نشرة الطرح
 18أكتوبر 2018
(اعتمدت هيئة قطر لألسواق المالية هذه النرشة في  18اكتوبر  ،2018عقب موافقة وزارة
االقتصاد والتجارة)

شركة قطر لصناعة االلمنيوم
(شركة مساهمة عامة قطرية)
(رشكة تحت التأسيس بموجب القوانني المعمول بها في دولة قطر)

طرح  273,425,880سهم بسعر طرح يبلغ  10.1رياالت قطرية للسهم (بقيمة
اسمية تبلغ  10رياالت قطرية للسهم إىل جانب تكاليف الطرح واإلدراج بواقع
 0.1ريال قطري للسهم).
تمثل األسهم المطروحة لالكتتاب في هذه النرشة  49%من رأس مال
الرشكة المصدر.

كيو إن بي كابيتال ش.ذ.م.م،

مستشار اإلدراج ومدير الطرح

مكتب شرق للمحاماة،

المستشار القانوني القطري

شركة وايت آند كيس المحدودة،
المستشار القانوني الدولي

إرنست آند يونغ (فرع قطر)،
المدققون

برايس ووتر هاووس كوبرز،
فرع قطر المقيم

بنوك االكتتاب
بنك قطر الوطني (ش.م.ق.ع).

(بنك االكتتاب الرئيسي)

بنك قطر الدولي اإلسالمي

(ش.م.ق.ع).

مصرف الريان (ش.م.ق.ع).

البنك التجاري (ش.م.ق.ع).

بنك بروة (ش.م.ق.ع).

البنك األهلي (ش.م.ق.ع).

البنك العربي (ش.م.ع)

بنك الدوحة (ش.م.ق.ع).
مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ق.ع).

بنك الخليج التجاري (الخليجي)
(ش.م.ق.ع).

ً
ً
وكال من بنوك االكتتاب المذكورة أعاله
وكال من بنوك االكتتاب المذكورة أعاله تأسست في دولة قطر .إن بنك االكتتاب الرئييس
إن بنك االكتتاب الرئييس
مرخصة من مرصف قطر المركزي لممارسة أعمالها في دولة قطر .كيو إن بي كابيتال ش.ذ.م.م رشكة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مركز قطر للمال،
وتخضع لقوانني السلطة التنظيمية لمركز قطر للمال.

بيان هيئة قطر لألسواق المالية بشأن إخالء مسؤولية
ال تتحمــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أيــة مســؤولية عــن صحــة وشــمولية وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة،
وتعلــن الهيئــة صراحــة عــدم مســؤوليتها عــن أيــة خســارة قــد تلحــق بــأي شــخص يتخــذ قراراتــه بنــا ًء علــى كل أو بعــض البيانــات
أو المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة أو البعــض منهــا.
وتخلــي الهيئــة مســؤوليتها تجــاه أي طــرف بشــأن التحليــل الخــاص بتقييــم الشــركة ومــا يتضمنــه مــن قيــم تقديريــة أو افتراضــات
اســتند إليهــا المقيــم ،كذلــك أيــة نتائــج تــم التوصــل إليهــا فــي ضــوء تلــك التقديــرات واالفتراضــات .وال تعطــي الهيئــة أيــة تأكيــدات
تتعلــق بالنواحــي الفنيــة للتحليــل أو دراســة الجــدوى االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية للتقديــرات واالفتراضــات التــي حددتهــا
نتائــج التحليــل وقيمــة الطــرح ،حيــث يقتصــر دور الهيئــة علــى ضمــان تطبيــق نظــام المدققيــن الخارجييــن والمقيميــن المالييــن
الصــادر عــن مجلــس إدارة الهيئــة.

إخالء مسؤولية وزارة االقتصاد والتجارة
ال تتحمــل وزارة االقتصــاد والتجــارة أيــة مســؤولية عــن صحــة وشــمولية وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة،
وتقــر صراحــة بأنهــا ال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن أيــة خســارة قــد يتكبدهــا أي شــخص يتخــذ قــرارات وفقـا ً لكافــة البيانــات ســالفة
الذكــر أو بعضهــا .كمــا ال تتحمــل وزارة االقتصــاد والتجــارة أي مســؤولية تجــاه أي طــرف مــن األطــراف فيمــا يتعلــق بتحليــل تقييــم
الشــركة بمــا فــي ذلــك القيــم أو االفتراضــات المقــدرة التــي اســتند عليهــا ال ُمق ّيــم فــي تقديراتــه وكذلــك أيــة نتائــج تــم التوصــل إليهــا
فــي ضــوء تلــك التقديــرات واالفتراضــات .وال تعطــي الــوزارة أيــة تأكيــدات تتعلــق بالنواحــي الفنيــة للتحليــل أو دراســة الجــدوى
االقتصاديــة والتجاريــة واالســتثمارية للتقديــرات واالفتراضــات حددتهــا نتائــج دراســة التحليــل وقيمــة الطــرح ،حيــث يقتصــر دور
الــوزارة علــى ضمــان تطبيــق قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  11لســنة .2015

قبــل االســتثمار فــي األســهم ،ينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن أن يدرســوا بعنايــة عوامــل المخاطــر ذات الصلــة بأعمــال الشــركة والقطــاع المعنــي فــي
قطــر ،باإلضافــة إلــى جميــع المعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة .ويــرى أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينــون أن المخاطــر التالــي ذكرهــا هــي
المخاطــر الجوهريــة التــي تواجــه الشــركة وأعمالهــا .ومــع ذلــك ،ال تعتبــر هــذه المخاطــر و عــدم التيقــن بمثابــة المشــاكل الوحيــدة التــي تواجههــا الشــركة،
بــل إن هنــاك مخاطــر أخــرى ليســت معروفــة للشــركة فــي الوقــت الراهــن أو تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحالــي أنهــا ليســت جوهريــة والتــي قــد يكــون لهــا
أيض ـا ً أثــر ســلبي علــى الوضــع المالــي أو علــى نجــاح الشــركة فــي عملهــا .وفــي حالــة وقــوع أي مجموعــة مــن هــذه المخاطــر بالفعــل ،فقــد يتأثــر ســلبا ً
أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا الماليــة ونتائــج عمليــات التشــغيل .وإذا حــدث ذلــك ،فقــد يهبــط ســعر األســهم بالســوق ويخســر المســتثمرون جميــع
اســتثماراتهم أو جــزءاً منهــا .عــاوة علــى ذلــك ،تتضمــن هــذه النشــرة أيضـا ً بيانــات مســتقبلية تنطــوي علــى مخاطــر .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة
بشــكل مــادي عــن تلــك المتوقعــة فــي البيانــات واإلفــادات المســتقبلية نتيجــة بعــض العوامــل مــن بينهــا المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة فيمــا هــو مبيــن أدنــاه.
وينبغــي االنتبــاه كذلــك إلــى أن المخاطــر الــواردة فــي هــذه النشــرة مرتبطــة ببعضهــا إلــى حــد مــا ،إذ قــد يــؤدي وقــوع مخاطــرة واحــدة إلــى ظهــور مخاطــر
أخــرى علــى إثرهــا مباشــرة .علــى ســبيل المثــال ،إذا حــدث تراجــع كبيــر فــي االقتصــاد القطــري ،فــإن الشــركة قــد تتكبــد خســائر تجاريــة كبيــرة ،ومــن ثــم
قــد تــزداد الحاجــة للحصــول علــى الســيولة وتصبــح الشــركة مثقلــة بالديــون نتيجــة لذلــك .إن هــذه المخاطــر منفصلــة عــن بعضهــا علــى النحــو المبيــن فــي
هــذه النشــرة ،غيــر أن كل منهــا يبــرز عالقــة ترابــط بينهــا وبيــن المخاطــر األخــرى التــي تتعــرض لهــا الشــركة .للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول
المخاطــر التــي ينبغــي أن يضعهــا المســتثمرون فــي األســهم بحســبانهم ،يُرجــى الرجــوع إلــى القســم الخــاص بتحليــل المخاطــر الــوارد فــي هــذه النشــرة فــي
الصفحــات مــن  16إلــى .28
ال ُتشكل هذه النشرة جزءاً من أي عرض أو دعوة لشراء األوراق المالية الواردة في هذه النشرة أو االكتتاب فيها أو بيعها.
ويؤكــد مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح ،علــى حــد علمــه اســتناداً إلــى المعلومــات المقدمــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينيــن وبعــد إجــراء
الفحــص النافــي للجهالــة ،أن المعلومــات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي نشــرة الطــرح هــذه فــي تاريــخ النشــرة صحيحــة وكاملــة وال تتضمــن معلومــات مضللــة
أو منقوصة.
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إقرار تحمل المسؤولية
نحــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة قطــر لصناعــة االلمنيــوم (شــركة تحــت التأســيس بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة
قطــر) واإلدارة التنفيذيــة الذيــن تــرد أســماؤنا وتواقيعنــا أدنــاه نتحمــل المســؤولية باالنفــراد أو بالتضامــن عــن المعلومــات والبيانــات
الــواردة فــي هــذه النشــرة ،ونعلــن أننــا قــد بذلنــا العنايــة للتأكــد مــن أن المعلومــات والبيانــات التــي تحتــوي عليهــا النشــرة مطابقــة
للحقيقــة وال ُتغفــل أي معلومــات مــن شــأنها أن تقلــل مــن أهميــة وشــمول وكفايــة المعلومــات.

مجلس اإلدارة
					
االسم

				
التوقيع

				
المنصب

				
السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي

رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة

				
السيد /أحمد سعيد العمودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة

				
السيد /عبدالعزيز محمد العبيدلي

عضو مجلس إدارة

					
السيد /محمد عيسى المناعي

عضو مجلس إدارة

					
السيد /محمد جابر السليطي

عضو مجلس إدارة

					
السيد /خالد محمد لرم

عضو مجلس إدارة

التواريخ الرئيسية المتوقعة والمتعلقة بالطرح واإلدراج:
تاريخ افتتاح الطرح							

 30اكتوبر 2018

							
تاريخ إغالق الطرح

 12نوفمبر 2018

				
تخصيص األسهم ورد فائض مبالغ االكتتاب (إن وجدت)

 25نوفمبر 2018

					
الجمعية العامة التأسيسية

 29نوفمبر 2018

						
إصدار السجل التجاري للشركة

 03ديسمبر 2018

					
إتمام نقل أسهم الومنيوم قطر إلى الشركة

 03ديسمبر 2018

						
إدراج األسهم في بورصة قطر

 10ديسمبر 2018
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بيان المخاطر
للحصــول علــى معلومــات حــول المخاطــر التــي ينبغــي أن يضعهــا المســتثمرون فــي أســهم الطــرح بحســبانهم ،يُرجــى الرجــوع إلــى القســم الخــاص
بعوامــل المخاطــر الــواردة فــي نشــرة الطــرح مــن الصفحــات  16إلــى  28مــن هــذه النشــرة.

تطــرح قطــر للبتــرول بصفتهــا المؤســس عــدد  273,425,880ســهما ً مــن األســهم العاديــة (يُشــار إلــى جميعهــا بعبــارة “أســهم
الطــرح” ومفردهــا بعبــارة “ســهم الطــرح”) بقيمــة اســمية تبلــغ  10ريــاالت قطريــة ألســهم شــركة قطــر لصناعــة االلمنيــوم
ش.م.ع.ق ،.وهــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة تحــت التأســيس فــي دولــة قطــر (يشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة بكلمــة “الشــركة”)
وذلــك مــن خــال طــرح عــام أولــي (يشــار إليــه بكلمــة “الطــرح”) .تمثــل أســهم الطــرح  49%مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة
المُصــدر ،وتطــرح للمواطنيــن القطرييــن فقــط (“المســتثمرين مــن األفــراد”) مــع طــرح أســهم الطــرح إلــى عــدد محــدد مــن
المؤسســات القطريــة (“المؤسســات المحــددة”) .ويبلــغ ســعر الطــرح  10.1ريــاالت قطريــة للســهم الواحــد (“ســعر الطــرح”)،
بقيمــة اســمية  10ريــاالت قطريــة للســهم الواحــد (يشــار إليهــا بعبــارة “القيمــة االســمية لســهم الطــرح”) باإلضافــة إلــى مصروفــات
الطــرح واإلدراج بواقــع  0.1لاير قطــري لــكل ســهم مــن أســهم الطــرح (يشــار إليهــا فيمــا يلــي بلفــظ “تكاليــف الطــرح واإلدراج”).
يتــم تأســيس الشــركة مــن ِق َبــل قطــر للبتــرول باعتبارهــا المؤســس الوحيــد بموجــب المــادة  68مــن قانــون الشــركات التــي تســمح
للشــركات المســاهمة العامــة التــي تؤسســها الحكومــة القطريــة وللمؤسســات العامــة (التــي تتضمــن قطــر للبتــرول) والكيانــات العامــة
وغيرهــا أن تؤســس بمفردهــا أو باالشــتراك مــع مؤســس آخــر أو أكثــر شــركة مســاهمة عامــة .وقــد أصــدر ســعادة وزيــر االقتصــاد
والتجــارة قــرار بتأســيس الشــركة بتاريــخ  15أكتوبــر .2018
الشــركة تحــت التأســيس فــي تاريــخ إعــداد هــذه النشــرة ،وأي إشــارات واردة فــي هــذه النشــرة إلــى إجــراءات وآراء أو بيانــات مــن
الشــركة قبــل تاريــخ تأسيســها هــي إشــارات إلــى إجــراءات وآراء وبيانــات صــدرت مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينيــن
خــال عمليــة تأســيس الشــركة ،علــى أن يتــم التصديــق عليهــا مــن ِق َبــل الشــركة بعــد التأســيس .وقــد قامــت قطــر للبتــرول ،بصفتهــا
الخاصــة وبصفتهــا مؤســس الشــركة ،باتخــاذ اإلجــراءات الرئيســية التاليــة إلتاحــة عمليــة طــرح أســهم الشــركة إلــى الجمهــور
(المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات المحــددة) بحيــث تحتفــظ قطــر للبتــرول ،اعتبــاراً مــن تاريــخ تأسيســها ،بنســبة  51%مــن
األســهم فــي الشــركة ،ويحصــل المســتثمرون مــن األفــراد والمؤسســات المحــددة المشــاركة فــي الطــرح علــى النســبة المتبقيــة البالغــة
:49%
• تعهــدت قطــر للبتــرول بنقــل حصتهــا بالكامــل فــي شــركة قطــر لاللمنيــوم المحــدودة ش.م.ع.ق( .المُشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة
بلفــظ “الومنيــوم قطــر”)( ،و يشــار الــى هــذه الحصــة فــي هــذه النشــرة بعبــارة “أســهم الومنيــوم قطــر”) مــن خــال عقــد نقــل
ملكيــة مــع الشــركة (كشــركة تحــت التأســيس) علــى أن يبــدأ ســريانه بعــد تأســيس الشــركة وبمجــرد إتمــام جميــع الشــكليات القانونيــة
الالزمــة (ويُشــار إلــى ذلــك العقــد أدنــاه بلفــظ “عقــد نقــل الملكيــة”).
• وافقــت قطــر للبتــرول علــى تخصيــص رأس مــال مُصــدر أولــي قــدره  5,580,120,000لاير قطــري مقســم إلــى
 558,011,999ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبلــغ  10ريــاالت قطريــة للســهم (“األســهم”) وســهم ممتــاز واحــد ( .)1وفيمــا يتعلــق
بــرأس المــال المُصــدّر للشــركة ،وافقــت قطــر للبتــرول علــى:
 تخصيــص  284,586,119ســهم عــادي وســهم ممتــاز واحــد ( )1لقطــر للبتــرول كمســاهمة “حصــة عينيــة” لنقــل أســهمالومنيــوم قطــر إلــى الشــركة وفقــا ً “للمســاهمة الرأســمالية”.
 تخصيص  273,425,880سهم عادي كأسهم طرح.يتــم إصــدار رأس مــال الشــركة اعتبــاراً مــن تاريــخ تســجيل الشــركة فــي الســجل التجــاري فــي قطــر وإصــدار أول مســتخرج ســجل
تجــاري للشــركة ،والــذي ســيتم قبــل  03ديســمبر .2018
ويتــم مباشــرة تســجيل عقــد نقــل الملكيــة لــدى وزارة العــدل بعــد تأســيس الشــركة ،وتحتفــظ الشــركة بعــد تســجيل عقــد نقــل الملكيــة
بنســبة  50%مــن رأس المــال المُصــدر اللومنيــوم قطــر .أمــا نســبة الـــ  50%األخــرى مــن رأس المــال المُصــدر اللومنيــوم قطــر
فســوف تحتفــظ بهــا شــركة هيــدرو الومنيــوم قطــر القابضــة بــي .ڤــي“( .شــركة المســاهمة هيــدرو”) .وســتظل شــركة المســاهمة
هيــدرو مالــكا ً ألســهم الومنيــوم قطــر المملوكــة لهــا  -وهــي ليســت جــزءاً مــن هــذا الطــرح.
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وفــي الوقــت نفســه ،ســتحصل قطــر للبتــرول نظيــر نقــل أســهمها علــى مــا يلــي( :أ)  284,586,119ســهم عــادي وســهم واحــد
( )1ممتــاز (بمــا يمثــل  51٪مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر للشــركة) و(ب) العوائــد المتأتيــة مــن الطــرح (يشــار إليهــا مع ـا ً
بلفــظ “المســاهمة الرأســمالية”).
ســتكون جميــع الحقــوق المتعلقــة بأربــاح األســهم والحقــوق االقتصاديــة األخــرى المرتبطــة بأســهم الومنيــوم قطــر وأي مبالــغ
أخــرى مســتحقة الدفــع إلــى حملــة األســهم مــن ِق َبــل الومنيــوم قطــر للفتــرة حتــى  30يونيــو ( 2018ســواء تــم دفعهــا قبــل أو بعــد
 30يونيــو  )2018لصالــح حســاب قطــر للبتــرول .واعتبــاراً مــن  1يوليــو  ،2018ســتدفع إلــى الشــركة جميــع الحقــوق فــي أربــاح
األســهم وغيرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة المرتبطــة بأســهم الومنيــوم قطــر وأي مبالــغ أخــرى مســتحقة الدفــع إلــى حملــة األســهم
مــن ِق َبــل الومنيــوم قطــر.
واعتبــاراً مــن تاريــخ هــذه النشــرة ،قامــت قطــر للبتــرول ،بصفتهــا مؤســس الشــركة ،باتخــاذ عــدد مــن الخطــوات لضمــان ســير
أعمــال الشــركة بسالســة عنــد التأســيس ،بمــا فــي ذلــك تعييــن مدقــق حســابات قانونــي للشــركة ودعــم وترتيــب عمليــة تقديــم خدمــات
حملــة األســهم مــن ِق َبلهــا لدعــم شــؤون العمــل فــي الشــركة اعتبــاراً مــن تاريــخ التأســيس.
لــم تكــن هنــاك ســوق عامــة لألســهم قبــل الطــرح ،وســتتقدم الشــركة قبــل تاريــخ إغــاق الطــرح بطلــب إلــى هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة وبورصــة قطــر إلدراج األســهم فــي بورصــة قطــر .ومــن المفتــرض أن يتــم تخصيــص أســهم الطــرح ورد فائــض مبالــغ
االكتتــاب ،إن وجــدت ،بحلــول  25نوفمبــر  .2018ويحــق لحاملــي األســهم بعــد إتمــام الطــرح وتأســيس الشــركة الحصــول علــى
األربــاح التــي أعلنــت عنهــا الشــركة بخصــوص تلــك األســهم ،وبمــا يتماشــى مــع السياســات والمقترحــات التــي أقرّ ها مجلــس اإلدارة
والجمعيــة العامــة .يُرجــى مراجعــة “سياســة توزيــع أربــاح األســهم”.
يخضــع هــذا الطــرح لمســتندات التأســيس الخاصــة بالشــركة ولقواعــد ولوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقانــون الشــركات
وجميــع القوانيــن واللوائــح األخــرى المعمــول بهــا فــي دولــة قطــر.
تــم إعــداد هــذه النشــرة وفق ـا ً لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وتســري لمــدة ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة عليهــا
المب ّيــن علــى غالفهــا األمامــي .وتاريــخ نشــرة الطــرح هــذه هــو  18اكتوبــر .2018
تبدأ فترة الطرح في  30اكتوبر  2018وتنتهي بنهاية يوم العمل (بتوقيت الدوحة) في  12نوفمبر .2018

5

جدول المحتويات
												
إشعار هام

7

												
منهجيات التقييم

9

													
ملخص

14

												
عوامل المخاطر

16

													
الطرح

29

											
استخدام حصيلة الطرح

35

												
أعمال الشركة

36

أعمال شركة الومنيوم قطر										

40

												
صناعة األلومنيوم

58

												
اقتصاد دولة قطر

66

							
تقرير الخبير المستقل حول إعداد المعلومات المالية التصورية

69

									
بيان المركز المالي التصوري غير المدقق

71

									
التطابق مع أحكام الشريعة االسالمية

77

											
مناقشة وتحليل اإلدارة

78

											
سياسة توزيع أرباح األسهم

99

											
اإلدارة وحوكمة الشركة

100

										
المؤسس والمستثمرون الجدد

106

										
معامالت األطراف أصحاب العالقة

107

												
بورصة قطر

110

									
شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية

111

											
وصف أسهم رأس المال

112

													
الضرائب

119

تعهدات الشركة 											

119

شهادة المستشار القانوني										

120

										
القيود على نقل الملكية والبيع

121

											
ترتيبات اإلدراج والتسوية

125

												
معلومات عامة

126

											
فهرس المصطلحات

131

6

إشعار هام
الغــرض مــن المعلومــات الــواردة فــي نشــرة الطــرح هــذه هــو أن تش ـ ِّكل أساس ـا ً َيبنــي عليــه المســتثمرون المحتملــون قرارهــم
بخصــوص االســتثمار فــي األســهم وفق ـا ً للطــرح ،وذلــك بمــا يتفــق مــع الشــروط واألحــكام المبيّنــة فــي النشــرة وبمــا يتفــق مــع
مســتندات تأســيس الشــركة .وال تتضمــن هــذه النشــرة أي معلومــات مضلّلــة ،كمــا أنــه لــم يتــم إغفــال معلومــات جوهريــة عمــداً،
والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى قــرارات المســتثمرين المحتمليــن فيمــا يتعلّــق باســتثماراتهم فــي أســهم الطــرح.
علــى المســتثمرين المحتمليــن االطــاع علــى جميــع محتويــات هــذه النشــرة بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار فــي األســهم،
واضعيــن فــي االعتبــار جميــع الحقائــق المبينــة بهــذه النشــرة فــي ضــوء اعتباراتهــم االســتثمارية الخاصــة.
وال تتحمــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أيــة مســؤولية عــن محتويــات نشــرة الطــرح هــذه ،وال تقـدّم أي تعهــدات بشــأن دقتهــا أو
اكتمالهــا ،وتخلــي مســؤوليتها صراحــة بشــأن أيــة خســارة قــد تنتــج بــأي شــكل مــن األشــكال عــن االعتمــاد علــى أي جــزء مــن
محتويــات نشــرة الطــرح هــذه.
قــد يتقيــد توزيــع هــذه النشــرة وطــرح أســهم الطــرح فــي بلــدان معينــة بموجــب القانــون أو قــد يخضــع ذلــك إلــى موافقــات تنظيميــة
مُســبقة .وال ُتشــكل هــذه النشــرة عرضـا ً للبيــع أو دعــوة مــن قبــل قطــر للبتــرول أو الشــركة أو مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح أو
نيابــة عنهــم لشــراء أي مــن أســهم الطــرح فــي أي بلــد خــارج دولــة قطــر أو مــن مركــز قطــر للمــال .وال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة
فــي أي بلــد يكــون فيــه هــذا التوزيــع غيــر قانونــي .وتدعــو قطــر للبتــرول والشــركة ومستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح وبنــوك
االكتتــاب األشــخاص الحائزيــن لنشــرة الطــرح االطــاع علــى كافــة هــذه القيــود ومراعاتهــا .وال يتحمــل أي مــن قطــر للبتــرول أو
الشــركة أو مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح أو أي مــن بنــوك االكتتــاب أدنــى مســؤولية قانونيــة عــن أي انتهــاك أليــة قيــود متعلقــة
بالبيــع أو العــرض للبيــع أو طلــب أي شــخص شــراء أســهم الطــرح ،ســواء كان مشــتريا ً محتمـاً لتلــك األســهم فــي أي بلــد خــارج
قطــر ،وســواء تــم هــذا االكتتــاب أو الطلــب شــفويا ً أو كتابيـاً ،ويتضمــن ذلــك البريــد اإللكترونــي.
لــم ولــن يُتخــذ أي إجــراء فــي أي بلــد آخــر غيــر قطــر مــن شــأنه أن يســمح بالطــرح العــام لألســهم أو حيــازة هــذه النشــرة أو توزيعهــا
أو أي مــواد أخــرى خاصــة بالطــرح أو الدعايــة لألســهم ،فــي أي بلــد غيــر قطــر وذلــك إذا تتطلــب األمــر اتخــاذ هــذا اإلجــراء لذلــك
الغــرض .وبنــا ًء عليــه ،قــد ال يتــم طــرح األســهم أو بيعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،وال يجــوز توزيــع نشــرة الطــرح هــذه
أو أي إعــان أو مــواد اكتتــاب أخــرى أو نشــرها فــي أي بلــد أو منطقــة إال فــي ظــل ظــروف يترتــب عليهــا االمتثــال ألي قوانيــن
ونظــم ســارية فــي هــذا البلــد أو المنطقــة .ويجــب علــى مــن يحــوزون هــذه النشــرة مراعــاة القيــود المتعلقــة بتوزيــع هــذه النشــرة
وطــرح األســهم وبيعهــا ،بمــا فــي ذلــك القيــود الــواردة فــي الفقــرات أدنــاه .وقــد يشــكل أي إخفــاق فــي االمتثــال لتلــك القيــود انتهــاكا ً
للقوانيــن المعنيــة بــاألوراق الماليــة فــي ذلــك البلــد .وال ُتشــكل نشــرة الطــرح هــذه عرض ـا ً لشــراء أي مــن أســهم الطــرح مــن أي
شــخص فــي أي بلــد يكــون تقديــم هــذا الشــخص فيهــا ذلــك العــرض أو الطلــب أمــراً غيــر قانونــي.
لــم ولــن يتــم تســجيل أســهم الطــرح بموجــب قانــون األوراق الماليــة األمريكــي لعــام  1933وتعديالتــه (قانــون األوراق الماليــة)
أو قانــون األوراق الماليــة أليــة واليــة أو منطقــة داخــل الواليــات المتحــدة ،وال يجــوز طرحهــا أو بيعهــا داخــل الواليــات المتحــدة
أو لحســاب أو لصالــح شــخص أمريكــي (حســبما هــو مُعــرَّ ف فــي الالئحــة إس “ق”) بموجــب قانــون األوراق الماليــة األمريكــي)
إال وفقـا ً إلعفــاء مــن متطلبــات التســجيل عمـاً بقانــون األوراق الماليــة األمريكــي وقوانيــن األوراق الماليــة الســارية فــي الواليــة.
ويتــم عــرض األســهم خــارج الواليــات المتحــدة فــي المعامــات الخارجيــة اعتمــاداً علــى اللوائــح المعمــول بهــا بموجــب قانــون
األوراق الماليــة.
وال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة أو أي وثيقــة أخــرى صــادرة فيمــا يتعلــق بالطــرح علــى أي شــخص داخــل المملكــة المتحــدة .ويتعيــن
االمتثــال لكافــة األحــكام المعمــول بهــا فــي قانــون الخدمــات واألســواق الماليــة لعــام  2000وتعديالتــه فيمــا يتعلــق بــأي إجــراء اتخــذ
بشــأن أســهم الطــرح فــي المملكــة المتحــدة أو منهــا أو ترتبــط بهــا بطريقــة أخــرى.
وال يجــوز ألي شــخص إعطــاء أي معلومــات أو تقديــم أي تعهــدات فيمــا يتعلــق بهــذا الطــرح علــى نحــو يخالــف المعلومــات الــواردة
فــي هــذه النشــرة .وفــي حــال تــم تقديــم هــذه النــوع مــن المعلومــات أو التع ّهــدات ،فيتع ّيــن عــدم االعتــداد بهــا بوصفهــا صــادرة مــن
قطــر للبتــرول أو الشــركة تحــت التأســيس أو مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح أو أي مستشــار قانونــي أو محاســبي أو أيٍ مــن بنــوك
االكتتــاب .ويتع ّيــن علــى كل مســتثمر محتمــل إجــراء تقييــم للطــرح والرجــوع إلــى مستشــاريه المتخصصيــن المســتقلين .وال ينبغــي
اعتبــار تقديــم هــذه النشــرة أو أي بيــع يتــم بموجبهــا ،فــي أي ظــرف مــن الظــروف ،بمثابــة توصيــة لشــراء أســهم الطــرح ،كمــا
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ال يعنــي أن المعلومــات الــواردة بهــا صحيحــة فــي أي وقــت الحــق .إال أنــه مــن الممكــن أن يخضــع محتــوى هــذه النشــرة للتغييــر
حتــى اســتكمال الطــرح .وســتجري هــذه التغييــرات عنــد الضــرورة مــن خــال تعديــل هــذه النشــرة .ويعمــل مستشــار اإلدراج ومدير
الطــرح نيابــة عــن الشــركة وقطــر للبتــرول فيمــا يتعلــق باألمــور الموضحّ ــة فــي هــذه الوثيقــة ،وال يعملــون نيابـ ً
ـة عــن أي شــخص
آخــر وال يتحملــون أمــام أي شــخص مســؤولية تقديــم الضمانــات الممنوحــة لعمــاء مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح أو مقابــل
االستشــارات المقدّمــة ألي شــخص آخــر فيمــا يتعلــق باألمــور الموضحــة فــي هــذه الوثيقــة.
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منهجيات التقييم
يعتمــد أي تقييــم علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا أســاليب التقييــم المســتخدمة ،والتوقعــات المالية للشــركة ،فضالً عــن االفتراضات
الرئيســية المســتخدمة والعوامــل المدفوعــة بقــوى الســوق (مثــل أســعار الســلع والتعريفــات الجمركيــة علــى الــواردات واللوائــح ،وما
إلــى ذلــك) ،وتوجهــات المســتثمرين فــي القطــاع والمقارنــة مــع الشــركات المماثلــة ،فضالً عــن االفتراضات الرئيســية المســتخدمة.
يتع ّيــن علــى المســتثمرين المحتمليــن فــي الشــركة (بمــا فــي ذلــك مستشــاريهم) إجــراء تقييمهــم الخــاص فيمــا يتعلــق بتقييــم الشــركة،
وتحديــد مــا إذا كانــوا سيســتثمرون فــي الطــرح أم ال ومــا إذا كانــوا يعتبــرون أن القيمــة االســمية لســهم الطــرح تعكــس بدقــة قيمــة
الشــركة أم ال ،وكذلــك مــن المهــم االنتبــاه إلــى أن ســعر تــداول األســهم اليومــي بعــد الطــرح ربمــا يكــون أعلــى أو أقــل مــن القيمــة
االســمية لســهم الطــرح ،وربمــا يعكــس بدقــة القيمــة األساســية للشــركة أو ال يعكســه بالضــرورة .وعلــى المســتثمرين المحتمليــن
علــى وجــه الخصــوص قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل وفهمهــا ،بمــا فــي ذلــك قســم “عوامــل المخاطــر”.
تــم إعــداد التقييــم بهــدف امتثــال الشــركة لنظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر عــن هيئــة ســوق قطــر الماليــة .ولــم يتــم
إعــداده بهــدف اعتمــاد المســتثمرين عليــه أو االســتعانة بــه فــي اتخــاذ القــرارات االســتثمارية .هــذا وقــد تمــت االســتعانة بالمعلومــات
المقدّمــة مــن جانــب فريــق إدارة الشــركة (بمــا فيهــا خطــط العمــل) وكذلــك بيانــات الســوق العامــة وأبحــاث القطــاع خــال تقييــم
الشــركة ،ولقــد وضعــت الشــركة افتراضــات ماليــة محـدّدة .وقــدم فريــق إدارة الشــركة المعلومــات واإلرشــادات الخاصــة بــاألداء
الســابق والبيانــات الماليــة لألنشــطة التجاريــة وخطــط العمــل بمــا فــي ذلــك التوقعــات الماليــة والــرؤى المحــدّدة للقطــاع ،كمــا
وضــع فريــق إدارة شــركة الومنيــوم قطــر خطــط العمــل لشــركة الومنيــوم قطــر .وتســتند االفتراضــات الرئيســية فــي خطــط العمــل
علــى بيانــات االستشــاريين الخارجييــن ونظــرة اإلدارة للســوق .ومــن المهــم االنتبــاه إلــى إمكانيــة وجــود اختالفــات جوهريــة بيــن
المعلومــات الماليــة المتوقعــة التــي قدمتهــا اإلدارة والنتائــج الفعليــة التــي قــد تحققهــا الشــركة .وبنــا ًء عليــه ،فإننــا ال نعــرب عــن أي
آراء وال نقــدم أي تأكيــدات بشــأن إمكانيــة تحقيــق تلــك التوقعــات الماليــة المقدمــة.
يمكــن اســتخدام عــدد مــن منهجيــات التقييــم المختلفــة مــن أجــل تقييــم الشــركة .هــذا وقــد تــم اســتخدام عــدد مــن طــرق التقييــم
المعتــرف بهــا ألغــراض تحليــل المقيــم .وتــم تقييــم  100٪مــن أســهم شــركة الومنيــوم قطــر وحصــة شــركة قطــر للبتــرول
البالغــة  50٪فــي شــركة الومنيــوم قطــر فــي  30يونيــو  ،2018علــى أســاس التحكــم الســوقي (قبــل احتســاب أي خصومــات
واجبــة التطبيــق ألغــراض الطــرح العــام األولــي) اســتنا ًدا إلــى خطــة العمــل التــي قدمتهــا إدارة الشــركة الــى المقيــم .واســتندت
المنهجيــات المســتخدمة لتقديــر قيمــة الشــركة بشــكل أساســي علــى نهــج تقييــم الملكيــة مــن خــال الدخــل ،وذلــك باســتخدام طريقــة
خصــم التدفقــات النقديــة التــي تمــت مقارنتهــا بطــرق تقييــم أخــرى منهــا مضاعفــات الســوق القائمــة علــى نهــج الشــركات المماثلــة
وربح السهم.

9

إنفاذ األحكام وتبليغ صحيفة الدعوى في قطر
يختلــف القانــون القطــري الخــاص بإنفــاذ األحــكام الصــادرة عــن محاكــم أجنبيــة عــن القوانيــن الســائدة فــي بعــض البلــدان األخــرى
التــي قــد يكــون المســتثمرون علــى درايــة بهــا .بصفــة عامــة ،وفيمــا يتعلــق بالقانــون القطــري ،ينــص قانــون المرافعــات المدنيــة
والتجاريــة القطــري الصــادر بالقانــون رقــم ( )13لســنة  1990علــى إمكانيــة تطبيــق األحــكام الصــادرة عــن محاكــم أجنبيــة
شــريطة التأكــد مــن بعــض اإلجــراءات بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( ،أ) ترجمــة الحكــم أو القــرار إلــى اللغــة
العربيــة( ،ب) أن يكــون الحكــم أو القــرار غيــر قابــل للتغييــر مــن قبــل أي لجنــة أو محكمــة عليــا ،حســب الحالــة( ،ج) أن ال يكــون
الموضــوع مــن االختصــاص القضائــي الحصــري للمحاكــم القطريــة ،و(د) إصــدار الحكــم األجنبــي أو قــرار التحكيــم مــن قبــل
محكمــة مختصــة( ،هـــ) إخطــار أطــراف القضيــة التــي صــدر فيهــا الحكــم وتمثيلهــم حســب األصــول( ،و) أن يكــون الحكــم أو
القــرار حكــم قضائــي وفقـا ً لقانــون المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ،و(ز) أال يتعــارض الحكــم األجنبــي مــع قــرار أو أمــر صــادر
عــن محكمــة قطريــة أو ينتهــك السياســة العامــة أو اآلداب العامــة لدولــة قطــر.
ال تتمتــع الحكومــة وال أي كيــان مملــوك للحكومــة بالحصانــة مــن الدعــوى أمــام المحكمــة المدنيــة فــي قطــر فيمــا يتعلــق بأنشــطتها
التجاريــة .بيــد أنــه وعمـاً بالقانــون رقــم  10لســنة 1987م بشــأن أمــاك الدولــة العامــة والخاصــة ،فــإن الدولــة تحظــى بالحصانــة
ضــد إجــراءات الحجــز مــن جانــب المحكمــة المدنيــة ،مــا لــم تتنــازل عنهــا الحكومــة أو الكيــان الحكومــي ذي الصلــة فيمــا يتعلــق
بأموالــه العامــة والخاصــة المســتثمرة فــي األنشــطة الماليــة أو التجاريــة أو الصناعيــة أو المودعــة فــي البنــوك.
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البيانات المالية
مــا لــم يُذكــر خــاف ذلــك ،تــم اســتخالص البيانــات الماليــة الموضّحــة فــي هــذه النشــرة مــن البيانــات الماليــة المدققــة اللومنيــوم
قطــر للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015و 31ديســمبر  2016و 31ديســمبر  2017والبيانــات الماليــة المرحليــة
المختصــرة ،المراجعــة وغيــر المدققــة لشــركة الومنيــوم قطــر للفتــرة المنتهيــة فــي  30يونيــو “( 2018البيانــات الماليــة لشــركة
الومنيــوم قطــر”).
تــم إعــداد البيانــات الماليــة لشــركة الومنيــوم قطــر عــن الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015و 31ديســمبر  2016و 31
ديســمبر  2017وفق ـا ً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة والمتطلبــات
المعمــول بهــا والــواردة فــي ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ القطــري ﺭﻗﻡ  ١١ﻟﺴﻨﺔ  .٢٠١٥كمــا ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ
المختصــرة لشــركة الومنيــوم قطــر عــن الســتة ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﻴﻭﻨﻴﻭ ً ٢٠١٨
ﻭﻓﻘا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
والمعيــار المحاســبي الدولــي ﺭﻗﻡ  ٣٤ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻴﺔ (المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم .)34
ترتيبات التقريب
تــم تقريــب بيانــات ماليــة معينــة فــي هــذه النشــرة .وبنــا ًء عليــه ،فــإن األرقــام المبينــة لنفــس الفئــة المُقدمــة فــي جــداول مختلفــة قــد
تتبايــن بشــكل طفيــف ،كمــا أن األرقــام المبينــة كإجماليــات فــي جــداول محــددة قــد ال تكــون تجميعـا ً حســابيا ً لألرقــام التــي تســبقها.
تعتــزم الشــركة تقديــم بياناتهــا الماليــة بالريلا القطــري .يرتبــط الريلا القطــري بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف ثابــت مقــداره
 3.64لاير قطــري للــدوالر األمريكــي الواحــد منــذ يوليــو  ،2001ولذلــك فــإن تحويــل المبالــغ مــن الــدوالر األمريكــي إلــى الريلا
القطــري يتــم بهــذا الســعر لجميــع الفتــرات فــي هــذه النشــرة .لكــن يُرجــى العلــم بــأن هــذه األســعار ربمــا تختلــف عــن األســعار
الفعليــة المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة ،وكذلــك البيانــات الماليــة المســتخرجة مــن البيانــات الماليــة الــواردة فــي
هــذه النشــرة.
ال تتوافــر أيــة تعهــدات بخصــوص تحويــل أي عملــة معيّنــة مُشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة إلــى الــدوالر األمريكــي أو الريلا القطــري،
حســب مقتضــى الحــال ،بســعر محــدد أو غيــر ذلــك.
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معلومات عن السوق والقطاع
تحتــوي هــذه النشــرة علــى بيانــات تاريخيــة خاصــة بالســوق وتوقعــات خاصــة بالقطــاع تــم الحصــول عليهــا مــن أبحــاث الســوق
والمعلومــات المتاحــة للعامــة والمنشــورات المعنيــة بالقطــاع أو مــن مصــادر أخــرى تعتبــر موثوقــة بشــكل عــام .وعلــى الرغــم
مــن أن الشــركة ومستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح لديهــم قناعــة كافيــة بدقــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،إال أنــه لــم يتــم
التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات .وال تتوافــر أي تع ّهــدات بخصــوص دقــة المعلومــات أو كفايتهــا أو اكتمالهــا.
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البيانات المستقبلية
تحتــوي هــذه النشــرة علــى بيانــات مســتقبلية تخضــع لمخاطــر وعــدم تيقيــن ،بمــا فــي ذلــك البيانــات المتعلقــة بــرؤى إدارة الومنيــوم
قطــر وآفاقهــا المســتقبلية .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة – باســتثناء البيانــات المتعلقــة بالحقائــق
الحاليــة والســابقة ُ -تع ـ ّد فــي حكــم البيانــات المســتقبلية .وتع ّبــر البيانــات المســتقبلية عــن التو ّقعــات والتقديــرات الحاليــة ألعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة المعينيــن فيمــا يتعلــق بوضــع الشــركة والومنيــوم قطــر ونتائــج عملياتهمــا وخططهمــا وأهدافهمــا وأدائهمــا
المســتقبلي وأنشــطتهما التجاريــة وكذلــك آفاقهــا المســتقبلية فيمــا يتصــل باألوضــاع الخارجيــة واألحــداث ذات الصلــة بالشــركة
والومنيــوم قطــر ومجاالتهــم وعملياتهــم وأدائهــم المســتقبلي .ويُمكــن للمســتثمرين المحتمليــن تعريــف هــذه البيانــات المســتقبلية علــى
أنهــا ال تتعلــق بالتحديــد بالحقائــق الســابقة أو الحاليــة .ومــن الممكــن أن تشــمل البيانــات كلمــات مثــل“ :تتوقــع”“ ،تقـدّر”“ ،تعتقــد”،
“تــدرس”“ ،تخطــط”“ ،تنــوي”“ ،محتمــل” ،وكلمــات ومصطلحــات أخــرى تحمــل معنــى مماثــل فيمــا يتصــل بــأي مناقشــة تتعلــق
بتوقيــت أو طبيعــة األداء المالــي أو التشــغيلي المســتقبلي أو أمــور أخــرى.
وتســتند هــذه البيانــات المســتقبلية إلــى االفتراضــات التــي وضعهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة المعينــون بالشــركة فــي ضــوء خبرتهــم
فــي المجــاالت الصناعيــة التــي تعمــل فيهــا ،وكذلــك تصورهــم لالتجاهــات الســابقة واألوضــاع الحاليــة والتطــورات المســتقبلية
المتوقعــة ،فضـاً عــن العوامــل األخــرى التــي يــرى أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينــون أنهــا مناســبة فــي ظــل هــذه الظــروف.
وعنــد قــراءة المســتثمرون المحتملــون لهــذه النشــرة ،فإنــه يتعيّــن عليهــم فهــم أن هــذه البيانــات ال تضمــن األداء أو النتائــج
المســتقبلية ،حيــث أنهــا تنطــوي علــى مخاطــر وعــدم يقيــن (وبعضهــا يقــع خــارج ســيطرة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينيــن)
وافتراضــات .ورُغــم أن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينــون يــرون أن هــذه البيانــات المســتقبلية تســتند إلــى افتراضــات
معقولــة ،فإنــه ينبغــي علــى المســتثمرين المحتمليــن أن يكونــوا علــى درايــة بــأن هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي مــن شــأنها التأثيــر
علــى الوضــع المالــي الفعلــي للشــركة أو نتائــج عملياتهــا وتــؤدي إلــى نتائــج تختلــف جوهري ـا ً عــن تلــك الــواردة فــي البيانــات
المســتقبلية .وتشــمل تلــك العوامــل ،ضمــن أمــور أخــرى ،تلــك التــي تمــت مناقشــتها تحــت عنــوان “عوامــل المخاطــر” فــي هــذه
النشــرة.
ونتيجــة لهــذه العوامــل ،يحــذر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينــون مــن اعتمــاد المســتثمرين المحتمليــن المفــرط علــى أيٍ مــن
البيانــات المســتقبلية .عــاوة علــى ذلــك ،ال تتنــاول هــذه البيانــات المســتقبلية ســوى الفتــرة التــي تــم إعدادهــا خاللهــا .وقــد تنشــأ
مخاطــر وعــدم تيقــن مــن وقـ ٍ
ت آلخــر ،ويتعــذر توقــع تلــك األحــداث أو مــدى تأثيرهــا علــى الشــركة و/أو الومنيــوم قطــر .وباســتثناء
مــا يقتضيــه القانــون القطــري أو قواعــد ولوائــح هيئــة قطــر لألســواق الماليــة أو قواعــد بورصــة قطــر ،ال يقــع علــى عاتــق أعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة المعينيــن (قبــل التأســيس) وال إدارة الشــركة (عنــد تأسيســها) التــزام بتحديــث أو تنقيــح البيانــات المســتقبلية
الــواردة فــي هــذه النشــرة وال يعتــزم أي منهمــا القيــام بذلــك بعــد تاريــخ إصــدار النشــرة.
تــم تقريــب بيانــات ماليــة معينــة فــي هــذه النشــرة .وبنــا ًء عليــه ،فــإن األرقــام المبينــة لنفــس الفئــة المُقدمــة فــي جــداول مختلفــة قــد
تتبايــن بشــكل طفيــف ،كمــا أن األرقــام المبينــة كإجماليــات فــي جــداول محــددة قــد ال تكــون تجميعـا ً حســابيا ً لألرقــام التــي تســبقها.
تعتــزم الشــركة تقديــم بياناتهــا الماليــة بالريلا القطــري .يرتبــط الريلا القطــري بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف ثابــت مقــداره
 3.64لاير قطــري للــدوالر األمريكــي الواحــد منــذ يوليــو  ،2001ولذلــك فــإن تحويــل المبالــغ مــن الــدوالر األمريكــي إلــى الريلا
القطــري يتــم بهــذا الســعر لجميــع الفتــرات فــي هــذه النشــرة .لكــن يُرجــى العلــم بــأن هــذه األســعار ربمــا تختلــف عــن األســعار
الفعليــة المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة ،وكذلــك البيانــات الماليــة المســتخرجة مــن البيانــات الماليــة الــواردة فــي
هــذه النشــرة.
ال تتوافــر أيــة تعهــدات بخصــوص تحويــل أي عملــة معيّنــة مُشــار إليهــا فــي هــذه النشــرة إلــى الــدوالر األمريكــي أو الريلا القطري،
حســب مقتضــى الحــال ،بســعر محــدد أو غيــر ذلــك.

13

ملخص
ال يتحمــل األشــخاص المســؤولون عــن هــذا الملخــص أي مســؤولية مدنيــة علــى أســاس هــذا الملخــص وحــده ،وذلــك مــا لــم تكــن بــه
معلومــات مضللــة أو غيــر دقيقــة أو غيــر متســقة بصــورة جوهريــة عنــد قراءتــه مــع األجــزاء األخــرى لهــذه النشــرة.
ويتع ّيــن االطــاع علــى معلومــات الملخــص التالــي بوصفهــا مقدمــة للمعلومــات األكثــر تفصيـاً الــواردة فــي مواضــع أخــرى مــن
النشــرة الحاليــة .ويجــب أن يســتند أي قــرار باالســتثمار فــي أســهم الطــرح علــى دراســة النشــرة ككل ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات
المفصّلــة فــي “البيانــات المســتقبلية” و “عوامــل المخاطــر” ،وليــس علــى أســاس هــذه المعلومــات الموجــزة.
االســم القانونــي والتجــاري للشــركة هــو شــركة قطــر لصناعــة االلمنيــوم (شــركة مســاهمة عامــة قطريــة) .والشــركة هــي شــركة
مســاهمة عامــة تحــت التأســيس.
ويتم تسجيل عقد نقل الملكية بعد التأسيس مباشرة لدى وزارة العدل.
وبعــد تســجيل تلــك الوثيقــة ،تحتفــظ الشــركة بنســبة  50٪مــن رأس المــال المُصــدر اللومنيــوم قطــر .أمــا نســبة الـــ 50٪األخرى من
رأس المــال المُصــدر اللومنيــوم قطــر فتحتفــظ بهــا شــركة المســاهمة هيــدرو .وســتظل أســهم الومنيــوم قطــر التــي تملكهــا شــركة
المســاهمة هيــدرو محتفــظ بهــا ،فهــي ليســت جــزءاً مــن هــذا الطــرح.
وفــي الوقــت نفســه ،ســتحصل قطــر للبتــرول نظيــر نقــل أســهمها علــى مــا يلــي( :أ)  284,586,119ســهم عــادي وســهم واحــد
( )1ممتــاز (بمــا يمثــل  51٪مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر للشــركة) و(ب) الحصيلــة المتأتيــة مــن الطــرح والمســتحقة لشــركة
قطــر للبتــرول.
ســتكون جميــع الحقــوق المتعلقــة بأربــاح األســهم والحقــوق االقتصاديــة األخــرى المرتبطــة بأســهم الومنيــوم قطــر وأي مبالــغ أخــرى
مســتحقة الدفــع إلــى حملــة األســهم مــن ِق َبــل الومنيــوم قطــر للفتــرة حتــى  30يونيــو ( 2018ســواء تــم دفعهــا قبــل أو بعــد 30
يونيــو  )2018لصالــح حســاب قطــر للبتــرول .واعتبــاراً مــن  1يوليــو  ،2018ســتدفع إلــى الومنيــوم قطــر جميــع الحقــوق فــي
أربــاح األســهم وغيرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة المرتبطــة بأســهم الومنيــوم قطــر وأي مبالــغ أخــرى مســتحقة الدفــع إلــى حملــة
األســهم مــن قبــل الومنيــوم قطــر.
واعتبــاراً مــن تاريــخ تأســيس الشــركة ،ســيكون رأس مــال الشــركة المصــدر هــو  5,580,120,000لاير قطــري ،مقســم إلــى
 558,011,999ســهم عــادي وســهم واحــد ممتــاز .وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد 10ريــاالت قطريــة.
لم يتم تأسيس الشركة بعد ،وبالتالي ليس عليها أية مديونية.
األهداف واألنشطة
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في العمل كشركة قابضة بوصفها المالك القانوني المباشر ألسهم الومنيوم قطر.
ســتقوم الشــركة بتنفيــذ أنشــطة فــي قطــر فيمــا يتعلــق بــإدارة اســتثماراتها واإلشــراف عليهــا فــي الومنيــوم قطــر .وســوف تمتلــك
قطــر للبتــرول  51%مــن أســهم شــركة قطــر لصناعــة االلمنيــوم ،بمــا فــي ذلــك “ســهم ممتــاز” واحــد.
نقاط القوة التنافسية
تــرى الشــركة أن أعمالهــا التجاريــة وأنشــطة الومنيــوم قطــر تتســم بنقــاط القــوة التنافســية الموضحــة أدنــاه والتــي مــن شــأنها تمكيــن
الشــركة مــن تنفيــذ اســتراتيجيتها بنجــاح.

منتج إقليمي ومصدِّر لأللومنيوم.
أتــاح تأســيس الشــركة مــن خــال مســاهمة قطــر للبتــرول الحاليــة فــي الومنيــوم قطــر إمكانيــة إنشــاء منتــج ومصـ ِّدر إقليمــي فــي
قطــاع األلومنيــوم .ويســاهم تكامــل البنيــة التحتيــة وتوافرهــا بمدينــة مســيعيد الصناعيــة ،التــي تقــع بهــا مرافــق الومنيــوم قطــر ،فــي
كفــاءة اإلنتــاج والتقليــل مــن التكاليــف اللوجســتية والهــدر فــي سلســلة اإلنتــاج إلــى أدنــى حــد ممكــن.
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قطاع الصناعة العالمي القوي ومجموعة المنتجات.
تمتلــك الومنيــوم قطــر قاعــدة عمــاء نهائييــن تمثــل ســوقا ً عالميــة متنوعــة تضــم قطاعــات التصنيــع والمســتهلكين .وتعتبــر أســواق
آســيا والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأمريــكا الشــمالية وأوروبــا فــي الوقــت الحالــي مســتهلكا ً رئيســيا ً والمحــرك الرئيســي
للطلــب علــى األلومنيــوم المدفــوع بالتوســع الســريع األخيــر فــي قطاعــات الصناعــة والتصنيــع فــي المنطقــة.

أنشطة أعمال مربحة ذات قدرة كبيرة على توفير النقد.
أتــاح الجمــع بيــن التكاليــف التنافســية للمدخــات والموقــع اإلســتراتيجي وكفــاءة العمليــات واتفــاق التســويق والشــراء الطويــل األجــل
اللومنيــوم قطــر التمتــع بالربحيــة خــال الــدورات االقتصاديــة العالميــة وتحقيــق تدفقــات نقديــة كبيــرة.

دعم قوي من ِ َقبل حملة األسهم والخبرات التكنولوجية والتشغيلية.
اســتفادت الومنيــوم قطــر مــن الدعــم المســتمر لمســاهميها ،وتتــم إدارتهــا مــن خــال اتفاقيــات المشــاريع المشــتركة بيــن قطــر
للبتــرول وشــركة نورســك هيــدرو إيــه .إس .إيــه“( .نورســك هيــدرو”) ،وقــد اســتفادت الومنيــوم قطــر مــن الشــراكة مــع أفضــل
شــريك دولــي إســتراتيجي ضمــن فئتــه .وتعــود ملكيــة قطــر للبتــرول بالكامــل للدولــة ،وتضطلــع بمســؤولية تنفيــذ جميــع مراحــل
صناعــة النفــط والغــاز فــي قطــر .وتتمتــع شــركة نورســك هيــدرو بســجل قــوي فــي تشــغيل منشــآت إنتــاج مماثلــة لتلــك الخاصــة
بالومنيــوم قطــر فــي جميــع أنحــاء العالــم.

