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التعاريف:
إجراءات الحصول على 

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

المعلومات كما ينص عليه هذا النظام.

معلومات الشركة التي 
يمكن الحصول عليها :

وثائق الشركة والمعلومات المتعلقة بها التي يجب ان تكون متاحة للمساهمين أو التي يمكنهم الحصول 
عليها، ويجب أن تتضمن هذة المعلومات، على األقل، الوثائق التي  يجب ان تكون متاحة للمساهمين 
بموجب القانون أو بموجب هذا النظام، وتأخذ الشركة بعين اإلعتبار عند تحديد ما إذا كان يجب تصنيف 

معلومات محددة على أنها معلومات يمكن الحصول عليها، موارد الشركة التى سوف تخصص لتأمين 
الحصول عليها تلك المعلومات والضرر الذي يحتمل أن تتعرض له الشركة والمساهمون بسبب اإلفصاح عن 

معلومات خاصة وسرية.

الشركة الحليفة:  
هي الشركة التي تسيطر على شركة أخرى، أو التي تكون مسيطر عليها من قبل شركة أخرى، أو تشترك مع 
شركة أخرى كونهما مسيطر عليهم من قبل شركة أخرى، أو تكون مرتبطة بعقد تعاون أو شراكة أو تنسيق 

مع شركة أخرى.

الشركة أو الشركات المسيطر عليها من قبل شركة وفقا للمفهوم االصطالحي لمعنى السيطرة الوارد في مجموعة الشركات:
معايير المحاسبة الدولية.

هيئة قطر لألسواق المالية )QFMA(الهيئة:

ميثاق يفصل مهام مجلس اإلدارة ومسؤولياته وواجبات أعضاء المجلس.ميثاق المجلس :

مجلس إدارة أي شركة.المجلس أو مجلس اإلدارة:

الشخص المعين من مجلس اإلدارة وفقا لهذا النظام، و المسؤول عن تنظيم وتنسيق المسائل التي تتعلق أمين سر المجلس:
بالمجلس وبالشركة.

رئيس مجلس إدارة الشركة.الرئيس:

الشركة المدرجة في السوق الرئيسية.الشركة :

القواعد والمعايير المنظمة إلدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية.نظام الحوكمة:

تقرير الحوكمة هو تقرير سنوى يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة، يكون موقعا من تقرير الحوكمة :
رئيس مجلس اإلدارة ويرفع إلى الهيئة، وفقا لما ينص عليه هذا النظام.

التصويت التراكمي:

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة، بحيث يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي  
يملكها مضروبًا في عدد المقاعد الشاغرة في المجلس، ويحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها 

بين من يختارهم من المرشحين دون وجود اى تكرار لهذة االصوات، ويزيد هذا األسلوب من فرص حصول 
مساهمي األقلية على تمثيل لهم في مجلس اإلدارة عن طريق األصوات التراكمية لمرشح واحد.

هو عضو مجلس اإلدارة الذي يقوم منفرداً بأي  عمل تنفيذى من أعمال اإلدارة اليومية للشركة باإلضافة إلى عضو مجلس إدارة تنفيذي:
كونه عضوا فى مجلس إدارة الشركة.

مراقب حسابات:

هو مراقب الحسابات المقيد في سجل مراقبي الحسابات طبقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها، والذي ال 
يشترك بأي صفة في تأسيس الشركة وعضوية مجلس إدارتها، أو اإلشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري 

فيها، أو يكون شريكًا أو وكياًل أو موظفًا لدى مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي 
أقرباءهم حتى الدرجة الرابعة.

االجتماع الذى يحق لكل مساهم حضوره ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وتوجيه األسئلة الجمعية العامة:
إلى أعضاء مجلس اإلدارة، والتصويت على األمور التى تتطلب تصويت الجمعية العامة عليها.

عضو مجلس اإلدارة 
المستقل:

هو عضو مجلس اإلدارة الذى يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصر، 
أي من اآلتي:

أن يكون موظفًا خالل الثالث سنوات األخيرة لدى أي من األطراف المرتبطة بالشركة أو أي شركة حليفة أو   .١
أي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونين، وكبار الموردين، أو أي من أقاربه حتى الدرجة األولى، أو 

أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل الثالث سنوات األخيرة.
أن تزيد نسبة تملكه من رأس مال الشركة عن عدد االسهم المطلوبة لضمان عضويته في مجلس إدارة   .٢

الشركة.
أن يكون من كبار التنفيذين، أو أي من أقاربه حتى الدرجة األولى خالل الثالث سنوات األخيرة فى الشركة، أو   .٣

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

مجموعتها.
أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من كبار التنفيذيين فى الشركة، أو في أي شركة حليفة.  .٥

إذا كانت له أو ألحد أقاربه حاليًا أو خالل السنوات الثالث األخيرة تعامالت تجارية أو مالية جوهرية، مباشرة أو   .٦
غير مباشرة، مع الشركة.

أن يكون عضو مجلس إدارة فى أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارته.  .٧
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هم أعضاء فريق التنفيذيين للشركة، والذين يقومون بأي عمل تنفيذي جوهري يؤثر على أعمال اإلدارة اإلدارة التنفيذية العليا:
اليومية للشركة أو خططها االستراتيجية أو أدائها المالي أو اإلداري.

عمليات التدقيق الداخلية ونظام الميزانية واإلجراءات المشار اليها فى القسم الرابع من هذا النظام.الرقابة الداخلية:

صفقة كبيرة:

أي صفقة أو مجموعة صفقات متصلة تهدف إلى إمتالك أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف )باستثناء إنشاء 
الضمانات( بأصول الشركة أو األصول التي ستكتسبها الشركة أو:

التي من شأنها تغيير الطبيعة األساسية لعمل الشركة؛ أو  .١
التي تتجاوز قيمتها االجمالية )%10( من القيمة األدنى بين القيمة السوقية للشركة ) في حالة الشركة   .2

المدرجة ( أو قيمة صافي أصول الشركة.

السوق الرئيسية فى بورصة قطر.السوق:

عضو مجلس اإلدارة غير 
التنفيذى:

هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة أو موظفا فيها، وال يتقاضى راتبًا شهريًا أو سنويًا 
منها.

الشركة التي تتولى مهمة تأسيس شركة أخرى واإلشراف عليها وتملك اكثر من )%51( من رأسمالها الشركة األم:

طرف ذو عالقة:

يعتبر الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان : 
عضو في مجلس إدارة الشركة او أي شركة حليفة  .1

عضو من اعضاء اإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة حليفة  .2
أي شخص يمتلك )%5( او أكثر من أسهم الشركة او أي من شركاتها الحليفة.  .3

أقارب وشركاء األشخاص المشار إليهم أعاله.  .4
المشاريع ومنشأت المشتركة مع أى جهة أخرى.  .5

الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا وأقاربهم.  .6

الشخص الذي تجمعه قرابة مع اي شخص على أساس قرابة النسب أو قرابة المصاهرة وحتى الدرجة الرابعة القريب:
لكل منهما.

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

كل شخص )معنوي أو طبيعي( له مصلحة في الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال المساهمون، أصحاب المصالح:
الموظفون، الدائنون، العمالء، الزبائن، الموردون والمستثمرون.

حق مساهمي األقلية بالمشاركة فى عملية بيع كبيرة لألسهم، أو فى عرض علنـي للبيع وببيــــع أسهمهم الموافقة:
وفقًا للشروط نفسها.

تعامالت تجارية أو مالية 
جوهرية:

تعتبر التعامالت التجارية او المالية جوهرية إذا ما وصل حجم التعامالت من ذات النوع خالل السنة الواحدة الى 
)%10( او اكثر من متوسط مجموع التعامالت السنوية من ذات النوع التي تمت مع الشركة خالل السنوات 

الثالث االخيرة.
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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 أصحــاب المصالــح فيهــا.

تعتبــر حوكمــة الشــركات جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة شــركة بــروة العقاريــة ش.م.ع.ق. )»بــروة«( وممارســاتها التجاريــة. ويحــدد إطــار الحوكمــة 
العالقــات بيــن األطــراف الرئيســية كاآلتــي:

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

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

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

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

للمعلومــات.

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

المساهمون

اإلدارة التنفيذيةمجلس اإلدارة
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إعداد التقارير بشفافية،
إدارة المخاطر، تحسين األعمال

المراقبة، والتوجيه، 
وتقييم األداء

1.     تمهيد
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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.

ــي  ــوح ف ــفافية والوض ــاح والش ــة اإلنفت ــية ثقاف ــل ترس ــن أج ــروة م ــركة ب ــا ش ــد عليه ــي تعتم ــز الت ــم الركائ ــن أه ــية م ــة المؤسس ــر الحوكم تعتب
تعامالتهــا التجاريــة واإلداريــة، وذلــك حرصــًا منهــا علــى حمايــة حقــوق المســتثمرين، وحقــوق أصحــاب المصالــح األخــرى، ومســاهمي األقليــة 

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

ــوق  ــي الس ــة ف ــاهمة المدرج ــركات المس ــة الش ــام حوكم ــطة نظ ــة بواس ــروة العقاري ــركة ب ــة ش ــام حوكم ــي لنظ ــار التوجيه ــر اإلط ــم توفي يت
الرئيســية، والصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة )»نظــام الحوكمــة«( فــي ٢٧ ينايــر ٢009، وتعديلــه الصــادر فــي 09 مــارس ٢0١٤، 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، وخاصــة فــي مــا يتعلــق بالحوكمــة 
ــذه  ــى ه ــة عل ــات المنظم ــات الجه ــس تحديث ــا يعك ــة بم ــح الداخلي ــم واللوائ ــث النظ ــى تحدي ــتمرار عل ــركة باس ــل الش ــا تعم ــا، كم وتطبيقاته

القوانيــن.

2.    إطار حوكمة الشركات
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نظام حوكمة الشركات:  3.1

قامــت شــركة بــروة العقاريــة خــالل العــام 2016 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.

النظام األساسي وعقود التأسيس:  3.2

بــروة العقاريــة بتعديــل بنــود  ١١، قامــت شــركة   / إلــى ذلــك، وتماشــيًا مــع متطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة رقــم ٢0١٥  إضافــة 
النظــام األساســي للشــركة بمــا يتوافــق مــع النمــوذج الخــاص بذلــك والصــادر عــن الــوزارة، وبإضافــة بعــض البنــود تماشــيًا مــع 
ــدة  ــة المنعق ــر العادي ــة غي ــة العام ــت الجمعي ــة. وقام ــواق المالي ــر لألس ــة قط ــن هيئ ــادر ع ــركات الص ــة الش ــام حوكم ــات نظ متطلب
بتاريــخ 25/10/2016 بالموافقــة علــى مســودة النظــام األساســي المعــدل، و جــاري حاليــا اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة مــع وزارة االقتصــاد 

والتجــارة لتحصيــل الموافقــات النهائيــة. 

وحــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى إضافــة بعــض المــواد علــى النظــام األساســي والتــي تزيــد مــن التــزام الشــركة مــع بمتطلبــات 
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 رأس المــال يتخطــى الــــ 50 ٪ كمــا وحــرص 
ــات. ــل االنتخاب ــس اإلدارة قب ــة مجل ــحين لعضوي ــن المرش ــات ع ــاهمين معلوم ــاء المس ــن إعط ــًا تضم ــة أحكام ــى إضاف ــس عل المجل

3.   تحديثات األنظمة واللوائح
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يعتبــر مجلــس إدارة بــروة هــو الكيــان اإلداري الرئيســي. ومــن ضمــن أدواره ومســؤولياته دعــم الهيــكل اإلداري والحفــاظ علــى االتجاه االســتراتيجي 
وضمــان الكفــاءة والفعاليــة وتعزيــز الوضــع العــام والحفــاظ علــى النزاهــة والمحاســبة فــي المؤسســة، والخضــوع للمســاءلة، واالســتجابة 
لمطالــب المســاهمين، وحضــور المجلــس المنتظــم لالجتماعــات الهامــة ذات الصلــة والمســاعدة فــي الحفــاظ علــى مهمــة ورؤيــة شــركة 
بــروة، ومناقشــة أو الموافقــة علــى تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتعييــن مدققيــن حســابات خارجييــن وطــرح األفــكار التــي مــن شــأنها تعزيــز أداء 

عمليــات الشــركة بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة لهــا.

تكوين مجلس اإلدارة  4.1

باإلســتناد إلــى النظــام األساســي للشــركة، يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مكــون مــن ســبعة أعضــاء يعيــن مالــك الســهم 
الممتــاز ثالثــة منهــم علــى أن يكــون مــن بينهــم رئيــس المجلــس، وال يجــوز عــزل أي منهــم إال بقــرار مــن مالــك الســهم الممتــاز، وأربعــة 
أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة بطريقــة االقتــراع الســري لمــدة ثــالث ســنوات فقــط فيمــا عــدا األعضــاء المعينيــن مــن 

قبــل صاحــب الســهم الممتــاز. وال يشــارك مالــك الســهم الممتــاز فــي عمليــة االقتــراع. 

