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بــن  غانــم  بــن  صــالح  الســيد  ســعادة  ُعّيــن 
للثقافــة والرياضــة بتاريــخ  ناصــر العلــي وزيــراً 
العاميــن  تجــاوزت  فتــرة  بعــد   ٢٠١٦/٠١/٢٧
قضاهــا وزيــراً للشــباب والرياضــة.  وقــد شــغل 
إذ  العامــة  المناصــب  مــن  عــدداً  ســعادته 
الفتــرة  فــي  المحاســبة  ديــوان  رئاســة  تقلــد 
خاللهــا   ســاهم   ،٢٠١١-  ٢٠٠٦ عامــي  بيــن  مــا 
لديــوان  االســتراتيجية  الخطــة  وضــع  فــي 
تهــدف  رؤيــة  اعتمــدت  التــي  المحاســبة 
التنميــة  تحقيــق  فــي  الدولــة  مســاعدة  إلــى 
ــز مبــدأ  المســتدامة للمجتمــع القطــري وتعزي
مــن  بعــدد  ســعادته  ُكلــف  كمــا  المســاءلة. 
اللجنــة  رئاســة  منهــا  العامــة  المســؤوليات 
الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية فــي الفتــرة مــا 
تــم   ٢٠٠٨ عــام  وفــي   .٢٠١١-  ٢٠٠٧ عامــي  بيــن 
تكليفــه برئاســة اللجنــة المنظمــة الحتفــاالت 
فــي  ســاهم  حيــث  للدولــة  الوطنــي  اليــوم 
وضــع رؤيــة اليــوم الوطنــي التــي تدعــو إلــى 
بالهويــة  واالعتــزاز  والتكاتــف  الــوالء  تعزيــز 
فــي  مستشــاراً  عمــل  القطريــة.  الوطنيــة 

عامــي  بيــن  مــا  العهــد  ولــي  ســمو  مكتــب 
عامــًا  مديــراً  تعيينــه  تــم  كمــا   ،٢٠١٣-  ٢٠١١
بــن  محمــد  بــن  جاســم  الشــيخ  لمؤسســة 
مؤسســة  وهــي  االجتماعيــة،  للرعايــة  ثانــي 
صاحــب  أسســها  عــام  نفــع  ذات  خاصــة 
الســمو ا�ميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة 
قنــاة  إطــالق  فــي  ســعادته  أســهم  ثانــي.  آل 
الريــان الفضائيــة فــي عــام ٢٠١٢ بغية تأســيس 
ويراعــي  قطــر  نهضــة  يســاند  مســتنير  إعــالم 
وتنميتهــا  الوطنيــة  هويتهــا  خصوصيــة 
العديــد  فــي  ســعادته  شــارك  المســتدامة. 
مــن المؤتمــرات والنــدوات، كمــا قــدم العديــد 
مــن المحاضــرات والعــروض التقديميــة فــي 

والتحفيــز. ا�بــداع  مجــال 
بــن  غانــم  بــن  صــالح  الســيد  ســعادة  يحمــل 
فــي  البكالوريــوس  شــهادة  العلــي  ناصــر 
علــوم ا�دارة الهندســية عــام ١٩٩٢ مــن جامعة 
الباســفيك فــي الواليــات المتحــدة ا�مريكيــة. 

سعادة السيد صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس ا�دارة
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محمد عبدالعزيز آل سعد
نائب رئيس مجلس ا�دارة

بــدأ الســيد محمــد آل ســعد مســيرته المهنيــة 
فــي عــدد مــن وظائف القطــاع العــام. وانتقل  
فــي العــام 2004 إلــى القطــاع الخــاص لقيــادة 
القطريــة  للشــركة  االســتثماري  البرنامــج 
أواخــر  وفــي  (العقاريــة).  العقــاري  لالســتثمار 
العــام 2006 تولــى آل ســعد منصــب الرئيــس 
التنفيــذي للمســتثمر ا�ول، شــركة االســتثمار 
الرائــدة فــي قطــر. تولــى آل ســعد إطــالق بنــك 
بــروة فــي 2009 بنجــاح، ثــم شــغل منصــب نائب 
رئيــس مجلــس إدارة البنــك. يتولــى آل ســعد 
حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس ا�دارة التنفيــذي 
لشــركة مــاس القابضــة، وعضــو مجلــس إدارة 
شــركة وقــود، ورئيــس مجلــس ا�دارة لشــركة 
كيــو كــون (خدمــات النفــط والغــاز) ورئيــس 
مجلــس إدارة شــركة ناتيــف النــد انفســتمينت، 
تــو  تربــل  إيجنســي  إدارة  مجلــس  ورئيــس 

ــة وإعــالن). (دعاي

شــهادة  ســعد  آل  محمــد  الســيد  يحمــل 
بكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن 
جامعــة كولــورادو فــي بولــدر، وحاصــل علــى 
مــن  ا�عمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة 

باريــس. ســي  اي  أتــش  جامعــة 
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ثانــي  آل  خليفــة  بــن  خالــد  الشــيخ  يشــغل 
غــاز  لقطــر  التنفيــذي  الرئيــس  منصــب 
وهــو   ،  2010 عــام  منــذ  المحــدودة  للتشــغيل 
ونائــب  إدارتهــا  مجلــس  أعضــاء  أحــد  أيضــًا 
التنفيــذي  والرئيــس  إدارة  مجلــس  رئيــس 
المحــدودة،  لفــان  راس  مصفــاة  لشــركة 
مجلــس  رئيــس  منصــب  كذلــك  ويشــغل 
إدارة الخليــج الدوليــة للخدمــات ونائــب رئيــس 
مجلــس ا�دارة فــي شــركة مالحــة، كمــا ُعّيــن 
الديــار  شــركة  إدارة  لمجلــس  رئيســًا  مؤخــراً 

يــة. القطر
درجــة  خليفــة  بــن  خالــد  الشــيخ  يحمــل 
جامعــة  مــن  ا�عمــال  إدارة  فــي  الماجســتير 
باســيفيك لوثيــران فــي واشــنطن، الواليــات 

ا�مريكيــة. المتحــدة 

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني
عضو مجلس ا�دارة، ممثًال عن شركة مالحة
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عيسى محمد المهندي 
عضو مجلس ا�دارة

يحمــل  كمــا  ا�مريكيــة،  تكســاس  واليــة 
شــهادات فــي التدريــب المتخصــص فــي إدارة 
المشــاريع مــن جامعــة جــورج تــاون فــي مدينــة 
لــ�دارة  التطبيقيــة  والشــهادة  واشــنطن، 
العالميــة مــن جامعــة INSEAD الفرنســية، 
مــن  القيــادة  فــي  متخصصــة  وشــهادات 
ا�مريكيــة. هارفــرد  وجامعــة  كيلــوغ  جامعــة 

شــغل الســيد عيســى بــن محمــد المهنــدي 
للســياحة  العامــة  الهيئــة  رئيــس  منصــب 
الســياحة  قطــاع  وشــهد  قطــر  دولــة  فــي 
االســتراتيجية  إطــالق  بعــد  ملحوظــًا   تطــوراً 
والبرامــج  الســياحة  قطــاع  لتطويــر  الوطنيــة 
هــذا  توليــه  وقبــل  المصاحبــة.  التطويريــة 
الســيد  شــغل   ،٢٠١٢ مايــو  فــي  المنصــب 
عيســى المهنــدي منصــب الرئيــس التنفيــذي 
ســاهم  التــي  العقاريــة  مشــيرب  لشــركة 
أفضــل  لقــب  علــى  وحصــل  تأسيســها.  فــي 
رئيــس تنفيــذي للعــام ٢٠١٠ مــن جوائــز الشــرق 
التــي  التنفيذيــة  للشــخصيات  ا�وســط 
يمنحهــا معهــد جائــزة الشــرق ا�وســط للتميــز. 
يشــغل الســيد عيســى المهنــدي العديــد مــن 
المناصــب المهمــة فــي عــدد مــن مؤسســات 
فهــو  قطــر  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مجلــس قطــر 
نشــر  علــى  يشــجع  الــذي  الخضــراء  ل�بنيــة 

البــالد،  فــي  البنــاء  قطــاع  فــي  االســتدامة 
فــي  بــارزة  مناصــب  فــي  المهنــدي  وعمــل  
شــركة راس لفــان للغــاز الطبيعــي المســال 
ولمشــاريع  ل�عمــال  مديــر  منهــا  غــاز)  (راس 
محطــات اســتقبال الغــاز المســال فــي أوروبــا، 
للشــركة،  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  ومديــر 
فــي  مســاهمًا  العمليــات  لمشــاريع  ومديــر 
إطــالق وتطويــر مشــاريع اســتراتيجية عــدة فــي 
مجــال الغــاز الطبيعــي. كمــا يتولــى الســيد 
مجلــس  رئيــس  مهمــة  المهنــدي  عيســى 
عضــو  وهــو  والفروســية،  الســباق  نــادي  إدارة 
الدوحــة  مؤسســة  إدارة  مجلــس  فــي  أيضــًا 
ل�فــالم، وشــركة الخطــوط الجويــة القطريــة، 
فــي  ا�منــاء  مجلــس  فــي  عضــواً  كان  كمــا 

قطــر. مؤسســة  الخــور-  قطــر  اكاديميــة 
شــهادة  المهنــدي  عيســى  الســيد  يحمــل 
جامعــة  مــن  الهندســة  فــي  البكالوريــوس 
فــي  كنغســفيل  فــي  ام  أنــد  إيــه  تكســاس 
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خالد محمد السيد
عضو مجلس ا�دارة

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

ا�مريكيــة.

أعضاء مجلس ا-دارة

7



79

محمد إبراهيم السليطي
عضو مجلس ا�دارة

ناصر علي الهاجري  
عضو مجلس ا�دارة، ممثًال عن شركة 

العديد لالستثمار العقاري

الســيد محمــد إبراهيــم الســليطي هــو عضــو 
بيمــة  وشــركة  الميــرة  شــركة  إدارة  مجلــس 
عضويــة  محمــد  الســيد  وشــغل  للتأميــن. 
مجلــس ا�دارة فــي كل مــن الشــركة القطرية 
حالــول  وشــركة  بــروة  وبنــك  البحــري  للنقــل 
وهــو  ل�جــارة،  وا�ولــى  البحريــة  للخدمــات 
عضــو ســابق فــي لجنــة ســوق الدوحــة لــ�وراق 
مجلــس  فــي  عضــواً  كان  كمــا  الماليــة، 
االســتثمارات  مجموعــة  فــي  المديريــن 
نائــب  منصــب  كذلــك  وشــغل  الخليجيــة. 
فــي  واالســتثمار  للماليــة  التنفيــذي  الرئيــس 
شــركة المالحــة القطريــة لمــدة تزيــد عــن ١٥ 
ســنة حتــى عــام ٢٠١٥. يحمــل الســيد محمــد 
إدارة  فــي  بكالوريــوس  الســليطي  إبراهيــم 
ا�عمــال مــن جامعــة روجــر ويليامــز ا�مريكيــة 

.١٩٨٨ عــام 

فــي  الهاجــري  علــي  ناصــر  الســيد  يعمــل 
فــي  وا�داريــة  الماليــة  الرقابــة  مديــر  منصــب 
الوالــد.  ا�ميــر  بســمو  الخــاص  المكتــب 
علــى  حاصــل  الهاجــري  ناصــر  والســيد 
تخصــص  ا�عمــال  إدارة  فــي  ماجســتير 
العلــوم  جامعــة  مــن  امتيــاز  بتقديــر  مصــارف 
الماليــة والمصرفيــة. كمــا أنــه مســجل لنيــل 
درجــة الدكتــوراة فــي إدارة ا�عمــال – الماليــة. 
مــن  كبيــر  عــدد  الهاجــري  ناصــر  الســيد  لــدى 

المجــال.  نفــس  فــي  البحــوث 
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تقرير مجلس ا-دارة 

تقرير مجلس ا-دارة عن السنة 
المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٦
وعن الخطط المستقبلية 

للشركة للعام ٢٠١٧

الســادة مســاهمي شــركة بــروة العقاريــة 
الكــرام

السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته ،

با�صالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة 
أعضــاء مجلــس إدارة شــركة بــروة العقاريــة 
تقريــراً  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  يســعدني   ،
والبيانــات  وأدائهــا  الشــركة  أنشــطة  عــن 
 ٢٠١٦ الماليــة  للســنة  الموحــدة  الماليــة 
المســتقبلية  الخطــط  إلــى  با�ضافــة 

للشــركة.

مستوى أداء الشركة 
وإنجازاتها

خــالل  عاتقــه  علــى  ا�دارة  مجلــس  أخــذ  لقــد 
 ٢٠١٤-٢٠١٦ الســنوات  عــن  انعقــاده  دورة 
بشــكل  المجموعــة  هيكلــة  إعــادة  مهمــة 
كامــل بمــا يســاهم فــي زيــادة العائــد علــى 
إعــداد  إلــى  با�ضافــة  المســاهمين  حقــوق 
التحديــات  لمواجهــة  وتهيئتهــا  المجموعــة  
كمــا  العقــاري،  الســوق  فــي  العديــدة 
ســاهمت إعــادة الهيكلــة أيضــا فــي تدعيــم 
ومؤشــراتها  للمجموعــة  المالــي  المركــز 
العائــدات  تنميــة  إلــى  با�ضافــة  الماليــة 

الشــركة. لمســاهمي  المســتدامة 
حيــث نجحنــا خــالل دورة االنعقــاد هــذه وعلــى 
مــدار الثــالث ســنوات التــي شــرفنا فيهــا بثقــة 

المســاهمين فــي:

الخمســية  العمــل  خطــة  اعتمــاد   
للمجموعــة ٢٠١٦ – ٢٠٢٠ والتــي تعــد ا�ضخــم 
فــي تاريــخ المجموعــة مــن حيــث عــدد وقيمــة 

تطويرهــا. ســيتم  التــي  المشــروعات 
وهــو  المشــروعات  جميــع  دراســة  إعــادة 

والتصميــم  االســتخدام  تغييــر   إلــى  أدى  مــا 
للعديــد مــن المشــروعات بهــدف زيــادة العائــد 
منهــا، مثــل مشــروع بــروة الدوحــة، ومشــروع 

المخــازن.  – البراحــة 

العائــد  ذات  ا�صــول  بعــض  مــن  التخــارج   
المنخفــض فــي مقابــل تخفيــض المديونيــة 
بشــكل كبيــر وهــو مــا انعكــس علــى تحســين 

المــالءة الماليــة للمجموعــة.

