــني والجمعيــة العامــة 

العاديــة وقــد أصــدر رأيــا غــري متحفــظ عــى البيانــات املاليــة لهــذا العــام. 

6. المعامالت مع األطراف ذات العالقة  
للحصول عى معلومات عن صفقات األطراف ذات العاقة، يرجى الرجوع إىل  املذكرة رقم )1( التقرير السنوي لعام 2011. 

7. سياسة توزيع أرباح 
يخضع دفع أرباح لتوصية من مجلس اإلدارة وكذلك ملوافقة املساهمني.

8 . سياسة المكافاَت )المادة 30.3( 
ينظــم النظــام األســايس مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة حيــث تحــدد الجمعيــة العامــة يف اجتــاع عــادي مكافــأت أعضــاء مجلــس اإلدارة، ويخصــص مــا ال يزيــد عــن 10% مــن 

الربــح الصــايف بعــد اســتنزال اإلســتهاكات واإلحتياطيــات والتوزيعــات املقــررة، وذلــك ملكافــآت ألعضــاء املجلــس.

ــأة  ــب األســايس وإجــايل املكاف ــس اإلدارة مفــردات الرات ــأة األداء, و  يحــدد مجل ــي تتكــون مــن الراتــب ومكاف ــا و الت ــة العلي ــادات اإلداري ــس اإلدارة أجــور القي يحــدد مجل

الشــاملة، التــي تكــون عــن أداء الركــة. كــا يحــدد مجلــس اإلدارة مكافــأة الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة و يتــم تحديــد مكافــأة املوظفــني واألعضــاء اآلخريــن يف اإلدارة العليــا 



عــى أســاس أداء املوظفــني. و تكشــف بــروة ملجلــس اإلدارة رواتــب موظفــي اإلدارة يف التقريــر املــايل للمجموعــة. 

9. ااٍللتزام  بالضوابط )المادة 30.2 و30.6 و30.7 و30.8 و30.9( 
ــدة,  ــح الجدي ــني واللوائ ــع القوان ــزام بجمي ــدوام إىل االٍلت ــى ال ــعى ع ــة وتس ــريات التنظيمي ــروة التغي ــب ب ــث تراق ــررة حي ــريات متك ــر لتغي ــة يف قط ــة التنظيمي ــع البيئ تخض

ــر.  ــن التطوي ــد م ــاج إىل مزي ــي تحت ــة يف املجــاالت الت ــع الســلطات التنظيمي ــوات حــوار م ــح قن ــى فت ــروة ع ــظ ب ــك ، تحاف ــة إىل ذل وباإلضاف

ومل يكــن هنــاك اي ضعــف رقــايب  ليتــم ادراجــه إىل  مجلــس اإلدارة يف الفــرة الحاليــة التــي قــد تســاهم يف إضعــاف حقــوق املســاهمني. ومل تخضــع الركــة أليــة غرامــات 

ماليــة كبــرية مــن جانــب أي مــن الســلطات التنظيميــة نتيجــة لعــدم االٍلتــزام بالقوانــني واللوائــح خــال الفــرة املشــمولة بالتقريــر التــي مــن شــأنها أن تنــال مــن قيمــة حقــوق 

املســاهمني . 

وقد أكّد مجلس اإلدارة واملديرين أنه اليوجد عندها تضارب يف املصالح وتداول يف أسهم الركة أو األوراق املالية خال الفرة املشمولة يف التقرير.

10. الخطوات التالية لتحقيق ااٍللتزام مع نظام حوكمة الشركات التي تخضع لرقابة 
هيئة قطر لألسواق المالية  

تفــرض املــادة 2  مــن نظــام الحوكمــة لهيئــة قطــر لأســواق املاليــة عــى الــركات املدرجــة ، الكشــف عــن مــدى توافقهــا مــع األحــكام الــواردة يف القانــون، وكذلــك تربيــر ورشح 

األســباب واملــربرات وراء عــدم التوافــق. وقــد حــددت رشكــة بــروة يف املجــاالت التاليــة مــا يجــب فعلــه لزيــادة  تحســني مارســات إدارة الــركات، وفقــا ألحــكام القانــون:

 

5.1. لجان المجلس
التمهيد 

بنــاء عــى قــرار مجلــس ادارة رشكــة بــروة العقاريــة رقــم  42 لســنة 2011  املوافــق 17 ابريــل ســنة 2011م بشــأن تشــكيل لجــان مجلــس اإلدارة ، و متــت املوافقــة فيــه عــى 

تشــكيل كل مــن اللجنــة التنفيذيــة ، ولجنــة التدقيــق ولجنــة املكافــآت وتحديــد أعضــاء كل لجنــة .