ويتضمن الجدول التالي بيانًا بأعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢0١٦:

أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2016:  4.2

الوضعالمنصباسم عضو مجلس اإلدارة
العضوية في 

مجالس إدارات 
شركات مدرجة

السيد/ صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة 

 )الديار القطرية(
ال يوجدغير تنفيذي, غير مستقل

السيد/ محمدعبد العزيز آل سعد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

باالنتخاب
وقودغير تنفيذي، غير مستقل

الشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني
عضو

شركة المالحة القطرية )باالنتخاب(
المالحةغير تنفيذي، غيرمستقل

ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقلعضو )الديار القطرية(السيد/ عيسى محمد لحدان المهندي
ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقلعضو )الديار القطرية(السيد/ خالد محمد ابراهيم السيد
الميرةغير تنفيذي، مستقلعضو باالنتخابالسيد/ محمد ابراهيم السليطي

السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 
عضو 

شركة العديد لإلستثمار العقاري 
)باالنتخاب(

ال يوجدغير تنفيذي، غير مستقل 

4.   مجلس اإلدارة
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اسم عضو مجلس اإلدارة
عدد األسهم المحجوزة 

لضمان العضوية في 
مجلس اإلدارة

عدد األسهم 
المملوكة في 

الشركة كما في 
٢0١٦/١٢/٣١

عدد األسهم 
المملوكة في 

الشركة كما في 
٢0١٥/١٢/٣١

00 0السيد/ صالح بن غانم العلي

٣٢٥,000  محررة٢٢٥,000 محررة١00,000 السيد/ محمدعبد العزيز آل سعد

000الشيخ/  خالد بن خليفة بن جاسم آل ثاني

000السيد/ عيسى محمد لحدان  المهندي

000السيد/ خالد محمد ابراهيم السيد

٥,000 محررة١00,0000 السيد/ محمد ابراهيم السليطي

000السّيد/ ناصر علي غصاب الهاجري 

للمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس اإلدارة يرجى مراجعة الملحق رقم ١ من هذا التقرير 

واجبات رئيس مجلس اإلدارة:  4.3

يكــون رئيــس مجلــس اإلدارة مســؤواًل أمــام المســاهمين فــي شــركة بــروة عــن قيــادة الشــركة مــن أجــل تحقيــق رؤيتها وتوفير 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 
التواصــل الفعــال بيــن الشــركة ومســاهميها، هــذا باإلضافــة إلــى تيســير المســاهمة الفعالــة مــن غيــر المديريــن التنفيذييــن علــى 
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 قياديــًا فعــااًل، والعمــل بالتعــاون الوثيــق مــع 

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة، ومراجعــة جــداول أعمــال وبرامــج االجتماعــات لــكل لجنــة مــع رؤســائها.

واجبات أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين:  4.4

يقــوم أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن بإعطــاء مقترحــات مســتقلة بشــأن المســائل اإلســتراتيجية وتطويــر المقترحــات 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، وضمان إعطــاء األولوية لمصلحة 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 المختلفــة 

مــن خــالل مشــاركتهم الفعالــة فــي اجتماعــات المجلــس والجمعيــات العموميــة، وفهــم آراء المســاهمين بشــكل متــوازن وعــادل. 

4.   مجلس اإلدارة )تتمة(
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أمين سر المجلس:  4.5

تــم تعييــن أميــن ســر لمجلــس إدارة الشــركة بمؤهــالت جامعيــة وخبــرات عمليــة ذات صلــة. وتحكــم الشــروط المرجعية، والوصــف الوظيفي 
مهــام أميــن ســر المجلــس، ويكــون مســؤواًل عــن إعــداد موضوعــات جــداول أعمــال االجتماعــات لمجلــس اإلدارة، تحريــر محاضــر اجتماعــات 
المجلــس، والتنســيق بيــن أعضــاء المجلــس، وبيــن المجلــس وأصحــاب المصالــح األخريــن، بمــن فيهــم المســاهمين واإلدارة والموظفيــن 
هــذا باإلضافــة إلــى أرشــفة وتنظيــم وحفــظ ســجالت محاضــر اجتماعــات المجلــس، والوثائــق والتقاريــر المتصلــة بعمــل المجلــس واللجــان 
المنبثقــة عنــه والمراســالت ذات الصلــة، باإلضافــة إلــى الحــرص علــى التواصــل و انســياب المعلومــات بيــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 

والمســاهمين.

قواعد سلوك مجلس اإلدارة:  4.6

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

يعتبــر مجلــس اإلدارة هــو الممثــل لمصالــح المســاهمين فــي الشــركة، حيــث يجــب علــى كافــة األعضــاء تطبيــق قيــم الشــركة، 
بــروة  مصلحــة  يخــدم  وبمــا  نيــة  بحســن  بالتصــرف  المجلــس  أعضــاء  يقــوم  كمــا  ونزاهــة.  بصــدق  تعامالتهــم  كافــة  وممارســة 

األخالقــي. الســلوك  ثقافــة  تعزيــز  إلــى  إضافــة  والمســاهمين، 

ميثاق المجلس:  4.٧

تــم االلتــزام بالمــادة 4 مــن نظــام حوكمــة الشــركات المــدرج فــي ســوق الدوحــة لــألوراق الماليــة و اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة ميثاقــًا 
ألعضــاء مجلــس اإلدارة حــدد فيــه تفاصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاء مجلــس اإلدارة التــي يجــب أن يتقيــد بهــا 

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

4.٨  اجتماعات المجلس:

يجتمــع مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة بنــاًء 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 مــع جــدول أعمــال االجتمــاع. يحتفــظ 

ــع جــداول أعمــال االجتماعــات. أميــن ســر المجلــس بمحاضــر اجتماعــات المجلــس ويقــوم بتوزي

ــروة العقاريــة ســبعة )7( اجتماعــات خــالل العــام 2016، تــم مــن خاللهــا مناقشــة مواضيــع واســتراتيجيات  عقــد مجلــس إدارة شــركة ب
الشــركة ومشــاريعها.

لجان المجلس:  4.٩

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

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

. همين للمســا

وحرصــت شــركة بــروة علــى اإللتــزام بتوصيــات نظــام حوكمــة الشــركات وعــدم اإلخــالل بمتطلباتــه المتعلقــة بإنشــاء لجــان مجلــس 
اإلدارة. وتمثلــت هــذه التعديــالت بدمــج لجنتــي الترشــيحات والمكافــآت فــي لجنــة واحــدة تجمــع مهامهــا بيــن مهــام اللجنتيــن، مــع 
اإلبقــاء علــى لجنــة التدقيــق واللجنــة التنفيذيــة دون تغييــر. وقــد تــم تعديــل الشــروط المرجعيــة لهــذه اللجــان لتعكــس مهامهــا، 

وذلــك وفقــًا 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 اللجــان والشــروط المرجعيــة الخاصــة بهــا كمــا يعتمــد العضويــة فــي هــذه 

اللجــان.
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ــر 2016م، تمــت الموافقــة علــى دمــج لجنتــي المكافــآت  ــروة العقاريــة رقــم 18 لســنة 2016 بتاريــخ 25 أكتوب بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة شــركة ب
ــي: ــا كالتال ــدة عضويته ــة واح ــح لجن ــيحات لتصب والترش

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ عيسى محمد المهندي
غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ خالد محمد السيد
غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

وتعكس البيانات الواردة أدناه لجان مجلس اإلدارة، مهامها وأعضائها خالل العام ٢0١٦:

لجنة التدقيق: أ- 

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 الداخلية. كمــا توصي 

اللجنــة بالمدققيــن الخارجييــن إلــى المجلــس العتمادهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية وتتولــى إدارتهــم.

اجتمعت لجنة التدقيق 7 اجتماعات خالل العام 2016 م.

أعضاء لجنة التدقيق للعام 2016:

مستقلغير تنفيذي الرئيسالسيد/ محمد ابراهيم السليطي
غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ خالد محمد السيد 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

لجنة الترشيحات: ب- 

تتألــف لجنــة الترشــيحات فــي شــركة بــروة العقاريــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وغيــر مســتقلين. تقــع علــى عاتــق لجنــة 
الترشــيحات مســؤولية وضــع إجــراءات تتســم بالشــفافية لترشــيح وتعييــن أعضــاء المجلــس وتحديــد مســؤولياتهم والتأكــد 
مــن توافــر المهــارات المناســبة والتزامهــم بالمواعيــد. كمــا تتولــى لجنــة الترشــيحات مهمــة ممارســة اإلشــراف علــى تقييــم 
المجلــس واإلدارة، واإلشــراف علــى شــؤون حوكمــة الشــركات للمجلــس بمــا فــي ذلــك صياغــة والتوصيــة مبــادئ وسياســات 

الحوكمــة والتوصيــة بهــا..

اجتمعت لجنة الترشيحات )0( اجتماعات خالل العام 2016.

أعضاء لجنة الترشيحات للعام 2016:

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد
غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ خالد محمد السيد 

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ ناصر علي الهاجري

4.  مجلس اإلدارة )تتمة(
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لجنة المكافآت: ج- 

تتألــف لجنــة المكافــآت فــي شــركة بــروة العقاريــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن وغيــر مســتقلين. تتمثــل المهمــة الرئيســية 
للجنــة فــي تحديــد سياســة المكافــآت فــي الشــركة بمــا فــي ذلــك المكافــأة التــي يتقاضاهــا الرئيــس وكل أعضــاء المجلــس 

واإلدارة التنفيذيــة العليــا.

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

إجتمعت لجنة  المكافآت ثالثة )3( اجتماعات خالل العام 2016.

أعضاء لجنة المكافآت للعام 2016:

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ عيسى محمد المهندي
غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد

غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ خالد محمد السيد

اللجنة التنفيذية: د- 

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

بأكمله.

اجتمعت اللجنة التنفيذية 4 اجتماعات خالل العام 2016.

أعضاء اللجنة التنفيذية للعام 2016:

غير مستقلغير تنفيذيالرئيسالسيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد
غير مستقلغير تنفيذيعضوالسيد/ عيسى محمد المهندي 
غير مستقلغير تنفيذيعضوالشيخ/ خالد بن خليفة آل ثاني

5.  سياسة المكافآت

يلتــزم مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة بسياســة المكافــآت المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة، وقانــون الشــركات التجاريــة 
الــذي حــدد فــي تعديلــه الصــادر فــي العــام ٢0١٥ 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. 
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6.   نظام الرقابة الداخلية

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 ١0%« إلــى »مــا ال يزيــد علــى ٥% مــن الربــح الصافــي الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات القانونيــة، 

ــم ٢0١٥/١١. ــد رق ــاري الجدي ــون التج ــات القان ــع متطلب ــيًا م ــك تماش وذل

يعتبــر مجلــس اإلدارة مســؤواًل بشــكل كامــل عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، ويتمثــل الغــرض مــن هــذا النظــام بوضــع معاييــر 
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 االمتثــال 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 االلتــزام بهــذه القوانيــن. كمــا تقــوم شــركة بــروة بمراقبــة مســائل المخاطــر 
التنظيميــة وأّن األنشــطة ذات الصلــة تتــم بطريقــة آمنــة وســليمة وبمــا يتســق مــع اللوائــح. أمــا لجنــة التدقيــق فتقــوم بمراقبــة السياســات الماليــة 

والمحاســبية والضوابــط الماليــة والضوابــط الداخليــة ونظــام إدارة المخاطــر الخــاص ببــروة بصفــة منتظمــة.

٧.  االلتزام

تلتــزم شــركة بــروة العقاريــة بنظــم الحوكمــة المعمــول بهــا فــي هيئــة قطــر لألســواق الماليــة، ونظام حوكمــة الشــركات المســاهمة المدرجة 
فــي الســوق الرئيســية، والنظــم والقوانيــن واإلجــراءات المطبقــة فــي دولــة قطــر، وباإلجــراءات والقوانيــن الدوليــة ذات الصلــة لتأميــن أعلــى 
درجــات االلتــزام واالمتثــال. وتــم تطويــر اللوائــح والنظــم الخاصــة بالشــركة، ونظــام الحوكمــة بمــا يضمــن هــذا االلتــزام. كمــا تــم تعديــل هــذه 

النظــم بالتماشــي مــع آخــر المســتجدات والقوانيــن الجديــدة فــي الدولــة.
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٨.   المدققين الخارجيين

قامــت شــركة بــروة العقاريــة بتعييــن شــركة »برايــس واتــر هــاوس كوبــرز )PWC( » مدققــًا خارجيــًا لبــروة لعــام ٢0١٦ لتقديــم خدمــات مراجعــة 
ــنة. ــة الس ــي نهاي ــق ف ــنوية وتدقي ــف س نص

ويأتــي هــذا التعييــن بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا بتاريــخ 3/15/ 2016 علــى إعــادة تعييــن المدقــق الخارجــي )PWC( وتحديــد 
أتعابــه، وحيــث أنــه مــن المقيديــن فــي ســجل مراقبــي الحســابات المنصــوص عليــه فــي القانــون رقــم )30( لســنة 2004 بتنظيــم مهنــة مراقبــة 
الحســابات، وقــد زاول المهنــة لمــدة عشــر ســنوات متصلــة علــى األقــل وهــو مســتقاًل عــن الشــركة وعــن مجلــس إدارتهــا، ولــم تتجــاوز مــدة تعيينــه 

كمراقــب حســابات لشــركة بــروة خمــس ســنوات متواصلــة.

