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تقرير الحوكمة السنوي

التعاريف
المعلومات
المعلومات  ،والبيانات ،والوثائق المرتبطة بتأسيس
الشركة وبإنشطتها ،وبتقاريرها وغيرها من المعلومات
التى يجب على الشركة اإلفصاح عنها واتاحتها
للمساهمين وتمكينهم من الوصل لها والحصول
عليها بموجب القانون وأحكام هذا النظام وغيره من
تشريعات الهيئة.

الهيئة
هيئة قطر لألسواق المالية.

ميثاق المجلس
الميثاق الذي يعده المجلس لتحديد مهامه
ومسؤولياته وواجبات رئيسه وأعضائه .

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

أمين سر المجلس
الشخص المعين من مجلس اإلدارة وفقا لمتطلبات
نظام الحوكمة ،و المسؤول عن تنظيم وتنسيق
المسائل التي تتعلق بالمجلس وبالشركة.

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

الحوكمة

تقرير سنوي مستقل بذاته يتضمن إفصاح الشركة
عن التزامها بتطبيق مبادئ وأحكام نظام الحوكمة،
يتم إعتماده من قبل الرئيس ويرفعه إلى الهيئة مرفقا
بالتقرير السنوي للشركة.

المسؤول التنفيذي األول والمسؤولين التنفيذيين
االخرين المسؤولين مباشرة أمامه ،وتشمل رؤساء
وحدات الرقابة الداخلية بالشركة.

التصويت التراكمي

الرقابة الداخلية

أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة .يمنح كل
مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي يملكها ،بحيث
يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من
يختارهم من المرشحين دون وجود اى تكرار لهذه االصوات.

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

مراقب حسابات
الشخص المصرح له وفقا ألحكام القانون والمسجل
بجدول المدققين الخارجيين لدى الهيئة للقيام بأعمال
مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية وإبداء الرأي
فيها ،وفقا ألصول المهنة وطبقا للمعايير الدولية
للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات
المالية اإلسالمية ،والحصول على تأكيد ما إذا كانت
البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية ،وهكذا
أعمال التصفيات.

العضو المستقل
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هو عضو مجلس اإلدارة الذى يتمتع باالستقاللية التامة،
ومما ينافي اإلستقاللية على سبيل المثال ال الحصر ،أي
من اآلتي:
 -1أن يكون مالكا لنسبة ()%1على األقل من أسهم
الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
 -2أن يكون ممثال لشخص اعتباري يملك نسبة ()%5
على األقل من أسهم الشركة أو أي شركة من
مجموعتها.
 -3أن يكون باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة
من مجموعتها خالل السنة السابقة على انتخابات
المجلس.
 -4أن تكون له صلة قرابه من الدرجة األولى مع أي
من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية العليا
بالشركة ،أو في أي شركة من مجموعتها.
 -5أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن
مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
 -6أن يكون موظف ًا خالل السنتين السابقتين على
انتخابات المجلس لدى أي من األطراف المرتبطة
بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين
القانونين ،وكبار الموردين ،أو أن يكون مالكا
لحصص سيطرة لدى أي من تلك األطراف خالل
السنتين السابقتين على انتخابات المجلس.
 -7أن تكون له تعامالت مباشرة أو غير مباشرة مع
الشركة أو أي شركة من مجموعتها خالل السنتين
السابقتين على انتخابات المجلس.

صفقة كبيرة
أي صفقة أو مجموعة صفقات متصله تهدف إلى إمتالك
أو بيع أو تأجير أو مبادلة أو التصرف (باستثناء إنشاء
الضمانات) بأصول الشركة أو األصول التي ستكتسبها
الشركة أو من شأنها تغيير الطبيعه األساسية لعمل
الشركة؛ أوالتي تتجاوز قيمتها االجمالية ( )%10من القيمة
األقل بين القيمة السوقية للشركة أو قيمة صافي
أصول الشركة وفقا ألخر بيانات مالية معلنة.

السوق

العضو غير التنفيذي

هو عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغ ًا إلدارة
الشركة  ،وال يتقاضى اجرا منها.

طرف ذو عالقة
يعتبر الشخص ذا عالقة بالشركة إذا كان عضو في
مجلس إدارة الشركة او أي شركة من مجموعتها،
أو باإلدارة التنفيذية العليا للشركة أو أي شركة من
مجموعتها ،أو كان مالكا لنسبة ( )%5على األقل من
أسهم الشركة او شركة من ضمن مجموعتها ،أو
كان من أقارب أي من األعضاء السابقين حتى الدرجة
الثانية ،وكل شخص اعتباري مسيطر عليه من عضو
بمجلس إدارة الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو
بإدارتها التنفيذية العليا وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ،أو
المشتركة في مشروع أو شركة من أي نوع مع الشركة أو
أي شركة من مجموعتها.

أصحاب المصالح
كل من له مصلحه مع الشركة تستند إلى حق أو
مركز قانوني مثل المساهمون ،والعاملين ،الدائنين،
العمالء ،الموردون وغيرهم.

السوق الرئيسية فى بورصة قطر.
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النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركة والتحكم بها،
ويحدد أسس ومبادئ توزيع الحقوق والمسؤوليات
بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة ،مثل أعضاء
المجلس ،والمدراء ،والمساهمين وأصحاب المصالح
اآلخرين ،وتوضيح القواعد واإلجراءات الخاصة باتخاذ
القرارات المتعلقة بشؤون الشركة.

تقرير الحوكمة

اإلدارة التنفيذية العليا
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تقرير الحوكمة السنوي
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

مساهمينا الكرام،
تحية طيبة وبعد،
يطيب لي أن أضع بين أيديكم تقرير الحوكمة لشركة بروة العقارية (شركة مساهمة
عامة قطرية) والذي يغطى السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر  ،2018مسلط ًا
الضوء على التطورات األخيرة في إطار حوكمة الشركات ،ومستنداً الى قرار مجلس
إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016بإصدار نظام حوكمة الشركات
والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.
عد التقرير وفق ًا لمتطلبات نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في
لقد أ ُ ّ
السوق الرئيسية الذي أصدرته هيئة قطر لألسواق المالية  ,وتم نشره في  15مايو
 2017وغيره من األنظمة والقوانين المعمول بها في دولة قطر ونظام سوق المال
القطري.
وانطالقا من حرصنا على تلبية متطلبات الجهات ذات االختصاص في دولة قطر،
وتطلعنا نحو الرقي المتواصل بالعمل في الشركة ونتائج أدائها ،فإننا حريصون
على اإللتزام بإصدار تقرير حوكمة الشركة بشكل سنوي لعرضه على مساهمي
الشركة في اجتماع الجمعية العامة.
واهلل ولي التوفيق.

صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة
شركة بروة العقارية (شركة مساهمة عامة قطرية)

barwa.com.qa
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تقرير الحوكمة السنوي

 .1تمهيد

 .2إطار وسياسات الحوكمة

تعتبر الحوكمة المؤسسية من أهم الركائز التي تعتمد عليها شركة بروة من أجل ترسية ثقافة اإلنفتاح والشفافية
والوضوح في تعامالتها التجارية واإلدارية ،وذلك حرص ًا منها على حماية حقوق المستثمرين ،وحقوق أصحاب المصالح
األخرى ،ومساهمي األقلية وبهدف تصويب أعمالها وإدارتها بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية ،واألطر
التنظيمية المعتمدة.

تلتزم شركة بروة العقارية بتطبيق أعلى درجات الحوكمة المؤسسية في تعامالتها اليومية ،من خالل تحقيق االمتثال

وتُعرَف قوانين حوكمة الشركات على أنها األسس المنظمة للعالقات بين األطراف األساسية في الشركة (أعضاء
مجلس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذية ،المساهمين )...بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين و أصحاب
العالقة والمصالح االخرى.
تعتبر حوكمة الشركات جزء ال يتجزأ من ثقافة شركة بروة العقارية ش.م.ع.ق«( .بروة») وممارساتها التجارية .تهدف
حوكمة الشركات لشركة بروة العقارية إلى ترسية وتحقيق األهداف التالية:

الشفافية:

المساواة:

وهي اإلنفتاح في العمليات التجارية والتشغيلية
للشركة ،واإلبتعاد عن الغموض والسرية
والتضليل ،وجعل كل األمور قابلة للتحقق
والتأكيد.