نطــاق  فــي  الدولــة  مــع  التنســيق  زيــادة   
بالمجــال  الخاصــة  الحكوميــة  المبــادرات 
العقــاري ، ومنهــا علــى ســبيل المثــال وليــس 
ومشــروع  المواتــر  مدينــة  مشــروع  الحصــر 
العمــال  مالعــب  ومشــروع  مســتودعات 

الخــور. بمنطقــة 

خــالل  مــن  وذلــك  ا�صــول  قاعــدة  تدعيــم 
شــراء أصــول جديــدة ذات عائــد متوقــع مجــزٍ 

المســتدام. النمــو  تحقيــق  ســيبل  فــي 

المشــروعات  مــن  العديــد  تطويــر  بــدء 
الجديــدة فــي ضــوء خطــة العمــل الخمســية 

أ-  دارا  مشــروع  ومنهــا 
لوســـــيل، مشـــــــروع مدينـــــة المواتـــــر ومشـروع 

مســـتودعات.

البنكيــة  التســهيالت  جميــع  تمويــل  إعــادة 
جديــدة  زمنيــة  لمــدد  بالمجموعــة  الخاصــة 
ســنوات  وتســع  خمــس  بيــن  مــا  تتــراوح 

المجموعــة. لصالــح  وبشــروط 

مــن  العديــد  تطويــر  مــن  االنتهــاء   
الســكني  الخــور  مجمــع  مثــل  المشــروعات 
شــل،  شــركة  موظفــي  ســكن  مجمــع   -

 - العمــال  مالعــب  مشــروع 
بــروة   - العمــال  ســكن  مشــروع   ، الخــور 

حــة. ا لبر ا

لشــركة  جديــد  تنظيمــي  هيــكل  إعتمــاد   
بــروة العقاريــة با�ضافــة إلــى تحديــث جميــع 

الصلــة. ذات  واللوائــح  السياســات 
أمــا علــى نطــاق أهــم ا�نجــازات التــي تحققــت 

خــالل الســنة ٢٠١٦ تحديــداً ، فهــي كمايلــي:

قامــت  فقــد   ، المالــي  ا�داء  يخــص  فيمــا 
علــى  عائــدة  صافيــة  أربــاح  بتحقيــق  الشــركة 
مســاهمي الشــركة ا�م قدرهــا ١,٦٠٥ مليــون 
ريــال قطــري وعائــد علــى الســهم بمبلــغ  ٤,١٣ 
 ٣,٠٥٦ بــــ  مقارنــة   ، الســنة  خــالل  قطــري  ريــال 
الســهم  علــى  وعائــد  قطــري  ريــال  مليــون 
الســنة  خــالل  قطــري  ريــال   ٧,٨٦ بمبلــغ 
بأنــه  علمــًا    ،٢٠١٥ ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة 
التــي  ا�ســتثنائية  ا�ربــاح  اســتبعاد  تــم  إذا 
بيــع  مــن  والناتجــة   ٢٠١٥ ســنة  فــي  تحققــت 
والبالغــة  مســيمير  بمنطقــة  أرض  قطعــة 
ا�ربــاح  فــإن  قطــري  ريــال  مليــون   ٢,٧٠٢
الصافيــة العائــدة علــى مســاهمي الشــركة 
ا�م عــن الســنة الماليــة ٢٠١٥ قــد بلغــت ٣٥٤ 
مليــون ريــال قطــري مقابــل ١,٦٠٥ مليــون ريــال 
قطــري عــن الســنة الماليــة ٢٠١٦ وبنســبة زيــادة 

 .٪٣٥٣ قدرهــا 
نجحــت  فقــد  التشــغيلي  الجانــب  وعلــى 
إيــرادات  صافــي  زيــادة  فــي  المجموعــة 
قطــري  ريــال  مليــون   ٤٨ بقيمــة  ا�يجــارات 
وبنســبة زيــادة قدرهــا  ٦ ٪ مقارنــة بـــ ٢٠١٥، كمــا 
ا�ستشــارية  الخدمــات  إيــرادات  صافــي  زادت 
والخدمــات ا�خــرى بنســبة ٥٪ . أمــا فيمــا يخــص 
فــي  المجموعــة  نجحــت  فقــد  المصروفــات 
وا�داريــة  العموميــة  المصروفــات  تخفيــض 
بقيمــة ٢١,٥ مليــون ريــال قطــري بمــا يعــادل 
وأيضــًا   ٢٠١٥ الماليــة  بالســنة  مقارنــة   ٪٨
بقيمــة  التمويــل  تكلفــة  صافــي  تخفيــض 
كمــا   .٪٨ يعــادل  بمــا  قطــري  ريــال  مليــون   ٧
مســاهمي  ملكيــة  حقــوق  إجمالــي  تحســن 
مليــون   ٦٥٨ قيمــة  بإجمالــي  ا�م  الشــركة 
ريــال قطــري ليبلــغ ١٨,٢٢٩ مليــون ريــال قطــري 

 .٢٠١٦ ديســمبر   ٣١ فــي  كمــا 

مــن  المجموعــة  أصــول  قاعــدة  تدعيــم 
خــالل شــراء قطعــة أرض بالمملكــة العربيــة 
الســعودية بمســاحة بلغــت ٢,٢ مليــون متــر 

مربــع.
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خطتنا المستقبلية ٢٠١٧:
-٢٠١٦ الخمســية  العمــل  خطــة  ضــوء  فــي 
الســنة  خــالل  المجموعــة  تســتهدف   ،  ٢٠٢٠

يلــي: مــا   ٢٠١٧ الماليــة 

العديــد  تشــغيل  وبــدء  إنشــاء  إتمــام   
مشــروع  مثــل  الجديــدة  المشــروعات  مــن 
مســتودعات والمرحلــة ا�ولــى مــن مشــروع 

المواتــر. مدينــة 

 البــدء فــي تطويــر عــدة مشــروعات محليــة 
مثــل: مشــروع أرض لوســيل جولــف والبالــغ 
مليــون   ٣,٤ بــه  الخاصــة  ا�رض  مســاحة 
ومشــروع  الدوحــة،  بــروة  مشــروع   ، مربــع  متــر 
ــروة با�ضافــة إلــى العديــد مــن  ــداد قريــة ب إمت
النهائيــة.  الدراســة  قيــد  ا�خــرى  المشــروعات 
وســيتم ا�عــالن عــن التفاصيــل الخاصــة بــكل 

مشــروع فــي حينــه.

كافــة  علــى  الحصــول  علــى  العمــل   
التصاريــح الالزمــة لبــدء تطويــر قطعــة ا�رض 
المملكــة  فــي  للمجموعــة  المملوكــة 
العربيــة الســعودية والتــي تــم شــراؤها خــالل 
مربــع. متــر  مليــون   ٢,٢ تبلــغ  بمســاحة   ٢٠١٦

كفــاءة  تحســين  علــى  العمــل  مواصلــة   
للمجموعــة. التابعــة  الشــركات  فــي  ا�داء 

وبا�ضافــة لذلــك ســوف تســتمر المجموعــة 
فــي العمــل علــى تحليــل الفرص االســتثمارية 
لتحقيــق  العمــل  خطــة  ضــوء  فــي  المتاحــة 
المجزيــة  والعائــدات  المســتدام  النمــو 

المجموعــة. لمســاهمي 

شكر وتقدير
فــي الختــام، نــود ان نعبــر عــن خالــص شــكرنا 
الحكيمــة  القيــادة  دعــم  علــى  وتقديرنــا 
بــن  تميــم  الشــيخ  الســمو  صاحــب  لحضــرة 
حمــد آل ثانــي ، أميــر البــالد المفــدى  حفظــه 
بــن  ناصــر  بــن  عبــدا�  الشــيخ  ومعالــي  ا� 
خليفــة آل ثانــي ، رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخليــة. كمــا نتقــدم بالشــكر لمســاهمي 
دعمهــم  علــى  بهــا  والعامليــن  الشــركة 
المتواصــل آمليــن مــن ا� ســبحانه وتعالــى 
ا�هــداف  لتحقيــق  جميعــًا  لنــا  التوفيــق  دوام 
الموضوعــة والتــي تهــدف جميعهــا لتحقيــق 

والمواطــن. الوطــن  صالــح 

والسالم عليكم ورحمة ا� وبركاته.

صالح بن غانم بن 
ناصر العلي

رئيس مجلس ا�دارة

البراحــة  بــروة  مشــروع  كامــل  تشــغيل 
مبنــى   ٦٤ عــدد  بإجمالــي  العمــال  لســكن 
مربــع. متــر   ٥٠٤,٧٥١ تبلــغ  بنائيــة  بمســاحات 

بــدء تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات مثــل 
مشــروع  مدينــة المواتــر، مشــروع مســتودعات 

ومشــروع دارا أ بمنطقــة لوســيل.

 تحســين الكفــاءة التشــغيلية للمشــروعات 
نســبة  تتجــاوز  حيــث  للمجموعــة  الحاليــة 
المشــروعات  معظــم  فــي  ا�شــغال 
.٪٩٥ الـــ  نســبة  المجموعــة  مــن  المملوكــة 

الحوكمة واqنظمة وإدارة 
المخاطر:

أهميــة  علــى  العقاريــة  بــروة  شــركة  تشــدد 
والشــفافية  ا�نفتــاح  ثقافــة  ونشــر  ترســية 
وا�داريــة  التجاريــة  تعامالتهــا  فــي  والوضــوح 
لمبــادئ  التــام  االمتثــال  تحقيــق  خــالل  مــن 
فــي  المدرجــة  الشــركات  حوكمــة  ونظــم 
هيئــة  تنظمهــا  والتــي  الرئيســية،  الســوق 
الحوكمــة  وتعتبــر  الماليــة.  ل�ســواق  قطــر 
المؤسســية مــن أهــم الركائــز التــي تشــكل 
التجاريــة  بــروة  لعمليــات  التوجيهــي  ا�طــار 
مــع  والتعامــل  ا�داري  التعامــل  وسياســات 
ا¨خريــن. المصالــح  وأصحــاب  المســاهمين 
مجلــس  يســعى  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ا�دارة  إلــى  الصالحيــات  تفويــض  عبــر  ا�دارة 
التجاريــة  العمليــات  تســريع  إلــى  التنفيذيــة، 
وإزالــة التعقيــدات وتأميــن أفضــل مســتويات 
مشــاريع  يخــدم  بمــا  التشــغيلية  الكفــاءة 
الشــركة واســتثماراتها ويصــب فــي مصلحــة 
االلتــزام  علــى  الحــرص  مــع  المســاهمين 
المســتثمرين  حقــوق  وحمايــة  بالشــفافية 

المســاهمين. وصغــار 
دوراً  لتلعــب  المخاطــر  إدارة  سياســة  وتأتــي 
المناســبة  العمــل  أطــر  خلــق  فــي  أساســيًا 
بطريقــة  وإالســتثمارات  المشــاريع  �دارة 
فعالــة مــع التحكــم فــي المخاطــر التشــغيلية 

العالقــة. ذات  والقانونيــة  واالقتصاديــة 

رأس المال البشري
االســتراتيجية  أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن 
الخاصــة بالمجموعــة وفــي ضــوء مســاهمتنا 
فــي   ٢٠٣٠ الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  تحقيــق  فــي 
دائمــا  نركــز  فإننــا   ، البشــرية  التنميــة  مجــال 

حيــث  البشــري،  المــال  رأس  تنميــة  علــى 
والتــي  التنفيذيــة  ا�دارة  مــع  وبالتعــاون  أنــه 
فإننــا  القطريــة  الكــوادر  غالبيتهــا  يشــغل 
نعمــل علــى وضــع وتطبيــق خطــط التدريــب 
الموظفيــن  تطويــر  بهــدف  المتنوعــة 
الالزمــة  والكفــاءات  بالخبــرات  ودعمهــم 
نعمــل  كمــا  المطلوبــة  التنميــة  لتحقيــق 
جديــدة  بعناصــر  العمــل  فريــق  تدعيــم  علــى 
مــن ذوي الخبــرة وأيضــًا مــن حديثــي التخــرج 
بمــا يضمــن إســتمرارية وجــود الكــوادر الالزمــة 

المســؤولية. لتولــي 

المسؤولية االجتماعية
هــو  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  ســر  إن 
وتحــرص  متكاملــة.   مجتمعيــة  بنيــة  تطويــر 
مقدمــة  فــي  تكــون  أن  علــى  دائمــًا  بــروة 
مــن  المجتمــع  تنميــة  فــي  المســاهمين 
تتخطــى  معماريــة  فلســفة  خلــق  خــالل 
مبــادئ التشــييد وتعمــل علــى إيجــاد حلــول 
مختلــف  متطلبــات  تلبــي  مبتكــرة  ســكنية 
الدخــل  ذوي  وخاصــة  المجتمعيــة  الفئــات 
فــي  الغــالء  طفــرات  لمكافحــة  المتوســط 
نعمــل  وأيضــًا  الســكنية  الوحــدات  إيجــارات 
دولــة  حكومــة  مــع  الوثيــق  التعــاون  علــى 
قطــر لتفعيــل العديــد مــن المبــادرات والتــي 
مــن  وترســخ  التنميــة  تحقيــق  فــي  تســهم 