٩.    سياسة تضارب المصالح                              
وتعامالت 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 اســتقاللية أصحــاب القــرار 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 العقــود، 
والمشــروعات، والتعهــدات التــي تلتــزم بــروة بتنفيذهــا. وفــي حــال طــرح أيــة مســألة تتعلــق بتضــارب مصالــح أو أي صفقــة تجاريــة بيــن الشــركة 
وأحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي طــرف ذي عالقــة لــه بأعضــاء مجلــس إدارة شــركة بــروة خــالل اجتمــاع المجلــس، فإنــه يتــم مناقشــة الموضــوع 
فــي غيــاب العضــو المعنــي الــذي اليحــق لــه مطلقــًا المشــاركة فــي التصويــت علــى الصفقــة، وبــأي حــال تتــم الصفقــة وفقــًا 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.
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10.    سياسة توزيع األرباح

يقــدم مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة سياســة واضحــة تحكــم توزيــع األربــاح، ويتــم شــرح هــذه السياســة انطالقــًا مــن خدمــة مصلحــة 
الشــركة والمســاهمين علــى حــد ســواء. كمــا يخضــع دفــع األربــاح لتوصيــة مــن مجلــس اإلدارة وكذلــك لموافقــة المســاهمين.

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. 

وتعمــل شــركة بــروة علــى االلتــزام 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 وااللتــزام لشــركة بــروة العقاريــة باإلفصــاح والتواصــل 
مــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح اآلخريــن، وذلــك عــن طريــق نشــر أحــدث المعلومــات المتعلقــة بعالقــات المســتثمرين بمــا فــي ذلــك كافة 
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.

11.   المساهمين
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12.  األسهم ورأس المال

حــدد النظــام األساســي ملكيــة المؤســس )الديــار القطريــة( لنســبة 45 % مــن قيمــة رأس المــال المصــرح بــه، حيــث يمتلــك المؤســس الســهم 
الممتاز.أمــا بالنســبة لباقــي أســهم رأس المــال فــال يتجــاوز إجمالــي األســهم المملوكــة ألي مســاهم آخــر نســبة 5 % مــن إجمالــي أســهم 
الشــركة. وبعــد تملــك بــروة للشــركة القطريــة لالســتثمارات العقاريــة ارتفــع رأس المــال المســاهم فــي بــروة إلــى 3.891.246.370 ر.ق. و لــم تؤثــر 

هــذه المعاملــة علــى هيــكل الملكيــة.

ــس( فــي 31 ديســمبر 2016  ــهم المؤس ــبة أس ــاملة نس ــركة )ش ــي الش ــي عــدد األســهم ف ــن إجمال ــبة 90 % م ــت نس ــى ذلــك، فقــد كان ــالوة عل ع
مملوكــة مــن قبــل مواطنيــن قطرييــن )مــن األفــراد والشــركات والكيانــات الحكوميــة(، أمــا عــن النســبة المتبقيــة البالغــة 10 % مــن اجمالــي عــدد 

األســهم فهــي مملوكــة لمســتثمرين أجانــب )شــركات وأشــخاص(.

تتولــى اإلدارة القانونيــة وااللتــزام 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.

13.  عملية إعداد تقرير الحوكمة
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 14.  التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة 
         الصادر من قبل هيئة قطر لألسواق المالية

تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

 

مدرج في دليل حوكمة 
الشركات لشركة بروة 

العقارية في قسم 
مسؤوليات وواجبات 

المجلس )*(

ملتزم   على المجلس التأكد من التزام 
الشركات المدرجة بالسوق 

الرئيسية بالمبادئ المنصوص 
عليها بهذا النظام.

٣-١

 المادة )٣(: 
وجوب التزام 

الشركة بمبادئ 
الحوكمة

ملتزم    على المجلس أن يراجع ويحدث 
تطبيقات الحوكمة التي يعتمدها 

وأن يراجعها بصورة منتظمة.

٣-٢

ملتزم    على المجلس أن يراجع ويطور 
باستمرار، قواعد السلوك 
المهني التي تجسد قيم 

الشركة والسياسات واإلجراءات 
الداخلية األخرى التي يجب على 

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي 
ومستشاري الشركة االلتزام بها 

)يجوز أن تتضمن قواعد السلوك 
المهني هذه على سبيل الذكر ال 

الحصر ميثاق مجلس اإلدارة ومواثيق 
لجنة التدقيق وأنظمة الشركة 

وسياسة تعامالت األطراف ذات 
العالقة وقواعد تداول األشخاص 

الباطنيين(، وعلى المجلس مراجعة 
مبادئ السلوك المهني بصورة 

دورية بغية أن يضمن أنها تعكس 
أفضل الممارسات وتلبي حاجات 

الشركة.

٣-٣

تم اعتماد ميثاق  
المجلس من قبل مجلس 

اإلدارة وتم  نشره على 
الموقع اإللكتروني 

للشركة وأصبح متاحًا 
للعامة )*(

ملتزم   على المجلس أن يعتمد ميثاقا 
لمجلسه يحدد الميثاق بالتفصيل 

مهام المجلس ومسؤولياته 
وواجبات أعضاؤه التي يجب أن 
يتقيدوا بها تقيداً تامًا ويجب أن 

يصاغ الميثاق المذكور وفقا ألحكام 
هذا النظام وطبقًا للنموذج 

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

أن تجريها الهيئة من وقت آلخر 
ويجب نشر ميثاق مجلس اإلدارة 
على موقع الشركة اإللكتروني 

وجعله متوافرا للجمهور.

٤

 المادة )٤(: 
ميثاق المجلس
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

محددة في ميثاق  
المجلس )*(

ملتزم     يتولى المجلس إدارة الشركة 
بشكل فعال ويكون مسؤواًل 

مسؤولية جماعية عن اإلشراف 
على إدارة الشركة بالطريقة 

المناسبة.

٥-١

المادة )٥(: 
مهمة المجلس 

ومسؤولياته 

 محددة في ميثاق  
المجلس ونظام 

الحوكمة )*(

راجع الفقرة )٤( من هذا 
التقرير

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

المجلس المهام التالية:  

٥-٢

 محددة في ميثاق  
المجلس ونظام  

الحوكمة )*(

٤.٧ ميثاق المجلس

ملتزم   الموافقة على األهداف االستراتيجية 
للشركة، تعيين المدراء، تحديد 
مكافآتهم وكيفية استبدالهم 

ومراجعة أداء اإلدارة وضمان وضع 
خطط التعاقب على إدارة الشركة 

.)Succession planning(

٥-٢-١

 محددة في ميثاق  
المجلس ونظام  

الحوكمة )*(

ملتزم   التأكد من تقيد الشركة 
بالقوانين واللوائح ذات الصلة 

وبالعقد التأسيسي للشركة 
وبنظامها األساسي كما يتحمل 

المجلس مسؤولية حماية 
الشركة من األعمال والممارسات  

غير القانونية أو التعسفية أو غير 
المناسبة.

٥-٢-٢

لدى جميع اللجان  
الخاصة دليل تفويضات 

وصالحيات معتمد من 
مجلس اإلدارة )*(

راجع الفقرة )٤.9( من هذا 
التقرير

ملتزم   يحق للمجلس تفويض بعض 
صالحياته إلى لجان خاصة في 
الشركة وتشكيل تلك اللجان 

خاصة بهدف إجراء عمليات 
محددة، وتمارس عملها وفقًا 

لتعليمات خطية وواضحة 
تتعلق بطبيعة المهمة وفي 

جميع األحوال، يبقى المجلس 
مسؤواًل عن جميع الصالحيات 

أو السلطات التي فوضها وعن 
أعمال تلك اللجان.

 ٥-٣

محددة في ميثاق  
المجلس ونظام  

الحوكمة )*(

راجع الفقرة )٤.٣( و )٤.٤( 
من هذا التقرير

ملتزم   يمثل مجلس اإلدارة كافة 
المساهمين، وعليه بذل العناية 
الالزمة في إدارة الشركة والتقيد 
بالسلطة المؤسسية كما هي 

محددة في القوانين واللوائح ذات 
الصلة بما فيها هذا النظام وميثاق 

المجلس.

٦-١

 المادة )٦(: 
واجبات أعضاء 

مجلس اإلدارة 
االئتمانية 

محددة في ميثاق  
المجلس ونظام  

الحوكمة )*(

راجع الفقرة )٤.٦( من هذا 
التقرير

ملتزم   يجب على أعضاء مجلس اإلدارة 
العمل دائمًا على أساس معلومات 

واضحة وبحسن نية وبالعناية 
واالهتمام الالزمين ولمصلحة 

الشركة والمساهمين كافة.

٦-٢

ملتزم    يجب على أعضاء مجلس 
اإلدارة العمل بفاعلية لاللتزام 
بمسؤولياتهم تجاه الشركة.

٦-٣
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

رئيس مجلس إدارة الشركة  
السيد/ صالح بن غانم 

العلي، والرئيس التنفيذي 
السيد/ سلمان محمد 

أحمد الحسن المهندي 

ملتزم   ال يجوز الجمع بين منصب رئيس 
مجلس اإلدارة ومنصب الرئيس 

التنفيذي أو أي منصب تنفيذي أخر 
في الشركة.

٧-١

 المادة )٧(: 
فصل منصبي 

رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس 

التنفيذي

يحدد جدول الصالحيات  
السلطات المخولة لكل 

من المناصب اإلدارية 
بحيث لم يتم حصر 

السلطة في يد شخص 
واحد

ملتزم   في جميع األحوال، يجب أال يكون 
لشخص واحدة في الشركة سلطة 

مطلقة التخاذ القرارات.

٧-٢

راجع الفقرة )٤.٣( من هذا  
التقرير وميثاق المجلس )*(

ملتزم   يكون رئيس مجلس اإلدارة مسؤواًل 
عن حسن سير عمل مجلس 

اإلدارة بطريقة مناسبة وفعالة بما 
في ذلك حصول أعضاء مجلس 
اإلدارة على المعلومات الكاملة 

والصحيحة في الوقت المناسب.

١-8

 المادة )8(: 
واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة ليس  
عضوا في أي من لجان 

المجلس 

مدرجة في دليل ومهام 
اللجان والشروط 

المرجعية للجان مجلس 
اإلدارة )*(

ملتزم   ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن 
يكون عضواً في أي لجنة من لجان 
المجلس المنصوص عنها في هذا 

النظام.

٢-8

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

سبيل الذكر ال الحصر، مايلي:

٣-8

من ضمن واجبات رئيس  
المجلس المفصلة 

في الشروط المرجعية 
للمجلس )*(

ملتزم   التأكد من قيام المجلس بمناقشة 
جميع المسائل األساسية بشكل 

فعال وفي الوقت المناسب.

.١

يقوم رئيس المجلس  
بالموافقة على جدول 

األعمال قبل كل اجتماع

راجع الفقرة )٤.٣( من هذا 
التقرير

من ضمن واجبات رئيس 
المجلس المفصلة 

في الشروط المرجعية 
للمجلس )*(

ملتزم   الموافقة على جدول أعمال كل 
اجتماع من اجتماعات مجلس 

اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي 
مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء 

مجلس اإلدارة؛ ويجوز أن يفوض 
الرئيس هذه المهمة إلى عضو 

في المجلس غير أن الرئيس يبقى 
مسؤواًل عن أفعال قيام العضو 

المفوض بهذه المهمة.

.٢

 راجع الفقرة )٤.٣( من هذا  
التقرير

ملتزم   تشجيع جميع أعضاء المجلس على 
المشاركة بشكل كلي وفعال في 

تصريف شؤون المجلس لضمان قيام 
المجلس بما فيه مصلحة الشركة؛

.٣
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

تقوم إدارة عالقات  
المساهمين بنقل آراء 

المساهمين إلى الرئيس 
الذي يقوم بإيصالها إلى 
المجلس. راجع الفقرة )١١( 

من هذا التقرير

 محددة في نظام 
الحوكمة )*(

٣.١٥ سياسة العالقات مع 
المستثمرين

ملتزم   ضمان وجود قنوات التواصل 
الفعلي مع المساهمين وإيصال 

آرائهم إلى مجلس اإلدارة.

.٤

 المادة )8(: 
واجبات رئيس 
مجلس اإلدارة

يقوم الرئيس بالتشجيع  
على المشاركة الفعالة 

من جميع أعضاء 
المجلس

راجع الفقرة )٤( من هذا 
التقرير

ملتزم   إفساح المجال ألعضاء المجلس 
غير التنفيذيين، بصورة خاصة، 

بالمشاركة الفعالة وتشجيع 
العالقات البناءة بين أعضاء 

المجلس التنفيذيين وغير 
التنفيذيين.

.٥

يتم إجراء تقييم سنوي  
للمجلس بحسب اآللية 
المتبعة والموثقة في 

نظام الحوكمة للشركة 
)*(

راجع الفقرة )٤.9 ت( من 
هذا التقرير

ملتزم   ضمان إجراء تقييم سنوي ألداء 
المجلس.