الموقع اإلستراتيجي بالقرب من األسواق الرئيسية.
يعتقــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة المعينــون أن الطلــب علــى األلومنيــوم ،ال ســيما مــن األســواق اآلســيوية ،مــن المرجــح أن
يشــهد نمــواً مدفوعـا ً بمزيــج مــن العوامــل غيــر الدوريــة ،والتــي تتضمــن االســتثمارات واســعة النطــاق فــي الصناعــات التحويليــة
وارتفــاع مســتويات الدخــل للفــرد وتزايــد عــدد الســكان .ويضمــن الموقــع اإلســتراتيجي لمرافــق إنتــاج الومنيــوم قطــر فــي قطــر أن
تســتفيد الومنيــوم قطــر مــن الروابــط العالميــة الجيــدة خاصــة مــع العمــاء الموجوديــن فــي كوريــا وتايالنــد وتايــوان بأســعار شــحن
إقليميــة تتســم بالتنافســية.
اإلستراتيجية
تتمثــل إســتراتيجية الشــركة فــي تعظيــم القيمــة المقدمــة لحملــة األســهم مــن خــال االســتفادة مــن نقــاط القــوة التنافســية والمكانــة التــي
تتبوأهــا الومنيــوم قطــر فــي قطــاع إنتــاج األلومنيــوم فــي قطــر ،ومــن ثــم دعــم إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر مــن خــال
تمكيــن المواطنيــن القطرييــن مــن المشــاركة فــي إســتراتيجية النمــو فــي قطــر والمســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي القطــري .وتعتــزم
الشــركة تحســين القيمــة اإلجماليــة والعائــد لحملــة األســهم مــن خــال مــا يلــي:
1 .1رصــد خطــط التنفيــذ ونتائــج الومنيــوم قطــر مــن خــال إجــراء مناقشــات ومراجعــات بيــن مجلــس اإلدارة ومجلــس إدارة
الومنيــوم قطــر.
2 .2رصد عمليات إدارة النقد بالومنيوم قطر وتقديم اآلراء بشأن التخصيص األمثل للنقد وتوظيفه.
عوامل المخاطر
يتعين على المستثمرين المحتملين في الطرح أن يضعوا في االعتبار أن أي استثمار في األسهم ينطوي على درجة معينة من
المخاطر .ونورد تفاصيل فئات المخاطر التالية التي قد يكون لها تأثير على أي قرار لالستثمار في القسم الوارد تحت عنوان
“عوامل المخاطر” في هذه النشرة:
	• المخاطر المتعلقة بالشركة؛
	• المخاطر المتعلقة بالومنيوم قطر وعملياتها؛
	• المخاطر المتعلقة بالطرح وأسهم الطرح وسوق التداول؛
	• المخاطر المتعلقة بدولة قطر.
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عوامل المخاطر
ينطــوي االســتثمار فــي األســهم علــى قــدر كبيــر مــن المخاطــرة ،وينبغــي علــى المســتثمرين المرتقبيــن قبــل االســتثمار فــي أســهم
الطــرح دراســة كافــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بعنايــة  ،الســيما المخاطــر المبينــة أدنــاه والمتعلقــة بالشــركة وأعمــال
الومنيــوم قطــر .وال تقتصــر المشــاكل التــي تواجههــا الشــركة علــى هــذه المخاطــر وعناصــر عــدم التيقــن فقــط؛ حيــث إنــه قــد
توجــد مخاطــر وعناصــر عــدم تيقــن أخــرى غيــر معروفــة للشــركة فــي الوقــت الراهــن أو تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحالــي أنهــا
ليســت جوهريــة ،وقــد يكــون لهــذه المخاطــر وعناصــر عــدم التيقــن هــي األخــرى أثــر ســلبي كبيــر علــى الوضــع المالــي للشــركة
أو الومنيــوم قطــر أو ربمــا تؤثــر علــى نجــاح أعمالهــا .وفــي حالــة وقــوع أي مــن هــذه المخاطــر أو مجموعــة منهــا بالفعــل ،فقــد
يؤثــر ذلــك ســلبا ً علــى أعمــال الشــركة أو الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا .وإذا حــدث هــذا ،فقــد ينخفــض
ســعر أســهم الطــرح الخاصــة بالشــركة ويتعــرض المســتثمرون لخســارة جميــع اســتثماراتهم أو جــزءاً منهــا .وعــاوة علــى ذلــك،
تتضمــن هــذه النشــرة أيض ـا ً بيانــات مســتقبلية تنطــوي علــى مخاطــر وعــدم تيقــن .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة للشــركة بشــكل
جوهــري عــن تلــك المتوقعــة فــي البيانــات واإلفــادات المســتقبلية نتيجــة عوامــل معينــة مــن بينهــا المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة
كمــا هــو مبيــن فيمــا يلــي.

أوال :المخاطر المرتبطة بالشركة وعملياتها
ً

ال يوجد تاريخ تشغيلي سابق للشركة.
يعتمــد األداء المالــي للشــركة علــى األداء المالــي اللومنيــوم قطــر ،وهــي كيــان أعمــال قائــم ومــدر للدخــل .بيــد أن الشــركة ســتصبح
لــدى تأسيســها شــركة مؤسســة حديث ـاً .ولــم يُحــدد بعــد أثــر المســاهمة الرأســمالية (إن وجــدت) .ومــع ذلــك ،فــإن نجــاح الشــركة
المســتقبلي ســيعتمد جزئي ـا ً علــى قدرتهــا علــى رصــد األنشــطة والعمليــات المســتقلة الخاصــة بالومنيــوم قطــر وإدارتهــا بنجــاح،
فض ـاً عــن التنفيــذ الناجــح لإلســتراتيجيات طويلــة األجــل الموضوعــة باعتبارهــا أجــزاء مكونــة لشــركة قابضــة.

المخاطر المتعلقة بالسيطرة والقيود المفروضة على الملكية.
ســتمتلك قطــر للبتــرول عنــد اكتمــال الطــرح وتأســيس الشــركة  51%مــن األســهم بمــا فــي ذلــك “ســهم ممتــاز” واحــد فــي الشــركة،
مــا يمنحهــا حقــوق إضافيــة عــاوة علــى تلــك التــي يملكهــا حملــة األســهم اآلخــرون (منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،القــدرة
علــى عــدم إجــراء أيــة تعديــات علــى النظــام األساســي وبعــض قــرارات حملــة األســهم األخــرى ،والحــق فــي تعييــن جميــع أعضــاء
مجلــس اإلدارة) .وبنــا ًء علــى ذلــك ،ســتحتفظ قطــر للبتــرول ،بمجــرد قبــول اإلدراج فــي بورصــة قطــر ،بالســيطرة علــى قــرارات
مجلــس اإلدارة (بمــا فــي ذلــك سياســة توزيــع أربــاح األســهم والخطــط التوســعية واعتمــاد الميزانيــة واألمــور الجوهريــة األخــرى
للشــركة) ،فضـاً عــن الســيطرة الكبيــرة علــى قــرارات حملــة األســهم التــي تتطلــب إمــا قــرار أغلبيــة مــن حملــة األســهم أو موافقــة
المســاهم الخــاص .وبنــا ًء عليــه ،ســوف تحتفــظ قطــر للبتــرول بدرجــة كبيــرة مــن الســيطرة علــى الشــركة وعملياتهــا .ومــن ثــم،
ســيصبح لقطــر للبتــرول القــدرة علــى التأثيــر فــي جميــع المســائل التــي تتطلــب موافقــة حملــة األســهم أو مجلــس اإلدارة .ونتيجــة
لذلــك ،قــد يتســنى لقطــر للبتــرول فــرض ســيطرتها علــى الشــركة بطريقــة مــن الممكــن أال تخــدم مصالــح حملــة األســهم اآلخريــن
أو تؤثــر ســلبا ً بصــورة كبيــرة علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية .وإضافــة إلــى ذلــك،
فــإن أي تغييــر فــي إســتراتيجية األعمــال و/أو سياســة األعمــال تجــاه الشــركة مــن جانــب قطــر للبتــرول قــد ينتــج عنــه مــا يصــب
فــي مصلحــة قطــر للبتــرول .وقــد يؤثــر أي تضــارب مماثــل فــي المصالــح ســلبا ً علــى ســعر األســهم بالســوق .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،يحظــر النظــام األساســي علــى أي شــخص ،ســواء كان اعتباريـا ً أم طبيعيـاً ،باســتثناء قطــر للبتــرول (والشــركات التابعــة لهــا)
والمؤسســات المحــددة ،مــن امتــاك أكثــر مــن الحــد األقصــى المحــدد لعــدد األســهم ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،والتــي
يجــوز لمجلــس اإلدارة تعديلهــا وفقـا ً للنظــام األساســي  ،حســبما يحــدده المجلــس مــن حيــن آلخــر( .أســهم بقيمــة اســمية ال تتجــاوز
 2%مــن رأس مــال الشــركة) .انظــر قســم “وصــف أســهم رأس المــال” بهــذه النشــرة.

يجوز للشركة عدم دفع األرباح أو دفع أرباح أقل من المتوقع.
ســيخضع أي قــرار بشــأن دفــع أربــاح إلــى حملــة األســهم ومبلــغ هــذه األربــاح إلــى تقديــر المجلــس وبنــا ًء علــى توصيتــه وفقـا ً لعقــد
التأســيس والنظــام األساســي .وقــد يختلــف مبلــغ األربــاح مــن عــام آلخــر .وســيعتمد توزيــع األربــاح علــى عــدد مــن العوامــل ،مــن
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بينهــا األربــاح المســتقبلية اللومنيــوم قطــر والوضــع المالــي للشــركة والمتطلبــات الرأســمالية اللومنيــوم قطــر ومتطلبــات االحتياطــي
القانونــي واالحتياطيــات القابلــة للتوزيــع والرصيــد االئتمانــي المتــاح للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة وعوامــل أخــرى
يعتبرهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة مهمــة بيــن الحيــن واآلخــر.
وتنــص وثائــق تمويــل الديــون علــى أحــكام مفصلــة للحســابات تتحكــم فــي موعــد توزيــع الومنيــوم قطــر لألربــاح .وتشــتمل هــذه
األحــكام علــى عــدم توزيــع األربــاح فــي حالــة وجــود تعثــر أكيــد أو ســيناريوهات تعثــر محتملــة أو وجــود أي نــزاع يتعلــق بنســب
تغطيــة الديــون .كمــا تلتــزم الومنيــوم قطــر وفقـا ً لوثائــق تمويــل الديــون بدفــع مختلــف المصروفــات التشــغيلية والرأســمالية والفوائــد
والمبلــغ األصلــي بموجــب اتفاقيــات تســهيالت الديــون وتمويــل حســابات احتياطــي خدمــة الديــون لتغطيــة التزامــات معينــة مســتحقة
قبــل إجــراء أي توزيعــات أربــاح .إن أي قيــد يُفــرض علــى توزيــع أربــاح األســهم مــن الومنيــوم قطــر ســيحد بــدوره مــن المبلــغ
المتــاح للشــركة لتوزيعــه كأربــاح.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ربمــا تكــون قــدرة الشــركة لإلعــان عــن أربــاح نقديــة علــى األســهم وتوزيعهــا مقيــدة بأمــور عديــدة مــن
بينهــا اســتعادة الخســائر المتراكمــة فــي المســتقبل فضـاً عــن أحــكام القانــون القطــري .وال يوجــد ضمــان بشــأن مــا إذا كان ســيتم
دفــع أي أربــاح علــى اإلطــاق ،كمــا ال يوجــد ضمــان بشــأن المبلــغ الــذي س ـيُدفع فــي أي ســنة مــن الســنوات ،إن وُ جــد.

عجز الومنيوم قطر عن تطوير أعمال جديدة.
ال يوجــد حتم ـا ً مــا يضمــن تحقيــق نمــو وتطويــر الومنيــوم قطــر .ونظــراً ألن قيمــة الشــركة ُتســتمد أساس ـا ً مــن النتائــج الماليــة
اللومنيــوم قطــر ،فــإن عجــز الومنيــوم قطــر عــن تطويــر أعمــال جديــدة مــن المحتمــل أن يؤثــر علــى قيمــة األســهم وقــدرة الشــركة
علــى دفــع األربــاح.

التغيرات المستقبلية في اللوائح الضريبية المطبقة على الشركة.
ســوف ُتعفــى الشــركة لــدى تأسيســها ،بموجــب قانــون رقــم ( )21لســنة  2009بإصــدار قانــون الضريبــة علــى الدخــل ،مــن
دفــع ضرائــب الشــركات فــي قطــر ،بخــاف بعــض الرســوم المعينــة علــى أرباحهــا ،وذلــك نظــراً المتــاك قطــر للبتــرول ،وهــي
شــخصية اعتباريــة قطريــة يقــع مقرهــا فــي قطــر ،رأس مالهــا المُصــدر بالكامــل .ومــع ذلــك ،فعلــى الرغــم مــن أن الطــرح ال
يكــون متاحـا ً إال للمســتثمرين المؤهليــن ،باعتبارهــم مســتثمرين مــن األفــراد القطرييــن وبعــض المؤسســات القطريــة المحــددة ،فمــن
المحتمــل ،وفق ـا ً للقيــود علــى ملكيــة األجانــب التــي يفرضهــا القانــون القطــري ومســتندات تأســيس الشــركة ،أن يصبــح مواطنيــن
أجانــب (أي مــن خــارج مجلــس التعــاون الخليجــي) حملــة أســهم فــي الشــركة ،بشــكل رئيســي مــن خــال االســتحواذ علــى أســهم
خــارج الســوق .وبنــا ًء عليــه ،ســتصبح الشــركة بشــكل طبيعــي خاضعــة لضريبــة الدخــل علــى الشــركات القطريــة التــي ُتحتســب
بنــا ًء علــى نســبة رأس مالهــا المصــدر المملــوك لحملــة األســهم األجانــب .ومــع ذلــك ،يمنــح القانــون القطــري رقــم ( )17لســنة
 2014بشــأن إعفــاء حصــة المســتثمر غيــر القطــري فــي أربــاح الشــركات المطروحــة اســهمها للتــداول فــي الســوق الماليــة .وبنــا ًء
عليــه ،فمــن المتوقــع ،وبصــرف النظــر عــن الطــرح ،أن تظــل أربــاح الشــركة معفــاة مــن ضريبــة الدخــل علــى الشــركات فــي قطــر.
ومــع ذلــك ال يوجــد مــا يضمــن أن الدولــة لــن تفــرض ضرائــب فــي المســتقبل أو رســوم إضافيــة علــى الشــركة أو الومنيــوم قطــر
و/أو عملياتهــا ،كمــا ال يوجــد مــا يضمــن أنــه لــن يتــم تعديــل قوانيــن ولوائــح الضرائــب الحاليــة بقطــر .وبمقتضــى القانــون القطــري
رقــم ( )13لســنة ( 2008وتعديالتــه) بشــأن مســاهمة بعــض الشــركات المســاهمة فــي دعــم األنشــطة االجتماعيــة والرياضيــة،
يجــب علــى الشــركة دفــع مبلــغ يســاوي  2.5%مــن صافــي أرباحهــا الســنوية  ،ويُدفــع هــذا المبلــغ إلــى صنــدوق دعــم األنشــطة
الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والخيريــة .للحصــول علــى المزيــد مــن التفاصيــل ،انظــر قســم “الضرائــب” فــي هــذه النشــرة،
والــذي يتنــاول أيضـا ً آثــار ضريبيــة معينــة علــى المســتثمرين مــن األفــراد.

سوف يترتب على اإلعفاء الضريبي المؤقت تحمل شركة الومنيوم قطر مسؤولية سداد ضريبة الدخل.
تســتفيد شــركة الومنيــوم قطــر فــي الوقــت الراهــن مــن اإلعفــاء الضريبــي المؤقــت وال تســدد ضريبــة دخــل .وســينتهي هــذا اإلعفــاء
المؤقــت فــي  19ســبتمبر  2020وســوف تصبــح شــركة الومنيــوم قطــر مســؤولة عــن ســداد ضريبــة الدخــل مــع بقــاء حصــة
الشــركة فــي شــركة الومنيــوم قطــر معفيــة بموجــب القانــون رقــم ( )21لســنة  .2009وســوف يتــم ســداد أول دفعــة مــن ضريبــة
الدخــل لشــركة الومنيــوم قطــر فــي النصــف األول مــن ( 2021فيمــا يتعلــق بفتــرة عــام  2020الغيــر مغطــاة باالعفــاء) ويجــب
أخــذ هــذا األمــر فــي االعتبــار فــي التدفقــات النقديــة لشــركة الومنيــوم قطــر وربحيتهــا أيضـاً .تنــص وثائــق تمويــل الديــون علــى
أن شــركة الومنيــوم قطــر مطالبــة باالحتفــاظ بحســاب ضريبــي يجــب تمويلــه بمبلــغ كا ٍ
ف للوفــاء بااللتزامــات الضريبيــة المتوقعــة
فــي تاريــخ الســداد الضريبــي التالــي.
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قد تكون نظم إدارة المعلومات الخاصة بالشركة وأنظمتها المحاسبية وإجراءاتها الرقابية الداخلية غير كافية أو قد ُتخفق.
ُ
ص ِم َمــت النظــم المحاســبية وتكنولوجيــا المعلومــات التــي تســتخدمها الشــركة أو ُتســتخدم نيابــة عــن الشــركة كــي تســتفيد مــن
ً
مواردهــا بأقصــى كفــاءة ممكنــة فضـا عــن رصــد ومراقبــة جميــع جوانــب عمليــات الشــركة .وال يتســنى للشــركة أن تضمــن بــأن
النظــم المحاســبية وتكنولوجيــا المعلومــات المســتخدمة حاليـا ً مــن قبــل الومنيــوم قطــر (والتــي ستســتخدمها الشــركة عنــد تأسيســها)
ســتظل كافيــة أو مالئمــة (كليـا ً أو جزئيـاً) ألي مــن العمليــات المســتقبلية ،كمــا ال تضمــن عــدم وجــود حاجــة إلــى إجــراء أيــة عمليــات
اســتبدال أو تعديــل أو تحديــث قــد يكــون ألي منهــا أثــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا.
وبالرغــم ممــا تقــدم ذكــره ،تــرى الشــركة أن أنظمــة إعــداد التقاريــر الماليــة لديهــا كافيــة لضمــان االمتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر كشــركة مدرجــة.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على قطر للبترول :اتفاقية الخدمات.
نظــراً ألن الشــركة ســتصبح لــدى تأسيســها شــركة قابضــة بــدون موظفيــن أو مــوارد بشــرية تابعــة لهــا ،فــإن كافــة وظائفهــا اإلداريــة
ُتنفــذ نيابــة عنهــا مــن ِق َبــل موظفــي قطــر للبتــرول أو الشــركات التابعــة لهــا .ويتضمــن ذلــك بعــض الجوانــب ذات الصلــة بالشــؤون
اإلداريــة والقانونيــة والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات وحفــظ الســجالت والتســويق والعالقــات العامــة والســكرتارية وإعداد
التقاريــر واالمتثــال لمتطلبــات ســوق األوراق الماليــة وغيرهــا مــن المهــام اليوميــة لمكتــب الدعــم الخلفــي نيابــة عــن الشــركة .ســتبرم
الشــركة وقطــر للبتــرول اتفاقيــة خدمــات ُتشــكل األســاس الــذي تــؤدي بنــا ًء عليــه قطــر للبتــرول هــذه الخدمــات عنــد الطلــب لصالــح
الشــركة .وفــي مقابــل تلــك الخدمــات المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة الخدمــات ،وســتدفع الشــركة علــى لقطــر للبتــرول رســوم
ومصاريــف محــددة .وباعتبارهــا شــركة قابضــة ليــس لديهــا مــوارد إداريــة خاصــة ،فــإن الشــركة تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً علــى قطــر
للبتــرول واألداء المتواصــل مــن قِبــل قطــر للبتــرول لتلــك الوظائــف ذات الصلــة ،كمــا هــو موضــح فــي اتفاقيــة الخدمــات .وفــي
حالــة إنهــاء اتفاقيــة الخدمــات أو إخفــاق قطــر للبتــرول بــأي طريقــة أخــرى فــي تقديــم الخدمــات ذات الصلــة ،فقــد ال تكــون الشــركة
فــي وضــع يُم ِّكنهــا مــن اســتبدال الدعــم اإلداري أو تطويــر مواردهــا الخاصــة علــى الفــور ،ويمكــن أن يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي
كبيــر علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء الفــوري بالتزاماتهــا التنظيميــة وعلــى أعمالهــا أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو
آفاقهــا المســتقبلية.
المخاطر المرتبطة باتفاقية المشروع المشترك

االلتزامات بموجب اتفاقية المشروع المشترك.
لــدى انضمــام الشــركة إلــى اتفاقيــة المشــروع المشــترك ،فســوف تحظــى بحقــوق ويقــع علــى عاتقهــا التزامــات محــددة كمســاهم
بموجــب تلــك االتفاقيــة .وســتكون الشــركة مطالبــة بالمشــاركة فــي قــرارات ترتبــط بشــركة الومنيــوم قطــر وســوف تعيــن ممثليــن
لهــا فــي مجلــس اإلدارة للتصويــت علــى أمــور مــن بينهــا الميزانيــات والنفقــات الرأســمالية الرئيســية واالقتــراض وتوفيــر ضمانــة
ألصــول شــركة الومنيــوم قطــر ووضــع سياســات العمــل وتعديلهــا وحــاالت التصــرف أو االســتحواذ الكبــرى وأمــور التقاضــي
وغيرهــا مــن األمــور األخــرى المرتبطــة بعمــل شــركة الومنيــوم قطــر .وتقــل الخطــورة التــي قــد تنشــأ عــن احتمــال عــدم امتــاك
الشــركة الخلفيــة والخبــرات الالزمــة فــي ضــوء اتفاقيــة الخدمــات التــي ســتوقعها الشــركة وقطــر للبتــرول والتــي تقــوم بمقتضاهــا
قطــر للبتــرول بتلــك الوظائــف لصالــح الشــركة ونيابــة عنهــا.
وعلــى قطــر للبتــرول بموجــب اتفاقيــة المشــروع المشــترك االحتفــاظ بحقــوق التصويــت الخاصــة بالمســاهمين ومجلــس اإلدارة فــي
شــركة الومنيــوم قطــر .وعقــب الطــرح مباشــرة ولــدى تأســيس الشــركة ،ســوف تمتلــك قطــر للبتــرول  51%مــن رأس المــال
المُصــدر للشــركة والســهم الخــاص .وهــذا مــن شــأنه أن يم ِّكــن قطــر للبتــرول مــن ممارســة الســيطرة غيــر المباشــرة علــى شــركة
الومنيــوم قطــر وإدارتهــا واســتراتيجيتها وسياســاتها وعملياتهــا التشــغيلية .وتنــص اتفاقيــة المشــروع المشــترك كذلــك علــى أن
تظــل قطــر للبتــرول ملتزمــة بموجــب أي اتفاقيــات تشــغيلية تكــون طرفـا ً بهــا بحســب مــا هــو وارد بمزيــد مــن التفصيــل فــي قســم
“المعامــات مــع األطــراف أصحــاب العالقــة”.

المخاطر المرتبطة باتفاقية المشروع المشترك – قوانين االستخدام الخاص.
رهنــا باتفاقيــة المشــروع المشــترك لشــركة الومنيــوم قطــر ،فإنــه بمجــرد ســريان عقــد االنضمــام ،وحــال ســن دولــة قطــر أي قوانيــن
جديــدة أو إدخــال أي تعديــات علــى قوانيــن قائمــة تعــد تمييزيــة ومنطبقــة علــى هيــدرو أو شــركاتها التابعــة أو الومنيــوم قطــر وكان
ســيترتب علــى تلــك القوانيــن أو المحتمــل أن يترتــب عليهــا خســارة منافــع اقتصاديــة لهيــدرو أو شــركاتها التابعــة ،فإنــه ســيقع علــى
عاتــق شــركة قطــر لصناعــة االلمنيــوم التزام ـا ً بتعويــض تلــك الفوائــد االقتصاديــة أو الماليــة التــي خســرتها هيــدرو أو شــركاتها
التابعــة .وقــد يكــون لهــذا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية
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المخاطر المرتبطة بتخفيض رأس مال شركة الومنيوم قطر والشركة.
تماشــيا مــع مســتندات التأســيس الخاصــة بالشــركة واتفاقيــة المشــروع المشــترك لشــركة الومنيــوم قطــر ،قامــت شــركة الومنيــوم
قطــر فــي الماضــي بتوزيــع مبالــغ أربــاح لمســاهميها كانــت أعلــى مــن صافــي أربــاح الشــركة .تــم تمويــل هــذا الفائــض مــن خــال
النقــد الحــر القابــل للتوزيــع )كمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة المشــروع المشــترك( المتــاح اللومنيــوم قطــر مــن عملياتهــا .وعليــه ،فقــد
انخفــض رأس مــال شــركة الومنيــوم قطــر خــال الســنة الماليــة  2015والســنة الماليــة  2016والســنة الماليــة  2017والنصــف
األول مــن عــام  .2018ويمكــن لــكل مــن شــركة الومنيــوم قطــر والشــركة ،وف ًقــا التفاقيــة المشــروع المشــترك لشــركة الومنيــوم
قطــر ومســتندات التأســيس الخاصــة بــكل مــن الشــركتين ،اإلســتمرار فــي توزيــع النقــد الحــر القابــل للتوزيــع علــى المســاهمين بمــا
يزيــد عــن االربــاح المحتجــزة لــكل مــن الشــركتين ،وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تخفيــض رأس مالهمــا .ويعــد وجــه المخاطــرة متمثــا فــي
أن تقــوم كل مــن الومنيــوم قطــر والشــركة فــي المســتقبل بحــد توزيــع األربــاح علــى صافــي الربــح القابــل للتوزيــع.
ثانيا :المخاطر المرتبطة بالومنيوم قطر وعملياتها
ً

صناعة األلومنيوم هي صناعة دورية.
تتســم صناعــة األلومنيــوم بأنهــا صناعــة ذات طبيعــة دوريــة وتعمــل عــادة بقــدرة فائضــة .ويصعــب التنبــؤ بأســعار منتجــات
الومنيــوم قطــر والمــواد الخــام المســتخدمة فــي عمليــة اإلنتــاج .وقــد كان للتغيــر غيــر المواتــي فــي ســعر األلومنيــوم تأثيــر ســلبي
كبيــر علــى عمــل الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وآفاقهــا المســتقبلية ،وقــد يســتمر األمــر علــى هــذا النحــو .وقــد
يؤثــر أي تراجــع طويــل فــي ســعر األلومنيــوم ســلبا ً علــى قــدرة الومنيــوم قطــر فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهــداف معينــة والوفــاء بتعهــدات
ماليــة بموجــب اتفاقيــات التمويــل الخاصــة بهــا ،وربمــا يجعــل عملياتهــا غيــر مربحــة أيضـاً.

ال تملك الومنيوم قطر سيطرة على عدد من العوامل التي تؤثر على سعر األلومنيوم.
ال تملك الومنيوم قطر سيطرة على عدد من العوامل التي تؤثر على سعر األلومنيوم ،ومنها على سبيل المثال:
•

الظروف السياسية واالقتصادية العالمية واإلقليمية؛

•

مستوى العرض والطلب العالمي على البوكسيت واأللومينا واأللومنيوم وتوقعات العرض والطلب المستقبلية؛

•

القرارات التي يتخذها منافسو الشركة إلعادة تنشيط سعات اإلنتاج المعطلة وبناء سعات إنتاج جديدة ،وباألخص
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والصين؛

•

تقلبات الغاز والكهرباء ،وبصفة عامة ،تكاليف الطاقة وإمدادها؛

•

المخزونات التي يحتفظ بها منافسو الومنيوم قطر ومصنعون آخرون لأللومنيوم؛

•

الطلب على المنتجات الرئيسية التي يستخدم فيها األلومنيوم ،مثل السيارات ومنتجات البناء والطائرات والبنية
التحتية ومواد تغليف األغذية؛

•

المضاربة باأللومنيوم كسلعة؛

•

اإلفراج عن االحتياطات المتراكمة من السلع المصنوعة من األلومنيوم والتي يمكن استخدامها كبديل لإلنتاج
الجديد منه؛

•

االختالفات في تكاليف الشحن والنقل فيما يتعلق بالمواد الخام والمنتجات النهائية؛

•

استخدام تقنيات جديدة ،بما في ذلك التكنولوجيات التي تتيح إمكانية استبدال السلع أو استخدام سلع خردة؛

•

القواعد واإلجراءات التنظيمية الحكومية ،بما في ذلك التعريفات واألنصبة والرسوم الجمركية والضرائب.

قــد يكــون ألي تغييــر غيــر مواتــي فــي أي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي كبيــر علــى عمليــات الومنيــوم قطــر .ومــن شــأن الضعــف
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المالــي المســتمر بيــن المســتهلكين الكبــار لمنتجــات األلومنيــوم ،مثــل مُص ِّنعــي الســيارات والطائــرات ومــوردي مــواد البنــاء ،وكذلك
الضعــف المتواصــل فــي الطلــب علــى منتجاتهــم ،أن يــؤدي إلــى تفاقــم أي اتجــاه ســلبي فــي ظــروف الســوق التــي تشــهدها صناعــة
األلومنيوم.

زيادة تكلفة المواد الخام أو انخفاض مستوى توافرها.
تعتمــد عمليــات الومنيــوم قطــر علــى تلقــي كميــات كافيــة مــن المــواد الخــام عاليــة الجــودة (مثــل األلومينــا وفحــم الكــوك والقــار
الســائل) فــي الوقــت المناســب .وينطــوي توفــر مثــل هــذه المــواد الخــام علــى مخاطــر ترتبــط عــادة بالترتيبــات التجاريــة التــي يمكــن
أن تتضمــن عــدم االســتقرار السياســي واالقتصــادي ،وحــاالت عــدم يقيــن تنظيميــة ومخاطــر متعلقــة باإلنتــاج المحلــي و/أو ظــروف
التســليم .وقــد يتأثــر اإلمــداد أيضـا ً بالتأخيــرات الكبيــرة فــي توريــد المــواد الخــام إلــى الومنيــوم قطــر أو تعليــق التوريــد أو رفــض
المورديــن الرئيســيين توريــد المــواد الخــام أو رفــض أي مــورد آخــر خارجــي توريــد المــواد الخــام أو األدوات إلــى منشــأة اإلنتــاج
ذات الصلــة ،ال ســيما إذا كان مــن غيــر الممكــن التحــول إلــى مصــادر بديلــة لإلمــداد فــي غضــون فتــرة قصيــرة.
حتــى وإن كان بمقــدور الومنيــوم قطــر الحصــول علــى كميــات كافيــة مــن المــواد الخــام عاليــة الجــودة ،فليــس هنــاك ضمــان بــأن
أســعار هــذه المــواد ســتكون عنــد مســتويات تتيــح لهــا إمكانيــة العمــل وتحقيــق األربــاح.
يمكــن أن يتأثــر ســعر المــواد الخــام المختلفــة بعــدد مــن العوامــل خــارج نطــاق ســيطرة الومنيــوم قطــر ،بمــا فــي ذلــك التغيــرات
فــي الظــروف االقتصاديــة فــي البلــدان التــي تحصــل منهــا الومنيــوم قطــر علــى المــواد الخــام ،كذلــك التغيــرات فــي السياســات
االقتصاديــة لحكومــات تلــك البلــدان ،واألوضــاع االقتصاديــة العالميــة و/أو اإلقليميــة والمعاهــدات الدوليــة أو غيرهــا مــن االلتزامات
المماثلــة التــي تكــون هــذه البلــدان طرفـا ً فيهــا أو تصبــح طرفـا ً فيهــا.
وفــي حالــة عــدم حصــول الومنيــوم قطــر علــى المــواد الخــام أو األدوات علــى النحــو المتعاقــد عليــه أو زادت أســعار هــذه المرافــق
زيــادة كبيــرة ،فــإن ذلــك قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو
آفاقهــا المســتقبلية.
وإذا توقــف إمــداد المــواد الخــام اللومنيــوم قطــر ،أو فــي حالــة عجــز الشــركة عــن تجديــد أي مــن عقــود التوريــد ،فقــد يتعيــن عليهــا
أن تطلــب هــذه المــواد الخــام مــن مورديــن آخريــن أو مــن األســواق الفوريــة بأســعار ال ترقــى إلــى الحــد المالئــم ،األمــر الــذي قــد
يكــون لــه تأثيــرات ســلبية علــى أعمــال الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وآفاقهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بنورسك هيدرو وهيدرو ألومنيوم.
الومنيــوم قطــر هــي مشــروع مشــترك بيــن شــركة المســاهمة هيــدرو وقطــر للبتــرول .وتعتمــد شــركة المســاهمة هيــدرو فــي العديــد
مــن الجوانــب الجوهريــة علــى هيــدرو ألومنيــوم التــي تعتبــر ( )1المســوق الرئيســي والمتعهــد بشــراء إنتــاج المشــروع بالكامــل
بموجــب اتفاقيــة التســويق والشــراء؛ ( )2المــورّ د الرئيســي لأللومينــا مــن مصــادر عالميــة متعــددة بموجــب اتفاقيــة توريــد األلومينــا
األوليــة؛ ( )3مقــدم التكنولوجيــا ،بمــا فــي ذلــك أحــدث تقنيــات االختــزال المشــمولة بحقــوق الملكيــة الفكريــة وكذلــك خبــرة التشــغيل
وفقـا ً التفاقيــة ترخيــص التكنولوجيــا.
تمتلــك شــركة المســاهمة هيــدرو  50%مــن الومنيــوم قطــر فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،ولهــا الحــق بموجــب اتفاقيــة المشــروع
المشــترك فــي المشــاركة والتصويــت علــى جميــع األمــور والقــرارات الخاصــة مــن خــال األعضــاء الذيــن قامــت بتعيينهــم فــي
مجلــس إدارة الومنيــوم قطــر .عل ًمــا بأنــه يتحتــم علــى مســاهمي هيــدرو التصويــت باإليجــاب فيمــا يتعلــق بالمســائل المهمــة المعتــادة
المتعلقــة بالومنيــوم قطــر كزيــادة رأس المــال واالقتــراض وإعطــاء كفــاالت او ضمانــات تتعلــق باصــول الومنيــوم قطــر وتعديــل
سياســة توزيــع االربــاح .وقــد يســفر عــن تدهــور العالقــة مــع شــركة المســاهمة هيــدرو ،أو أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي العمليــات
التجاريــة لهيــدرو ألومنيــوم أو نورســك هيــدرو ،حــدوث تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي ونتائــج
عملياتهــا ،وهــو مــا يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى الشــركة.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على قطر للبترول :اتفاقية استئجار األرض واتفاقية تسهيل استئجار األرض.
أُقيــم المشــروع علــى أرض اســتأجرتها الومنيــوم قطــر مــن قطــر للبتــرول ،وقــد تــم توقيــع اتفاقيــة اســتئجار األرض عــام  2007وتســري لمــدة  40عامـاً،
و ُتمــدد تلقائيـا ً بنــا ًء علــى أي تمديــد التفاقيــة المشــروع المشــترك لمــدة مماثلــة لذلــك التمديــد .وفــي حالــة إنهــاء اتفاقيــة اســتئجار األرض ،ســيكون لذلــك تأثيــر
ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية .وباإلضافــة إلــى ذلــك تمنــح اتفاقيــة اســتئجار األرض وتحــدد
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التقصيــر الــذي إذا لــم يتــم جبــره ،فإنــه قــد يــؤدي إلــى إلغــاء الترخيــص الممنــوح وكذلــك جميــع العمليــات والعمــل فــي المرافــق .ومــع ذلــك ،تمنــح اتفاقيــة
اســتئجار األرض واتفاقيــة اســتئجار األرض المباشــرة الومنيــوم قطــر ومقرضــي تمويــل الديــون (علــى التوالــي) الفرصــة لتــدارك األحــداث أو االفتراضــات
ذات الصلــة التــي قــد تــؤدي إلــى إنهــاء االتفاقيــة أو إلغــاء الترخيــص.
أُقيــم مرفــق إعــادة التبطيــن علــى أرض اســتأجرتها الومنيــوم قطــر مــن قطــر للبتــرول .وقــد تــم توقيــع اتفاقيــة اســتئجار األرض عــام  ،2013وتســري لمــدة
 35عامـا ً وتكــون قابلــة للتجديــد قبــل  120يومـا ً مــن انتهــاء فتــرة االســتئجار بنــا ًء علــى طلــب الومنيــوم قطــر ورهنـا ً باالتفاقيــة التــي أبرمتهــا قطــر للبتــرول.
وســيكون إلنهــاء اتفاقيــة اســتئجار أرض المرفــق تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.
وفض ـاً عــن ذلــك ،تمنــح اتفــاق اســتئجار أرض الرفــق قطــر للبتــرول حقــوق محــدودة إلنهــاء العقــد ،كمــا أنهــا تنــص علــى حــاالت اإلخفــاق التــي إن لــم
يتــم التعويــض عنهــا قــد تــؤدي إلــى تعليــق الترخيــص الممنــوح وجميــع العمليــات أو األعمــال الجاريــة علــى العقــار .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن اتفاقيــة
اســتئجار أرض المرفــق تمنــح الومنيــوم قطــر فرصــة لعــاج حــاالت إنهــاء العقــد أو اإلخفــاق التــي قــد تــؤدي إلــى إنهــاء االتفاقيــة أو تعليــق الترخيــص.

الخسارة المحتملة للعمالء و/أو الموردين الرئيسيين.
أقامــت الومنيــوم قطــر ،علــى مــدار ســنوات عديــدة مــن العمــل ،عالقــات إســتراتيجية مــع العديــد مــن العمــاء والمورديــن .وإذا مــا
تضــررت تلــك العالقــات أو توقفــت أو أدخــل أي تعديــل جوهــري علــى البنــود التعاقديــة التــي ســتقدم بموجبهــا أو تتســلم الومنيــوم
قطــر منتجــات أو خدمــات غيــر مواتيــة لهــا ،فقــد يكــون لذلــك تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي
أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

التطورات التكنولوجية قد تؤدي إلى عجز عمليات الومنيوم قطر عن المنافسة.
تشــهد التكنولوجيــات والعمليــات تطــوراً مســتمراً فــي قطــاع صناعــة األلومنيــوم فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ويمكــن أن تــؤدي
التطــورات التكنولوجيــة الكبيــرة إلــى عجــز العمليــات والتكنولوجيــات الحاليــة التــي تســتخدمها الومنيــوم قطــر عــن المنافســة ،مــا
يؤثــر ســلبا ً علــى القــدرة التنافســية اللومنيــوم قطــر ،األمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبا ً وبصــورة كبيــرة علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو
وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

تخضع الومنيوم قطر لمخاطر تشغيلية مثل إيقاف التشغيل أو التعطل أو القصور أو خلل في المعدات أو اآلالت.
يعتمــد التشــغيل الســلس وغيــر المتقطــع للمصانــع المملوكــة اللومنيــوم قطــر إلــى حــد كبيــر علــى أداء وموثوقيــة المعــدات واآلالت
الخاصــة بالمصنــع .وقــد يــؤدي أي توقــف أو تعطــل أو قصــور أو خلــل مفاجــئ فــي المعــدات/اآلالت ،أو أي جــزء مــن عمليــة
اإلنتــاج ،إلــى فقــدان كفــاءة المصنــع وتأخيــر اإلنتــاج ،األمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبا ً وبصــورة كبيــرة علــى أعمــال الومنيــوم قطــر
ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد ينخفــض مســتوى األداء الــذي حققتــه مرافــق اإلنتــاج إلــى مــا دون المســتويات المتوقعــة مــن اإلنتــاج أو
الكفــاءة بســبب مشــكالت مثــل تلــك المتعلقــة بالتصميــم أو المواصفــات .وإذا مــا أخفــق مرفــق اإلنتــاج فــي تحقيــق مســتوى األداء
المطلــوب ،فيمكــن أن يؤثــر ذلــك ســلبا ً علــى القــدرة اإلنتاجيــة اللومنيــوم قطــر ،األمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبا ً وبصــورة كبيــرة علــى
أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

تعرض القوى العاملة في شركات المشروع للمخاطر.
تعتمــد عمليــات الشــركة علــى القــوى العاملــة فــي الومنيــوم قطــر ،والتــي تتعــرض لمجموعــة مــن المخاطــر التشــغيلية النمطيــة
فــي قطــاع األلومنيــوم .وتنشــأ هــذه المخاطــر مــن العمــل فــي مواقــع اإلنتــاج وتشــغيل اآلالت علــى نطــاق واســع وأداء األنشــطة
الخطــرة األخــرى .تقــدم الومنيــوم قطــر لقــوة العمــل بهــا التدريبــات ذات الصلــة بالصحــة والســامة المهنيــة ،وتؤمــن بــأن معاييــر
وإجــراءات الســامة لديهــا كافيــة ،ومــع ذلــك ،قــد تقــع بعــض الحــوادث فــي مواقــع أو مرافــق اإلنتــاج نتيجــة لظــروف غيــر متوقعــة
أو عــدم اتبــاع الموظفيــن إلجــراءات الســامة المناســبة أو نتيجــة أخطــاء بشــرية أو تعطــل المعــدات أو غيــر ذلــك .وفــي حــال
حــدوث أي مــن هــذه الظــروف ،فقــد تتســبب فــي إصابــات شــخصية وتعطــل األعمــال واحتماليــة التعــرض لمســؤولية قانونيــة،
فضـاً عــن اإلضــرار بالســمعة التجاريــة للشــركة وصورتهــا المؤسســية ،وقــد تــؤدي إلــى حــدوث وفيــات فــي الحــاالت الجســيمة.
يمكــن ألي مــن هــذه المخاطــر ،فــي حالــة حدوثهــا ،أن تؤثــر تأثيــراً جوهريـا ً وســلبيا ً علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو
نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.
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خسارة الموظفين الرئيسين وذوي المهارة.
تعتمــد أعمــال وعمليــات الومنيــوم قطــر علــى قدرتهــا علــى اســتقطاب العمالــة الماهــرة واالحتفــاظ بهــا .وإذا لــم يتســن اللومنيــوم
قطــر االحتفــاظ بالموظفيــن ذوي الخبــرة والكفــاءة والثقــة ،الســيما موظفــي اإلدارة العليــا والوســطى الذيــن يتمتعــون بمؤهــات
مهنيــة مناســبة ،أو إذا مــا أخفقــت فــي الوقــت ذاتــه فــي تعييــن موظفيــن فنييــن ومهنييــن مهــرة ،فقــد يؤثــر ذلــك ســلبا ً علــى عمليــات
الشــركة .وال تــزال مســتويات الطلــب علــى الموظفيــن مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة الذيــن لديهــم خلفيــات هندســية وفنيــة ذات صلــة
مرتفعــة فــي قطــر ،ويرجــع ذلــك إلــى توفــر عــدد محــدود مــن األفــراد المؤهليــن ،إضافــة إلــى المنافســة الكبيــرة علــى اكتســاب
المواهــب .وبالتالــي ،فــإذا تــرك الموظفــون الموهوبــون العمــل ،فقــد تواجــه الومنيــوم قطــر صعوبــة فــي توظيــف مــن يحــل محلهــم
وتتكبــد تكاليــف ومصاريــف إضافيــة لتأميــن بديــل لهــم.
قــد تتســبب خســارة أي عضــو مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن أو غيرهــم مــن الموظفيــن الرئيســين اآلخريــن بالومنيــوم قطــر فــي
فقــدان التركيــز التنظيمــي أو تنفيــذ العمليــات بشــكل غيــر جيــد أو فقــدان القــدرة علــى تحديــد مبــادرات إســتراتيجية محتملــة وتنفيذهــا
مثــل التوســع فــي قــدرات الشــركة .وقــد يــؤدي وقــوع أي مــن هــذه األحــداث إلــى تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر
أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

يمــر الطلــب العالمــي علــى منتجــات الومنيــوم قطــر بــدورات مختلفــة وال تمتلــك شــركات المشــروع أي ســيطرة علــى العوامــل
التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر علــى مســتوى الطلــب علــى منتجاتهــا وال العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى ســعر الســوق لمنتجاتهــا.
يتوقــف عمــل الومنيــوم قطــر علــى الظــروف االقتصاديــة والنمــو االقتصــادي فــي األســواق التــي تمتلــك فيهــا الشــركة عمــاء
ســواء فــي الوقــت الراهــن أو فــي المســتقبل ،وتعــد تلــك األســواق أســواق ســلع عالميــة تتأثــر بطبيعتهــا بمســتوى العــرض والطلــب
العالمــي .وال تتحكــم الومنيــوم قطــر فــي مســتوى العــرض والطلــب علــى منتجاتهــا .وتاريخيــاً ،فقــد شــهدت أســواق منتجــات
الومنيــوم قطــر فتــرات متفاوتــة مــن حيــث معــدل العــرض والطلــب ،ممــا ترتــب عليــه تقلــب األســعار وهوامــش الربــح .ومثــل هــذه
التقلبــات الدوريــة فــي معــدل الطلــب يكــون لهــا تأثيــر مباشــر علــى طلــب منتجــات الومنيــوم قطــر .وقــد يــؤدي انخفــاض الطلــب
و/أو زيــادة العــرض فــي الســوق التــي تتوفــر فيهــا منتجــات الومنيــوم قطــر إلــى انخفــاض هوامــش الربــح أو انخفــاض كبيــر فــي
مبيعــات منتجــات الومنيــوم قطــر ،ممــا يكــون لــه تأثيــر ســلبي جوهــري علــى الوضــع المالــي اللومنيــوم قطــر أو نتائــج عملياتهــا
أو آفاقهــا المســتقبلية.

تخضع الومنيوم قطر للمخاطر المقترنة بمبيعات التصدير.
إن فــرض متطلبــات قانونيــة أو تنظيميــة وحصــص اســتيراد وتعريفــات أو رســوم جمركيــة وعقوبــات ومقاطعــات وغيرهــا مــن
التدابيــر ،ســوا ًء تبنتهــا حكومــات بصــورة منفــردة أم اتخذتهــا تكتــات تجاريــة إقليميــة ،قــد يؤثــر علــى الوضــع التنافســي للمنتجــات
التــي ُتصنعِّهــا الومنيــوم قطــر أو يمنــع ذلــك بيــع هــذه المنتجــات فــي بلــدان بعينهــا ،األمــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي كبيــر
علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

قد ال يتسنى اللومنيوم قطر توفير تغطية تأمينية كافية للمخاطر المقترنة بتشغيل أعمالها.
مــن المحتمــل أن تتأثــر عمليــات الومنيــوم قطــر بعــدد مــن المخاطــر مــن بينهــا األعمــال اإلرهابيــة واألحــداث المرتبطــة بالحــروب
التــي ال تتوفــر لهــا تغطيــة تأمينيــة كافيــة أو ال تتوفــر بشــروط معقولــة تجاريـاً .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن مــدى جســامة وتكــرار
أحــداث أخــرى مختلفــة ،مثــل الحــوادث المفاجئــة وغيرهــا مــن الحــوادث المؤســفة وتوقــف العمــل أو األضــرار المحتملــة لمرافــق
الشــركة وممتلكاتهــا ومعداتهــا الناجمــة عــن ســوء األحــوال الجويــة واألخطــاء البشــرية والتلــوث والنزاعــات العماليــة والكــوارث
الطبيعيــة جميعهــا أمــور قــد تــؤدي إلــى تكبــد الومنيــوم قطــر خســائر كبيــرة أو تحملهــا التزامــات تتجــاوز التغطيــة التأمينيــة أو تضــر
بســمعتها ضــرراً كبيــراً .قــد ال تكــون التغطيــة التأمينيــة الخاصــة بالومنيــوم قطــر كافيــة لتغطيــة الخســائر الناتجــة عــن أي مــن هــذه
األحــداث أو جميعهــا ،أو قــد ال يتســنى اللومنيــوم قطــر تجديــد التغطيــة التأمينيــة القائمــة بشــروط معقولــة تجاريـاً.
وفــي حــال لــم يتوفــر لــدى الومنيــوم قطــر تغطيــة تأمينيــة أو تغطيــة تأمينيــة كافيــة لحــادث مــا ،فقــد تفقــد الومنيــوم قطــر رأس
المــال المســتثمر فــي أي ممتلــكات تضــررت أو ُدمــرت ،وقــد تخســر كذلــك اإليــرادات المســتقبلية المتوقعــة مــن تلــك الممتلــكات،
وقــد تتعــرض فــي بعــض الحــاالت اللتزامــات ماليــة تتعلــق بالممتلــكات المتضــررة .وبالمثــل ،فــي حالــة إجــراء أي تقييمــات ضــد
الومنيــوم قطــر بمــا يتجــاوز أي تغطيــة تأمينيــة تحتفــظ بهــا ،فقــد تتعــرض أصولهــا للضبــط أو الحجــز أو المصــادرة بموجــب
إجــراءات قضائيــة مختلفــة .وقــد يكــون ألي مــن هــذه الحــوادث تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي
أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية .وفضـاً عــن ذلــك ،تتطلــب تمويــات الومنيــوم قطــر التنــازل عــن عوائــد التأميــن لصالــح
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المقرضيــن ذوي الصلــة .ومــن ثــم فــإن أي مطالبــة مــن جانــب الومنيــوم قطــر ذات الصلــة بخصــوص عوائــد التأميــن هــذه تقتصــر
علــى كونهــا مطالبــة بالمبالــغ المتبقيــة مــن عوائــد التأميــن التــي لــم تأخذهــا الجهــات المقرضــة.

قد تخضع الومنيوم قطر لمسؤوليات قانونية نتيجة ألي مخالفة لمعايير ولوائح البيئة والسالمة المعمول بها.
تخضــع عمليــات الومنيــوم قطــر لمجموعــة مــن القوانيــن واللوائــح البيئيــة المعمــول بهــا فــي قطــر ،بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تحكــم،
علــى ســبيل المثــال ،االمتثــال لمتطلبــات معالجــة النفايــات وميــاه الصــرف والتخلــص منهــا ،وكذلــك المتطلبــات ذات الصلــة
باالنبعاثــات والتصريــف واالســتخدام العــام للمــواد والمخلفــات الكيميائيــة الخطــرة وتخزينهــا ونقلهــا ومعالجتهــا والتخلــص منهــا،
واألمــور األخــرى المتعلقــة بصحــة الموظفيــن وســامتهم (انظــر أيضـا ً األقســام الــواردة فــي هــذه النشــرة بعنــوان “أعمــال الشــركة
 الصحــة والســامة والبيئــة”).ومــن الممكــن أن يكــون االمتثــال لهــذه القوانيــن واللوائــح مكلفـاً ،وســتقع تلــك التكاليــف علــى عاتــق الومنيــوم قطــر وسيســتمر األمــر
علــى هــذا النحــو حتــى االمتثــال لتلــك المتطلبــات .وعلــى الرغــم مــن أن الومنيــوم قطــر قــد شــرعت فــي تطبيــق إجــراءات رقابــة
وســامة متنوعــة فــي كل موقــع مــن مواقــع اإلنتــاج وتدعــم تلــك اإلجــراءات ،إال أنــه فــي حالــة إخفاقهــا فــي االمتثــال لتلــك القوانيــن
واللوائــح ،ســتكون عرضــة لغرامــات كبيــرة ،وإن كان الســبب فــي عــدم االمتثــال يعــود إلــى طــرف ثالــث أو يُعــزى إليــه .وإضافــة
إلــى ذلــك ،يمكــن أن تــؤدي مخالفــة أي مــن تلــك اللوائــح والقوانيــن البيئيــة إلــى احتماليــة وقــوع ضــرر أو تلــف فــي الممتلــكات أو
مرافــق اإلنتــاج أو إلحــاق الضــرر باألشــخاص أو وفاتهــم و/أو تدميــر البيئــة (حســبما تكــون الحالــة) .وقــد ينتــج عــن وقــوع أي مــن
هــذه األضــرار البيئيــة تعطــل خدمــات الومنيــوم قطــر أو اإلضــرار بســمعتها ،وقــد تتعــرض الومنيــوم قطــر لمســؤولية كبيــرة عليهــا
أو تتكبــد تكاليــف للتنظيــف أو غرامــات جــراء هــذه األضــرار ،ممــا قــد ينتــج عنــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر
أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يوجــد مــا يضمــن أن الســلطات الحكوميــة فــي
قطــر لــن تعمــد إلــى مزيــد مــن التشــدد فــي تطبيــق األنظمــة والقوانيــن البيئيــة القائمــة أكثــر ممــا كان عليــه الحــال فــي الماضــي،
أو أن تفــرض معاييــر بيئيــة أكثــر صرامــة أو مســتويات أعلــى مــن الغرامــات والعقوبــات علــى المخالفــات فــي المســتقبل ممــا هــي
عليــه فــي الوقــت الحاضــر .وبنــا ًء عليــه ،فــإن الومنيــوم قطــر يتعــذر عليهــا تقديــر األثــر المالــي المحتمــل فــي المســتقبل لالمتثــال
للقوانيــن أو اللوائــح البيئيــة المعمــول بهــا أو تقديــر تكلفــة مخالفــة أي منهــا.
وقــد يــؤدي وقــوع أي مــن هــذه األحــداث إلــى تعطيــل مشــاريع الومنيــوم قطــر وعملياتهــا ،كمــا يــؤدي إلــى تحمــل الومنيــوم قطــر
تكاليــف إضافيــة ،األمــر الــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا
أو آفاقهــا المســتقبلية.