المواطنــة.  مفهــوم 
الوقائــي  الوعــي  نشــر  صعيــد  وعلــى 
والتثقيــف بمتطلبــات ا�مــن والســالمة، فإننــا 
مســتويات  لرفــع  الحثيــث  عملنــا  نواصــل 
ا�مــن والســالمة عبــر كافــة مشــاريعنا حرصــًا 
كمــا  وعمالئنــا،  موظفينــا  ســالمة  علــى 
تتعــاون بــروة مــع إدارة الدفــاع المدنــي بــوزارة 
البيــت  برنامــج  فعاليــات  لرعايــة  الداخليــة 
ا¨مــن والــذي يرعــى برامــج تثقيفيــة وتدريبيــة 

المجتمــع.  شــرائح  مختلــف  تســتهدف 
هــذا با�ضافــة إلــى مســاهماتنا فــي صنــدوق 
والرياضيــة  االجتماعيــة  ا�نشــطة  دعــم 
بالدولــة با�ضافــة إلــى مســاهماتنا الخيريــة 
المتعففــة  ا�ســر  لصالــح  المســتمرة 
�خواننــا  ا�غاثــة  وحمــالت  المســنين  ورعايــة 
المســتضعفين فــي بــؤر الحــروب. وقــد بلغــت 
الســنة  عــن  المســاهمات  تلــك  إجمالــي 
قطــري  ريــال  مليــون   ٥٠ قيمــة    ٢٠١٦ الماليــة 

. تقريبــًا
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم ا� الرحمن الرحيم  
الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  (تقريــر 

العقاريــة) بــروة  لشــركة 

العالميــن  رب   � الحمــد 
علــى  والســالم  والصــالة 
ــن  المبعــوث رحمــة للعالمي
عليــه  ا�  صلــى  محمــد 
ــه  ــه وصحب وســلم وعلــى آل
ومــن اتبــع هــداه إلــى يــوم 

الديــن ،
الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  فــي  فإننــا 
المبــادئ  راقبنــا  قــد  العقاريــة،  بــروة  لشــركة 
المتعلقــة  والعقــود  المســتخدمة 
طرحتهــا  التــي  والتطبيقــات  بالمعامــالت 
 /31 المنتهيـــــــــة    الســنة  خــالل  الشــركة 
الواجبــة   بالمراقبــة  قمنــا  ولقــد  2106/12م، 
�بــداء الــرأي عّمــا إذا كانــت الشــركة التزمــت 
ا�ســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  بأحــكام 

�حــكام . ٣ وفقــًا  تــم  الــزكاة  احتســاب   إن 
ا�ســالمية. الشــريعة  ومبــادئ 

شــكرنا  عــن  لنعبــر  الفرصــة  هــذه  وننتهــز 
تعاونهــا  علــى  الشــركة  �دارة  وتقديرنــا 
المســاهمين  ولــكل  الهيئــة،  مــع  وتجاوبهــا 
ا�  ســائلين  الشــركة،  مــع  والمتعامليــن 
جميعــًا  جهودهــم  يبــارك فــي  أن  تعالــى 
وطننــا  وتنميــة  ا�ســالمي  االقتصــاد  لخدمــة 

للجميــع. الخيــر  يحقــق  بمــا 

والســـالم عليكــــم ورحمــــة اللــــه 
وبركاتـــــه

 د. أسـامة قيـس الدريعـي
العضو التنفيذي لهيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية لشـركة بروة العقـارية

�رشــادات  وا  والقــرارات  بالفتــاوى  وكذلــك 
قبلنــا. مــن  إصدارهــا  تــم  التــي  المحــددة 

عضوهــا  خــالل  مــن  الهيئــة  قامــت  ولقــد 
علــى  اشــتملت  التــي  بالمراقبــة  التنفيــذي 
علــى  المتبعــة  وا�جــراءات  التوثيــق  فحــص 
أســاس اختبــار كل نــوع مــن أنــواع العمليــات، 

رأينــا: وفــي 

والمعامــالت . ١ والعمليــات  العقــود   أن 
الســنة  خــالل  الشــركة  أبرمتهــا  التــي 
اطلعنــا  والتــي  ٢٠١٦/١٢/٣١م،  المنتهيــة 
عليهــا قــد تمــت وفقــًا �حــكام ومبــادئ 

ا�ســالمية.  الشــريعة 

 إن توزيــع ا�ربــاح وتحميــل الخســارة علــى . ٢
حســابات االســتثمار يتفــق مــع ا�ســاس 
وفقــًا  قبلنــا  مــن  اعتمــاده  تــم  الــذي 
ا�ســالمية. الشــريعة  ومبــادئ  �حــكام 
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كلمة الرئيس  التنفيذي للمجموعة

السادة / مساهمي الشركة الكرام
السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته،

لقــد شــهدت الســنة الماليــة ٢٠١٦ العديــد مــن 
التحديــات والصعوبــات فــي الســوق العقــاري 
علــى المســتوى المحلــي والدولــي أيضــًا إال 
أننــا وبفضــل توجيهــات مجلــس ا�دارة الموقر 
غانــم  بــن  صــالح  الســيد/  ســعادة  برئاســة 
العلــي ، وفــي ضــوء رســالتنا الواضحــة التــي 
مســاهمي  طموحــات  تلبيــة  إلــى  تهــدف 
الشــركة مــن حيــث زيــادة حقوق المســاهمين 
والعائــد عليهــا وأيضــًا تحقيــق ا�ســتدامة فــي 
للتغلــب  الجهــد  أقصــى  نبــذل  فإننــا  النمــو 
علــى تلــك الصعوبــات وفــي نفــس الوقــت 
التنمويــة  المســيرة  مواصلــة  علــى  نحافــظ 
عــدة  علــى  العمــل  خــالل  مــن  وذلــك  لبــروة 

محــاور رئيســية وهــي :

للمشــروعات  التطويــر  عمليــات  دعــم   
ليــة. لحا ا

التصــورات  مــن  ا�نتهــاء  علــى  العمــل   

لباقــي  الهندســية  والتصميمــات  الرئيســية 
المشــروعات للبــدء فــي تنفيذهــا فــي أقــرب 
ومســتجدات  متطلبــات  ضــوء  وفــي  وقــت 

العقــاري. الســوق 

 تحسين كفاءة التشغيل للمشروعات 
التشغيلية.

إن خطــة العمــل الخمســية الطموحــة ٢٠١٦ - 
٢٠٢٠ هــى المرجــع ا�ساســي لنــا للعمــل نحــو 
بنــاء كيــان إقتصــادي تنافســي قــوي يكــون 
فــي طليعــة المطوريــن العقارييــن فــي دولــة 
قطــر والمنطقــة ولديــه القــدرة علــى مواجهــة 
تحقيــق  فــي  ويســهم  الســوق  متقلبــات 

التنميــة المســتدامة لدولتنــا الحبيبــة.
وتعالــى  ســبحانه  ا�  وبفضــل  تمكنــا  وقــد 
خــالل الســنة الماليــة ٢٠١٦ مــن تحقيــق العديــد 
ســبيل  علــى  ومنهــا  الهامــة  ا�نجــازات  مــن 

المثــال ، ال الحصــر:

ســكن  البراحــة   بــروة  مشــروع  اكتمــال   
العمــال بمرحلتيــه ا�ولــى والثانيــة وتشــغيله 
مســاحات  علــى  المشــروع  يحتــوي  حيــث 
مبنــى)   ٦٤) مربــع  متــر   ٥٠٤,٧٥١ تبلــغ  بنائيــة 
التجاريــة  والمحــالت  المطاعــم  متضمنــًا 

المشــروع. لخدمــة  الالزمــة 

ســكني  مجمــع  الخــور -  مشــروع  اكتمــال 
لموظفــي شــركة شــل بإجمالــي مســاحات 
ومــن  مربــع  متــر   ٨٧,٥٥٧ بلغــت  بنائيــة 
المتوقــع بــدء تشــغيله فــي الربــع ا�ول مــن 

.٢٠١٧

  بــدء تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات ومنهــا 

المرحلــة ا�ولــى مــن مشــروع مدينــة المواتــر 
أ  دارا  مشــروع  وأيضــًا  مســتودعات  مشــروع   ،
بمنطقــة لوســيل، وجــاري العمــل فــي هــذه 
الموضوعــة  الخطــة  حســب  المشــروعات 

كمــا أنــه ســيتم التســويق لهــا قريبــًا.

 تعديــل المخطــط العــام لمشــروع امتــداد 
قريــة بــروة وهــو مــا ترتــب عليــه زيــادة مســاحات 

البنــاء بنســبة ٤٣٪.

مــن  لــكل  العــام  المخطــط  إعتمــاد    
 B-F دارا  ومشــروع  الدوحــة  بــروة  مشــروع 
مالعــب  إمتــداد  ومشــروع  لوســيل  بمنطقــة 
إلــى  با�ضافــة  الخــور،  بمنطقــة  العمــال 
بالمملكــة  مراكــش  أرض  تطويــر  مشــروع 
تفاصيــل  عــن  ا�عــالن  وســيتم  المغربيــة، 
تلــك المشــروعات عنــد ترســية عقــود ا�نشــاء 

بهــا.   الخاصــة 

التشــغيلية  الكفــاءة  تحســين   
حيــث  للمجموعــة،  الحاليــة  للمشــروعات 
مــن  العديــد  حاليــًا  المجموعــة  تمتلــك 
بمناطــق  التشــغيلية  العقاريــة  المشــروعات 
مســيمير،  الغربــي،  الخليــج  الوكــرة،  الســد، 
الســيلية، الخــور، مســيعيد، دخــان و اســلطة 
بيــن  منهــا  الغــرض  يتنــوع  والتــي  القديمــة 
ســكنية،  وحــدة   ٦,٣٩١ بعــدد  ســكنية  شــقق 
مربــع،  متــر   ٤٤,٣٠٧ تبلــغ  بمســاحات  مكاتــب 
مربــع  متــر   ١٥٠,٩٤٠ تبلــغ  تجاريــة  ومســاحات 
غرفــة.   ١٢,٠٢١ بإجمالــي  عمــال  ســكن  وأيضــًا 
هــذه  معظــم  فــي  ا�شــغال  نســبة  وتتجــاوز 

 .٪٩٠ الـــ  المشــروعات 

تدعيــم أصــول المجموعــة مــن خــالل شــراء 
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قطعــة أرض بالمملكــة العربيــة الســعودية 
مربــع،  متــر  مليــون   ٢,٢ بلغــت  وبمســاحة 
لــدى  الفضــاء  ا�راضــي  مخــزون  فــإن  وعليــه 
المجموعــة والمتــاح للتطويــر يبلــغ مســاحة 
٥,٠٠١,٤٦٤ متــر مربــع داخــل دولــة قطــر با�ضافــة 
إلــى مســاحة ٢,٤٣٠,٥٢٥ متــر مربــع خــارج دولــة 

قطــر.

 ٢٠١٦ الســنة  خــالل  تمكنــا  أننــا  كمــا   
جميــع  تمويــل  إعــادة  مــن  االنتهــاء  مــن 
التســهيالت االئتمانيــة الخاصــة بالمجموعــة 
قــد  جديــدة  ســداد  وبمــدد  جيــدة  وبشــروط 
فــي  يســهم  مــا  وهــو  ســنوات   ٩ إلــى  تصــل 
دعــم المركــز المالــي للمجموعــة ويعــزز مــن 
قدرتهــا علــى توجيــه التدفقــات النقديــة نحــو 
فــرص  واقتنــاص  جديــدة  مشــروعات  تطويــر 

واعــدة. اســتثمارية 

يدعــم  قــوي  نقــدي  موقــف  علــى  الحفــاظ   
مخاطــر  مــن  ويقلــل  المجموعــة  عمليــات 

التمويــل. تكلفــة  فــي  التقلبــات 

مســاهمينا الكــرام، إن دعمكــم المســتمر لنــا 
وثقتكــم الغاليــة ســيكونان الحافــز لنــا علــى 
بــذل كافــة الجهــود الالزمــة لتحقيــق أهدافنــا 
التحديــات  كافــة  ومواجهــة  الطموحــة 
بالتزاماتنــا  الوفــاء  ســبيل  فــي  والصعوبــات 
تجاهكــم وتجــاه مجلــس ا�دارة الموقــر الــذي 
صالــح  تحقيــق  ســبيل  فــي  جهــداً  يدخــر  ال 

ومســاهميها. الشــركة 

والعامليــن  المســاهمين  جميــع  إن 
المســؤولية  حجــم  يدركــون  بالمجموعــة 
العقاريــة  بــروة  بمجموعــة  المنوطــة 
وهــذه  قطــر  بدولــة  التنميــة  دعائــم  كأحــد 
المســؤولية التــي نتشــرف بهــا جميعــًا والتــي 
ســنكون قادريــن علــى الوفــاء بهــا بمشــيئة 
مــن  والمســتمر  الالمحــدود  وبالدعــم  ا� 
حضــرة صاحــب الســمو، الشــيخ / تميــم بــن 
حفظــه  المفــدى   البــالد  أميــر  ثانــي  آل  حمــد 
مجلــس  رئيــس  معالــي  دعــم  وأيضــاً  ا� 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة، الشــيخ / عبــدا� بــن 

ثانــي. آل  خليفــة  بــن  ناصــر 

والسالم عليكم ورحمة ا� وبركاته.