.٦

يتكون مجلس 
إدارة شركة 

بروة من أعضاء 
مستقلين وغير  

مستقلين وأعضاء 
غير تنفيذيين، لكنه 

ال يضم أعضاء 
تنفيذيين

يضمن النظام األساسي 
للشركة و نظام حوكمة 

الشركات لشركة بروة 
هذا األمر، كما أن توزيع 
األعضاء بين منتخبين 

ومعينين من قبل صاحب 
السهم الممتاز يضمن 
عدم تحكم فرد واحد أو 

مجموعة صغيرة من 
األشخاص في قرارات 

المجلس. 

غير  
ملتزم

يحدد تشكيل المجلس في نظام 
الشركة األساسي ويجب أن 

يتضمن المجلس أعضاء تنفيذيين 
وأعضاء غير تنفيذيين وأعضاء 

مستقلين وذلك بهدف ضمان عدم 
تحكم شخص واحد أو مجموعة 

صغيرة من األشخاص في قرارات 
المجلس.

١-9

 المادة )9(: 
تشكيل مجلس 

اإلدارة

 ال يوجد عدد 
أعضاء مستقلين 

كفاية في 
المجلس. يوجد 

عضو واحد فقط 
مستقل في 

المجلس

يتألف مجلس إدارة 
بروة من عضو واحد )١( 

مستقل وستة  )٦( أعضاء 
غير مستقلين. جميع 

أعضاء المجلس السبعة 
)٧( هم غير تنفيذيين 

راجع الفقرة )٤.١( من هذا 
التقرير

 غير  
ملتزم

يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس 
اإلدارة على األقل أعضاء مستقلين 

ويجب أن تكون أكثرية األعضاء 
أعضاء غير تنفيذيين.

٢-9

مرفق السيرة الذاتية  
ألعضاء المجلس

ملتزم    يجب أن يكون عضو مجلس 
اإلدارة مؤهال ويتمتع بقدر كاف من 

المعرفة باألمور اإلدارية والخبرة 
لتأدية مهامه بصورة فعالة لما فيه 

مصلحة الشركة، كما يتعين عليه 
تخصيص الوقت الكافي للقيام 

بعمله بكل نزاهة وشفافية بما 
يحقق مصلحة الشركة وأهدافها  

وغاياتها.

٣-9
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

يتم االلتزام بتعريف 
العضو المستقل 

بحسب تعريف الهيئة

ملتزم يجب على المرشح لمنصب عضو 
مجلس اإلدارة المستقل أن التزيد 

نسبة تملكه من رأس مال الشركة 
عن عدد األسهم المطلوبة لضمان 

عضويته في مجلس إدارة الشركة.

٤-9
 المادة )9(: 

تشكيل مجلس 
اإلدارة

تتضمن واجبات أعضاء مجلس      
اإلدارة غير التنفيذيين على سبيل 

المثال ال الحصر، مايلي:

١-١0

 المادة )١0(: 
أعضاء مجلس 

اإلدارة غير 
التنفيذيين 

 

راجع الفقرة )٤.٤( و )9.٤( 
من هذا التقرير

 

محددة في نظام 
الحوكمة والشروط 

المرجعية للجان مجلس 
اإلدارة )*(

ملتزم   المشاركة في اجتماعات مجلس 
اإلدارة إعطاء رأي مستقل حول 

المسائل االستراتيجية والسياسة 
واألداء والمساءلة والموارد 

والتعيينات األساسية ومعايير العمل؛ 

١-١-١0

ملتزم     ضمان إعطاء األولوية لمصالح 
الشركة والمساهمين في حال 

حصول أي تضارب للمصالح؛

١-١-٢0

ملتزم    المشاركة في لجنة التدقيق في 
الشركة؛

١-١-٣0

ملتزم    مراقبة أداء الشركة في تحقيق 
غاياتها وأهدافها المتفق عليها 

ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها 
بما فيها التقارير السنوية ونصف 

السنوية والربعية؛

١-١-٤0

ملتزم    اإلشراف على تطوير القواعد 
اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة 

لإلشراف على تطبيقها بشكل 
يتوافق وتلك القواعد؛

١-١-٥0

ملتزم    إتاحة مهاراتهم وخبراتهم 
واختصاصاتهم المتنوعة 

ومؤهالتهم لمجلس اإلدارة أو لجانه 
المختلفة من خالل حضورهم 

المنتظم الجتماعات المجلس 
ومشاركاتهم الفعالة في 

الجمعيات العمومية وفهمهم ألراء 
المساهمين بشكل متوازن وعادل.

١-١-٦0

ملتزم     يجوز ألكثرية أعضاء المجس غير 
التنفيذيين طلب رأي مستشار خارجي 

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

١-٢0

مدرجة في دليل ومهام  
اللجان والشروط 

المرجعية للجان مجلس 
 اإلدارة )*( 

كما تم عقد عدد ٧ 
اجتماعات خالل العام 

٢0١٦

راجع الفقرة ٤.8 من هذا 
التقرير

ملتزم   يجب أن يعقد المجلس اجتماعات 
بشكل منتظم بما يؤمن القيام 

بمهام المجلس بصورة فعالة، 
ويجب أن يعقد المجلس ستة 

اجتماعات في السنة الواحدة على 
األقل وما اليقل عن اجتماع واحد 

كل شهرين.

١١-١

 المادة )١١(: 
اجتماعات 

المجلس 
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

راجع الفقرة )٤.8( من هذا  
التقرير

محددة في نظام 
الحوكمة وفي ميثاق 

المجلس )*(

٤.٧ ميثاق المجلس

ملتزم   يجتمع المجلس بناًء على دعوة 
رئيسه أو بناًء على طلب يقدمه 

عضوان من أعضائه ويجب إرسال 
الدعوة الجتماع المجلس لكل 

عضو من أعضاء المجلس قبل 
أسبوع على األقل من تاريخ االجتماع 

مع جدول أعمال االجتماع، علما أنه 
يحق لكل عضو في مجلس اإلدارة 
إضافة أي بند على جدول األعمال.

١١-٢

 المادة )١١(: 
اجتماعات 

المجلس 

 

راجع الفقرة )٤.٥( من هذا 
التقرير

محددة في نظام 
الحوكمة وفي ميثاق 

المجلس للشركات 
والشروط المرجعية 

للجان مجلس اإلدارة، 
وواجبات أمين سر 

المجلس )*(

٣.٢.٢ الشروط المرجعية 
)أمين سر المجلس(

ملتزم   يعين المجلس أمين سر للمجلس 
يتولى تدوين محاضر اجتماعاته 

وقراراته في سجل خاص مرقم 
بصورة مسلسلة وبيان األعضاء 

الحاضرين وأي تحفظات يبدونها 
كما يتولى حفظ جميع محاضر 

اجتماعات المجلس وسجالته 
ودفاتره والتقارير التي ترفع من 

المجلس وإليه، ويجب على 
أمين سر المجلس وتحت إشراف 

الرئيس، تأمين حسن إيصال وتوزيع 
أوراق عمل االجتماع والوثائق 

والمعلومات وجدول األعمال 
والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس 

وبين المجلس وأصحاب المصالح 
األخرين بالشركة بما فيهم 

المساهمين واإلدارة والموظفين.

١٢-١

 المادة )١٢(: 
أمين سر 

المجلس 

ملتزم    على أمين سر المجلس أن يتأكد 
من أن أعضاء المجلس يمكنهم 

الوصول بشكل كامل وسريع إلى 
كل محاضر اجتماعات المجلس 

والمعلومات والوثائق والسجالت  
المتعلقة بالشركة.

١٢-٢

ملتزم    يجب أن يتمكن جيمع أعضاء 
مجلس اإلدارة من االستفادة 

من خدمات أمين سر المجلس 
ومشورته.

١٢-٣

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

مجلس اإلدارة.

١٢-٤

أمين سر مجلس شركة  
بروة هو حامل لشهادة 
جامعية وذو خبرة كبيرة 

في مجال الشركات 
المدرجة

راجع الملحق )١( من هذا 
التقرير

ملتزم   يفضل أن يكون أمين سر المجلس 
عضو في هيئة محاسبين محترفين 
معترف بها أو عضوا في هيئة أمناء 

 )chartered(  سر شركات معتمدة
معترف بها أو محاميًا أو يحمل 

شهادة من جامعة معترف بها، 
أو مايعادلها؛ وأن تكون له خبره 

ثالث سنوات على األقل في تولي 
شؤون شركة عامة مدرجة اسهمها 

في السوق.

١٢-٥
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

تعتمد شركة بروة  
سياسات واضحة تحكم 

العمليات مع األطراف 
ذوي العالقة. كما وقام 

موظفي الشركة بتوقيع 
نموذج إفصاح عن أي 

تضارب للمصالح بينهم 
وبين الشركة

راجع الفقرة )9( من هذا 
التقرير

ملتزم   على الشركة أن تعتمد وتعلن عن 
قواعدها وإجراءاتها العامة والتي 
تتعلق بإبرام الشركة ألية صفقة 

تجارية مع طرف أو أطراف ذي عالقة 
)وهوما يعرف بسياسة الشركة 

العامة فيما يتعلق باألطراف ذات 
العالقة(. وفي جميع األحوال، ال 

يجوز للشركة إبرام أية صفقة تجارية 
مع طرف ذي عالقة إال مع المراعاة 

التامة لسياسة الشركة المتعلقة 
باألطراف ذات العالقة ويجب أن 

تضمن تلك السياسة مبادئ 
الشفافية واإلنصاف واإلفصاح، 
وأن تتطلب الموافقة على أية 

صفقة مع طرف ذي عالقة من قبل 
الجمعية العامة للشركة.

١٣-١

 المادة )١٣(: 
تضارب 

المصالح 
وتعامالت 
األشخاص 
الباطنيين 

راجع الفقرة )9( من هذا  
التقرير

محددة في نظام 
الحوكمة للشركة 

والشروط المرجعية 
للجان مجلس اإلدارة )*(

٣.١١ سياسة تضارب 
المصالح

٣.١٢ سياسة األطراف ذوي 
العالقة

٣.١٢ سياسة األشخاص 
المطلعين

ملتزم   في حال طرح أية مسألة تتعلق 
بتضارب مصالح أو أي صفقة 

تجارية بين الشركة وأحد أعضاء 
مجلس إدارتها أو أي طرف ذي 

عالقة له بأعضاء مجلس اإلدارة، 
خالل اجتماع المجلس، فإنه يجب 

مناقشة الموضوع في غياب 
العضو المعني الذي اليحق له 

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

أال تتضمن شروطا تخالف مصلحة 
الشركة. 

١٣-٢

ال يوجد أي تضارب  
للمصالح

ملتزم   وفي جميع األحوال، يجب اإلفصاح 
عن هذه الصفقات في التقرير 

السنوي للشركة ويجب أن يشار 
إليها بالتحديد في الجمعية العامة 

التي تلي هذه الصفقات التجارية.

١٣-٣

راجع الفقرة )9( من هذا  
التقرير

محددة في نظام 
الحوكمة للشركة 

والشروط المرجعية 
للجان مجلس اإلدارة )*(

٣.١٢ سياسة األشخاص 
المطلعين

ملتزم   يجب اإلفصاح عن تداول أعضاء 
المجلس في أسهم الشركة 

وبأوراقها المالية األخرى ويجب أن 
تعتمد الشركة قواعد وإجراءات 

واضحة تحكم تداول أعضاء مجلس 
اإلدارة والموظفين في أسهم 

الشركة.

١٣-٤
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

محددة في نظام  
الحوكمة وفي ميثاق 

المجلس )*(

٣.١ ميثاق المجلس

ملتزم   يجب أن توفر الشركة ألعضاء 
مجلس اإلدارة كافة المعلومات 

والبيانات والسجالت الخاصة 
بالشركة بما يمكنهم القيام 

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

المجلس ولجانه بجميع الوثائق 
والمعلومات المطلوبة. 

١٤-١

 المادة )١٤(: 
مهمات 

المجلس 
وواجباته األخرى 

مدرجة في نظام  
الحوكمة للشركات 
والشروط المرجعية 

للجان مجلس اإلدارة )*(

ملتزم   على أعضاء مجلس اإلدارة ضمان 
حضور أعضاء لجان التعيينات 

والمكافآت والتدقيق وممثلين 
عن المدققين الخارجيين، اجتماع 

الجمعية العمومية. 

١٤-٢

معتمد البرنامج  
 التعريفي التالي:

برنامج توجيهي /إعدادي 
ألعضاء مجلس اإلدارة 

حول حوكمة الشركات 

ملتزم   على المجلس أن يضع برنامج 
تدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة 

المنضمين حديثا لضمان تمتع 
أعضاء المجلس عند انتخابهم 

بفهم مناسب لسير عمل 
الشركة وعملياتها، وإدراكهم 

لمسؤولياتهم تمام اإلدراك. 

١٤-٣

معتمد البرامج التدريبية  
 التالية:

أفضل الممارسات 
لحوكمة الشركات، 

وسياسات الحوكمة 
التابعة لسوق قطر 

لألوراق المالية وإطار 
عمل الحوكمة الخاص 

بشركة بروة

ملتزم   على أعضاء مجلس اإلدارة اإلدراك 
الجيد ألدوارهم وواجباتهم وأن 
يثقفوا أنفسهم في المسائل 

المالية والتجارية والصناعية وفي 
عمليات الشركة وعملها، ولهذه 

الغاية، يجب على المجلس اعتماد 
أو إتباع دورات تدريبية مناسبة 

ورسمية تهدف إلى تعزيز مهارات 
أعضاء مجلس اإلدارة ومعارفهم. 