وهي المساواة بين صغار وكبار المستثمرين ،المحليين
واألجانب على حد سواء .يضمن النظام األساسي لشركة
بروة هذا المبدأ من حيث المساواة في حقوق التصويت،
والمساءلة ،والترشيح  ،وحق الوصول للمعلومات.

المساءلة:

المسؤولية:

وهي حق المساهمين في مساءلة اإلدارة
التنظيمية عن أدائها ،وهذا حق يضمنه القانون
والنظام األساسي للشركة .كما تضمن مسؤولية
اإلدارة التنفيذية أمام المجلس ومسؤولية المجلس
أمام المساهمين.

وهي مسؤولية شركة بروة في اإلعتراف بحقوق أصحاب
المصالح الممنوحة بالقانون ،وتشجيع التواصل
والمشاركة بين الشركة وأصحاب المصالح في خلق
الفرص ،والوظائف ،واإلستدامة.

٢٠١٨

التام لقوانين حوكمة الشركات المدرجة في السوق ،والتي تنظمها هيئة قطر لألسواق المالية.
يتم توفير اإلطار التوجيهي لنظام حوكمة شركة بروة العقارية بواسطة نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية
المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم ( )5لسنة  2016والذي تم نشره
بالجريدة الرسمية بتاريخ  15مايو 2017م  ،باإلضافة إلى القوانين السارية واللوائح األخرى في دولة قطر وبورصة قطر.
وتحرص شركة بروة العقارية دوم ًا على التأكد من إلتزامها بكافة النظم والقوانين ذات الصلة ،وخاصة في ما يتعلق
بالحوكمة وتطبيقاتها ،كما تعمل الشركة بإستمرار على تحديث النظم واللوائح الداخلية بما يعكس تحديثات
الجهات المنظمة على هذه القوانين.
وخالل هذا العام حرصت الشركة على تعزيز هيكل الحوكمة في الشركة بما يتالئم مع متطلبات أحكام و قواعد
الحوكمة الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية وذلك من خالل:
 -١تحديث وتطوير النظام األساسي للشركة.
 -٢تحديث وتطوير أدلة السياسات واإلجراءات الخاصة بالحوكمة.
 -٣تحديث وتطبيق ميثاق مجلس اإلدارة واللجان الفرعية.
 -٤اتباع أفضل الممارسات المتبعة في دولة قطر بهذا الشأن.
نحن في شركة بروة سنقوم بإجراءات إضافية خالل عام  2019لتعزيز هيكل نظام الحوكمة في الشركة وذلك من خالل:
 .1التأكد من قيام لجنة التدقيق بإجراء  6اجتماعات خالل العام حيث تم االتفاق في بداية العام على جدول تواريخ
اجتماعات اللجنة واخطار األعضاء اصو ًال بهدف القيام بمهام ومسؤوليات اللجنة.
 .2تحديثات إضافية على سياسات وإجراءات الحوكمة في الشركة وذلك إلضافة سياسة تنظم العالقة بين أصحاب
المصالح من اجل حمياتهم والحفاظ على حقوقهم.
فيما يلي نبذة موجزة عن بعض من السياسات التي تعمل في إطارها شركة بروة العقارية والتي تتماشى مع قواعد
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة:

 2،1سياسة الترشيحات
يعد مجلس اإلدارة من أهم العناصر التي ترسي دعائم حوكمة الشركة وترسم مسلكها نحو النجاح والتقدم .لذا ،كان
من الضروري وضع سياسة جامعة لألحكام التي تضبط عضوية المجلس في ضوء النظام األساسي للشركة وقواعد
حوكمة الشركات الصادرة من هيئة قطر لألسواق المالية .وقد يسرت هذه السياسة الوصول إلى جميع األحكام
والضوابط التي تحدد معايير وإجراءات عضوية مجلس اإلدارة وبالتالي سهلت تطبيقها على أرض الواقع ،فقد بينت
كيفية تشكيل المجلس وفترة عضويته واألحكام الخاصة بشروط الترشح وصفات العضوية التي يمكن لعضو
المجلس أن يندرج تحتها من تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل وغير مستقل .كما وضحت السياسة كيفية إجراء انتخابات
مجلس اإلدارة والحاالت التي تنتهي بها العضوية وآلية شغل المراكز الشاغرة فيه.

 2،٢سياسة المكافآت
barwa.com.qa
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يلتزم مجلس إدارة شركة بروة العقارية بسياسة المكافآت المنصوص عليها في المادة ( )40من النظام األساسي
للشركة ،والمنصوص عليها بقانون الشركات التجارية الذي حدد في تعديله الصادر في العام  2015مكافآت أعضاء
مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد على ( )%5من الربح الصافي بعد خصم االحتياطيات واالستقطاعات القانونية .ويقوم
المجلس بعرض مقترح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة على الجمعية العامة للموافقة عليها.
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تقرير الحوكمة السنوي

 2،3سياسة تعارض المصالح
اعتمدت شركة بروة العقارية سياسات صارمة تحكم تعامالت األشخاص الباطنيين وتضارب المصالح الذي قد ينشأ من
جلب أشخاص منخرطين في التجارة والمجتمع المدني للعمل كمدراء ومسؤولين تنفيذيين وموظفين في شركة
بروة .وقد قامت شركة بروة بوضع هذه السياسات للكشف عن هذه االمور ولتفادي فقدان الموضوعية ،والحفاظ على
استقاللية أصحاب القرار بما يخدم مصلحة المساهمين ،حيث أن الشركة وجميع موظفيها يلتزمون باإلفصاح بشكل
دوري عن أي مصالح مشتركة أو عمليات فيما بينهم أو مع أي طرف آخر له عالقة مباشرة بالشركة.

 2،4سياسة اإلفصاح
تلتزم شركة بروة العقارية بمتطلبات اإلفصاح المقررة من قبل الهيئة عن طريق وضع سياسة تهدف إلى اإلدالء رسمي ًا
بالمعلومات النوعية والكم ّية التي تكشف عنها لصالح أصحاب المصالح ،وتضع أنظمة الرقابة الداخلية لإلشراف
على عملية اإلفصاح .وتسعى الشركة إلى بلوغ هدف تحقيق الشفافية المالية عبر اإلفصاح عن التقارير المالية و
المعلومات الجوهرية والمعلومات الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واإلفصاح عن المعلومات الخاصة
بكبار المساهمين او المساهمين المسيطرين وذلك وفق ًا لشروط التبليغ التنظيمية .وتساعد هذه السياسة المجلس
واإلدارة التنفيذية وإداراة الشركة ذات الصلة على فهم أدوارها ومسؤولياتها في عملية اإلفصاح.

 2،5سياسة المدقق الخارجي
يعتبر التدقيق الخارجي جزءاً ال يتجزأ من سالمة أعمالها .ونظراً ألهمية أعمال التدقيق الخارجي ،قامت الشركة بوضع
سياسة تنظم شؤون مدقق الحسابات الخارجي كافة بما ينسجم انسجام ًا تام ًا مع متطلبات وقواعد الحوكمة ذات
الصلة.