 سلمان بن محمد المهندي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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النتائج المالية

العائد على حقوق الملكية

العائد على السهم (ريال قطري)

15

2008

8.97%

2009

18.34%

2010

18.79%

2012

9.31%

2014

17.13%

2011

10.35%

2013

12.01%

2015

15.92%

2016

8.36%

2008

4.13

7.86

2009

7.14

2010

2.92

2012

4.04

2014

1.46

2016

3.53

2011

3.64

2013

2.92

2015
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صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة اqم  
(مليون ريال قطري)

اجمالي الموجودات (مليون ريال قطري)

16

2008

29,203
28,436

2009

28,969

2010

50,206

2012

74,213

2014

24,317

2016

47,129 

2011

66,210

2013

34,893

2015

2008

1,605

3,056

2009

2,778 

2010

1,137 

2012

1,406

2014

310

2016

1,375

2011

1,416 

2013

766

2015
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الرؤية واالستراتيجية

أن نكون شركة عقارية لها مصداقيتها 
وقيمها الراسخة فيما يتعلق بالتميز 
والعائدات المستدامة لمساهميها 

وشركائها .

الرؤية

الريادة وااللتزام والمصداقية 
والعمل الجماعي والنزاهة.

القيم

إقامة مساكن وتشييد مباٍن أفضل ببراعة 
وكفاءة ليعيش ويعمل ويستمتع بها 

الجميع.

الرسالة
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النشاط ا�ساسي

يتمثل المبدأ التوجيهي لمجموعة بروة في 
التركيز على تحسين إمكانيات التخطيط 
والتنفيذ لنشاطها ا�ساسي، مع تطوير 
أنشطتها المتكاملة التي تالئم توجهها 

االستراتيجي وتتماشى معه

يتمثل التوجه االستراتيجي الرئيسي 
لمجموعة بروة في أن تكون شركة عقارية 
واستثمارية قابضة  سُتحقق بروة استثمارات 

ذات دخل متوازن في كل من نشاطها 
العقاري ا�ساسي وأنشطة ا�عمال 

المتكاملة بما يحقق عائد على االستثمار 
يفوق العائد المتحقق في السوق المحلي

تم تطوير نموذج اqعمال الخاص بمجموعة بروة ليتمحور حول العناصر اqساسية التالية:

التوجه
 االستراتيجي

التكامل  المؤسسي

الحوكمة

البناء العقاري واالستثمار والعمليات
سنضع النموذج الخاص ببروة في تخطيط و تنفيذ المشاريع ومن ثم نكرر تطبيق النموذج في المشاريع المستقبلية

الشركات التابعة لالستثمارات الخاصة
محفظة متوازنة تدعم الربحية والنمو المستدام. تعزيز المصداقية والعالمة التجارية محليًا وعالميًا. 

التحكم الفعال وإدارة المخاطر
أفضل ممارسات إدارة االستثمار و إدارة ا�داء التي تدعم تحقيق النتائج.
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الحوكمة المؤسسية

أهميــة  علــى  العقاريــة  بــروة  شــركة  تشــدد 
والشــفافية  االنفتــاح  ثقافــة  ونشــر  ترســية 
التجاريــة  تعامالتهــا  فــي  والوضــوح 
حقــوق  حمايــة  علــى  منهــا  حرصــًا  وا�داريــة 
وإدارتهــا  أعمالهــا  ولتصويــب  المســتثمرين، 
الممارســات  أفضــل  مــع  يتناســب  بمــا 
المعتمــدة،  التنظيميــة  وا�طــر  العالميــة، 
التــام  االمتثــال  تحقيــق  خــالل  مــن  وذلــك 
فــي  المدرجــة  الشــركات  حوكمــة  لقوانيــن 
الســوق، والتــي تنظمهــا هيئــة قطر ل�ســواق 

الماليــة. 

الحوكمــة  تعتبــر  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
المؤسســية مــن أهــم الركائــز التــي تشــكل 
التجاريــة  بــروة  لعمليــات  التوجيهــي  ا�طــار 
مــع  والتعامــل  ا�داري  التعامــل  وسياســات 
بــروة  شــركة  تؤكــد  حيــث  المســاهمين 
الفعالــة  الحوكمــة  تطبيــق  علــى  العقاريــة 
والمســاءلة  والنزاهــة  الشــفافية  ومبــادئ 
والرقابــة والتــي تمكــن المجموعــة باســتمرار 
لديهــا  وا�دارة  الحوكمــة  أُطــر  تحســين  مــن 
وعمليــات. أنشــطة  مــن  بذلــك  يرتبــط  ومــا 

قامــت شــركة بــروة العقاريــة خــالل العــام ٢٠١٦ 
المتبــع  الشــركات  حوكمــة  نظــام  بتحديــث 
متطلبــات  أحــدث  مــع  ليتناســب  لديهــا، 
ونظــام  الماليــة  ل�ســواق  قطــر  هيئــة 
يعكــس  وبمــا  عنهــا،  الصــادر  الحوكمــة 
أفضــل الممارســات العالميــة المتبعــة بهــذا 
ضمــن  التعديــل  هــذا  ويأتــي  الخصــوص. 
باقــة التعديــالت التــي قامــت بهــا شــركة بــروة 
وعقــود  للشــركة  ا�ساســي  النظــام  علــى 
والشــقيقة  التابعــة  للشــركات  التأســيس 
وفقــًا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة 
الجديــد رقــم ٢٠١٥/١١، والــذي تضمــن فــي بنــوده 
المدرجــة  الشــركات  بــإدارة  متعلقــة  أحكامــًا 
فــي الســوق الرئيســية طبقــًا �حــكام نظــام 
الحوكمــة الصــادر عــن هيئــة قطــر ل�ســواق 
علــى  بــروة  شــركة  حرصــت  كمــا  الماليــة. 
تحديــث أنظمتهــا بمــا يدعــم تحقيــق أهدافهــا 
و مبادئهــا، وتســهيًال ل�جــراءات والعمليــات 

ا�خــالل  وعــدم  الشــركات  حوكمــة  نظــام 
بمتطلباتــه المتعلقــة بإنشــاء لجــان مجلــس 
بدمــج  التعديــالت  هــذه  وتمثلــت  ا�دارة. 
لجنــة  فــي  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنتــي 
واحــدة تجمــع مهامهــا بيــن مهــام اللجنتيــن، 
واللجنــة  التدقيــق  لجنــة  علــى  ا�بقــاء  مــع 
تعديــل  تــم  وقــد  كانــت.  كمــا  التنفيذيــة 
الشــروط المرجعيــة لهــذه اللجــان لتعكــس 
وتوصيــات  لشــروط  وفقــا  وذلــك  مهامهــا، 
وأفضــل  الماليــة،  ل�ســواق  قطــر  هيئــة 

الخصــوص.  بهــذا  العالميــة  الممارســات 
تقاريرهــا  بتقديــم  التنفيذيــة  ا�دارة  وتقــوم 
بشــكل منتظــم إلــى مجلــس ا�دارة الطالعــه 
إدراك  فــي  إحــرازه  تــم  الــذي  التقــدم  علــى 
المالــي  والوضــع  المؤسســية  ا�هــداف 
ذات  القضايــا  مــن  وغيرهــا  للمجموعــة 
المجلــس  اطــالع  تضمــن  والتــي  ا�هميــة 
الجوهريــة  المعلومــات  كافــة  علــى 
المتعلقــة بــا�داء بحيــث تتماشــى مــع مبادئ 

الشــركة. حوكمــة  وممارســات 

 كمــا تقــوم بــروة بتمكيــن دور قســم االلتــزام 
وااللتــزام  القانونيــة  الشــؤون  إدارة  ضمــن 
بالمجموعــة، والتــي تتمحــور مهامهــا حــول 
تطويــر أُطــر امتثــال الشــركة مــع المتطلبــات 
التنظيميــة المتبعــة فــي دولــة قطــر وإعــداد 
كافــة  بتطبيــق  المعنيــة  القوائــم  وتحديــث 
علــى  والعمــل  بهــا،  المعمــول  اللوائــح 
ضمــان التــزام بــروة بكافــة هــذه المتطلبــات. 

العقاريــة  بــروة  مجموعــة  فــي  فإننــا  وأخيــراً، 
هــذا  حتــى  تحقيقــه  اســتطعنا  بمــا  نفخــر 
ومتطلبــات  بمبــادئ  التــزام  مــن  اليــوم 
الحوكمــة. وســوف نواصــل العمــل بجــد فــي 
المســتوى  بهــذا  واالرتقــاء  االســتمرار  ســبيل 
يخــدم  بمــا  المؤسســية  الحوكمــة  مــن 
شــفافية  ويعــزز  المســاهمين  مصلحــة 

وتميزهــا.  الشــركة 

بالعمليــات  القيــام  وضمــان  المتبعــة، 
ومرونــة  كفــاءة  أكثــر  بطــرق  المؤسســية 
مــع  ممكنــة،  وزمنيــة  ماديــة  كلفــة  وبأقــل 
وحمايــة  بالشــفافية  االلتــزام  علــى  الحــرص 
المســاهمين،  وصغــار  المســتثمرين  حقــوق 

ا�خــرى. المصالــح  وأصحــاب 

ويشــمل نظــام حوكمــة الشــركات لشــركة 
بــروة علــى المبــادئ والسياســات التــي تنظم 
واجبــات ومســؤوليات مجلــس ا�دارة ولجانــه، 
ولجــان ا�دارة التنفيذيــة، والشــروط المرجعيــة 
الرقابــة  إلــى  با�ضافــة  اللجــان،  لهــذه 
تضــارب  وسياســات  للشــركة،  الداخليــة 
وحمايــة  ا�فصــاح  وسياســات  المصالــح، 
هيــكل  يؤكــد  بحيــث  المســاهمين،  حقــوق 
علــى  بــروة  فــي  المؤسســية  الحوكمــة 
تعجيــل  خــالل  مــن  الفعالــة  ا�دارة  تمكيــن 
وضمــان  القــرار  وصنــع  التجاريــة  العمليــات 
وا�فصــاح  العمليــات  هــذه  وشــفافية  نزاهــة 

للمســاهمين.  عنهــا 

هــو  المجموعــة  إدارة  مجلــس  أن  وحيــث 
المنصــة الرئيســية لصنــع القــرار، والمســؤول 
يتعلــق  فيمــا  المســاهمين  أمــام  ا�ول 
والتشــغيلي  والمالــي  االســتراتيجي  بــا�داء 
علــى  المجموعــة  حرصــت  للمجموعــة، 
تســهيل جميــع الســبل التــي تُمّكــن مجلــس 
ا�دارة مــن القيــام بمهامــه علــى أكمــل وجــه 
لجــان  وتفويــض  إنشــاء  خــالل  مــن  وذلــك 
الشــروط  وإنشــاء  المختلفــة،  ا�دارة  مجلــس 
المرجعيــة الخاصــة بهــا بمــا يوضــح مهامهــا 
ويســهل إجــراءات عملهــا لخدمــة المجلــس 

والمســاهمين. والشــركة 
وفــي هــذا ا�طــار، قامــت شــركة بــروة العقاريــة 
التعديــالت  بعــض  بإجــراء   ٢٠١٦ العــام  خــالل 
تحســين  بهــدف  ا�دارة،  مجلــس  لجــان  علــى 
الكفــاءة العمليــة وتســهيل ســير ا�جــراءات 
وزيــادة ســرعة إتخــاذ القــرارات، بمــا ينعكــس 
إيجابــا علــى تخفيــض التكاليــف والمصاريــف 
بهــدف تقديــم أفضــل النتائــج للمســاهمين.

وحرصــت شــركة بــروة على االلتــزام بتوصيات 

19



6720



66

تحتــل بــروة العقاريــة مركــز الصــدارة فــي مجــال التطويــر 
العقــاري واالســتثمار فــي قطــر. وتتمثــل رؤيــة المجموعــة 
منــذ تأسيســها فــي عــام ٢٠٠٥ فــي أن تكــون شــركة عقاريــة 
بالتميــز  يتعلــق  فيمــا  الراســخة  وقيمهــا  مصداقيتهــا  لهــا 
وتحقيــق العائــدات المســتدامة لمســاهميها وشــركائها. 
تتنــوع محفظــة بــروة العقاريــة لتشــمل مشــاريع عقاريــة 
وأخــرى اســتثمارية مــدرة للربــح، كمــا تمتلــك المجموعــة 
اســتثمارات وأنشــطة أعمــال متكاملــة تركــز علــى دعــم 
الربحيــة والنمــو المســتدام لمجــال التطويــر العقــاري بمــا 

فيــه مــن شــركات تقــدم خدمــات البنيــة التحتيــة. 

وا�عمــال  المشــاريع  مــن  عــدداً  بــروة  محفظــة  تشــمل 
والشــركات إذ نجحــت فــي بنــاء ســجل حافــل مــن المشــاريع 
البراحــة،  وبــروة  بــروة  وقريــة  الســد  بــروة  مثــل  المحليــة 
وتواصــل المجموعــة نجاحهــا بتنفيــذ مشــاريعها المتنوعــة 
علــى أعلــى مســتوى. وبالرغــم مــن تركــز أعمالهــا الرئيســية 
فــي قطــر، إال أن اســتثماراتها وعملياتهــا التشــغيلية تمتــد 
إقليميــًا ودوليــًا. تعتبــر بــروة حاليــًا أكبــر شــركة عقاريــة مدرجــة 

فــي قطــر فيمــا يختــص بمشــاريع التطويــر العقــاري.