لجنة الرتشيحات  
)مل تشكل لجنة لعدم الحاجة ووجود دورة مجلس جديدة مدتها 3 سنوات(

لجنة املكافآت
تشــكلت لجنــة املكافــآت بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2011/42م املــادة )2( برئاســة الســيّد/  محمــد ابراهيــم الســليطي  وعضويــة الســيّد/ خالــد مبــارك الدليمــي والســيّد/ 

يوســف عــي العبيــدان ، وأجتمعــت اللجنــة إجتاعــني يف العــام 2011م:

رقم اإلجتاع تاريخ اإلجتاع   عدد األعضاء الحضور   عدد األعضاء املتغيبون  

2011/1 )املجلس السابق( 24 فرباير 2011     3  0

2011/2 21 أبريل 2011     3  0

ويف سنة 2012 اجتمعت اللجنة اجتاعا واحدا  بتاريخ 2012/2/25م . 

إعتمــدت الركــة سياســة شــاملة للمكافــاَت تحكــم مكافــأة رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار املديريــن التنفيذيــني وســتنظر هــذه السياســة إىل أداء رشكــة 

بــروة عــى املــدى الطويــل. 

اللجنة التنفيذية
تشــكلت اللجنــة التنفيذيــة  بقــرار مجلــس اإلدارة رقــم 2011/42م املــادة )2( برئاســة الســيّد/  محمــد عبدالعزيــز آل ســعد  وعضويــة الســيّد/ عبداللــه عبدالعزيــز الســبيعي 

والســيّد/ خالــد مبــارك الدليمــي ، والســيد/ يوســف عــي العبيــدان .

 مل يعقــد أي اجتــاع لللجنــة ، ألنــه  تقــرر أن يعقــد اجتــاع بكامــل عضويــة املجلــس يف مناقشــة كل املوضوعــات املطروحــة، وذلــك مــن بدايــة الــدورة الثانيــة ملجلــس اإلدارة 

الحــايل والســبب يف ذلــك يرجــع للظــروف الخاصــة التــي مــرت بهــا الركــة.

 

10.2. شئون مجلس اإلدارة 
يقوم مجلس اإلدارة بتعزيز تنظيم مارساته اإلدارية القامئة لتتوافق مع بنود هيئة قطر لأسواق املالية ، وذلك عى النحو التايل: 

• تســتمر رشكــة بــروة ، لدواعــي الكفــاءة التشــغيلية ، يف اإلبقــاء عــى ، ســلطة توقيــع واحــدة يف مســائل معينــة يف يــد رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب، كــا وافــق 

عليــه مجلــس اإلدارة. 

• وكجــزء مــن إعــادة الهيكلــة املقبلــة للمجلس،اخــذت رشكــة بــروة بعــني اإلعتبــار   بطلــب  هيئــة قطــر لأســواق املاليــة ، وقــد تــم ذلــك مــن خــال تعيــني اعضــاء املجلــس 

حســب النظــام األســايس للركــة .



• منح الصاحية إىل لجنة التدقيق للتشاور مع الخرباء االستشاريني املستقلني حول نفقات الركة. 

10.3. تطوير العمليات 
جاري العمل يف رشكة بروة بتصميم وتنفيذ عمليات اإلدارة التالية:

• عملية تدريب رسمي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد لضان املعرفة الكاملة ألعضاء مجلس اإلدارة مبسئوليات وعمليات الركة. 

• إجراء تدريب ووضع خطة ألعضاء مجلس اإلدارة. 

• عملية إعداد وإصدار التقرير السنوي إلدارة الركات. 