 .٣مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو السلطة التي تتمتع بجميع الصالحيات الالزمة للقيام بأعمال الشركة باستثناء تلك التي تختص
بها الجمعية العمومية وفق ًا للقانون أو النظام األساسي للشركة .كما يعتبر مجلس إدارة شركة بروة العقارية هو
الكيان اإلداري الرئيسي .ومن ضمن أدواره ومسؤولياته دعم الهيكل اإلداري والحفاظ على االتجاه االستراتيجي وضمان
الكفاءة والفعالية وتعزيز الوضع العام والحفاظ على النزاهة والمحاسبة في المؤسسة ،والخضوع للمساءلة،
واالستجابة لمطالب المساهمين ،وحضور المجلس المنتظم لالجتماعات الهامة ذات الصلة والمساعدة في الحفاظ
على مهمة ورؤية شركة بروة ،ومناقشة أو الموافقة على تقارير التدقيق الداخلي وتعيين مدققين حسابات خارجيين
وطرح األفكار التي من شأنها تعزيز أداء عمليات الشركة بما في ذلك الشركات التابعة لها وتطبيق الحوكمة الفعالة.

 3،1تشكيل مجلس اإلدارة
باإلستناد إلى النظام األساسي للشركة ،يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعين مالك
السهم الممتاز ثالثة منهم حسب النسبة الحالية من تملكه لألسهم ،وال يجوز عزل أي منهم إال بقرار من مالك
السهم الممتاز ،وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري  .وال يشارك مالك السهم
الممتاز في عملية التصويت  .وينتخب مجلس اإلدارة باإلقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ( )3سنوات. .
ويتضمن الجدول التالي بيان ًا بأعضاء مجلس اإلدارة لعام :2018

إسم عضو مجلس اإلدارة

المنصب

الوضع

سعادة السيد /صالح بن غانم العلي

رئيس مجلس اإلدارة
(الديار القطرية)

غير تنفيذي ،غير مستقل

السيد /عيسى محمد المهندي

نائب الرئيس عضو باإلنتخاب

غير تنفيذي ،مستقل

السيد /محمدعبد العزيز آل سعد

عضو باإلنتخاب

غير تنفيذي ،مستقل

السيد /نبيل محمد البوعينين

عضو (الديار القطرية)

غير تنفيذي ،غير مستقل

السيد /عبداهلل حمد العطية

عضو (الديار القطرية)

غير تنفيذي ،غير مستقل

السيد /ناصر سلطان الحميدي

عضو باإلنتخاب

غير تنفيذي ،مستقل

الس ّيد /ناصر علي غصاب الهاجري

عضو شركة العديد لإلستثمار
العقاري (باإلنتخاب)

غير تنفيذي ،مستقل

barwa.com.qa
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 3.2نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 3.4واجبات أعضاء مجلس اإلدارة

يتضمن مجلس إدارة الشركة اعضاء من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات المتميزة في مختلف القطاعات.

يقوم أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين بإعطاء مقترحات مستقلة بشأن المسائل االستراتيجية وتطوير
المقترحات المتعلقة بها ،كما يقومون بدراسة أداء اإلدارة في تحقيق األهداف المتفق عليها ومراقبة أداء الشركة في
تحقيق أهدافها وغاياتها المتفق عليها ،واإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بحوكمة الشركة ،وضمان
إعطاء األولوية لمصلحة الشركة والمساهمين في حال حصول أي تضارب للمصالح .كما يقوم أعضاء المجلس
غير التنفيذيين بمراجعة سالمة المعلومات والضوابط واألنظمة المالية وضمان قوة وسالمة هذه الضوابط ،و إتاحة
مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة لمجلس اإلدارة أو لجانه المختلفة من خالل مشاركتهم الفعالة في اجتماعات المجلس
والجمعيات العمومية ،وفهم آراء المساهمين بشكل متوازن وعادل.

عدد األسهم
عدد األسهم
عدد األسهم المملوكة
إسم عضو مجلس المحجوزة لضمان المملوكة في
في الشركة كما في
الشركة كما في
العضوية في
اإلدارة
2017/12/31
2018/12/31
مجلس اإلدارة
سعادة السيد /صالح بن
غانم العلي

0

0

0

السيد /عيسى محمد
المهندي

100,000

102,736

102,736

السيد /محمدعبد العزيز
آل سعد

100,000

125,000

125,000

السيد /نبيل محمد
البوعينين

0

0

0

السيد  /عبداهلل حمد
العطية

0

1,601

1,601

السيد /ناصر سلطان
الحميدي

100,000

375,446

300,000

الس ّيد /ناصر علي غصاب
الهاجري

0

0

0

للمزيد من التفاصيل عن خبرات أعضاء مجلس اإلدارة يرجى مراجعة المحلق رقم  1من هذا التقرير.

 3.3واجبات رئيس مجلس اإلدارة
من مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة قيادة الشركة لتحقيق أهدافه االستراتيجية والعائد المناسب للمساهمين ،كما
ويتولى قيادة المجلس واإلشراف على دوره بشكل كامل واعتماد جداول اعمال اجتماعات المجلس هذا باإلضافة إلى
مناقشة اعضاء المجلس بالتوصيات والتحسينات والمبادرات االستراتيجية والموازنات التقديرية والفرص االستثمارية
المتاحة والتأكد من قيام المجلس بالمهام المنوطة به ،إضافة إلى مناقشة امور الشركة العامة بشكل دوري
مع اعضاء المجلس والتحقق من وجود آلية لتقييم مستوى أداء األعضاء باإلضافة إلى التواصل مع المساهمين.
ولرئيس المجلس ان ينيط بعض مهامه إلى األعضاء أو اللجان أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حسب ما يراه
مناسب ًا .كما ويقوم ايضا بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي بخصوص الموارد المالية والبشرية لتحقيق األهداف المرجوة
ومراقبة مستوى أداء الشركة بشكل عام دوريا من خالل الرئيس التنفيذي.

 3.5تقييم أداء أعضاء المجلس
تتولى لجنة المكافأت والترشيحات عملية التقييم بشكل سنوي وفقا للمنهجية التي اعتمدها مجلس اإلدارة في
نظام الحوكمة الداخلي للشركة في العام وذلك توفير نظام مناسب لمراقبة أداء المجلس وللتأكد من أن اعضاء
المجلس يقومون بدورهم ومسؤولياتهم بشكل تام.

 3.6أمين سر المجلس
تم تعيين أمين سر لمجلس إدارة الشركة بمؤهالت جامعية وخبرات عملية ذات صلة .وتحكم الشروط المرجعية
والوصف الوظيفي مهام أمين سر المجلس المنصوص عليها في نظام حوكمة الشركات  ،ويكون مسؤو ًال عن
إعداد مواضيع جداول أعمال االجتماعات لمجلس اإلدارة ،تحرير محاضر اجتماعات المجلس ،والتنسيق بين أعضاء
المجلس ،وبين المجلس وأصحاب المصالح األخرين ،بمن فيهم المساهمين واإلدارة والموظفين هذا باإلضافة إلى
أرشفة وتنظيم وحفظ سجالت محاضر اجتماعات المجلس ،والوثائق والتقارير المتصلة بعمل المجلس واللجان
المنبثقة عنه والمراسالت ذات الصلة ،باإلضافة إلى الحرص على التواصل وإنسياب المعلومات بين المجلس واإلدارة
التنفيذية والمساهمين.

 3.7قواعد سلوك مجلس اإلدارة
يلتزم مجلس إدارة شركة بروة بأعلى مستويات النزاهة والسلوك التجاري و «بقواعد األخالق والسلوك المهني» ،فضال
عن تفاصيل الوصف الوظيفي المنصوص عليها في دليل و سياسات حوكمة الشركات لشركة بروة.
يعتبر مجلس اإلدارة هو الممثل لمصالح المساهمين في الشركة ،حيث يجب على كافة األعضاء تطبيق قيم
الشركة ،وممارسة كافة تعامالتهم بصدق ونزاهة .كما يقوم أعضاء المجلس بالتصرف بحسن نية وبما يخدم
مصلحة بروة والمساهمين ،إضافة إلى تعزيز ثقافة السلوك األخالقي.