يتوفر لدى الومنيوم قطر عقود مبادالت ألسعار الفائدة.
يمكــن أن تؤثــر تغيــرات أســعار الفائــدة تأثــراً ســلبيا ً جوهريـا ً علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو آفاقهــا المســتقبلية
أو نتائــج عملياتهــا نظــراً ألن الومنيــوم قطــر قــد أبرمــت بعــض مبــادالت أســعار الفائــدة .يرجــي مراجعــة قســم “مناقشــة وتحليــل
اإلدارة” فــي الجزئيــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر الماليــة.

تعتمــد الومنيــوم قطــر علــى مســاهميها والشــركات التابعــة لهــا فيمــا يتعلــق بعملياتهــا وتشــارك فــي العديــد مــن معامــات األطــراف
أصحــاب العالقــة والتــي يمكــن أن ينشــأ عنهــا تضاربـا ً فــي المصالــح.
تشــارك الومنيــوم قطــر مــع مســاهميها والشــركات األخــرى التــي يســيطر عليهــا مســاهميها فــي العديــد مــن معامــات األطــراف
أصحــاب العالقــة وتعتمــد فــي ظــروف معينــة علــى تلــك المعامــات .انظــر أيضـا ً القســم “معامــات األطــراف أصحــاب العالقــة”.
ال يوجــد مــا يضمــن أن هــذه الترتيبــات تنــص أو ســتنص علــى شــروط خاصــة بالومنيــوم قطــر تكــون مماثلــة بشــكل كبيــر إلــى
تلــك التــي قــد تكــون حصلــت عليهــا مــن أطــراف ثالثــة غيــر تابعــة ،أو أن هــذه الترتيبــات يمكــن اســتبدالها بأخــرى مــع أطــراف
ثالثــة بشــروط مماثلــة إذا تتطلــب األمــر ذلــك .وفضـاً عــن ذلــك ،ال يوجــد مــا يضمــن أن الومنيــوم قطــر ستســعى بنفــس الدرجــة
إلــى رفــع أي دعــاوى بمقتضــى هــذه الترتيبــات كمــا لــو كانــت هــذه الترتيبــات مــع أطــراف ثالثــة غيــر تابعــة ،فــي حــال عــدم تأديــة
االلتــزام مــن أي طــرف ذي عالقــة.
كمــا ال يمكــن أن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن الومنيــوم قطــر قــد ال تتخــذ أو تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراءات معينــة أو التصــرف
بطريقــة معينــة فيمــا يتعلــق بــأي اتفــاق مبــرم بينهــا وبيــن أي طــرف ذي عالقــة ،األمــر الــذي قــد ال يحــدث إذا كان ذلــك االتفــاق
مــع طــرف غيــر ذي عالقــة .وبالتالــي ،فــإن اعتمــاد الومنيــوم قطــر علــى العديــد مــن المعامــات مــع األطــراف أصحــاب العالقــة
قــد يــؤدي فــي ظــروف معينــة إلــى تراجــع جوهــري فــي وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.
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الومنيوم قطر عرضه الضطرابات التجارة البحرية الدولية ،بما في ذلك أعمال القرصنة.
ال تــزال القرصنــة البحريــة مــن المشــاكل الخطيــرة والمكلفــة ،فاحتماليــة وقــوع هجــوم مــن قراصنــة أو هجــوم إرهابــي علــى ســفينة
أو مينــاء تســتخدمه الومنيــوم قطــر قــد يــؤدي إلــى انخفــاض اإليــرادات فــي ظــل زيــادة التكاليــف األمنيــة وتأخــر العمليــات .وفــي
حالــة وقــوع هجمــات مــن قراصنــة أو هجمــات إرهابيــة فــي نفــس المنطقــة خــال فتــرة زمنيــة معينــة ،عندئــذ يمكــن اعتبــار هــذه
المنطقــة غيــر آمنــة وغيــر مســتقرة ،ويمكــن تحويــل اتجــاه جــزء كبيــر مــن حركــة النقــل البحــري الدولــي بعيــداً عنهــا ،مــا يــؤدي
إلــى تأثــر النمــو االقتصــادي ســلباً .وقــد تؤثــر مثــل هــذه الحــوادث ســلبا ً علــى أعمــال الومنيــوم قطــر أو وضعهــا المالــي أو نتائــج
عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية .ويتعــذر التنبــؤ بوقــوع مثــل هــذه األحــداث أو أحــداث مماثلــة أو التنبــؤ بتأثيرهــا.

تعتمد الومنيوم قطر اعتماداً كبيراً على شبكة توزيع الشحن البحري الدولي لنقل منتجاتها إلى السوق.
تعتمــد الومنيــوم قطــر اعتمــاداً كبيــراً علــى شــبكة توزيــع الشــحن البحــري الدولــي لنقــل منتجاتهــا إلــى العمــاء .فــي حالــة زيــادة
تكاليــف الشــحن الخاصــة بالومنيــوم قطــر ،فقــد يكــون لهــذه الزيــادة تأثيــر ســلبي كبيــر علــى هوامــش أرباحهــا ،مــا يؤثــر بــدوره
ســلبا ً وبصــورة كبيــرة علــى أعمالهــا أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

يتوفر لدى الومنيوم قطر حاليا ً تمويالً تجاريا ً للديون يستفيد من الضمان.
تقــع علــى عاتــق الومنيــوم قطــر فــي الوقــت الراهــن مبالــغ كبيــرة مــن المديونيــة القائمــة المســتحقة للفائــدة تتكــون مــن ترتيبــات
تمويــل تجاريــة مــع مجموعــة مــن البنــوك التجاريــة .وعلــى الرغــم مــن أن إدارة الومنيــوم قطــر تعتقــد أنــه سيتســنى لهــا االســتمرار
فــي خدمــة هــذا الديــن ،إال أنــه ال يمكــن أن يكــون هنــاك أي ضمــان بــأن الومنيــوم قطــر ســتكون فــي وضــع مالــي يســمح لهــا
بمواصلــة خدمــة مديونيتهــا الحاليــة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه وفق ـا ً لقواعــد التدفــق النقــدي التعاقــدي الخاصــة بالومنيــوم قطــر والتــي تحكــم اســتخدام عوائــد مبيعــات
منتجــات الشــركة ،فــإن حــق المقرضيــن بموجــب وثائــق تمويــل الديــون فــي الســداد لــه أولويــة علــى حقــوق مســاهمي الشــركة.
وبنــا ًء علــى ذلــك ،فــإن توافــر األمــوال التــي ســيتم توزيعهــا علــى الشــركة (باعتبارهــا مســاهم فــي الومنيــوم قطــر) وعلــى
المســتثمرين فــي نهايــة المطــاف (بوصفهــم حملــة أســهم فــي الشــركة) ســيكون مرهونــا ً بســداد المبالــغ المســتحقة للمقرضيــن.
وعــاوة علــى ذلــك ،ال يمكــن أن يكــون هنــاك ضمــان بعــدم وقــوع أحــداث معينــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تعجيــل التزامــات
ســداد الديــون .وفــي حالــة التعجيــل بســداد الديــون المســتحقة علــى الومنيــوم قطــر ،فقــد ال يتســنى اللومنيــوم قطــر إعــادة تمويــل
المديونيــة بشــروط معقولــة تجاري ـا ً أو تســديد المديونيــة .وجديــر بالذكــر أيض ـا ً أن المقرضيــن يســتفيدون بموجــب وثائــق تمويــل
الديــون مــن حزمــة تأميــن خارجيــة علــى حســابات الومنيــوم قطــر ،فضـاً عــن عقــود التشــغيل الرئيســية والتأمين/إعــادة التأميــن.
وعــاوة علــى ذلــك ،تنــص وثائــق تمويــل الديــون علــى بنــد يقضــي بمنــح تأميــن لألصــول القطريــة الخاصــة بالومنيــوم قطــر فــي
حالــة تغيــر قانــون التأميــن القطــري ،ممــا يســمح بوجــود تأميــن فعــال علــى تلــك األصــول .قــد يكــون ألي تعجيــل ،الســيما أي
إجــراء إنفــاذ بخصــوص حزمــة التأميــن تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي العــام
وآفاقهــا المســتقبلية .يُرجــى مراجعــة قســم “مناقشــة وتحليــل اإلدارة” فــي الجزئيــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر الماليــة.

قد تتأثر نتائج عمليات الومنيوم قطر بانخفاض الطلب العالمي على األلومنيوم.
قــد يؤثــر أي انخفــاض فــي الطلــب العالمــي علــى األلومنيــوم تأثيــراً ســلبيا ً جوهريـا ً علــى أعمــال الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي
ونتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

المخاطر المرتبطة بتعريفة األلومنيوم.
أعلنــت حكومــة الواليــات المتحــدة فــي  8مــارس  2018أنهــا ســوف تشــرع فــي فــرض تعرفــة إضافيــة بنســبة  10٪علــى واردات
األلومنيــوم مــن معظــم الــدول مثــل الصيــن وروســيا ،وذلــك بنــا ًء مــا ينــص عليــه القســم  232مــن قانــون توســيع التجــارة األمريكيــة
مــن أن واردات األلومنيــوم تهــدد إعاقــة األمــن القومــي األمريكــي .وقــد تــم تطبيــق التعرفــة اإلضافية فــي  23مــارس  2018وحتى
تاريــخ هــذه النشــرة ،وتــم فرضهــا فــي اآلونــة األخيــرة علــى واردات األلومنيــوم القادمــة مــن جميــع البلــدان باســتثناء األرجنتيــن
وأســتراليا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تجــري وزارة التجــارة األمريكيــة حاليـا ً تحقيقــات حــول مكافحــة اإلغــراق والرســوم التعويضيــة
فــي قائمــة ســبائك األلومنيــوم القياســية المســتوردة مــن الصيــن ،ومــن المتوقــع أن تظهــر النتائــج النهائيــة لتلــك التحقيقــات فــي الربــع
األخيــر مــن عــام  .2018كمــا أعلنــت وزارة الخزانــة األمريكيــة فــي  6أبريــل  2018أنهــا ستشــرع فــي فــرض عقوبــات علــى
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أحــد أكبــر منتجــي ومصــدري األلومنيــوم فــي روســيا وهــي شــركة  ،United Company Rusalعلــى الرغــم مــن أن وزارة
الخزانــة قــد أجلــت تطبيــق تلــك العقوبــات تطبيقـا ً كامـاً حتــى  12نوفمبــر  ،2018فــي حيــن أن الشــركة قدمــت التماسـا ً إلعفائهــا
مــن تلــك العقوبــات .وربمــا يؤثــر فــرض التعريفــات اإلضافيــة المشــابهة علــى الوضــع التنافســي للمنتجــات التــي ُتصنعِّهــا الومنيــوم
قطــر أو يمنــع ذلــك بيــع هــذه المنتجــات فــي بــاد بعينهــا ،األمــر الــذي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي كبيــر علــى أعمــال الومنيــوم قطــر
أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.
ً
ثالثا :المخاطر المتعلقة بالطرح وأسهم الطرح وسوق التداول

ســتظل قطــر للبتــرول بعــد الطــرح وعنــد التأســيس قــادرة علــى ممارســة تأثيــر كبيــر علــى الشــركة وإدارتهــا وإســتراتيجيتها
وعملياتهــا مــن خــال ملكيتهــا لنســبة  51%مــن رأس المــال ال ُمصــدر للشــركة والســهم الممتــاز.
ســتمتلك قطــر للبتــرول بعــد الطــرح مباشــرة ،علــى افتــراض شــراء الطــرح كام ـاً ،ولــدى تأســيس الشــركة ،نســبة  51%مــن
رأس المــال المُصــدَ ر للشــركة بمــا فــي ذلــك الســهم الممتــاز ،وســيمكن ذلــك قطــر للبتــرول مــن الســيطرة علــى الشــركة وإدارتهــا
وإســتراتيجيتها وسياســاتها وعملياتهــا والتــي تمنــح لمــن يمتلــك نســبة  51%مــن رأس المــال المُصــدر للشــركة باإلضافــة إلــى
حقــوق خاصــة ُتمنــح لقطــر للبتــرول نظيــر امتالكهــا الســهم الممتــاز ،منهــا الحــق فــي تعييــن وتجديــد وعــزل أعضــاء مجلــس
اإلدارة والحــق فــي الموافقــة علــى أي قــرار تتخــذه الشــركة أو رفضــه أو إلغائــه ســواء مــن قبــل الجمعيــة العامــة العاديــة أو غيــر
العاديــة أو مجلــس اإلدارة بشــأن أمــور مثــل الموافقــة علــى توزيعــات األربــاح والميزانيــات التقديريــة ،وإصــدار األوراق الماليــة،
وعمليــات التصــرف أو االســتحواذ الكبيــرة ،والتغييــرات فــي رأس المــال ،والتعديــات علــى مســتندات تأســيس الشــركة .وال يوجــد
مــا يضمــن أن مصالــح قطــر للبتــرول ســتتوافق مــع مصالــح المســتثمرين الجــدد أو مصالــح الشــركة ككل.

غياب سوق التداول قبل الطرح والتقلب المحتمل لسعر السهم.
الشــركة تحــت التأســيس .وبالتالــي لــم تكــن هنــاك ســوق عامــة لألســهم قبــل الطــرح ،وعــاوة علــى ذلــك ،فــا يوجــد ضمــان أن
يكــون هنــاك ســوق تــداول نشــط لألســهم عقــب الطــرح .وفــي حالــة عــدم وجــود ســوق تــداول نشــط ،فســتتأثر ســيولة األســهم ،وقــد
يؤثــر ذلــك ســلبا ً علــى ســعر األســهم بالســوق .وفــي هــذه الحالــة ،قــد يصبــح مــن الصعــب أو المســتحيل علــى المســتثمرين التخــارج
مــن االســتثمار فــي أســهم الطــرح.

ربما يتذبذب سعر األسهم في السوق بشكل كبير بفعل عوامل مختلفة.
قــد يخضــع الســعر الســوقي لألســهم بعــد قبــول اإلدراج إلــى تقلبــات كبيــرة جــراء التغيــرات التــي تطــرأ علــى توجهــات البورصــة
فيمــا يتعلــق باألســهم أو األوراق الماليــة المماثلــة لألســهم أو اســتجابة لعوامــل وأحــداث مختلفــة منهــا أي تغيــرات تنظيميــة مــن
شــأنها أن تؤثــر علــى عمليــات الشــركة أو الومنيــوم قطــر والتغيــرات فــي نتائجهــا التشــغيلية الربــع والنصــف الســنوية أو الســنوية
والتطــورات التــي تطــرأ علــى أعمالهــا أو أعمــال منافســيها فضـاً عــن أحــداث االقتصــاد الكلــي واألحــداث الجيوسياســية التــي تؤثــر
علــى البلــدان واألقاليــم التــي تــزاول فيهــا الشــركة أعمالهــا .وقــد يتأثــر الســعر الســوقي لألســهم أيض ـا ً بالشــائعات المنتشــرة التــي
يمكــن تداولهــا فــي الســوق أو تكهنــات وســائل اإلعــام (حتــى وإن كانــت هــذه الشــائعات أو التكهنــات ال أســاس لهــا أو غيــر دقيقــة).
وإضافــة إلــى ذلــك ،فقــد شــهدت ســوق األســهم طفــرات كبيــرة فــي األســعار وحجــم التــداول مــن وقــت إلــى آخــر ،وهــو األمــر الــذي
يمكــن أن يؤثــر ســلبا ً علــى الســعر الســوقي لألســهم إلــى جانــب الظــروف السياســية واالقتصاديــة .ولكــي يتســنى تحســين العوائــد،
قــد يحتــاج المســتثمرون إلــى حيــازة األســهم علــى أســاس طويــل األجــل وقــد ال تكــون األســهم مالئمــة لالســتثمار قصيــر األجــل.
وقــد تنخفــض أو ترتفــع قيمــة األســهم فضـاً عــن أن الســعر الســوقي لألســهم قــد ال يعكــس القيمــة االعادلــة الســتثمارات الشــركة.
ومــن الممكــن أن يخســر المســتثمرون جميــع اســتثماراتهم أو جــزء كبيــر منهــا.

مخاطر بيع أعداد كبيرة من األسهم من جانب قطر للبترول في المستقبل والتأثير السلبي على سعر السهم.
قــد يؤثــر ســلبا ً بيــع أعــداد كبيــرة مــن األســهم بورصــة قطــر ،عقــب إتمــام الطــرح أو وجــود تصــور بحــدوث مثــل ذلــك البيــع ،علــى
الســعر الســوقي لألســهم .وقــد يكــون لبيــع أعــداد كبيــرة مــن األســهم مــن جانــب قطــر للبتــرول أو بوجــه عــام مــن جانــب أي مــن
كبــار حملــة األســهم تأثيــر ســلبي علــى ســوق األســهم ،وقــد يترتــب عليــه انخفــاض الســعر الســوقي لألســهم.

مخاطر انخفاض ملكيات أسهم اﻟﺷرﮐﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣن ﺧﻼل إﺻدار أﺳﮭم ﺟدﯾدة.
ال تنــوي الشــركة حاليـا ً إصــدار أســهم إضافيــة بعــد الطــرح مباشــرة .وإذا أصــدرت الشــركة أســهما ً فــي المســتقبل ،فســوف تنخفــض
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النســبة المملوكــة لــكل مســاهم فــي الشــركة (ومــن ثـ ّم االســتثمار االقتصــادي مــن قبــل المســاهم) إذا لــم يســتحوذ المســاهم علــى حقــه
النســبي فــي األســهم اإلضافيــة الجديــدة.

بورصــة قطــر هــي ســوق أســهم جديــد نســبيا ً وليــس هنــاك أي ضمــان للمســتثمرين فيمــا يتعلــق بمســتوى الســيولة الــذي ســيتم
توفيــره.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن بورصــة قطــر أصغــر إلــى حــد كبيــر مــن حيــث الحجــم ومقــدار التــداول مقارنــة بغيرهــا مــن أســواق
األوراق الماليــة العالميــة ،كتلــك الموجــودة فــي الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة .وقــد اف ُتتحــت بورصــة قطــر للتــداول منــذ عــام
 ،1997ومــع ذلــك ال يمكــن ضمــان نجاحهــا المســتقبلي وســيولتها فــي الســوق فيمــا يتعلــق باألســهم .كمــا أن عمــوالت الوســاطة
وتكاليــف المعامــات األخــرى فــي بورصــة قطــر يمكــن أن تكــون أعلــى مــن تلــك المطبقــة فــي غيرهــا مــن البورصــات ،وقــد ُتســهم
تلــك العوامــل بشــكل عــام فــي الحــد مــن الســيولة وزيــادة تقلــب أســعار األســهم والحــد مــن قــدرة أصحــاب األســهم علــى بيــع أي
منهــا بالكميــة وبالســعر وفــي الوقــت الــذي يرغبــون فيــه القيــام بذلــك.
رابعا :المخاطر المرتبطة بدولة قطر بوجه عام
ً

تزيد درجة المخاطر عند االستثمار في األوراق المالية داخل األسواق الناشئة بشكل عام.
ينطــوي االســتثمار فــي األوراق الماليــة باألســواق الناشــئة ،مثــل قطــر ،بشــكل عــام علــى درجــة أعلــى مــن المخاطــر مقارنــة
باالســتثمار فــي األوراق الماليــة الخاصــة بالجهــات المُصــدرة مــن البلــدان األكثــر تقدمـاً .كمــا ينبغــي علــى المســتثمرين المالحظــة
أن األســواق الناشــئة ،مثــل قطــر تخضــع للتغيــر الســريع وأن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد تصبــح قديمــة نســبيا ً بســرعة.
وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن االضطــراب المالــي فــي أي مــن بلــدان األســواق الناشــئة يميــل إلــى التأثيــر ســلبا ً علــى مســتوى الثقــة فــي
بلــدان األســواق الناشــئة األخــرى ،ويمكــن أن يتســبب فــي أن ينقــل المســتثمرين أموالهــم إلــى أســواق أكثــر تقدمـاً .وكمــا حــدث فــي
الماضــي ،فــإن المشــاكل الماليــة أو زيــادة المخاطــر المتوقعــة المقترنــة باالســتثمار فــي االقتصــادات الناشــئة يمكــن أن تــؤدي إلــى
تثبيــط االســتثمار األجنبــي فــي قطــر والتأثيــر ســلبا ً علــى اقتصادهــا.
وتشمل هذه المخاطر األعلى ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
 عدم االستقرار السياسي اإلقليمي؛ الضربات العسكرية أو نشوب الحرب أو غيرها من األعمال العدائية التي تحدث في بلدان أخرى في المنطقة؛ التراجع الكبير في أعمال تطوير البنية التحتية الصناعية واالقتصادية التي يجري تنفيذها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ التدخل الحكومي ،بما في ذلك مصادرة األصول أو تأميمها أو زيادة مستويات الحماية؛ زيادة معدالت التضخم وتكلفة المعيشة؛ تباطؤ البيئة االقتصادية اإلقليمية والعالمية؛ إلغاء الحقوق التعاقدية و/أو مصادرة األصول؛ زيادة اللوائح التنظيمية الحكومية أو األنشطة الحكومية ذات التأثير السلبي فيما يتعلق باألسعار وضوابط الواردات والصادراتوالبيئة والجمارك والهجرة وتحويالت رأس المال وضوابط الصرف األجنبي والعمالت وسياسات العمل واستخدام األراضي
والمياه والملكية األجنبية؛
 إجراءات حكومية تعسفية أو غير متسقة أو غير قانونية؛ تغير األنظمة الضريبية ،بما في ذلك فرض الضرائب أو زيادتها في البلدان المواتية ضريبيا ً مثل قطر؛ الصعوبات والتأخيرات في الحصول على موافقات حكومية وغيرها من الموافقات لعمليات الشركة أو تجديد الموافقات الحالية؛ عدم القدرة على تحويل األرباح أو توزيعات األرباح إلى الوطن ،باإلضافة إلى القيود المفروضة على حق تحويل العمالت أونقلها إلى الوطن أو تصدير األصول؛
 -التغيرات السلبية المحتملة في القوانين والممارسات التنظيمية ،بما في ذلك الهياكل القانونية والقوانين الضريبية وتنفيذ األحكام األجنبية؛
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 سياسات االقتصاد الكلي المُعدة للبلدان المتقدمة والتي تؤثر على األسواق الناشئة مثل قطر ،السيما في ضوء ربط اللايرالقطري بالدوالر األمريكي؛
 تفاعل المستثمرين الدوليين مع األحداث في أي بلد أو منطقة تندرج ضمن األسواق الناشئة ،مما يؤدي إلى ظهور تأثيرسريعاالنتقال ويؤثر على منطقة أو فئة كاملة من االستثمارات.
وفــي جميــع األحــوال؛ ال يوجــد مــا يضمــن عــدم تأثــر ســوق األوراق الماليــة التــي تنطــوي علــى مخاطــر األســواق الناشــئة ،مثــل
األســهم ،ســلبا ً باألحــداث التــي تقــع فــي أماكــن أخــرى – خاصــة فــي األســواق الناشــئة.

تقع دولة قطر في منطقة تحيط بها قالقل سياسية وأمنية وجيوسياسية مستمرة.
علــى الرغــم مــن أن قطــر تتمتــع منــذ القــدم باســتقرار سياســي داخلــي وعالقــات دوليــة جيــدة ،إال أنهــا تقــع فــي منطقــة ذات أهميــة
اســتراتيجية شــهدت وال تــزال حالــة مــن عــدم االســتقرار السياســي والتوتــرات الجيوسياســية والدبلوماســية .وفــي  5يونيــو ،2017
اتخــذت أربعــة بلــدان عربيــة خطــوات لقطــع العالقــات التجاريــة والدبلوماســية مــع دولــة قطــر (“الرباعــي علــى قطــر”) .كمــا أن
تفاقــم حــاالت عــدم االســتقرار السياســي فــي المنطقــة ،والتــي قــد تشــمل أو ال تشــمل قطــر بشــكل مباشــر ،يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر
ســلبي كبيــر علــى اقتصــاد قطــر ،بمــا فــي ذلــك التأثيــر علــى قدرتهــا علــى المشــاركة فــي التجــارة الدوليــة ،ممــا يكــون لــه تأثيــر
ســلبي كبيــر بشــكل غيــر مباشــر علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعتمــد قطــر علــى القــوى العاملــة الوافــدة ،بــدءاً مــن العمالــة غيــر الماهــرة ووصــوالً إلــى المتخصصيــن مــن
أصحــاب المهــارات العاليــة فــي العديــد مــن القطاعــات الصناعيــة .وفــي حالــة تصاعــد حالــة عــدم االســتقرار اإلقليمــي ،فقــد يــؤدي
ذلــك إلــى انخفــاض كبيــر فــي توافــر العمالــة الوافــدة بالمهــارات المناســبة ،األمــر الــذي قــد يؤثــر ســلبا ً علــى االقتصــاد القطــري
بوجــه عــام ،حيــث يُعــد التوافــر المســتمر للعمالــة الماهــرة جانبـا ً مهمـا ً فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة .2030
فــي الســنوات األخيــرة ،كانــت هنــاك اضطرابــات سياســية فــي المنطقــة ،وال تــزال المنطقــة تشــهد حالــة مــن التوتر مــن الممكــن أن تؤدي
إلــى خطــر تعويــق أو ربمــا وقــف خــط النقــل البحــري إلــى قطــر أو منهــا .وقــد يؤثــر هــذا األمــر علــى قــدرة الومنيــوم قطــر على اســتيراد
المــواد الخــام وتصديــر المنتجــات النهائيــة ،إذ أن خــط النقــل البحــري هــذا يُمثــل القناة الرئيســية لشــحن منتجات الومنيــوم قطر.

شهدت قطر قبل عام  2009معدل تضخم مرتفع.
قبــل عــام  ،2009كانــت مســتويات التضخــم فــي قطــر مرتفعــة ،وبلــغ معــدل التضخــم الســنوي اإلجمالــي  15.2%و13.6%
و 11.8%فــي  2008و 2007و 2006علــى التوالــي .و ُتعــزى مســتويات التضخــم المرتفعــة قبــل عــام  2009فــي المقــام األول
إلــى الزيــادة الســريعة والمســتمرة فــي أســعار العقــارات ،فضـاً عــن الزيــادة فــي األســعار العالميــة للمــواد الغذائيــة والمــواد الخــام.
وفــي عامــي  2009و ،2010كانــت معــدالت التضخــم ســلبية نتيجــة النخفــاض تكاليــف الســكن .وفــي عــام  ،2011نجحــت قطــر
فــي الخــروج مــن مرحلــة االنكمــاش التــي شــهدها العاميــن الماضييــن مســجلة معــدل تضخــم إيجابــي بنســبة  .1.9%وفــي 2012
و 2013و ،2014اســتمر مؤشــر أســعار المســتهلك فــي الزيــادة ،حيــث ارتفــع المؤشــر العــام بنســبة  2.3%و 3.2%و3.3%
علــى التوالــي ،علــى عكــس االتجاهــات العالميــة حيــث تراجعــت ضغــوط التضخــم إلــى حــد كبيــر ،الســيما فــي االقتصــادات
المتقدمــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،نجــد معــدل مؤشــر أســعار المســتهلك فــي عامــي  2015و 2016معتــدالً مقارنــة بعــام ،2014
حيــث بلــغ فــي هذيــن العاميــن  1.8%و 2.7%علــى التوالــي ،وال يوجــد مــا يضمــن بــأن قطــر لــن تشــهد معــدالت تضخــم أعلــى
بكثيــر فــي المســتقبل .وفــي عــام  ،2017بلــغ معــدل مؤشــر أســعار المســتهلك .0.4%
علــى الرغــم مــن أن الحكومــة ومصــرف قطــر المركــزي يمكنهمــا اســتخدام أدوات نقديــة متنوعــة لمعالجــة اســتقرار األســعار ،بمــا
فــي ذلــك تحريــك أســعار الفائــدة بشــكل مســتقل عــن البنــك االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي علــى الرغــم مــن ربــط العملــة ،فليــس
هنــاك مــا يضمــن بــأن الحكومــة أو مصــرف قطــر المركــزي سيتســنى لهمــا تحقيــق اســتقرار فــي األســعار أو الحفــاظ عليــه ،ومــن
ثــم الســيطرة علــى التضخــم .وإذا واجهــت قطــر معــدالت تضخــم مرتفعــة فــي المســتقبل ،فقــد يؤثــر ذلــك ســلبا ً علــى اقتصادهــا،
ممــا يمكــن أن يؤثــر تأثيــراً ســلبيا ً كبيــراً بشــكل غيــر مباشــر علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا
المســتقبلية.
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أي تغييــر فــي “ربــط” ســعر صــرف الريلا القطــري أو العمــات اإلقليميــة األخــرى بســعر صــرف ثابــت للــدوالر األمريكــي أو
فــك ذلــك الربــط يمكــن أن يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة الريلا القطــري مقابــل الــدوالر األمريكــي وقــد يؤثــر ســلبا ً علــى النظــام
المصرفــي فــي قطــر.
منــذ عــام  ،1980تــم بصــورة فعالــة إجــراء ربــط الريلا القطــري بســعر صــرف ثابــت قــدره  3.64لاير قطــري لــكل دوالر
أمريكــي ،وأقــر هــذا الســعر رســميا ً عــام  .2001وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة ،ربطــت البلــدان الخليجيــة التاليــة المصــدرة للنفــط
عمالتهــا بالــدوالر األمريكــي ،وهــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان والبحريــن.
واســتجابة للتقلبــات المســتمرة فــي أســعار النفــط علــى الصعيــد العالمــي ،واجهــت البلــدان المنتجــة للنفــط ذات العمــات المربوطــة
تقليديــا ً بالــدوالر األمريكــي ضغوطــا ً لفــك ربــط عمالتهــا بالــدوالر ،وقامــت بالفعــل فــي بعــض الحــاالت بفــك ربــط عمالتهــا
بالــدوالر األمريكــي ،فعلــى ســبيل المثــال ،قامــت كازاخســتان بفــك الربــط بيــن التينــغ الكازاخســتاني والــدوالر األمريكــي فــي 20
أغســطس  ،2015وأعقبــه فــي  21ديســمبر  2015فــك الربــط بيــن الــدوالر األمريكــي والمانــات األذربيجانــي .ومــن المحتمــل
أن تقــوم دول أخــرى فــي مجلــس التعــاون الخليجــي والمنطقــة علــى نطــاق أوســع بفــك ربــط عملتهــا بالــدوالر األمريكــي اســتجابة
للتطــورات فــي أســعار النفــط أو ألي أســباب أخــرى ،ومــن الممكــن أن تؤثــر أي عمليــة فــك مســتقبلية للربــط تأثيــراً ســلبيا ً علــى
االقتصــاد القطــري ،األمــر الــذي قــد يترتــب عليــه تأثيــر ســلبي كبيــر بشــكل غيــر مباشــر علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا المالــي
أو نتائــج عملياتهــا أو آفاقهــا المســتقبلية.

خطر إلغاء الدعم الحكومي أو خفضه.
تقــدم حكومــة قطــر دعــم وحوافــز ماليــة مهمــة لالقتصــاد القطــري ،وليــس هنــاك مــا يضمــن عــدم إلغــاء ذلــك الدعــم والحوافــز
الماليــة أو تخفيضهــا ،أو عــدم تغييــر طريقــة تقديمهــا تغيــراً جوهريـاً .إن أي تغييــرات مــن هــذا القبيــل قــد تؤثــر تأثيــراً كبيــراً علــى
االقتصــاد القطــري وأعمــال الومنيــوم قطــر ووضعهــا المالــي وآفاقهــا المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا.
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الطرح
الشركة

الشــركة هــي شــركة مســاهمة عامــة قطريــة تحــت التأســيس فــي دولــة قطــر ،وقــد أسســت
قطــر للبتــرول الشــركة بصفتهــا المؤســس الوحيــد لهــا بموجــب المــادة  68مــن قانــون
الشــركات .وقــد أصــدر ســعادة وزيــر االقتصــاد والتجــارة قــرار بتأســيس الشــركة بتاريــخ
 15أكتوبــر  2018بصفتهــا شــركة مســاهمة عامــة قطريــة ،وفــق اإلجــراءات القانونيــة
المتبعــة.

رأس مال الشركة
وإجمالي أسهمها

الشركة هي تحت التأسيس في تاريخ إعداد هذه النشرة،
وبمجرد تأسيسها ،سيتألف رأس مال الشركة المصدر من  5,580,120,000لاير
قطري ،مقسم إلى  558,011,999سهم عادي وسهم ممتاز واحد .وتبلغ القيمة االسمية
للسهم الواحد 10رياالت قطرية .و ُتدفع جميع األسهم بالكامل.
وتخضع أسهم الشركة إلى أحكام التشريعات القطرية السارية وكذلك مستندات تأسيس
الشركة المتمثلة في عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي (المُشار إليهما مجتمعين
بعبارة “مستندات التأسيس” أو “النظام األساسي”) ،كما تحمل الحقوق المنصوص عليها
في “وصف أسهم رأس المال”.
وستمتلك قطر للبترول السهم الممتاز في رأس مال الشركة وفقا للنظام األساسي .ويمنح
السهم الممتاز حامله حقوقا ً خاصة محددة (على النحو المحدد في “وصف أسهم رأس
المال” الوارد في هذه النشرة تحت عنوان “الحقوق المرتبطة بالسهم الممتاز”) ،فضالً
عن الحقوق التي يتمتع بها باعتباره المساهم الخاص.

عدد أسهم الطرح

 273,425,880سهم تمثل  49%من األسهم .أما األسهم المتبقية العادية البالغ عددها
 284,586,119سهم -والتي تمثل مع السهم الممتاز الواحد ما نسبته  51٪من األسهم-
فتحمله قطر للبترول.

ؤسس
الم ِّ
ُ

وبعد إتمام الطرح بنجاح ،من المقرر أن تمتلك قطر للبترول  51%من األسهم ،بينما
يمتلك حملة األسهم الجدد النسبة المتبقية والبالغة (.)49%

سعر الطرح

سيتم طرح األسهم بسعر 10.1رياالت قطرية لكل سهم (بقيمة اسمية  10رياالت قطرية
للسهم الواحد ،باإلضافة إلى تكاليف الطرح واإلدراج البالغة  0.1لاير قطري لكل سهم).

فئات الطرح

ووفقــا ً الســتراتيجية التخصيــص الموضحــة أدنــاه ،يتــم طــرح األســهم علــى الجهــات
التاليــة:
المســتثمرون مــن األفــراد :يتــم طــرح  245,525,280ســهم (بمــا يمثــل  44%مــن
األســهم) علــى المســتثمرين مــن األفــراد ،وذلــك وفــق شــروط الطــرح علــى النحــو
الموضــح فــي هــذه النشــرة.
المؤسســات المحــددة :يتــم طــرح مــا يصــل إلــى  27,900,600ســهم (يمثــل 5٪
مــن األســهم) علــى المؤسســات المحــددة المتمثلــة فــي الحكومــة القطريــة والمؤسســات
الحكوميــة والشــركات العامــة وغيرهــا مــن الكيانــات األخــرى .وســيتم اختيــار المؤسســات
المحــددة وفق ـا ً لتقديــر قطــر للبتــرول.
ويُســمح لجميــع المؤسســات واألفــراد  -بعــد تاريــخ اإلدراج  -بشــراء األســهم مــن بورصــة
قطــر وفق ـا ً للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة
قطــر والنظــام األساســي.
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طلبات من جانب
المستثمرين من
األفراد

ويتمثــل الحــد األدنــى لطلــب االكتتــاب المقــدّم مــن جانــب المســتثمرين مــن األفــراد
فــي  50ســهما ً (ويُشــار إليــه أدنــاه بعبــارة “الحــد األدنــى لطلــب االكتتــاب”) .ولــن
يُقبــل أي طلــب اكتتــاب ألي مــن المســتثمرين مــن األفــراد بأقــل مــن  50ســهما ً
(المشــار إليــه أدنــاه بلفــظ “الحــد األدنــى لعــدد األســهم”) .ويكــون أي طلــب اكتتــاب
يتجــاوز الحــد األدنــى لطلــب االكتتــاب بمضاعفــات العــدد  50مــن األســهم.
ويتمثــل الحــد األقصــى لطلــب االكتتــاب المقــدّم مــن جانــب المســتثمرين مــن األفــراد
فــي  11,160,200ســهما ً (ويُشــار إليــه أدنــاه بعبــارة “الحــد األقصــى لطلــب
االكتتــاب”) .وســيتم خفــض عــدد األســهم فــي أي طلــب لالكتتــاب نتلقــاه مــن المســتثمرين
مــن األفــراد بمــا يتجــاوز الحــد األقصــى لطلــب االكتتــاب ،ويتــم التعامــل مــع ذلــك
الطلــب بوصفــه طلبــا ً لالكتتــاب فــي  11,160,200ســهم مــن أســهم الطــرح فقــط
(ويُشــار إلــى ذلــك العــدد مــن األســهم أدنــاه بلفــظ “الحــد األقصــى لعــدد األســهم”).
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يحظــر النظــام األساســي علــى أي شــخص -ســواء أكان
اعتباريــا ً أم طبيعيــا ً باســتثناء قطــر للبتــرول (والشــركات التابعــة لهــا) وأي مؤسســات
تخطــر بهــا قطــر للبتــرول الشــركة  -امتــاك أكثــر مــن  2%مــن أســهم الشــركة
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،والتــي يجــوز لمجلــس اإلدارة تعديلهــا وفقــا ً
للنظــام األساســي .وعــاوة علــى ذلــك ،يجــوز لحملــة األســهم غيــر القطرييــن امتــاك
حتــى  49٪مــن أســهم الشــركة المقيــدة فــي بورصــة قطــر أو أي بورصــة منظمــة
أخــرى (ويجــوز لمجلــس إدارة الشــركة تعديــل هــذه النســبة وفقــا ً للنظــام األساســي).
ويُحظــر تقديــم طلبــات اكتتــاب متعــددة تحمــل االســم ذاتــه ألي مســتثمر مــن األفــراد.
وفــي حــال تلقــي العديــد مــن الطلبــات التــي تحمــل االســم ذاتــه ألي مســتثمر مــن األفــراد،
فلــن يُلتفــت إال لطلــب واحــد (بنــا ًء علــى التقديــر المطلــق لبنــك االكتتــاب ذي الصلــة
ً
جملــة وتفصيــاً.
أو بنــك االكتتــاب الرئيســي) فــي حيــن ســ ُترفض أي طلبــات أخــرى
وعلــى الرغــم ممــا تقــدم ،فــإن الطلــب المقـدّم مــن جانــب (أ) أحــد الوالديــن أو األوصيــاء
القانونييــن نيابــة عــن أحــد القاصريــن أو (ب) الشــخص المخوّ ل حســب األصــول نيابة عن
الغيــر ال يمنــع هــذا الشــخص مــن تقديــم طلــب يحمــل اســمه فــي نمــوذج طلــب منفصــل.

طلبات من جانب
المؤسسات المحددة

وتتعامل قطر للبترول ومستشار اإلدراج ومدير الطرح مع الطلبات المقدمة من جانب
المؤسسات المحددة لالكتتاب في أسهم الطرح بشكل منفصل عن الطلبات المستلمة من
المستثمرين من األفراد.

استراتيجية التخصيص

وال يجري تخصيص أسهم االكتتاب للمستثمرين من األفراد إال بأعداد صحيحة من
األسهم .و ُتخصّص تلك األسهم للمستثمرين من األفراد على النحو التالي:
• سيتم تخصيص االكتتابات (شاملة األسهم) من  50إلى  750سهما ً من أسهم الطرح
بالكامل في “الشريحة األولى من التخصيص”.
• وفي “الشريحة الثانية من التخصيص” ،سيتم تخصيص االكتتابات فوق  750سهما ً
من أسهم الطرح بمضاعفات  50سهما ً من أسهم الطرح ،بشرط أن يكون عدد األسهم
المتبقية المتاحة لالكتتاب كافية الستيفاء جميع هذه االكتتابات بالكامل وبالتساوي.
• وبعدإجراء الشريحة األولى والثانية من التخصيص ،في حال تبقى عدد من أسهم
ومتساو على
الطرح غير قابل للتخصيص بواقع  50سهم او مضاعفاتها بشكل كامل
ٍ
المساهمين فيجوز تخصيص هذه األسهم المتبقية للمستثمرين بنا ًء على توجيهات المجلس
ووفقا ً لتقديره المطلق“( ،الشريحة الثالثة من التخصيص”) .ومن المفترض أن يتم
توزيع أسهم الطرح المتبقية هذه بالتساوي (بقدر ما هو ممكن عملياً) بين المكتتبين
الذين لم يحصلوا بعد على إجمالي أسهم الطرح التي تقدموا لالكتتاب فيها بعد استكمال
الشريحة األولى من التخصيص والشريحة الثانية من التخصيص.
تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تخصيص ما يصل إلى  5%من االسهم للمؤسسات المحددة.
ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ االكتتاب ،إن وجدت،
بحلول  25نوفمبر .2018
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اإلدراج والتداول

ستتقدم الشركة قبل تاريخ اإلغالق بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر
إلدراج جميع األسهم للتداول في بورصة قطر وفقا ً لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية
وبورصة قطر .وسوف يجري تداول األسهم من خالل نظام إلكتروني ،عن طريق سجل
أسهم الشركة الذي تحتفظ به شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.
لم تكن هناك سوق لألسهم قبل الطرح .وقد أُعدت هذه النشرة بشأن تقديم طلب قبول
إدراج األسهم ببورصة قطر (“قبول اإلدراج”) وللطرح العام لألسهم في قطر .ومن
المتوقع أن يتم قبول اإلدراج خالل ديسمبر .2018

استخدام العوائد

سوف تحصل قطر للبترول على الحصيلة المتأتية من الطرح .لمزيد من المعلومات،
يُرجى مراجعة “استخدام حصيلة الطرح”.

الضرائب

لالطالع على تبعات الضريبية القطرية لشراء أسهم الطرح وامتالكها ،يُرجى الرجوع
إلى قسم “الضرائب”.

سياسة توزيع أرباح
األسهم

لالطالع على تفاصيل سياسة توزيع أرباح األسهم الخاصة بالشركة ،يُرجى مراجعة
“سياسة توزيع أرباح األسهم”.

حقوق التصويت

لالطالع على تفاصيل حقوق التصويت المتعلقة باألسهم ،يُرجى الرجوع إلى قسم
“وصف أسهم رأس المال” من هذه النشرة.

القيود المفروضة
على البيع ونقل
ملكية األسهم

ستخضع األسهم إلى قيود محددة كما هو مبين في قسم “القيود المفروضة على البيع
ونقل ملكية األسهم”.

السداد ونقل الملكية

يتعيّن على المستثمرين سداد قيمة األسهم في اليوم ذاته باللاير القطري في تاريخ
اإلغالق أو قبله حتى يتسنى لهم شراء األسهم من خالل بنوك االكتتاب.
تخضع األسهم التي سيتم طرحها إلى موافقة الشركة وحقها في رفض أي طلب كليا ً أو
جزئيا ً قبل قبول اإلدراج .وتحتفظ الشركة و/أو قطر للبترول و/أو بنوك االكتتاب بحق
رفض أي استمارة طلب اكتتاب ال تكون مستوفاة حسب األصول أو بشكل كامل ،و/أو
في حالة فقدان أي وثائق يتطلب إرفاقها (كما هو موضح في هذه النشرة و/أو استمارة
طلب االكتتاب ذاتها) .ويمكن أن يشمل هذا على سبيل المثال ال الحصر عدم وضوح
استمارة طلب االكتتاب ،أو تحريرها من جانب مستثمر غير مؤهل أو نيابة عنه ،أو
تحريرها من جانب قاصر ،أو عدم استيفائها ،أو أنها تحمل معلومات خاطئة أو متناقضة
أو ناقصة أو أنها ال تتفق مع القوانين واللوائح السارية أو الطلبات التي لم يُرفق بها
الوثائق الداعمة المناسبة.

رمز تداول األسهم في
بورصة قطر

”“QAMC
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إجراءات الطرح للمستثمرين من األفراد

فترة الطرح
ســوف يفتــح االكتتــاب خــال فتــرة الطــرح والتــي تبــدأ فــي  30اكتوبــر “( 2018تاريــخ فتــح االكتتــاب”) وتنتهــي فــي نهايــة العمــل
(بتوقيــت الدوحــة) فــي  12نوفمبــر “( 2018تاريــخ إغــاق االكتتــاب”) (شــامالً هــذا التاريــخ) .ويجــوز للمســتثمرين مــن األفــراد
خــال فتــرة الطــرح التقــدم لشــراء أســهم الطــرح مــن خــال مــلء اســتمارة طلــب اكتتــاب خــاص (اســتمارة طلــب االكتتــاب)
وتقديمهــا.

بنوك االكتتاب
بنــوك االكتتــاب هــي الجهــات الوحيــدة المرخــص لهــا بتوزيــع اســتمارات طلــب االكتتــاب علــى المســتثمرين مــن األفــراد نيابــة
عــن قطــر للبتــرول .وتكــون بنــوك االكتتــاب وحدهــا هــي المختصــة بتوزيــع وتجميــع كافــة اســتمارات وأوامــر االكتتــاب ومبالــغ
حصيلــة الطــرح أثنــاء فتــرة الطــرح فضـاً عــن النظــر فيهــا .كمــا يختــص بنــك االكتتــاب الرئيســي بإرســال إخطــار بالتخصيــص
النهائــي لألســهم ورد فائــض عوائــد أســهم الطــرح غيــر المخصصــة (إن وجــدت) فضـاً عــن النظــر فيهــا.

وفيما يلي قائمة بأسماء بنوك االكتتاب هي المؤسسات المصرفية والمالية التالية:
اسم البنك
بنك قطر الوطني (ش.م.ق.ع( ).بنك االكتتاب الرئيسي)

بنك الدوحة (ش.م.ق.ع).

بنك قطر الدولي اإلسالمي (ش.م.ق.ع).

مصرف قطر اإلسالمي (ش.م.ق.ع).

مصرف الريان (ش.م.ق.ع).

بنك بروة (ش.م.ق.ع).

البنك التجاري (ش.م.ق.ع).

البنك العربي (ش.م.ع)

البنك األهلي (ش.م.ق.ع).

بنك الخليج التجاري (الخليجي) (ش.م.ق.ع)

طلبات أسهم الطرح
يجــوز للمســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات خــال فتــرة الطــرح التقــدم بطلبــات االكتتــاب باألســهم مــن خــال تعبئــة اســتمارة
طلــب االكتتــاب واالمتثــال للتعليمــات المنصــوص عليهــا فــي اســتمارة طلــب االكتتــاب وهــذه النشــرة .قــد ُتر َفــض أي طلبــات
اكتتــاب تتعلــق بأســهم الطــرح ُتعبــأ دون االمتثــال الكامــل للمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي تلــك الطلبــات ،وذلــك دون أي حــق
فــي الحصــول علــى تعويضــات أو أي حــق آخــر .ويتنــازل كل مســتثمر مــن األفــراد عــن أي حــق فــي اتخــاذ أي إجــراء ضــد أي
مــن قطــر للبتــرول أو الشــركة أو مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح أو أيٍ مــن بنــوك االكتتــاب.
يُحظــر تقديــم طلبــات متعــددة تحمــل االســم ذاتــه ألي مســتثمر مــن األفــراد .وفــي حــال تلقــي العديــد مــن الطلبــات التــي تحمــل
االســم ذاتــه للمســتثمر مــن الفــرد ،فلــن يُلتفــت إال لطلــب واحــد (بنــا ًء علــى التقديــر المطلــق لبنــك االكتتــاب ذي الصلــة) ،فــي
حيــن سـ ُترفض أي طلبــات أخــرى جملـ ً
ـة وتفصيـاًَ .ورغــم مــا تقـدّم ذكــره ،فــإن الطلــب المقـدّم مــن جانــب( ،أ) أحــد الوالديــن أو
األوصيــاء القانونييــن نيابــة عــن أحــد القاصريــن؛ أو (ب) المخــوّ ل حســب األصــول نيابــة عــن الغيــر ،ال يمنــع هــذا الشــخص تقديــم
طلــب يحمــل اســمه بموجــب نمــوذج طلــب منفصــل .ويقــع علــى عاتــق المســتثمر الفــرد وحــده مســؤولية ضمــان اســتيفاء اســتمارة
طلــب االكتتــاب الخاصــة بــه للتعليمــات مــن كافــة النواحــي مــع تقديمهــا إلــى أيٍ مــن الفــروع المخصصــة التابعــة لبنــك االكتتــاب
قبــل نهايــة تاريــخ إغــاق الطــرح .ولــن َتقبــل بنــوك االكتتــاب أيــة اســتمارات لطلــب االكتتــاب ُتقــدم إليهــا بعــد ســاعات العمــل
المعتــادة فــي تاريــخ اإلغــاق.
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يتعيّــن ســداد ثمــن أســهم الطــرح بصــورة كاملــة (باإلضافــة إلــى تكاليــف االكتتــاب واإلدراج) عنــد تقديــم اســتمارات طلــب
االكتتــاب .ويمكــن إجــراء عمليــة الســداد عــن طريــق الخصــم مــن األرصــدة الموجــودة فــي حســاب لــدى إحــدى بنــوك االكتتــاب.
وعلــى كل مســتثمر مــن األفــراد إرفــاق نســخة مــن جــواز ســفره أو بطاقتــه الشــخصية باســتمارة طلــب االكتتــاب .وتحتفــظ الشــركة
و/أو قطــر للبتــرول و/أو بنــوك االكتتــاب بحــق رفــض أي اســتمارة طلــب اكتتــاب ال تكــون مســتوفاة حســب األصــول أو بشــكل
كامــل ،و/أو فــي حالــة فقــدان أي وثائــق يتطلــب إرفاقهــا (كمــا هــو موضــح فــي هــذه النشــرة و/أو اســتمارة طلــب االكتتــاب ذاتهــا).
ويمكــن أن يشــمل هــذا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر عــدم وضــوح اســتمارة طلــب االكتتــاب ،أو تحريرهــا مــن جانــب مســتثمر
غيــر مؤهــل أو نيابــة عنــه ،أو تحريرهــا مــن جانــب قاصــر ،أو عــدم اســتيفائها ،أو أن كانــت تحمــل معلومــات خاطئــة أو متناقضــة
أو ناقصــة أو أنهــا ال تتفــق مــع القوانيــن واللوائــح الســارية أو الطلبــات التــي لــم يُرفــق بهــا الوثائــق الداعمــة المناســبة.
وفــي حالــة القاصــر ،يتقــدم وصيــه بطلــب شــراء أســهم الطــرح نيابــة عنــه .وفــي هــذه الحالــة ،ســيكون الوصــي مطالب ـا ً بإرفــاق
الوثيقــة التــي تثبــت تعيينــه وصيـا ً للقاصــر ذي العالقــة مــع اســتمارة طلــب االكتتــاب ،إلــى جانــب نســخ مــن بطاقــة هويــة الوصــي
والقاصــر ذي العالقــة (أو فــي حالــة القاصــر ،شــهادة الميــاد األصليــة أو الهويــة القطريــة) .إن أي طلــب يتقــدم بــه وصــي بالنيابــة
عــن قاصــر ال يمنــع الوصــي مــن االكتتــاب بأســهم الطــرح باســمه.
يجــب أن تكــون جميــع اســتمارات طلــب االكتتــاب المقدمــة بالنيابــة عــن الغيــر مصحوبــة بوكالــة رســمية مصدقــة حســب األصــول.
وفــي جميــع األحــوال ،يجــب علــى المتقدميــن بطلبــات االكتتــاب التأكــد  -فــي حالــة النــص علــى إرفــاق وثائــق باســتمارة طلــب
االكتتــاب  -مــن إتاحــة أصــل كل وثيقــة لكــي يطلــع عليهــا بنــك االكتتــاب الــذي ُتقــدم إليــه اســتمارة طلــب االكتتــاب .ويتعهــد كل
مســتثمر مــن األفــراد – مــن خــال االكتتــاب أو الســعي لالكتتــاب باألســهم – بتعويــض قطــر للبتــرول والشــركة وبنــوك االكتتــاب
ومستشــاري كل منهــم عــن كافــة الخســائر التــي تنجــم أو قــد تنجــم عــن عــدم مراعــاة شــروط اســتمارة طلــب االكتتــاب و/أو أي
تقصيــر أو إغفــال مــن جانــب المســتثمر الفــرد فــي الوفــاء بالشــروط المبينــة فــي اســتمارة طلــب االكتتــاب و/أو هــذه النشــرة.
كمــا أن أي أســهم إضافيــة يتــم إصدارهــا أو نقلهــا إﻟﯽ ﻣﺳﺗﺛﻣر وفــق توجيهــات قطــر للبتــرول أو اﻟﺷرﮐﺔ أو بنــك االكتتــاب ﻣن
أﺟل ﺗﺻﺣﯾﺢ أو تــدارك أي نقــص أو ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻟﯾﺔ اﻟﺗﺧﺻﯾص ،ﯾﺟب التعامــل معهــا ﻋﻟﯽ أنهــا أســهم طــرح لجميــع األغــراض.
وتجــدر اإلشــارة إلــى إمكانيــة اســتخدام اســتمارة طلــب االكتتــاب مــن جانــب بنــوك االكتتــاب و/أو بورصــة قطــر و/أو شــركة قطــر
لاليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة لتحديــث البيانــات (بمــا فــي ذلــك توزيعــات األربــاح) المتوفــرة حاليـا ً والمتعلقــة بــأوراق ماليــة
متداولــة فــي بورصــة قطــر تكــون مملوكــة وقتهــا لمقـدّم االســتمارة أو الشــخص الــذي تقـدّم نيابـ ً
ـة عنــه اســتمارة طلــب االكتتــاب.
أماكن الحصول على النشرة:
وتتوافــر نســخ مــن هــذه النشــرة واســتمارات طلــب االكتتــاب وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة بالفــروع المخصصــة
لبنــوك االكتتــاب وعلــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالشــركة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فــروع بنــوك االكتتــاب المشــاركة فــي قطــر لهــا ســاعات العمــل الخاصــة بهــا .لــذا يفضــل أن يتحقــق
المســتثمرون مــن األفــراد مــن ســاعات عمــل فــرع بنــك االكتتــاب المشــارك ،وذلــك لضمــان عــدم إضاعــة فرصــة المشــاركة فــي
الطــرح العــام األولــي.