مجموعة بروة العقارية
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بروة السد

متعــدد  مشــروع  هــو  الســد»  «بــروة 
قدرهــا  مســاحة  يغطــي  االســتخدامات 
ثالثــة   المشــروع  يضــم  مربــع.  متــر   ٢٧,٦٥٤
أبــراج مكتبيــة (يصــل ارتفــاع برجيــن منهــا إلــى 
٢١ طابقــًا، بينمــا يتكــون البــرج الثالــث مــن ١٨ 
طابقــًا) ، فضــًال عــن فنــدق يتكــون مــن ٢٣٢ 
ا�بــراج  هــذه  وتتــوزع  فندقــي.  وجنــاح  غرفــة 
رئيســية  منصــة  شــكل  علــى  مبنــى  حــول 
بمعــدل  موزعــة  طوابــق،  ثالثــة  مــن  مؤلفــة 
طابقيــن للبيــع بالتجزئــة وطابــق للمســاحات 

لمكتبيــة.  ا
ويضــم المشــروع أيضــًا ثالثــة مبــاٍن للشــقق 
الســكنية تضــم ٢٦١ شــقة ، ١٢٩ منهــا ٢ غرفــة 

طابــق  علــى  ويشــتمل  غــرف   ٣ منهــا  و١٣٢ 
 ، طوابــق)   ١٠  + (أرضــي  طابقــًا  و١١  للمواقــف 
ومبنــى ترفيهــي يتألــف مــن ٣ طوابــق، فضــًال 
مــن  مكــون  للســيارات  مواقــف  مبنــى  عــن 
ا�بــراج  تحــت  ســيارات  ومواقــف  مســتويات   ٥
ســيارة   ١,٧٠٢ حوالــى  جميعهــا  تســتوعب  و 

بالمشــروع. الخاصــة  للمرافــق  آخــر  ومبنــى 
تــم تأجيــر جميــع الوحــدات الســكنية واثنــان 
الجديــر  ومــن  الثالثــة.  المكتبيــة  ا�بــراج  مــن 
العقاريــة  بــروة  شــركة  موقــع  أن  بالذكــر 

منــه. ا�ول  البــرج  فــي  يقــع  الرئيســي 
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مساكن مسيمير 
ومساكن السيلية

الســيلية  ومســاكن  مســيمير  مســاكن 
ليؤمــن  خصيصــًا  ُصمــم  مشــروع  هــو 
جــودة  ذات  اقتصاديــة  ســكنية  حلــول 
عاليــة وأســعار معقولــة. وقــد تــم بنــاء هــذا 

منفصليــن. موقعيــن  علــى  المشــروع 
تبلــغ المســاحة ا�جماليــة لهمــا ٤٠٠,٠٠٠ متــر 
مبنــى   ٦٢ مــن  المشــروع  ويتألــف  مربــع، 
مــا  موزعــة  ســكنية  وحــدة   ١٩٨٤ تضــم 
بيــن شــقق ذات غرفتيــن أو ثالثــة. يتضّمــن 
ونــواٍد  أطفــال،  حدائــق  أيضــًا  المشــروع 
أطفــال،  وحضانــات  ومســابح،  صحيــة، 

خضــراء. مســاحات  و  كبيــر  ومتجــر 
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مشروع بروة الخور – 
سكن موظفي شركة شل

مســاحة  علــى  يمتــد  ســكني  مشــروع 
١٣٨,٠٠٠ متــر مربــع، ويتكــون مــن ٥٠ فيــال و ٣٠٠ 
شــقة ســكنية  ونــادي ترفيهــي مــع مرافقــه 
تــم  ومســجد.  وســوبرماركت  حضانــة  و 
االنتهــاء مــن المشــروع فــي الربــع الثالــث 
إلــى  المشــروع  تســليم  وجــاري   ،٢٠١٦ مــن 

شــل. شــركة 
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قرية بروة

تــم االنتهــاء بالكامــل مــن مشــروع قريــة بــروة 
إشــغال  معــدالت  ســريعًا  وحقــق   ،٢٠١٠ خــالل 
عاليــة. وبســبب ذلــك، قامــت إدارة المجموعــة 
جديــدة  مرحلــة  إضافــة  علــى  بالعمــل 
للمشــروع بهــدف التوســعة،  وذلــك بتشــييد 
أرضــي  طابــق  مــن  يتكــون  إضافــي  مبنــى 
وثالثــة طوابــق متكــررة ويحتــوي علــى وحــدات 
معــرض  إلــى  با�ضافــة  وتجاريــة  ســكنية 
مســاحة  إجمالــي  يبلــغ   . ماركــت)  هايبــر   )
متــراً   ١٩,٤٣٣ للتوســعة   المخصصــة  ا�رض 
مربعــًا ومســاحة مشــيدة قدرهــا ٣٤,٤٩٢ متــراً 
و١٧٧  تجاريــًا،  محــًال   ٧١ علــى   تحتــوي  مربعــاُ 
شــقة بمســاحات مختلفــة، وقــد تمــت ترســية 
العقــد علــى المقــاول. ومــن المتوقــع انتهــاء 

.٢٠١٨ عــام  مــن  ا�خيــر  الربــع  فــي  ا�عمــال 

تقــع قريــة بــروة فــي منطقــة الوكــرة، وهــي 
مشــروع مخطــط تخطيطــًا متكامــال، يعكــس 
المحليــة  المجتمعــات  تجــاه  بــروة  التــزام 

الدوحــة. خــارج  الواقعــة 
كمــا يغطــي هــذا المشــروع ٤٠٠,٠٠٠ متــر مربــع، 
متــر   ١٨٦,٠٠٠ مســاحة  علــى  إنشــاءات  ويضــم 
مجمعــًا   ١٨ مــن  بــروة  قريــة  وتتكــون  مربــع. 
المجمعــات  تلــك  وتضــم   ، وتجاريــًا  ســكنيًا 
شــقة  و٩٦  الجــودة،  عاليــة  تجزئــة  وحــدة   ٩١٨
ســتوديو، و٢٦٢ شــقة مكونــة مــن غرفــة نــوم 
واحــدة، و١٠٠ شــقة مكونــة مــن غرفتــي نــوم.
صحــي،  نــادي  المشــروع  منشــآت  تضــم 
طبيــة،  وعيــادة  وحضانــة،  دوليــة،  ومدرســة 
ومركــز تســوق، وســوق، ومســجد، ومطاعــم، 
مــن  وعــدد  الســيارات،  النتظــار  ومنشــآت 

الخضــراء. المســاحات 
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بروة البراحة

مخــازن  لتوفيــر  متخصــص  مشــروع  إلــى 
للشــركات المتوســطة والصغيــرة باالضافــة 
إلــى ورش تتناســب مــع احتياجــات الحرفييــن 

الصناعيــة.  المنطقــة  فــي 
 يمتــد هــذا المشــروع علــى مســاحة أرض تقــدر 
العمــل  يجــري   . مربــع  متــر  ألــف   ٦٢٠ بحوالــي 
حاليــا علــى تصميــم المشــروع لتوفيــر ٥٧٣ 
بنــاء  وبمســاحة  عمــل  ورشــة  و١٣٥  مخزنــًا 
مــن  ويعتبــر  مربعــًا،  متــراً   ١٩١,٣٤٠ تبلــغ  كليــة 
المشــاريع التــي تهتــم بالنشــاط اللوجســتي 
والصناعــي ويتوقــع إنجــازه فــي مطلــع عــام 

.٢٠١٨
المرحلــة الثالثــة : هــذه المرحلة قيــد التصميم 
حاليــا ومــن المتوقــع إنجــاز كافــة المراحــل فــي 

الربــع الثالــث من عــام ٢٠١٩.

المشــاريع  أحــد  البراحــة  بــروة  مشــروع  يعتبــر 
خدمــة  تســتهدف  والتــي  الكبيــرة  التنمويــة 
قطــاع العمــال فــي  دولــة قطــر، ويمتــد علــى 
مســاحة  ١,٨ مليــون متــر مربــع فــي المنطقــة 
الصناعيــة. تــم تقســيم المشــروع إلــى ثالثــة 

مراحــل للتطويــر : 
مبنــى   ٦٤ مــن  تتكــون   : ا�ولــى  المرحلــة 
لــــ٥٠  وتتســع  والمهنييــن  العمــال  �قامــة 
ألــف عامــل وفنــي، باالضافــة إلــى مجموعــة 
وقــد  التجاريــة  والمحــالت  المطاعــم  مــن 
تــم االنتهــاء مــن تطويــر هــذه المرحلــة وبــدأ 

. تشــغيلها 
المرحلــة الثانيــة : تشــمل المنطقــة المحاذيــة 
لمشــروع ســكن العمــال والتــي كان يطلــق 
تــم  الشــاحنات)،  (مواقــف  ســابقا  عليهــا 
الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة لتحويلهــا 
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الفعاليــات الوطنيــة والرياضيــة. وتجــاوز عــدد 
الــزوار الذيــن زاروا المشــروع ٥٠٠ ألــف زائــر خــالل 

  .٢٠١٦ عــام 
للنجــاح الــذي يحققــه  المشــروع فــي  ونظــراً 
قطــر،   فــي  العمــال  قطــاع  احتياجــات  تلبيــة 
تعمــل المجموعــة حاليــًا علــى إضافــة مرحلــة 
جديــدة بهــدف التوســعة، وســيتضمن ذلــك 
متكاملــة  وخدمــات  تجــاري  مركــز  إنشــاء 
للموظفيــن  تشــمل إنشــاء ٥١٢ شــقة بغرفــة 
متــر   ٧,٥٠٩ بســعة  ماركــت  وهايبــر  وغرفتيــن 
مربــع وصالــة متعــددة ا�غــراض بســعة ٣٠٠ متــر 
مربــع وذلــك �يجــاد بيئــة مناســبة تتوفــر فيهــا 
الضروريــة. والخدمــات  الراحــة  وســائل  جميــع 
هــذه  فــي  ا�عمــال  انتهــاء  المتوقــع  ومــن 

المرحلــة فــي الربــع ا�خيــر مــن عــام ٢٠١٨ .

مشــروع تنمــوي رياضــي فــي منطقــة الخــور 
الصناعيــة، يهــدف إلــى االرتقــاء بالمســتوى 
المعيشــي ل�يــدي العاملــة مــن خــالل توفيــر 
يضــم  متكاملــة.  ورياضيــة  ترفيهيــة  مرافــق 
وأربعــة  كريكيــت  مالعــب  أربعــة  المشــروع 

قــدم  كــرة  مالعــب 
مالعــب  أربعــة  و  طائــرة  كــرة  مالعــب  وثالثــة 
كــرة ســلة وأربعــة مالعــب كابــادي با�ضافــة 
وعــدد  تجاريــًا  محــًال  و٣٥  ماركــت  ســوبر  إلــى 
٢ ســينما خارجيــة ومســجداً وبــالزا فــي وســط 
اســتخدام   يتــم  عامــة.  وخدمــات  المشــروع 
عــدة  فــي  للمشــروع  الرياضيــة  المرافــق 
حكوميــة  جهــات  عــدة  قبــل  مــن  مناســبات 
،وقــد  الداخليــة  وزارة  مثــل  خاصــة  وشــركات 
الداخليــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  بــروة  قامــت 
كافــة  يغطــي  ســنوي  برنامــج  بعمــل 
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مجمع بروة الدوحة السكني

ويمتــد علــى مســاحة تقــدر بثمانيــة آالف متــر 
مــن  فيتألــف  الســكني   القســم  أمــا  مربــع. 
ســكنية  شــقة   ١٩٧٠ علــى  يحتــوي  طابقــًا   ١١
تتنــوع مــا بيــن شــقة بغرفــة واحــدة وغرفتيــن 
مســاحات  تخصيــص  تــم  وقــد  غــرف،  وثــالِث 
ومــن  ا�رض.  تحــت  الســيارات  لمواقــف 
المشــروع  هــذا  إنجــاز  مــن  االنتهــاء  المتوقــع 

.  ٢٠٢٠ عــام  مــن  ا�ول  الربــع  خــالل 

يقــع المشــروع فــي منطقــة الدوحــة الجديــدة 
علــى الطريــق الدائــري ا�ول ويبعــد بمســافة 
تطويــر  ســيتم  الدوحــة،  قلــب  عــن  دقائــق   ٣
هــذا المشــروع علــى أرض تقــدر مســاحتها بـــ ٥١ 
ألــف متــر مربــع.  وقــد تــم تصميــم هــذا المجمع 
ليكــون تصميمــًا فريــداً مــن نوعــه فــي الدولــة 
بحيــث يتكــون مــن قســمين ، ا�ول ســكني 
وا¨خــر تجــاري ولــكل منهمــا مدخلــه الخــاص 
المــرور  حركــة  اختــالط  تجنــب  يضمــن  ممــا 
وضمــان تأميــن الخصوصيــة للســكان الذيــن 
ســيتمتعون بدورهــم ببيئــة أســرية آمنــة خــالل 
المســاحات  فــي   وذلــك  اســتراحتهم  فتــرة 
الخضــراء الداخليــة التــي ستتوســط المجمــع.