 3.8ميثاق المجلس
فصل
قامت الشركة بإعداد «ميثاق المجلس» لمساعدة مجلس إدارتها على ممارسة صالحياته وأداء واجباته ،ويُ ّ
الميثاق الغرض من المجلس ،تكوينه ،ودور المجلس ومسؤولياته وإجراءات االجتماعات والنصاب والقرارات ،وتم
نشره على موقع الشركة اإللكتروني ليصبح مرجع ًا عام ًا ألصحاب المصالح.

barwa.com.qa

 3.9فصل المهام
تنتهج الشركة مبدأ الفصل بين منصب رئاسة المجلس وأي منصب تنفيذي بالشركة ،حيث يشغل سعادة السيد/
صالح بن غانم العلي منصب رئيس مجلس اإلدارة ،بينما يشغل السيد /سلمان محمد المهندي منصب الرئيس
التنفيذي لمجموعة بروة العقارية.

barwa.com.qa
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 3.10اجتماعات المجلس

تُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة منتظمة وفق ًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم ( )11لسنة  2015والنظام
األساسي للشركة ،ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر
لألسواق المالية.
يحتفظ أمين سر المجلس بمحاضر اجتماعات المجلس ويقوم بتوزيع جداول اعمال لالجتماعات وعقد مجلس
إدارة شركة بروة العقارية ستة إجتماعات خالل عام  ، 2018تم من خاللها مناقشة مواضيع واستراتيجيات الشركة
ومشاريعها.

 3.11مكافآت المجلس
بلغت قيمة مكافآت المجلس عن الفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018ما قيمته  8,500الف ريال قطري.

 3.12مسؤوليات ،والتزامات أعضاء مجلس اإلدارة:

 .٤لجان المجلس
يتمتع مجلس إدارة المجموعة بنموذج إداري مرن لتيسير القيام بأعماله ،وتقوم ركائز هذا النموذج على انبثاق ثالث
لجان عن مجلس اإلدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق .وتلعب كل لجنة دوراً
جوهري ًا في مساعدة المجلس على القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في إدارة الشركة بفعالية.
قامت شركة بروة العقارية بإجراء بعض التعديالت على لجان مجلس اإلدارة ،بهدف تحسين الكفاءة العملية
وتسهيل سير اإلجراءات وزيادة سرعة إتخاذ القرارات ،بما ينعكس إيجابا على تخفيض التكاليف والمصاريف بهدف
تقديم أفضل النتائج للمساهمين.
تلتزم لجان المجلس بالشروط المرجعية التفصيلية الخاصة بها ،وتقدم تقاري ًرا منتظمة إلى المجلس حول اإلجراءات
التي تتخذها والمداوالت التي تُجريها .يعتمد المجلس تشكيل هذه اللجان والشروط المرجعية الخاصة بها .ويلتزم
المجلس في ذلك تطبيق بنود نظام الحوكمة.
وتعكس البيانات الوارد أدناه لجان مجلس اإلدارة ،ومهام وأعضاء كل لجنة خالل العام :2018

أ -لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء يرأسهم عضو مستقل ،ويتمتعون بخبرات مالية في
مجال التدقيق .تقوم لجنة التدقيق بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية والضوابط المالية والداخلية بصفة
منتظمة .يُقدم قسم التدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق بما يكفل استقاللية هذه الضوابط الداخلية.
كما توصي اللجنة بالمدققين الخارجيين إلى المجلس العتمادهم في إجتماع الجمعية العمومية السنوية وتتولى
إدارتهم.
اجتمعت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خالل العام  2018م.
ولقد تم توزيع مهام اللجنة على أربع إجتماعات وسيتم االلتزام بالحدد االدنى من عدد االجتماعات المطلوبة حسب
نظام الحوكمة فيما بعد .
أعضاء لجنة التدقيق للعام من الفترة مابين  1يناير  2018حتى  6سبتمبر:2018

السيد /ناصرسلطان الحميدي

الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد /عبداهلل حمد المسند

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد /ناصر علي الهاجري

عضو

غير تنفيذي

مستقل
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على مجلس اإلدارة ان يؤدي وظائفة ومهامة وان يتحمل مسؤولياتة وفقا لالتي:
 .1يجب أن يؤدي المجلس مهامة بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام ،وأن تكون قراراتة مبنية على معلومات
وافية من اإلدارة التنفيذية ،أو من أي مصدر اخر موثوق بة.
 .2يمثل عضو المجلس جميعالمساهمين  ،وعلية أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة ال مصلحة من يمثله أو من
صوت له لتعيينه بالمجلس.
 .3يجب أن يحدد المجلس الصالحيات التي يفوضها لإلدارة التنفيذية ،وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ،كما
يحدد الموضوعات التي يتحفظ بصالحية البت فيها ،وترفع اإلدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصالحيات
المفوضة.
 .4يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب
المالية والقانوونية فضال عن تدريبهم إن لزم األمر.
 .5يجب على المجلس التأكد من إتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجة
عام وإلعضاء المجلس المجلس غير التنفيذيين بوجه خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم
ومهامهم بكفاءة.
 .6اليجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز اجالها ثالث سنوات ،أو بيع عقارات الشركة أو رهنها ،أو إبراء
مديني الشركة من التزاماتهم إال إذا كا ن مصرحا له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فية  ،وإذا تضمن
نظام الشركة أحكاما في هذا الشأن ،فال يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إال بإذن من الجمعية العامة،
مالم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.
 .7االنتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ،وعدم االنسحاب من المجلس إال لضرورة وفي وقت المناسب.
 .8إعالء مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
 .9إبداء الرأي بشأن المسائل االستراتيجية للشركة ،وسياستها في تنفيذ مشاريعها  ،ونظم مساءلة العاملين بها،
ومواردها ،والتعيينات األساسية ،ومعايير العمل بها.
 .10مراقبة أداء الشركة فى تحقيق أغراضها وأهدافها ،ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما التقارير السنوية ونصف
السنوية والربعية.
 .11اإلشراف على تطوير القواعد اإلجرائية الخاصة بالحوكمة ،والعمل على تطبيقها بالشطل األمثل وفقا لهذا
النظام.
 .12استغالل مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهالتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة،
والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.
 .13المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة ،وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
 .14عدم اإلدالء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من الرئيس أومن يفوضه في ذلك ،وعلى
المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
 .15اإلفصاح عن العالقات المالية والتجارية ،والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلبا على القيام بالمهام والوظائف
الموكلة إليهم.

٢٠١٨
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أعضاء لجنة التدقيق للعام من الفترة مابين  7سبتمر  2018حتى  31ديسمبر:2018

٢٠١٨

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للعام  2018من الفترة مابين  7سبتمبر  2018حتى  31ديسمبر :2018

السيد /ناصرسلطان الحميدي

الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد /محمد عبدالعزيز آل سعد

الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد /عبداهلل حمد العطية

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

السيد /عيسى محمد المهندي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

السيد /ناصر علي الهاجري

عضو

غير تنفيذي

مستقل

السيد /عبداهلل حمد العطية

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

أنجزت اللجنة عدداً من األعمال المهمة في عام  ،2018منها:
 .1مناقشة تقارير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لعام .2018
 .2مناقشة الميزانية العامة للشركة .
 .3تقديم مقترح لمجلس اإلدارة عن تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية  2018واالتعاب المقدرة لهم .
 .4تقديم مقترح لمجلس اإلدارة عن تعيين هيئة للرقابة الشرعية للسنة المالية  2018واالتعاب المقدرة لهم .
 .5وضع خطة تدقيق داخلى للعام .2018
 .6الموافقة على خطة التدقيق الداخلى للسنوات الثالث القادمة (. )2021-2019
 .7الموافقة على موازنة ادارة التدقيق الداخلى لعام .2019
 .8مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلى للمجموعة.
بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات
ً
التي قدمتها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

أنجزت اللجنة عدداً من األعمال المهمة في عام  ،2018منها:
 .1إعادة دراسة ومناقشة الية مكافأت موظفي الشركة والرئيس التنفيذي للمجموعة.
 .2مناقشة تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه.
بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات
ً
التي قدمتها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