١٤-٤

تقوم لجنة التدقيق  
بالتحقق من أي أمور عدم 
التزام بالحوكمة وتقديم 

توصيات إلى المجلس 
بطريقة تسويتها حسب 

ما هو معمول به. كما 
تعمل إدارة االلتزام في 

الشركة بإبقاء المجلس 
واإلدارة على اطالع بآخر 

التطورات في مجال 
الحوكمة

ملتزم   على مجلس اإلدارة أن يبقى 
أعضاءه على الدوام مطلعين 

على التطورات في مجال 
الحوكمة وأفضل الممارسات في 

هذا الخصوص، ويجوز للمجلس 
تفويض ذلك إلى لجنة التدقيق أو 

لجنة الحوكمة أو أي جهة أخرى يراها 
مناسبة. 

١٤-٥

مدرجة في النظام  
األساسي للشركة مادة 

٣٥ منه )*(

ملتزم   أن يتضمن نظام الشركة األساسي 
إجراءات واضحة إلقالة أعضاء 

مجلس اإلدارة في حالة تغيبهم عن 
اجتماعات المجلس.

١٤-٦

قام مجلس اإلدارة بإنشاء  
اللجان التالية، وإعتمد 

ميثاقًا لكل منها: لجنة 
التدقيق، لجنة المكافآت، 

لجنة الترشيح، واللجنة 
التنفيذية 

مراجعة الفقرة )٤.9( من 
هذا التقرير

ملتزم   يقوم مجلس اإلدارة بتقييم مزايا 
إنشاء لجان مخصصة تابعة له 

لإلشراف على سير الوظائف 
المهمة، وعند البدأ في شأن اللجان 

التي سيقع عليها اإلختيار، يأخذ 
مجلس اإلدارة اللجان المذكوره في 

هذا النظام بعين االعتبار.

١٥

 المادة )١٥(: 
لجان مجلس 

اإلدارة
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

المادة ٢٦ من النظام  
األساسي تحكم عملية 

وشروط التعيين والترشيح )*(

ملتزم   يجب أن يتم ترشيح وتعيين أعضاء 
مجلس اإلدارة وفقًا إلجراءات رسمية 

وصارمة وشفافة.

١٦-١

 المادة )١٦(: 
تعيين أعضاء 

مجلس 
اإلدارة - لجنة 

الترشيحات

ال يوجد عدد 
أعضاء مستقلين 

كفاية في 
المجلس إلنشاء 

لجنة ترشيحات 
مؤلفة من أعضاء 

مستقلين.

يوجد عضو واحد 
فقط مستقل في 

المجلس 

قام المجلس بإنشاء 
لجنة ترشيحات، واعتمد 

الميثاق الخاص بها، وحدد 
مهامها وأعضائها

جميع أعضاء اللجنة غير 
مستقلين

مراجعة الفقرة )٤.9 ب( 
من هذا التقرير 

غير  
ملتزم

ينبغي أن يقوم مجلس اإلدارة 
بإنشاء لجنة ترشيحات يرأسها 

عضو مستقل من أعضاء المجلس 
وتتألف من أعضاء مستقلين من 
أعضاء المجلس يقترحون تعيين 

أعضاء المجلس وإعادة ترشيحهم 
لالنتخاب بواسطة الجمعية العامة 

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

أو يترشح(.

١٦-٢

محددة في الشروط  
المرجعية للمجلس - 

مؤهالت األعضاء )*(

ملتزم   يجب أن تأخذ الترشيحات بعين 
االعتبار، من بين أمور أخرى، قدرة 
المرشحين على إعطاء الوقت 

الكافي للقيام بواجباتهم 
كأعضاء في المجلس باإلضافة 

إلى مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم 
ومؤهالتهم المهنية والتقنية 

واألكاديمية وشخصياتهم ويمكن 
أن ترتكز على” المبادئ اإلرشادية 

المناسبة لترشيح أعضاء مجلس 
اإلدارة” المرفقة بهذا النظام والتي 

قد تعدلها الهيئة من وقت ألخر.

١٦-٣

تم إعتماد الشروط  
المرجعية للجنة 

الترشيحات من قبل 
مجلس اإلدارة )*(

ملتزم   يتعين على لجنة الترشيحات عند 
تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها 

بشكل يبين سلطتها ودورها. 

١٦-٤

تقوم لجنة الترشيحات  
بإجراء تقييم ذاتي سنوي 

للمجلس، بحسب اآللية 
المعتمدة في نظام 

الحوكمة للشركة، 
والنماذج المختصة.

ملتزم   كما يجب أن يتضمن دور لجنة 
الترشيحات إجراء تقييم ذاتي 

سنوي ألداء المجلس.

١٦-٥

ال   
ينطبق

على المصارف وغيرها من   
الشركات مراعاة أي شروط أو 

متطلبات تتعلق بترشيح أو انتخاب 
أو تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

صادرة من مصرف قطر المركزي أو 
أية سلطة أخرى.

١٦-٦

 ال يوجد عدد 
أعضاء مستقلين 

كفاية في 
المجلس إلنشاء 

لجنة مكافآت 
مؤلفة من 

أعضاء غالبيتهم 
مستقلين.

يوجد عضو واحد 
فقط مستقل في 

المجلس

تتألف لجنة المكافآت من 
ثالثة أعضاء غير تنفيذيين 

وغير مستقلين

مراجعة الفقرة )٤.9 ج( من 
هذا التقرير

غير  
ملتزم

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

غالبيتهم من المستقلين.

١٧-١

 المادة )١٧(: 
مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة - 
لجنة المكافآت 
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

إعتمد مجلس إدارة  
الشركة ميثاق الشروط 

المرجعية للجنة 
المكافآت )*(

ملتزم   يتعين على لجنة المكافآت عند 
تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها 

بشكل يبين دورها ومسؤولياتها 
األساسية. 

١٧-٢

 المادة )١٧(: 
مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة - 
لجنة المكافآت 

يتضمن ميثاق لجنة  
المكافآت دورها في 

تحديد المكافآت، ويحدد 
نظام الحوكمة في 

الشركة اآللية واإلرشادات 
الموجهة لهذه العملية 

)*(

مراجعة الفقرة )٤.9 ج(  
من هذا التقرير

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

التي يتقاضاها الرئيس وكل أعضاء 
المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.

١٧-٣

تم اإلفصاح في التقرير  
السنوي للعام ٢0١٦

مراجعة الفقرة )٥( من 
هذا التقرير

ملتزم   يجب اإلفصاح عن سياسة ومبادئ 
المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة 

في التقرير السنوي للشركة.

١٧-٤

يتضمن ميثاق لجنة  
المكافآت دورها في 

تحديد المكافآت )*(

مراجعة الفقرة )٤.9 ج(  
من هذا التقرير

ملتزم   يجب أن تأخذ لجنة المكافآت 
بعين االعتبار مسؤوليات ونطاق 

مهام أعضاء المجلس وأعضاء 
اإلدارة التنفيذية العليا وكذلك 
أداء الشركة ويجوز أن تتضمن 

المكافآت قسمًا ثابتًا وقسمًا 
مرتبطًا باألداء، وتجدر اإلشارة إلى 

أن القسم المرتبط باألداء يجب أن 
يرتكز على أداء الشركة على المدى 

الطويل.

١٧-٥

 ال يوجد عدد 
أعضاء مستقلين 

كفاية في 
المجلس إلنشاء 

لجنة تدقيق 
مؤلفة من 

أعضاء غالبيتهم 
مستقلين.

يوجد عضو واحد 
فقط مستقل في 

المجلس

تتألف اللجنة من رئيس 
مستقل، وعضوين غير 

مستقلين

مراجعة الفقرة )٤.9 أ( من 
هذا التقرير

 غير  
ملتزم

على مجلس اإلدارة إنشاء لجنة 
تدقيق تتكون من ثالثة أعضاء على 

األقل، ويجب أن يكون غالبيتهم 
أعضاء مستقلين، ويجب أن 

تتضمن لجنة التدقيق عضواً واحداً 
على األقل يتمتع بخبرة مالية في 

مجال التدقيق، وفي حالة كان 
عدد أعضاء المجلس المستقلين 

المتوفرين غير كاف لتشكيل 
عضوية لجنة التدقيق، يجوز 

للشركة أن تعين أعضاء في اللجنة 
من غير األعضاء المستقلين على 

أن يكون رئيس اللجنة مستقاًل. 

١-١8

 المادة )١8(: 
لجنة التدقيق 

 محددة في الشروط  
المرجعية للمجلس - 

مؤهالت األعضاء )*(

ملتزم   وفي جميع األحوال ال يجوز ألي 
شخص يعمل حاليا أو كان يعمل 

في السابق لدى المدققين 
الخارجيين للشركة خالل السنتين 

الماضيتين، أن يكون عضوا في 
لجنة التدقيق. 

١-٢8

محددة في الشروط  
المرجعية للجان 

المجلس )*(

ملتزم   يجوز للجنة التدقيق أن تستشير 
على نفقة الشركة أي خبير أو 

مستشار مستقل. 

١-٣8
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

اجتمعت لجنة التدقيق  
عدد ٧ اجتماعات خالل 

سنة ٢0١٦ 

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

تدوين محاضر اجتماعاتها. 

١-٤8

 المادة )١8(: 
لجنة التدقيق

لم يكن هناك أي تعارض  
بين التوصيات والقرارات

ملتزم   في حالة حصول أي تعارض بين 
توصيات لجنة التدقيق وقرارات 

مجلس اإلدارة، بما في ذلك، عندما 
يرفض المجلس اتباع توصيات 

اللجنة فيما يتعلق بالمدقق الخارجي، 
يتعين على المجلس أن يضمن تقرير 

الحوكمة، بيانا يفصل بوضوح هذه 
التوصيات والسبب أو األسباب وراء 

قرار مجلس اإلدارة عدم التقيد بها.

١-٥8

 

اعتمد مجلس اإلدارة 
ميثاقًا وشروطًا مرجعية 
للجنة التدقيق متضمنة 

كافة البنود الواردة 
في النظام، كما حدد 

نظام حوكمة الشركات 
لشركة بروة دور وآلية 

تعيين المدققين 
الخارجيين )*(.

مراجعة الفقرة )٤.9 أ( من 
هذا التقرير

ملتزم   يتعين على لجنة التدقيق عند 
تشكيلها، اعتماد ونشر إطار عملها 

بشكل يبين دورها ومسؤولياتها 
األساسية على شكل ميثاق 

للجنة التدقيق، وتتضمن هذه 
المسؤوليات بصورة خاصة ما يلي: 

١-٦8

ملتزم    اعتماد سياسة للتعاقد مع  
المدققين الخارجيين؛ على أن ترفع 
إلى مجلس اإلدارة جميع المسائل 

التي تتطلب برأي اللجنة اتخاذ 
تدابير معينة وإعطاء توصيات حول 

التدابير أو الخطوات الواجب اتخاذها؛ 

أ

ملتزم    اإلشراف على متابعة استقالل 
المدققين الخارجيين وموضعيتهم 

ومناقشتهم حول طبيعة التدقيق 
وفعاليته ونطاقه وفقًا لمعايير 

التدقيق الدولية إلعداد التقارير المالية، 

ب

ملتزم    اإلشراف على دقة وصحة البيانات 
المالية والتقارير السنوية والنصف 

سنوية والربعية، ومراجعة تلك 
البيانات والتقارير؛ وفي هذا الصدد 

التركيز بصورة خاصة على: 

ج

ملتزم    أي تغييرات في السياسات والتطبيقات/ 
الممارسات المتعلقة بالمحاسبة؛ 

١

ملتزم    النواحي الخاضعة ألحكام تقديرية 
بواسطة اإلدارة التنفيذية العليا؛ 

٢

ملتزم    التعديالت األساسية الناتجة عن 
التدقيق؛ 

٣

ملتزم    استمرار الشركة في الوجود 
ومواصلة النشاط بنجاح؛ 

٤

ملتزم    التقيد بمعايير المحاسبة حيث 
تضعها الهيئة؛

٥

ملتزم    التقيد بقواعد اإلدراج في السوق. ٦
ملتزم    التقيد بقواعد اإلفصاح والمتطلبات 

األخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
٧

ملتزم    التنسيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية العليا والمدير المالي في 

الشركة أو الشخص الذي يتولى مهامه، 
واالجتماع بالمدققين الخارجيين مرة 

واحدة في السنة على األقل؛

د
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

اعتمد مجلس اإلدارة 
ميثاقًا وشروطًا مرجعية 
للجنة التدقيق متضمنة 

كافة البنود الواردة 
في النظام، كما حدد 

نظام حوكمة الشركات 
لشركة بروة دور وآلية 

تعيين المدققين 
الخارجيين )*(.