ا�رضــي  الطابــق  التجــاري  القســم  يحتــل 
المحــالت  مــن  مجموعــة  ويضــم  للمشــروع 
العامــة،  والخدمــات  والمطاعــم  التجاريــة 
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مشروع دارا 

ا�رض.  تحــت  للســيارات  مواقــف  مــع 
ومحــالت  مطاعــم   المشــروع  وســيتضمن 
تجاريــة ومســاحات خضــراء ومرافــق ترفيهيــة 
للمقيميــن والــزوار. ومــن المتوقــع االنتهــاء 
مــن  ا�خيــر  الربــع  فــي  ا�عمــال  كافــة  مــن 

.٢٠٢٠ عــام 

يقــع هــذا المشــروع فــي المنطقــة الشــمالية 
مــن جبــل ثعيلــب فــي مدينــة لوســيل، ســيتم 
تطويــره إلــى أكبــر تجمــع ســكني علــى أرض 
وتــم  مربــع،  متــر  الــف   ١٤٧ مســاحتها  تبلــغ 
تقســيم المشــروع إلــى مرحلتيــن للتطويــر : 

المرحلــة ا�ولــى: مشــروع دارا أ: هــذه المرحلــة 
قيــد التنفيــذ حاليــا علــى أرض تبلــغ إجمالــي 
ويتضمــن  مربعــًا.  متــراً   ١٦,٤١٥ مســاحتها 
المشــروع أربعــة مبــان ســكنية بمســاحة بنــاء 
خمســة  مــن  تتكــون  مربعــًا  متــراً   ٤١,١١٢ تبلــغ 
طوابــق تحتــوي علــى ٢٧١ شــقة بمســاحات 
ا�رض  تحــت  للســيارات  وموقــف  مختلفــة 
مســاحته  وتبلــغ  واحــد  طابــق  مــن  يتكــون 

ا�نشــاءات  أعمــال  بــدأت  مربعــًا.  متــراً   ١٣,٥١٣
فــي ســبتمبر ٢٠١٦ ،ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن 
.٢٠١٨ عــام  مــن  ا�ول  الربــع  فــي  البنــاء  أعمــال 

تــم  بــي-إف:   دارا  مشــروع  الثانيــة:  المرحلــة 
أقســام  خمســة  إلــى  المرحلــة  هــذه  تقســيم 
كل  ويحتــوي  إف).  دي،إي،  ســي،  (بــي،  هــي 
قســم علــى عــدد مــن ا�راضــي تبلــغ مســاحتها 
ا�جماليــة ١٣٠,٥٢٠ متــراً مربعــًا. ويتضمــن إنشــاء 
بنــاء  بمســاحة  االســتخدامات  متعــددة  مبــاٍن 

مربعــًا.  متــراً   ٤٣٩,٨٧٩ تبلــغ   كليــة 

مــن  أكثــر  المشــروع  يوفــر  أن  المتوقــع  ومــن 
المســاحات  مختلفــة  ســكنية  شــقق   ١٧١٠
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مدينة المواتر

مدينــة المواتــر هــي المدينــة التــي ســتكون 
لجميــع  قطــر  فــي  ا�ساســية  الوجهــة 
وصيانــة  وشــراء  ببيــع  المتعلقــة  الخدمــات 
تقــع   ، المســتعملة  والمركبــات  الســيارات 
هــذه المدينــة فــي روضــة راشــد غــرب تقاطــع 
مســاحتها  تبلــغ  أرض  علــى  ســلوى  شــارع 
١,١٥٠,٠٠٠ متــر مربــع. ســتوفر هــذه المدينــة بعــد 
للســيارات  معــارض  تطويرهــا  مــن  االنتهــاء 
وورش  ســكنية  ووحــدات  المســتعملة 
با�ضافــة إلــى فنــدق وموتيــل ومحــالت للبيــع 
بالتجزئــة وغيرهــا مــن المرافــق الضروريــة التــي 
�دارة  كمكاتــب  المشــروع   مرتــادي  تخــدم 
المــرور والدفــاع المدنــي والبنــوك وشــركات 
تأميــن الســيارات با�ضافــة إلــى محطــة وقــود  

فاحــص.  وخدمــة 

ضمــن  المواتــر  مدينــة  مشــروع  ينــدرج 
مشــروعات مجموعــة بــروة العقاريــة الداعمــة  
ســتقوم  القطــري.  واالقتصــاد  للمجتمــع 
وتشــغيل  بتطويــر  العقاريــة  بــروة  مجموعــة 
عــدة  علــى  و  ســنوات  أربــع  خــالل  المشــروع 
مراحــل ليعــود بالنفــع علــى المجموعــة مــن 
التطويــر-   - (التشــغيل   BOT نظــام  خــالل 

عامــًا.  ثالثيــن  لمــدة  التحويــل)  
قيــد  المدينــة  هــذه  مــن  ا�ولــى  المرحلــة 
معرضــًا   ٦٠ علــى  وتشــتمل  حاليــا   التطويــر 
شــقة  و١٧٦  المســتعملة  للســيارات 
بمســاحات مختلفــة ومحــالت وورش ومحطــة 
ومــن   . للمشــروع  التحتيــة  البنيــة  مــع  وقــود 
المتوقــع االنتهــاء منهــا فــي الربــع الثالــث مــن 

.٢٠١٧ عــام 
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مشروع لوسيل 

مــن  الشــمالي  الجــزء  فــي  المشــروع  يقــع 
مدينــة لوســيل وتمتــد مســاحته لتصــل إلــى 
علــى  العمــل  جــاري  مربــع،  متــر   ٣,٤٧٥,٨٦٣
إحــدى  ليصبــح  حاليــا  المشــروع  تصميــم 
أهــم المشــروعات الســكنية المتكاملــة فــي 
فــي  وســيراعى  بالحيــاة،  والنابضــة  الدولــة 
بالشــكل  االحتفــاظ  مــع  الحداثــة  تصميمــه 
المعمــاري التراثــي ا�صيــل،  والســعي نحــو 
والمــزج  المبانــي  توزيــع  فــي  التــوازن  خلــق 
 ، المختلفــة  المعماريــة  عناصرهــا   بيــن 
حيــث يتكــون المشــروع مــن شــقق ســكنية 
غــرف)،  وثــالِث  غرفتيــن  و  واحــدة  (غرفــة  ذات 
وخمــس  غــرف  أربــع  غــرف،  (ثــالث  ذات  وفلــل 
غــرف)، ويحتــوي كذلــك علــى مجموعــة مــن 
بالتجزئــة  البيــع  ومحــالت  التجاريــة  المبانــي 
والمرافــق وفنــدق ومــدارس ومســجد، با�ضافة 
إلــى مســاحات خضــراء متفرقــة ومتباينــة فــي 

مســاحاتها.
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مستودعات

بمناقصــة  العقاريــة  بــروة  مجموعــة  فــازت 
تشــييد مناطــق للتخزيــن منخفضــة التكاليــف 
عليــه  وأطلقــت  شــهرين  أم  منطقــة  فــي 
المشــروع  يتكــون  «مســتودعات».  اســم 
مــن مســتودعات للتخزيــن بارتفاعــات عاليــة 
وبمســاحة إجماليــة تبلــغ ٢٥٩,٤٤٦ متــر مربــع 
 ١٣١,٦٧١ بمســاحة  جافــة  مخــازن  متضمنــة 
متــر مربــع ومخــازن مكيفــة بمســاحة ٦٢,٨١٢ 
 ٣٦,٩٩٢ بمســاحة  مبــردة  ومخــازن  مربــع   متــر 
متــر مربــع ومخــازن للتجميــد بمســاحة ١٩,٠٢٨ 
علــى  المشــروع  يشــتمل  كمــا   ، مربــع  متــر 
لســكن  مخصــص  ســكني  مجمــع  بنــاء 
المجمــع  فــي  العامليــن  الموظفيــن 
مربــع  متــر   ٧,٦٥٥ تبلــغ  إجماليــة  وبمســاحة 
ومكاتــب �دارة المشــروع بمســاحة ٥٣٢ متــر 
اجماليــة  بمســاحة  تجاريــا  محــال   ٣٨ و  مربــع 

تبلــغ ١,٦٧٦ متــر مربــع ومســجد بمســاحة ٧٠٠ 
متــر مربــع با�ضافــة إلــى تشــييد البنيــة التحتية 
محطــة   ١٣ بنــاء  تتضمــن  والتــي  للمشــروع 
ومناطــق  داخليــة  طــرق  و  فرعيــة  كهربــاء 
التحميــل والتفريــغ وشــبكات لميــاه الشــرب 
والصــرف  االمطــار  وميــاه  والــري  والحريــق 
كافــة  مــع  مراقبــة  وكاميــرات  الصحــي 
للمضخــات  غــرف  مــن  المطلوبــة  الخدمــات 
بنــاء  بمســاحة  المشــروع  وســياج  والحراســة 
إجماليــة للمشــروع تبلــغ  ٢٧٣,٣١١  متــر مربــع 
المشــروع  إنجــاز   يكتمــل  أن  المتوقــع  ومــن 

.٢٠١٧ عــام  مــن  الثانــي  الربــع  فــي 
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ل�عمــال   مســيعيد  مجمــع  فــي  الترفيهــي 
البنيــة  أعمــال  كافــة  جانــب  إلــى  والترفيــه 
التحتيــة. ويحتــوي المبنــى الرئيســي للنــادي 
وقاعــة  ا�غــراض،  متعــددة  صالــة  علــى 
للحفــالت، وقاعــات رياضيــة داخليــة، با�ضافــة 
وصالــة  الرياضيــة،  ل�لعــاب  صالــة  إلــى 
ا�ماكــن  فــي  ومالعــب   الشــخصيات،  لكبــار 
وغرفــة  داخلــي،  ســباحة  وحــوض  المغلقــة، 
ومطاعــم  رئيســي  ومطبــخ  وســاونا،  بخــار 

الترفيهيــة. المرافــق  مــن  وغيرهــا 
حــوض  الخارجيــة  ا�عمــال  وتتضمــن 
ســباحة فــي الهــواء الطلــق، وملعــب تنــس 
مغطــاة  الســيارات  لصــف  وأماكــن  خارجــي، 
ومكشــوفة، با�ضافــة إلــى عمــل مســطحات 

خضــراء.

العقاريــة  لالســتثمارات  القطريــة  الشــركة 
التابعــة  الشــركات  إحــدى  هــى  ”العقاريــة“ 
بــروة  شــركة  مــن  بالكامــل  والمملوكــة 
للعقاريــة  الرئيســي  النشــاط  إن   . العقاريــة 
هــو تطويــر المشــاريع العقاريــة فــي المناطــق 
مشــاريع  أهــم  ومــن  بالدولــة.  الصناعيــة 

يلــي: مــا  العقاريــة 

برج العقارية

انتهــت الشــركة القطريــة لالســتثمار العقــاري 
”العقاريــة“ مــن تطويــر بــرج العقاريــة ”المقــر 
فــي  ويقــع   ،2008 عــام  للشــركة“  الرئيســي 
شــارع المتحــف بمنطقــة   اســلطة القديمــة، 
للطابــق  با�ضافــة  طابقــا   14 مــن  ويتكــون 
علــى  البــرج  ويحتــوي  والميزانيــن.  ا�رضــي 
مكاتــب إداريــة مؤثثــة وغيــر مؤثثــة بمســاحات 
مختلفــة. ويوفــر المبنــى خدمــات علــى مــدار 

والصيانــة. ا�مــن  خدمــات  مثــل  الســاعة 

أبراج أساس

بــدأ تشــغيل هــذه ا�بــراج فــي عــام 2004، وتقــع 
الســفارات  شــارع  فــي  مباشــرة  البحــر  علــى 
ا�بــراج  وتحتــوي  الغربــي،   الخليــج  بمنطقــة 
فــي  تتنــوع  مفروشــة  عائليــة  شــقق  علــى 
وأربــع  وثــالث  غرفتيــن  بيــن  مــا  أحجامهــا 
لقاطنيهــا  ا�بــراج  تقــدم  غــرف.  وخمــس 
التكييــف  كخدمــات  مختلفــة  خدمــات 
واالنترنــت المجانــي، والتنظيــف، والســباحة، 
صالــة  إلــى  با�ضافــة  والجاكــوزي  والبخــار 
رياضيــة ومركــز لرجــال االعمــال ومركــز تجميــل 

الخدمــات.  مــن  وغيرهــا 

مشاريع العقارية في 
مسيعيد 

مســيعيد،   فــي  العقاريــة  مشــاريع  تنوعــت 
فقــد انتهــت مــن تطويــر ســت قــرى عماليــة 
وتــم  مراحــل  ســت  علــى  تطويرهــا  تــم 
يليهــا   2002 خــالل  التوالــي  علــى  تشــغيلها 
2004 ومشــروعين فــي 2006 وآخريــن فــي 2007، 
مجتمعــة  العماليــة  القــرى  هــذه  تســتوعب 
ســكنية  وحــدة   1165 عماليــة،  وحــدة   2072
لكبــار  وحــدة   371 الموظفيــن،  لصغــار 
الموظفيــن و3 وحــدات لكبــار الشــخصيات. 
تحتــوي القــرى علــى مجموعــة مــن المرافــق 
حــدة  علــى  قريــة  بــكل  الملحقــة  الترفيهيــة 
لتشــمل قاعــات الطعــام ، وســوبر ماركــت ، 

ومســجد. رياضيــة  وصــاالت  وملعــب 
وبعــد أن أنهــت العقاريــة تطويــر ديونــز مــول 
فــي مســيعيد قامــت بتشــغيله فــي عــام 2002، 
ويقــع فــي قلــب مدينــة مســيعيد بالقــرب مــن 
المســجد الكبيــر، ويتكــون المجمــع التجــاري 
الخدمــات  متعــددة  الوحــدات  مــن   48 مــن 
مثــل البنــوك، وهايبــر ماركــت، ومــا إلــى ذلــك.
وفــي مطلــع عــام 2014 قامــت باالنتهــاء مــن 
المدينــة  قلــب  فــي  مســيعيد  ســوق  تطويــر 
علــى  مبانيــه  جميــع  وتطــل   ، الصناعيــة 
الشــارع الرئيســي ممــا يجعلــه معلمــًا مميــزاً 
للمنطقــة. ويغطــي مســاحة 45000 متــر مربــع 
مــن  مؤلفــة  مبــاٍن  ثالثــة  علــى  ويشــتمل 
(طابــق أرضــي، وطابــق فــوق ا�رضــي ، وثــالث 
طوابــق) تحتــوي علــى التالــي: 96 محــًال تجاريــا 
 ، ســكنية  شــقة   138  ، مكتبيــة  وحــدة   70  ،
أماكــن انتظــار ســيارات تتســع لـــ 657 ســيارة 