ت -اللجنة التنفيذية
تتألف اللجنة التنفيذية في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس
لتأدية دور الهيئة االستشارية للمجلس و مراجعة استراتيجية العمل والموازنة السنوية وهيكل رأسمال بروة وتقديم
التوصيات إلى المجلس بأكمله .وتتداول هذه اللجنة بصورة تفصيلية األمور التي ال يتم مناقشتها بإسهاب في
اجتماعات المجلس بأكمله.
اجتمعت اللجنة التنفيذية ستة إجتماعات خالل العام .2018
أعضاء اللجنة التنفيذية لعام  2018من الفترة مابين  1يناير  2018حتى  31ديسمبر :2018

ب -لجنة المكافآت والترشيحات
تتألف لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة بروة العقارية من ثالثة أعضاء .تقع على عاتق لجنة المكافآت
والترشيحات مسؤولية وضع إجراءات تتسم بالشفافية لترشيح وتعيين أعضاء المجلس وتحديد مسؤولياتهم
والتأكد من توافر المهارات المناسبة والتزامهم بالمواعيد .كما تتولى اللجنة مهمة ممارسة اإلشراف على تقييم
المجلس واإلدارة ،واإلشراف على شؤون حوكمة الشركات للمجلس بما في ذلك الصياغة والتوصية بمبادئ
وسياسات الحوكمة و تحديد سياسة المكافآت في الشركة بما في ذلك المكافأة التي يتقاضاها الرئيس وكل
أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا.
إجتمعت لجنة المكافآت والترشيحات اربع اجتماعات خالل العام  2018م.

السيد /عيسى محمد المهندي

الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

السيد /محمد عبدالعزيزآل سعد

عضو

غير تنفيذي

مستقل

السيد /نبيل محمد البوعينين

عضو

غير تنفيذي

مستقل

أنجزت اللجنة عدداً من األعمال المهمة في عام  ،2018منها:

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات لعام  2018من الفترة مابين  1يناير  2018حتى  6سبتمبر 2018

.1

مناقشة خطة العمل الخمسية (. )2023-2019

 .2مناقشة الموازنة التقديرية لعام . 2019

السيد /عيسى محمد المهندي

عضو

غير تنفيذي

مستقل

السيد /عبداهلل حمد المسند

عضو

غير تنفيذي

غير مستقل

 .4استعراض ومناقشة مؤشرات االداء لسنة .2018
 .5مناقشة مؤشرات االداء لسنة .2019
 .6دراسة اطار عمل ادارة المخاطر بالشركة .

barwa.com.qa

بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اللجنة في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها والتوصيات
ً
التي قدمتها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
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السيد /محمد عبدالعزيز آل سعد

الرئيس

غير تنفيذي

مستقل

 .3دراسة مقترح اإلدارة التنفيذية لتحديث قائمة مديري بعض الشركات التابعة لمجموعة بروة العقارية  ،ورفع توصية
لمجلس اإلدارة بشأنها.
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تقرير الحوكمة السنوي

 .5اإلدارة التنفيذية
السيد /سلمان محمد المهندي:
يشغل السيد /سلمان محمد المهندي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ مارس  .2015وقد شغل عدداً من
المناصب العامة ومنها الرئيس التنفيذي لمجموعة ( )QNBكابيتال من فبراير  2011وحتى مارس  ، 2014المدير العام
التنفيذي ،رئيس الخدمات المصرفية الدولية والحكومية وأسواق راس المال من الفترة يناير  2009وحتى يناير  2011كما
تولى منصب كبير مساعدي المدير العام  ،نائب الخدمات المصرفية للشركات  ،رئيس قطاع البنوك الدولية والقطاع
العام خالل فترة من مايو  2007وحتى يناير  2009اما الفترة مابين فبراير الى مايو  2007قد شغل منصب كبير مساعدي
المدير العام  ،رئيس الخدمات المصرفية الدولية والقطاع العام  .كما تولى العديد من المناصب وكذلك عدد كبير
من اللجان خالل فترة عملة في البنك التجاري والتى بدأت من أغسطس  ، 2003عمل فى مجموعة ( )QNBخالل
الفترة ( )2003-1989والتي تدرج فى كثير من المناصب خالل تلك الفنرة وكانت اخر منصب يتقلدة فى المجموعة مدير
الخدمات المصرفية للشركات خالل الفترة (.)2003-1999

السيد /علي محمد الدربستي:
حاصل على بكالوريوس الهند سة الكهربائية وماجستير اإلدارة الهندسية من جامعة جورج واشنطن في الواليات
المتحدة .بعد أن أكمل دراساته العليا في الواليات المتحدة األميريكية عاد إلى قطر عام 1995م ليعمل في عدد من
ً
ً
مهنية قادته إلى موقعه الحالي رئيس ًا للتطوير العقاري لمجموعة بروة العقارية،
سيرة
المؤسسات القطرية ،ليبني
وهي إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بدولة قطر.
بدأ السيد /علي الدربستي حياته المهنية في وزارة الكهرباء والماء القطرية (كهرماء) في منصب «مهندس تخطيط»
في عام 1991م ،قبل االنضمام إلى شركة إتصاالت قطر “أوريدو” ،مديراً إلدارة تخطيط الشبكات في عام 1998م،
حتى وصل إلى منصب مدير «قطاع خدمات كبار المشتركين» قبل االنضمام إلى مجموعة بروة العقارية في عام
 ،2006كمديراً لتطوير األعمال الهندسية ،حيث تم تعيينه في نفس العام عضواً بمجلس إدارة «شركة بروة الدوحة
العقارية» ،إحدى الشركات التابعة لمجموعة بروة ،ليتم تعيينه في مايو2007م بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة.
هذا و قد تدرج بكفاءته اإلدارية في العديد من المناصب في مجموعة بروة العقارية وصو ًال إلى رئيسأ للتطوير العقاري
للمجموعة في يوليو .2015

السيد /زايد محمد المطوع:
يشغل السيد /زايد المطوع منصب رئيس التدقيق الداخلي للمجموعة منذ سبتمبر  ،2013كما شغل العديد من
المناصب االخرى حيث بدأ مسيرتة العملية بوزارة المالية واالقتصاد كمحاسب خالل الفترة أكتوبر  1997الى الى فبراير
 ، 2001عمل كذلك كمراجع حسابات خالل الفترة ابريل  2001الى أكتوبر  2010فى ديوان المحاسبة  ،تولى منصب رئيس
قسم الشؤون المالية لدى مؤسسة دريمة خالل الفترة فبراير  2011الى يناير  2012كما تقلد منصب مدير إدارة التدقيق
الداخلى لدى مؤسسة الشيخ  /جاسم بن محمد ال ثاني الخيرية خالل الفترة (نوفمبر  -2011سبتمبر. )2013
حصل السيد زايد المطوع على بكالريوس محاسبة – كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة قطر سنة . 2000

السيدة /دانه عبدالعزيز األنصاري:
تشغل السيدة دانه عبدالعزيز االنصاري منصب مدير الشوون القانونية واإللتزام للمجموعة منذ يناير  .2018و كما
شغلت منصب مدير إدارة التقاضي وشؤون الشركات بشركة بروة ومستشار قانوني أول وشغلت مناصب اخرى خالل
فترة عملها في المجموعة منذ  . 2006كما تشغل منصب عضوية مجلس اإلدارة لعدد من الشركات التابعة والزميلة
لشركة بروة باإلضافة إلى عضوية لجان اإلدارة التنفيذية.
حاصلة على شهادة البكالريوس بالقانون من جامعة قطر وحاصلة على شهادة الماجستيرالتنفيذي بالقانون من
جامعة نورث وسترن بالواليات المتحدة األمريكية.