رقم المستثمر الوطني
ال يشترط أن يكون لدى المتقدم بطلب االكتتاب رقم مستثمر وطني في إطار عملية تقديم الطلب.

حساب التداول
ال يشــترط أن يكــون لــدى المتقـدّم حســاب تــداول .غيــر إنــه فــي حــال رغــب المتقــدم فــي تــداول أســهمه بعــد الطــرح ،فإنــه يتع ّيــن
ّ
مرخــص لــدى بورصــة قطــر .ولــن يتم ّكــن المتقــدم الــذي ليــس لديــه حســاب تــداول
أن يكــون لديــه حســاب تــداول لــدى وســيط
مــن تــداول أســهمه فــي بورصــة قطــر بعــد الطــرح .ويمكــن الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بفتــح حســاب تــداول مــن الموقــع
االلكترونــي لبورصــة قطــر فــي الدوحــة أو مــن خــال شــركات الخدمــات الماليــة المرخصــة.
صــة مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة للعمــل فــى بورصــة قطــر هــي :المجموعــة لــأوراق
شــركات الخدمــات الماليــة المرخ ّ
الماليــة ،وشــركة داللــة للوســاطة ،وشــركة قطــر لــأوراق الماليــة ،واإلســامية لــأوراق الماليــة ،والشــركة العالميــة لــأوراق
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الماليــة ،ومجموعــة االســتثمارات الخليجيــة ،وبنــك قطــر الوطنــي للخدمــات الماليــة ،والبنــك التجــاري للخدمــات الماليــة ،وشــركة
األهلــي للوســاطة.
تخصيص األسهم ورد فائض مبالغ االكتتاب
مــن المتوقــع أن يحصــل المســتثمرون مــن األفــراد ،الذيــن اســتوفوا وقدمــوا اســتمارات طلــب االكتتــاب حســب األصــول ،وقامــوا
بإيــداع المبالــغ الماليــة المقابلــة (ســعر الطــرح مضروبـا ً فــي عــدد أســهم الطــرح التــي تــم التقــدم لالكتتــاب بهــا) لــدى بنــوك االكتتاب
أثنــاء فتــرة الطــرح ،علــى المعلومــات المتعلقــة بالتخصيصــات ورد فائــض مبالــغ االكتتــاب ،إن وجــدت ،خــال أســبوعين مــن
تاريــخ اإلغــاق.
ُتــر ّد جميــع األمــوال المتعلقــة بأســهم الطــرح غيــر المخصصــة (إن وجــدت) بعــد تاريــخ اإلغــاق مــن خــال اإليــداع فــي الحســاب.
ويكــون تخصيــص أســهم الطــرح ورد فائــض مبالــغ االكتتــاب ،إن وجــدت ،فــي موعــد أقصــاه أســبوعين مــن تاريــخ إغــاق الطــرح.

إدراج وتداول األسهم
ســتتقدم الشــركة قبــل تاريــخ إغــاق الطــرح بطلــب إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر إلدراج جميــع األســهم للتــداول
فــي بورصــة قطــر ،وفق ـا ً لقواعــد اإلدراج الخاصــة بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقواعــد التعامــل فــي بورصــة قطــر .وســيتم
تــداول األســهم إلكترونيـا ً مــن خــال نظــام التــداول المعمــول بــه فــي بورصــة قطــر .ومــن المتوقــع أن يتــم قبــول اإلدراج بتاريــخ
 10ديسمبر .2018
الجدول اإلرشادي للتواريخ الرئيسية
التواريــخ المبينــة أدنــاه هــي مجــرد تواريــخ اســتداللية للتوقيتــات المتوقعــة ألحــداث رئيســية معينــة تتعلــق بالطــرح .وتحتفــظ قطــر
للبتــرول والشــركة بحقهمــا فــي تغييــر أيٍ مــن التواريــخ أو المواعيــد و/أو تقصيــر الفتــرات الزمنيــة أو إطالتهــا (وذلــك وفــق القواعــد
واللوائــح المعمــول بهــا فــي دولــة قطــر).

التاريخ

الحدث

تاريخ االفتتاح

 30اكتوبر 2018

تاريخ اإلغالق

 12نوفمبر 2018

تخصيص األسهم ورد فائض مبالغ االكتتاب (إن وجدت)

 25نوفمبر 2018

الجمعية العامة التأسيسية

 29نوفمبر 2018

إصدار السجل التجاري للشركة

 03ديسمبر 2018

إتمام تحويل أسهم الومنيوم قطر إلى الشركة

 03ديسمبر 2018

اإلدراج وبدء تداول األسهم في بورصة قطر

 10ديسمبر 2018
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استخدام حصيلة الطرح
استخدام العوائد
مــن المتوقــع أن يبلــغ صافــي قيمــة حصيلــة الطــرح (أي حصيلــة الطــرح المتوقعــة البالغــة  2,761,601,388ناقــص مصروفــات
الطــرح واإلدراج المقــدرة بمبلــغ  27,342,588لاير قطــري)  2,734,258,800لاير قطــري.
وســوف تمتلــك شــركة قطــر للبتــرول نظيــر مســاهمتها الرأســمالية مــا نســبته  51٪مــن رأس مــال الشــركة وتحصــل علــى مبالــغ
حصيلــة الطــرح كلهــا.
وســيتم تحويــل كل العوائــد المتأتيــة مــن الطــرح مــن حســاب الشــركة إلــى قطــر للبتــرول بمــا يشــكل النســبة النقديــة مــن مقابــل
المســاهمة الرأســمالية ،وذلــك بمجــرد تســجيل عقــد نقــل الملكيــة فــي وزارة العــدل إلنفــاذ نقــل ملكيــة أســهم الومنيــوم قطــر إلــى
الشــركة.

مصروفات الطرح واإلدراج
ســعر الطــرح الــذي يبلــغ  10.1ريــاالت قطريــة لــكل ســهم بقيمــة اســمية  10ريــاالت قطريــة للســهم الواحــد باإلضافــة إلــى
مصروفــات الطــرح واإلدراج التــي تبلــغ  0.1لاير قطــري لــكل ســهم .وبهــذا تكــون مصروفــات الطــرح واإلدراج  0.10لاير
قطــري لــكل ســهم مــن اســهم الطــرح واجبــة الدفــع مــن جانــب المســتثمرين األفــراد والمؤسســات المحــددة .وتغطــي مصروفــات
الطــرح واإلدراج المحصّلــة للطــرح جملــة مــن األمــور مــن بينهــا:
	• المصروفــات والرســوم المتعلقــة بطلــب شــراء أســهم الطــرح وتوزيعهــا وتنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة مــن جانــب بنــوك
االكتتــاب ،كذلــك فتــح الحســابات المصرفيــة لــدى بنــوك االكتتــاب والحفــاظ عليهــا؛
	• تســوية مصروفــات المستشــارين المهنييــن المتعلقــة بهيكلــة الطــرح وإعــداده (بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح والمستشــارين القانونييــن الدولييــن والمستشــارين القانونييــن القطرييــن ومدققــي الحســابات
المســتقلين)؛
	• التكاليف والرسوم التنظيمية إلدراج األسهم في بورصة قطر؛
	• المصروفــات األخــرى المرتبطــة بالطــرح (بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،مصروفــات العالقــات العامــة،
وفعاليــات إطــاق الطــرح ،وأعمــال الدعايــة والطباعــة والنشــر).
وتتحمــل قطــر للبتــرول أيــة مصاريــف إضافيــة ال تكفــي مصروفــات الطــرح واإلدراج تغطيتهــا .أمــا فــي حــال وجــود أي فائــض
مــن مصروفــات الطــرح واإلدراج المحصّلــة ،فيتحــول هــذا الفائــض إلــى احتياطــي الشــركة القانونــي.
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أعمال الشركة
ســتعمل الشــركة لــدى تأسيســها كشــركة قابضــة ،وقــد تــم إنشــاؤها ألغــراض الطــرح فقــط ،وليــس لهــا أي نشــاط آخــر ســوى
امتــاك حصــة فــي شــركة الومنيــوم قطــر.
األهداف واألنشطة
تتمثــل األغــراض العامــة للشــركة فــي إنشــاء و/أو إدارة و/أو تملــك و/أو حيــازة األســهم واألصــول والمصالــح فــي الشــركات
(والشــركات التابعــة لهــا و/أو المشــاريع المرتبطــة بهــا) التــي تعمــل فــي كافــة أشــكال معالجــة و /أو تصنيــع المنتجــات المعدنيــة بمــا
فــي ذلــك األلومنيــوم ،كذلــك تنفيــذ الجوانــب والمراحــل المختلفــة لألنشــطة المتعلقــة بالمعــادن والتعديــن وممارســتها ،بمــا فــي ذلــك
تطويــر المــوارد والمنتجــات .إضافــة إلــى جميــع الصناعــات والخدمــات التــي ترتبــط بشــكل مباشــر و /أو غيــر مباشــر بأعمــال
الشــركة وأنشــطتها أو بالحصــول علــى تلــك الخدمــات ألغــراض الشــركة داخــل دولــة قطــر أو خارجهــا ،ســواء بمفردهــا أو مــع
أي شــركة أو منشــأة أخــرى والتــي تــرى الشــركة أنهــا مفيــدة ألعمالهــا أو تنوعهــا أو توســعها مــن حيــن إلــى آخــر ،بمــا فــي ذلــك
مــا يلــي:
 1 .1إنشــاء أو امتــاك أو حيــازة أو شــراء أو بيــع أو االكتتــاب فــي أو نقــل أو تخصيــص أو اســترداد األســهم وســندات القــروض
والســندات وأي مصالــح أخــرى فــي الشــركة وفــي أي شــركة تابعــة و /أو أي شــركة أو مشــروع؛
 2 .2استثمار أي من أصول الشركة وسنداتها وأدواتها المالية؛
 3 .3المشــاركة فــي إدارة وتنســيق وتشــغيل وتمويــل الشــركة وأي شــركة تابعــة و/أو أي شــركة أخــرى أو شــخص تمتلــك فيــه
أســهما ً أو لهــا فيــه مصلحــة أو عليهــا أي التــزام فيمــا يتعلــق بــه؛
 4 .4تقديم الدعم للشركات التابعة؛
 5 .5امتــاك بــراءات االختــراع واألعمــال التجاريــة واالمتيــازات وأيــة حقــوق أخــرى واســتخدامها وتأجيرهــا إلــى أو لصالــح
الشــركات التابعــة أو غيرهــم؛
 6 .6امتالك األصول المنقولة والممتلكات الشخصية والعقارية الضرورية لتعزيز أغراض الشركة أو المُساهِمة في ذلك؛
 7 .7إبرام العقود واالتفاقيات والترتيبات مع أي شخص تعتبر الشركة أنه يحقق فائدة للشركة أو يعزز أغراضها؛
 8 .8تملــك وشــراء وتأســيس وإدارة وممارســة جميــع أو أي جــزء مــن األعمــال واألمــاك وااللتزامــات الخاصــة بــأي شــخص آخر
يقــوم بممارســة أي عمــل ،قــد يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه مــن الممكــن ممارســة الشــركة عملــه بســهولة أو احتســابه
مباشــرة أو غيــر مباشــرة بمــا يعــزز قيمــة األعمــال أو أربــاح الشــركة أو أي مــن أمــاك أو حقــوق شــركاتها التابعــة ،أو مــا
يالئــم أغــراض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة؛
 9 .9االقتــراض والرهــن والضمــان وتحمــل االلتزامــات وتجميــع األمــوال وتأميــن ســدادها بــأي طريقــة يراهــا أعضــاء مجلــس
اإلدارة مناســبة ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،إصــدار الســندات واألوراق الماليــة األخــرى (بمــا فــي ذلــك
المشــتقات الماليــة) ،الدائمــة أو غيرهــا ،علــى جميــع ممتلــكات الشــركة (الحاليــة والمســتقبلية) أو أي منهــا أو أي جــزء مــن
رأس مالهــا غيــر المدفــوع ،وشــراء هــذه األوراق واســتردادها ودفــع مســتحقاتها؛
 1010القيــام بكافــة األمــور التــي يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة أنهــا ذات عالقــة أو تــؤدي إلــى تحقيــق كافــة أغــراض الشــركة أو
أي منهــا أو تعــزز ممارســة الشــركة لكافــة صالحياتهــا أو أي منهــا .كمــا يجــوز لمجلــس اإلدارة إبــرام معامــات واتفاقيــات
تمويــل وإصــدار ســندات أو ســندات إســامية أو صكــوك أو أوراق ماليــة (بخــاف األســهم) وأدوات ماليــة أخــرى واالســتحواذ
عليهــا ،ويجــوز للمجلــس أيضـا ً بيــع أصــول الشــركة أو رهنهــا أو إبــراء مدينــي الشــركة مــن التزاماتهــم؛
 1111تنفيــذ أي أعمــال أو أنشــطة أخــرى يكــون مــن المعتــاد تنفيذهــا أو يمكــن تنفيذهــا مــن خــال الشــركات القابضــة التــي تقــوم
بأعمــال مشــابهة ألعمــال الشــركة و /أو شــركاتها التابعــة؛
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 1212القيام بأي أعمال أو أنشطة استثمارية من شأنها تحقيق منفعة للشركة ومساهميها في رأي أعضاء مجلس اإلدارة؛
 1313القيام بأي أعمال أخرى يمارسها الشخص الطبيعي.
ستباشــر الشــركة أنشــطة فــي قطــر فيمــا يتعلــق بــإدارة اســتثماراتها فــي شــركة الومنيــوم قطــر واإلشــراف عليهــا .وســتمتلك قطــر
للبتــرول  51%مــن أســهم الشــركة ،بمــا فــي ذلــك “ســهم ممتــاز” واحــد .وســيمنح الســهم الممتــاز الحقــوق الالزمــة حســبما تقتضــي
الضــرورة والحكمــة للحفــاظ علــى الحوكمــة الحاليــة لقطــر للبتــرول وحقوقهــا والتزاماتهــا التشــغيلية فــي شــركة الومنيــوم قطــر.
تكــون ملكيــة الســهم الممتــاز ،وفقـا ً للنظــام األساســي لقطــر للبتــرول أو حكومــة دولــة قطــر أو أي مؤسســة حكوميــة قطريــة أو أي
شــركة تابعــة لقطــر للبتــرول.

اتفاقية المشروع المشترك

عام
أبرمــت قطــر للبتــرول مــع هيــدرو ألومنيــوم فــي  23مــارس  2006اتفاقيــة المشــروع المشــترك ،المعدلــة بموجــب خطــاب التعديــل
بتاريــخ  11يونيــو  ،2006وعقــد االســتبدال بتاريــخ  25يوليــو  ،2007وخطــاب التعديــل بتاريــخ  26يوليــو  ،2007والمعدلــة
مــرة أخــرى بموجــب خطــاب التعديــل بتاريــخ  18ســبتمبر .2007
تنــص اتفاقيــة المشــروع المشــترك علــى األحــكام والشــروط التــي اتفقــت عليهــا قطــر للبتــرول وهيــدرو ألومنيــوم لتأســيس المشــروع
المشــترك بينهمــا مــن خــال إنشــاء شــركة مســاهمة بموجــب قوانيــن حكومــة دولــة قطــر وذلــك مــن أجــل إعــداد المشــروع وتنفيــذه.
تنازلــت شــركة هيــدرو ألومنيــوم بموجــب عقــد االســتبدال عــن حقوقهــا والتزاماتهــا فــي اتفاقيــة المشــروع المشــترك إلــى شــركة
المســاهمة هيــدرو.

مدة المشروع المشترك
تسري االتفاقية لمدة أربعين ( )40عاما ً (“مدة المشروع المشترك”).
ســيجتمع كل مــن قطــر للبتــرول وشــركة المســاهمة هيــدرو فــي موعــد ال يتجــاوز بدايــة الســنة العاشــرة قبــل نهايــة مــدة المشــروع
المشــترك للتفــاوض بنيــة حســنة بخصــوص شــروط وأحــكام تمديــد اتفاقيــة المشــروع المشــترك وأي تمديــدات أخــرى مطلوبــة
التفاقيــات المشــروع (“فتــرة التمديــد”) .وإذا لــم يتســن للطرفيــن مــع بدايــة الســنة الســابعة قبــل نهايــة مــدة المشــروع المشــترك
االتفــاق علــى شــروط وأحــكام فتــرة التمديــد ،فلــن يكونــا مُلزميــن بالتفــاوض بشــأن أي تمديــد.
إذا اتفــق الطرفــان علــى شــروط وأحــكام فتــرة التمديــد ،فعليهمــا بــذل مســاع معقولــة إلجــراء تمديــدات اتفاقيــات المشــروع (إن
وجــدت) لغــرض تســهيل التشــغيل المســتمر للمشــروع.
تنقــل شــركة المســاهمة هيــدرو عنــد انتهــاء مــدة المشــروع المشــترك ملكيــة أســهمها إلــى قطــر للبتــرول .وينطــوي ذلــك النقــل علــى
عمليــة نقــل مــن جانــب شــركة المســاهمة هيــدرو (وشــركاتها التابعــة) إلــى قطــر للبتــرول بوصفهــا مرشــحا ً لتملــك كافــة األســهم فــي
شــركة الومنيــوم قطــر ،وذلــك عقــب تســلم شــركة المســاهمة هيــدرو (وشــركاتها التابعــة حســبما ينطبــق) مــن قطــر للبتــرول مبلغـا ً
يســاوي القيمــة الدفتريــة ألصــول شــركة الومنيــوم قطــر المحــددة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ،وبمــا يتناســب مــع
نســبة ملكيتــه فــي شــركة الومنيــوم قطــر عنــد نهايــة مــدة المشــروع المشــترك .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإذا كانــت هنــاك أي قــروض
مســتحقة قدمتهــا شــركة المســاهمة هيــدرو (وشــركاتها التابعــة حســبما ينطبــق) إلــى شــركة الومنيــوم قطــر أو قطــر للبتــرول ،عندئــذ
ينبغــي ســداد هــذه القــروض بالكامــل لشــركة المســاهمة هيــدرو كشــرط مســبق لنقــل األســهم.
وتتحمــل قطــر للبتــرول عقــب الدفــع ونقــل ملكيــة األســهم كافــة التزامــات هيــدرو الناشــئة فيمــا يتعلــق بتلــك األســهم أو القائمــة
بخصوصهــا.
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نقل أسهم شركة الومنيوم قطر إلى الشركة
يجــوز لقطــر للبتــرول بموجــب اتفاقيــة المشــروع المشــترك نقــل جميــع أســهمها أو جــزء منهــا فــي شــركة الومنيــوم قطــر إلــى
شــركة مســاهمة عامــة علــى أن يجــري إدراجهــا وفق ـا ً لطــرح عــام لألســهم فــي قطــر (الشــركة فــي هــذه الحالــة) شــريطة أن:
( )1تحتفــظ قطــر للبتــرول حتــى انتهــاء مــدة االتفاقيــة بالســيطرة (ســوا ًء بشــكل مباشــر أم غيــر مباشــر) علــى جميــع حقــوق
التصويــت الخاصــة بحملــة األســهم ومجلــس اإلدارة المرتبطــة باألســهم إلــى حــد كبيــر وذلــك لضمــان اســتمرار مشــاركة قطــر
للبتــرول فــي حوكمــة الشــركة؛
( )2إذا أخفقــت الشــركة فــي ســداد دفعــة نقديــة (كليـا ً أو جزئيـاً) بموجــب اتفاقيــة المشــروع المشــترك فــي غضــون خمســة عشــر
( )15يومـا ً مــن تاريــخ اســتحقاقها ،عندئــذ تقــوم قطــر للبتــرول بمعالجــة هــذا التقصيــر ،وينتفــي هــذا االلتــزام إذا تســنى للشــركة
أن تثبــت (بمــا يرضــي بشــكل معقــول شــركة المســاهمة هيــدرو) أن لديهــا القــدرة الماليــة الكافيــة لدعــم التزاماتهــا بموجــب
اتفاقيــة المشــروع المشــترك؛
( )3تظــل قطــر للبتــرول م َ
ُلزمــة بموجــب أي مــن اتفاقيــات المشــروع والوثائــق الماليــة بقــدر كونهــا طرفــا ً فــي أي مــن تلــك
االتفاقيــات ،مــا لــم تكــن قــد أعــدت ترتيبــات بديلــة مرضيــة لألطــراف المقابلــة فــي تلــك االتفاقيــات؛
( )4تمتلــك قطــر للبتــرول مــا ال يقــل عــن ( )51%واحــد وخمســين فــي المائــة مــن أســهم الشــركة خــال مــدة اتفاقيــة المشــروع
المشــترك؛
( )5تصبح الشركة طرفا ً في اتفاقية المشروع المشترك من خالل إبرام عقد انضمام.

عقد انضمام
يجــب علــى أي منقــول إليــه بموجــب اتفاقيــة المشــروع المشــترك (بمــا فــي ذلــك الشــركة عقــب اســتكمال الطــرح وتأســيس الشــركة
وتســجيل وثيقــة النقــل) إبــرام عقــد انضمــام .ويتعيــن علــى الشــركة إبــرام عقــد االنضمــام علــى الفــور عقــب التأســيس .تتعهــد
الشــركة بموجــب عقــد االنضمــام بااللتــزام باتفاقيــة المشــروع المشــترك مــن جميــع النواحــي كمــا لــو كانــت الشــركة طرف ـا ً فــي
هــذه االتفاقيــة تمامـا ً مثــل قطــر للبتــرول ،كمــا تتعهــد أيضـا ً باالمتثــال إلــى جميــع األحــكام وااللتزامــات الخاصــة باتفاقيــة المشــروع
المشــترك التــي تســري علــى قطــر للبتــرول أو الملزمــة لهــا والوفــاء بتلــك األحــكام وااللتزامــات.

إصدار أسهم جديدة؛ حق األفضلية
إذا أصــدرت شــركة الومنيــوم قطــر أســهما ً جديــدة فــي أي وقــت بموجــب قــرار خــاص مــن الجمعيــة العامــة لشــركة الومنيــوم قطــر
(تتطلــب موافقــة كل مــن قطــر للبتــرول وشــركة المســاهمة هيــدرو) ،عندئــذ يتعيــن عــرض هــذه األســهم أوالً علــى حملــة األســهم
بمــا يتناســب مــع األســهم المملوكــة لهــم فــي وقــت العــرض.

توزيع األرباح
ســيجري توزيــع األمــوال النقديــة الناشــئة مــن خــال شــركة الومنيــوم قطــر علــى النحــو التالــي )1( :دفــع تكاليــف التشــغيل؛ ()2
دفــع الضرائــب؛ ( )3دفــع خدمــة الديــن للديــون الممتــازة؛ ( )4النفقــات الرأســمالية المعتمــدة؛ ( )5أي مبلــغ نقــدي مطلــوب لالحتيــاط
النقــدي أو تــم تحريــره منهــا أو مطلــوب ألغــراض تمويــل المشــروع أو مــدرج فــي الميزانيــة التقديريــة الســنوية أو كزيــادة فــي رأس
المــال العامــل أو خــاف ذلــك حســبما قــد يوافــق مجلــس إدارة شــركة الومنيــوم قطــر بموجــب قــرار خــاص.
يجــوز توزيــع أي مبالــغ متبقيــة علــى حملــة األســهم فــي شــركة الومنيــوم قطــر كل ثالثــة أشــهر بالشــروط التــي يوافــق عليهــا مجلــس
إدارة شــركة الومنيــوم قطــر وبموجــب قــرار خاص.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن جميــع الحقــوق المتعلقــة بأربــاح األســهم والحقــوق االقتصاديــة األخــرى المرتبطــة بأســهم الومنيــوم قطــر
وأي مبالــغ أخــرى ســتكون مســتحقة الدفــع إلــى حملــة األســهم مــن ِق َبــل الومنيــوم قطــر للفتــرة حتــى  30يونيــو ( 2018ســواء تــم
دفعهــا قبــل أو بعــد  30يونيــو  )2018لصالــح حســاب قطــر للبتــرول .واعتبــاراً مــن  1يوليــو  ،2018ســتدفع إلــى الومنيــوم قطــر
جميــع الحقــوق فــي أربــاح األســهم وغيرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة المرتبطــة بأســهم الومنيــوم قطــر وأي مبالــغ أخــرى مســتحقة
الدفــع إلــى حملــة األســهم مــن قبــل الومنيــوم قطــر.
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القانون الحاكم
فسر وفقا ً لقوانين دولة قطر.
تخضع اتفاقية المشروع المشترك و ُت َ
إستراتيجية األعمال
تتمثــل إســتراتيجية الشــركة فــي تحقيــق أقصــى قيمــة لحملــة األســهم مــن خــال االســتفادة مــن نقــاط القــوة التنافســية والمكانــة التــي
تتبوأهــا شــركة الومنيــوم قطــر فــي قطــاع إنتــاج األلومنيــوم فــي قطــر ،ومــن ثــم دعــم إســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر مــن
خــال تمكيــن المواطنيــن القطرييــن مــن المشــاركة فــي إســتراتيجية النمــو فــي قطــر والمســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي القطــري.
وتعتــزم الشــركة تحســين القيمــة اإلجماليــة والعائــد لحملــة األســهم مــن خــال مــا يلــي:
 .1رصــد الخطــط التنفيذيــة ونتائــج شــركة الومنيــوم قطــر مــن خــال إجــراء مناقشــات ومراجعــات بيــن مجلــس اإلدارة ومجلــس
إدارة شــركة الومنيــوم قطــر.
 .2مراقبة عمليات إدارة النقد بشركة الومنيوم قطر وتقديم اآلراء بشأن التخصيص األمثل للنقد وتوظيفه.
الموظفون
ســتعمل الشــركة بصــورة أساســية باعتبارهــا شــركة قابضــة لشــركة الومنيــوم قطــر ،وبالتالــي ســيتم توظيــف غالبيــة موظفــي
المجموعــة مباشــرة مــن خــال شــركة الومنيــوم قطــر .ويتولــى الموظفــون الــذي يعملــون لــدى قطــر للبتــرول أو شــركاتها التابعــة
تقديــم الدعــم اإلداري للشــركة .وســوف تبــرم الشــركة وقطــر للبتــرول اتفاقيــة خدمــات ُتشـ ِّكل األســاس الــذي تقــدم قطــر للبتــرول
بنــا ًء عليــه تلــك الخدمــات لصالــح الشــركة ،وستســري هــذه االتفاقيــة منــذ تأســيس الشــركة .انظــر “اتفاقيــة الخدمــات” أدنــاه.
لتقاضي
الشركة ال تزال في طور اإلنشاء ،وبالتالي فإنها ليست طرفا ً في أي إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية.
اتفاقية الخدمات
نظــراً ألن الشــركة ســتكون بصــورة أساســية شــركة قابضــة وليــس لديهــا عــدد كبيــر مــن الموظفيــن أو المــوارد البشــرية تابعيــن
لهــا ،فــإن غالبيــة وظائفهــا اإلداريــة ُتنفــذ نيابــة عنهــا مــن قِبــل موظفــي قطــر للبتــرول أو شــركاتها التابعــة .ويتضمــن ذلــك الجوانــب
ذات الصلــة بالشــؤون اإلداريــة والقانونيــة والمــوارد البشــرية وتكنولوجيــا المعلومــات وحفــظ الســجالت والتســويق والعالقــات
العامــة والســكرتارية وإعــداد التقاريــر واالمتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وســوق األوراق الماليــة وغيرهــا مــن
المهــام اليوميــة لمكتــب الدعــم نيابــة عــن الشــركة .وســوف تبــرم الشــركة وقطــر للبتــرول اتفاقيــة خدمــات (“اتفاقيــة الخدمــات”)
– تســري اعتبــاراً مــن تاريــخ تأســيس الشــركة ،و ُتشـ ِّكل هــذه االتفاقيــة األســاس الــذي تقــوم بنــا ًء عليــه قطــر للبتــرول بتنفيــذ تلــك
الخدمــات لصالــح الشــركة بنــا ًء علــى طلبهــا .وتخضــع اتفاقيــة الخدمــات لقوانيــن دولــة قطــر .وفــي مقابــل الخدمــات المنصــوص
عليهــا فــي اتفاقيــة الخدمــات ،ســتدفع الشــركة لقطــر للبتــرول رســوم ومصروفــات محــددة.
مدققو الحسابات المستقلون
عينت قطر للبترول بصفتها المؤسس إرنست آند يونغ (فرع قطر) كأول مدقق حسابات مستقل للشركة.
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أعمال شركة الومنيوم قطر
ُتعــد شــركة الومنيــوم قطــر واحــدة مــن أكبــر المنتجيــن اإلقليمييــن لأللومنيــوم الخــام .ويتســنى للشــركة ،بفضــل موقعهــا فــي قطــر،
االســتفادة والوصــول إلــى أحــد أكبــر مصــادر الطاقــة وأكثرهــا تنافســية مــن حيــث األســعار فــي العالــم ،ممــا يُم ِّكنهــا مــن المحافظــة
علــى مركزهــا ضمــن الشــركات األقــل تكلفــة ،والتــي تحقــق أعلــى هوامــش الربــح وتــدر تدفقــات نقديــة قويــة فــي هــذا القطــاع.
تــم إنشــاء شــركة الومنيــوم قطــر لبنــاء وتشــغيل مشــروع عالمــي لصهــر األلومنيــوم فــي قطــر ،وينتــج هــذا المشــروع منــذ تأسيســه
الناجــح مجموعــة متنوعــة مــن منتجــات األلومنيــوم ُتبــاع فــي جميــع أنحــاء العالــم.
شــركة الومنيــوم قطــر هــي مشــروع مشــترك بالتســاوي بيــن قطــر للبتــرول وشــركة هيــدرو ألومنيــوم ،بيــد أن هيــدرو ألومنيــوم قــد
نقلــت حصتهــا إلــى شــركة المســاهمة هيــدرو .وقــد تأسســت شــركة الومنيــوم قطــر بموجــب قانون الشــركات القديم كشــركة مســاهمة
قطريــة .وشــركة الومنيــوم قطــر هــي “شــركة قائمــة وفق ـا ً للمــادة  ،”68حيــث تــم تأسيســها وفق ـا ً ألحــكام المــادة  68مــن قانــون
الشــركات القديــم .وتلتــزم أي شــركة قائمــة وفقـا ً للمــادة  68فقــط بأحــكام قانــون الشــركات القديــم إلــى الحــد الــذي ال تتعــارض فيــه
هــذه األحــكام مــع الظــروف والمعاهــدات ذات الصلــة بتلــك الشــركة أو نظامهــا األساســي .ويتســنى للشــركات القائمــة وفقـا ً للمــادة
 68إبــرام تعاقــدات بشــكل فعــال مــن خــال أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  11لعــام  2015وااللتجــاء لنظامهــا
األساســي الــذي يوفــر قــدراً أكبــر مــن المرونــة .وقــد تــم إلغــاء قانــون الشــركات القديــم واســتبداله بقانــون الشــركات الجديــد الــذي
يضــم المــادة  ،207والتــي تشــبه إلــى حــد كبيــر المــادة  68مــن قانــون الشــركات القديــم ،بيــد أنهــا ال تســري إال علــى الشــركات
المســاهمة الخاصــة فقــط .والومنيــوم قطــر بصــدد تعديــل نظامهــا األساســي بحيــث يعكــس أحــكام قانــون الشــركات الجديــد.
وعقــب قــرار ســعادة وزيــر االقتصــاد والتجــارة رقــم  170لعــام  ،2007تــم تســجيل وتأســيس شــركة الومنيــوم قطــر فــي قطــر
فــي  26يوليــو  2007برقــم الســجل التجــاري  .36539وأبــرم الطرفــان اتفاقيــة مشــروع مشــترك لفتــرة أوليــة قدرهــا  40عامـا ً
مــن تاريــخ اإلنتــاج بالمرحلــة األولــى ( 20ســبتمبر  )2010أو فتــرة أخــرى مماثلــة حســبما يتــم التمديــد وفقـا ً التفاقيــة المشــروع
المشــترك.
تأسســت شــركة الومنيــوم قطــر برأســمال أولــي قــدره  1,000,000دوالر أمريكــي عبــارة عــن  100,000ســهم مــن أســهم رأس
المــال بقيمــة اســمية تبلــغ  10دوالرات أمريكيــة لــكل ســهم .وقــد تــم حينهــا إصــدار األســهم وتخصيصهــا لقطــر للبتــرول (50,000
ســهم) وشــركة المســاهمة هيــدرو ( 50,000ســهم) .ويبلــغ رأس المــال المصــرح بــه  4,000,000,000دوالر أمريكــي ،وهــو
عبــارة عــن  400,000,000ســهم مــن أســهم رأس المــال .ويتكــون رأســمال الشــركة المُصــدَ ر كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ،مــن
 2,509,309,000دوالر أمريكــي مقســمة إلــى  250,930,900ســهم مــن أســهم رأس المــال .وجميــع األســهم مدفوعــة بالكامــل
اعتبــاراً مــن ﺗﺎرﯾﺦ ھــذه اﻟﻧﺷرة .وتمتلــك كل مــن قطــر للبتــرول وشــركة المســاهمة هيــدرو  50%ﻣن األســهم اﻟﻣُﺻدرة .وتعتــزم
شــركة المســاهمة هيــدرو االســتمرار فــي االحتفــاظ بأســهمها فــي شــركة الومنيــوم قطــر بعــد الطــرح.
االســم القانونــي لشــركة الومنيــوم قطــر هــو شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (االســم التجــاري :الومنيــوم قطــر) ويقــع مكتبهــا
المســجل فــي مبنــى إدارة شــركة الومنيــوم قطــر ،بمدينــة مســيعيد الصناعيــة ،بقطــر .يوجــد الموقــع الرئيســي للمشــروع فــي الربــع
الشــمالي الشــرقي مــن مدينــة مســيعيد الصناعيــة .وتقــع المنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة فــي خليــج طبيعــي علــى
الســاحل الجنوبــي الشــرقي لقطــر ،علــى بعــد حوالــي  40كــم جنــوب العاصمــة الدوحــة ،فــي منطقــة أم ســعيد (مســيعيد) .وتشــغل
مدينــة مســيعيد الصناعيــة مســاحة تصــل إلــى حوالــي  117كيلــو متــراً مربع ـا ً وتتكــون مــن منطقــة صناعيــة ومنطقــة مجتمعيــة.
وتحتــل المنطقــة الصناعيــة مســاحة تقــدر بنحــو  43كيلــو متــراً مربعـاً ،وتضــم مجموعــة متنوعــة مــن المنشــآت الصناعيــة ومرافــق
موانــئ حديثــة.
وتبلــغ الطاقــة االنتاجيــة االســمية التصميمــة لشــركة الومنيــوم قطــر  575,000طــن ســنوياً ،ولكنهــا تنتــج فــي الوقــت الراهــن أكثــر
مــن  650,000طــن ســنويا ً مــن منتجــات األلومنيــوم األوليــة عاليــة الجــودة ،بمــا فــي ذلــك الســبائك القياســية ومنتجــات المســابك
ذات القيمــة المضافــة التــي تشــتمل علــى الســبائك المســتطيلة أو الكتــل المشــكلة بالبثــق (بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  350,000طــن
ســنوياً) والســبائك المصهــورة األوليــة (بطاقــة إنتاجيــة  275,000طــن ســنوياً .ويشــتمل المشــروع علــى محطــة طاقــة خاصــة
(بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى  1350ميجــاوات) ومصنــع لأللومنيــوم (يضــم محطــة اختــزال ومحطــة كربــون ومحطــة لخدمــات
األنــود ومســبك) ،باإلضافــة إلــى مرافــق لمعالجــة الدخــان ومينــاء ومرافــق تخزيــن.
ويقــع علــى عاتــق شــركة هيــدرو ألومنيــوم بموجــب اتفاقيــة التســويق وشــراء اإلنتــاج مســؤولية شــراء وتســويق  100%مــن إنتــاج
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شــركة الومنيــوم قطــر لمــدة  25عامـا ً (بــدءاً مــن  18ديســمبر  .)2009تمنــح اتفاقيــة التســويق وشــراء اإلنتــاج شــركة الومنيــوم
قطــر حــق الوصــول إلــى شــبكة مبيعــات هيــدرو ألومنيــوم العالميــة علــى أســاس المعاملــة المماثلــة مــع مصاهــر هيــدرو ألومنيــوم
األخــرى ،وتلتــزم هيــدرو ألومنيــوم بإجــراء عمليــات البيــع بهــدف تعظيــم صافــي إيــرادات العقــود لشــركة الومنيــوم قطــر .وتعمــل
شــركة الومنيــوم قطــر بصفتهــا ممثـاً لشــركة هيــدرو ألومنيــوم لتســويق منتجــات األلومنيــوم فــي قطــر.
ويعتمــد ســعر منتجــات شــركة الومنيــوم قطــر اعتمــاداً كبيــراً علــى ســعر األلومنيــوم األولــي المحــدد فــي بورصــة لنــدن للمعــادن
وعقــود المنتجــات التــي يتــم التفــاوض بشــأنها مــع العمــاء .وقــد تــم توزيــع أول مليــون طــن مــن إنتــاج شــركة الومنيــوم قطــر فــي
ســبتمبر .2012
ويجــري توريــد منتجــات شــركة الومنيــوم قطــر إلــى أكثــر مــن  378عميـاً مختلفـا ً فــي أكثــر مــن  45دولــة حــول العالــم .وفيمــا
يلــي جــدول يوضــح األســواق الجغرافيــة التــي بيعــت فيهــا منتجــات األلومنيــوم ،وذلــك للفترتيــن المنتهيتيــن فــي  30يونيــو 2017
و 30يونيــو .2018

األسواق الجغرافية

اإليرادات (ألف دوالر أمريكي)
للفترة المنتهية في  30يونيو
( 2018مراجعة)

اإليرادات (ألف دوالر أمريكي)
للفترة المنتهية في  30يونيو
( 2017غير مراجعة)

آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا

417,485

383,533

أمريكا الشمالية

151,440

150,856

أوروبا

144,610

114,444

قطر

25,369

18,528

اإلجمالي

738,904

667,381

إذا تعذر بيع أي معادن للعمالء فإنه باإلمكان بيعها إلى بورصة لندن للمعادن باعتبارها خياراً أساسياً.
أهداف شركة الومنيوم قطر وأنشطتها
تتمثل أهداف شركة الومنيوم قطر فيما يلي:
 1 .1إجراء الدراسات والتقييمات الفنية والتجارية؛
 2 .2تصميم مصنع األلومنيوم وإجراء األعمال الهندسية له وشراء مستلزماته وإنشاءه وامتالكه وإدارته وتشغيله وصيانته؛
 3 .3تأمين كافة التمويالت الالزمة للمشروع؛
 4 .4شراء الغاز الستخدامه في محطة الطاقة ومصنع األلومنيوم؛
 5 .5شراء المواد الخام الستخدامها في إنتاج منتجات مصنع األلومنيوم؛
 6 .6الحصول على التراخيص الالزمة الستخدام تكنولوجيا وغيرها من التكنولوجيات األخرى الالزمة للمشروع؛
 7 .7إنتاج منتجات مصنع األلومنيوم وتخزينها ونقلها وبيعها والتصرف فيها بأي بطريقة أخرى؛
 8 .8القيام بجميع اإلجراءات األخرى الالزمة لتنفيذ المشروع.
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العالقة مع قطر للبترول
لقــد ظلــت العالقــة بيــن قطــر للبتــرول وشــركة الومنيــوم قطــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن تاريــخ المشــروع وشــركة الومنيــوم قطــر
وتطورهمــا ،حيــث تقــوم قطــر للبتــرول بإمــداد المشــروع بكافــة احتياجاتــه مــن الغــاز الطبيعــي ،كمــا أنهــا قدمــت الدعــم المالــي
للمشــروع مــن خــال المســاهمات الرأســمالية ،وأصــدرت ضمانـا ً بإكمــال المشــروع أثنــاء مرحلــة اإلنشــاء .كمــا تقــدم قطــر للبتــرول
الدعــم الفنــي مــن خــال توفيــر خدمــات إدارة اإلنشــاءات وإعــارة الموظفيــن.
إن قطــر للبتــرول قــد حصلــت علــى تصنيــف مــن المســتوى “ ”-AAمــن وكالــة التصنيــف االئتمانــي العالميــة “ســتاندرد آنــد بــورز”،
فيمــا منحتهــا أيضـا ً وكالــة “موديــز” تصنيفـا ً ائتمانيـا ً مــن الدرجــة “ .”Aa3وستســتمر الشــركة فــي إقامــة عالقــة وثيقــة مــع قطــر
للبتــرول فــي أعمالهــا.
العالقة مع نورسك هيدرو
نورســك هيــدرو هــي شــركة عالميــة متكاملــة لأللومنيــوم والطاقــة الكهرومائيــة ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي أوســلو بالنرويــج .وقــد
دعمــت نورســك هيــدرو المشــروع ماليـا ً مــن خــال ضمــان المســاهمات الرأســمالية لشــركة هيــدرو ألومنيــوم ،وأصــدرت ضمانـا ً
بإكمــال المشــروع .شــركة نورســك هيــدرو حاصلــة فــي الوقــت الراهــن علــى التصنيــف  Baa2مــن قِبــل وكالــة موديــز والتصنيــف
 BBBمــن قِبــل وكالــة ســتاندرد آنــد بــورز.
هيــدرو ألومنيــوم هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة نورســك هيــدرو ،وتمتلــك هيــدرو ألومنيــوم جميــع أصــول األلومنيــوم
بشــكل أساســي لــدى نورســك هيــدرو.
ُتعــد هيــدرو ألومنيــوم واحــدة مــن أكبــر ثــاث شــركات متكاملــة لأللومنيــوم فــي العالــم ،حيــث تــزاول أنشــطة فــي سلســلة القيمــة
الخاصــة بصناعــة األلومنيــوم كاملــة (تكريــر األلومينــا وصهــر األلومنيــوم ومنتجــات المســابك واألنشــطة األوليــة) مــع التركيــز
علــى منتجــات المســابك ذات القيمــة المضافــة ،ليتــم إنتاجهــا مــن قِبــل الومنيــوم قطــر .ويتــم دعــم عمليــات هيــدرو ألومنيــوم مــن
خــال شــبكة تســويق عالميــة واســعة يمكــن مــن خاللهــا تــداول مــا يقــرب مــن ضعــف حجــم إنتــاج المعــادن األوليــة لــدى هيــدرو
ألومنيــوم.
لهيــدرو ألومنيــوم عــدة أدوار فــي المشــروع ،منهــا مــا يلــي )1( :مســوق ومتعهــد بشــراء  100%مــن إنتــاج المشــروع بموجــب
اتفاقيــة التســويق وشــراء اإلنتــاج؛ ( )2مــورد رئيســي لأللومينــا مــن مصــادر عالميــة متعــددة ،منها مشــروعها المشــترك “ألونورتي”
فــي البرازيــل بموجــب اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة الخاصــة بهيــدرو ألومنيــوم؛ ( )3مُقـدّم التكنولوجيــا ،بمــا فــي ذلــك أحــدث
تقنيــات االختــزال المشــمولة بحقــوق الملكيــة الفكريــة والخبــرة التشــغيلية بموجــب اتفاقيــة ترخيــص تكنولوجيــا هيدرو؛ ( )4مســؤولة
عــن إشــراك “مشــروعات هيــدرو” ،وهــي الكيــان الــذي ســاعد فــي إدارة المشــروع وخدمــات التوريــد قبــل إنجــاز المشــروع.
شــركة المســاهمة هيــدرو هــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل لشــركة هيــدرو ألومنيــوم والمملوكــة بالكامــل لنورســك هيــدرو.
وشــركة المســاهمة هيــدرو هــي المالــك المباشــر لحصــة تبلــغ  50٪مــن أســهم شــركة الومنيــوم قطــر.
إستراتيجية األعمال
تتمثــل إســتراتيجية شــركة الومنيــوم قطــر فــي تعظيــم القيمــة المقدمــة لحملــة األســهم مــن خــال االســتفادة مــن نقــاط قوتهــا التنافســية
ومكانتهــا .وقــد حــددت شــركة الومنيــوم قطــر المبــادرات الرئيســية التاليــة بغــرض تحقيــق رؤيتهــا اإلســتراتيجية لتكــون منتجــا
عالميـا ً لمنتجــات األلومنيــوم عاليــة الجــودة ُتص ّنــع فــي قطــر وتــورد إلــى العمــاء فــي جميــع أنحــاء العالــم.
زيادة عوائد حملة األسهم إلى أقصى حد
يتمثــل الهــدف االســتراتيجي األول اللومنيــوم قطــر فــي زيــادة عوائــد حملــة األســهم وصــوالً إلــى الحــد األقصــى مــن خــال
مضاعفــة العوائــد الماليــة ،وانطالقـا ً مــن هــذا المســعى ،يصــب مجلــس إدارة الومنيــوم قطــر تركيــزه علــى ثالثــة مجــاالت لزيــادة
العوائــد الماليــة حتــى عــام  .2022أوال ،زيــادة إيــرادات المبيعــات .وفــي هــذ الصــدد ،تعتــزم الومنيــوم قطــر التركيــز علــى بيــع
المنتجــات ذات القيمــة المضافــة بغيــة تحســين محفظــة منتجاتهــا الحاليــة مــن خــال التركيــز علــى مجموعــات المنتجــات األكثــر
ربحيــة ،والمضــي قدمـا ً نحــو تقديــم منتجــات جديــدة أعلــى ربحيــة وأكثــر طلبـاً .ثانيـاً ،تحســين مقيــاس “التكلفــة النقديــة” .وفــي هــذا
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الشــأن ،تتابــع الومنيــوم قطــر “التكلفــة النقديــة” بالــدوالر األمريكــي للطــن المتــري كمؤشــر أداء رئيســي للكفــاءة .ويهــدف برنامــج
تحســين شــركة الومنيــوم قطــر إلــى تحســين معــات التكلفــة النقديــة .انظــر “برنامــج تحســين شــركة الومنيــوم قطــر” .ثالثـاً ،تحســين
رأس المــال العامــل .وفــي هــذا الخصــوص ،بذلــت الومنيــوم قطــر جهــوداً لتحســين رأس المــال العامــل فيمــا يتعلــق بقطــع الغيــار
والمــواد االســتهالكية والمــواد الخــام ،وترصــد رأس المــال العامــل فــي تقاريــر اإلدارة الصــادرة عنهــا.
تحسين التكاليف في سبيل أن تصبح واحدة من المصاهر األكثر كفاءة في العالم
حــل تصنيــف عمليــات الومنيــوم قطــر بيــن المصاهــر األكثــر كفــاءة مــن حيــث التكلفــة النقديــة بالــدوالر األمريكــي للطــن المتــري
الواحــد ،وتهــدف الشــركة إلــى مواصلــة تطويــر العمليــات فــي جميــع الكيانــات التابعــة لخفــض التكاليــف ،وتقــوم الشــركة بمقارنــة
“التكلفــة النقديــة” لمتابعــة التقــدم المحــرز لــدى تطبيقهــا ألفضــل الممارســات.
تســتخدم شــركة الومنيــوم قطــر معاييــر مرجعيــة لقيــاس أدائهــا وتقييــم النتائــج المترتبــة عليــه .وتســعى الومنيــوم قطــر مــن خــال
تنفيــذ برنامــج تحســين شــركة الومنيــوم قطــر باســتمرار إلــى تحســين تلــك العمليــات التــي تجريهــا فــي المنظمــة كلهــا والتــي يترتــب
عليهــا خفــض تكاليــف األعمــال.
ّ
تبني معدالت أداء عالمية في مجاالت الصحة والسالمة
تولــي الومنيــوم قطــر تركيــزاً إســتراتيجيا ً حــول نطــاق المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،والــذي يحمــل فــي ثنايــاه التزامـا ً بمراعــاة
جوانــب الصحــة والســامة .وتهــدف الومنيــوم قطــر إلــى أن تظــل رائــدة فــي مجــاالت الصحــة والســامة مــن حيــث األداء ،وذلــك
عبــر التركيــز علــى مجــاالت مثــل الســامة المروريــة وســلوكيات الســامة واإلجهــاد الحــراري .وال تقتصــر دائــرة التركيــز علــى
صحــة الموظفيــن ورفاهيتهــم فــي العمــل فحســب ،بــل تمتــد لتشــمل كذلــك اســتمرار رصــد ودعــم التــزام المتعاقديــن بقواعــد الصحــة
والســامة والبيئــة والرفاهيــة الكافيــة للموظفيــن .وتضطلــع الومنيــوم قطــر أيضـا ً بتنفيــذ حملــة “ ”5Sللتشــجيع علــى خلــق بيئــة عمــل
نظيفــة وآمنــة ،ويشــمل ذلــك تحســين عمليــة تدبيــر الشــؤون البيئيــة داخــل المصنــع.
ّ
تبني معايير رائدة في الجوانب البيئية ومراعاة أطر المسؤولية االجتماعية للشركات
تلتــزم الومنيــوم قطــر بتقليــل المخاطــر البيئيــة المتعلقــة بعملياتهــا إلــى أدنــى درجــة ممكنــة والعمــل بطريقــة أخالقيــة ،هــذا وتقــوم
الومنيــوم قطــر بتطبيــق التكنولوجيــات والممارســات البيئيــة لتقليــل تأثيرهــا علــى البيئــة وإعــادة تدويــر العديــد مــن المنتجــات الثانوية
الناتجــة عــن عملياتهــا .علــى ســبيل المثــال ،تهــدف شــركة الومنيــوم قطــر إلــى إعــادة تدويــر جميــع أنــواع النفايــات الصلبــة الناتجــة
عــن عملياتهــا مــن خــال الدخــول فــي شــراكة إســتراتيجية مــع قطــر ســتيل .وتهــدف الومنيــوم قطــر كذلــك إلــى تجميــع منتجــات
الكربــون التــي يمكــن إعــادة تصنيعهــا وتوزيعهــا علــى جهــات التصنيــع األخــرى الســتخدامها كمــادة خــام فــي عملياتهــا الخاصــة
وستســتمر الشــركة فــي ذلــك لتحســين اســتخدام البطانــة المســتنفذة لألوعيــة ،وهــي منتــج ثانــوي عــن عمليــة إعــادة تبطيــن األوعيــة،
وذلــك عــن طريــق ،علــى ســبيل المثــال ،تســليم البطانــات المســتنفذة لألوعيــة إلــى شــركة قطــر الوطنيــة لصناعــة األســمنت .وتعمــل
الومنيــوم قطــر علــى تقليــل إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت الثانويــة ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻟﺔ إلعــادة التدويــر ،مثــل ﻣزﯾﺞ الســوائل المســتخدم فــي مغطــس التحليــل
الكهربائــي والغيــر قابــل إلعــادة التدويــر وﺷﺣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اآلمنــة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﮭﺎ إﻟﯽ ﻣرﮐز المعالجــة ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺳﯾﻌﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ .وفيمــا
يتعلــق بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات ،مــا انفكــت الومنيــوم قطــر تركــز علــى توحيــد معاييــر تســوية النزاعــات الداخليــة ومنــع
االحتيــال والحوكمــة.
جذب أفضل المواهب القطرية وتطويرها في صناعة األلومنيوم
ييتمثــل طمــوح الشــركة فــي أن تصبــح جهــة توظيــف جاذبــة للمواطنيــن القطرييــن ،وأن تلبــي األهــداف المتوخــاة فــي رؤيــة قطــر
الوطنيــة  2030التــي ترمــي إلــى دفــع عجلــة التقــدم فــي قطــر مــن خــال توفيــر فــرص أفضــل وأســلوب حيــاة أكثــر مالئمــة
لمواطنــي الدولــة ،وتعتــزم الومنيــوم قطــر االســتمرار فــي تنفيــذ “خطــط قطريــة اســتراتيجية” خمســية لتوظيــف المواطنيــن القطريين
وتأهيليهــم علــى النحــو الــازم لتلبيــة االحتياجــات التنظيميــة الحاليــة والناشــئة .وتهــدف “خطــة التوطيــن النوعــي” الشــاملة إلــى
تحقيــق الهــدف المتمثــل فــي توطيــن  50٪مــن القــوى العاملــة فــي قطــاع “الصناعــة والطاقــة” .وانطالقـا ً مــن ســعي الومنيــوم قطــر
لضمــان اســتقطاب شــريحة مــن الموظفيــن المؤهليــن تأهيـاً نوعيـاً ،تعتــزم الشــركة تدشــين حمــات توعيــة مجتمعيــة حــول صناعــة
األلومنيــوم واســتهداف المــدارس الثانويــة والجامعــات مــن خــال المبــادرات الدوريــة ،مثــل المعــارض المهنيــة وأيــام التخــرج ومــا
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إلــى ذلــك ،كمــا تعتــزم مواصلــة رعايتهــا لهيئــة التدريــس فــي كليــة الهندســة بجامعــة قطــر ،وســتعمل علــى تنســيق برامــج البحــوث
وتنفيذهــا .وبصفــة عامــة ،ستســهم الومنيــوم قطــر فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030ودعــم التنميــة البشــرية لتطويــر “قــوة
عاملــة ماهــرة ومتحمســة” .وســتركز الومنيــوم قطــر علــى اســتقطاب وتنميــة القــوى العاملــة الوطنيــة القطريــة واإلبقــاء عليهــا.
توفير منظومة مستدامة تتمتع بالكفاءة والفعالية
تكــرس الومنيــوم قطــر جهودهــا لبنــاء منظومــة مســتدامة مــن خــال االحتفــاظ بكبــار الموظفيــن وتطويرهــم ووضــع خطــط
لعمليــات التنقــات فــي الوظائــف الهامــة .ويقــر المجلــس بأهميــة تخطيــط تعاقــب الموظفيــن لضمــان االســتقرار .وتديــر الومنيــوم
قطــر إجــراءات تخطيــط التعاقــب الوظيفــي لضمــان اســتمرار الشــركة فــي العمــل بفعاليــة لــدى مغــادرة األفــراد الذيــن يشــغلون
المناصــب الهامــة .وكمــا تهــدف الومنيــوم قطــر إلــى تطويــر الموظفيــن المناســبين لشــغل األدوار الرئيســية التــي تصبــح شــاغرة،
علــى ســبيل المثــال ليحلــوا محــل الموظفيــن الذيــن ســيبلغون ســن التقاعــد علــى مــدار الســنوات الخمــس المقبلــة ،كمــا تهــدف كذلــك
إلــى االســتمرار فــي تطويــر كفــاءة ومهــارات الموظفيــن ،ويشــمل ذلــك نقــل معــارف مالكيهــا واالحتفــاظ بالموظفيــن الرئيســيين
مــن خــال تصميــم حــزم تنافســية و /أو ووضــع خطــط التقــدم الوظيفــي .وتســعى الومنيــوم قطــر إلــى تنفيــذ برنامــج إلعــداد القــادة
لتطويــر وتنميــة القيــادة علــى مســتوى المؤسســة ،فض ـاً عــن تنميــة المهــارات والكفــاءات الالزمــة لدعــم االحتياجــات التنظيميــة
المســتقبلية.
تحقيــق التميــز التشــغيلي فــي جميــع مجــاالت الشــركة مــن خــال االمتثــال لمبــادئ نظــام إنتــاج
الومنيــوم قطر.
تهــدف الومنيــوم قطــر إلــى مواصلــة التنفيــذ الصــارم لنظــام اإلنتــاج فــي الومنيــوم قطــر علــى كافــة الجوانــب بالشــركة ،حيــث يجســد
هــذا النظــام فلســفة بشــأن التشــغيل منخفــض التكلفــة وبمــا يضيــف قيمــة ويحــد مــن النفايــات علــى مســتوى المؤسســة وعملياتهــا.
وفــي ســبيل تعزيــز أثــر نظــام اإلنتــاج فــي الومنيــوم قطــر ،تعمــل الشــركة علــى تقديــم دورات تدريــب توعويــة بشــأن النظــام فــي
جميــع النطاقــات والورديــات ،كذلــك نشــر خارطــة طريــق للنظــام تشــمل التقييمــات الذاتيــة المنهجيــة والعمــل علــى ســد الفجــوات.
و ُتقــدم دورات “التدريــب المهنــي” ،إلــى جانــب نشــر قواعــد النظــام وأدواتــه فــي إطــار منهــج النظــام لدراســة جــدوى األعمــال.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعتــزم الومنيــوم قطــر مواصلــة تطبيــق نظــام إدارة الجــودة لديهــا وتحســينه لتلبيــة توقعــات العمــاء.
الحفاظ على نظام إدارة فعال يتوخى “مرونة األعمال”.
يتبلــور أحــد مبــادئ الومنيــوم قطــر فــي “مرونــة األعمــال” ،وهــذا مــؤداه إنشــاء عمليــة مســتقرة تديــر المخاطــر بفعاليــة وتتكيــف
بســرعة مــع االضطرابــات ،وترتــب أولويــات ســامة النــاس والبيئــة وســمعة الشــركة .وتهــدف الومنيــوم قطــر إلــى االرتقــاء
إلــى مبــدأ مرونــة األعمــال مــن خــال االســتعداد وامتــاك األدوات والكــوادر الالزمــة للتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ بفعاليــة
واالســتمرار فــي غــرس ثقافــة إدارة المخاطــر المؤسســية واســتمرارية األعمــال فــي جميــع أنحــاء المؤسســة ،فضـاً عــن مواصلــة
تعزيــز عمليــة إدارة المخاطــر وفــق سياســات جديــدة تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة.
تعزيــز عالمــة الومنيــوم قطــر التجاريــة والعمــل علــى تحقيــق رؤيتهــا فــي أن تصبــح منتجــاً
اســتراتيجياً لمنتجــات األلومنيــوم علــى مســتوى العالــم
تهــدف الومنيــوم قطــر إلــى تلبيــة توقعــات عمالئهــا مــن خــال التميــز فــي التســليم فــي الوقــت المحــدد ،واالمتثــال لمعاييــر الجــودة
وخدمــة العمــاء .وفــي هــذا الصــدد ،تتوخــى الومنيــوم قطــر عــدة طــرق لتعزيــز العالقــات الطيبــة مــع العمــاء ،ويشــمل ذلــك
( )1تبــادل الزيــارات؛( )2التمثيــل البــارز فــي فعاليــات الســوق بالتعــاون مــع نورســك هيــدرو (علــى ســبيل المثــال ،فــي النــدوات
والمعــارض التجاريــة ،ومــا إلــى ذلــك) للوصــول إلــى العمــاء الحالييــن والجــدد؛ ( )3رعايــة الفعاليــات المحليــة والدوليــة (علــى
ســبيل المثــال ،المؤتمــرات والرياضــة والفعاليــات الوطنيــة ،ومــا إلــى ذلــك)؛ ( )4زيــادة الوعــي بالعالمــة التجاريــة مــن خــال
الحمــات اإلعالنيــة الفعالــة التــي يتــم تنفيذهــا مــن وقــت آلخــر مــع القنــوات اإلعالميــة المناســبة.
دعم تطوير ونمو قطاع معالجة األلومنيوم وتسويقه على الصعيد المحلي
تعــد الومنيــوم قطــر بمثابــة حجــر الزاويــة لتطويــر صناعــة األلومنيــوم فــي قطــر ،وتهــدف إلــى تقديــم الدعــم االســتباقي لتنميــة قطــاع
المعالجــة والتســويق .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،تخطــط الومنيــوم قطــر للقيــام بمــا يمكنهــا مــن أنشــطة لزيــادة الوعــي المحلــي بصناعــة
األلمنيــوم ،ممــا يعكــس التــزام الومنيــوم قطــر بتنويــع اقتصــاد قطــر إلــى جانــب تنســيق أنشــطة المعالجــة والتســويق الداعمــة.
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تعزيز الطاقة اإلنتاجية ومستوى الربحية
تعتــزم شــركة الومنيــوم قطــر تقديــم المســاعدة واقتــراح الخطــط ،حيثمــا أمكــن ،لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة مــن خــال إدخــال
تحســينات علــى المرافــق الحاليــة أو توفيــر مــواد خــام إضافيــة لإلنتــاج .وســوف تستكشــف شــركة الومنيــوم قطــر الفــرص المجديــة
لزيــادة اإلنتــاج وتعزيــز الكفــاءة وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج ،بمــا فــي ذلــك ،حيثمــا أمكــن ،إدخــال تغييــرات علــى تركيبــة عمليــات
اإلنتاج القائمة.