مراجعة الفقرة )٤.9 أ( من 
هذا التقرير

ملتزم دراسة أي مسائل مهمة وغير 
عادية تتضمنها أو سوف تتضمنها 

التقارير المالية والحسابات والبحث 
بدقة بأي مسائل يثيرها المدير 

المالي في الشركة أو الشخص 
الذي يتولى مهامه أو مسؤول 

االمتثال في الشركة أو المدققون 
الخارجيون؛

ه

 المادة )١8(: 
لجنة التدقيق

ملتزم مراجعة أنظمة الرقابة المالية 
والداخلية وإدارة المخاطر؛

و

ملتزم مناقشة نظام الرقابة الداخلي مع 
اإلدارة وضمان أداء اإلدارة واجباتها 

نحو تطوير نظام رقابة داخلي فعال؛ 

ز

ملتزم النظر في نتائج التحقيقات 
األساسية في مسائل الرقابة 

الداخلية الموكلة إليها من مجلس 
اإلدارة أو المنفذة بمبادرة من اللجنة 

وبموافقة المجلس.

ح

ملتزم ضمان التنسيق بين المدققين 
الداخليين والمدقق الخارجي 

وتوفر الموارد الضرورية والتحقق 
من فعالية هيئة الرقابة الداخلية 

واإلشراف عليها؛

ط

ملتزم مراجعة السياسات واإلجراءات 
المالية والمحاسبية للشركة؛

ي

ملتزم مراجعة خطاب تعيين المدقق 
الخارجي وخطة عمله وأي 

استفسارات مهمة يطلبها من 
اإلدارة العليا في الشركة وتتعلق 

بسجالت المحاسبة والحسابات 
المالية أو أنظمة الرقابة وكذلك 

ردود اإلدارة التنفيذية؛ و 

ك

ملتزم تأمين الرد السريع لمجلس اإلدارة 
على االستفسارات والمسائل 

التي تتضمنها رسائل المدققين 
الخارجيين أو تقاريرهم؛ 

ل

يحتوي نظام حوكمة  
الشركات لشركة بروة 

على سياسة اإلبالغ عن 
المخالفات التي تحكم 
هذه العملية وتنضمن 
حماية المبلغ من أي رد 

فعل سلبي أو أي ضرر )*(

ملتزم   وضع قواعد يتمكن من خاللها 
العاملون بالشركة أن يبلغوا بسرية 
شكوكهم حول أي مسائل يحتمل 

أن تثير الريبة في التقارير المالية أو 
الرقابة الداخلية أو حول أي مسائل 

أخرى وضمان وجود الترتيبات 
المناسبة التي تسمح بإجراء تحقيق 
مستقل وعادل حول هذه المسائل 

مع ضمان منح العامل السرية 
والحماية من أي رد فعل سلبي 

أو ضرر، واقتراح تلك القواعد على 
مجلس اإلدارة العتمادها؛ 

م
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

اعتمد مجلس اإلدارة  
ميثاقًا وشروطًا مرجعية 
للجنة التدقيق متضمنة 

كافة البنود الواردة 
في النظام، كما حدد 

نظام حوكمة الشركات 
لشركة بروة دور وآلية 

تعيين المدققين 
الخارجيين )*(. 

مراجعة الفقرة )٤.9 أ( من 
هذا التقرير

ملتزم   اإلشراف على تقيد الشركة بقواعد 
السلوك المهني؛

ن

 المادة )١8(: 
لجنة التدقيق

ملتزم    التأكد من أن قواعد العمل 
المتعلقة بهذه المهام والصالحيات 

كما فوضها بها مجلس اإلدارة 
تطبق بالطريقة المناسبة؛

س

ملتزم    رفع تقرير إلى مجلس اإلدارة حول 
المسائل المنصوص عليها في 

هذه المادة؛

ع

ملتزم    دراسة أي مسائل أخرى يحددها 
مجلس اإلدارة.

ف

اعتمدت الشركة نظام 
رقابة داخلية يضمن دقة 

ومصداقية حسابات 
وسجالت بروة، وسالمة 

تراخيص المعامالت 
وحماية أصول 

المجموعة.  والغرض من 
نظام الرقابة الداخلية 

هو الكشف عن أية 
مخاطر تهدد وضع بروة 

أو اإلمتثال إلى اللوائح 
المنظمة وذلك من أجل 

وضع األمور في نصابها 
 الصحيح.  

وتضم الرقابة الداخلية 
للشركة قسم التدقيق 

الداخلي، وقسم إدارة 
المخاطر، وقسم االلتزام، 

ولجنة التدقيق 

مدرجة في نظام 
الحوكمة للشركات )*(

مراجعة الفقرة )٦( من 
هذا التقرير

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

واإلجراءات  المتعلقة بإدارة المخاطر 
وتطبيق نظام الحوكمة الذي 

تعتمده الشركة و التقيد بالقوانين 
واللوائح ذات الصلة. ويجب أن 

يضع نظام الرقابة الداخلية معايير 
واضحة للمسؤولية والمساءلة في 

اقسام الشركة كلها.

١-١9

 المادة )١9(: 
التقيد باألنظمة 

والرقابة 
الداخلية 

والمدقق 
الداخلي

ملتزم   يجب أن تتضمن عمليات الرقابة 
الداخلية إنشاء وحدات فعالة 

ومستقلة لتقييم وإدارة المخاطر 
فضال عن وحدات للتدقيق المالي 

والتشغيلي الداخلي وذلك 
باإلضافة إلى التدقيق الخارجي، 

كما يجب أن يضمن نظام الرقابة 
الداخلية أن كل تعامالت األطراف 

ذات العالقة تتم وفقًا للضوابط 
الخاصة بها.

١-٢9

ملتزم    يجب أن تكون للشركة وحدة تدقيق 
داخلي تتمتع بدور ومهام محددة 

تحديدا واضحًا، وبصورة خاصة يتعين 
على وحدة التدقيق الداخلي أن: 

١-٣9

ملتزم   تدقق في نظام الرقابة الداخلية 
وتشرف على تطبيقه؛

١

ملتزم    تدار من قبل فريق عمل كفؤ 
ومستقل تشغيليًا ومدرب تدريبًا 

مناسبًا؛ و 

٢

ملتزم   ترفع لمجلس اإلدارة تقاريرها إما 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

من خالل لجنة التدقيق التابعة 
للمجلس، وتكون مسؤولة أمامه؛ و

٣

ملتزم   يكون لها إمكانية الوصول إلى 
كل أنشطة الشركة؛ و

٤
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

 

اعتمدت الشركة نظام 
رقابة داخلية يضمن دقة 

ومصداقية حسابات 
وسجالت بروة، وسالمة 

تراخيص المعامالت 
وحماية أصول 

المجموعة.  والغرض من 
نظام الرقابة الداخلية 

هو الكشف عن أية 
مخاطر تهدد وضع بروة 

أو االمتثال إلى اللوائح 
المنظمة وذلك من أجل 

وضع األمور في نصابها 
 الصحيح.  

وتضم الرقابة الداخلية 
للشركة قسم التدقيق 

الداخلي، وقسم إدارة 
المخاطر، وقسم االلتزام، 

ولجنة التدقيق 

مدرجة في نظام 
الحوكمة للشركات )*(

مراجعة الفقرة )٦( من 
هذا التقرير

ملتزم   تكون مستقلة بما في ذلك عدم 
القيام بالعمل اليومي العادي 

للشركة ويجب تعزيز استقاللها مثال 
من خالل تحديد مكافآت أعضاء 

الوحدة من قبل المجلس مباشرة.

٥

 المادة )١9(: 
التقيد باألنظمة 

والرقابة 
الداخلية 

والمدقق 
الداخلي

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

الداخلي مسؤواًل أمام المجلس.

١-٤9

ملتزم    يتعين على المدقق الداخلي 
أن يعد ويرفع إلى لجنة التدقيق 

ومجلس اإلدارة تقرير تدقيق داخلي 
يتضمن مراجعة وتقييما لنظام 

الرقابة الداخلية في الشركة. ويحدد 
نطاق التقرير باالتفاق بين المجلس 

)بناء على توصية لجنة التدقيق( 
والمدقق الداخلي، على أن يتضمن 

التقرير بصورة خاصة ما يلي:

١-٥9

ملتزم    إجراءات الرقابة واإلشراف على 
الشؤون المالية واالستثمارات وإدارة 

المخاطر.

- 

ملتزم    مقارنة تطور عوامل المخاطر 
في الشركة واألنظمة الموجودة 

لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير 
المتوقعة في السوق.

- 

ملتزم    تقييم أداء المجلس واإلدارة العليا 
في تطبيق نظام الرقابة الداخلية 

بما في ذلك تحديد عدد المرات 
التي أخطر فيها المجلس بمسائل 
رقابية )بما في ذلك إدارة المخاطر( 
والطريقة التي عالج بها المجلس 

هذه المسائل.

- 

ملتزم    اإلخفاق في تطبيق الرقابة الداخلية 
أو مواطن الضعف في تطبيقها 

أو حاالت الطوارئ التي أثرت أو قد 
تؤثر على األداء المالي للشركة، 

و اإلجراء الذي اتبعته الشركة 
في معالجة اإلخفاق في تطبيق 

الرقابة الداخلية )ال سيما المشاكل 
المفصح عنها في التقارير السنوية 

للشركة وبياناتها المالية(.

- 

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

- 

ملتزم    تقيد الشركة بأنظمة الرقابة 
الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.

 

ملتزم    كل المعلومات ذات الصلة التي 
تصف عمليات إدارة المخاطر في 

الشركة.

- 

 تقوم إدارة التدقيق  
الداخلي بإعداد تقارير 

دورية على مدار السنة، 
باإلضافة إلى العديد من 

التقارير الخاصة.

ملتزم   يعد تقرير التدقيق الداخلي كل ثالثة 
شهور.

١-٦9
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

مكتب برايس واتر هاوس  
كوبر )PWC( هو المدقق 

الخارجي للشركة لسنة 
٢0١٦

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

اإلدارة وعلى قرار الجمعية العامة 
للشركة بإجراء تدقيق خارجي 

مستقل سنوي وإجراء مراجعة 
نصف سنوية للبيانات ويهدف 

التدقيق المذكور إلى تزويد مجلس 
اإلدارة والمساهمين بتأكيد 

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

والمعايير الدولية التي تحكم إعداد 
المعلومات المالية وأنها تمثل 

تماما مركز الشركة المالي وأداءها 
من جميع النواحي الجوهرية.

٢-١0

 المادة )٢0(: 
 مراقب 

الحسابات 
)المدقق 

الخارجي( 

المدقق الخارجي مستقل  
تماما عن الشركة

ملتزم   يتعين على المدققين الخارجيين 
التقيد بأفضل المعايير المهنية، 

وال يجوز للشركة أن تتعاقد معهم 
لتقديم أي استشارة أو خدمات غير 

إجراء التدقيق المالي للشركة، 
ويجب أن يكون المدققون 

الخارجيون مستقلين تمامأ عن 
الشركة ومجلس إدارتها ويجب أال 

يكون لديهم إطالقًا أي تضارب في 
المصالح في عالقاتهم بالشركة.

٢-٢0

يحضر المدقق الخارجي  
اجتماعات الجمعية 

باستمرار

ملتزم   يتعين على المدققين الخارجيين 
للشركة حضور الجمعية العامة 

العادية للشركة حيث يقدمون 
تقريرهم السنوي والرد على 

االستفسارات.

٢-٣0

 مراجعة الفقرة )8( من  
هذا التقرير

ملتزم    يكون المدققون الخارجيون 
مسؤولين أمام المساهمين 

ويدينون للشركة بواجب بذل 
العناية المهنية المطلوبة عند 

القيام بالتدقيق كما يتوجب 
على المدققين الخارجيين إبالغ 

الهيئة وأي هيئات رقابية أخرى في 
حال عدم اتخاذ المجلس اإلجراء 

المناسب فيما يتعلق بالمسائل 
المثيرة للشبهة التي أثارها 

المدققون أو حددوها.

٢-٤0

تمت الموافقة على  
تعين برايس واتر هاوس 

كوبر لعام ٢0١٦، ولم 
تتجاوز مدة تعيينه 

الخمس سنوات  

ملتزم   يتعين على جميع الشركات 
المدرجة أسهمها في السوق تغيير 

مدققيها الخارجيين كل خمس 
سنوات كحد أقصى.

٢-٥0
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تبرير عدم االلتزام تطبيقات الحوكمة
ال 

ينطبق
عدم 

االلتزام االلتزام رقم البند رقم المادة 

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

ونبذة من السيرة الذاتية 
لكل منهم، باإلضافة إلى 

الئحة بلجان المجلس 
وأعضائها.

ملتزم   على الشركة التقيد بجميع 
متطلبات اإلفصاح بما في ذلك 
تقديم التقارير المالية واإلفصاح 

عن عدد أسهم أعضاء مجلس 
اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين 

وكبار المساهمين أو المساهمين 
المسيطرين، كما يتعين على 

الشركة اإلفصاح عن معلومات 
تتعلق بأعضاء مجلس إدارتها بما 

في ذلك السيرة الذاتية لكل واحد 
منهم تبين مستواه التعليمي 

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

المشكلة من قبل المجلس وفقًا 
للمادة )٥.٣( مع تبيان تشكيلها.