االسهم المملوكة من قبل أعضاء اإلدارة التنفيذية :
 .1السيد  /على محمد الدربستي – رئيس التطوير العقاري للمجموعة ،يملك عدد  1.023سهم.
 .2السيد  /يوسف أحمد البنعلي – رئيس العمليات المؤسسية للمجموعة ،يملك عدد  541سهم.

مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية لعام :2018
بلغت قيمة مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية عن الفترة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018ما قيمته  18,651الف
ريال قطري.

انجازات اإلدارة التنفيذية في عام :2018

السيد /تامر السيد:

 .1اإلنتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع « مدينة المواتر» ومشروع توسعة قرية بروة

يشغل السيد /تامر السيد محمد منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة منذ مايو  ، 2014وقد إلتحق السيد  /تامر
بمجموعة بروة العقارية في العام  2008كما يشغل منصب عضوية مجلس اإلدارة للعديد من الشركات التابعة
والزميلة لشركة بروة باإلضافة إلى عضوية لجان اإلدارة التنفيذية.

 .2ارتفاع إيرادات اإليجارات إلى  1.271مليون ريال قطري.
 .3بدء العمل في مشاريع توسعة مرافق الخور وإستمرار األعمال فى مشاريع سكن العمال بطريق سلوى ومشروع
مخازن وورش البراحة .

حاصل على بكالوريوس تجارة  -شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة .كما حصل السيد  /تامر خالل مسيرته المهنية
على العديد من المؤهالت المهنية والعلمية العالمية مثل  CPA, CMAوحالي ًا يقوم باإلعداد إلختبار .III CFA

 .4استمرار العمل على المخططات والتصميمات الخاصة بالعديد من المشاريع ومنها على سبيل المثال ال الحصر
مشروع ارض لوسيل جولف  ،المرحلة الثالثة من مشروعي مدينة المواتر وبروة البراحة.

ويبلغ إجمالي الخبرة المهنية للسيد  /تامر 19 ،عام ًا مابين مجاالت التدقيق الخارجي والشؤون المالية في العديد من
المؤسسات العالمية والشركات.

٢٠١٨

بناء على التقييم السنوي ،فإن مجلس اإلدارة راضي عن أداء اإلدارة التنفيذية في تنفيذ مسؤولياتها وسلطاتها
ً
والتوصيات التي قدمتها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018

السيد /يوسف احمد البنعلي:
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تخرج السيد يوسف البنعلي من جامعة قطر سنة  1999بدرجة الدبلوم التكنولوجي – تخصص ادارة مكاتب.
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يشغل السيد  /يوسف البنعلي رئيس العمليات المؤسسية للمجموعة منذ ابريل  ،2017تدرج فى مناصب مختلفة
خالل مسيرتة العملية والتى بدأت سنة  1995فى عدد في الشركات والمؤسسات ومنها قطر للبترول -وزارة التربية
والتعليم – الهيئة القطرية لالعمال الخيرية  .كما يشغل منصب عضو في لجان اإلدارة التنفيذية.
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تقرير الحوكمة السنوي

 .6نظام الرقابة الداخلية

 .8التدقيق الداخلي وأنشطته

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤو ًال بشكل كامل عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة ،ويتمثل الغرض من هذا النظام
بوضع معايير وأنظمة جديرة بالثقة تحتوي على وسائل الرقابة الداخلية ومن المقرر أن تكفل وسائل الرقابة هذه 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 الذي يرفع تقارير متضمنة إجراءات تصحيحية مقترحة لكافة
المشاكل التي رصدت أثناء عملية التدقيق ،وقسم اإللتزام الذي يتأكد من امتثال المجموعة مع جميع متطلبات
الحوكمة والقوانين واألنظمة السائدة في دولة قطر ،والعمل على تفادي المخاطر الناتجة عن عدم اإللتزام بهذه
القوانين.

تقدم إدارة التدقيق الداخلي تأكيدات وخدمات استشارية بشكل موضوعي ومستقل ،بهدف إضافة قيمة للشركة
وتحسين عملياتها .ويساعد هذا النشاط الذي تقوم به إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهداف الشركة من خالل اتباع
أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة .كما أن إدارة التدقيق الداخلي تقوم
بتقديم تقاريرها الى لجنة التدقيق الداخلي بشكل دوري وفق ًا لمتطلبات قواعد الحوكمة ذات الصلة.

وأن األنشطة ذات الصلة
كما تقوم شركة بروة عن طريق قسم ادارة المخاطر بمراقبة مسائل المخاطر التنظيمية ّ
تتم بطريقة آمنة وسليمة وبما يتسق مع اللوائح .أما لجنة التدقيق فتقوم بمراقبة السياسات المالية والمحاسبية
والضوابط المالية والضوابط الداخلية ونظام إدارة المخاطر الخاص ببروة بصفة منتظمة.
تجــدر اإلشــارة الــى أن الشــركة قامــت بتقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر المالية فــي نهاية الســنة المالية
لعام .2018
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وقد أنجزت إدارة التدقيق الداخلي عدداً من األعمال المهمة في عام  ،2018من أهمها:
 .1اعداد وتنفيذ خطه التدقيق الداخلي القائمة علي المخاطر.
 .2استعراض وتقييم العمليات واداره المخاطر واطار الرقابة الداخلية من خالل تنفيذ خطه التدقيق الداخلي لشركه
بروة والشركات التابعة الرئيسية.
 .3متابعه تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي السابق.
 .4أداء الخدمات االستشارية  ،بما يتجاوز خدمات التدقيق الداخلي  ،لمساعده االداره في تحقيق أهدافها  ،وفقا
لمعاييرالدولية للمدققين الداخليين .
 .5إصدار تقارير دوريه للجنة التدقيق.
 .6أجريت مراجعات خاصه بشان المسائل المرفوعة من قبل لجنه التدقيق /مجلس االداره وقدمت النتائج لهم.

 .7إدارة المخاطر واالمتثال
يتم تطبيق هذا النظام في الشركة  .وتقع على اإلدارة مسؤولية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر بشكل
منتظم في الشركة بأكملها .ويشمل هذا النظام اإلجراءات الداخلية المطبقة في الشركة .كما أن لدى الشركة
ضوابط محكمة ونظم متأصلة تحكم دخولها في صفقات وعالقات مع أطراف ذات صلة.
وضعت شركة بروة مؤخراً سياسات وإجراءات للرقابة وإدارة المخاطر الداخلية والخارجية لتحديد المخاطر ووضع خطط
لمعالجتها بهدف حماية استثمارات الشركة وعملياتها في داخل وخارج قطر .وقد صمم هذا النظام للقيام باآلتي:

•

إبالغ مجلس اإلدارة بالتغييرات الفعلية التي تطرأ على المخاطر التي قد تواجهها الشركة.
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وفي هذا السياق ،فإن الشركة ستطبق سياسة إدارة المخاطر على مستوى المجموعة بأكملها .والجوانب الرئيسية
لهذه السياسة هي أن مجلس إدارة المجموعة ،وبدعم من لجنة التدقيق ،وإدارة التدقيق الداخلي ،يستعرض وبشكل
ربعي كافة المخاطر التي قد تواجه الشركة والشركات العاملة التابعة لها .وتؤول مسؤولية تحديد المخاطر التي قد
تواجه أي من هذه الشركات إلى إدارتها التنفيذية وإلى موظفيها ،فيما تضطلع إدارة المخاطر للمجموعة بمراجعة
وتجميع تقييمات المخاطر التي تم تحديدها وسبل عالجها .وتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة مستقلة لتقارير
إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي ،ورفع مالحظاتها بشأن سالمة هذه التقارير للجنة التدقيق وإدارة المخاطر .وتقوم
اإلدارة المختصة بتجميع المخاطر واإلجراءات المخطط إلتباعها لتخفيف آثار المخاطر ،ورفعها بشكل فصلي للجنة
التدقيق .