المشروعات الرأسمالية الجارية
تتضمــن المشــروعات الرأســمالية الجاريــة مشــروع ســبائك  PTوالمحــوِّ ل المقــوِّ م التذبذبــي .ويتيــح مشــروع ســبائك  PTلشــركة
الومنيــوم قطــر إمكانيــة االشــتراك فــي إنشــاء فــرن إضافــي إلنتــاج الســبائك المتخصصــة .وقــد بــدأ هــذا المشــروع فــي الربــع األول
مــن عــام  2017وعلــى مــدار  18شــهراً وتبلــغ التكلفــة اإلجماليــة  8مالييــن دوالر أمريكــي ،تــم بــدء تشــغيله واختبــاره والموافقــة
عليــه ،ومــن المتوقــع اســتالم المســتندات النهائيــة بحلــول نهايــة نوفمبــر  2018لالنتهــاء منــه .ومــن المتوقــع أن يزيــد المشــروع
مــن إنتــاج القيمــة المضافــة ويكــون لــه تأثيــر إيجابــي علــى إيــرادات ألومنيــوم قطــر بعــد بــدء اإلنتــاج.
ويعــد مشــروع المحــوِّ ل المقــوِّ م التذبذبــي مشــروعا ً لتقليــل المخاطــر ،ويكمــن الهــدف منــه فــي توفيــر مزيــد مــن األمــان مــن خــال
توفيــر المزيــد مــن إمــدادات الطاقــة فــي منطقــة االختــزال .وقــد بــدأ المشــروع فــي عــام  ،2017ويتوقــع اكتمالــه بحلــول منتصــف
عــام .2020

برنامج تحسين شركة الومنيوم قطر
بــدأ “برنامــج تحســين شــركة الومنيــوم قطــر” فــي عــام  2013ويهــدف البرنامــج إلــى التحســين المســتمر لمعايير العمل وممارســاته
بحيــث تكــون أكثــر فاعليــة ،مــع الحفــاظ فــي الوقــت ذاتــه علــى الســامة والجــودة .وفــي عــام  ،2013نفــذت اإلدارات فــي شــركة
الومنيــوم قطــر بشــكل جماعــي أكثــر مــن  140مبــادرة جديــدة أثمــر عنهــا برنامــج تحســين شــركة الومنيــوم قطــر.
كمــا يهــدف “برنامــج تحســين الومنيــوم قطــر” إلــى تحســين التكلفــة النقديــة لشــركة الومنيــوم قطــر بمقــدار  150دوالراً أمريكيـا ً
للطــن المتــري فــي غضــون  5ســنوات ،وجديــر بالذكــر أن الومنيــوم قطــر قــد حققــت نتائجهــا قبــل عــام مــن الموعــد المحــدد .وفــي
مطلــع عــام  ،2017بــدأت الومنيــوم قطــر فــي تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج التحســين بهــدف زيــادة تقليــل تكلفتهــا النقديــة
بمقــدار  120دوالراً أمريكيـا ً للطــن المتــري بحلــول عــام .2021

التوسعة
توفر اتفاقية المشروع المشترك خياراً لتوسعة المشروع ،وكما في تاريخ هذه النشرة ،ال توجد خطط محددة للتوسعة.
نقاط القوة التنافسية
تــرى شــركة الومنيــوم قطــر أن أعمالهــا تتميــز بنقــاط القــوة التنافســية التاليــة ،وأن هــذه النقــاط ستســاعد شــركة الومنيــوم قطــر فــي
تنفيــذ إســتراتيجياتها بنجــاح:

توفير امداد المواد الخام
نجحــت شــركة الومنيــوم قطــر فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن الغــاز علــى مــدار  25عامـاً ،مــن خــال اتفاقيــة توريــد الوقــود المبرمــة
مــع قطــر للبتــرول والتــي بــدأت اعتبــاراً مــن  23أغســطس  2007مــع وجــود شــرط يقضــي بتمديدهــا لمــدة  15عامـاً.
كمــا تســتفيد شــركة الومنيــوم قطــر مــن اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة هيــدرو ألومنيــوم لتوفيــر إمــدادات طويلــة
األجــل مــن األلومينــا .يتوفــر لــدى الومنيــوم قطــر عقــد توريــد آخــر لأللومينــا مــع شــركة جلينكــور يســري حتــى عــام .2019
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة تقديــم العطــاءات الســتبدال عقــد توريــد األلومينــا الــذي ينتهــي بنهايــة  2019ال تــزال جاريــة.
وقــد تــم بالفعــل تأميــن مــا يزيــد قليـاً علــى أربعيــن بالمائــة ( )40%مــن إجمالــي كميــة األلومينــا المطلوبــة .ويعمــل فريــق المــواد
الخــام لــدى شــركة الومنيــوم قطــر علــى الحفــاظ علــى التــوازن .وعــاوة علــى ذلــك ،يتوفــر لــدى شــركة الومنيــوم قطــر اتفاقيــات
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بيــع وشــراء للفحــم البترولــي المكلــس تــم إبرامهــا مــع شــركة ريــن ســي آي كاربــون (فــي آي زيــد إيــه جــي) المحــدودة” وشــركة
صناعــات الفحــم البترولــي كيــه إس ســي ،وفيمــا يتعلــق بالقــار الســائل ،فهنــاك اتفاقيتــا توريــد رئيســيتان طويلتــا األجــل مبرمتــان
مــع شــركة “جيــه إف إي كيمــكال” و“شــركة أو ســي آي كمبانــي ليميتيــد” .باإلضافــة إلــى اتفاقيــة أخــرى مــع شــركة “كوبيــرس”
مــن المفتــرض أن تنتهــي هــذا العــام.

أعمال مربحة ذات قدرة كبيرة على توفير النقد
إن الجمــع بيــن تأميــن امــداد المــواد الخــام والطاقــة بأســعار تنافســية وبيــن عمليــات تتســم بالفعاليــة والتكامــل قــد منــح شــركة
الومنيــوم قطــر ميــزة تنافســية .وبفضــل ســجالتها التشــغيلية الحافلــة بالنجــاح ،فــإن شــركة الومنيــوم قطــر تتمتــع بقــدرات كبيــرة على
توفيــر النقــد ،األمــر الــذي قــد يــؤدي بــدوره إلــى تمكينهــا مــن دفــع أربــاح كبيــرة.

أوجه التآزر التشغيلية ووفورات الحجم
تســتفيد شــركة الومنيــوم قطــر مــن البنيــة التحتيــة الحديثــة فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة .إن تكامــل البنيــة التحتيــة فــي مدينــة
مســيعيد الصناعيــة وإمكانيــة اســتغالل مرافــق الومنيــوم قطــر لهــا يســهم فــي زيــادة فعاليــة اإلنتــاج وتقليــل التكاليــف اللوجســتية
وفاقــد اإلنتــاج فــي سلســلة اإلنتــاج .كمــا أن موقــع مدينــة مســيعيد يتيــح لهــا االســتفادة مــن مرافــق المينــاء المتميــزة ،ممــا يســاعدها
فــي التوزيــع الســريع والموثــوق لمنتجاتهــا فــي األســواق.

الموقع اإلستراتيجي بالقرب من األسواق الرئيسية
يُعــد األلومنيــوم ثانــي أكثــر المعــادن اســتخداما ً فــي االقتصــاد العالمــي بعــد الصلــب مــن حيــث القيمــة والكميــة .وقــد ازدادت
اســتخداماته خــال نصــف القــرن الماضــي بــدءاً مــن االســتخدامات المتخصصــة فــي صناعــة الطيــران وحتــى مجموعــة كبيــرة
مــن االســتخدامات اإلنشــائية والصناعيــة .وتســتحوذ ثالثــة قطاعــات لالســتخدام النهائــي علــى حوالــي  60%مــن إجمالــي الطلــب
العالمــي وهــي قطاعــات اإلنشــاءات والنقــل والتغليــف .وتعتقــد إدارة شــركة الومنيــوم قطــر أن مســتوى الطلــب علــى األلومنيــوم
مــن المحتمــل أن يشــهد نمــواً مدفوعـا ً بمجموعــة عوامــل غيــر دوريــة منهــا االســتثمارات واســعة النطــاق فــي الصناعــات التحويليــة
وارتفــاع مســتويات الدخــل للفــرد والنمــو الســكاني .وعــاوة علــى ذلــك ،فــإن الموقــع اإلســتراتيجي لمرافــق اإلنتــاج الخاصــة
بشــركة الومنيــوم قطــر فــي قطــر يُم ِّكنهــا مــن تصديــر منتجاتهــا بســهولة نســبية مقارنــة ببعــض منافســيها العالمييــن اآلخريــن .ويُعــد
الموقــع اإلســتراتيجي لمرافــق اإلنتــاج التابعــة لشــركة الومنيــوم قطــر بمثابــة ميــزة تنافســية رئيســية لهــا علــى المنتجيــن العالمييــن
اآلخريــن الموجوديــن الذيــن يقعــون بعيــداً عــن األســواق الرئيســية فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا وآســيا.

الدعم القوي من قبل حملة األسهم
تســتفيد شــركة الومنيــوم قطــر مــن وجــود حملــة أســهم فيهــا لديهــم معرفــة وخبــرة واســعة فــي صناعــة األلومنيــوم يقدمــون لهــا
تقنيــات مثبتــة وخبــرة تشــغيلية كبيــرة .وتحظــى نورســك هيــدرو بخبــرة تربــو علــى  50عامـا ً فــي مجــال عمليــات األلومنيــوم فــي
جميــع أنحــاء العالــم .وقــد أبــدت قطــر للبتــرول دعمهــا القــوي لشــركة الومنيــوم قطــر بمــا يمكنهــا مــن المنافســة علــى المســتوى
الدولــي .إن الدعــم المقــدم مــن حملــة األســهم والتكنولوجيــات الفعالــة قــد أســهما فــي أن تصبــح الومنيــوم قطــر ضمــن المنتجيــن
األقــل تكلفــة الذيــن يــوردون المنتجــات إلــى األســواق المســتهدفة.

قطاع الصناعة العالمي القوي ومجموعة المنتجات
تمتلــك شــركة الومنيــوم قطــر قاعــدة عمــاء تمثــل ســوقا ً عالميــة متنوعــة تضــم قطاعــات التصنيــع والمســتهلكين .وتعتبــر األســواق
األمريكيــة واآلســيوية فــي الوقــت الحالــي مســتهلكا ً رئيســيا ً والمحــرك الرئيســي للطلــب علــى األلومنيــوم والمدفــوع بالتوســع الســريع
األخيــر فــي قطاعــات الصناعــة والتصنيــع فــي المنطقــة.
اإلدارة
جميــع التفاصيــل الخاصــة بأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وشــركة الومنيــوم قطــر مبينــة فــي القســم المقــدم تحــت عنــوان “اإلدارة
والحوكمــة”.
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المنافسة
ُتعــد صناعــة األلومنيــوم العالميــة إحــدى الصناعــات المحكمــة نســبيا ً والتــي تتســم بقــدر كبيــر مــن التنافســية ،بحيــث تضــم مجموعــة
واســعة مــن المنتجيــن الجيديــن الذيــن يســعون إلــى تحقيــق وفــورات الحجــم مــن خــال توســيع النطــاق الجغرافــي لجهودهــم المعنيــة
بالمبيعــات إلــى أقصــى حــد ممكــن .وتشــمل المعوقــات الرئيســية التــي تواجــه الدخــول فــي صناعــة األلومنيــوم متطلبــات النفقــات
الرأســمالية الكبيــرة والوقــت المطلــوب لبنــاء مصاهــر األلومنيــوم والحاجــة إلــى تأميــن الوصــول إلــى إمــدادات الطاقــة بأســعار
تنافســية والتكنولوجيــا والمــواد الخــام.
وقــد أصبــح الشــرق األوســط مركــزاً رئيســيا ً إلنتــاج األلومنيــوم ،ويرجــع ذلــك بشــكل أساســي إلــى موثوقيــة مصــادر الطاقــة
الرئيســية وســهولة الوصــول إليهــا ،كمــا أن المنطقــة فــي وضــع مــوا ٍ
ت مــن حيــث اســتقرار إمــدادات الوقــود وقربهــا الجغرافــي مــن
أســواق التصديــر الكبيــرة .ويتمثــل المنافســون الرئيســيون لشــركة الومنيــوم قطــر فــي غيرهــا مــن المنتجيــن الدولييــن الرئيســيين
لأللومنيــوم ،خاصــة مــن أولئــك الذيــن يزاولــون أنشــطتهم داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو انطالق ـا ً منهــا.
يتضمــن المنافســون الدوليــون شــركة ألكــوا فــي ســوق الواليــات المتحــدة بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى  2.3مليــون طــن فــي الســنة
وشــركة روســال بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى  3.2مليــون طــن فــي الســنة ومجموعــة ريــو تينتــو بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى 3.3
مليــون طــن فــي الســنة ،ومجموعــة هونغتشــياو بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى  6.5مليــون طــن فــي الســنة وشــركة اإلمــارات العالميــة
لأللومنيــوم بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى  2.6مليــون طــن فــي الســنة.
وفقـا ً للمجلــس الخليجــي لأللومنيــوم ،يتضمــن المنافســون فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى كل مــن شــركة دوبــال فــي
دبــي بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى مليــون طــن فــي الســنة وشــركة اإلمــارات لأللومنيــوم فــي أبوظبــي بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ حوالــي 1.3
مليــون طــن فــي الســنة (تعمــل كل مــن شــركة دوبــال وشــركة اإلمــارات لأللومنيــوم معـا ً تحــت مســمى شــركة اإلمــارات العالميــة
لأللومنيــوم) ،وشــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب .بقــدرة إنتاجيــة تزيــد علــى  860,000طــن فــي الســنة وشــركة صحــار ألمنيــوم
فــي عمــان بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ حوالــي  375,000طــن فــي الســنة ،وشــركة معــادن فــي المملكــة العربيــة الســعودية بقــدرة إنتاجيــة
تبلــغ  720,000طــن فــي الســنة .وقــد تشــتد المنافســة علــى عمــاء الشــرق األوســط بســبب زيــادة اإلنتــاج المخطــط لــه للمصاهــر
المنشــأة حديثـا ً فــي المنطقــة والتــي تتضمــن شــركة اإلمــارات لأللمنيــوم وشــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب.
المنتجات
باعتبارهــا إحــدى أكبــر الشــركات المنتجــة لأللومنيــوم فــي العالــم ،تقــدم الومنيــوم قطــر مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات التــي
تلبــي االحتياجــات المتغيــرة لعمالئهــا مــع التركيــز بشــكل متزايــد علــى المنتجــات ذات القيمــة المضافــة األعلــى .وقــد مكنهــا حجــم
عملياتهــا مــن تنويــع مجموعــة منتجاتهــا علــى مــر األعــوام .وتشــكل المنتجــات الثالثــة التاليــة فــي الوقــت الحالــي الجــزء األكبــر
مــن مبيعــات الشــركة ،وهــي مرتبــة مــن المنتــج األعلــى ســعراً إلــى األقــل ســعراً:

الكتل المشكلة بالبثق
تســتخدم هــذه الكتــل غالبــا ً فــي تصنيــع المكونــات فــي المبانــي الســكنية والتجاريــة ،مثــل النوافــذ وإطــارات األبــواب وكبائــن
االســتحمام ووحــدات تشــتيت الحــرارة ألجهــزة الكمبيوتــر وزخــارف الديكــور .والكتــل المشــكلة بالبثــق هــي عبــارة عــن كتــل
أســطوانية مصنوعــة مــن األلومنيــوم المصبــوب الــذي يتــم إنتاجــه عــن طريــق الصــب المباشــر الرأســي ،ويبلــغ إجمالــي القــدرة
اإلنتاجيــة منــه فــي شــركة الومنيــوم قطــر حاليـا ً حوالــي  350,000طــن فــي الســنة ،وبذلــك فإنهــا تعتبــر المنتــج ذو القيمــة المضافــة
األعلــى لــدى الومنيــوم قطــر ،إذ تمثــل مــا ال يقــل عــن نصــف إجمالــي إنتــاج الومنيــوم قطــر مــن حيــث الحجــم منــذ عــام .2015
ويتــم صــب الكتــل المشــكلة بالبثــق فــي آلــة صــب بالتبريــد المباشــر الرأســي تتكــون مــن قوالــب صــب مبــردة بالمــاء ومناســبة لصــب
الســبائك المشــكلة بالبثــق بطــول يصــل إلــى  7.3متــر .وأثنــاء صــب المعــدن ،يتــم خفــض طاولــة الصــب ببــطء وتصلــب الســبائك
عــن طريــق الــرش المتواصــل المباشــر لمــاء التبريــد .وبعــد الصــب ،تخضــع الكتــل المشــكلة بالبثــق للمعالجــة فــي أفــران المجانســة
التــي تعمــل بالغــاز وتقطــع حســب الطــول المطلــوب وتــوزن وتنقــل إلــى منطقــة التخزيــن.
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السبائك الخليطة األولية
يدخــل هــذا المنتــج فــي عــدد مــن االســتخدامات ،منهــا صناعــة الســيارات لتصنيــع منتجــات مثــل عجــات الســيارات وصــرر
عجــات الشــاحنات وفوهــات مضخــات الغــاز .تتميــز الســبائك الخليطــة األوليــة التــي تنتجهــا شــركة الومنيــوم قطــر بالجــودة العاليــة
وباحتوائهــا علــى كميــة محــدودة مــن الحديــد .وقــد حصــل إنتــاج الســبائك الخليطــة علــى شــهادة  .ISO/TS 16949وتبلــغ القــدرة
اإلنتاجيــة لشــركة الومنيــوم قطــر مــن الســبائك حوالــي  275,000طــن ســنويا ً حيــث يمثــل هــذا المنتــج أكثــر مــن  40%مــن
إجمالــي إنتاجهــا مــن حيــث الحجــم منــذ عــام .2015
وتتكــون آلــة صــب الســبائك مــن سلســلة متحركــة باســتمرار مــن القوالــب إلنتــاج ســبائك األلومنيــوم .ويتــم تبريــد المعــدن المنصهــر
خــال مــرور سلســلة القوالــب فــي غرفــة التبريــد بالميــاه .وعندمــا تصبــح صلبــة ،يتــم إخراجهــا مــن القوالــب وتدخــل فــي غرفــة
الــرش بالميــاه لتبريدهــا مــرة أخــرى ،ثــم تجمــع الســبائك أوتوماتيكيـا ً فــي مجموعــات ويتــم وزنهــا وتغلــف لتصبــح جاهــزة للتخزيــن
والشحن.

السبائك القياسية
شــكل معيــاري مــن منتجــات األلومنيــوم ،يبلــغ إجمالــي القــدرة اإلنتاجيــة لشــركة الومنيــوم قطــر منــه حاليـا ً حوالــي  325,000طــن
فــي الســنة ،حيــث مثــل هــذا المنتــج مــا نســبته  2%مــن إجمالــي إنتــاج الشــركة مــن حيــث الحجــم فــي  2015و 5%فــي 2016
و 6%فــي  2017و 3%مــن إنتاجهــا فــي النصــف األول مــن عــام  .2018وتبــاع الســبائك القياســية للمســتخدمين النهائييــن الذيــن
يحتاجــون المعــدن إلعــادة صهــره فــي األفــران الخاصــة بهــم .وفــي الوقــت الحالــي ،تبيــع شــركة الومنيــوم قطــر نموذج ـا ً قياســيا ً
للســبائك وزن الواحــدة منهــا  23كجــم.
يتــم تشــكيل الســبائك القياســية التــي يمثــل األلومنيــوم فيهــا  99.7%مــن األلومنيــوم المصهــور فــي النمــوذج القياســي ،وتمــرر
قوالــب الســبائك فــي العــادة علــى حــزام أو سلســلة متحركــة وت ُتــرك الســبائك حتــى تتصلــب عــن طريــق التبريــد بالهــواء الطلــق،
وغالب ـا ً مــا يتــم رش الميــاه علــى القوالــب أثنــاء تحــرك السلســلة بصــورة دائريــة.
مرافق اإلنتاج
تتضمــن مرافــق اإلنتــاج مصنــع األلومنيــوم الــذي تبلــغ قدرتــه االســمية حســب التصميــم  585,000طــن فــي الســنة ،إال أنــه ينتــج
حاليـا ً أكثــر مــن  650,000طــن فــي الســنة .وتتكــون المرافــق التشــغيلية مــن اآلتــي:
	• مصنع اختزال؛
	• مصنع الكربون ،بما في ذلك محطة صيانة األنود؛
	• المسبك؛
	• محطات الطاقة.
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تــم التطــرق بالتفصيــل الســتخدام هــذه المرافــق فــي القســم المعنــون “عمليــة اإلنتــاج” الــوارد أدنــاه .وتتكامــل المرافــق التشــغيلية
مــع مرافــق البنيــة التحتيــة التاليــة:
	• منطقــة مينــاء بهــا مرســى مخصــص الســتيراد المــواد الخــام وصوامــع التخزيــن ومرافــق النقــل ذات الصلــة (المرســى )8
ومرســى مشــترك آخــر لتصديــر المنتجــات ومناولــة الشــحنات العامــة (المرســى )7؛ و
	• الخدمــات العامــة والمســاعدة ،والتــي تضــم توزيــع الغــاز وأنظمــة ميــاه التبريــد والهــواء المضغــوط والمســتودعات
ومنشآت التخزين.

عملية اإلنتاج
مصنع االختزال
يتــم إنتــاج األلومنيــوم عــن طريــق عمليــة هول-هيــرو للتحليــل الكهربائــي باســتخدام تقنيــة  HAL275التــي تعمــل بـــ  300كيلــو
أمبيــر .وتتــم هــذه العمليــة فــي حاويــات فوالذيــة كبيــرة تســمى األوعيــة أو الخاليــا .ويقــع مصنــع االختــزال فــي مبنييــن مرتفعيــن
(يبلــغ طولهمــا حوالــي  1,150متــر) ويعرفــان باســم وحــدات األوعيــة ،حيــث يقعــان بجــوار بعضهمــا وعلــى التــوازي .وتحتــوي
كل وحــدة أوعيــة علــى خــط اختــزال واحــد مكــون مــن صفيــن مــن أوعيــة االختــزال تحتــوي علــى إجمالــي  352وعــا ًء فــي كل
وحــدة.
ويتكــون كل وعــاء مــن غــاف معدنــي مبطــن بطــوب حــراري وألــوح الكربــون التــي تعمــل ككاثــود .يتــم تجهيــز الوعــاء ببنيــة
فوقيــة تدعــم األنــودات الكربونيــة وتخــزن وتصــب أكســيد األلومينــا فــي األوعيــة.
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التيار الكهربائي

األلومينا

األلومينا

تفريغ المواد الخام

المقوم
ّ

خطوط األوعية

خلية االختزال

محطة الكربون
ُتســتخدم األنــودات الكربونيــة فــي عمليــة االختــزال اإللكتروليتــى ألكســيد األلومنيــوم إلــى األلومنيــوم فــي خطــوط األوعيــة .وخــال
هــذه العمليــة ،يتــم اســتهالك األنــودات حيــث يبلــغ صافــي اســتهالك األنــودات حوالــي  0.4طــن لــكل طــن مــن األلومنيــوم المنتــج.
وال يســتهلك الجــزء العلــوي مــن األنــود (األطــراف المتبقيــة) (تتــم إعــادة تدويرهــا فــي عمليــة المعالجــة) ،ومــن ثــم يصبــح إجمالــي
اإلنتــاج األنــودات حوالــي  0.5طــن لــكل طــن مــن األلومنيــوم.
ويتكون مصنع الكربون من قسمين رئيسيين :محطة العجن إلنتاج “األنودات الخضراء” ومحطة معالجة األنودات بالفرن.
باإلضافــة إلــى خطــوط اإلنتــاج الرئيســية ،تضــم منطقــة مصنــع الكربــون عــدداً مــن المبانــي الملحقــة ومرافــق التخزيــن تشــمل
مــا يلــي :غرفــة تحكــم ومكاتــب وورش صيانــة ومخــزن قطــع الغيــار ومحطــة تنظيــف ومخــزن األنــودات الخضــراء واألنــودات
المعالجــة بالفــرن وصهاريــج تخزيــن القــار وصوامــع تخزيــن الفحــم البترولــي المكلــس واألطــراف المتبقيــة مــن األنــودات وصومعة
للخــردة الخضــراء إلعــادة تدويرهــا.
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اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ اﻟﻤﻜﻠﺲ

اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ
اﻟﻤﻜﻠﺲ

ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺨﻠﻂ

اﻟﻘﺎر اﻟﺴﺎﺋﻞ

أﻋﻘﺎب اﻷﻧﻮدات

اﻟﻮزن

اﻟﻄﺤﻦ

اﻟﺨﻠﻂ

اﻟﻌﺰل

اﻷﻧﻮدات

مصنع خدمة األنودات
يلبــي مصنــع خدمــة األنــودات الــذي يتكــون مــن محطــة تنظيــف األحــواض ومحطــة قضبنــة األنــودات طلــب مصنــع االختــزال مــن
األنــودات المقضبنــة واإللكتروليت المســحوق.
ولمصنع خدمة األنودات وظيفتان رئيسيتان:
• تبريد األنودات المستنفذة واألحواض  /ومناولة اإللكتروليت؛
• قضبنة األنودات.
ويفصــل بيــن محطــة خدمــة األنــودات ومصنــع االختــزال محطــة تنظيــف األحــواض ،وهــي إحــدى مرافــق التشــغيل الرئيســية وتقــع
بالقــرب مــن خطــوط اإلنتــاج .وتتكــون مــن مبنييــن يســتقبالن األنــودات المســتنفذة مــع غطــاء األحــواض ومــواد األحــواض مــن
وحــدات األوعيــة والحــوض مــن عمليــة إعــادة تبطيــن األوعيــة.
ويتــم تنظيــف األطــراف المتبقيــة مــن األنــودات إلزالــة مــواد األحــواض ،وترســل بعــد ذلــك إلــى مصنــع القضبنــة .ويتــم ســحق
مــواد األحــواض المســتردة مــن األنــودات المســتنفذة ومصنــع االختــزال وفحصهــا وتخزينهــا فــي صومعــة قبــل إعادتهــا كمــواد
تغطيــة عازلــة لألنــودات فــي خطــوط اإلنتــاج.
ويفصــل بيــن محطــة صيانــة األنــودات ومصنــع الكربــون مصنــع القضبنــة ،وهــو أحــد مرافــق التشــغيل الرئيســية ويتألــف مــن
مبنــى واحــد .وتتــم إزالــة األطــراف المتبقيــة واألعــواد الحديديــة مــن الحمــاالت فــي محطــة القضبنــة ،وتنظــف الحمالــة (القضيــب)
قبــل إعــادة اســتخدامها فــي محطــة القضبنــة ،ويعــاد تدويــر األطــراف المتبقيــة .ويتــم نقــل األطــراف الكربونيــة المتبقيــة النظيفــة
إلــى وحــدة التكســير فــي مصنــع الكربــون إلعــادة اســتخدامها فــي محطــة العجــن .ويتــم “قضبنــة” الحمــاالت المنظفــة والجديــدة
باألنــودات المعالجــة بالفــرن حديثـا ً مــن مصنــع الكربــون .وتجمــع كل األنــودات المقضبنــة حديثـا ً (ومنصــات اإللكتروليــت الفارغة)
مــن محطــة خدمــة األنــودات الســتخدامها فــي مصنــع االختــزال.

المسبك
يحول المسبك األلومنيوم المصهور من خطوط اإلنتاج إلى تشكيلة من المنتجات.
وتتــم إزالــة األلومنيــوم الســائل مــن األوعيــة عــن طريــق مركبــات التفريــغ وينقــل إلــى المســبك .وتجــري معالجــة األلومنيــوم
المصهــور قبــل الصــب مــن خطــوط اإلنتــاج فــي محطــات التدفــق إلزالــة الشــوائب.
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ويتــم الصــب فــي خطــوط الصــب التــي تتكــون مــن أفــران الصــب وآالت الصــب .ويوضــع األلومنيــوم البــارد ومــواد الســبائك
فــي أفــران الصــب ويتــم تســخينها بصــورة مســبقة (فــي مواقــد تعمــل بالغــاز) لضمــان إزالــة الرطوبــة .وتعبــأ األفــران باأللومنيــوم
المصهــور مــن منطقــة التدفــق ،ويتــم صقــل ســطح المعــدن إلزالــة أي كــدارة أخــرى .وبعــد التخلــص مــن الكــدارة ،يتــم صــب
المنتــج المعدنــي المصهــور فــي قوالــب ويخــرج فــي شــكل المنتــج النهائــي علــى النحــو المبيــن أعــاه فــي قســم “المنتجــات”:

اﻟﺸﺤﻦ

اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ

اﻟﺼﺐ

اﻟﻤﺠﺎﻧﺴﺔ

اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻤﺴﺒﻚ

امداد المواد الخام
توضــح األقســام الــواردة تحــت عنــوان “ توريــد امــداد المــواد الخــام” و“ معامــات األطــراف أصحــاب العالقــة” تفاصيــل اتفاقيــات
البيــع والشــراء الرئيســية علــى المــدى الطويــل والقصيــر فيمــا يتعلــق بإمــداد المــواد الخــام المســتخدم فــي المشــروع.

الغاز الطبيعي
المصــدر الرئيســي للطاقــة الالزمــة لعمليــات شــركة الومنيــوم قطــر هــو الكهربــاء التــي تولدهــا محطــة الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز
الطبيعــي .وتلبــي شــركة الومنيــوم قطــر جميــع احتياجاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي مــن خــال عقــد توريــد غــاز طويــل األجــل مــع
قطــر للبتــرول.

األلومينا
األلومينــا  -المــادة الخــام الرئيســية المطلوبــة فــي عمليــة إنتــاج األلومنيــوم – هــي مــادة بيضــاء حبيبيــة ُتســمى بتعبيــر أدق أكســيد
األلومنيــوم .ويتــم إنتــاج هــذه المــادة مــن خامــات البوكســيت (ســيليكات الحديــد والكبريــت) وتســتخرج مــن المناجــم فــي مواقــع
مختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم .وتســتخدم الشــركة عمليــة هول-هيــرو للتحليــل الكهربائــي فــي إنتاجهــا لأللومنيــوم األولــي
باســتخدام تقنيــة  HAL275التــي ُتســتخدم لفصــل األلومينــا مــن خــال االختــزال اإللكتروليتــي إلــى األجــزاء المكونــة لمعــدن
األلومنيــوم وغــاز األكســجين.

فحم الكوك المكلس والقار السائل
يُســتخدم ك ٍّل مــن الفحــم المكلــس والقــار الســائل إلنتــاج األنــودات التــي تســتخدمها شــركة الومنيــوم قطــر فــي عمليــة صهــر
األلومنيــوم .والقــار هــو مشــتق مــن قطــران الفحــم ،ويُعــد أحــد المكونــات األساســية فــي األنــودات التــي تنتجهــا شــركة الومنيــوم
قطــر وتســتخدمها فــي مصهــر األلومنيــوم الخــاص بهــا.
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فلوريد األلومنيوم
يعمــل فلوريــد األلومنيــوم كمذيــب فــي صناعــة صهــر األلومنيــوم ،وعلــى الرغــم مــن أنــه يمثــل نســبة ضئيلــة مــن المدخــات فــي
عمليــة الصهــر بشــركة الومنيــوم قطــر ،إال أنــه مهــم جــداً إلدارة مســتويات فعالــة مــن اســتهالك الكهربــاء .وهــو عبــارة عــن مــادة
كيميائيــة ُتســتخدم فــي صهــر األلومنيــوم ،كإلكتروليــت لتحويــل أكســيد األلومنيــوم إلــى معــدن األلومنيــوم فــي عمليــة التصنيــع
هول-هيرولــت.
السبائك
يتــم خلــط الســبائك فــي المســبك بمعــدن ســائل يتــم إنتاجــه فــي مصنــع االختــزال .وتعطــي الســبائك المضافــة الخصائــص الفيزيائيــة
والكيميائيــة المطلوبــة للمنتجــات الجاهــزة التــي يســعى إليهــا العمــاء .وتعــد الصيــن هــي المنتــج الرئيســي للعديــد مــن مــواد صناعــة
الســبائك ،ال ســيما ً الســيليكون والمغنيســيوم .ويمكــن ألي تشــريع أو تغييــر فــي القانــون (علــى ســبيل المثــال قيــود التصديــر /
االســتيراد) أن يؤثــر علــى بقيــة إمــدادات العالــم .وبــدالً مــن ذلــك ،قــد ترتفــع أســعار الســيليكون إذا زاد اســتخدام الســيليكون فــي
الصناعــات األخــرى ،كمــا هــو الحــال فــي القطــاع الكيميائــي (الطاقــة الشمســية) .وأســعار مــواد الســبائك األخــرى متيســرة ،بيــد أن
األســعار تعتمــد علــى أســعار المعــادن التــي ًتن َتــج منهــا.
المسائل المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة
تتمثــل رؤيــة الومنيــوم قطــر فــي أن تكــون منتجـا ً عالميـا ً لمنتجــات ألومنيــوم عاليــة الجــودة ،ولديهــا التــزام ثابــت بجوانــب الصحــة
والســامة .وتدعــم سياســتها المتبنــاة فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة التزام ـا ً قوي ـا ً بالحفــاظ علــى العناصــر األساســية فــي
أعمالهــا .وتقــدر شــركة الومنيــوم قطــر مــدى أهميــة العمليــات اآلمنــة التــي تحــد مــن فتــرات توقــف العمــل وبمــا يحقــق المزيــد مــن
اإلنتاجيــة والموثوقيــة ،األمــر الــذي يســهم بــدوره فــي تعزيــز األداء المالــي.
وتبــذل الشــركة جهــوداً حثيثــة لتحقيــق التميــز فــي جوانــب الصحــة والســامة والبيئــة مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي والفهــم
واألداء بصفــة مســتمرة ،فيمــا تعمــل أيضـا ً علــى تلبيــة أعلــى المعاييــر الدوليــة لضمــان الســامة بــكل معانيهــا لموظفيهــا والمقاوليــن
وأصحــاب المصلحــة .وتمتلــك شــركة الومنيــوم قطــر مركــز للطــوارئ مــزوداً بأحدث التجهيــزات العالميــة ،حيث تتوافر اإلســعافات
األوليــة المتقدمــة وفــرق وخدمــات اإلنقــاذ مــن الحريــق والتعامــل مــع المــواد الخطــرة ،شــأنها فــي ذلــك شــأن العديــد مــن المنشــآت
الصناعيــة الكبيــرة.
وفيمــا يلــي جــدول يبيــن عــدد اإلصابــات المقيــدة ومعــدل اإلصابــات المســجلة ،وهــو أحــد مؤشــرات الســامة القياســية فــي
القطاعــات الصناعيــة علــى مــدار الفتــرات المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016 ،2015و ،2017اســتناداً إلــى معاييــر وزارة العمــل
األمريكيــة واإلدارة األمريكيــة للســامة والصحــة المهنيــة:
الفترة المنتهية في 31
ديسمبر

عدد اإلصابات المسجلة

معدل اإلصابات المسجلة

2015

3

0.84

2016

4

1.23

2017

7

2.71
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يُقصــد باإلصابــات المســجلة بشــكل عــام أي إصابــة مهنيــة أو مــرض يُمنــى بــه الشــخص فــي الموقــع يتطلــب توفيــر العــاج الطبــي
بمــا يتخطــى نطــاق اإلســعافات األوليــة البســيطة .وتشــير شــركة الومنيــوم قطــر إلــى أن غالبيــة اإلصابــات المســجلة لديهــا كانــت
طفيفــة فــي طبيعتهــا وأن عــدد اإلصابــات القابلــة للتســجيل منخفــض بالمقارنــة مــع الشــركات العاملــة فــي الصناعــات المماثلــة فــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وقــد اتخــذ فريــق اإلدارة العديــد مــن الخطــوات للحــد مــن وقــوع المزيــد مــن اإلصابــات ،واعتبــاراً
مــن يونيــو  ،2018لــم تســجل إال إصابــة واحــدة.
وقــد نصــت الســلطات البيئيــة فــي قطــر علــى عــدد مــن الشــروط عنــد الموافقــة علــى تقييــم األثــر البيئــي للمشــروع ،حيــث كان
إنتــاج األلومنيــوم األولــي أحــد القطاعــات الصناعيــة الجديــدة فــي قطــر ،وكانــت معالجــة القضايــا البيئيــة للمشــروع تســتلزم إيجــاد
أرضيــة جديــدة ووضــع معاييــر جديــدة.
وقــد وضعــت شــركة الومنيــوم قطــر بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للبيئــة والمحميــات الطبيعيــة وهــي الجهــة التنظيميــة المســؤولة
عــن حمايــة البيئــة ،بتقييــم اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة فــي متنــاول الجمهــور.
وتــم تكليــف شــركة دبليــو إس إنترناشــونال ليمتــد (أتكنــز) بإجــراء تقييــم اآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة للمشــروع .وأثبــت تقييمهــا أن
معظــم اآلثــار قليلــة األهميــة ،وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي تقريرهــا بتاريــخ  4ديســمبر  .2006ويرجــع ذلــك فــي األســاس إلــى
قيــام شــركة الومنيــوم قطــر باعتمــاد التصميــم والمعرفــة والخبــرات الهائلــة المكتســبة مــن عمليــات مصهــر األلومنيــوم القائمة.تــم
تصنيــف التأثيــرات التاليــة علــى أنهــا ذات أهميــة متوســطة إلــى ثانويــة لتشــغيل المشــروع:
	• تعتبــر انبعاثــات الجســيمات ( )PM10ذات أهميــة متوســطة بســبب التركيــزات األساســية العاليــة القائمــة (العواصــف
الترابيــة) .وتقــدر مســاهمات المشــروع وحــده فــي هــذا الشــأن بأنهــا ضئيلــة.
	• التركيــزات العاليــة مــن المكونــات الجســيمية مألوفــة فــي البيئــات القاحلــة مثــل مدينــة مســيعيد الصناعيــة وشــبه الجزيــرة
القطريــة .وال يمكــن تطبيــق المزيــد مــن إجــراءات التخفيــف  /الرقابــة.
	• لــن ينبعــث األوزون مباشــرة مــن المشــروع إلــى الغــاف الجــوي ،غيــر أنــه ســيولد ســائف األوزون .وتــم تقليــل ســائف
األوزون الرئيســية المحتملــة المرتبطــة بالمشــروع إلــى أدنــى حــد ممكــن مــن خــال تطبيــق أفضــل التكنولوجيــات المتاحــة.
	• علــى الرغــم مــن أن المشــروع قــد قلــل مــن كثافــة المركبــات التــي تنطــوي علــى إمكانيــة توليــد األوزون علــى مســتوى
ســطح األرض ،تظهــر بيانــات جــودة الهــواء المحيــط الحاليــة أن معاييــر المجلــس األعلــى للبيئــة والمحميــات الطبيعيــة قــد تــم
تجاوزهــا فــي بعــض األوقــات داخــل مدينــة مســيعيد الصناعيــة.
ومع ذلك ،صُنف أي تأثير ناجم عن الزيادة المحتملة في تركيزات األوزون على أنه ذو أهمية متوسطة.
	• تتابــع شــركة الومنيــوم قطــر دراســة قطــر للبتــرول /توتــال اإلقليميــة لرصــد األوزون .وقــد تعطــي النتائــج هنــا إشــارة أفضــل
علــى كيفيــة تحســين إدارة تدابيــر رصــد األوزون علــى الوجــه األمثــل واعتمادهــا علــى النطــاق المحلــي والوطنــي واإلقليمــي.
	• تــم تخفيــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكبريــت ( )SO2بنســبة ال تقــل عــن  80%مــن خــال اســتخدام أجهــزة تنقيــة ميــاه البحــر
بفضــل تطبيــق أفضــل التكنولوجيــات المتاحــة .وقــد وصلــت تركيــزات ثانــي أكســيد الكبريــت علــى مســتوى ســطح األرض
إلــى أعلــى معدالتهــا بالقــرب مــن حــدود الموقــع.
	• وفــي هــذه المناطــق المحليــة ،ســتكون التركيــزات علــى مســتوى ســطح األرض أقــل بكثيــر مــن معيــار جــودة الهــواء علــى
مــدار الســاعة لمجلــس األعلــى للبيئــة والمحميــات الطبيعيــة والمبــادئ التوجيهيــة قصيــرة األجــل لمدينــة مســيعيد الصناعيــة،
فضـاً عــن معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدولــي علــى مــدار الســاعة .وفــي المناطــق الســكنية ،ســتكون التركيــزات
علــى مســتوى األرض أقــل بكثيــر مــن معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدولــي علــى مــدار الســاعة.
	• قــد تتســبب انبعاثــات فلوريــد الهيدروجيــن الناتجــة فــي األســاس عــن تهويــة وحــدات األوعيــة فــي حــدوث ضــرر بســيط
للنباتــات الحساســة فــي المنطقــة القريبــة مــن المصنــع .ومــع ذلــك ،فــإن معظــم المنطقــة المتأثــرة تقــع داخــل المنطقــة الصناعيــة
التــي يوجــد بهــا القليــل مــن النباتــات الطبيعيــة ،ويعتبــر هــذا التأثيــر قليــل األهميــة.
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	• نباتــات الزينــة واألشــجار الكائنــة هنــاك هــي فــي األســاس مــن أنــواع مقاومــة ،ويمكــن اســتبدال األنــواع األكثــر حساســية
بنــوع أكثــر مقاومــة للفلوريــد ،متــى تســببت االنبعاثــات فــي حــدوث أضــرار واضحــة.
	• صُنفت جميع اآلثار األخرى المحددة فيما يتعلق بالبناء والتشغيل أنها ذات أهمية ضئيلة أو ثانوية.
واالستنتاج العام الذي خلص إليه تقييم أتكنز للمشروع هو أنه قد تم تقليل التأثيرات إلى أقصى حد ممكن ،وأنه سيجري إدارتها
قدر المستطاع من الناحية العملية .لم تبلغ أي من التأثيرات المحددة درجة من الشدة تجعلها تؤثر على تنفيذ المشروع بشكل عام.
هناك ثالثة نطاقات معينة سيؤدي فيها تنفيذ المشروع إلى زيادة االنبعاثات البيئية الحساسة للغاية التي تتمخض عن عمليات
الومنيوم قطر ،علما ً بأن هذا االنبعاثات محظورة بموجب تصريح التشغيل .وتتمثل هذه النطاقات في:
	• انبعاثات فلوريد الهيدروجين والفلوريد الجزيئي في الغالف الجوي؛
	• انبعاثات أكسيد النيتروجين في الغالف الجوي من توربينات الغاز في محطة الطاقة؛
	• مياه التبريد  /وتصريف المياه المحالة عبر قناة منطقة مسيعيد الصناعية.
ومع ذلك ،فقد تم التوصل رغم االتفاقات الحاصلة إلى أن تنفيذ المشروع لن يسفر عنه تجاوز مصنع الومنيوم قطر حدود األثار
التشغيلية البيئية المقررة في تقييم األثر البيئي لعام .2006
الموظفون
يعمل لدى شركة الومنيوم قطر  1,161موظفا ً بدوام كامل اعتباراً من  30يونيو  .2018ويبين الجدول التالي إجمالي عدد
األشخاص الذين يعملون لدى كل إدارة من إدارات الشركة:

القسم

المواطنون

الوافدون

اإلجمالي

اإلدارة العليا

3

5

8

العمليات

21

973

994

دعم األعمال

51

108

159

اإلجمالي

75

1086

1161
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باإلضافة إلى الموظفين المدرجين في الجدول أعاله ،تستعين الشركة بعدد من المقاولين .وفي الوقت الحالي ،يعمل لدى الشركة
نحو  326مقاوالً.
في إطار سياسة رؤية قطر الوطنية  2030الرامية لدعم فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خالل تطوير الصناعات
المتنوعة على أساس احتياطيات الغاز الوفيرة ،تضع شركة الومنيوم قطر نصب عينيها هدفا ً يتمثل في أن تصل نسبة موظفيها من
المواطنين القطريين إلى  50%مع الحفاظ على تلك المعدالت ،مقارنة بالنسبة الحالية التي ُتقدر بنحو  ،6,46%هناك استيعاب
سنوي لتوظيف خريجي الجامعات الوطنية وخريجي المدارس الثانوية لبرنامج التحضير لوظائف الفنيين والمشغلين في المصنع.
باإلضافة إلى الخطة السنوية  Q & Dتهدف إلى توطين الوظائف الثابتة من خالل توظيف مواطنين ذوي خبرة .ومن الصعب
تحقيق هذا الهدف مع تردد المتخرجين في السفر إلى مسيعيد وبسبب الفرص األخرى من الشركات التي تحاول جميعا ً جذب
المواطنين.
وفي ضوء برامج التقطير التي تتبناها شركة الومنيوم قطر (برنامج تطوير الخريجين ،وبرنامج التطوير المهني ،وبرنامج المنح
الدراسية الوطنية ،وبرنامج التدريب الصيفي) ،تظل الشركة شريكا ً رئيسيا ً في تنفيذ برنامج الحكومة لإلصالح العمالي الذي يهدف
إلى تحسين مهارات القوى العاملة الوطنية وقدرتها التنافسية .ويبلغ المعدل السنوي الحالي لتبديل الموظفين بالشركة أقل من
.2.4%
وتضع شركة الومنيوم قطر سياسات األجور على أساس مؤهالت كل موظف وأدائه ،فضالً عن مستوى صعوبة وظيفته .وتتم
مراجعة األجور بشكل عام لكل موظف سنوياً ،ويتم تعديلها وفقا ً لتقييم األداء وظروف سوق العمل المحلية.
وقد بلغ إجمالي المكافآت ،بما في ذلك المكافآت النقدية ،التي قدمتها شركة الومنيوم قطر ألعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية
ما يقدر بحوالي  398ألف دوالر أمريكي و 5,940ألف دوالر أمريكي على التوالي للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2017
في حين ،بلغ ما تقاضاه جميع موظفيها ،بما في ذلك اإلدارة التنفيذية ،من الشركة ما يصل إلى  139,531ألف دوالر أمريكي.
وخالل الفترة نفسها ،بلغ إجمالي ما خصصته شركة الومنيوم قطر أو قامت بتجميعه لتوفير معاشات التقاعد أو االستحقاقات
المشابهة كتعويضات ترك الخدمة  ،ما يقدر بنحو  21,059ألف دوالر أمريكي.
وتحكم سياسة شؤون الموظفين عالقة شركة الومنيوم قطر بموظفيها .ولقد استثمرت الشركة موارد لخلق بيئة عمل آمنة ومحترمة
توفر فوائد مختلفة عديدة لموظفيها ،بما في ذلك توفير المنشآت االجتماعية والصحية في الموقع ،وخطط المعاشات والفعاليات
الثقافية ،واإلعانات التعليمية لألطفال وإعانات السفر ،والتأمين الطبي والتأمين على الحياة ،وحوافز الحصول على شهادة
البكالوريوس ،ومساعدات النقل والحوافز ذات الصلة بالموقع ،وإجازة األمومة ،والفعاليات الثقافية ،والوجبات المدعومة ،كما
تساعد شركة الومنيوم قطر موظفيها على التطوير الوظيفي ،وتوفر لهم المزيد من التدريب بمنحهم إجازات للدراسة  ،فضالً عن
تقديم الدورات التدريبية على رأس العمل.
التقاضي
كانــت شــركة الومنيــوم قطــر طرفـا ً بصفتهــا المدعــى عليــه فــي دعــوى قضائيــة مرفوعــة بتاريــخ  29مايــو  2017مــن قبــل “إتــش
إس بــي ســي (عمــان)” أمــام المحكمــة االبتدائيــة بصحــار (عمــان) ضــد شــركة “ســالزبرجر ألمنيــوم صحــار” (ســالزبرجر) ،وذلــك
إلــى جانــب ثمانيــة آخريــن مدعــى عليهــم .وبالنســبة لشــركة الومنيــوم قطــر ،فقــد كانــت الدعــوى تخــص الحســاب الــذي كان يتعيــن
علــى شــركة الومنيــوم قطــر أن تســدد إليــه المدفوعــات المســتحقة عليهــا عــن إمــدادات األلومنيــوم .وفــي  20ديســمبر ،2017
قضــت المحكمــة ضــد ســالزبرجر بــأن تدفــع إلــى “إتــش إس بــي ســي” (عمــان) مبلــغ وقــدره  1,449,633.983لاير عمانــي،
باإلضافــة إلــى نفقــات أخــرى ُتقــدر بنحــو  500لاير عمانــي .ورفضــت المحكمــة الدعــوى التــي أقامتهــا “إتــش إس بــي ســي”
(عمــان) ضــد شــركة الومنيــوم قطــر .وقــد اســتأنفت “إتــش إس بــي ســي” (عمــان) الحكــم فــي  15ينايــر  2018والدعــوى فــي
الوقــت الحاضــر امــام محكمــة االســتئناف.
أصــدرت شــركات التأميــن المؤمنــة لديهــا شــركة الومنيــوم قطــر تعليمــات إلــى المستشــارين القانونييــن فــي  21ســبتمبر 2017
برفــع دعــوى ضــد شــركة “جنــرال إلكتريــك” فيمــا يتعلــق بتوقــف أحــد التوربينــات الغازيــة لــدى شــركة الومنيــوم قطــر عــن العمــل.
وقــد خضعــت دعــوى التعويــض الماثلــة ضــد الخســائر غيــر المؤمــن عليهــا للحلــول ،وشــركة الومنيــوم قطــر هــي واحــدة مــن
الجهــات المعنيــة الثــاث التــي قــد تســتفيد مــن صــدور أي حكــم لصالحهــا .وقــد اتخــذ المستشــارون القانونيــون القضيــة علــى أســاس
طــارئ ،و ُتقــدر القيمــة اإلجماليــة للمبالــغ المطالــب بهــا حوالــي  30,000,000دوالر أمريكــي.
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وباســتثناء اإلجــراءات القضائيــة المبينــة أعــاه ،فــإن الومنيــوم قطــر ،وعلــى حــد علمهــا ،لــم تكــن علــى مــدار االثنــي عشــر شــهراً
الســابقة علــى تاريــخ هــذه النشــرة ،وليســت فــي الوقــت الراهــن ،طرفـا ً فــي أي إجــراءات حكوميــة أو قانونيــة أو تحكيميــة قــد يكــون
لهــا ،أو تكــون قــد تركــت فــي الماضــي القريــب آثــاراً جوهريــة علــى وضــع الشــركة المالــي أو أرباحهــا ،ولــم تقــام ضدهــا وليســت
مهــددة بــأي دعــاوى.
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صناعة األلومنيوم
نظرة عامة على صناعة األلومنيوم

نظرة عامة عالمية
تعــد صناعــة األلومنيــوم ثانــي أكبــر صناعــات المعــادن فــي العالــم بعــد الحديــد ،وقــد بلــغ االســتهالك العالمــي لأللومنيــوم األولــي
فــي عــام  2017حوالــي  59مليــون طــن .وتتمثــل االســتخدامات الرئيســية لأللومنيــوم فــي:
-

النقل  -السيارات والطائرات واالستخدام البحري

-

التغليف  -عبوات المشروبات ورقائق األلومنيوم

-

اإلنشاءات  -إطارات النوافذ واألبواب والكسوة الخارجية والداخلية

-

الكهرباء  -الكابالت واألسالك

-

السلع االستهالكية والهندسة العامة

ويمكن أن يستخدم األلومنيوم كبديل للصلب والبالستيك والنحاس في العديد من الصناعات.