• تأكد بروة من أن البيانات املالية املدققة لعام 2011 تشري بوضوح إىل االٍلتزام بقانون الحوكمة الصادر من هيئة قطر لأسواق املالية.  

• ستنفذ بروة مرفق التحذير كا هو موضح يف وثائق اإلدارة. 

• نفذت بروة العملية املحددة لتقييم أداء املجلس اعتبارا من عام 2010. 

10.4. التدقيق الداخلي 
باإلضافــة إىل خدماتهــا الحاليــة املقدمــة، ســيوفر التدقيــق الداخــي تقييــا موثقــا بشــكل دوري )ســنوي( عــن نظــام الرقابــة الداخليــة و ســيدعى املدقــق الداخــي لحضــور 

إجتاعــات الجمعيــة العامــة.

10.5. العالقات مع المستثمرين والكشف عن المعلومات
باإلضافة إىل املعلومات التي تم الكشف عنها مسبقا عى موقع الركة ويف موقع بورصة قطر ويف هذا التقرير، ستكشف بروة عن املعلومات اإلضافية التالية:

• ميثاق املجلس الحايل.

• سوف تطور بروة عملياتها الحالية يف اإلفصاح عن األسهم اململوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واملدراء.

10،6. السياسات واإلجراءات
ســيظل وضــع مجموعــة وثائــق اإلدارة الحاليــة والشــاملة يف تطــور مســتمرو ســيتم تعزيــز الوثائــق املوجــودة مــن خــال دمــج املارســات الحاليــة يف عمليــات التوثيــق، خصوصــا 

مــن خــال التحديثــات مــن مجلــس اإلدارة ولجــان التدقيــق وشــئون الســكرتارية, وضــان اســتمرار التوافــق بــني وثائــق اإلدارة والنظــام األســايس.

10.7. النظام األساسي 
ال توجد اي مقرحات من  مجلس اإلدارة  لتعديل النظام األسايس 

امللحق األول: عرض تقدميي ألعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ هتمي عيل خليفة الهتمي
رئيس مجلس اإلدارة

حاصــل عــى بكالوريــوس إدارة أعــال مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ، وتــدرج يف العمــل الوظيفــي يف رشكــة قطــر الوطنيــة للماحــة إىل أن أصبــح نائبــاً لرئيــس مجلــس 

اإلدارة وعضــواً باللجنــة التنفيذيــة للركــة ومــا زال ، كــا يشــغل عضويــة مجلــس إدارة رشكــة الدوحــة للتأمــني. 

محمد عبدالعزيز آل سعد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حاصــل عــى شــهادة البكالريــوس يف الهندســة املعاريــة ، جامعــة كولــورادو ،يف ســنة 2006 انظــم لركــة املســتثمر األول و يشــتغل حاليــا منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

والعضــو املنتــدب يف بنــك بــروة. 

السيد/ عبدالله عبدالعزيز السبيعي
عضو مجلس االٍدارة

حاصل عى درجة املاجستري يف إدارة األعال يف 2006 والبكالوريوس يف الهندسة الكهربائية يف 1996 من جامعة قطر .

يشــغل الســيد املهنــدس عبــد اللــه عبــد العزيــز تــريك الســبيعي منصــب عضــو مجلــس االدارة والرئيــس التنفيــذي ملجموعــة رشكــة بــروة العقاريــة ، ويف مــارس 2011، تــم تعيــني 

الســيد/ الســبيعي مديــرًا عاًمــا لركــة ســكك الحديــد القطريــة "الّريــل" ، التابعــة ملجموعــة الديــار القطريــة.

السيد/ يوسف عىل العبيدان 
عضو مجلس اإلدارة

Yousef Joined the First investor in November 2007 , He is Working in several areas of investment banking, including eq-
 uity capital raising, strategic advisory, sell-side and buy-side Mergers & Acquisitions. He has worked in QAPCO for four
 years as Head of Customer Finance. Yousef have served on the boards of several prestigious organizations with different



 line of business. Yousef graduated with a Bachelor of Arts in Finance and a Master of Arts in Integrated Marketing &
.Communications from the California State University

السيد/ خالد مبارك الدليمي
عضو مجلس االٍدارة

حاصــل عــى شــهادة املاجســتري يف اإلدارة والقيــادة مــن جامعــة جامعــة وبســر – لنــدن – اململكــة املتحــدة يف ســنة 2006 . والبكالوريــوس ىف اإلدارة وعلــوم الحاســب اآليل يف 

ســنة 1997م.