٢١-١

 المادة )٢١(: 
اإلفصاح

ملتزم     على المجلس أن يتأكد أن جميع 
عمليات اإلفصاح التي تقوم بها 

الشركة تتيح معلومات دقيقة 
وصحيحة وغير مضللة.

٢١-٢

يقوم المدقق الخارجي  
للشركة )PWC( بإصدار 

التقارير المالية وفق 
معايير المحاسبة الدولية

ملتزم   يجب أن تكون التقارير المالية 
للشركة مطابقة لمعايير المحاسبة 

 ISAو IFRS/IAS والتدقيق الدولية
ومتطلباتها، ويجب أن يتضمن تقرير 

المدققين الخارجيين إشارة صريحة 
عما إذا كانوا قد حصلوا على كل 

المعلومات الضرورية، ويجب 
أن يذكر هذا التقرير ما إذا كانت 

 IFRS/IAS الشركة تتقيد بمعايير
وما إذا كان التدقيق قد أجري وفقًا 

.ISA لمعايير التدقيق الدولية

٢١-٣

يتم نشر التقارير المالية  
على موقع الشركة 

وإرسالها لبورصة قطر، 
وتوزع نسخة مطبوعة 

منها على المساهمين 
في الجمعية العمومية

ملتزم   يجب توزيع التقارير المالية المدققة 
للشركة على جميع المساهمين.

٢١-٤

يتمتع مساهمي شركة  
بروة بجميع الحقوق 

الممنوحة لهم، وقد 
تم تحديدها في دليل 

سياسات الحوكمة  
للشركة )*( ، كما يضمن 

النظام األساسي 
للشركة في البند ٤٦ 

حماية المساهمين 
وحقوقهم )*(

مراجعة الفقرة )١١( من 
هذا التقرير

ملتزم   يتمتع المساهمون بجميع الحقوق 
الممنوحة لهم بموجب القوانين 

واللوائح ذات الصلة بما فيها هذا 
النظام ونظام الشركة األساسي، 
ويتعين على المجلس أن يضمن 

احترام حقوق المساهمين بما 
يحقق العدالة والمساواة.

٢٢

المادة )٢٢(: 

الحقوق العامة 
للمساهمين 

وعناصر 
الملكية 

االساسية
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يتم اإلحتفاظ وتحديث  
سجل المساهمين 

لدى قسم شؤون 
المساهمين في 

الشركة. 

كما أودعت شركة بروة 
سجل المساهمين 

لدى شركة قطر لإليداع 
المركزي لألوراق المالية 

ملتزم   يتعين على الشركة أن تحتفظ 
بسجالت صحيحة ودقيقة وحديثة 

توضح ملكية األسهم.

٢٣-١

 المادة )٢٣(: 
سجالت 

الملكية 

يمكن ألي من مساهمي  
شركة بروة اإلطالع على 

سجل المساهمين وذلك 
عبر األتصال بشؤون 

المساهمين في الشركة 
أثناء أوقات الدوام 

الرسمي

ملتزم   يحق للمساهم االطالع على سجل 
المساهمين في الشركة والوصول 

إليه مجانا خالل ساعات العمل 
الرسمية للشركة أو وفقًا لما هو 

محدد في إجراءات الحصول على 
المعلومات التي تضعها الشركة. 

٢٣-٢

يمكن ألي من مساهمي  
شركة بروة الحصول 

على هذه المستندات 
وذلك عبر األتصال 

بشؤون المساهمين 
في الشركة أثناء أوقات 

الدوام الرسمي

ملتزم   يحق للمساهم الحصول على 
نسخة من المستندات التالية: 

سجل أعضاء مجلس اإلدارة، والعقد 
التأسيسي للشركة ونظامها 

األساسي والمستندات التي ترتب 
امتيازات أو حقوق على أصول 

الشركة وعقود األطراف ذات 
العالقة وأي مستند آخر تنص عليه 
الهيئة من وقت آلخر وذلك مقابل 

دفع الرسم الذي تحدده الهيئة.

٢٣-٣

يضمن النظام  
األساسي )المادة ١0( 

)*( حق المساهمين 

في الحصول على 
المعلومات والمستندات 

المطلوبة، وكذلك 
تضمن دليل حوكمة 

الشركات لشركة بروة 
حق المساهمين في 

الوصول إلى معلومات 
محددة، وفًقا لقانون 

حوكمة الشركات لهيئة 
قطر لألسواق المالية، 

المادة ۲۳.

ملتزم   على الشركة أن تضمن عقدها 
التأسيسي ونظامها األساسي 

إجراءات الحصول على المعلومات 
بشكل يحفظ حق المساهمين 

في الحصول على وثائق الشركة 
والمعلومات المتعلقة بها في 

الوقت المناسب وبشكل منتظم. 
ويجب أن تكون إجراءات الحصول 

على المعلومات واضحة ومفصلة 
على ان تتضمن:

٢٤-١

 المادة )٢٤(: 
الحصول على 

المعلومات 

ملتزم    معلومات الشركة التي يمكن 
الحصول عليها بما فيها نوع 

المعلومات التي يتاح الحصول 
عليها بصورة مستمرة للمساهمين 
األفراد أو للمساهمين الذين يمثلون 

نسبة مئوية دينًا من رأس مال 
الشركة؛ و 

١

ملتزم    اإلجراء الواضح والصريح للحصول 
على هذه المعلومات.

٢

تقوم شركة بروة  
العقارية بنشر جميع 

اإلفصاحات المطلوبة 
عن طريق الموقع 

اإللكتروني

ملتزم   على الشركة أن يكون لها 
موقع إلكتروني تنشر فيه جميع 

اإلفصاحات والمعلومات ذات 
الصلة والمعلومات العامة، 

وتتضمن هذه المعلومات كافة 
المعلومات التي يجب اإلعالن عنها 

بموجب أي قوانين ولوائح ذات 
صلة.

٢٤-٢
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حق المساهمين في  
الدعوة الى عقد اجتماع 

الجميعية منصوص 
عليه في قانون حوكمة 

الشركات ومنصوص 
عليه أيضًا في النظام 

األساسي للشركة البند 
٤٥ و٥٣

ملتزم   يجب أن يتضمن العقد التأسيسي 
للشركة ونظامها األساسي 

أحكاما تضمن حق المساهمين 
الفعلي في الدعوة إلى جمعية 
عامة وعقدها في وقت مناسب؛ 

وحق إدراج بنود على جدول األعمال 
ومناقشة البنود المدرجة على 

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

المطروحة.

٢٥

 المادة )٢٥(: 
حقوق 

المساهمين 
فيما يتقلق 

بجمعيات 
المساهمين

مدرج في النظام  
األساسي للشركة البند 

٤٦، ونظام حوكمة 
الشركات لشركة بروة )*(

ملتزم   يكون لكل األسهم من الفئة ذاتها 
الحقوق عينها المتعلقة بها.

٢٦-١  المادة )٢٦(: 
المعاملة 
المنصفة 

للمساهمين 
وممارسة حق 

التصويت 
مدرج في النظام األساسي  

للشركة البند ٤٦ )*(
ملتزم   التصويت بالوكالة مسموح به 

وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
٢٦-٢

قامت شركة بروة 
العقارية بتضمين 
نظامها األساسي 

المعدل أحكامًا تضمن 
إعطاء هذه المعلومات 

للمساهمين

يجب أن يتضمن عقد الشركة  ملتزم 
التأسيسي ونظامها األساسي 

أحكاما تضمن إعطاء المساهمين 
معلومات عن المرشحين إلى 

عضوية مجلس اإلدارة قبل 
االنتخابات، بما في ذلك وصف 

مهارات المرشحين المهنية والتقنية 
وخبراتهم ومؤهالتهم األخرى.

٢٧-١

 المادة )٢٧(: 
حقوق 

المساهمين 
فيما يتعلق 

بانتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة 

 يتم اإلنتخاب بحسب 
اإلجراءات والتوصيات 

الصادرة عن هيئة 
قطر لألسواق المالية، 

وبطريقة التصويت 
التراكمي

يجب أن يكون للمساهمين الحق  ملتزم 
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن 

طريق التصويت التراكمي.

٢٧-٢

يضمن دليل سياسات  
حوكمة الشركات 

لشركة بروة تقديم 
مجلس اإلدارة لسياسة 

توزيع األرباح أمام 
الجمعية العامة )*(

ملتزم   على مجلس اإلدارة أن يقدم إلى 
الجمعية العامة سياسة واضحة 

تحكم توزيع األرباح، ويجب أن 
يتضمن هذا التقديم شرحا عن هذه 
السياسة انطالقا من خدمة مصلحة 

الشركة والمساهمين على حد 
سواء.

٢8
 المادة )٢8(: 

حقوق 
المساهمين 

فيما يتعلق 
بتوزيع االرباح 

تم اإلفصاح عن ذلك في  
النقطة رقم ١٢ )األسهم 

ورأس المال( من هذا 
التقرير

ملتزم   يجب اإلفصاح عن هيكل رأس 
المال، ويتعين على الشركات 

تحديد نوع اتفاقات المساهمين 
التي يجب اإلفصاح عنها. 

٢-١9

 المادة )٢9(: 
هيكل رأس 

المال وحقوق 
المساهمين 

والصفقات 
الكبرى

 تم تضمين هذه 
المتطلبات في 

نظام حوكمة 
الشركة الذي 

يحكم تعامالتها 
في هذا الخصوص

ستقوم شركة 
بروة بااللتزام بهذه 

المتطلبات

 منصوص عليها فقط 
في نظام حوكمة 

الشركة  )*(

غير  
ملتزم

ينبغي أن تقوم الشركات على 
تضمين عقدها التأسيسي و/أو 

نظامها األساسي أحكامًا لحماية 
مساهمي األقلية في حال الموافقة 
على صفقات كبيرة كان مساهمي 

األقلية قد صوتوا ضدها.

٢-٢9
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قامت شركة بروة  
العقارية بتضمين 
نظامها األساسي 

المعدل أحكامًا تضمن 
ممارسة حقوق المساواة 
في بيع األسهم، في حال 

حدوث تغيير في ملكية 
رأسمال الشركة يتخطى 

نسبة الــ ٥0%

ملتزم  ينبغي أن تدرج الشركات في 
تضمين عقدها التأسيسي و/

أو نظامها األساسي آلية تضمن 
إطالق عرض بيع للجمهور أو تضمن 

ممارسة حقوق المساواة في بيع 
األسهم، في حال حدوث تغيير في 

ملكية رأسمال الشركة يتخطى 
نسبة مئوية محددة )السقف(، 

ويجب أن تأخذ بعين اإلعتبار لدى 
تحديدها سقف األسهم التي 

يملكها طرف ثالث ولكنها تحت 
سيطرة المساهم المفصح، بما 

فيها األسهم المعنية باتفاقات 
مساهمين والتي يجب أيضا 

اإلفصاح عنها.

٢-٣9

 المادة )٢9(: 
هيكل رأس 

المال وحقوق 
المساهمين 

والصفقات 
الكبرى

تضمن شركة بروة احترام  
حقوق أصحاب المصالح، 

وتم التأكيد على ذلك 
في النظام األساسي 

للشركة ودليل سياسة 
الحوكمة 

ملتزم   يجب على الشركة احترام حقوق 
أصحاب المصالح، وفي الحاالت 

التي يشارك فيها أصحاب المصالح 
في الحوكمة، يجب أن يتمكنوا من 

الحصول على معلومات موثوق 
بها وكافية وذات صلة وذلك في 

الوقت المناسب وبشكل منتظم.

٣-١0

 المادة )٣0(: 
حقوق أصحاب 

المصالح 
اآلخرين

تضمن شركة بروة العدل  
والمساواة في التعامل 
مع الموظفين، وقد تم 

التأكيد على ذلك في 
ميثاق الشرف المهني 

المعتمد من مجلس إدارة 
شركة بروة

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

على أساس العرق أو الجنس أو 
الدين. 

٣-٢0

تتضمن لوائح الموارد  
البشرية في شركة بروة 

على سياسات خاصة 
بالمكافآت لموظفي 

الشركة

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

يخدم مصلحة الشركة، ويجب أن 
تأخذ هذه السياسة بعين االعتبار 

أداء الشركة على المدى الطويل. 

٣-٣0

تم اعتماد سياسة اإلبالغ  
عن المخالفات وحماية 

المبلغ في دليل حوكمة 
الشركات لشركة بروة  

ملتزم   على المجلس اعتماد آلية تسمح 
للعاملين في الشركة إبالغ 

المجلس بالتصرفات المثيرة للريبة 
في الشركة عندما تكون هذه 

التصرفات غير قويمة أو غير قانونية 
أو مضرة بالشركة، وعلى المجلس 
أن يضمن للعامل الذي يتوجه إلى 

المجلس السرية والحماية من أي 
أذى أو ردة فعل سلبية من موظفين 

آخرين أو من رؤسائه.

٣-٤0

تلتزم بروة بجميع أحكام  
هذه المادة من دون أي 

استثناء

ملتزم   على الشركات االلتزام التام بأحكام 
هذه المادة، فهي مستثناة من مبدأ 

التقيد أو تعليل عدم التقيد. 

٣-٥0

تقوم شركة بروة بإعداد  
تقرير الحوكمة بشكل 

سنوي، يتم توقيعه من 
رئيس المجلس، ويوزع 

على المساهمين

ملتزم    يتعين على المجلس إعداد تقرير 
سنوي يوقعه الرئيس. 