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع  ،اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺜﻖ
اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة

أﺧﺮى

4%

3%

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

5%

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

62%

اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات

12%

اﻟﻨﻘﻞ

14%
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اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻸﻟﻮﻣﻨﻴﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ،اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺪﻟﻔﻨﺔ )(2017
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

أﺧﺮى

4%

2%

اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﺮة

5%

اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات

8%

اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ

50%

اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

14%
اﻟﻨﻘﻞ

17%
المصدر :أبحاث سوق شركة نورسك هيادرو.

يتــم اســتخراج األلومنيــوم مــن خــام البوكســيت ،وتســيطر كل مــن أســتراليا والبرازيــل وغينيــا والهنــد وجامايــكا علــى االحتياطيــات
العالميــة الرئيســية للبوكســيت .وتتــم معالجــة البوكســيت لتحوليــه إلــى ألومنيــوم مــن خــال عمليــة مكونــة مــن مرحلتيــن عــادة مــا
تتــم فــي مواقــع مختلفــة .وفــي المرحلــة األولــى ،تتــم معالجــة البوكســيت فــي مصفــاة ألومينــا إلــى أكســيد األلومنيــوم (.)Al2O3
ثــم ُتجــرى بعــد ذلــك معالجــة األلومينــا وتحويلهــا إلــى األلومنيــوم فــي مصهــر إلكتروليتــي .وتتمثــل التكاليــف الرئيســية لتحويــل
البوكســيت إلــى أكســيد األلومنيــوم فــي الطاقــة (فــي شــكل بخــار ووقــود) والعمالــة والصــودا الكاويــة .ويتمثــل عنصــر التكلفــة
الرئيســي لعمليــة تحويــل األلومينــا إلــى أكســيد األلومنيــوم فــي الكهربــاء .وبالنظــر إلــى تكلفــة اإلنتــاج مقارنــة بتكلفــة الشــحن،
فيُفضــل معالجــة األلومينــا بالقــرب مــن مصــدر البوكســيت ومعالجــة األلومنيــوم بالقــرب مــن مصــدر طاقــة منخفــض التكلفــة.
الطلب على األلومنيوم
شــهد االســتهالك العالمــي لأللومنيــوم ازديــاداً كبيــراً فــي العقــد األخيــر حيــث ارتفــع مــن حوالــي  32مليــون طــن ســنويا ً فــي عــام
 2005إلــى حوالــي  59مليــون طــن ســنويا ً فــي عــام  ،2017ممــا يعنــي أن متوســط النمــو الســنوي يتــراوح مــن  5إلــى .6%
وقــد كان للتحــول الصناعــي والتوســع الحضــري فــي الصيــن وغيرهــا مــن دول جنــوب شــرق آســيا دور هــام فــي النمــو الســريع
لســوق األلومنيــوم ،هــذا إلــى جانــب تزايــد اســتخدام ســبائك األلومنيــوم (بــدالً مــن الصلــب والنحــاس) فــي العديــد مــن األغــراض.
ومــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب علــى األلومنيــوم بمعــدل نمــو ســنوي يتــراوح بيــن  2و 3%بــدءاً مــن عــام  2017إلــى عــام
 ،2027وســيكون مدفوعـا ً إلــى حــد كبيــر بمــا يلــي :نمــو االقتصــادات اآلســيوية ،وخاصــة الصيــن والهنــد ،واالســتعداد السياســي
لخفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ،وتحفيــز شــركات تصنيــع الســيارات علــى تقليــل وزن المركبــات ،األمــر الــذي ســيتحقق
عــن طريــق اســتبدال المــواد باأللومنيــوم والزيــادة المتوقعــة فــي المركبــات الكهربائيــة ،ممــا يتطلــب بنيــة تحتيــة لشــبكة الشــحن
والتوزيــع.
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استهالك األلومنيوم حسب الدولة ()2017
(بالمليون طن)
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

1.5%

أﺧﺮى

20.6%

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

1.6%
ﺗﺮﻛﻴﺎ

1.6%
اﻟﻬﻨﺪ

2.1%

اﻟﺼﻴﻦ

53.9%

ﻛﻮرﻳﺎ

2.4%
اﻟﻴﺎﺑﺎن

3.3%

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

3.6%
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نظرة على الصناعة العالمية
تعــد الصيــن أكبــر منتــج لأللومنيــوم فــي عــام  ،2017حيــث يُعــزى إليهــا أكثــر مــن  50%مــن اســتهالك األلومنيــوم العالمــي.
وكان هــذا اإلنتــاج المحلــي مدفوعـا ً فيمــا مضــى بقطــاع التشــييد ،ومــع قيــام الدولــة بتطويــر ونقــل جــزء مــن اقتصادهــا إلــى نمــوذج
موجــه نحــو االســتهالك ،مــن المرجــح أن يتراجــع متوســط الطلــب علــى األلومنيــوم فــي الســنوات القليلــة المقبلــة .ومــع ذلــك،
ســيظل للصيــن دور كبيــر وهــام فــي ســوق األلومنيــوم العالمــي رغــم هــذا التباطــؤ المتوقــع.
وبصــرف النظــر عــن الصيــن ،ســيكون للواليــات المتحــدة والهنــد دور رئيســي أيض ـاً .وســوف يدفــع كال البلديــن الطلــب علــى
األلومنيــوم مــن خــال قطاعــي البنيــة التحتيــة والتشــييد لديهمــا .وســيتم دعــم الطلــب فــي الهنــد بفضــل العجــز الكبيــر الــذي تشــهده
البنيــة التحتيــة ،األمــر الــذي تجــري معالجتــه مــن الناحيــة السياســية فــي الوقــت الحالــي عبــر تنفيــذ سياســات مواتيــة لالســتثمار
العــام والخــاص فــي هــذا القطــاع.

إنتاج األلومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي
تزايــد إنتــاج األلومنيــوم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال الســنوات الماضيــة ،حيــث يمثــل اإلنتــاج المحلــي حاليـا ً مــا نســبته
حوالــي  10%مــن إنتــاج األلومنيــوم األولــي العالمــي مقارنـ ً
ـة بالمســتوى المتواضــع فــي الســبعينات مــن القــرن الماضــي ،وذلــك
بفضــل وجــود أربعــة مــن كبــار المنتجيــن العالمييــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
ويمثــل إنتــاج األلومنيــوم فــي المنطقــة جــزءاً مــن إســتراتيجية واســعة لتنويــع االقتصــادات بعيــداً عــن صــادرات النفــط ،حيــث يتــم
توفيــر العديــد مــن المزايــا لتطويــر صناعــة األلومنيــوم المحليــة علــى المدييــن المتوســط والبعيــد ،حيــث إن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي تتمتــع بإمكانيــة الحصــول علــى الطاقــة الرخيصــة ،باإلضافــة إلــى تمتــع هــذه الــدول بقــدرات ماليــة لالســتثمار فــي هــذه
الصناعــة .وأخيــراً ،فقــد زاد الطلــب المحلــي علــى األلومنيــوم بشــكل كبيــر.
يهــدف منتجــو األلومنيــوم فــي بيئــة االقتصــاد الكلــي الحاليــة إلــى تحســين هيــكل التكلفــة ومســتوى إنتاجيتهــم فــي ظــل زيــادة
المعــروض مــن المنتجــات الصينيــة التــي تؤثــر علــى القطــاع وربــط عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالــدوالر األمريكــي.
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إنتاج األلومنيوم األولي في دول مجلس التعاون الخليجي
()2017

)GCC primary aluminium production (2017
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المصدر :المجلس الخليجي لأللمنيوم

الجهات الفاعلة في السوق والجهات الفاعلة اإلقليمية
شركة الكوا ()Alcoa
شركة الكوا هي شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج البوكسيت واأللومينا واأللومنيوم وتمتلك  40موقع عمل في  10بلدان .ولدى
الكوا محفظة من األصول ومشاريع تعدين البوكسيت منخفضة التكلفة ،فضالً عن نظام تكرير عالمي ضخم ومتنوع منخفض
التكلفة إلى جانب محفظة منتجات ألومنيوم متميزة.
وهي تقوم بتشغيل  15مصهراً لأللومنيوم ،وأنتجت  2.3مليون طن من األلومنيوم في عام .2017
شركة روسال ()Rusal
روسال هي شركة إنتاج ألومنيوم متكاملة ذات تكلفة منخفضة تقوم بعمليات صهر أساسية تقع في سيبيريا ،روسيا .وفي عام
 ،2017ظلت روسال من بين أكبر منتجي األلومنيوم األولي والسبائك على مستوى العالم.
وتشمل سلسلة اإلنتاج الخاصة بشركة روسال مناجم البوكسيت والنفيلين الخام ومصافي األلومينا ومصاهر األلومنيوم والمسابك،
ومطاحن الرقائق المعدنية ،ومراكز إنتاج العبوات والعجالت.
بلغ إنتاجها من األلومنيوم عام  2017ما يقدر بنحو  3.2مليون طن ،وهو ما نسبته  5.5%من إنتاج األلومنيوم في العالم ،كما
أنها تنتج ما نسبته  6.3%من إنتاج األلومينا في العالم.
وتقوم روسال بتشغيل  10مصاهر لأللومنيوم ،منها  9في روسيا و 1في السويد.
وقد فرضت الحكومة األمريكية عقوبات على شركة روسال في أبريل  ،2018وما زال من الصعب تحديد اآلثار طويلة األجل
للعقوبات والتهديدات بفرض عقوبات في المستقبل .ومع ذلك ،ومنذ أبريل ،كان التأثير على أسعار األلومنيوم واأللومينا كبيراً،
ويرجع ذلك أساسا ً إلى أهمية شركة روسال في عملية التصنيع العالمية لأللومنيوم.
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شركة هونغتشياو ()Hongqiao
تستحوذ هونغتشياو على  6.45مليون طن سنويا ً من قدرة اإلنتاج التشغيلية وال تزال أكبر مشغل رئيسي لأللومنيوم في الصين
والعالم ،وذلك على الرغم من التراجع بمقدار  2.7مليون طن سنويا ً في عام  2017نتيجة عمليات اإلصالح المعنية باإلمدادات
في الصين .وتمثل الشركة  15%من قدرة الصين ،و 8%من القدرة العالمية.
أنتجت هونغتشياو  7.5مليون طن من األلومنيوم عام  ،2017وتقوم بتشغيل  9مصاهر.
شركة تشالكو (( )Chalcoشركة األلومنيوم الصينية)
تعد تشالكو (وشركاتها التابعة) الشركة المصنعة والمشغلة الكبيرة الوحيدة في صناعة األلومنيوم في الصين ،حيث تتكامل
فيها عمليات استكشاف وتعدين البوكسيت والفحم والموارد األخرى ،باإلضافة لإلنتاج والمبيعات وبحوث التكنولوجيا لأللومينا
ومنتجات سبائك األلومنيوم واأللومنيوم األولية والتجارة العالمية واألعمال اللوجستية وتوليد الطاقة الحرارية والطاقة الجديدة.
أنتجت تشالكو  3.7مليون طن من األلومنيوم عام  ،2017وتقوم بتشغيل  8مصاهر.
شركة نورسك هيدرو ()Norsk Hydro
هيدرو هي شركة ألومنيوم متكاملة تدير عمليات في جميع األنشطة الرئيسية على امتداد سلسلة القيمة لصناعة األلومنيوم .وتشمل
العمليات أحد أكبر مناجم البوكسيت في العالم وأكبر مصفاة لأللومينا في العالم ،وكالهما يقع في البرازيل .وتقوم بتشغيل مرافق
إنتاج المعادن األولية في أوروبا وكندا وأستراليا والبرازيل وقطر.
أنتجت هيدرو  2.1مليون طن من األلومنيوم عام  ،2017وتقوم بتشغيل  10مصاهر في جميع أنحاء العالم.
شركة اإلمارات العالمية لأللومنيوم ()EGA
صنفت شركة اإلمارات العالمية لأللومنيوم كأكبر منتج في العالم لأللومنيوم عالي الجودة أو المنتجات ذات القيمة المضافة عام
 ،2017حيث أنتجت  2.6مليون طن من األلومنيوم عام  ،2017وتقوم بتشغيل مصهرين ( )2في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ويعمل لديها أكثر من  8000موظف وتوفر منتجاتها لعمائها في أكثر من  60دولة.
تقوم شركة اإلمارات العالمية لأللومنيوم حاليا ً ببناء مصفاة لأللومينا ،وهي الثانية في الشرق األوسط .وتهدف هذه المصفاة إلى
تنقية البوكسيت إلى األلومينا ،مما سيقلل من اعتماد اإلمارات على األلومينا المستوردة.
شركة اإلمارات العالمية لأللومنيوم مملوكة من قبل شركة مبادلة لالستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي لالستثمار.
شركة ألبا ()Alba
شركة ألمنيوم البحرين (“ألبا”) هي شركة متخصصة في صهر األلومنيوم تحظى بدعم الحكومة في البحرين .وبلغ إنتاج الشركة
 981ألف طن من األلومنيوم في عام  ،2017وتطمح ألن تنمو لتصبح أكبر مصهر ألومنيوم في موقع واحد بالعالم بقدرة إنتاجية
تصل إلى  1.5مليون طن في السنة بحلول عام  2019بعد تسلمها مشروع التوسعة للخط رقم  6الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 540
ألف طن في العام.
وبصرف النظر عن الكيانات الرئيسية في صناعة األلومنيوم ،يزاول عدد من شركات التعدين المتنوعة أعماله التجارية في إنتاج
األلومنيوم ،ويأتي على رأس قائمة تلك الشركات :ريو تينتو ،وبي إتش بي بيليتون ،وساوث  ،32وڤيدانتا.
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إنتاج األلومنيوم واستهالكه
يتسم إنتاج األلومنيوم على المستوى العالمي بالتوازن النسبي ،بيد أن هناك اختالالت كثيرة على المستوى اإلقليمي .وتعاني
أوروبا وأمريكا الشمالية من عجز هيكلي ،بينما تنتج الصين أكثر قليالً من استهالكها الخاص .والمناطق أو البلدان المصدرة
الرئيسية هي روسيا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق األوسط.

إنتاج األلومنيوم واستهالكه على المستوى العالمي

Global aluminium production and consumption
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مــن المتوقــع أن ينمــو اإلنتــاج نســبيا ً بمــا يتماشــى مــع االســتهالك العالمــي ،مــع احتمــال حــدوث عجــز ضئيــل يبلــغ  2طــن متــري.
وتتوقــع األســواق أن يــؤدي هــذا العجــز إلــى خفــض مخــزون األلومنيــوم األولــي الــذي تكــون فــي أعقــاب األزمــة عــام .2008
الدولة

اإلنتاج (بالمليون طن) لعام 2017

إجمالي النسبة العالمية

الصين
روسيا
كندا
دولة اإلمارات العربية المتحدة
الهند
أستراليا
النرويج
البحرين
المملكة العربية السعودية
أيسلندا
البرازيل
الواليات المتحدة
دولة جنوب أفريقيا
دول أخرى

32.27
3.88
3.21
2.68
2.03
1.49
1.25
0.98
0.91
0.86
0.80
0.74
0.72
6.92

54.94%
6.60%
5.47%
4.56%
3.45%
2.53%
2.12%
1.67%
1.56%
1.47%
1.36%
1.26%
1.22%
11.79%

اإلجمالي العالمي

58.74

100.0%
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وال تــزال الصيــن أكبــر مســتهلك لأللومنيــوم علــى مســتوى العالــم فــي ظــل النمــو الســنوي فــي الطلــب األساســي بنســبة  .7%ومــن
المتوقــع أن تكتســب الهنــد أهميــة أكبــر خــال الســنوات القادمــة ،فــي ضــوء نمــو معــدل الطلــب البالــغ  10%فــي الوقــت الحالــي.

الدولة

اإلنتاج (بالمليون طن)
لعام 2017

إجمالي النسبة العالمية

الصين

31.91

53.85%

الواليات المتحدة

5.62

9.48%

ألمانيا

2.16

3.64%

اليابان

1.95

3.29%

كوريا

1.42

2.40%

الهند

1.22

2.06%

تركيا

0.96

1.62%

إيطاليا

0.92

1.56%

البرازيل

0.87

1.46%

دول أخرى

12.23

20.64%

اإلجمالي العالمي

59.26

100.0%
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ويتســق هــذا االتجــاه المتمثــل فــي حــدوث عجــز محتمــل فــي الســنوات القادمــة مــع االنخفــاض الملحــوظ فــي مخزونــات األلومنيــوم
األولــي المســجلة فــي مســتودعات بورصــة لنــدن للمعــادن خــال الســنوات الماضيــة:
مخزونات األلومنيوم األولي المسجلة في مستودعات
بورصة لندن للمعادن (باأللف طن)
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المصدر :بلومبرج

األسعار
شهدت أسعار األلومنيوم في أبريل موجة من االرتفاع على إثر العقوبات األمريكية المفروضة
على شركة روسال ،وهي ثاني أكبر شركة منتجة لأللومنيوم في العالم.

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﻌﺮ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم
(ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  /ﺑﺎﻟﻤﻠﯿﻮن طﻦ)
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التطورات األخيرة
تأثــر إنتــاج األلومنيــوم مؤخــراً بحدثيــن رئيســيين :العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى روســيا (أبريــل  ،)2018ويشــمل ذلــك
روســال ،وهــي ثانــي أكبــر منتــج لأللومنيــوم فــي العالــم ،والتعرفــة الجمركيــة علــى الــواردات األمريكيــة مــن األلومنيــوم (مــارس
 )2018القاضيــة بفــرض ضريبــة بنســبة  10%علــى األلومنيــوم المســتورد .راجــع “عوامــل المخاطــر -المخاطــر المتعلقــة
بتعرفــة األلومنيــوم”.
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اقتصاد دولة قطر
نظرة عامة
تعــد قطــر واحــدة مــن أكثــر الــدول ازدهــاراً فــي العالــم ،حيــث بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي إلــى مــا
يُقــدر بنحــو  231،092لاير قطــري ( 63,487دوالراً أمريكي ـاً) فــي عــام  ،2017وكانــت قطــر علــى مــدار معظــم العقديــن
الماضييــن واحــدة مــن أســرع الكيانــات االقتصاديــة نمــواً فــي العالــم بفضــل تطويــر احتياطياتهــا الهائلــة مــن الغــاز الطبيعــي .وقــد
تباطــأ معــدل النمــو االقتصــادي بعــد االنتهــاء مــن مشــاريع الغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام  ،2011وذلــك بالتزامــن مــع انخفــاض
اإليــرادات الناتجــة عــن صــادرات الهيدروكربونــات بســبب انخفــاض إنتــاج المــواد الهيدروكربونيــة وأســعارها ،إال أنــه فــي عــام
 ،2017بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لقطــر  610,083مليــون لاير ( 167,605مليــون دوالر أمريكــي) ،وهــو مــا
يمثــل زيــادة بنســبة  9.9%مقارنــة بعــام  .2016وتعــزى هــذه الزيــادة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي بشــكل رئيســي إلــى
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي لقطــاع النفــط والغــاز بنســبة  ،18.7%مدفوعـا ً بارتفــاع أســعار المــواد الهيدروكربونيــة.
وتقــع جميــع احتياطيــات قطــر المثبتــة مــن الغــاز الطبيعــي والمكثفــات فــي حقــل الشــمال ،والــذي اعتبرتــه إدارة معلومــات الطاقــة
األمريكيــة فــي ينايــر  2015أحــد أكبــر حقــول الغــاز غيــر المصاحــب فــي العالــم .وأفــادت بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة
األمريكيــة بــأن قطــر تســتحوذ علــى ثالــث أكبــر احتياطــي للغــاز الطبيعــي بعــد إيــران وروســيا ،واســتأثرت بمــا نســبته  14%مــن
إجمالــي احتياطــي الغــاز العالمــي فــي عــام  .2015عــاوة علــى ذلــك ،أفــادت تقديــرات إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة فــي عــام
 2017بــأن قطــر تحتــل المرتبــة الثالثــة عشــرة فــي اإلنتــاج العالمــي مــن البتــرول والســوائل األخــرى (النفــط الخــام ،والبنزيــن،
وزيــت التدفئــة ،والديــزل ،والبروبــان وغيرهــا مــن الســوائل ،بمــا فــي ذلــك الوقــود الحيــوي وســوائل الغــاز الطبيعــي).
تعــد قطــر للبتــرول ،المملوكــة بالكامــل للدولــة ،المصــدر الرئيســي إليــرادات الدولــة مــن المــواد الهيدروكربونيــة ،وتضطلــع بتنفيــذ
جميــع مراحــل صناعــة النفــط والغــاز فــي قطــر .فــي عــام  ،2017ســاهم قطــاع النفــط والغــاز بنســبة  32.7%فــي إجمالــي
الناتــج المحلــي االســمي لقطــر .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعــد قطــر للبتــرول المســاهم الرئيســي فــي عــدد مــن الشــركات الصناعيــة
التــي يقــع معظمهــا فــي مدينــة راس لفــان الصناعيــة ومدينــة مســيعيد الصناعيــة ،والتــي تســتخدم الغــاز الطبيعــي كلقيــم و/أو وقــود
إلنتــاج مجموعــة مــن المنتجــات ذات القيمــة المضافــة ،مثــل المنتجــات المكــررة والبتروكيماويــات واألســمدة والحديــد والصلــب
واأللومنيــوم ،وذلــك لالســتهالك المحلــي وللتصديــر .كمــا ضخــت دولــة قطــر اســتثمارات فــي اســتغالل تقنيــات تحويــل الغــاز
الطبيعــي إلــى ســوائل ،ولديهــا حاليــا ً مشــروعان مشــتركان قائمــان إلنتــاج منتجــات تحويــل الغــاز الطبيعــي إلــى ســوائل مثــل
مشــتقات التقطيــر.
وركــزت قطــر فــي الســنوات األخيــرة علــى تنويــع اقتصادهــا مــن خــال زيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة ،والبرامــج االجتماعيــة،
والرعايــة الصحيــة والتعليــم ،وذلــك فــي محاولــة لتقليــل اعتمادهــا التاريخــي علــى عوائــد النفــط والغــاز .وقــد رســم هــذا النهــج فــي
رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030التــي خرجــت إلــى النــور عــام  ،2008كذلــك اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة  2011-2016التــي تضــع
أهداف ـا ً لتحقيــق الغايــات المتوخــاة فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة  .2030وتشــمل األهــداف االقتصاديــة طويلــة األجــل للدولــة تطويــر
البنيــة التحتيــة لقطــر وتعزيــز قطاعهــا الخــاص .وتــرى قطــر بــأن اســتضافتها لبطولــة العالــم  2022القــادم هــي بمثابــة فرصــة
لمواصلــة االســتثمار فــي بنيتهــا التحتيــة وتطويــر القطــاع غيــر النفطــي والغــاز فــي اقتصادهــا ،باإلضافــة إلــى أن اســتضافة كأس
العالــم  2022ســتتيح لقطــر فرصـا ً جديــدة .وقــد تســتفيد بعــض المشــاريع مــن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،وربمــا
يتــم اشــتمالها فــي قــرارات اســتثمارية علــى نطــاق واســع.
ونتيجــة لهــذه التطــورات ،وبالتزامــن مــع انخفــاض إنتــاج المــواد الهيدروكربونيــة واألســعار قبــل عــام  ،2017حقــق القطــاع غيــر
العامــل فــي مجــال النفــط والغــاز مــا نســبته  47.5%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي االســمي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2014
مقارنــة بنســبة  61.4%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي االســمي فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015وقــد حقــق القطــاع
غيــر العامــل فــي مجــال النفــط والغــاز مــا نســبته  69.7%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي االســمي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 ،2016و 67.3%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي االســمي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2017
وعلــى مــدار هــذه الفتــرة ،هدفــت قطــر إلــى إثبــات المســؤولية الماليــة عــن طريــق إدارة موازنتهــا وماليتهــا العامــة بحكمــة .وتمتلــك
الدولــة مجموعــة منظمــة مــن المؤسســات التــي تدعــم النمــو فــي التبــادل التجــاري والتجــارة داخليـا ً وخارجيـاً ،بمــا فــي ذلــك هيئــة
تنظيــم مركــز قطــر للمــال ،وبورصــة قطــر والهيئــات التنظيميــة وبالتحديــد مصــرف قطــر المركــزي وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة
وهيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال.
66

وتتمتــع قطــر بعالقــات جيــدة علــى مــر التاريــخ مــع أعضــاء آخريــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط بشــكل
عــام ،وبرغــم ذلــك فــإن العالقــات بينهــا وبيــن بعــض البلــدان المجــاورة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا قــد أصبحــت
أكثــر توتــراً (راجــع قســم “عوامــل المخاطــر”  -تقــع قطــر فــي منطقــة تمــر بقالقــل جيوسياســية وسياســية وأمنيــة مســتمرة ،وقــد
تعرضــت مؤخــراً لحصــار مــن قبــل أربعــة دول) .وتتمتــع قطــر بعالقــات تجاريــة واســتثمارية كبيــرة مــع الدول اآلســيوية الرئيســية،
وترتبــط بعالقــات قويــة مــع الغــرب ،الســيما الواليــات المتحــدة التــي لهــا وجــود عســكري كبيــر داخــل قطــر .وقطــر هــي عضــو
فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة ،مثــل األمــم المتحــدة ومنظمــة التجــارة العالميــة ومنظمــة األوبــك .وتتمتــع بمســتويات منخفضــة
مــن الفســاد ،حيــث أنشــأت اللجنــة الوطنيــة للنزاهــة والشــفافية بغــرض تنفيــذ التزاماتهــا كعضــو فــي األمــم المتحــدة .وقــد صنــف
مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام  2017الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة قطــر فــي المرتبــة  29مــن أصــل  180دولــة بنســبة
تصــل إلــى .63%
كمــا أن قطــر مــن بيــن الــدول الموقعــة علــى االتفاقيــة العامــة للتعرفــة الجمركيــة والتجــارة (الجــات) وعــدد مــن االتفاقيــات
والبروتوكــوالت األخــرى .واســتضافت العديــد مــن مؤتمــرات القمــة والمؤتمــرات االقتصاديــة والسياســية والماليــة خــال الســنوات
الماضيــة ،هــذا باإلضافــة إلــى عضويتهــا فــي منظمــات دوليــة.
اعتبــاراً مــن تاريــخ هــذه النشــرة ،فــإن تصنيــف وكالــة “موديــز” االئتمانــي طويــل األجــل لدولــة قطــر هــو  Aa3مــع توقعــات
مســتقبلية مســتقرة ،أمــا تصنيــف وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” فهــو  -AAمــع توقعــات مســتقبلية ســلبية ،وتصنيــف وكالــة فيتــش
هــو  -AAمــع توقعــات مســتقبلية مســتقرة.
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تقريــر الخبيــر المســتقل حــول إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة المدرجــة فــي نشــرة الطــرح
إلــى قطــر للبتــرول بصفتها المؤســس
لقــد أكملنــا عملنــا التأكيــدي إلصــدار تقريــر حــول إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة لشــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق.
(شــركة تحــت التأســيس بموجــب قوانيــن دولــة قطــر) (“الشــركة”) (“قامكــو”) مــن قبــل إدارة شــركة قطــر للبتــرول بصفتهــا مؤســس
الشــركة .تتكــون المعلومــات الماليــة التصوريــة المرفقــة مــن بيــان المركــز المالــي التصــوري كمــا فــي  30يونيــو  2018وبيــان
الدخــل الشــامل التصــوري للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017والســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018واإليضاحــات
المتممــة المبينــة فــي الصفحــات رقــم  71الــى  76مــن نشــرة الطــرح .إن المعاييــر التــي علــى أساســها أعــدت االدارة المعلومــات
الماليــة التصوريــة محــددة فــي المرفــق رقــم  ،1المــادة ( 4/19ب) مــن نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر عــن هيئــة
قطــر لألســواق الماليــة والمبينــة فــي اإليضــاح .2
لقــد تــم إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة مــن قبــل إدارة قطــر للبتــرول لبيــان تأثيــر شــراء بعــض االســتثمارات فــي مشــروع
مشــترك (المعاملــة يشــار إليهــم جميعـا ً بـــ الشــركة) حســبما تــم بيانــه فــي اإليضــاح  2حــول المعلومــات الماليــة التصوريــة علــى
المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  30يونيــو  2018كمــا لــو أن المعاملــة قــد تمــت فــي  30يونيــو  2018وعلــى األداء المالــي
للشــركة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018والســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017كمــا لــو كانــت المعاملــة
قــد تمــت فــي  1ينايــر  .2017كجــزء مــن هــذه العمليــة قامــت إدارة قطــر للبتــرول بأخــذ معلومــات عــن المركــز المالــي واألداء
المالــي للشــركة مــن المعلومــات الماليــة للمشــروع المشــترك للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017والفتــرة المنتهيــة فــي 30
يونيــو  2018والتــي أصــدر عنهــا تقريــري التدقيــق والمراجعــة علــى التوالــي.
مسؤولية قطر للبترول حول المعلومات المالية التصورية
إن قطــر للبتــرول مســؤولة عــن إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة وفق ـا ً لألســس المبينــة فــي اإليضــاح  2حــول المعلومــات الماليــة
التصوريــة وفقـا ً لمتطلبــات المرفــق  ،1المــادة ( 4/19ب) مــن نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصادر عن هيئة قطر لألســواق المالية.
االستقاللية ورقابة الجودة
لقــد امتثلنــا بمعاييــر االســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة لمعاييــر أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر
األخالقيــة الدوليــة ( ،)IESBA Codeوالتــي تقــوم علــى المبــادئ األساســية للنزاهــة والموضوعيــة والكفــاءة المهنيــة والعنايــة
الواجبــة والســرية والســلوك المهنــي .إننــا نطبــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم  ،1مراقبــة الجــودة للشــركات التــي تقــوم
بأعمــال التدقيــق والمراجعــة للبيانــات الماليــة والخدمــات األخــرى ذات الصلــة ،وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة
بمــا فــي ذلــك السياســات واإلجــراءات الموثقــة المتعلقــة باالمتثــال للمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة
والتنظيميــة المعمــول بهــا.
مسؤولية الخبير المستقل
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء رأي حســب متطلبــات الملحــق  ،1المــادة ( 4/19ب) مــن نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر
عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،حــول مــا إذا كانــت المعلومــات الماليــة التصوريــة قــد أعــدت ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،مــن
قبــل إدارة قطــر للبتــرول وفقـا ً لألســس المبينــة فــي اإليضــاح  2حــول المعلومــات الماليــة التصوريــة ووفقـا ً لمتطلبــات المرفــق ،1
المــادة ( 4/19ب) مــن نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية المعدودة
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إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ – )ﻓر ع ﻗ طر(
ﺻﻧدوق ﺑرﯾد 164
اﻟطﺎﺑق  ، 24ﺑرج اﻟﻘﺻﺎر
ﺷﺎر ع ﻣﺟﻠ س اﻟﺗﻌﺎون
ﻋﻧﯾزة  ،اﻟ ﺧﻠﯾﺞ اﻟﻐ رﺑﻲ
اﻟدوﺣﺔ  ،دوﻟﺔ ﻗطر

تقريــر الخبيــر المســتقل حــول إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة المدرجــة فــي نشــرة الطــرح
إلــى قطــر للبتــرول بصفتهــا المؤســس
مسؤولية الخبير المستقل – تتمة
لقــد قمنــا بعملنــا وفق ـا ً للمعيــار الدولــي حــول أعمــال التدقيــق “ 3420أعمــال التدقيــق إلصــدار تقريــر حــول إعــداد المعلومــات
الماليــة التصوريــة المضمنــة فــي نشــرة الطــرح” ،الصــادر مــن قبــل مجلــس معاييــر التدقيــق الدوليــة .يتطلــب هــذا المعيــار أن يلتــزم
الخبيــر بمتطلبــات آداب المهنــة وأن يقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجــراءات للحصــول علــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا أعــدت اإلدارة
المعلومــات الماليــة التصوريــة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،وفق ـا ً لألســس المبينــة فــي اإليضــاح  2حــول المعلومــات الماليــة
التصوريــة ووفقــا ً لمتطلبــات المرفــق  ،1المــادة ( 19/4ب) مــن نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصادرعــن هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة.
ألغــراض عملنــا هــذا ،نحــن غيــر مســؤولين عــن تحديــث أو إعــادة إصــدار أيــة تقاريــر أو آراء حــول أيــة معلومــات ماليــة تاريخيــة
اســتخدمت فــي إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة .كمــا أننــا لــم نقــم خــال هــذا العمــل بإجــراءات تدقيــق او مراجعــة للمعلومــات
الماليــة المســتخدمة فــي إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة.
إن غــرض المعلومــات الماليــة التصوريــة المضمنــة فــي نشــرة الطــرح هــو فقــط إيضــاح تأثيــر حــدث هــام أو معاملــة هامــة علــى
معلومــات ماليــة غيــر معدلــة خاصــة بالشــركة كمــا لــو كان الحــدث قــد وقــع أو كانــت المعاملــة قــد تمــت فــي تاريــخ ســابق تــم
اختيــاره ألغــراض اإليضــاح .وبالتالــي فإننــا ال نبــدي أي تأكيــد بــأن النتيجــة الفعليــة للمعاملــة فــي تاريــخ ســابق كانــت ســتكون كمــا
تــم عرضهــا.

69

ھﺎ ﺗف+974 4441 4599 :
ﻓﺎﻛس+974 4441 4649 :
doha@qa.ey.com
www.ey.com/ mena

إرﻧﺳت وﯾوﻧﻎ – )ﻓر ع ﻗ طر(
ﺻﻧدوق ﺑرﯾد 164
اﻟطﺎﺑق  ، 24ﺑرج اﻟﻘﺻﺎر
ﺷﺎر ع ﻣﺟﻠ س اﻟﺗﻌﺎون
ﻋﻧﯾزة  ،اﻟ ﺧﻠﯾﺞ اﻟﻐ رﺑﻲ
اﻟدوﺣﺔ  ،دوﻟﺔ ﻗطر

تقريــر الخبيــر المســتقل حــول إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة المدرجــة فــي نشــرة الطــرح
إلــى قطــر للبتــرول بصفتهــا المؤســس
مسؤولية الخبير المستقل – تتمة
إن أعمــال التدقيــق إلصــدار تقريــر حــول مــا إذا كانــت المعلومــات الماليــة التصوريــة قــد أعــدت ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة،
وفق ـا ً ألســس المعاييــر المطبقــة تتضمــن أن نقــوم بإجــراءات لتقييــم مــا إذا كانــت المعاييــر المطبقــة المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة
فــي إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة توفــر أساس ـا ً معقــوالً لبيــان اآلثــار الهامــة التــي تتعلــق مباشــرة بالحــدث أو المعاملــة،
وللحصــول علــى أدلــة كافيــة ومعقولــة حــول مــا إذا كانــت:
• التعديالت المتعلقة بالبيانات التصورية تعطي األثر المناسب لتلك المعايير.
• المعلومات المالية التصورية تعكس التطبيق الصحيح لتلك التعديالت على المعلومات المالية غير المعدلة.
تــم اختيــار هــذه اإلجــراءات اعتمــاداً علــى تقديرنــا ،مــع األخــذ فــي االعتبــار فهمنــا كخبيــر ممــارس لطبيعــة الشــركة والحــدث أو
المعاملــة التــي تــم إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة مــن أجلهــا وفهمنــا للظــروف األخــرى ذات الصلــة.
واشــتمل عملنــا أيضــا ً علــى تقييــم العــرض العــام للبيانــات الماليــة التصوريــة .باعتقادنــا أن األدلــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة
ومالئمــة لتوفيــر أســاس معقــول يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.
الرأي
فــي رأينــا أن المعلومــات الماليــة التصوريــة قــد تــم إعدادهــا ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،وفقـا ً لألســس المبينــة فــي اإليضــاح
 2حــول المعلومــات الماليــة التصوريــة.

زيــاد نـــادر
سجل مراقبي الحسابات رقم 258
الدوحــة  15اكتوبر 2018
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بيان المركز المالي التصوري غير المدقق
في  30يونيو 2018

إيضاح

 30يونيو 2018

 30يونيو 2018

مليون
لاير قطري

مليون
دوالر أمريكي

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
استثمار في مشروع مشترك

1/2

5,580

1,533

5,580

1,533

الموجودات المتداولة
أرصدة لدى البنوك

-

-

إجمالي الموجودات

5,580

1,533

حقوق الملكية
رأس المال

1/2

إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

5,580

1,533

5,580

1,533

-

-

5,580

1,533

إيضاح:
تم تحويل األرقام بالدوالر األمريكي باستخدام سعر صرف يبلغ  1دوالر أمريكي =  3.64لاير قطري وتم تقريبه إلى أقرب ألف ،باستثناء ما
يشار إليه بخالف ذلك.
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بيان الدخل الشامل التصوري غير المدقق
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2018

إيضاح
حصة في نتائج مشروع مشترك

6/2

الربح للفترة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للفترة

للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2018

للستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2018

مليون
لاير قطري

مليون
دوالر أمريكي

224

62

224

62

23

6

247

68

إيضاح:
تم تحويل األرقام بالدوالر األمريكي باستخدام سعر صرف يبلغ  1دوالر أمريكي =  3.64لاير قطري وتم تقريبه إلى أقرب ألف ،باستثناء ما
يشار إليه بخالف ذلك.
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بيان الدخل الشامل التصوري غير المدقق
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إيضاح
حصة في نتائج مشروع مشترك

6/2

الربح للسنة
اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2017

مليون
لاير قطري

مليون
دوالر أمريكي

329

91

329

91

43

12

372

103

إيضاح:
تم تحويل األرقام بالدوالر األمريكي باستخدام سعر صرف يبلغ  1دوالر أمريكي =  3,64لاير قطري وتم تقريبه إلى أقرب ألف ،باستثناء ما
يشار إليه بخالف ذلك.
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 1معلومات حول الشركة
فــي  15أكتوبــر ، 2018تلقــت قطــر للبتــرول القــرار الــوزاري بموجــب المــادة ( )66مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري
رقــم ( )11لســنة  2015لتأســيس شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق“( .الشــركة” أو “قامكــو”) كشــركة مســاهمة عامــة
قطريــة وفق ـا ً للمــادة ( )68مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم ( )11لســنة .2015
كمــا فــي تاريــخ هــذه المعلومــات الماليــة التصوريــة  ،فــإن الشــركة الزالــت تحــت التأســيس .قامــت قطــر للبتــرول  ،بصفتهــا
مؤســس الشــركة  ،باتخــاذ اإلجــراءات الهامــة التاليــة لتمكيــن الشــركة مــن دمــج  51٪مــن حقــوق الملكيــة التــي تحتفــظ بهــا قطــر
للبتــرول وطــرح النســبة المتبقيــة  49٪إلــى المســتثمرين األفــراد القطرييــن ومؤسســات مختــارة ليتــم إدراجهــا فــي بورصــة قطــر:
 التصريح بنقل ملكية قطر للبترول في مشروعها المشترك  ،قطر لأللمنيوم المحدودة ش.م.ق“( .ألومنيوم قطر”)؛ الترخيص بتخصيص  284,586,119سهم عادي وسهم واحد خاص لشركة قطر للبترول؛ الترخيص بتخصيص  273,425,880سهم عادي للطرح العام األولي.ســوف تقــوم “قامكــو” بإصــدار  51٪مــن أســهمها العاديــة وســداد جميــع حصصهــا مــن االكتتــاب العــام إلــى قطــر للبتــرول مقابــل
االســتثمار فــي “ألومنيــوم قطــر” .ســيتم تخصيــص رأس المــال اعتبــارا مــن تاريــخ التســجيل التجــاري  ،والــذي ســيتم بعــد االنتهــاء
مــن االكتتــاب العــام.

 2أسس اإلعداد
تــم إعــداد بيــان المركــز المالــي التصــوري غيــر المدقــق لشــركة قامكــو كمــا فــي  30يونيــو  2018المبيــن أدنــاه لتوضيــح أثــر
مــا إذا كانــت المســاهمة فــي االســتثمار فــي المشــروع المشــترك (الومنيــوم قطــر) مــن قطــر للبتــرول إلــى قامكــو المتعلــق بإصــدار
أســهم لالكتتــاب العــام وتســوية التــزام قطــر للبتــرول ،كمــا لــو أن تلــك المســاهمة قــد تمــت فــي  30يونيــو .2018
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عند التأسيس

إيضاحات

االستثمار في
ألومنيوم قطر
مليون
لاير قطري

إصدار أسهم
لشركة قطر
للبترول
مليون
لاير قطري

العائدات من
إصدار أسهم
لالكتتاب العام
مليون
لاير قطري

التسويات
لقطر للبترول
مليون
لاير قطري

بيان المركز
المالي
التصوري
مليون
لاير قطري

الموجودات
موجودات غير متداولة
استثمار في مشروع
مشترك

1/1/2

5,580

-

-

-

5,580

موجودات متداولة
أرصدة لدى البنوك

 3/1/2و 4/1/2

إجمالي الموجودات

-

-

2,734

)(2,734

-

5,580

-

2,734

)(2,734

5,580

حقوق الملكية
رأس المال

 2/1/2و 3/1/2

-

2,846

2,734

-

5,580

إجمالي المطلوبات
ذمم دائنة

1/1/2

حقوق الملكية
وإجمالي المطلوبات

5,580

)(2,846

-

)(2,734

-

5,580

-

2,734

)(2,734

5,580

 2أسس اإلعداد – تتمة

تــم إعــداد بيــان المركــز المالــي التصــوري غيــر المدقــق وبيــان الدخــل الشــامل التصــوري غيــر المدقــق ألغــراض التوضيــح فقــط
 ،وبســبب طبيعتــه  ،فإنــه يعالــج وض ًعــا افتراض ًيــا ،وبالتالــي ال يعكــس المركــز المالــي الفعلــي أو األداء المالــي الســنوي للشــركة.
تــم إعــداد بيــان المركــز المالــي التصــوري غيــر المدقــق وبيــان الدخــل الشــامل التصــوري غيــر المدقــق علــى األســاس المبيــن فــي
اإليضاحــات أدنــاه ووف ًقــا لمتطلبــات الملحــق  ،1المــادة  19مــن نظــام طــرح وإدراج األوراق الماليــة الصــادر عــن هيئــة قطــر
لألســواق الماليــة (.)QFMA
تــم إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة للشــركة لتوضيــح التأثيــرات الهامــة الناتجــة عــن تحويــل االســتثمار فــي مشــروع مشــترك
مــن قطــر للبتــرول إلــى قامكــو علــى بيــان المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  30يونيــو  ،2018إذا تمــت عمليــة االســتحواذ
فــي هــذا التاريــخ .إن بيــان المركــز المالــي التصــوري ال يمثــل الوضــع المالــي الفعلــي الــذي كان مــن الممكــن مالحظتــه إذا تــم
إجــراء االســتحواذ فــي هــذا التاريــخ وال تأخــذ فــي االعتبــار آثــار الدمــج المتوقــع نتيجــة لعمليــة االســتحواذ .إن المعلومــات الماليــة
التصوريــة ال تعطــي أي إشــارة إلــى الوضــع المالــي المســتقبلي للشــركة.
جميــع التعديــات التصوريــة التــي تتــم فــي إعــداد المعلومــات الماليــة التصوريــة تتماشــى مــع أســاس اإلعــداد الموضــح أدنــاه .إن
بيــان المركــز المالــي أو النتائــج الماليــة المســتقبلية للشــركة ،بعــد االنتهــاء الفعلــي مــن االســتحواذ واالكتتــاب العــام األولــي المقتــرح،
وبالنظــر إلــى جميــع التعديــات الالزمــة وفق ـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة القطريــة
رقــم  11مــن لســنة  ،2015قــد تختلــف بصــورة جوهريــة عــن المعلومــات الماليــة التصوريــة للشــركة.
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1/1/1/2

تحويــل كامــل حقــوق ملكيــة شــركة قطــر للبتــرول فــي ألومنيــوم قطــر ،أي مــا يمثــل حصــة  50٪فــي ألومنيــوم
قطــر ،إلــى الشــركة بمبلــغ متفــق عليــه قيمتــه  5,580مليــون لاير قطــري .يتــم هــذا التحويــل فــي مقابــل (أ) عــدد
 284,586,119ســهم عــادي وســهم واحــد ممتــاز (يمثــل  51٪مــن إجمالــي رأس المــال المصــدر للشــركة)  ،و (ب)
حصيلــة الطــرح .تــم تقديــر المبلــغ اســتنا ًدا إلــى ســعر مفتــرض قــدره  10لاير قطــري للســهم.

1/1/2

تخصيــص  284,586,119ســهم عــادي وســهم واحــد خــاص بقيمــة إســمية  10لاير قطــري لــكل ســهم إلــى قطــر
للبتــرول كمقابــل جزئــي لتحويــل حصــة الملكيــة فــي ألمونيــوم قطــر.

1/2/1/2

تخصيــص واســتالم العائــدات مــن إصــدار  273,425,880ســهم عــام للجمهــور بمبلــغ  2,734مليــون لاير قطــري
(باســتثناء المبالــغ المســتردة مــن تكاليــف الطــرح واإلدراج التــي تتوقــع الشــركة تكبدهــا فــي االكتتــاب العــام األولــي).

3/1/2

تحويــل جميــع العائــدات مــن الطــرح العــام األوّ لــي إلــى قطــر للبتــرول بمبلــغ  2,734مليــون لاير قطــري كتســوية
مقابــل تحويــل االســتثمار فــي الومنيــوم قطــر.

2/2
3/2

إن هذه المعلومات المالية التصورية ال تشكل البيانات المالية للشركة.
يوضــح الجــدول أدنــاه حصــة صافــي الموجــودات العائــدة إلــى قامكــو كمــا فــي  30يونيــو  .2018تــم اســتخراج صافــي
الموجــودات كمــا فــي  30يونيــو  2018مــن البيانــات الماليــة المرحليــة المراجعــة المختصــرة للشــركة المســتثمر فيهــا،
والتــي تــم إعدادهــا بالــدوالر األمريكــي .تــم تحويــل األرقــام بالــدوالر األمريكــي باســتخدام ســعر صــرف  1دوالر
أمريكــي =  3.64لاير قطــري ،وتــم تقريبــه إلــى أقــرب ألــف:
مليون لاير قطري
9,766

صافي الموجودات كما في  30يونيو 2018

50٪

نسبة ملكية قامكو ()٪

4,883

حصة في صافي الموجودات كما في  30يونيو 2018
5/2

إن المحاســبة المبدئيــة لالســتثمار فــي مشــروع مشــترك كمــا هــو مذكــور أعــاه تعتبــر مؤقتــة فقــط فــي نهايــة الفتــرة.
قــد تعتــرف الشــركة بأيــة تعديــات علــى هــذه القيــم المؤقتــة خــال فتــرة القيــاس ،والتــي لــن تتجــاوز ســنة واحــدة مــن
تاريــخ االســتحواذ.