يعمل بوظيفة املدير اإلقليمي للمشاريع املحلية وقارة أفريقيا يف رشكة الديار القطرية ، ورئيس مجلس ادارة كل من رشكة سميت ورشكة قطر إلدارة املشاريع .

التوقيع:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتمي عيل الهتمي 
رئيس مجلس االدارة 



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 In-
 .ternal Control environment
Obtain and review reports by external au- • 

 ditors 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 au-
 .thorities
Consider the effectiveness of Barwa’s man- • 
 agement of risks and internal controls over
annual and interim financial reporting, reg-
ulatory and other reporting, including in-
.formation technology security and controls
Consider how management is held to ac- • 
 count 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 ex- • 
 ternal 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 au- • 
 ditors any fraud, illegal acts, deficiencies in
.internal control or other similar areas

Internal Audit
 Review and approve the charter, plans,  •
activities, staffing and organizational struc-
.ture of Barwa Real Estate’s Internal Audit
Review and approve the appointment, re- • 
placement or dismissal of the audit person-
.nel as well as their remuneration
Ensure there are no unjustified restric- • 

 tions or limitations on the functioning of
Barwa’s Internal Audit, as well as on Inter-
 nal Audit’s access to the Company’s records,
 documents, personnel as and when may be
required in the performance of their func-
.tions
 Review the effectiveness of the internal  •
 audit function, including compliance with
The Institute of Internal Auditors’ Stand-
ards for the Professional Practice of Inter-
nal Auditing and other applicable stand-
.ards and best practices
 On a regular basis, meet separately with  •
 the Internal Audit to discuss any matters
that the Committee or Internal Audit be-
.lieve should be discussed privately
Ensure that management responds to rec- • 
 ommendations 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 coor-
.dination 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 document-

 ed in the Company’s Corporate Governance
.Report

 Review and confirm the independence of •
the external auditors by obtaining state-

 ments from the auditors on relationships
between the auditors and the Company, in-
.cluding non-audit services

 Make recommendations to the Board of  •
Directors regarding the appointment/reap-
.pointment 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
 On a regular basis, meet separately with  •
the external auditors to discuss any mat-

 ters that the Committee or auditors believe
 should be discussed privately, including
.management responses to their reports

Compliance and Risk Man-

agement
 Review the effectiveness of the system for •
monitoring compliance with laws and regu-
lations and ISO standards ( including qual-

 ity 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 ob-
.servations

 Review the process for communicating  •
 the Code of Conduct to Barwa Real Estate
 personnel, and monitoring compliance
.therewith
Define the risk management roles and re- • 
.sponsibilities across the Company
Review the processes and control frame- • 
work for the management of risks that Bar-
.wa Real Estate is exposed to

 Investigate any allegations of misconduct •
.that are reported
Ensure that the subsidiaries including in- • 
ternational subsidiaries, comply with rele-
vant local regulations and are covered with-

 in the framework of the whole Company’s
 compliance policy and those compliance
.policies of related entities

Governance
Consider any Governance non-compli- • 
 ance 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 gov-

 ernance practices and compliance within
.Barwa Real Estate and its related entities

Reporting
 Regularly report to the Board of Directors •
about Committee activities, issues and re-
.lated recommendations
Subject to applicable regulatory require- • 

 ments, report annually to the shareholders,
 describing the committee’s composition,
 role and responsibilities and how they were
discharged, and any other information re-
.quired by regulations
Review any other reports the Company is- • 

 sues that relates to the Audit Committee’s
.area of responsibility

 Advise the Board with respect to Barwa  •
Real Estate’s policies and procedures re-

 garding 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 investiga- • 
.tions as and when needed
Review and assess the adequacy of the au- • 
dit charter annually, requesting Board ap-
.proval for changes, if any
Publish its terms of reference to the pub- • 
.lic
Perform any additional activities delegat- • 

 .ed by the Board

امللحق الثاين: مهام ومسؤوليات لجنة التدقيق