الســوق. ورواد  المســتأجرين  مــن  لــكل 
حاليــا  الشــركة  تقــوم  ذلــك،  علــى  عــالوة 
للنــادي  الرئيســي  المبنــى  وصيانــة  ببنــاء 
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مشاريع دخان 

دخــان  فــي  ”العقاريــة“  مشــاريع  تنوعــت 
والتــي  زكريــت  فــي  العقاريــة  قريــة  لتشــمل 
تــم االنتهــاء مــن تطويرهــا عــام 2009، وتتكــون 
لصغــار  وحــدة   48 و  عماليــة  وحــدة   200 مــن 
الموظفيــن ، ومشــروع حديقــة العقاريــة فــي 
دخــان والــذي تــم إنجــازه فــي عــام 2010 ويتألــف 

ســكنية. شــقة  مــن 24 
وقــد قامــت أيضــا بتطويــر ســوق دخــان عــام 
2008 ليضــم 48 محــًال تجاريــًا وخدميــًا متنوعــًا، 
وســوق زكريــت الــذي يقــع بالقــرب مــن طريــق 
شــقة  علــى 30  يحــوي  والــذي  الســريع  دخــان 

ســكنية و39 محــًال مختلــف المســاحات .
وتعكــف حاليــا علــى تطويــر مشــروع إســكان 
دخــان بمجموعاتــه ا�ولــى والثانيــة والثالثــة، 
والــذي  الترفيهــي  االجتماعــي  دخــان  ومركــز 
وصالــة  البولينــج،  لرياضــة  صالــة  يتضمــن 
 ، رياضيــة   وصالــة  ا�لكترونيــة،  ل�لعــاب 
 ، ومقهــى  ا�غــراض،  متعــددة  وصالــة 
وغــرف  ومخــازن،  إداريــة،  ومكاتــب  ومكتبــة، 
للصيانــة، با�ضافــة إلــى كافــة أعمــال البنيــة 
مســاحة  علــى  الممتــد  للمشــروع  التحتيــة 

مربعــًا. متــراً    9633 قدرهــا 

مشاريع الخور 

تقــوم العقاريــة حاليــا بتطويــر مشــروعين في 
الخــور ، أحدهمــا الحزمــة التاســعة مــن مشــروع 
إســكان الخــور للمنطقتيــن الثانيــة والرابعــة، 
مبنــى   علــى 55  موزعــة  فيــال   110 مــن  وتتألــف 
با�ضافــة إلــى مســجد الجمعــة المكــون مــن  
قاعــة الصــالة الرئيســية  للرجــال فــي الطابــق 
ا�رضــي وقاعــة أخــرى للنســاء فــي الميزانيــن 
المتمثــل  ا¨خــر  المشــروع  أمــا  وملحقاتهمــا، 
الثانيــة  المنطقــة  فــي  الثامنــة  الحزمــة  فــي 
عشــرة فيتكــون مــن ســتة مبــان تحتــوي علــى 

72 شــقة ســكنية  موزعــة علــى ثالثــة طوابــق 
المشــروع  يمتــاز  ا�رضــي،  الطابــق  فيهــا  بمــا 
والمنشــآت  الخضــراء  بالمســطحات 

التجميليــة.

مشاريع راس لفان 

ويســت  فــي  العمــال  ســكن  مشــروع  يعتبــر 
العقاريــة  الشــركة  مشــاريع  أحــد  ســايدرليك  
 ، بالدولــة  الصناعيــة  للمناطــق  الداعمــة 
ســكنية  مبــان  أربعــة  مــن  المشــروع  يتكــون 
 ، أرضــي  وطابــق  طابقيــن  بارتفــاع  للعمــال 
وبنفــس االرتفــاع أيضــا تقــوم بتطويــر أربعــة 
مبــان أخــرى لســكن الموظفيــن، ومبنــى آخــر 
المصاحبــة  الطعــام  لقاعــات  طابقيــن  مــن 

تجــاري.  ومبنــى  ومســجد 
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االستثمارات الدولية

شركة شذا لالستثمار 
الفندقي 

بهــدف    2006 عــام  الشــركة  تأســيس   تــم 
والرفاهيــة،  الضيافــة  قطــاع  فــي  االســتثمار 
وخاصــة فــي الفنــادق  المتوافقــة مــع مبــادئ 
الشــريعة ا�ســالمية مــع التركيــز علــى منطقة 
وتمتلــك  أفريقيــا.  وشــمال  ا�وســط  الشــرق 
ا�صــول  مــن  مجموعــة  حاليــًا  الشــركة 
العربيــة  المملكــة  مــن  كل  فــي  العقاريــة 
والمملكــة  البحريــن  ومملكــة  الســعودية 

المغربيــة.

كمبنســكي  مــع  الشــراكة  خــالل  مــن 
العالميــة، تــم تطويــر عالمــة تجاريــة باســم ” 
فنــادق شــذا“ تتولــى إدارة العديــد مــن الفنــادق 
بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة ا�ســالمية 
ا�وســط  والشــرق  أوروبــا  أنحــاء  مختلــف  فــي 

أفريقيــا. وشــمال 

أرض الرياض - المملكة 
العربية السعودية

مربعــأ،  متــراً   2,216,060 ا�رض  مســاحة  تبلــغ 
خريــص  طريــق  علــى  الجنادريــة  بحــي  وتقــع 
لــ�رض  العــام  المخطــط  ويشــتمل   . العــام 
متكامــل.  وتجــارى  ســكني  حــي  بنــاء  علــى  
وتأتــي هــذه الصفقــة ضمــن خطــة الشــركة 
الســتطالع الفــرص االســتثمارية فــي الســوق 
العقــاري بالمملكــة العربيــة الســعودية بمــا 

لديهــا. ا�راضــي  مخــزون  يدعــم 

عقار نورث رو – لندن

فيــر  مــاي  منطقــة  فــي  رو  نــورث  عقــار  يقــع 
فــي  الواقعــة  المرموقــة  كونسرفاشــن 
الطــرف الغربــي لمدينــة لنــدن مقابــل امتــداد 
شــارع اكســفورد. تــم إعــادة تطويــر وتجديــد 
مكتبيــة  وحــدات  ليوفــر   2013 عــام  المبنــى 
قدمــًا   24,017 بـــ  تُقــدر  مســاحة  علــى  راقيــة  

. مربعــًا

مشروع مجمع ترفيهي 
تجاري باستراخان

بيــن  مناصفــة  شــراكة  عــن  عبــارة  المشــروع 
بوونفســات  وشــركة  بــروة  شــركة  مــن  كل 
 150,000 بمســاحة  أرض  علــى  ويمتــد  بروســيا، 
ويتكــون  اســتراخان.  مدينــة  فــي  مربــع  متــر 
مــن  وعــدد  كبــرى  محــالت  مــن  المشــروع 
قدرهــا  إجماليــة  بنــاء  بمســاحة  المطاعــم 

مربعــًا.  متــراً   95,096

نُزُل القابضة
تركز نُُزل القابضة على مفهوم

الضيافــة،  قطــاع  فــي  الفندقيــة“  ”الشــقق 
الجفيــر  سمرســيت  فنــدق  حاليــًا  وتمتلــك 
علــى  يحتــوي  والــذي  البحريــن،   - بالمنامــة 
الشــركة  تمتلــك  كمــا  فندقيــة،  وحــدة   118
فــي  جــوار  بــرج  مــن  العليــا  الســت  الطوابــق 

الســعودية.  - المكرمــة  مكــة 
 

إلــى  عقاراتهــا  إدارة  القابضــة  نُــُزل  منحــت 
يقــع  التــي  إنترناشــونال  أســكوت  شــركة 
خــالل  مــن  وذلــك  ســنغافورة  فــي  مقرهــا 

ســنوات.  عشــر  لمــدة  إدارة  عقــد  توقيــع 
أرض الرناكا – قبرص

تبلــغ مســاحة  ا�رض 54670 متــراً مربعــًا، وتقــع 
ــاكا بالبحــر ا�بيــض المتوســط  فــي خليــج الرن
علــى الســاحل الجنوبــي مــن قبــرص وســط 
بالقــرب  الموجــودة  الســياحية  المنطقــة  
مــن مدينــة الرنــاكا. وأفضــل اســتخدام لتلــك 
وجهــة  لتكــون  للســائحين  قريــة  هــو  ا�رض 

الدولييــن.  للمشــترين  العطــالت  لقضــاء 
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مشروع  أوتومان- تركيا
يغطــي المشــروع مســاحة 13500 متــر مربــع، وتتكــون المرحلــة 
ا�ولــى مــن 287 شــقة ســكنية راقيــة فــي منطقــة زيتنبيــرو 
تــم بيــع معظمهــا با�ضافــة  فــي اســطنبول-تركيا والتــي 
إلــى فنــدق يتكــون مــن 133 غرفــة ووحــدات تجاريــة. كمــا يتــم 
تشــييد المرحلــة الثانيــة حاليــًا والتــي تتضمــن مبنــى يضــم 
62 شــقة ســكنية فاخــرة ومحــالت للبيــع بالتجزئــة فــي الطابــق 

ا�رضــي.

عقار ساحة كافنديش – لندن

يعــود تاريــخ المبنــى إلــى أربعينــات القــرن الثامــن عشــر، كمــا يحظــى هــذا 
العقــار بموقــع متميــز فــي ســاحة كافنديــش بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن.  
علــى  مفروشــة  مكتبيــة  وحــدات  ليوفــر   طوابــق   6 مــن  المبنــى  يتكــون 

مســاحة بنــاء تبلــغ 11,258 قدمــًا مربعــًا. 
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الشركات التابعة المستقلة

الشركة القطرية 
لالستثمارات العقارية 

(العقارية)

التابعــة  الشــركات  أكبــر  هــي  ”العقاريــة“ 
الشــركة  تعمــل   .1995 عــام  تأسســت  لبــروة 
علــى تطويــر مشــاريع ســكنية فــي المناطــق 
والخــور.  ومســيعيد  دخــان  مثــل  الصناعيــة 
ــًا  ــة نجاحــًا باهــراً وحضــوراً قوي حققــت العقاري
فــي قطــر، حيــث تعمــل حاليــًا علــى تطويــر 
مشــاريع بقيمــة حوالــي  ثالثمائــة مليــون ريــال 
قطــري، كمــا تعمــل علــى دراســة وتصميــم 

قطــري. ريــال  مليــار  بقيمــة 2,8  مشــاريع 

شركة قطر -دارة المشاريع

إحــدى  هــي  المشــاريع  �دارة  قطــر  شــركة 
المشــروعات  �دارة  الرئيســية  الشــركات 
 2008 عــام  فــي  أنشــئت  المنطقــة.  فــي 
فــي  ا�ولــى  القطريــة  الشــركة  وتعتبــر 
ذات  خدمــات  الشــركة  تقــدم  المجــال.  هــذا 
العقــارات  مجــال  فــي  عالمــي  مســتوى 
مــع  ا�ساســية  البنيــة  مشــروعات  وإدارة 
تلــك  كفــاءة  تحقيــق  ضمــان  علــى  التركيــز 
المشــروعات. تحتــل الشــركة مكانــة مميــزة 
فــي مجــال خدمــات البنيــة التحتيــة المدنيــة، 
والعقــارات  الترفيهيــة  والخدمــات  والتجــارة 
ا�ســواق  إطــار  فــي  الســكنية  والمشــروعات 
العالميــة. تتركــز خبــرة قطــر �دارة المشــاريع 
الخدمــات  مــن  كاملــة  مجموعــة  فــي 
المشــروعات  إدارة  بينهــا  مــن  التخصصيــة 
الشــركة  وتديــر  وا�نشــاءات.  والتصميمــات 
مــن المشــروعات الضخمــة فــي  حاليــًا عــدداً 

الدوليــة. وا�ســواق  قطــر 

وصيف

التابعــة  الشــركات  إحــدى  وصيــف  تعتبــر 
تقــدم  والتــي  العقاريــة  بــروة  لمجموعــة 
المتكاملــة  ا�صــول  �دارة  كاملــة  خدمــات 
والعقــارات والمرافــق فــي قطــر. بــرزت وصيــف 
باعتبارهــا إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
خدمــات إدارة الممتلــكات والمرافــق والقــادرة 
علــى تقديــم الخدمــات ذات الجــودة الفائقــة 
حيــاة  دورة  مراحــل  مــن  مرحلــة  كل  فــي 
العقــارات حيــث تهــدف رســالتها إلــى التوســع 
ودوليــًا.  محليــًا  ا�دارة  خدمــات  تقديــم  فــي 
وتشــتمل تلــك الخدمــات التــي تقدمهــا علــى 
إدارة ا�صــول والعقــارات والمرافــق لعــدد مــن 

البــارزة. بــروة  مشــروعات 
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وتنظيــف  ا�مــن  وخدمــات  ا�طفــاء  نظــام 
عمالؤنــا  يتمتــع  الســكنية.  الوحــدات 
بخدمــة مركــز االتصــال ٢٤ ســاعة علــى مــدار 
الطلبــات  المركــز  يُلبــي  حيــث  ا�ســبوع، 
مركــز  يُعتبــر  الروتينيــة.  وكذلــك  العاجلــة 
االتصــال مــورداً رئيســيًا تُديــره وصيــف لربــط 
يحتاجونهــا  التــي  بالخدمــات  العمــالء 

وفاعلــة. ســريعة  بطريقــة 

علــى  ا�فــراد  لمســاعدة  بــروة  فــي  نســعى 
بجــد  ونعمــل  أحالمهــم،  منــزل  إيجــاد 
ــا الحالييــن  لتقديــم خدمــات مميــزة لعمالئن
بالعميــل  االعتنــاء  ولضمــان  والمحتمليــن، 
طــوال عمليــة البحــث عــن منــزل وحتــى بعــد 
وصيــف  خــالل  مــن  ونعمــل  إليــه.  االنتقــال 
علــى توفيــر الخدمــات العقاريــة المتكاملــة 
واســعة  منتجــات  مجموعــة  تغطــي  التــي 
المرافــق  وإدارة  الممتلــكات  إدارة  مــن 
ســقف  تحــت  والمبيعــات  ا�جــارة  وخدمــات 
المســتهدفين  العمــالء  فئــة  لتحديــد  واحــد 
الفعالــة  التواصــل  بوســائل  واالســتعانة 