6/2

يبيــن الجــدول أدنــاه حصــة مــن صافــي األربــاح العائــدة إلــى قامكــو للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017وللفتــرة
المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018كمــا لــو كان االســتثمار فــي شــركة ألومنيــوم قطــر ( )QATALUMقــد حــدث فــي 1
ينايــر  .2017إن صافــي الربــح للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017وللفتــرة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018قــد
تــم التوصــل إليــه مــن البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017والبيانــات الماليــة المرحليــة
المختصــرة غيــر المدققــة للفتــرة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018أللومنيــوم قطــر علــى التوالــي  ،وتــم إصدارهــا
بالــدوالر األمريكــي .تــم تحويــل األرقــام بالــدوالر األمريكــي باســتخدام ســعر صــرف  1دوالر أمريكــي =  3.64لاير
قطــري ،وتــم تقريبهــا إلــى أقــرب ألــف دوالر:
للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية في  30يونيو 2018

مليون لاير قطري

مليون لاير قطري

659

448

50%

50%

329

224

إجمالي الربح المعد من قبل
الومنيوم قطر
نسبة ملكية قامكو ()٪
حصة في النتائج
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التطابق مع أحكام الشريعة االسالمية
أصــدر الشــيخ أ.د .يوســف القرضــاوي و الشــيخ أ.د .علــي محيــي الديــن القــره داغــي والشــيخ أ.د .وليــد بــن هــادي فتــوى بتاريــخ
 5محــرّ م 1440هجــري ( 15ســبتمبر 2018م) تنــص علــى أنــه ال مانــع شــرعا مــن المســاهمة فــي الشــركة ،كمــا هــو مب ّيــن فــي
نــص الفتــوى المب ّيــن أدنــاه:

77

مناقشة وتحليل اإلدارة
يســتند التحليــل والمناقشــة التاليــة إلــى النتائــج التشــغيلية والماليــة لشــركة الومنيــوم قطــر ويجــب قراءتهمــا مــع البيانــات الماليــة
التصوريــة .ويتعيــن علــى المســتثمرين المحتمليــن قــراءة التحاليــل التاليــة بالترافــق مــع القســمين المقدميــن تحــت عنــوان “عوامــل
المخاطــر” و “البيانــات الماليــة التصوريــة” ،وال ينبغــي االعتمــاد فقــط علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذا القســم .وتتضمــن المناقشــة
التاليــة بعــض البيانــات المســتقبلية المحــددة التــي ،رغــم أنهــا تســتند إلــى افتراضــات يعتبرهــا أعضــاء معينــون فــي مجلــس إدارة
الشــركة معقولــة ،تنطــوي علــى مخاطــر وعــدم تيقــن يمكــن أن تــؤدي إلــى أحــداث وأوضــاع فعليــة مــن شــأنها االختــاف بصــورة
جوهريــة عــن تلــك الــواردة فــي النشــرة الحاليــة أو الضمن ّيــة فيهــا .ومــن بيــن العوامــل الهامــة التــي مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى
اختــاف النتائــج الفعليــة للشــركة أو شــركة الومنيــوم قطــر أو أدائهــا أو إنجازاتهــا بشــكل جوهــري عــن تلــك الــواردة فــي البيانــات
المســتقبلية هــي تلــك العوامــل التــي تــم تناولهــا فــي “البيانــات المســتقبلية” و “عوامــل المخاطــر” فــي هــذه النشــرة .وتعتبــر جميــع
البيانــات بخــاف بيانــات الحقائــق التاريخيــة ،مثــل البيانــات المتعلقــة بالوضــع المالــي المســتقبلي والمخاطــر وعــدم التيقــن المتعلقــة
بأعمــال الشــركة أو شــركة الومنيــوم قطــر وخططهــا وأهدافهــا خــال عملياتهــا المســتقبلية ،هــي بيانــات مســتقبلية.
لمحة عامة
تــم تســجيل شــركة الومنيــوم قطــر فــي  24يوليــو  2007كشــركة مســاهمة قطريــة وفقــا للمــادة  68مــن قانــون الشــركات التجاريــة
القطــري رقــم  5لعــام ( 2002حــل محلهــا المــادة  207فــي القانــون رقــم  11لعــام  2015التــي تنطبــق علــى الشــركات المســاهمة
الخاصــة) وأحــكام نظامهــا األساســي بموجــب الســجل التجــاري رقــم .36539
الومنيــوم قطــر هــو مشــروع مشــترك بيــن قطــر للبتــرول وشــركة المســاهمة هيــدرو ،وتخضــع إدارتــه التفاقيــة المشــروع المشــترك
التــي تســري لمــدة أربعيــن عام ـا ً اعتبــاراً مــن تاريــخ إنتــاج المرحلــة األولــى (أي  19ســبتمبر  2010بعــد مــرور تســعة أشــهر
علــى تاريــخ إنتــاج المصهــر للمعــدن الســائل للمــرة األولــى) أو لمــدة أطــول إذا مــا تــم تمديــد هــذه االتفاقيــة .و فــي تاريــخ هــذه
النشــرة تمتلــك كل مــن قطــر للبتــرول وهيــدرو الومنيــوم قطــر القابضــة بــي ڤــي حصصـا ً متســاوية فــي شــركة “الومنيــوم قطــر”.
تتمثــل األنشــطة الرئيســية اللومنيــوم قطــر فــي إنتــاج وبيــع منتجــات األلومنيــوم التــي ينتجهــا المصهــر الكائن في مســيعيد بطاقــة إنتاجية
اســمية تبلــغ  585,000طــن متــري مــن المعــدن الســائل ســنوياً ،وقــد بــدأ مصنــع الومنيــوم قطــر إنتاجــه التجــاري فــي  1ينايــر .2010
وتــدار شــركة الومنيــوم قطــر وفــق مؤشــرات ماليــة وغيــر ماليــة ،بمــا فــي ذلــك ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،اإليــرادات
واألربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك ( .)EBITDAويعــرض الجــدول التالــي اإلحصاءات الرئيســية
لــكل مــن الســنوات المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017و 2016و 2015واألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018و:2017

للستة أشهرالمنتهية في
 30يونيو (غير المدققة)
2017

2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2017

2016

2015

باأللف دوالر أمريكي
اإليرادات
األرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك

()2,3

هامش األرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واإلهالك واالستهالك

()1

738,904

1,401,989 667,381

1,140,305

1,378,326

284,822

248,650

514,939

350,747

440,920

39%

37%

37%

31%

32%
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( )1يُحتسب هامش األرباح المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك كنسبة من اإليرادات.
( )2تشــير إلــى األربــاح المحققــة قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك ،وتتألــف مــن أربــاح شــركة الومنيــوم قطــر عــن الفتــرة المعنيــة/
الســنة ،وصافــي تكاليــف التمويــل واإلهــاك واالســتهالك .إن األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك ال تنــدرج ضمــن مقاييــس
األداء وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أو المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا .ويقــدم الجــدول التالــي مقارنــة لألربــاح عــن الفترة/الســنة باألربــاح
قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك.

للستة أشهرالمنتهية في
 30يونيو
2017

2018

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2017

2016

2015

باأللف دوالر أمريكي
123,034

80,277

181,122

20,239

101,330

ربح الفترة/السنة

29,330

28,041

56,772

58,536

(59,295 )3

اإلهالك واالستهالك

132,458

140,287

277,045

271,972

279,907

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك

284,822

284,605

514,939

350,747

440,920

صافي تكاليف التمويل

()3

(“ )3صافــي تكاليــف التمويــل” و األربــاح المحققــة قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015
ال يمكــن مقارنتهــم بفتــرات ماليــة أخــري بســبب التعديــل الــذي تــم علــى المعالجــة المحاســبية “ لصافــي تكاليــف التمويــل” .راجــع “العوامــل المؤثــرة فــي
مقارنــة الفتــرات قيــد التدقيــق”.

العوامل التي تؤثر على مقارنة الفترات قيد التدقيق
وقــد أعــادت الومنيــوم قطــر تبويــب الرســوم البنكيــة لتنقلهــا مــن فئــة “صافــي تكاليــف التمويــل” إلــى فئــة “مصروفــات أخــرى”،
كمــا أعــادت تصنيــف البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016لتعكــس األمــر ذاتــه .تبقــي البيانــات الماليــة
الــواردة فــي هــذا القســم عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015غيــر معدلــة وتصنــف فوائــد البنــوك تحــت مســمس
“صافــى تكاليــف التمويــل” بــدالً مــن “مصروفــات أخــري” وعليــه فــأن صافــى تكاليــف التمويــل و “المصروفــات األخــرى” و
“األربــاح المحققــة قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك” ال يمكــن مقارنتهــم بالفتــرات الماليــة األخــرى ســالفة
اإلشــارة.
وبالنســبة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2017فقــد أعــادت شــركة الومنيــوم قطــر أي ً
ضــا تصنيــف بعــض البنــود التــي
تؤثــر علــى بيــان التدفقــات النقديــة الخــاص بهــا عــن الفتــرات الخاضعــة للمراجعــة ،كمــا أعــادت تصنيــف البيانــات الماليــة للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016لنفــس الغــرض .هــذا ولــم يتــم تعديــل البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذا القســم عــن الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015حتــى اآلن ،وبنــا ًء علــى “التعديــات لــرأس المــال العامــل” ،فــإن “صافــي النقــد الناتــج مــن
األنشــطة التشــغيلية” و“صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة” ال يمكــن مقارنتهمــا بمــا تــم تقديمــه عــن الفتــرات األخــرى.
وتهــدف سياســة شــركة الومنيــوم قطــر إلــى تغييــر مدقــق الحســابات لديهــا بصفــة دوريــة .ونتيجـ ً
ـة لتلــك السياســة التــي تتبناهــا
الومنيــوم قطــر ،فإنــه فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــد فــي  22فبرايــر  2017برايــس ووتــر هــاووس
كوبــرز – فــرع قطــر ،تــم تغييــر مدقــق حســابات الشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015و 2016ليحــل محلــه
إرنســت آنــد يونــغ (فــرع قطــر) بصفتهــا مدقــق حســابات شــركة الومنيــوم قطــر للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2017
وفق ـا ً لالقتــراح الــذي قدمــه مجلــس إدارة الشــركة.
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العوامل األساسية التي تؤثر على نتائج عمليات شركة الومنيوم قطر

توافر المصنع وصيانته
تــم تصميــم مرافــق شــركة الومنيــوم قطــر لتعمــل علــى مــدار  24ســاعة فــي اليــوم ،باســتثناء أي توقــف مخطــط لــه أو غيــر مخطــط
له .
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة لمصنــع االختــزال حســب التصميــم  585,000طــن متــري فــي ســنة مــن المعــدن الســائل .ويبلــغ اإلنتــاج
الحالــي فــي عــام  2018حوالــي  630,000طــن متــري فــي الســنة .وقــد تجــاوز اإلنتــاج الحالــي القــدرة اإلنتاجيــة المحــددة بفضــل
تحســين الكفــاءة ويتــم إيقــاف تشــغيل خاليــا االختــزال فــي مصنــع االختــزال عــن العمــل إلجــراء عمليــات الصيانــة الالزمــة كل
خمــس إلــى ســت ســنوات ألغــراض إعــادة التبطيــن .وتســتغرق عمليــات إعــادة التبطيــن الالزمــة مــن ثالثــة إلــى أربعــة أيــام .وقــد
أكملــت شــركة الومنيــوم قطــر مؤخــراً إعــادة تبطيــن جميــع أوعيــة الجيــل األول البالــغ عددهــا  704أوعيــة ،وهــي العمليــة التــي
بــدأت فــي يوليــو 2014م وارتفعــت وتيرتهــا خــال عــام  2015واســتمرت خــال عامــي  2016و.2017
تبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة للمســبك  625,000طــن متــري فــي الســنة مــن المعــدن الســائل .ويبلــغ اإلنتــاج الحالــي فــي عــام 2018
حوالــي  656,000طــن متــري فــي الســنة .ويتــم إيقــاف تشــغيل األفــران الكائنــة بالمســبك إلجــراء عمليــات الصيانــة الالزمــة كل
خمــس إلــى ســت ســنوات ألغــراض إعــادة التبطيــن .ويبلــغ متوســط الوقــت الــازم إلجــراء عمليــات إعــادة التبطيــن شــهراً واحــداً.
وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة لمصنــع الكربــون  343,000طــن متــري فــي الســنة مــن األنــودات المقضبنــة .ويبلــغ اإلنتــاج الحالــي فــي
عــام  2018حوالــي  327,000طــن متــري فــي الســنة .ويتــم إجــراء الصيانــة الالزمــة لجــدران المداخــن كل خمــس ســنوات،
ويســتغرق اســتبدال جــدران أحــد المداخــن مــا بيــن ثمانيــة إلــى اثنتــي عشــرة ســاعة.
وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة لمصنــع الطاقــة  1,340ميجــا واط فــي الســاعة فــي الســنة .وتبلــغ الســعة اإلنتاجيــة فــي الوقــت الحالــي
فــي عــام  2018حوالــي  80ميجــاواط فــي الســاعة .ومــن المقــرر إجــراء الترتيبــات الالزمــة فيمــا يتعلــق بالتوربينــات الغازيــة
فــي محطــة توليــد الكهربــاء باالتفــاق مــع إحــدى شــركات تصنيــع المعــدات األصليــة .ويبلــغ متوســط الوقــت الــازم إلجــراء عمليــة
فحــص رئيســية  32يومـاً.

تكاليف الشحن
تعتمــد الومنيــوم قطــر علــى شــبكة الشــحن البحــري الدولــي لشــحن منتجاتهــا إلــى العمــاء المنتشــرين حــول العالــم ،ومــن الممكــن
أن يكــون للتغييــرات التــي تطــرأ علــى معــدالت األســعار المحملــة علــى نقــل منتجــات الومنيــوم قطــر تأثيــرات علــى عملياتهــا.
يمكــن أن تؤثــر األحــداث االقتصاديــة والسياســية العالميــة واإلقليميــة علــى تكاليــف الشــحن ،فقــد أدى ارتفــاع أســعار الشــحن بيــن
عامــي  2016و 2018إلــى زيــادة تكاليــف الشــحن اإلجماليــة لشــركة الومنيــوم قطــر فــي أعقــاب الحصــار الرباعــي علــى قطــر،
والــذي يرتبــط جزئي ـا ً بارتفــاع تكاليــف الشــحن بالســفن المغذيــة بيــن مســيعيد والموانــئ الرئيســية فــي الشــرق األوســط (يشــمل
“الشــحن بالســفن المغذيــة” النقــل بيــن وجهــة أو مينــاء منشــأ والموانــئ الرئيســية الوســيطة) .علــى ســبيل المثــال ،بيــن عامــي 2016
و ،2017ازدادت أســعار شــحنات الحاويــات التابعــة أللومنيــوم والمتجهــة إلــى آســيا بحوالــي  8دوالرات أمريكيــة للطــن المتــري
الواحــد أو مــا تبلــغ نســبته  ،62.0%األمــر الــذي أثــر علــى غالبيــة حجــم الحاويــات التــي يتــم شــحنها مــن قبــل الومنيــوم قطــر،
وواصلــت أســعار الشــحن وتيــرة االرتفــاع فــي عــام .2018
بلــغ إجمالــي حجــم شــحنات حاويــات الومنيــوم قطــر 23,664حاويــة فــي عــام  2017وازداد بنســبة  4.8%تقريبـا ً مقارنـ ً
ـة بعــام
 .2016وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،لــم تشــهد شــحنات النقــل المجــزأ تفاوتـا ً ملحوظـا ً فــي معــدالت الشــحن أو الكميــات بيــن عامــي
 2016و ،2017علــى الرغــم مــن أن كميــة شــحنات النقــل المجــزأ المتجهــة إلــى بالتيمــور علــى وجــه التحديــد قــد ازدادت بشــكل
كبيــر فــي .2018

أسعار السلع
تعتمــد شــركة الومنيــوم قطــر علــى العديــد مــن الســلع ،مثــل المــواد الخــام .ويعتبــر توافــر هــذه الســلع وأســعارها عام ـاً أساســيا ً
يؤثــر علــى عمليــات شــركة الومنيــوم قطــر.
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أ)

الغاز

تعتمــد شــركة الومنيــوم قطــر علــى الغــاز لتشــغيل محطــات الطاقــة التابعــة لهــا .وتقــوم شــركة الومنيــوم قطــر بشــراء الغــاز مــن
قطــر للبتــرول بموجــب اتفاقيــة لبيــع وشــراء الغــاز .وتســري االتفاقيــة لمــدة  25عامـا ً اعتبــاراً مــن  1مايــو  ،2009ومــا لــم يتــم
إنهــاء االتفاقيــة بعــد مــرور المــدة األولــى البالغــة  25عامـاً ،يجــوز تمديدهــا لمــدة  15عامـا ً إضافيــة .ووفقـا ً لالتفاقيــة ،يتــم تعديــل
أســعار الغــاز شــهريا ً بمــا يتــواءم مــع التضخــم وفقـا ً لمؤشــر أســعار المســتهلك األمريكــي.
ب)

الفحم البترولي المكلس

الفحــم البترولــي المكلــس هــو المــادة الخــام الرئيســية المســتخدمة فــي مصنــع الكربــون لتصنيــع األنــودات التــي تســتخدم فــي مصنــع
االختــزال إلنتــاج المعــادن الســائلة .ويعــد الفحــم البترولــي المكلــس هــو منتــج ثانــوي يدخــل فــي تكريــر النفــط الخــام ،ولذلــك فــإن
ســوق النفــط الخــام يؤثــر علــى أســعار وتوافــر ذلــك الفحــم .وتتســبب التغيــرات الكبيــرة فــي ســوق النفــط الخــام فــي جعــل توافــر
الفحــم البترولــي المكلــس القابــل لالســتخدام أكثــر تحديــا ممــا كان عليــه فــي العقــود الســابقة .وقــد يتباطــأ نمــو الطلــب العالمــي علــى
المنتجــات المكــررة فــي ظــل تحــول الســوق إلــى مصــادر جديــدة للطاقــة وأنــواع وقــود بديلــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فليســت جميــع
كميــات الفحــم البترولــي المكلــس مالئمــة وكافيــة لتصنيــع األنــودات .وتختلــف الخــواص الفيزيائيــة والكيميائيــة للفحــم البترولــي
المكلــس (هيــكل وتركيــب اإلســفنجيات ،الكبريــت ،محتويــات المعــادن ،التفاعــل ،إلــخ) .إن توافــر الفحــم البترولــي المكلــس التقليــدي
ذو الدرجــة المالئمــة لصناعــة األنــودات (منخفــض الكبريــت والشــوائب) آخــذ فــي االنخفــاض ،حيــث أن مصافــي النفــط تقــوم
بمعالجــة أنــواع مــن النفــط الخــام أثقــل وأكثــر حموضــة .علــى ســبيل المثــال ،يــؤدي تطويــر حقــول النفــط الصخــري بــدالً مــن
اإلنتــاج التقليــدي إلــى إنتــاج كميــات أقــل مــن الفحــم البترولــي المكلــس ذات جــودة منخفضــة .وبصفــة عامــة ،قــد تــؤدي التغيــرات
فــي ســوق النفــط الخــام وتباطــؤ الطلــب العالمــي علــى المنتجــات المكــررة إلــى بنــاء عــدد أقــل مــن المصافــي الجديــدة ،فيمــا تشــير
القــدرة التنافســية مــن حيــث التكلفــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن يكــون لــدى تلــك المصافــي وحــدات تكويــك ،وهــو أمــر يعتمــد
علــى رأس المــال بشــكل كبيــر ومكلــف للغايــة فــي تشــغيله.
ج)

القار

يعتبــر قــار قطــران الفحــم بمثابــة المــادة الخــام الرئيســية المســتخدمة لتصنيــع األنــودات فــي مصنــع الكربــون .ويتــم إنتــاج قــار
قطــران الفحــم مــن قطــران الفحــم ،وهــو منتــج ثانــوي مــن أفــران فحــم الكــوك المعدنيــة فــي صناعــة الحديــد والصلــب .وبشــكل
عــام ،ينمــو أو ينكمــش إنتــاج قــار قطــران الفحــم فــي جميــع أنحــاء العالــم مــع نمــو أو انخفــاض صناعــة الحديــد والصلــب .ويؤثــر
انخفــاض إنتــاج الحديــد والصلــب علــى الصعيــد العالمــي تأثيــراً كبيــراً علــى اقتصاديــات تقطيــر قطــران الفحــم .إن انخفــاض
المعــروض مــن قطــران الفحــم الخــام يقلــل مــن توافــر قــار قطــران الفحــم وقــد يفــرض ضغطـا ً علــى األســعار ،خاصـ ً
ـة فيمــا يتعلــق
بالقــار العالــي الجــودة مــن حيــث نقطــة التلييــن.
د)

األلومينا

األلومينــا هــي المــادة الخــام الرئيســية المســتخدمة إلنتــاج معــدن ســائل فــي مصنــع االختــزال .ويتــم تحويــل األلومينــا إلــى معــدن
ســائل باســتخدام عمليــة التحليــل الكهربائــي .وتســتخدم الومنيــوم قطــر األلومينــا أكثــر مــن أي مــادة خــام أخــرى .ويســتهلك إنتــاج
كل طــن متــري مــن المعــدن الســائل  1.925طــن متــري مــن األلومينــا .وبــدوره يتــم إنتــاج األلومينــا مــن البوكســيت .وعلــى وجــه
العمــوم ،فــإن اإلمــدادات فــي ســوق األلومينــا فــي جميــع أنحــاء العالــم تتســم باالســتقرار ،هــذا فــي ظــل غيــاب أي ظــروف مناخيــة
قاســية أو أي حــاالت تعطــل غيــر متوقعــة فــي مصافــي األلومينــا األوليــة تــؤدي إلــى توقــف اإلنتــاج .وتســتفيد الومنيــوم قطــر حاليـا ً
مــن اتفاقيــات اإلمــداد باأللومينــا بأســعار مواتيــة مقارنــة بالســوق ،إال أنــه عنــد انتهــاء ســريان العقــود وإعــادة التفــاوض فــي عامــي
 2020و ،2022فمــن المتوقــع أن تــزداد أســعارها.
ه)

الفلوريد

يعــد فلوريــد األلومنيــوم ( )AlF3مــادة خــام أخــرى تســتخدم كجــزء مــن عمليــة التحليــل الكهربائــي فــي مصنــع االختــزال .وتتوقــف
ً
وخاصــة الفلورســبار ،حيــث
أســعار فلوريــد األلومنيــوم بصــورة أساســية علــى أســعار المــواد الخــام المســتخدمة فــي إنتاجــه،
يحتــاج المنتجــون إلــى  1.5طــن متــري مــن الفلورســبار و 1.0طــن متــري مــن هيــدرات األلومينــا و 1.8طــن متــري مــن حمــض
الكبريتيــك إلنتــاج  1طــن متــري مــن فلوريــد األلومنيــوم.
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و)

السبائك

يتــم خلــط الســبائك فــي المســبك بمعــدن ســائل مــن مصنــع االختــزال قبــل صــب المنتجــات النهائيــة .إن إضافــة الســبائك يعطــي
الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة المطلوبــة للمنتجــات النهائيــة التــي يســعى إليهــا العمــاء .وتعــد الصيــن هــي المنتــج الرئيســي
للعديــد مــن مــواد صناعــة الســبائك ،ال ســيما الســيليكون والمغنيســيوم .وقــد يؤثــر أي تشــريع أو تغييــر فــي القانــون (علــى ســبيل
المثــال القيــود علــى التصديــر  /االســتيراد) علــى بقيــة إمــدادات العالــم .وبــدالً مــن ذلــك ،قــد ترتفــع أســعار الســيليكون إن زاد
اســتخدام الســيليكون فــي الصناعــات األخــرى ،كمــا هــو الحــال فــي القطــاع الكيميائــي (الطاقــة الشمســية) .أمــا أســعار مــواد الســبائك
األخــرى فهــي متيســرة إال أنهــا تتوقــف علــى أســعار المعــادن التــي ًتن َتــج منهــا.

الصرف األجنبي
العملــة المعمــول بهــا والمســتخدمة فــي العــرض فــي الومنيــوم قطــر هــي الــدوالر األمريكــي ،كمــا أن معظــم معامالتهــا التجاريــة
مقومــة بالــدوالر األمريكــي .وال تتخــذ الومنيــوم قطــر إجــراءات تحــوط لحمايــة عملتهــا مــن التعــرض لمخاطــر التقلــب ،وليــس
لديهــا خطــط فاعلــة للقيــام بذلــك فــي المســتقبل .علمـا ً بــأن الريلا القطــري مربــوط بالــدوالر األمريكــي ،واألرصــدة المقومــة بالريلا
القطــري ليســت كبيــرة.
العناصر الرئيسية لنتائج العمليات

اإليرادات
تشــمل اإليــرادات الناتجــة عــن بيــع الســلع فــي إطــار األنشــطة العاديــة ،ويتــم قياســها باالســتناد إلــى القيمــة العادلــة للمبلــغ المقبــوض
أو المســتحق القبــض .وتحقــق شــركة الومنيــوم قطــر إيراداتهــا مــن بيــع الســلع النهائيــة التــي يتــم إنتاجهــا مــن المســبك ،والتــي
تتكــون بشــكل أساســي مــن منتجــات ذات قيمــة مضافــة مثــل الســبائك المشــكلة بالبثــق والســبائك المصبوبــة وكميــة صغيــرة مــن
الســبائك القياســية .ويتــم تســعير الســلع فــي بورصــة لنــدن للمعــادن بمتوســط “مــدة  3أشــهر” يتــم تحديــده اعتبــاراً مــن الشــهر الــذي
يســبق شــهر التســليم ،باإلضافــة إلــى الزيــادة اإلضافيــة علــى المنتجــات.

مصادر الدخل األخرى
تشــمل المعامــات الناتجــة عــن الدخــل مــن أنشــطة غيــر اإلنتــاج وعمليــات البيــع العاديــة .ويتــم تحقيــق اإليــرادات األخــرى
بشــكل أساســي مــن ثالثــة مصــادر :بيــع الخــردة والمنتجــات الثانويــة ،ورســوم المعالجــة التــي يســددها العمــاء المحليــون لتحويــل
األلومنيــوم الخــردة إلــى منتجــات نهائيــة ،وبيــع المــواد الخــام ،إن وجــدت.

استهالك المواد الخام والطاقة
تشــمل المصروفــات المتعلقــة باســتهالك المــواد الخــام والطاقــة وقطــع الغيــار والمــواد االســتهالكية باإلضافــة إلــى التغييــرات
الطارئــة علــى المخــزون .وتتضمــن المــواد الخــام الرئيســية الفحــم والقــار المســتخدمان فــي تصنيــع األنــودات فــي مصنــع الكربــون،
واأللومينــا وفلوريــد األلومنيــوم المســتخدمان فــي التحليــل الكهربائــي فــي مصنــع االختــزال ،والســبائك والمــواد المضافــة المختلفــة
التــي يتــم خلطهــا مــع المعــادن الســائلة قبــل الصــب فــي المســبك ،والغــاز المســتخدم إلنتــاج الكهربــاء فــي محطــة توليــد الكهربــاء.

الرواتب والتكاليف ذات الصلة
تشــمل تكاليــف الموظفيــن مــن الرواتــب واألجــور والمكافــآت ،واســتحقاقات وإعانــات الســكن ،واســتحقاقات نهايــة الخدمــة
للموظفيــن ،وغيرهــا.

اإلهالك واالستهالك
يتــم احتســاب اإلهــاك علــى حســاب تكلفــة بنــود الممتلــكات والمصانــع والمعــدات مطروحـا ً منهــا قيمهــا المتبقيــة المقــدرة باســتخدام
طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة .ويتــم إدراج اإلهــاك بشــكل عــام فــي بيــان الدخــل ،مــا لــم يتــم إدراج
المبلــغ فــي القيمــة الدفتريــة ألصــل آخــر.
تتم مراجعة طرق اإلهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ،ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسباً.
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ويبــدأ احتســاب إهــاك بنــود الممتلــكات والمصانــع والمعــدات اعتبــاراً مــن اليــوم األول مــن الشــهر التالــي للتاريــخ الــذي تتوفــر
فيــه لالســتخدام ،أو فيمــا يتعلــق باألصــول التــي تــم إنشــائها ذاتي ـاً ،اعتبــاراً مــن اليــوم األول مــن الشــهر التالــي لتاريــخ اكتمــال
وجاهزيــة األصــل لالســتخدام.

الخسارة الناجمة عن التصرف في الممتلكات والمصانع والمعدات
يتــم اســتبعاد أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمصانــع والمعــدات عنــد التصــرف فيــه أو عندمــا ال يتوقــع أي مزايــا اقتصاديــة
مســتقبلية مــن اســتخدامه أو التخلــص منــه .ويتــم إدراج أي مكســب أو خســارة ناتجــة عــن شــطب األصــول فــي بيــان الدخــل فــي
الســنة التــي يتــم فيهــا اســتبعاد تلــك األصــول.

تكاليف الخدمات الفنية
تمثل تكلفة الخدمات الفنية تكلفة المقاولين المستأجرين والموظفين المنتدبين من المُالك.

مصروفات أخرى
تشــمل تكاليــف مختلفــة ،مثــل رســوم التســويق ورســوم شــحن المبيعــات إلــى جانــب رســوم خدمــات الصيانــة وتكاليــف التأميــن
والبنــود األخــرى التــي يمكــن بشــكل عــام اعتبارهــا تكاليــف إداريــة عامــة.

صافي تكاليف التمويل
تشــمل الفائــدة علــى القــروض وتكاليــف مبادلــة أســعار الفائــدة واســتهالك تكلفــة معامــات القــروض ،وصافــي الدخــل مــن الفوائــد
علــى الودائــع المصرفيــة.

دخل شامل آخر
يتــم تســجيل صافــي األربــاح لتحوطــات مبــادالت أســعار الفائــدة تحــت بنــد الدخــل الشــامل اآلخــر ،والتــي ظلــت ثابتــة إلــى حــد
كبيــر علــى مــر الســنين.
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نتائج العمليات
يبين الجدول التالي قائمة الدخل الشامل الموحدة لشركة الومنيوم قطر خالل الفترات المعينة:
للستة أشهرالمنتهية في  30يونيو
2017

2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017

2016

2015

باأللف دوالر أمريكي
738,904

667,381

1,401,989

1,140,305

1,378,326

اإليرادات

2,275

1,592

2,644

14,262

4,077

-

-

-

-

12,747

إجمالي الدخل

741,179

668,973

1,404,633

1,154,567

1,395,150

استهالك المواد الخام والطاقة

327,843

288,303

624,732

531,848

659,404

الرواتب والتكاليف ذات الصلة

69,632

69,645

139,133

144,155

145,505

132,458

140,287

277,045

271,972

279,907

600

3,639

4,239

10,089

8,367

6,763

5,878

12,226

14,049

15,458

51,519

52,903

109,364

103,679

)1(125,496

مجموع مصروفات التشغيل

588,815

560,655

1,166,739

1,075,792

1,234,137

الربح التشغيلي

152,364

108,318

237,894

78,775

161,013

29,330

28,041

56,772

58,536

)59,683(1

123,034

80,277

181,122

20,239

101,330

الدخل اآلخر
مطالبة التأمين

()2

اإلهالك واالستهالك
الخسارة الناجمة عن التصرف في
الممتلكات والمصانع والمعدات
تكاليف الخدمات الفنية
مصروفات أخرى

صافي تكاليف التمويل
أرباح الفترة/السنة

دخل شامل آخر
صافي األرباح لتحوطات التدفقات النقدية
إجمالي الدخل الشامل للفترة/للسنة

12,701

9,652

23,695

25,628

21,792

135,735

89,929

204,817

45,867

123,122

( )1اليمكــن مقارنــة “صافــي تكاليــف التمويــل” و “المصروفــات األخــرى” وبالتالــي “مجمــوع مصروفــات التشــغيل” للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 2015عبــر الفتــرات بســبب مراجعــة للمعالجــة الحســابية ل “صافــي تكاليــف التمويــل” .راجــع “العوامــل المؤثــرة فــي مقارنــة الفتــرات قيــد التدقيــق”.
( )2حصلــت الومنيــوم قطــر وســجلت دخـاً بواقــع  12.7مليــون دوالر أثنــاء الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015للتســوية النهائيــة لمطالبــة تأميــن متعلقــة
بمحــرك غاز.
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مقارنة بين الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2018و2017
اإليرادات
ارتفعــت اإليــرادات بمقــدار  71.5مليــون دوالر أمريكــي أو  10.7%لتصــل إلــى  738.9مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة
المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  667.4مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2017ويعــزى
هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى الزيــادة فــي أســعار الســلع المباعــة .وارتفــع متوســط ســعر الطــن المتــري المحقــق فــي بورصــة
لنــدن للمعــادن بنســبة تزيــد علــى  18.0%لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقارنــة بالســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30
يونيــو  ،2017وارتفــع متوســط الزيــادات المحققــة بنســبة تزيــد علــى  % 2.7لنفــس الفتــرة.

مصادر الدخل األخرى
ارتفعــت مصــادر الدخــل األخــرى بنحــو  0.7مليــون دوالر أمريكــي أو  42.9%لتصــل إلــى  2.3مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر
الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  1.6مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2017ويعــزى
هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى تنفيــذ عمليــات بيــع بقيمــة  1.5مليــون دوالر للخــردة الناتجــة مــن المســبك أثنــاء الســتة أشــهر
المنتهيــة فــي  30يونيــو .2018

استهالك المواد الخام والطاقة
ارتفعــت تكاليــف اســتهالك المــواد الخــام والطاقــة بمقــدار  39.5مليــون دوالر أمريكــي أو  13.7%لتصــل إلــى  327.8مليــون
دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  288.3مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي
 30يونيــو  .2017ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع أســعار الســلع العالميــة .بلغــت تكلفــة اســتهالك المــواد
الخــام خــال األشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  ،2018مــا يعــادل  304.9مالييــن دوالر أمريكــي مقارنــة بمبلــغ 230,7
مليــون دوالر أمريكــي للســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو .2017
تكاليــف اســتهالك الطاقــة المتكبــدة نتيجــة اســتهالك الغــاز لتشــغيل محطــة توليــد الكهربــاء لــم تختلــف اختالفـا ً كبيــراً بيــن األشــهر
الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018واألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو .2017

الرواتب والتكاليف ذات الصلة
لــم تتغيــر الرواتــب والتكاليــف ذات الصلــة لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018بشــكل كبيــر مقارنــة بالســتة أشــهر
المنتهيــة فــي  30يونيــو  ،2017حيــث بقيــت عنــد  69.6مليــون دوالر أمريكــي خــال الفترتيــن .كمــا قابــل زيــادة الرواتــب
األساســية انخفــاض عــدد الموظفيــن.

اإلهالك واالستهالك
انخفــض اإلهــاك واالســتهالك بمقــدار  7.8مليــون دوالر أمريكــي أو بمــا يعــادل  5.6%ليصــل إلــى  132.5مليــون دوالر
أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  140.3مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي 30
يونيــو  .2017ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى )1( :اإلهــاك بأثــر رجعــي تمــت رســملته خــال  2017بنحــو 4.2
مليــون دوالر أمريكــي علــى قطــع الغيــار الرأســمالية ،و( )2انخفــاض األصــول نتيجــة اإلهــاك حيــث وصلــت بعــض األصــول
إلــى نهايــة عمرهــا االفتراضــي قبــل  1ينايــر  ،2018وبالتالــي لــم يتــم احتســاب أي إهــاك لهــذه األصــول خــال الســتة أشــهر
المنتهيــة فــي  30يونيــو عــام .2018

الخسارة الناجمة عن التصرف في الممتلكات والمصانع والمعدات
انخفضــت الخســارة الناجمــة مــن التصــرف فــي الممتلــكات والمصانــع والمعــدات بمقــدار  3.0مالييــن دوالر أمريكــي أو
 83.5%لتصــل إلــى  0.6مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  3.6مليــون دوالر
أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2017ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى اكتمــال عمليــة إعــادة تبطيــن األوعيــة فــي
محطــة االختــزال فــي عــام  ،2017وإلغــاء رســم قيمــة أحــد األصــول ،وهــو “محاكــي  ،”PTMخــال األشــهر الســتة المنتهيــة
في  30يونيو .2017
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تكاليف الخدمات الفنية
ارتفعــت تكاليــف الخدمــات الفنيــة بمقــدار  0.9مليــون دوالر أمريكــي أو  15.1%لتصــل إلــى  6.8مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر
الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  5.9مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2017وتعــزى
الزيــادة بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع تكلفــة القــوى العاملــة الموظفــة بمقــدار  0.3مليــون دوالر أمريكــي وتكلفــة القــوى العاملــة
الموظفــة فــي خدمــات إصــاح جــذوع األنــودات بمقــدار  0.4مليــون دوالر أمريكــي وأعمــال إصــاح نظــام األنــود فــي عــام
.2017

مصروفات أخرى
انخفضــت المصروفــات األخــرى بمقــدار  1.4مليــون دوالر أمريكــي أو  2.6%لتصــل إلــى  51.5مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر
الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  52.9مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو .2017
ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى انخفــاض تكاليــف خدمــات الصيانــة بنحــو  2.7مليــون دوالر أمريكــي وانخفــاض
تكاليــف التأميــن بنحــو  1.4مليــون دوالر أمريكــي وانخفــاض تكاليــف التســويق بنحــو  0.9ميلــون دوالر أمريكــي التــي تــم
تعويضهــا جزئيــا بزيــادة فــي تكاليــف مبيعــات رســوم الشــحن بمبلــغ  4.1مليــون دوالر أمريكــي.

الربح التشغيلي
ارتفــع الربــح التشــغيلي بمقــدار  44.0مليــون دوالر أمريكــي أو  40.7%ليصــل إلــى  152.4مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر
الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  108.3مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو .2017
ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى زيــادة العوائــد بفضــل ارتفــاع األســعار (فــي بورصــة لنــدن للمعــادن وزيــادات
المنتجــات).

صافي تكاليف التمويل
ارتفــع صافــي تكاليــف التمويــل بمقــدار  1.3مليــون دوالر أمريكــي أو  4.6%ليصــل إلــى  29.3مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر
الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  28.0مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو .2017
ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى زيــادة الفائــدة علــى القــروض واالقتــراض بنحــو  5.6مليــون دوالر أمريكــي،
وزيــادة الدخــل مــن الفائــدة علــى ودائــع البنــك بواقــع  0.7مليــون دوالر أمريكــي ،وكالهمــا يعــزى إلــى الزيــادة فــي ســعر الفائــدة
المعروضــة بيــن البنــوك فــي لنــدن (ليبــور) .وقابلــت الزيــادات فــي الفوائــد انخفــاض مماثــل فــي تكاليــف مبادلــة أســعار الفائــدة
بنحــو  3.5مليــون دوالر أمريكــي.

دخل شامل آخر
ارتفــع صافــي الربــح لتحوطــات التدفقــات النقديــة بنحــو  3.0مليــون دوالر أمريكــي أو  31.6%لتصــل إلــى  12.7مليــون دوالر
أمريكــي للســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  9.7مليــون دوالر أمريكــي للســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو
 .2017ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى زيــادة ســعر الليبــور المتوقــع الــذي نتــج عنــه انخفــاض الخســائر غيــر
المحققــة مــن أداة التحــوط.

مقارنة بين السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2017و2016
اإليرادات
ارتفعــت اإليــرادات  261.7مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،22.9%لتصــل إلــى  1.4مليــار دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل
 1.1مليــار دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016وقــد ارتفعــت إيــرادات الســنة الماليــة  2017بمبلــغ  261.7مليــون دوالر أمريكــي
مقارنــة بالســنة الماليــة  2016بســبب ارتفــاع الكميــة المباعــة وارتفــاع األســعار المحققــة .وازدادت الكميــة المباعــة لعــام  2017لتصــل إلــى  649,000طــن
متــري مقارنــة بـــ  619,000طــن متــري فــي عــام  ،2016وارتفــع متوســط األســعار المتحققــة فــي بورصــة لنــدن للمعــادن فــي عــام  2017إلــى 1,909
دوالرات أمريكيــة للطــن المتــري الواحــد مقارنــة بـــ  1,567دوالراً أمريكيـا ً للطــن المتــري فــي عــام .2016
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مصادر الدخل األخرى
انخفضــت مصــادر الدخــل األخــرى بمبلــغ  11.7مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،81.5%لتصــل إلــى  2.6مليــار دوالر أمريكــي
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  14.3مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ويعــزى
هــذا االنخفــاض إلــى عمليــة بيــع لأللومينــا فــي عــام  2016بقيمــة إجماليــة تبلــغ  10.1مالييــن دوالر أمريكــي ،فــي حيــن لــم يتــم
إجــراء معاملــة مماثلــة فــي عــام .2017

استهالك المواد الخام والطاقة
ارتفعــت تكاليــف اســتهالك المــواد الخــام والطاقــة بمبلــغ  92.9مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،17.5%لتصــل إلــى  624.7مليــون
دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  531.8مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2016وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة أساســية إلــى زيــادة قدرهــا  60.2مليــون دوالر أمريكــي فــي تكلفــة األلومينــا.

الرواتب والتكاليف ذات الصلة
انخفضــت الرواتــب والتكاليــف اإلجماليــة ذات الصلــة بمبلــغ  5.1مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،3.5%لتصــل إلــى  139.1مليــون
دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  144.2مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2016ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى االســتحقاق بأثــر رجعــي والمقــدر بنحــو  4.0مالييــن دوالر أمريكــي فــي
عــام  2016لمكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن القطرييــن واالنخفــاض فــي عــدد الموظفيــن فــي عــام .2017

اإلهالك واالستهالك
ارتفعــت معــدالت اإلهــاك واالســتهالك بنحــو  5.0مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،1.9%لتصــل إلــى  277.0مليــون دوالر أمريكــي
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017فــي مقابــل  272.0مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2016
وتعــزى الزيــادة بصــورة أساســية إلــى )1( :إهــاك بأثــر رجعــي قــدره  4.2مليــون دوالر أمريكــي علــى قطــع الغيــار الرأســمالية
التــي تمــت رســملتها فــي عــام  ،2017و( )2زيــادة اإلهــاك لألصــول األخــرى التــي تمــت رســملتها فــي .2017

الخسارة الناجمة عن التصرف في الممتلكات والمصانع والمعدات
انخفضــت الخســارة الناجمــة مــن التصــرف فــي الممتلــكات والمصانــع والمعــدات بمبلــغ  5.9مليــون دوالر أمريكــي ،أو ،58.0%
لتصــل إلــى  4.2مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  10.1مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى اســتبعاد عناصــر الممتلــكات والمصانــع والمعــدات التــي تــم
التخلــص منهــا ،وأبرزهــا مــا يتعلــق بإعــادة تبطيــن األوعيــة.

تكاليف الخدمات الفنية
انخفضــت تكاليــف الخدمــات الفنيــة بنحــو  1.8مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،13.0%لتصــل إلــى  12.2مليــون دوالر أمريكــي
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017فــي مقابــل  14.0مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ويعــزى
هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى مبــادرات خفــض التكاليــف التــي تــم اتخاذهــا خــال عــام  2017فــي إطــار برنامــج تحســين
شــركة الومنيــوم قطــر.

مصروفات أخرى
ارتفعــت المصروفــات األخــرى بنحــو  5.7مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،5.5%لتصــل إلــى  109.4مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  103.7مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ويعــزى هــذا
االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى الزيــادة فــي رســوم شــحن المبيعــات.
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الربح التشغيلي
ارتفــع الربــح التشــغيلي بنحــو  159.1مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،202.0%ليصــل إلــى  237.9مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  78.8مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ويعــزى هــذا
االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى الزيــادة الكبيــرة فــي اإليــرادات بفضــل ارتفــاع أســعار بورصــة لنــدن للمعــادن وزيــادة الكميــة
المباعــة.

صافي تكاليف التمويل
انخفــض صافــي تكاليــف التمويــل بنحــو  1.8مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،3.0%ليصــل إلــى  56.8مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017فــي مقابــل  58.5مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ويعــزى هــذا
االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى زيــادة فــي ســعر الليبــور ،مــا أدى إلــى زيــادة الفائــدة علــى االقتــراض والدخــل مــن الفائــدة علــى
الودائــع المصرفيــة وانخفــاض تكاليــف مبادلــة أســعار الفائــدة.

دخل شامل آخر
انخفــض صافــي األربــاح لتحوطــات التدفقــات النقديــة بنحــو  1.9مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،7.5%ليصــل إلــى  23.7مليــون
دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  25.6مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2016ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى االنتهــاء الجزئــي لبعــض عقــود المبادلــة خــال عــام  2016حيــث بلــغ
إجمالــي القيمــة االســمية لهــذه العقــود  800مليــون دوالر أمريكــي.

مقارنة بين السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2016و2015
اإليرادات
انخفضــت اإليــرادات بمبلــغ  238.0مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،17.3%إلــى  1.1مليــار دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر  2016مقابــل  1.4مليــار دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة
أساســية إلــى انخفــاض الكميــة المباعــة وتراجــع األســعار .فقــد انخفضــت الكميــة المباعــة لعــام  2016بنحــو  3.1٪للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2016مقارنــة بالســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015وانخفــض متوســط ســعر الطــن المتــري المحقــق فــي
بورصــة لنــدن للمعــادن بنســبة تربــو علــى  ،9.5٪كمــا تراجــع متوســط العقــود المحققــة بنســبة تزيــد علــى  42.4٪فــي نفــس
الفتــرة.

مصادر الدخل األخرى
ارتفعــت مصــادر الدخــل األخــرى بنحــو  10.2مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،249.8%لتصــل إلــى  14.3مليــون دوالر أمريكــي
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016فــي مقابــل  4.1مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى
هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى عمليــة بيــع لأللومينــا فــي عــام  ،2016وبلــغ إجمالــي هــذه العمليــة  10.0مالييــن دوالر
أمريكــي ،فــي حيــن لــم يتــم إجــراء عمليــة مماثلــة فــي عــام .2015

استهالك المواد الخام والطاقة
انخفضــت معــدالت اســتهالك المــواد الخــام والطاقــة بمبلــغ  127.6مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،19.3%لتصــل إلــى 531.8
مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016مقابــل  659.4مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  .2015ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى انخفــاض أســعار الســلع علــى الصعيــد العالمــي .وانخفضــت تكلفــة
األلومينــا بيــن عامــي  2015و 2016بمقــدار  44مليــون دوالر أمريكــي ،وتراجعــت كذلــك تكلفــة الفحــم البترولــي المكلــس بمقــدار
 13مليــون دوالر ،فضـاً عــن انخفــاض تكلفــة الســبائك بمقــدار  16مليــون دوالر أمريكــي.
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الرواتب والتكاليف ذات الصلة
انخفضــت الرواتــب والتكاليــف ذات الصلــة بمبلــغ  1.4مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،0.9%لتصــل إلــى  144.2مليــون دوالر
أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016فــي مقابــل  145.5مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2015ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض تكاليــف مكافــآت األداء وتكاليــف العــاوات واالســتحقاقات األخرى،
أســفرا معـا ً عــن انخفــاض قــدره  4.9مليــون دوالر أمريكــي ،وهــو مــا عوضتــه جزئيـا ً زيــادة فــي االســتحقاقات قدرهــا  4.2مليــون
دوالر أمريكــي فيمــا يتعلــق بمكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للموظفيــن القطرييــن.

اإلهالك واالستهالك
انخفضــت تكاليــف اإلهــاك واالســتهالك بنحــو  7.9مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،2.8%لتصــل إلــى  272.0مليــون دوالر أمريكي
للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016فــي مقابــل  279.9مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2015
ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل أساســي إلــى انتهــاء العمــر االفتراضــي لبعــض األصــول قبــل  1ينايــر  ،2016مــا أدى إلــى تقلــص
األصــول األساســية لإلهــاك فــي عــام  ،2016وهــو مــا يمثــل انخفاضـا ً فــي تكاليــف اإلهــاك بقيمــة  11.6مليــون دوالر أمريكــي
لعــام  2016مقارنــة بعــام  .2015وتــم تعويــض انخفــاض األصــول األساســية جزئي ـا ً بالتغيــر فــي العمــر االفتراضــي لبعــض
األصــول ،مــا أدى إلــى زيــادة تكاليــف اإلهــاك بقيمــة  4مالييــن دوالر أمريكــي لعــام .2016

الخسارة الناجمة عن التصرف في الممتلكات والمصانع والمعدات
ارتفعــت الخســائر الناجمــة عــن التصــرف فــي الممتلــكات والمصانــع والمعــدات بمبلــغ  1.7مليــون دوالر أمريكــي ،أو ،20.6%
لتصــل إلــى  10.1مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016فــي مقابــل  8.4مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى الخســارة الناتجــة عــن شــطب بعــض األصــول
التــي تــم تجديدهــا خــال عــام  2016والتــي ُتقــدر بنحــو  2.8مليــون دوالر أمريكــي تــم تعويضهــا جزئيـا ً بانخفــاض فــي الخســارة
عنــد شــطب األوعيــة التــي تــم تطبينهــا خــال عــام  2016مقارنــة باألوعيــة التــي تــم تطبينهــا خــال عــام  2015بمبلــغ 1.0
مليــون دوالر أمريكــي.

تكاليف الخدمات الفنية
انخفضــت تكاليــف الخدمــات الفنيــة بنحــو  1.4مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،9.1%لتصــل إلــى  14.0مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016فــي مقابــل  15.5مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى
هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى مبــادرات خفــض التكاليــف التــي تــم اتخاذهــا خــال عــام  2016فــي إطــار برنامــج تحســين
شــركة الومنيــوم قطــر.

مصروفات أخرى
انخفضــت المصروفــات األخــرى إلــى  103.7مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ونظــرً ا إلعــادة
التصنيــف اعتبــارً ا مــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2016فــإن هــذا الرقــم ال يمكــن مقارنتــه بالرقــم المســجل فــي الفتــرة
المماثلــة مــن عــام  .2015يرجــى الرجــوع إلــى “العوامــل المؤثــرة فــي مقارنــة الفتــرات قيــد التدقيــق”.

الربح التشغيلي
انخفــض الربــح التشــغيلي بنحــو  82.2مليــون دوالر أمريكــي ،أو  ،51.1%ليصــل إلــى  78.8مليــون دوالر أمريكــي للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016مقابــل  161.0مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى هــذا
االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى انخفــاض اإليــرادات مــن المبيعــات كنتيجــة النخفــاض األســعار (فــي كل مــن بورصــة لنــدن
للمعــادن وفــي العقــود).
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صافي تكاليف التمويل
انخفــض صافــي تكاليــف التمويــل إلــى  58.5مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2016ونظــرً ا إلعــادة
التصنيــف اعتبــارً ا مــن الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2016فــإن هــذا الرقــم ال يمكــن مقارنتــه بالرقــم المســجل فــي الفتــرة
المماثلــة مــن عــام  .2015يرجــى الرجــوع إلــى “العوامــل المؤثــرة فــي مقارنــة الفتــرات قيــد التدقيــق”.

دخل شامل آخر
ارتفــع صافــي األربــاح لتحوطــات التدفقــات النقديــة بنحــو  3.8مليــون دوالر أمريكــي ،أو  17.6%ليصــل إلــى  25.6مليــون
دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016مقابــل  21.8مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2015ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى الزيــادات التــي شــهدها ﺳﻌﺮ الليبــور ،فضـاً عــن االنتهــاء الجزئــي ﻟﺒﻌﺾ
ﻋﻘﻮد المبادلــة ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2016وبلــغ إجمالــي القيمــة االســمية لهــذه العقــود  800.0مليــون دوالر أمريكــي.

السيولة والموارد الرأسمالية
لمحة عامة
تــم تمويــل شــركة الومنيــوم قطــر فــي البدايــة مــن خــال قــرض طويــل األجــل ومســاهمة مــن المالكيــن علــى شــكل رأس مــال
ســهمي .وقامــت شــركة الومنيــوم قطــر بتمويــل كافــة متطلباتهــا التشــغيلية ومتطلبــات رأس المــال النقــدي مــن الســيولة الناتجــة
داخلي ـاً ،وذلــك منــذ وصولهــا إلــى درجــة اإلنتــاج الكامــل.