٣١-١

 المادة )٣١(: 
تقرير الحوكمة  
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تقوم شركة بروة بإرسال  
نسخة من تقرير الحوكمة 

السنوي إلى الهيئة، 
كما يتم إرفاقه بالتقرير 
السنوي وتوزيعه على 

المساهمين ونشره 
على الموقع االلكتروني 

للشركة

ملتزم   يجب رفع تقرير الحوكمة إلى الهيئة 
سنويًا وفي أي وقت تطلبه الهيئة، 

ويكون مرفق بالتقرير السنوي 
الذي تعده الشركة التزامًا بواجب 

اإلفصاح الدوري.

٣١-٢

 المادة )٣١(: 
تقرير الحوكمة  

يتضمن جدول أعمال  
الجمعية العامة العادية 

للشركة بند مناقشة تقرير 
الحوكمة، ويتم توزيع 

نسخة منه للمساهمين

ملتزم   يجب تضمين بند تقرير الحوكمة 
بجدول أعمال الجمعية العامة 

العادية للشركة وتوزيع نسخة منه 
للمساهمين خالل االجتماع. 

٣١-٣

يتضمن تقرير الحوكمة  
كل المتطلبات الواردة 

في هذه المادة، ويمكن 
مراجعتها في هذا التقرير 

عن العام ٢0١٦.

ويجب أن يتضمن تقرير الحوكمة    
كل المعلومات المتعلقة بتطبيق 

أحكام هذا النظام، وعلى سبيل 
المثال ال الحصر: 

٣١-٤

ملتزم    اإلجراءات التي اتبعتها الشركة 
بهذا الخصوص؛ 

١

ال يوجد أية مخالفات  ملتزم   اإلفصاح عن أي مخالفات ارتكبت 
خالل السنة المالية وبيان أسبابها 
وطريقة معالجتها وسبل تفاديها 

في المستقبل؛ 

٢

مراجعة الفقرة )٤.٢(:  
 أعضاء مجلس اإلدارة
والفقرة )٥(: سياسة 

المكافآت

ملتزم   اإلفصاح عن األعضاء الذين يتألف 
منهم مجلس اإلدارة ولجانه 

ومسؤولياتهم ونشاطاتهم خالل 
السنة، وفقا لفئات هؤالء األعضاء 

وصالحياتهم، فضاًل عن طريقة 
تحديد مكافآت أعضاء المجلس 

واإلدارة التنفيذية العليا في 
الشركة. 

٣

مراجعة الفقرة )٦(: نظام  
الرقابة الداخلية

ملتزم   اإلفصاح عن إجراءات الرقابة 
الداخلية بما في ذلك اإلشراف على 

الشؤون المالية واالستثمارات 
وإدارة المخاطر.

٤

مراجعة الفقرة )٦(: نظام  
 الرقابة الداخلية

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

ومناقشة األنظمة المعتمدة 
لمواجهة التغييرات الجذرية أو غير 

المتوقعة في السوق.

٥

ملتزم    اإلفصاح عن تقييم أداء المجلس 
واإلدارة العليا في تطبيق نظام 

الرقابة الداخلية بما في ذلك 
تحديد عدد المرات التي أخطر فيها 

المجلس بمسائل رقابية )بما في 
ذلك إدارة المخاطر( والطريقة التي 

عالج بها المجلس هذه المسائل.

٦
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وفقًا لسياسات شركة  
بروة وإطار الحوكمة 

المعمول به

ملتزم   اإلفصاح عن اإلخالل في تطبيق 
الرقابة الداخلية كليا أو جزئيا أو 

مواطن الضعف في تطبيقها أو 
اإلفصاح عن حاالت الطوارئ التي 

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

تطبيق الرقابة الداخلية )ال سيما 
المشاكل المفصح عنها في 

التقارير السنوية للشركة وبياناتها 
المالية(.

٧

 المادة )٣١(: 
مراجعة الفقرة )٧(:  تقرير الحوكمة  

االلتزام
ملتزم   اإلفصاح عن تقيد الشركة بالقواعد 

والشروط التي تحكم اإلفصاح 
واإلدارج في السوق.

8

مراجعة الفقرة )٦(: نظام  
الرقابة الداخلي

ملتزم   اإلفصاح عن تقيد الشركة بأنظمة 
الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر 

وإدارتها.

9

مراجعة الفقرة )٦(: نظام  
 الرقابة الداخلي

ملتزم   كل المعلومات ذات الصلة التي 
تصف عمليات إدارة المخاطر 

وإجراءات الرقابة الداخلية في 
الشركة.

١0

 )*(: يمكن الحصول على المعلومات والمستندات التالية من على الموقع اإللكتروني للشركة عبر الرابط التالي:
www.barwa.com.qa
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ميثاق مجلس اإلدارة لشركة بروة العقارية  .2  

الشروط المرجعية للجان المجلس  .3  

سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة  .4  

تقارير الحوكمة لشركة بروة لعام 2016 والسنوات السابقة  .5  

البيانات المالية لشركة بروة لعام 2016 والسنوات السابقة  .6  
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الملحق األول:
 الِسيَْر الشخصيّة ألعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ صالح بن غانم العلي 
رئيس مجلس اإلدارة.

ُعّيــن ســعادة الســيد صــالح بــن غانــم بــن ناصــر العلــي وزيــراً للثقافــة والرياضــة بتاريــخ 2016/01/27 بعــد فتــرة تجــاوزت العاميــن قضاهــا وزيــراً للشــباب 
والرياضــة.  وقــد شــغل ســعادته عــدداً مــن المناصــب العامــة إذ تقلــد رئاســة ديــوان المحاســبة فــي الفترة مــا بين عامــي 2006 -2011، ســاهم خاللها  
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 2007 -2011. وفــي عــام 2008 تــم تكليفــه برئاســة اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة حيــث ســاهم فــي 
وضــع رؤيــة اليــوم الوطنــي التــي تدعــو إلــى تعزيــز الــوالء والتكاتــف واالعتــزاز بالهويــة الوطنيــة القطريــة. عمــل مستشــاراً فــي مكتــب ســمو 
ولــي العهــد مــا بيــن عامــي 2011 -2013، كمــا تــم تعيينــه مديــراً عامــًا لمؤسســة الشــيخ جاســم بــن محمــد بــن ثانــي للرعايــة االجتماعيــة، وهــي 
مؤسســة خاصــة ذات نفــع عــام أسســها صاحــب الســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي. أســهم ســعادته فــي إطــالق قنــاة الريــان 
الفضائيــة فــي عــام 2012 بغيــة تأســيس إعــالم مســتنير يســاند نهضــة قطــر ويراعــي خصوصيــة هويتهــا الوطنيــة وتنميتهــا المســتدامة. شــارك 

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 1992 مــن جامعــة الباســفيك 
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

السيد/ محمد عبدالعزيز آل سعد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

بــدأ الســيد محمــد آل ســعد مســيرته المهنيــة فــي عــدد مــن وظائــف القطــاع العــام. وانتقــل  فــي العــام 2004 إلــى القطــاع الخــاص لقيــادة 
البرنامــج االســتثماري للشــركة القطريــة لالســتثمار العقــاري )العقاريــة(. وفــي أواخــر العــام 2006 تولــى آل ســعد منصــب الرئيــس التنفيــذي 
للمســتثمر األول، شــركة االســتثمار الرائــدة فــي قطــر. تولــى آل ســعد إطــالق بنــك بــروة فــي 2009 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 على درجة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أتــش اي ســي باريس.

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

ــاء  ــد أعض ــًا أح ــو أيض ــام 2010 ، وه ــذ ع ــدودة من ــغيل المح ــاز للتش ــر غ ــذي لقط ــس التنفي ــب الرئي ــي منص ــة آل ثان ــن خليف ــد ب ــيخ خال ــغل الش يش
مجلــس إدارتهــا ونائــب رئيــس مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة مصفــاة راس لفــان المحــدودة، ويشــغل كذلــك منصــب رئيــس مجلــس 
إدارة الخليــج الدوليــة للخدمــات ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة مالحــة، كمــا ُعّيــن مؤخــراً رئيســًا لمجلــس إدارة شــركة الديــار القطريــة.

يحمل الشيخ خالد بن خليفة درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة باسيفيك لوثيران في واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية.

سعادة السيد / عيسى محمد المهندي
عضو مجلس اإلدارة

شــغل ســعادة الســيد عيســى بــن محمــد المهنــدي منصــب رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة فــي دولــة قطــر وشــهد قطــاع الســياحة تطــوراً 
ملحوظــًا  بعــد إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر قطــاع الســياحة والبرامــج التطويريــة المصاحبــة. وقبــل توليــه هــذا المنصــب فــي مايــو 
2012، شــغل الســيد عيســى المهنــدي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مشــيرب العقاريــة التــي ســاهم فــي تأسيســها. وحصــل علــى لقــب 
ــز الشــرق األوســط للشــخصيات التنفيذيــة »التــي يمنحهــا معهــد جائــزة الشــرق األوســط للتميــز.  “أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام 2010 “ مــن جوائ
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 
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ــر مشــاريع اســتراتيجية عــدة فــي  ــر لمشــاريع العمليــات مســاهمًا فــي إطــالق وتطوي ــر مشــاريع البنيــة التحتيــة للشــركة، ومدي ــا، ومدي فــي أوروب
مجــال الغــاز الطبيعــي. كمــا يتولــى ســعادة الســيد عيســى المهنــدي مهمــة رئيــس مجلــس إدارة نــادي الســباق والفروســية المســؤولة، 
وهــو عضــو أيضــًا فــي مجلــس إدارة مؤسســة الدوحــة لألفــالم، وشــركة الخطــوط الجويــة القطريــة، كمــا كان عضــواً فــي مجلــس األمنــاء فــي 

اكاديميــة قطــر الخــور- مؤسســة قطــر.

ــة  ــد ام فــي كنغســفيل فــي والي ــه أن يحمــل ســعادة الســيد عيســى المهنــدي شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة تكســاس إي
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.

السيّد/ خالد محمد السيد
عضو مجلس اإلدارة

يملــك الســيد خالــد محمــد إبراهيــم الســيد خبــرة واســعة فــي مجــال سلســلة اإلمــدادات وإدارة المشــاريع. وهــو يشــغل حاليــًا منصــب الرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة الديــار القطريــة، وقبلهــا شــغل الســيد خالــد الســيد عــدداً مــن المناصــب القياديــة الرفيعــة فــي شــركات عالميــة فــي 
دولتــي قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة، فضــاًل عــن توليــه مناصــب رياديــة فــي كل مــن شــركة أوكســيدنتال العالميــة للبتــرول والغــاز وشــركة 
شــل الدوليــة للتنقيــب واإلنتــاج. يحمــل الســيد خالــد الســيد درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

السيد / محمد إبراهيم السليطي
عضو مجلس اإلدارة

الســيد محمــد إبراهيــم الســليطي هــو عضــو مجلــس إدارة شــركة الميــرة وشــركة بيمــة للتأميــن. وشــغل الســيد محمــد عضويــة مجلــس اإلدارة 
فــي كل مــن الشــركة القطريــة للنقــل البحــري وبنــك بــروة وشــركة حالــول للخدمــات البحريــة واألولــى لإلجــارة، وهــو عضــو ســابق فــي لجنــة 
ســوق الدوحــة لــألوراق الماليــة، كمــا كان عضــواً فــي مجلــس المديريــن فــي مجموعــة االســتثمارات الخليجيــة. وشــغل كذلــك منصــب نائــب 
الرئيــس التنفيــذي للماليــة واالســتثمار فــي شــركة المالحــة القطريــة لمــدة تزيــد عــن 15 ســنة حتــى عــام 2015. يحمــل الســيد محمــد إبراهيــم 

الســليطي بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة روجــر ويليامــز األمريكيــة عــام 1988.

السيد/ ناصر علي غصاب علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة

يعمــل الســيد ناصــر علــي الهاجــري فــي منصــب مديــر الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي المكتــب الخــاص بســمو األميــر الوالد. والســيد ناصــر الهاجري 
حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال تخصــص مصــارف بتقديــر امتيــاز 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 / فهد احمد الكواري
أمين سر مجلس اإلدارة

حاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم عــام 1996 مــن جامعــة قطــر، وتنقــل للعمــل فــي عــدة مواقــع فــي بــروة منهــا مســاعد أميــن الســر بمجلــس 
ــه  ــا عمــل قبــل التحاق ــر مشــاريع العمليــات، كم ــًا وظيفــة مدي ــغل أيض ــكات فــي الشــركة، وش ــر إدارة الممتل ــك مهــام مدي اإلدارة، وتولــى كذل
ببــروة فــي هيئــة األشــغال العامــة وتولــى فيهــا عــدة وظائــف، كمــا عمــل الســيد/ فهــد الكــواري بــوزارة الشــؤون البلديــة والزراعــة فــي شــؤون 

الصــرف الصحــي، وأيضــًا التحــق بالعمــل فــي العالقــات العامــة بــإدارة الموانــئ التابعــة لــوزارة المواصــالت والنقــل.
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