 .9التدقيق الخارجي
قامت شركة بروة العقارية بتعيين شركة «برايس واتر هاوس كوبرز ( « )PWCمدقق ًا خارجي ًا لبروة لعام  2018لتقديم
خدمات مراجعة نصف سنوية وتدقيق في نهاية السنة.
ويأتي هذا التعيين بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها بتاريخ  27فبراير  2018على إعادة تعيين المدقق الخارجي
( )PWCوتحديد أتعابه ،وحيث أنه من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم ()30
لسنة  2004بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات ،وقد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على األقل وهو مستقال عن
الشركة وعن مجلس إدارتها ،ولم تتجاوز مدة تعيينه كمراقب حسابات لشركة بروة خمس سنوات متواصلة.
المعدل للشركة والتي تحكم عمل ومهام مراقب الحسابات،
باإلضافة الى المواد ( )66-65من النظام األساسي ُ
فإن دليل الحوكمة الداخلي للشركة يتضمن األدوار والمسؤوليات المنوطة في المدقق الخارجي وسياسة التعيين و
اإلنهاء باإلضافة الى دور لجنة التدقيق في اإلشراف على عمل المدقق الخارجي.
barwa.com.qa
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تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة المخاطر في الشركة.

 .7االمتثال بدليل المراجعة الداخلية للحسابات استنادا إلى المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلى .
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 .14المسؤولية االجتماعية
إن المسؤولية االجتماعية للشركات تنصب على المسائل األخالقية واإلجتماعية والبيئية ،من هذا المنطلق ،فإن
شركة بروة ملتزمة بالمعايير األخالقية والقانونية من حيث ممارستها لنشاطاتها والمساهمة في تحقيق التنمية
االقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة في الشركة وعائالتهم إضافة إلى
المجتمع المحلي والمجتمع ككل ،واإلستجابة لمطالب أصحاب المصالح والبيئة التي تعمل فيها.
وتؤمن شركة بروة بأن المسؤولية اإلجتماعية للشركات ال تقتصر على مجرد عمل خيري ،بل تشمل االستثمار في
المجتمع .كما تشمل إدارة المؤسسة وجميع العاملين فيها .ولذك تحرص الشركة كل الحرص على اإلستثمار في
المجتمع المحلي في قطر وكذلك في المجتمعات التي تعمل فيها.
اهم إنجازات المسؤولية اإلجتماعية لعام :2018
 -1دعم أنشطة و فعاليات إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية في فعالياتها األمنية و التثقيفية التي تقيمها
ومناسباتها األخرى.
 -2رعاية معرض ميليبول قطر األمني  2018الذي أقامته وزارة الداخلية.
 -3دعم و رعاية فعاليات اليوم الوطني للدولة  2018إيمانا من المجموعة بترسيخ الهوية الوطنية.
 -4دعم فعاليات اليوم الوطني الخاصة بالعمال بإقامة فعاليات ترفيهية لهم بالمدينة العمالية ( البراحة) و مرافق
الخور.
 -5دعم السنة الثقافية روسيا – قطر بتخصيص يوم حول العمارة القطرية و تطورها.
 -6مساهمتنا في صندوق دعم األنشطة اإلجتماعية و الرياضية في الدولة لصالح األسر المتعففة و الفعاليات
الوطنية األخرى.
 -7دعم الفعاليات الرياضية و الترفيهية للعمال باألجازات األسبوعية طوال العام في بروة مرافق الخور الرياضية.
 -8نشر الوعي و التثقيف الديني بين الموظفين و العاملين بإبراج مجموعة بروة العقارية عبر تنظيم محاضرات
دينية بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية في شهر رمضان المبارك.
 -9دعم الملتقى الطالبي القطري بالتعاون مع سفارة دولة قطر بواشنطن بمدينة لوس انجلوس في نوفمبر .2018
 -10دعم العمل المسرحي بالدولة عبر رعاية مسرحية (شلي يصير) في يناير.2018
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تقرير الحوكمة السنوي لعام
2018
شركة بروة العقارية
رئيس مجلس اإلدارة
صالح بن غانم العلي
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الملحق األول:
السي َ ْر الشخصيّة
ِ
ألعضاء مجلس اإلدارة
سعادة السيد /صالح بن غانم العلي
رئيس مجلس اإلدارة
ُع ّيــن ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم بــن ناصــر العلــي وزيــراً للثقافــة والرياضــة بتاريــخ  2016/01/27بعــد فتــرة تجــاوزت العاميــن
قضاهــا وزيــراً للشــباب والرياضــة .وقــد شــغل ســعادته عــدداً مــن المناصــب العامــة إذ تقلــد رئاســة ديــوان المحاســبة فــي
الفتــرة مــا بيــن عامــي  ،2011- 2006ســاهم خاللهــا فــي وضــع الخطــة االســتراتيجية لديــوان المحاســبة التــي اعتمــدت رؤيــة
تهــدف إلــى مســاعدة الدولــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة للمجتمــع القطــري وتعزيــز مبــدأ المســاءلة ،كمــا ُكلــف
ســعادته بعــدد مــن المســؤوليات العامــة منهــا رئاســة اللجنــة الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي
 .2011- 2007وفــي عــام  2008تــم 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  .2013- 2011أســهم ســعادته فــي إطــاق قنــاة الريــان الفضائيــة فــي عــام 2012
بغيــة تأســيس إعــام مســتنير يســاند نهضــة قطــر ويراعــي خصوصيــة هويتهــا الوطنيــة وتنميتهــا المســتدامة .وشــارك
ســعادته فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات ،كمــا قــدم العديــد مــن المحاضــرات والعــروض التقديميــة فــي مجــال
اإلبــداع والتحفيــز.
يحمــل ســعادة الســيد صــاح بــن غانــم بــن ناصــر العلــي شــهادة البكالوريــوس فــي علــوم اإلدارة الهندســية عــام  1992مــن
جامعــة الباســفيك فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

السيد /عيسى بن محمد المهندي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
شــغل الســيد عيســى بــن محمــد المهنــدي منصــب رئيــس الهيئــة العامــة للســياحة فــي دولة قطر وشــهد قطاع الســياحة
تطــوراً ملحوظـ ًا بعــد إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر قطــاع الســياحة والبرامــج التطويريــة المصاحبــة .وقبــل توليــه
هــذا المنصــب فــي مايــو  ،2012شــغل الســيد عيســى المهنــدي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مشــيرب العقاريــة التــي
ســاهم فــي تأسيســها .وحصــل علــى لقــب «أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام  »2010مــن جوائــز الشــرق األوســط للشــخصيات
التنفيذيــة التــي يمنحهــا معهــد جائــزة الشــرق األوســط للتميــز .يشــغل الســيد عيســى المهنــدي العديــد مــن المناصــب
المهمــة فــي عــدد مــن مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص فــي قطــر فهــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة مجلــس قطــر
لألبنيــة الخضــراء الــذي يشــجع علــى نشــر االســتدامة فــي قطــاع البنــاء فــي البــاد ،وعمــل الســيد المهنــدي فــي مناصــب
بــارزة فــي شــركة رأس لفــان للغــاز الطبيعــي المســال (راس غــاز) منهــا مديــر لألعمــال ولمشــاريع محطــات اســتقبال الغــاز
المســال فــي أوروبــا ،ومديــر مشــاريع البنيــة التحتيــة للشــركة ،ومديــر لمشــاريع العمليــات مســاهم ًا فــي إطــاق وتطويــر
مشــاريع اســتراتيجية عــدة فــي مجــال الغــاز الطبيعــي .كمــا يتولــى ســعادة الســيد عيســى المهنــدي مهمــة رئيــس
مجلــس إدارة نــادي الســباق والفروســية  ،وهــو عضوأيضـ ًا فــي مجلــس إدارة مؤسســة الدوحــة لألفــام ،وشــركة الخطــوط
الجويــة القطريــة ،كمــا كان عضــواً فــي مجلــس األمنــاء فــي أكاديميــة قطــر الخــور -مؤسســة قطــر.