مــن  ســواء  معهــم  للتواصــل  لديهــا 
أو  للمشــاريع  الترويجيــة  الحمــالت  خــالل 
الموقــع،  زيــارة  أو  التوضيحيــة  المعلومــات 
أو عــن طريــق المواقــع ا�لكترونيــة ومواقــع 
االستفســار  ووســائل  ا�جتماعــي  التواصــل 
وتنفيــذ  بتخطيــط  نقــوم  كمــا  ا�لكترونيــة. 
تضمــن  التــي  والصيانــة  االســتئجار  حلــول 
كمــا  لعمالئنــا.  الكريــم  العيــش  نمــط 
نقــدم خدمــات أخــرى مثــل خدمــات التشــجير 
التنظيــف  وخدمــات  الحشــرات  ومكافحــة 
الحريــق  إنــذار  وصيانــة  المصاعــد  وصيانــة 
وصيانــة  الحرائــق  عــن  الكشــف  ونظــام 
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شــركة  وهــي  وصيــف،  شــركة  تحــرص  حيــث 

،علــى  المشــاريع  بــإدارة  تقــوم  لبــروة  تابعــة 

تطبيــق معاييــر ا�مــن والســالمة التــي تقرهــا 

معيشــية  بيئــة  توفــر  لكــي  وذلــك  الدولــة 

آمنــة لقاطنيهــا. تتميــز مشــاريع بــروة بتوفيــر 

ســاعة   24 خــالل  المراقبــة  وكاميــرات  حــراس 

للحمايــة  ا�ســبوع  مــدار  وعلــى  اليــوم  مــن 

والمراقبــة إضافــة إلــى نظــام إطفــاء الحرائــق 

الــذي يتــم تزويــد جميــع المشــاريع بــه.

ومــن أبــرز مــا قامــت بــه بــروة مــن نشــاطات فــي 

مجــال ا�مــن والســالمة هــو التعــاون منــذ أكثــر 

المدنــي  الدفــاع  إدارة  مــع  أعــوام  ثالثــة  مــن 

برنامــج  فعاليــات  لرعايــة  الداخليــة  بــوزارة 

نشــاطات  يتضمــن  والــذي  ا¨مــن  البيــت 

المجتمــع  شــرائح  كافــة  بيــن  الوعــي  لنشــر 

حيــث يعمــل البرنامــج علــى تثقيــف العامــة 

والوقايــة،  والســالمة  ا�مــن  بمتطلبــات 

ويرعــى البرنامــج الســيارة ا�عالميــة التثقيفيــة 

للدفــاع المدنــي المجهــزة بشاشــات وأفــالم 

الســتهداف  متخصصــة  ومكتبــة  تعليميــة 

الجمــوع العامــة خــالل االحتفــاالت الوطنيــة 

والســالمة  ا�مــن  بتدريبــات  وتزويدهــم 

الضروريــة. 

دور  أهميــة  مــدى  بــروة  فــي  جيــداً  نــدرك  إننــا 

مجتمعــات  بنــاء  فــي  الوطنيــة  الشــركات 

�فــراد  الكريمــة  الحيــاة  وتحقيــق  متكاملــة 

المجتمــع علــى اختــالف طبقاتهــم وهــو مــا 

المســتدامة،  التنميــة  تحقيــق  فــي  يســهم 

معماريــة  فلســفة  بــروة  تتبنــى  ولذلــك 

تتخطــى مفاهيــم االســتثمار العقــاري البحــت 

مقدمــة  فــي  تكــون  أن  علــى  تحــرص  إذ 

المســاهمين فــي تنميــة المجتمــع وأال تكــون 

بمنــأى عــن قضايــاه المختلفــة التــي تســتلزم 

التطويــر. 

االعتناء باqيدي العاملة

تولــي شــركة بــروة أهميــة كبــرى لرفــع معاييــر 

دخــًال.  ا�قــل  للطبقــات  المعيشــية  الحيــاة 

وتســعى بــروة إلــى تطبيق هــذه االســتراتيجية 

تخــدم  عقاريــة  حلــول  تقديــم  خــالل  مــن 

احتياجــات واقعيــة لــدى تلــك الفئــات. وعليــه 

فــإن فئــة العمالــة الوافــدة تحظــى باهتمــام 

الفقــري  العمــود  بوصفهــا  بــروة  مــن  كبيــر 

وتحظــى   . الدولــة  فــي  العمرانــي  للتطــور 

مشــاريعنا التــي تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجات 

العقاريــة ل�يــدي العاملــة بنصيــب كبيــر مــن 

اهتمامنــا. ويعتبــر مشــروع بــروة البراحــة علــى 

التــي  المشــروعات  أبــرز  أحــد  المثــال  ســبيل 

تحقــق هــذا الهــدف.

كبيــراً   اهتمامــًا  العقاريــة  بــروة  تولــي  كمــا 

�طــالق مبــادرات مجتمعيــة موجهــة لخدمــة 

تنظيــم  خــالل  مــن  الوافــدة  العاملــة  ا�يــدي 

أســبوعية  ورياضيــة  ترفيهيــة  فعاليــات 

عــام  منتصــف  بــدأ  ســنوي  برنامــج  ضمــن 

2016 بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة فــي مرافــق 

أحــد  يعــد  والــذي  للعمــال  الرياضيــة  الخــور 

مشــاريع بــروة العقاريــة التــي تــم تصميمهــا 

وتطويرهــا لخدمــة ا�يــدي العاملــة، با�ضافــة 

إلــى المبــادرات التكريميــة والترفيهيــة التــي 

احتفالهــا  مثــل  للعمــال  الشــركة  تطلقهــا 

خــالل  مــن  للعمــال  العالمــي  باليــوم 

علــى  عــالوة  الرياضيــة  الفعاليــات  إقامــة 

االحتفــاالت  فــي  تقــام  التــي  الفعاليــات 

الوطنيــة والدينيــة. وقــد تجــاوز عــدد الــزوار لهــذا 

 .2016 عــام  خــالل  زائــر  ألــف   500 المشــروع 

اqمن والسالمة

تتطلــب زيــادة االســتثمارات ا�جنبيــة فــي قطــر 

توفيــر مــا هــو أكثــر مــن بيئــة عمــل مناســبة، إذ 

ينبغــي أيضــًا خلــق أجــواء آمنة تضمن ســالمة 

تفوقــت  ولطالمــا  الدولــة.  فــي  العامليــن 

ا�مــن  مســتويات  أعلــى  توفيــر  فــي  بــروة 

لخلــق  المختلفــة  مشــاريعها  عبــر  والســالمة 

أجــواء تتســم با�مــن والســالمة لموظفيهــا 

عمالئهــا  إلــى  با�ضافــة  العاملــة  وا�يــدي 

ومســتأجريها مــن خــالل وضــع معاييــر محــددة 

للتطبيــق والمراقبــة وتنظيــم أنشــطة لنشــر 

الوعــي. كمــا تُعــد ســالمة قاطنــي مشــاريع 

بــروة العقاريــة مــن أهــم أولويــات المجموعــة، 
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مبادرات لدعم المؤسسات 
المجتمعية في الدولة

تســتهدف  التــي  مبادراتهــا  بــروة  تواصــل 

دعــم المؤسســات المجتمعيــة فــي الدولــة 

بمــا فــي ذلــك المــدارس والجمعيــات ســواء 

ماديــًا أو تكنولوجيــًا، إيمانــًا منهــا بــدور هــذه 

المؤسســات فــي خدمــة المجتمــع وتطــوره 

وازدهــاره.  

مشــروعي   مثــل  المحــدود  الدخــل  لــذوي 

وال  الســيلية.  ومســاكن  مســيمير  مســاكن 

تــزال تحصــد النجــاح والمنفعــة التــي تحققهــا 

فــي  االقتصاديــة  ا�ســكانية  الحلــول  هــذه 

المتوســط.  الدخــل  ذوي  احتياجــات  تلبيــة 

الخيريــة  مســاهماتها  بــروة  تواصــل  كمــا 

المســنين  ورعايــة  المتعففــة  ا�ســر  لصالــح 

بــؤر  فــي  للمســتضعفين  ا�غاثــة  وحمــالت 

الحــروب. 

مبادرات اجتماعية غير 
ربحية

حرصــت بــروة منــذ انطالقهــا على المســاهمة 

بشــكل فعــال فــي ســد فجــوة ارتفــاع أســعار 

ا�يجــارات مــن خــالل بنــاء مجمعــات ســكنية 
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مســتوى  رفــع  نواصــل  اننــا  كمــا  العمــل. 
جميــع  عبــر  والســالمة  ا�مــن  وتدابيــر  معاييــر 
إدارة  مواصفــات  مــع  يتوافــق  بمــا  مشــاريعنا 

قطــر. فــي  المدنــي  الدفــاع 

مفتــاح  هــو  بــروة  شــركة  فــي  العمــل  فريــق 
نحتــرم  نحــن  لــذا  المجموعــة،  أعمــال  نجــاح 
فــي بــروة قيمــة ا�فــراد وخبراتهــم التخصصيــة 
بدورهــا  تُثــري  والتــي  المتنوعــة  والثقافيــة 
بيئــة العمــل، ونعمــل أيضــا علــى خلــق أجــواء 
مــن االحتــرام المتبــادل والشــفافية والعمــل 
قفــزة  لتحقيــق  نســعى  أننــا  كمــا  الجماعــي. 
حتــى  البشــرية  المــوارد  مجــال  فــي  نوعيــة 
نتمكــن مــن تحقيــق اســتراتيجية المجموعــة 
ذلــك  علــى  يترتــب  االســتثمارية.  وأهدافهــا 
مســتوى  علــى  وطنيــة  كــوادر  بنــاء  ضــرورة 
علــى  والقــدرة  المهنيــة  الحرفيــة  مــن  عــاٍل 
تضعهــا  التــي  بالخطــط  وااللتــزام  العطــاء 
علــى  قــادرة  بــروة  يجعــل  بمــا  المجموعــة، 
المنافســة فــي الســوق العقــاري برأســمالها 

والمعرفــي. البشــري 

كوادر متمكنة

متنوعــة  مجموعــة  بــروة  شــركة  فريــق  يضــم 
ويجمــع  والمهنيــة،  العلميــة  الخبــرات  مــن 
المشــكالت  حــل  علــى  ا�صــرار  بينهــم 
لتقديــم  والحمــاس  التحديــات،  ومواجهــة 
علــى  القــدرة  جانــب  إلــى  أفضــل،  ماهــو 
بجــودة  المســاس  دون  بحرفيــة  التغييــر  إدارة 
العمل.وكلمــا ازداد الترابــط بيــن أفــراد الفريــق 
مــع بيئــة عملهــم تــزداد الفعاليــة وا�نتاجيــة 
الخدمــات  قيمــة  بالتالــي  وتــزداد  لديهــم، 
وذوي  للعمــالء  بتقديمهــا  يقومــون  التــي 
عملنــا.  فريــق  بــه  يتميــز  مــا  وهــذا  المصلحــة، 
كمــا أننــا نشــجع فريــق العمــل علــى ا�بــداع 
وحــل  المتجــددة  ا�فــكار  وتقديــم  والتميــز 
وذلــك  المســتمر  والتطــور  المشــكالت 

التــي  والتدريــب  التطويــر  برامــج  خــالل  مــن 
بيــن  تتنــوع  والتــي  لصالحهــم  تُنظــم 
قــام  وقــد  والتقنيــة.   الشــخصية  المهــارات 
معظــم موظفــي شــركة بــروة خــالل العــام 
التطويريــة  البرامــج  فــي  بالمشــاركة   2016
كمــا  المجموعــة.  تقدمهــا  التــي  والقياديــة 
أننــا نعمــل بجــد للمحافظــة علــى المواهــب 
المتميــزة لدينــا وتزويدهــم بمــا يحتاجونــه مــن 

وتطويريــة. تدريبيــة  برامــج 

التقطير

الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  بدعــم  بــروة  تلتــزم 
وتطويــر  توظيــف  إلــى  تهــدف  والتــي   2030
دولــة   تنميــة  لتعزيــز  القطرييــن  المواطنيــن 
قطــر وازدهارهــا ورخائهاعلــى المــدى الطويــل 
وذلــك بدعــم فريــق اســتثنائي متفــاٍن يلتــزم 
بتحقيــق الجــودة وباالســتقامة فــي العمــل. 
توفيــر  علــى  بــروة  شــركة  فــي   نركــز  لذلــك 
الوظائــف الوطنيــة. وتصــل نســبة التقطيــر 
عــدد  مجمــوع  مــن   55٪ يقــارب  مــا  لدينــا  
الموظفــون  يشــغل   حيــث  الموظفيــن، 
القطريــون معظــم المناصــب ا�داريــة العليــا 

الشــركة. فــي 

االعتناء بأفراد الفريق

العمــل   فريــق  أفــراد  وســالمة  صحــة  نضــع 
مــن  الكثيــر  نولــي  حيــث  أعيننــا   نصــب 
اهتمامنــا لخلــق بيئــة عمــل آمنــة لهــم. ومــن 
هنــا، تقــوم شــركة  بــروة بيــن الحيــن وا¨خــر 
الترويــج  خــالل  مــن  موظفيهــا  وعــي  برفــع 
لحمــالت خاصــة با�مــن والســالمة فــي مــكان 