السيد /نبيل بن محمد البوعينين
عضو مجلس اإلدارة
يشــغل المهنــدس نبيــل بــن محمــد البوعينيــن منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الديــار القطريــة منــذ ينايــر ،2017
كمــا أصبــح الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي إبريــل مــن نفــس العــام .يحظــى المهنــدس نبيــل البوعينيــن بخبــرة واســعة
فــي مجــال تطويــر البنيــة التحتيــة وعمليــات النفــط والغــاز ،اكتســبها علــى مــدار أعــوام تولــى فيهــا مناصــب مختلفــة فــي
شــركة قطــر للبتــرول .فقــد تــم تعيينــه فــي عــام  2005مســاعداً لمديــر مشــروع التبريــد المشــترك فــي مدينــة رأس لفــان،
وعيــن عــام  2011مديــراً تنفيذيـ ًا لمشــاريع
ليتولــى بعــد ذلــك فــي عــام  2007منصــب مديــر مشــروع توســعة مينــاء راس لفــانُ .
مينــاء حمــد .وفــي ينايــر  ،2015قامــت شــركة قطــر للبتــرول بتعيينــه فــي منصــب نائــب الرئيــس لشــؤون الصحــة والســامة
والبيئــة وخدمــات األعمــال ليقضــي قرابــة عاميــن فــي هــذا المنصــب ،ســاهم خاللهمــا بشــكل كبيــر فــي النمــو المســتمر
للمؤسســة وتطويرها.
تخــرج المهنــدس نبيــل محمــد البوعينيــن مــن جامعــة المــار فــي بومونــت بواليــة تكســاس فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة فــي عــام  1994حيــث حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة.

السيد /عبداهلل بن حمد العطية
عضو مجلس اإلدارة
عيــن الســيد /عبــداهلل بــن حمــد العطيــة فــي شــهر يوليــو  2018رئيسـ ًا تنفيذيـ ًا لشــركة الديــار القطريــة لإلســتثمار العقــاري
باإلضافــة إلــى كونــه عضــو فــي مجلــس إدارتهــا ،كمــا عمــل الس ـ ّيد /العطيــة فــي هيئــة األشــغال العامــة (أشــغال) فــي
عــدة مناصــب فــكان مســاعداً لرئيــس الهيئــة وقبلهــا رئيسـ ًا تنفيذيـ ًا باإلنابــه بعــد أن كان مديــراً للمكتــب الفنــي بالهيئــة،
وعمــل أيضــ ًا مديــراً تنفيذيــ ًا باإلنابــة لمكتــب إدارة البرامــج فــي اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث ،كمــا التحــق الســ ّيد/
العطيــة بشــركة راس غــاز المحــدودة متدرجــ ًا فيهــا بعــدة وظائــف فشــغل وظيفــة كبيــر مهندســي المشــروعات فــي
الشــركة ووظيفــة أخصائــي هندســة مشــروعات ثــم رئيسـ ًا لمشــروع ( )Helium3وبعدهــا تولــى وظيفــة مديــر التخطيــط
والتطويــر البــري ،كمــا عمــل فــي قطــر للبتــرول مهندس ـ ًا للعمليــات ،وعمــل فــي مكتــب ســمو الشــيخ /جاســم بــن حمــد
آل ثانــي بوظيفــة مديــر مشــروع.
يحمــل الســيد عبــداهلل العطيــة درجــة ماجســتير العلــوم فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة نوتنجهــام بالمملكــة
المتحــدة ،وبكالوريــوس هندســة ميكانيكيــة مــن جامعــة كارديــف بالمملكــة المتحــدة ،وهــو حاصــل علــى العديــد مــن
الــدورات اإلحترافيــة فــي عــدد مــن برامــج الحاســب اآللــي وإدارة المشــروعات.

السيد /ناصر بن سلطان ناصر الحميدي
عضو مجلس اإلدارة
ُعيــن الســيد ناصــر بــن ســلطان ناصــر الحميــدي عــام  2017بقــرار أميــري عضــواً فــي مجلــس الشــورى القطــري .ويشــغل
الســيد ناصــر الحميــدي عضويــة عــدد مــن مجالــس إدارات شــركات مســاهمة قطريــة ،فهــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة
قطــر للوقــود منــذ عــام  ،2008وعضــو كذلــك فــي مجلــس إدارة شــركة قطــر لألســمنت .كمــا شــغل منصــب المديــر المالــي
للجنــة األولمبيــة القطريــة ،وهــو رجــل أعمــال يشــارك فــي أنشــطة تجاريــة واقتصاديــة مختلفــة .ويحمــل الســيد ناصــر
الحميــدي درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال.
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يحمــل الســيد عيســى المهنــدي شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة تكســاس إيــه أنــد ام فــي كنغســفيل
فــي واليــة تكســاس األمريكيــة ،كمــا يحمــل شــهادات فــي التدريــب المتخصــص فــي إدارة المشــاريع مــن جامعــة جــورج
تــاون فــي مدينــة واشــنطن ،والشــهادة التطبيقيــة لــإدارة العالميــة مــن جامعــة  INSEADالفرنســية ،وشــهادات
متخصصــة فــي القيــادة مــن جامعــة كيلــوغ وجامعــة هارفــرد األمريكيــة.
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السيد /ناصر بن علي الهاجري
عضو مجلس اإلدارة ،ممث ً
ال عن شركة العديد لالستثمار العقاري
يعمــل الســيد ناصــر بــن علــي غصــاب علــي الهاجــري فــي منصــب مديــر الرقابــة الماليــة واإلداريــة فــي المكتــب الخــاص
بســمو األميــر الوالــد .الســيد ناصــر الهاجــري حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال ،تخصــص مصــارف مــن جامعــة
العلــوم الماليــة والمصرفيــة ،كمــا أنــه مســجل لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي إدارة األعمــال  -الماليــة .لــدى الســيد ناصــر
الهاجــري عــدد كبيــر مــن البحــوث فــي نفــس المجــال.

السيد /محمد بن عبدالعزيز آل سعد
عضو مجلس اإلدارة
بــدأ الســيد محمــد آل ســعد مســيرته المهنيــة فــي عــدد مــن وظائــف القطــاع العــام .وانتقــل فــي العــام  2004إلــى القطــاع
الخــاص لقيــادة البرنامــج االســتثماري للشــركة القطريــة لالســتثمار العقــاري (العقاريــة) .وفــي أواخــر العــام  2006تولــى آل
ســعد منصــب الرئيــس التنفيــذي للمســتثمر األول ،شــركة االســتثمار الرائــدة فــي قطــر .تولــى آل ســعد إطــاق بنــك بــروة
فــي  2009بنجــاح ،ثــم شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة البنــك .يتولــى آل ســعد حاليـ ًا 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
وإعــان).
يحمــل الســيد محمــد آل ســعد شــهادة بكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن جامعــة كولــورادو فــي بولــدر ،وحاصــل
علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أتــش اي ســي باريــس.

السيد  /فهد احمد الكواري
أمين سر مجلس اإلدارة
حاصــل علــى بكالوريــوس العلــوم عــام  1996مــن جامعــة قطــر ،وتنقــل للعمــل فــي عــدة مواقــع فــي بــروة منهــا مســاعد
أميــن الســر بمجلــس اإلدارة ،وتولــى كذلــك مهــام مديــر إدارة الممتلــكات فــي الشــركة ،وشــغل أيضــ ًا وظيفــة مديــر
مشــاريع العمليــات ،كمــا عمــل قبــل إلتحاقــه ببــروة فــي هيئــة األشــغال العامــة وتولــى فيهــا عــدة وظائــف ،كمــا عمــل
الســيد /فهــد الكــواري بــوزارة الشــؤون البلديــة والزراعــة فــي شــؤون الصــرف الصحــي ،وأيضــا التحــق بالعمــل فــي العالقــات
العامــة بــإدارة الموانــئ التابعــة لــوزارة المواصــات والنقــل.
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