التدفق النقدي
يلخص الجدول التالي التدفق النقدي لشركة الومنيوم قطر للفترات المشار إليها:
للستة أشهرالمنتهية في  30يونيو
2017

2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017

2016

2015

باأللف دوالر أمريكي
صافي النقد الناتج من األنشطة
التشغيلية)1

220,449

234,574

452,851

384,004

صافي النقد المستخدم في األنشطة
االستثمارية

()30,062

()39,487

()64,288

()88,175

()265,909

()107,144

()361,351

()333,922

صافي الزيادة (النقص) في األرصدة
النقدية والبنكية

()75,522

87,943

27,212

()38,093

()54,719

األرصدة النقدية والبنكية في نهاية المدة

303,469

439,722

378,991

351,779

389,872

صافي النقد المستخدم في األنشطة
التمويلية

459,225

()1

()80,939

()433,005

()1

( )1ال يمكــن مقارنــة “صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية” و “صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة” للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2015بالفتــرات األخــرى بســبب إعــادة التصنيــف .انظــر “العوامــل المؤثــرة فــي مقارنــة الفتــرات قيــد التدقيــق”.
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صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
انخفــض صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية بنحــو  14.1مليــون دوالر أمريكــي أو  6.0%ليصــل إلــى  220.4مليــون
دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  234.6مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة
فــي  30يونيــو  .2017يعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى زيــادة حجــم النقــد المســتخدم لتمويــل رأس المــال العامــل،
مثــل المخــزون الــذي زاد بمبلــغ  54.9مليــون دوالر أمريكــي ،والمقبوضــات التجاريــة التــي ازدادت بمبلــغ  33.9مليــون دوالر
أمريكــي.
انخفــض صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية بنحــو  68.8مليــون دوالر أمريكــي ،أو  17.9%ليصــل إلــى 452.9
مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  384.0مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  .2016ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى زيــادة اإليــرادات مــن أســعار بورصــة لنــدن للمعــادن والكميــات
المباعــة.
انخفــض صافــي النقــد الناتــج مــن األنشــطة التشــغيلية بمقــدار  75.2مليــون دوالر أمريكــي أو بنســبة  16.4%ليصــل إلــى 384.0
مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016بعــد أن وصــل إلــى  459.2مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى انخفــاض اإليــرادات بســبب انخفــاض الكميــة المباعــة
وانخفــاض األســعار المحققــة لعــام .2016

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
انخفــض صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بنحــو  9.4مليــون دوالر أمريكــي أو  23.9%ليصــل إلــى 30.1
مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  39.5مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة
فــي  30يونيــو  .2017ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى إتمــام االســتثمار فــي إعــادة تبطيــن األوعيــة عــام .2017
انخفــض صافــي النقــد الناتــج المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بنحــو  23.9مليــون دوالر أمريكــي أو  27.1%ليصــل إلــى
 64.3مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  88.2مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي
 31ديســمبر  .2016ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى تســجيل انخفــاض فــي االســتثمار فــي إعــادة تبطيــن األوعيــة
عــام  36.7( 2016مليــون دوالر أمريكــي).
ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة االســتثمارية بمقــدار  7.3مليــون دوالر أمريكــي ،أو بنســبة  8.9%إلــى  88.2مليــون
دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016مقابــل  80.9مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2015ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى ارتفــاع نســبة االســتثمار فــي إعــادة تبطيــن األوعيــة عــام  60( 2016مليــون
دوالر أمريكــي).

دفع توزيعات األرباح
تخضــع شــركة الومنيــوم قطــر للمــادة  207مــن قانــون الشــركات التجاريــة القطريــة الــذي يعفيهــا مــن أحــكام القانــون التــي
تتعــارض مــع النظــام األساســي للشــركة .وبموجــب هــذا اإلطــار القانونــي ،يُســمح لشــركة الومنيــوم قطــر بتوزيــع أربــاح تصــل
إلــى مبلــغ النقــد الحــر القابــل للتوزيــع كمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة المشــروع المشــترك.
ويجــوز لمجلــس اإلدارة علــى أســاس ربــع ســنوي الموافقــة علــى إجــراء توزيعــات أربــاح مرحليــة وفقــا ً التفاقيــة المشــروع
المشــترك ،غيــر أنهــا تخضــع لقيــود معينــة فــي اتفاقيــة الحســابات .وتعلــن الجمعيــة العامــة توزيعــات األربــاح النهائيــة للســنة
الســابقة مــرة واحــدة فــي الســنة.
وقــد قامــت شــركة الومنيــوم قطــر بإجــراء توزيعــات أربــاح نقديــة مجموعهــا  260مليــون دوالر أمريكــي لعــام  ،2015و200.0
مليــون دوالر أمريكــي لعــام  2016و 180.0مليــون دوالر أمريكــي لعــام  2017و 155.2مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة
المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2018ويعــود التغيــر فــي توزيعــات األربــاح إلــى مســتوى النقــد المتــاح للتوزيــع فــي فتــرة معينــة اســتناداً
إلــى أداء الشــركة.
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صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة بنحــو  158.8مليــون دوالر أمريكــي ،أو  148.2%ليصــل إلــى 265.9
مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018مقابــل  107.1مليــون دوالر أمريكــي لألشــهر الســتة
المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2017ويعــزى هــذا االرتفــاع بصــورة أساســية إلــى زيــادة فــي دفــع توزيعــات االربــاح والتســديد المقــرر
ألقســاط طويلــة األجــل والفائــدة علــى القــروض ذات اآلجــال وتكلفــة مبادلــة أســعار الفائــدة التــي تكبدتهــا.
ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي األنشــطة التمويليــة بنحــو  27.4مليــون دوالر أمريكــي أو  8.2%ليصــل إلــى  361.4مليــون
دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017مقابــل  333.9مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر
 .2016و ُتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة أساســية إلــى الســداد المجــدول لألقســاط طويلــة األجــل المعوضــة جزئيـا ً مــن نقصــان فــي
دفــع توزيعــات االربــاح.
انخفــض صافــي النقــد المســتخدم فــي أنشــطة التمويــل بمقــدار  99.1مليــون دوالر أمريكــي ،أو بنســبة  22.9%إلــى 333.9
مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2016بعــد أن وصــل إلــى  433.0مليــون دوالر أمريكــي للســنة المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  .2015ويعــزى هــذا االنخفــاض بصــورة أساســية إلــى نقصــان فــي دفــع توزيعــات االربــاح والســداد المقــرر
ألقســاط القــروض طويلــة األجــل والفائــدة علــى القــروض ذات اآلجــال وتكلفــة مبادلــة أســعار الفائــدة التــي تكبدتهــا.
التعديالت لرأس المال العامل
ارتفــع رأس المــال العامــل بمقــدار  77.2مليــون دوالر أمريكــي خــال عــام  ،2017مقارنــة بانخفــاض قــدره  3.7مليــون دوالر أمريكــي خــال عــام
 .2016وترجــع الزيــادة التــي شــهدها خــال عــام  2017بشــكل أساســي إلــى )1( :زيــادة فــي المخــزون تقــدر بنحــو  32.6مليــون دوالر أمريكــي ،وتحديــداً
زيــادة فــي خطــة طــوارئ المــواد الخــام ذات الصلــة بالحصــار الرباعــي علــى قطــر فــي يونيــو  )2( ،2017وانخفــاض فــي الحســابات المســتحقة الدفــع
لألطــراف غيــر أصحــاب العالقــة والتــي تقــدر بنحــو  20.1مليــون دوالر أمريكــي وانخفــاض المســتحقات التجاريــة واألخــرى بنحــو  39.4مليــون دوالر
أمريكــي ( )3وانخفــاض فــي األصــول األخــرى غيــر المتداولــة والتــي تقــدر بنحــو  13.3مليــون دوالر أمريكــي ،والــذي يعــزى بصــورة أساســية إلــى
انخفــاض رصيــد احتياطــي الغــاز بســبب االســتخدام خــال الســنة والمســتحق مــن المقــاول ،والــذي تــم تبويبــه بشــكل جزئــي علــى أنــه غيــر متــداول ،ثــم تــم
تبويبــه علــى أنــه متــداول خــال عــام .2017
ارتفــع رأس المــال العامــل خــال األشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018بمقــدار  72.3مليــون دوالر مقارنــة بزيــادة قدرهــا مليــون  22.5مليــون
دوالر أمريكــي خــال األشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  .2017وتعــزى هــذه الزيــادة بصــورة أساســية إلــى )1( :زيــادة فــي المخــزون بقيمــة 54.9
مليــون دوالر أمريكــي خــال األشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018وتحديــداً مــن الســلع الزائــدة النهائيــة التــي يتــم إرســالها إلــى المخــازن ،وزيــادة
المخــزون مــن الســلع شــبه الجاهــزة وزيــادة مخــزون المــواد الخــام الناتــج عــن ارتفــاع أســعار الســلع )2( ،زيــادة المســتحقات التجاريــة واألخــرى بقيمــة
 33.9مليــون دوالر أمريكــي خــال األشــهر الســتة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018بســبب طــول فتــرة االئتمــان مــن أبريــل  2018فصاعــدا وارتفــاع حجــم
المبيعــات خــال شــهر مايــو  )3( ،2018زيــادة فــي الحســابات المســتحقة الدفــع لألطــراف أصحــاب العالقــة بقيمــة  20.2مليــون دوالر أمريكــي خــال
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018بســبب فواتيــر المــواد الخــام المســتحقة التــي تــم إصدارهــا ولــم تســدد.
انخفــض رأس المــال العامــل بمقــدار  3.7مليــون دوالر أمريكــي خــال عــام  ،2016ويرجــع االنخفــاض الــذي شــهده االنخفــاض خــال عــام  2016بشــكل
أساســي إلــى )1( :الزيــادة فــي المخــزون بقيمــة  19.9مليــون دوالر أمريكــي ،ال ســيما الزيــادة فــي مخــزون البضائــع الجاهــزة بســبب انخفــاض حجــم
المبيعــات؛ ( )2زيــادة الحســابات المســتحقة الدفــع لألطــراف أصحــاب العالقــة بمبلــغ  23.7مليــون دوالر وزيــادة الحســابات التجاريــة والحســابات األخــرى
مســتحقة الدفــع بمبلــغ  3.9مليــون دوالر أمريكــي ؛ ( )3انخفــاض قيمــة األصــول األخــرى غيــر المتداولــة والتــي تقــدر بنحــو  10.3مليــون دوالر أمريكــي،
ويُعــزى ذلــك بصــورة أساســية إلــى انخفــاض فــي رصيــد احتياطــي الغــاز بســبب االســتخدام خــال الســنة والمســتحق مــن المقــاول فــي عــام .2016
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻲ ال تظهــر فــي األرﻗﺎم المســجلة عــن اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2015فإنــه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ التعديــات لــرأس المــال
العامــلﻣﻊ تلــك اﻟﻔﺘﺮات .انظــر “العوامــل المؤثــرة فــي مقارنــة الفتــرات قيــد التدقيــق”.

النفقات الرأسمالية
للستة أشهرالمنتهية في  30يونيو
2017

2018

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017

2016

2015

باأللف دوالر أمريكي
النفقات الرأسمالية الفعلية

30,062

( )1تعادل النفقات الرأسمالية “شراء الممتلكات والمصانع والمعدات”

38,765
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63,535

84,997

78,244

إدارة المخاطر المالية
تشــتمل االلتزامــات الماليــة لشــركة الومنيــوم قطــر علــى قــروض وســلف ومبالــغ مســتحقة ألطــراف ذات عالقــة والتزامــات ماليــة
مشــتقة وذمــم دائنــة وضمانــات مســتحقة ومصروفــات مســتحقة وذمــم دائنــة أخــرى .وتتضمــن األصــول الماليــة اللومنيــوم قطــر
المســتحقات التجاريــة بمــا فــي ذلــك المســتحقات مــن األطــراف أصحــاب العالقــة والودائــع القابلــة لالســترداد والمســتحقات مــن
مبيعــات الخــردة واألرصــدة البنكيــة واألمــوال النقديــة التــي تنشــأ مباشــرة عــن عملياتهــا.
تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية اللومنيوم قطر في:
	• المخاطر االئتمانية
	• مخاطر السيولة
	• مخاطر السوق

المخاطر االئتمانية
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم قــدرة أحــد األطــراف فــي أداة ماليــة علــى الوفــاء بالتزاماتــه وتســببه فــي تكبــد الطــرف اآلخــر
لخســارة ماليــة .وتنشــأ معظــم مخاطــر ائتمــان شــركة الومنيــوم قطــر مــن المســتحقات التجاريــة ،والتــي تتضمــن المســتحقات مــن
أطــراف ذات عالقــة والودائــع القابلــة لالســترداد وقــروض الموظفيــن واألرصــدة البنكيــة.
وتســعى شــركة الومنيــوم قطــر إلــى الحــد مــن مخاطرهــا االئتمانيــة فيمــا يتعلــق بالبنــوك ،وذلــك مــن خــال التعامــل فقــط مــع البنــوك
ذات الســمعة الحســنة وفيمــا يتعلــق بالعمــاء ،فــإن التعــرض محــدود للغايــة ألن غالبيــة المســتحقات مــن أطــراف ذات عالقة.
فيمــا يتعلــق بالمخاطــر االئتمانيــة الناشــئة عــن األصــول الماليــة لشــركة الومنيــوم قطــر ،فــإن التعــرض لمخاطــر االئتمــان ينشــأ
عــن إخفــاق الطــرف المقابــل ،ويكــون الحــد األقصــى للتعــرض مســاويا ً للقيمــة الدفتريــة لهــذه األدوات علــى النحــو الموضــح أدنــاه.

كما في  31ديسمبر

كما في  30يونيو
2017

2018

2017

2016

2015

باأللف دوالر أمريكي
الذمم المدينة التجارية المستحقة من
األطراف أصحاب العالقة

167,542

113.676

134,003

134,350

130,840

األرصدة البنكية

303,456

439,711

378,981

351,767

389,859

3,199

3,554

3,366

3,781

3,890

الودائع القابلة لالسترداد

719

719

719

724

1,674

عوائد مبيعات الخردة

204

377

70

302

682

475,120

558,037

517,139

490,924

526,945

قروض الموظفين

تبين المستحقات التجارية األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة صافية من مخصصات المستحقات المشكوك في تحصيلها.
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مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة الومنيــوم قطــر علــى تســوية التزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها بســبب المخــاوف المتعلقــة
بالنقــد والســيولة .وتنشــأ مخاطــر الســيولة مــن عــدم قــدرة الشــركة علــى تحصيــل المبالــغ مــن عمالئهــا عنــد اســتحقاقها .وتؤكــد
اإلدارة أن النقــد ومصــادر الســيولة متوفــرة بشــكل كاف لتغطيــة االلتزامــات المســتقبلية اللومنيــوم قطــر .فمنهــج الومنيــوم قطــر فــي
إدارة الســيولة هــو التأكــد ،إلــى أقصــى حــد ممكــن ،مــن أنــه ســوف تتوافــر لديهــا دائم ـا ً الســيولة الكافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا حــال
اســتحقاقها ،ســواء فــي الظــروف العاديــة أو الصعبــة ،وذلــك دون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو اإلضــرار بســمعتها.
تحــد شــركة الومنيــوم قطــر مــن مخاطــر الســيولة مــن خــال ضمــان االحتفــاظ بســيولة كافيــة فــي شــركة الومنيــوم قطــر لديهــا
وتوافــر التســهيالت البنكيــة .وعــاد ًة مــا تتطلــب شــروط مبيعــات الومنيــوم قطــر دفــع المبالــغ خــال فتــرة تتــراوح بيــن  30إلــى 90
يومـا ً مــن تاريــخ البيــع .ويتــم ســداد المســتحقات التجاريــة فــي غضــون فتــرة تتــراوح مــن  30إلــى  60يومـا ً مــن تاريــخ الشــراء.
ويلخــص الجــدول أدنــاه آجــال اســتحقاق االلتزامــات الماليــة غيــر المطلوبــة مــن شــركة الومنيــوم قطــر بنــاء علــى تواريــخ الســداد
التعاقديــة وأســعار الفائــدة الســائدة فــي الســوق:
:

أقل من  3أشهر

من  3أشهر إلى
 12شهراً

 1إلى  5أعوام

أكثر من  5أعوام

اإلجمالي

باأللف دوالر أمريكي
 30يونيو 2018
125,499

157,077

737,376

914,642

1,934,594

القروض والسلف

3,217

7,677

406

-

11,300

مستحقات من األطراف أصحاب العالقة

42,102

-

-

-

42,082

المستحقات التجارية واألخرى

82,095

21,245

-

-

103,360

252,913

185,999

737,783

914,642

2,091,336

االلتزامات المالية المشتقة

 31ديسمبر 2017
64,672

169,737

730,178

968,095

1,932,682

القروض والسلف

4,576

11,873

7,552

-

24,001

مستحقات من األطراف أصحاب العالقة

21,848

-

-

-

21,848

المستحقات التجارية واألخرى

73,460

17,757

-

-

91,217

164,556

199,367

737,730

968,095

2,069,748

االلتزامات المالية المشتقة

 31ديسمبر 2016
القروض والسلف
االلتزامات المالية المشتقة
مستحقات من األطراف أصحاب العالقة
المستحقات التجارية واألخرى

49,275

120,395

913,233

1,089,583

2,172,486

6,084

15,874

25,738

-

47,696

41,930

-

-

-

41,930

101,984

17,700

-

-

119,684

199,273

153,969

938,971

1,089,583

2,381,796
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مخاطر السوق
تتمثــل مخاطــر الســوق فــي تلــك التــي تؤثــر علــى دخــل الشــركة أو قيمــة مــا تمتلكــه مــن األدوات الماليــة عنــد حــدوث تغيــرات فــي
أســعار الســوق ،مثــل أســعار صــرف العمــات األجنبيــة وأســعار الفائــدة وأســعار األســهم .والهــدف مــن وراء إدارة مخاطــر الســوق
هــو إدارة حــاالت التعــرض لمخاطــر الســوق ومراقبتهــا ضمــن حــدود مقبولــة وتحقيــق مســتوى أفضــل مــن العوائــد.

مخاطر أسعار الفائدة
تتعــرض شــركة الومنيــوم قطــر لمخاطــر أســعار الفائــدة علــى النقــد فــي البنــوك والقــروض وعلــى القــروض والســلف بأســعار فائــدة
غيــر ثابتــة .وتتعامــل الشــركة مــع مخاطــر األمــوال المقترضــة عــن طريــق اســتخدام عقــود مبــادالت أســعار الفائــدة .وتســتخدم
شــركة الومنيــوم قطــر أدوات مبــادالت أســعار الفائــدة لتثبيــت تكلفــة الفائــدة بشــكل فعــال لجــزء مــن القــروض .وتتــم تســوية الفــرق
بيــن تكلفــة الفائــدة ذات الســعر الثابــت (الدفــع) وتكلفــة الفائــدة ذات الســعر المتغيــر (المســتحقة) بشــكل دوري.
وكمــا فــي  30يونيــو  ،2018يتــم التحــوط علــى القــروض ذات اآلجــال والتــي تصــل قيمتهــا إلــى  800مليــون دوالر أمريكــي
(كمــا فــي  31ديســمبر  800 :2017مليــون دوالر أمريكــي) مــن خــال عقــود مبــادالت أســعار الفائــدة .وقــد تعرضــت الحصــة
المتبقيــة مــن أصــول شــركة الومنيــوم قطــر والتزاماتهــا حتــى  30يونيــو  2018لتقلبــات أســعار الفائــدة .وفيمــا يلــي ملخــص
لمســتوى تعــرض شــركة الومنيــوم قطــر لمخاطــر أســعار الفائــدة وأســعار الفائــدة الفعليــة علــى أصولهــا والتزاماتهــا الماليــة التاليــة
كمــا فــي  30يونيــو  ،2018مــا لــم تــرد اإلشــارة إلــى خــاف ذلــك:
سعر فائدة ثابت

بدون فوائد

سعر فائدة متغير

 30يونيو
2018

 31ديسمبر
2017

 31ديسمبر
2016

باأللف دوالر أمريكي
أصول مالية
المستحقات من األطراف أصحاب
العالقة والمقبوضات والمستحقات
التجارية

-

-

167,542

167,542

134,003

134,350

أرصدة بنكية

-

303,456

13

303,469

378,991

351,779

303,456

167,555

011

512,994

486,129

االلتزامات المالية:
القروض والسلف

-

1,686,872

)(15,852

1,671,020

1,764,249

1,898,979

مستحقات من األطراف أصحاب
العالقة

-

-

42,102

42,102

21,848

41,930

المستحقات التجارية
واالستحقاقات

-

-

92,225

92,225

91,217

119,684

1,686,872

118.475

1,805.347

1,877,314

2,060,593

800,000

)(800,000

-

-

-

-

3.92%

ليبور
()LIBOR

-

-

-

-

()800,000

)(583,416

مبادالت أسعار الفائدة
مبادالت أسعار الفائدة الفعلية
صافي األصول المالية
(االلتزامات)

(1,574,464) (1,364,320) (1,334,336) 49,080
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تحليل حساسية أسعار الفائدة
تــم تحديــد تحليــات الحساســية أدنــاه بنــا ًء علــى تعــرض األدوات الماليــة ألســعار الفائــدة فــي تاريــخ تقديــم التقاريــر الماليــة .وقــد
تــم إجــراء التحليــل الخــاص بســعر الفائــدة المتغيــر واألصــول وااللتزامــات الماليــة بافتــراض أن قيمــة األصــول أو االلتــزام تظــل
ثابتــة طــوال العــام كمــا فــي تاريــخ تقديــم التقاريــر الماليــة .ويتــم األخــذ فــي االعتبــار نســبة  1%كزيــادة أو نقصــان عنــد تقديــم
تقاريــر داخليــة إلــى موظفــي اإلدارة الرئيســيين بشــأن مخاطــر أســعار الفائــدة ،وبمــا يمثــل تقييــم اإلدارة للتغيــر المحتمــل المعقــول
فــي أســعار الفائــدة.
وإذا كانــت أســعار الفائــدة أعلــى بنســبة  1%أو أقــل وتــم اإلبقــاء علــى جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة فــإن صافــي الربــح
(الخســارة) كمــا فــي  30يونيــو  2018ســيكون زيــادة أو نقصــان بمبلــغ إجمالــي قــدره  2.9مليــون دوالر ( 6.0 :2017مليــون
دوالر أمريكــي 7 .7 :2016 ،مليــون دوالر أمريكــي) ،حســبما ينطبــق.

عقود مبادالت أسعار الفائدة
توافــق شــركة الومنيــوم قطــر علــى مبادلــة الفــرق بيــن مبالــغ الفائــدة الثابتــة والمتغيــرة المحســوبة علــى أســاس المبالــغ األساســية
االســمية المتفــق عليهــا بموجــب عقــود مبــادالت أســعار الفائــدة .وتمكــن هــذه العقــود شــركة الومنيــوم قطــر مــن التخفيــف مــن
مخاطــر تغيــر أســعار الفائــدة علــى مخاطــر التدفقــات النقديــة والديــون الصــادرة بســعر متغيــر .ويوضــح الجــدول التالــي المبالــغ
األساســية االســمية والفتــرات المتبقيــة لعقــود مبــادالت أســعار الفائــدة القائمــة حتــى تاريــخ التقريــر:
 30يونيو ،2018

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

باأللف دوالر أمريكي
مبادالت أسعار الفائدة:
المبلغ االسمي
القيمة العادلة لألدوات المشتقة

800,000

800,000

800,000

11,300

)(24,001

)(47,696

المشتقات المصنفة كتحوطات للتدفقات
النقدية:

من سنة واحدة إلى سنتين

 30يونيو 2018

 31ديسمبر 2017

800,000

800,000

-

-

من سنتين إلى خمس سنوات

 31ديسمبر 2016

800,000

تتتــم تســوية مبــادالت أســعار الفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي حتــى  15يوليــو  ،2019وســعر الفائــدة المتغيــر لمبــادالت أســعار
الفائــدة هــو ســعر الفائــدة الســائد بيــن البنــوك فــي لنــدن (ليبــور) .وســوف تقــوم الشــركة بتســوية الفــرق بيــن الســعر الثابــت والمتغيــر
علــى أســاس الصافــي.
يتــم تخصيــص عقــود مبــادالت أســعار الفائــدة التــي تتــم فيهــا مبادلــة مبالــغ الفائــدة ذات الســعر المتغيــر بمبالــغ الفائــدة ذات الســعر
الثابــت كتحوطــات للتدفقــات النقديــة مــن أجــل تقليــل تعــرض التدفــق النقــدي لشــركة الومنيــوم قطــر الناتــج عــن أســعار الفائــدة
المتغيــرة علــى القــروض.

مخاطر العمالت
تتمثــل مخاطــر العمــات فــي مخاطــر تقلــب قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغييــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي ،وال تتخــذ
الشــركة تحوطــات ضــد تعــرض عملتهــا للمخاطــر .والعملــة المعمــول بهــا فــي الشــركة هــي الــدوالر األمريكــي ،ويتــم دفــع
المســتحقات الرئيســية وااللتزامــات األخــرى والمســتحقات مــن بيــع الســلع النهائيــة بالــدوالر األمريكــي .وبمــا أن الريلا القطــري
مربــوط بالــدوالر األمريكــي واألرصــدة المقومــة بالريلا القطــري ليســت كبيــرة ،لــذا فــإن األرصــدة بالريلا القطــري ال تعتبــر
معرضــة لمخاطــر كبيــرة.
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مخاطر األسهم
ال تتعرض الشركة لمخاطر األسهم ألنها ال تحتفظ بأي صكوك لألسهم.
إدارة رأس المال
تهــدف شــركة الومنيــوم قطــر فــي إدارتهــا لــرأس المــال إلــى حمايــة قدرتهــا علــى االســتمرار كشــركة رابحــة ليتســنى لهــا تقديــم
عوائــد لحملــة األســهم وفوائــد ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن ،وحتــى يمكنهــا الحفــاظ علــى الهيــكل المثالــي لــرأس المــال بُغيــة الحــد
مــن تكلفــة رأس المــال.
ولــم يطــرأ أي تغيــر علــى األهــداف أو السياســات أو العمليــات خــال الفتــرة المنتهيــة فــي  30يونيــو  2018واألعــوام المنتهيــة
فــي  31ديســمبر  2016و .2017ويتضمــن رأس المــال الســهمي واألربــاح المحتجــزة (الخســائر المتراكمــة) ويقــدر بمبلــغ
 2,631,569الــف دوالر أمريكــي فــي  30يونيــو  31( 2018ديســمبر  2,664.464 :2017الــف دوالر أمريكــي ،وفــي 31
ديســمبر  2,681.455 :2016الــف دوالر أمريكــي).

نسبة الدين إلى حقوق حملة األسهم
تراجــع إدارة شــركة الومنيــوم قطــر هيــكل رأس المــال علــى أســاس منتظــم .وفــي إطــار هــذه المراجعــة ،تــدرس اإلدارة تكلفــة رأس
المــال والمخاطــر المرتبطــة بــكل فئــة مــن فئــات رأس المــال.
نسبة الدين إلى حقوق حملة األسهم في نهاية السنة هي كما يلي:

 30يونيو ،2018

 31ديسمبر 2017

 31ديسمبر 2016

باأللف دوالر أمريكي
المبلغ االسمي حسب المدة حتى االستحقاق:
الدين*

1,671,020

1,764,249

1,898,979

األرصدة البنكية والنقد

)(303,469

)(378,991

)(351,779

صافي الدين***

1,367,551

1,385,258

1,547,200

حقوق حملة األسهم**

2,509,309

2,631,455

2,863,240

54.5

52.6

54.0

نسبة صافي الدين إلى حقوق حملة
األسهم****

* تعرف الديون بأنها القروض واالقتراض (بما في ذلك المتداولة وغير المتداولة).
** حقوق حملة األسهم تمثل رأس المال السهمي فقط.
*** صافى الدين هو صافى الدين من األرصدة البنكية والنقد.
**** نسبة صافى الدين إلى حقوق حملة األسهم هو صافى الدين مقسوم على حقوق حملة األسهم.
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السياسات المحاسبية البالغة األهمية
إن الوضــع المالــي ونتائــج العمليــات التــي تســجلها شــركة الومنيــوم قطــر لهــا أهميــة فيمــا يتعلــق بالطــرق المحاســبية واالفتراضــات
والتقديــرات التــي تشــكل أساسـا ً لبياناتهــا الماليــة .كمــا أن السياســات المحاســبية البالغــة األهميــة لشــركة الومنيــوم قطــر واألحــكام
التــي تتخذهــا عنــد وضــع وتطبيــق هــذه السياســات ومســتوى حساســية النتائــج المســجلة بالتقاريــر فيمــا يخــص التغيــرات فــي
السياســات المحاســبية واالفتراضــات والتقديــرات هــي عوامــل يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار فــي البيانــات الماليــة للشــركة.
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سياسة توزيع أرباح األسهم

تحــدد مســتندات تأســيس الشــركة أهــداف سياســتها لتعظيــم توزيعــات األربــاح لحملــة األســهم ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار إيــرادات
الشــركة ومركزهــا المالــي وظــروف األســواق والمنــاخ االقتصــادي العــام وغيرهــا مــن العوامــل ذات الصلــة ،والتــي قــد تؤثــر علــى
اســتثمارات الشــركة وأعمالهــا ،وتخضــع األربــاح أيضـا ً إلــى مــدى كفايــة االحتياطيــات النقديــة المتوفــرة لــدى الشــركة لمتطلباتهــا
وأي التزامــات قانونيــة ،وإلــى غيرهــا مــن االحتياطيــات الطوعيــة أو القانونيــة التــي يعتبرهــا مجلــس اإلدارة ضروريــة أو مالئمــة.
ُتـ َّ
ـوزع جميــع أربــاح الشــركة بالريلا القطــري ،وال تتجــاوز األربــاح أو التوزيعــات المبلــغ الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة ،وال
ً
يكــون المجلــس ملزمـا بالتوصيــة بــأي مبلــغ مــن األربــاح أو التوزيعــات .وستســتحق األســهم التــي حصــل المســتثمرون عليهــا فــي
الطــرح أرباحـا ً وتوزيعــات وفــق مســتندات تأســيس الشــركة وسياســات مجلــس اإلدارة وتوصياتــه ،كذلــك الموافقــات الالزمــة مــن
الجمعيــة العامــة للشــركة.
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اإلدارة وحوكمة الشركة

الشــركة تحــت التأســيس فــي تاريــخ إعــداد هــذه النشــرة ،وبعــد إتمــام الطــرح واعتبــاراً مــن تاريــخ التأســيس ،ســيكون هيــكل اإلدارة
وأقســام العمــل الداخليــة فــي الشــركة كمــا هــو موضــح فــي هــذا القســم:

											
مجلس اإلدارة
			

				
السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي

رئيس مجلس اإلدارة

					
السيد /أحمد سعيد العمودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة

				
السيد /عبدالعزيز محمد العبيدلي

عضو مجلس إدارة

							
السيد /محمد عيسى المناعي

عضو مجلس إدارة

							
السيد /محمد جابر السليطي

عضو مجلس إدارة

								
السيد /خالد محمد لرم

عضو مجلس إدارة

يحتــوي القســم التالــي المقــدم تحــت عنــوان “مجلــس اإلدارة” وصف ـا ً مختصــراً لمؤهــات وخبــرات األشــخاص الذيــن سيشــكلون
مجلــس إدارة الشــركة .واإلشــارات الــواردة أدنــاه إلــى “أعضــاء مجلــس اإلدارة” أو شــخص يكــون عضــو مجلــس إدارة بالشــركة
مــا هــي إال إشــارات إلــى أن ذلــك الشــخص مر َّشــح للعمــل كعضــو مجلــس إدارة وعضــو بمجلــس اإلدارة بعــد الطــرح.
الجمعية العامة
تعــد الجمعيــة العامــة (التــي تتألــف مــن جميــع حملــة األســهم بالشــركة) بمثابــة الكيــان الحاكــم األساســي للشــركة ويجــب أن ُتعقــد
مــرة واحــدة علــى األقــل فــي الســنة وفقـا ً للنظــام األساســي .ويجــوز أن يدعــو مدققــو حســابات الشــركة ووزارة االقتصــاد والتجــارة
(بموجــب المــادة  124مــن قانــون الشــركات) لعقــد اجتماعــات أخــرى كمــا ويدعــو رئيــس مجلــس اإلدارة لعقــد اجتماعــات أخــرى
بنــا ًء علــى طلــب مــن حملــة األســهم الذيــن يمتلكــون مــا ال يقــل إجماليــه عــن  10%مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة المُصــدَ ر
بالكامــل.
تتضمــن صالحيــات الجمعيــة العامــة المســائل الــواردة بمزيــد مــن التفصيــل فــي القســم المقــدم تحــت عنــوان “وصــف أســهم رأس
المــال”.
مجلس اإلدارة
يتحمــل مجلــس اإلدارة مســؤولية اإلشــراف علــى اإلدارة العامــة للشــركة ووضــع إســتراتيجية الشــركة ،باســتثناء المســائل التــي تعــد
مســؤولية مقصــورة علــى مســاهمي الشــركة الذيــن يعملــون مــن خــال الجمعيــة العامــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قطــر للبتــرول
تقــدم للشــركة بعــض الوظائــف اليوميــة التــي يتــم اإلشــراف عليهــا عــادة مــن ِق َبــل مجلــس اإلدارة .وســوف تبــرم الشــركة وقطــر
للبتــرول اتفاقيــة خدمــات تســري اعتبــاراً مــن تاريــخ تأســيس الشــركة وتحــدد األســاس الــذي تقــوم عليــه قطــر للبتــرول بتقديــم مثــل
هــذه الوظائــف لصالــح الشــركة وبالنيابــة عنهــا .وســتتولى قطــر للبتــرول تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لفتــرة ثــاث ســنوات
قابلــة للتجديــد أو لفتــرة أقــل (ال تقــل عــن ســنة) وفــق مــا يحــدده المســاهم الخــاص .ويعقــد مجلــس اإلدارة بموجــب النظــام األساســي
للشــركة ســتة اجتماعــات فــي الســنة .ويتــم االتفــاق علــى موعــد مبدئــي النعقــاد االجتمــاع المقبــل فــي نهايــة كل اجتمــاع عــادي.
ويمكــن الدعــوة لعقــد اجتماعــات إضافيــة مــن قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة أو بنــا ًء علــى طلــب عضــو آخــر مــن أعضــاء المجلــس.
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إن منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي الشــركة شــاغر فــي الوقــت الحالــي ،غيــر أن مجلــس اإلدارة قــد يعيــن أحــد األعضــاء فيــه،
باســتثناء رئيــس مجلــس اإلدارة ،كعضــو منتــدب ،بحيــث يكــون دوره مكافئـا ً لــدور الرئيــس التنفيــذي .وينبغــي العلــم بــأن أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة يشــغلون (أو قــد يشــغلون فــي المســتقبل) مناصبـا ً داﺧﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول أو الشــركات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ لهــا ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ قــد تتداخــل
التزامــات تلــك الوظائــف مــع اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت األخــرى المناطيــن بهــا بصفتهــم أﻋﻀﺎء فــي مجلــس إدارة الشــركة .وقــد رشــحت قطــر
للبتــرول جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة بصفتهــا المســاهم الممتــاز .وبنــا ًء علــى ذلــك ،ال يشــمل المجلــس العــدد المطلــوب مــن
األعضــاء “المســتقلين” وفــق األغــراض التــي يقتضيهــا نظــام حوكمــة الشــركات.

السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي ،رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل الســيد /عبدالرحمــن أحمــد الشــيبي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة والتخطيــط فــي قطــر للبتــرول ،وتتضمــن
مســؤولياته اإلشــراف علــى جميــع شــؤون التمويــل ووضــع اســتراتيجية الشــركة وعمليــة تخصيــص الميزانيــة وصياغــة الخطــط
الســنوية الموحــدة بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة ،ويســهم الســيد /عبدالرحمــن الشــيبي بــدور حيــوي فــي خطــط
التوســع لقطــر للبتــرول فــي قطــاع الغــاز الطبيعــي المســال والبتروكيماويــات ومشــاريع خــارج قطــاع الطاقــة ،مثــل األلومنيــوم
والحديــد والصلــب .ويشــغل الســيد /عبدالرحمــن الشــيبي منصــب رئيــس مجلــس إدارة  /عضــو مجلــس إدارة فــي مجموعــة قطــر
للبتــرول والشــركات التابعــة لهــا.
تخــرج الســيد /عبــد الرحمــن مــن جامعــة أريزونــا عــام  1988وحصــل علــى بكالوريــوس فــي الماليــة وإدارة األعمــال ،وهــو
عضــو مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة.

السيد /أحمد سعيد العمودي ،نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة
تخــرج الســيد /أحمــد العمــودي فــي جامعــة واليــة نيــو مكســيكو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي عــام  1996وحصــل علــى
درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكهربائيــة.
انضــم الســيد /أحمــد العمــودي إلــى القســم الهندســي فــي قطــر للبتــرول فــي عــام  ،1996حيــث شــغل وظيفــة مهنــدس كهربــاء
وعمــل منــذ ذلــك الوقــت فــي عــدد مــن مشــروعات الشــركة فــي مراحــل مختلفــة فــي قطــر وإيطاليــا وجمهوريــة كوريــا وهولنــدا
والواليــات المتحــدة األمريكيــة .وانضــم للعمــل فــي مشــروع شــركة قطــر للكيماويــات المحــدودة (كيو-كيــم  )2خــال مرحلــة
الهندســة التفصيليــة فــي هيوســتن ،تكســاس ومرحلــة التركيــب فــي مســيعيد وقــد شــغل الســيد /أحمــد العديــد مــن المناصــب الفنيــة
والقياديــة فــي قطــر للبتــرول منهــا :رئيــس قســم المرافــق المشــتركة ،والمديــر المســاعد للمرافــق المشــتركة ،ومديــر إدارة التطويــر
الســطحي للنفــط والغــاز.
ويشــغل الســيد/أحمد العمــودي المناصــب التاليــة :نائــب الرئيــس التنفيــذي إلدارة التطويــر الســطحي فــي قطــر للبتــرول ،وعضــو
مجلــس إدارة شــركة راس قرطــاس للطاقــة وشــركات الغــاز الطبيعــي المســال التابعــة لقطــر غــاز ،وعضــو اللجنــة التوجيهيــة
لمشــروع التوســع فــي الغــاز الطبيعــي المســال فــي حقــل الشــمال ورئيــس لجنــة إدارة مشــروع اللؤلــؤة لتحويــل الغــاز إلــى ســوائل.
ويشــغل الســيد/أحمد العمــودي المناصــب التاليــة :نائــب الرئيــس التنفيــذي إلدارة التطويــر الســطحي فــي قطــر للبتــرول ،وعضــو
مجلــس إدارة شــركة راس قرطــاس للطاقــة وشــركات الغــاز الطبيعــي المســال التابعــة لقطــر غــاز ،وعضــو اللجنــة التوجيهيــة
لمشــروع التوســع فــي الغــاز الطبيعــي المســال فــي حقــل الشــمال ورئيــس لجنــة إدارة مشــروع اللؤلــؤة لتحويــل الغــاز إلــى ســوائل.

السيد /عبدالعزيز محمد أحمد العبيدلي ،عضو مجلس إدارة
انضــم الســيد /عبدالعزيــز محمــد أحمــد العبيدلــي إلــى قطــر للبتــرول عــام  ،1988وتخــرج فــي جامعــة هدرســفيلد فــي المملكــة
المتحــدة وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة فــي أنظمــة التحكــم فــي األنظمــة الهندســية عــام  .1997وعلــى مــدار
األعــوام الثالثيــن الماضيــة ،شــغل الســيد /عبدالعزيــز العبيدلــي العديــد مــن المناصــب داخــل المؤسســة منهــا :مســاعد مديــر
العمليــات لقطــاع األعمــال والتخطيــط ،ومديــر األعمــال والشــؤون التجاريــة فــي المــدن الصناعيــة ومديــر إدارة المرافــق.
يشــغل الســيد /العبيدلــي منصــب نائــب الرئيــس لشــؤون الصحــة والســامة وخدمــات األعمــال فــي قطــر للبتــرول وهــو المنصــب
الــذي يشــغله منــذ  11يوليــو .2017
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السيد /محمد عيسى المناعي ،عضو مجلس اإلدارة
حصــل الســيد /محمــد عيســى المناعــي علــى بكالوريــوس الحقــوق (مــع مرتبــة الشــرف) مــن جامعــة ليفربــول عــام ،2007
وحصــل أيضـا ً علــى الدراســات العليــا فــي القانــون ( )BVCمــن كليــة الحقــوق ،لنــدن ،عــام  .2009انضــم الســيد /محمــد عيســى
المناعــي للعمــل لــدى قطــر للبتــرول عــام  ،2007حيــث شــغل منصــب مستشــار قانونــي بقســم المشــاريع التابــع لــإدارة القانونيــة.
ويشــغل الســيد /محمــد عيســى المناعــي حاليـا ً منصــب مديــر الشــؤون القانونيــة وســكرتير مجلــس إدارة قطــر للبتــرول .وهــو أيضـا ً
عضــو مجلــس إدارة شــركة مســيعيد للبتروكيماويــات القابضــة.
السيد /محمد جابر السليطي ،عضو مجلس اإلدارة
بــدأ الســيد /محمــد جابــر الســليطي مســيرته المهنيــة مــع قطــر للبتــرول عــام  2004بينمــا كان يــدرس المحاســبة والشــؤون الماليــة
فــي جامعــة مديلســيكس بالمملكــة المتحــدة .وفــور تخرجــه ،انضــم الســيد /محمــد للعمــل لــدى قطــر للبتــرول ،حيــث تــدرج فــي عــدة
مناصــب بــإدارة الشــؤون الماليــة ،وذلــك قبــل انتقالــه إلــى قطــر للبتــرول الدوليــة عــام .2012
وفــي عــام  2015وعقــب دمــج أنشــطة قطــر للبتــرول الدوليــة فــي قطــر للبتــرول ،انضــم الســيد /الســليطي للعمــل فــي مكتــب
العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لقطــر للبتــرول ،حيــث شــغل منصــب مســاعد المديــر للتقاريــر اإلداريــة فــي إدارة شــؤون
الشــركات المخصخصــة ،ومــا لبــث أن ُع ّيــن مديــراً إلدارة شــؤون الشــركات المخصخصــة مطلــع عــام .2018
ويمثــل حاليـا ً الســيد /محمــد الســليطي قطــر للبتــرول فــي مجالــس إدارة شــركة قطــر لألســمدة الكيماويــة وشــركة الخليــج العالميــة
للحفــر وشــركة هليكوبتــر الخليــج.
السيد /خالد لرم ،عضو مجلس إدارة
تخــرج الســيد /خالــد محمــد لــرم فــي عــام  1984بدرجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا
فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .وقــد بــدأ الســيد /خالــد مســيرته المهنيــة مــع قطــر للبتــرول فــي مايــو  1985كمهنــدس عمليــات.
ويتمتــع الســيد /خالــد بخبــرة تزيــد علــى ثالثيــن عام ـا ً فــي مجــاالت شــتى ،بــدءاً مــن التصميــم الهندســي األساســي وصــوالً إلــى
المشــاريع الجديــدة ،بمــا فــي ذلــك تشــغيل المرافــق المعقــدة .وتشــمل المشــاريع البــارزة التــي شــارك فيهــا مشــروع التطويــر المبكــر
لحقــل القبــة الشــمالية عــام  ،1987وأول خطــوط إلنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال فــي قطــر عــام  ،1991ومشــروع ســوائل الغــاز
الطبيعــي -4عــام .1997
وخــال مســيرته المهنيــة ،عمــل الســيد /خالــد عــن كثــب مــع الشــركات العالميــة الكبــرى مثــل بريتيــش بتروليــوم وتوتــال وإكســون
موبيــل وشــيفرون فيليبــس  /كونوكــو فيليبــس ،وذلــك فــي مقارهــم الرئيســية فــي الوقــت الــذي كان يمثــل فيــه قطــر للبترول.وقــد
شــغل الســيد /خالــد منصــب مديــر مشــروع ســوائل الغــاز الطبيعــي( -4مــن عــام  1997إلــى عــام  )2004ونائــب المديــر العــام
لمشــروع غــاز الخليــج فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة (مــن عــام  2004إلــى عــام  .)2010كمــا شــغل منصــب عضــو مجلــس
اإلدارة فــي شــركة قطــر ســتيل خــال عــام .2014
ويشــغل الســيد /خالــد حاليـا ً منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة ،وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة المجلــس
الخليجــي لأللومنيــوم وعضــو فــي المعهــد الدولــي لأللومنيــوم.
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تضارب المصالح
بعيــداً عــن مهــام أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة قطــر للبتــرول أو مجالــس إدارات الشــركات التابعــة لهــا ،والمهــام األخــرى فيمــا
يتعلــق بالشــركات العاملــة فــي قطاعــي النفــط والغــاز والتــي تعتبــر دولــة قطــر فيهــا مســاهم رئيســي ،فضـاً عــن األدوار األخــرى
المشــار إليهــا أعــاه ،ليــس هنــاك تعــارض محتمــل للمصالــح بيــن الواجبــات الملقــاة علــى عاتــق أعضــاء مجلــس اإلدارة تجــاه
الشــركة وبيــن مصالحهــم الخاصــة و/أو غيرهــا مــن الواجبــات.
بيان بشأن النزاعات القضائية ألعضاء مجلس اإلدارة
لــم يثبــت بحــق أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المرشــحين فــي الخمــس ســنوات الماضيــة ،كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة أي
مما يلي:
	• ثبوت إدانته فيما يتعلق بمخالفات احتيال؛
	• شــغل منصــب عضــو فــي هيئــات إداريــة أو إشــرافية بــأي شــركة أو كان شــريكا ً فــي أي شــراكة عنــد حــدوث إفــاس أو
فــرض حراســة أو إجــراء تصفيــة أو قبــل ذلــك الوقــت؛ أو
	• التعــرض ألي إدانــة عامــة رســمية و /أو عقوبــة مــن قبــل أي ســلطة تشــريعية أو تنظيميــة (بمــا فــي ذلــك أي هيئــة مهنيــة
محــددة) أو تجريــده مــن قبــل محكمــة مــن أهليــة العمــل كعضــو فــي هيئــات إداريــة أو إشــرافية بإحــدى الشــركات أو مــن العمــل
فــي اإلدارة أو تســيير شــؤون إحــدى الشــركات.

حوكمة الشركة
ســتلتزم الشــركة ،بعــد تأسيســها وعقــب قبــول اإلدراج  ،بجميــع متطلبــات حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر
مــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة (نظــام حوكمــة الشــركات).
	•ســتنفذ الشــركة إطــاراً لحوكمتهــا وإدارة المخاطــر وإعــداد التقاريــر يركــز علــى تقديــم رؤيــة دقيقــة ومفصلــة ومالئمــة لألعمال
بجميــع أقســام أعمالهــا والمناطــق التــي تعمــل بهــا .ويتألــف اإلطــار الشــامل هــذا مــن إطــار عمــل قــوي لسياســات الحوكمــة
والضوابــط يتضمــن:
	• معايير واضحة لحماية األصول والحفاظ عليها؛
	• إجراءات مفصلة ونافذة لالمتثال؛
	• منظومة واضحة بشأن الموافقات على اإلنفاق؛
	• تدابير لضمان المساءلة واإلفصاح في الوقت المناسب؛
	• مدونة قواعد السلوك وسياسات تضارب المصالح؛
	• واجبات ومسؤوليات وصالحيات أعضاء مجلس اإلدارة محددة بوضوح.

مراجعة اإلدارة ومجلس اإلدارة
ســيتم دعــم المجلــس فــي أنشــطته مــن قبــل مستشــاري مجلــس اإلدارة الذيــن يتمتعــون بالخبــرة الوظيفيــة الالزمــة ألي موضــوع
معيــن ويتــم تعيينهــم مــن ِق َبــل قطــر للبتــرول .وتتبــع الشــركة بشــكل عــام عمليــة مراجعــة اإلدارة الخاصــة بقطــر للبتــرول ،والتــي
يشــارك فيهــا شــخصيات مــن القيــادة العليــا للشــركة ورؤســاء األقســام مــن أجــل تقييــم اتجاهــات العمــل واألداء التشــغيلي فــي الوقــت
المناســب وعلــى نحــو دقيــق ،كذلــك تعزيــز الرؤيــة فيمــا يتعلــق بــاألداء المالــي مســتقبالً.
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اللجان
ســوف ينشــئ مجلــس اإلدارة لجنتيــن منبثقتيــن عــن المجلــس – “لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة” و “لجنــة المكافــآت التابعــة
لمجلــس اإلدارة” مــع تفويــض المســؤوليات والمهــام واالختصاصــات الرســمية لهــا .وقــد يقــوم المجلــس مــن وقــت آلخــر بتشــكيل
لجــان منفصلــة أخــرى للنظــر فــي مســائل محــددة عنــد الحاجــة.

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
ســيتم تكليــف لجنــة التدقيــق بــأداء واجباتهــا نيابـ ً
ـة عــن مجلــس اإلدارة ورفــع توصياتهــا إلــى المجلــس التخــاذ القــرارات النهائيــة،
وســتعمل بموجــب وثيقــة اختصاصاتهــا .ســتتولى لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة مــا يلــي مــن بيــن أمــور أخــرى:
•

مساعدة المجلس فيما يتعلق بالتقارير المالية ،والتدقيق الداخلي والخارجي والضوابط؛

•
بشــأنها؛

دراســة البيانــات الماليــة المرحليــة والســنوية قبــل عرضهــا علــى المجلــس وإبــداء الــرأي ورفــع التوصيــات للمجلــس

•

تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بتعيين وإلغاء تعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم؛

•

تقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بأي أعمال ال تتعلق بالتدقيق قد يقوم بها مدققو الحسابات الخارجيون؛ و

•

مراجعة مدى فعالية أنشطة التدقيق الداخلي للشركة والضوابط الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر نيابة عن الشركة.

يتــم اإلفصــاح عــن مهــام وأنشــطة لجنــة التدقيــق خــال العــام فــي التقريــر الســنوي للشــركة والحســابات علــى النحــو الــذي تتطلبــه
القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا .وســيقوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة اختصاصــات لجنــة التدقيــق بشــكل ســنوي .ومــن المقــرر أن
تظــل المســؤولية المطلقــة لمراجعــة واعتمــاد القوائــم الماليــة المرحليــة والســنوية علــى عاتــق مجلــس اإلدارة بشــكل دائــم .كمــا
ســتكون لجنــة التدقيــق مســؤولة عــن ضمــان أن أي مدقــق تعينــه الشــركة مســتقبالً ســيكون مســتقالً عــن الشــركة أو قطــر للبتــرول.
وتقــدم لجنــة التدقيــق تقاريــر التدقيــق إلــى مجلــس اإلدارة بالتنســيق مــع قطــر للبتــرول ،وبمــا يتماشــى مــع معاييــر قطــر للبتــرول
ووفــق جــدول زمنــي يتــم االتفــاق عليــه حســب توجيهــات المجلــس.

لجنة المكافآت التابعة لمجلس اإلدارة
يتــم تكليــف لجنــة المكافــآت بــأداء واجباتهــا ورفــع توصياتهــا إلــى المجلــس التخــاذ القــرارات النهائيــة ،وســتعمل بموجــب وثيقــة
اختصاصاتهــا.
ستتولى لجنة المكافآت التابعة لمجلس اإلدارة ما يلي من بين أمور أخرى:
• وضع سياسة المكافآت الخاصة بالشركة على أساس سنوي ؛ و
• تأسيس نظام مخصصات ومكافآت موظفي الشركة.
يتــم اإلفصــاح عــن مهــام وأنشــطة لجنــة المكافــآت خــال العــام فــي التقريــر الســنوي للشــركة علــى النحــو الــذي تتطلبــه القوانيــن
واللوائــح المعمــول بهــا.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يقــوم مجلــس اإلدارة بنــاء علــى توصيــات لجنــة المكافــآت بتوجيــه سياســة المكافــآت التنفيذيــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ويعتمدهــا
حملــة األســهم فــي الجمعيــة العامــة علــى أال تزيــد نســبة تلــك المكافــآت علــى ( )%5مــن ربــح الشــركة الصافــي بعــد خصــم
االحتياطــات واالســتقطاعات القانونيــة وتوزيــع ربــح ال يقــل عــن ( )%5مــن رأس مــال الشــركة وفــق قانــون الشــركات.
وتدفــع الشــركة بشــكل مباشــر جميــع المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وليــس مــن خــال شــركة
الومنيــوم قطــر.
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إطار إعداد التقارير المالية وإدارة المخاطر
سيتم إعداد البيانات المالية السنوية للشركة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

التدقيق الخارجي
قامت قطر للبترول ،بصفتها المُؤسس ،بتعيين إرنست ويونغ (فرع قطر) كأول مراجع حسابات مستقل للشركة.
وســوف تضطلــع إرنســت ويونــغ (فــرع قطــر) بشــكل مســتقل بجميــع أنشــطته المتعلقــة بالتدقيــق علــى البيانــات الماليــة للشــركة
علــى أســاس ســنوي.

االجتماع العام السنوي لحملة األسهم
ســيتم إخطــار حملــة األســهم بجميــع التطــورات الرئيســية داخــل الشــركة وذلــك مــن خــال تقديــم تقريــر مالــي ســنوي وتعزيــز
مشــاركة حملــة األســهم غيــر المؤسســين فــي االجتمــاع العــام الســنوي للشــركة.

تقرير حوكمة الشركة
تعتزم الشركة إصدار تقرير حوكمة عن كل سنة مالية وفقا ً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات.
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المؤسس والمستثمرون الجدد
ستســتفيد الشــركة بشــكل كبيــر مــن العالقــة القويــة مــع قطــر للبتــرول (المؤســس) .ويوضــح الجــدول أدنــاه رســما بياني ـا ً لهيــكل
حملــة األســهم فــي شــركة الومنيــوم قطــر قبــل الطــرح:

شركة هيدرو ألمنيوم قطر
القابضة بي ڤي

قطر للبترول

50%

50%

شركة قطر لاللومنيوم المحدودة
(شركة مساهمة عامة قطرية)

يقدم الجدول أدناه معلومات محددة تتعلق بهيكل حملة األسهم في الشركة في تاريخ االنتهاء من الطرح:

مستثمرون جدد

قطر للبترول

49%

51%

شركة هيدرو ألمنيوم قطر
القابضة بي ڤي

شركة قطر لصناعة األلمنيوم
(شركة مساهمة عامة قطرية)

50%

50%

شركة قطر لاللومنيوم المحدودة
(شركة مساهمة عامة قطرية)
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معامالت األطراف أصحاب العالقة
الوثائق التنفيذية والوثائق األساسية غير التنفيذية األخرى
اتفاقية التسويق والشراء
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة تســويق وشــراء فــي  23أغســطس  2007بصيغتهــا المعدلــة
بموجــب اإلضافــة  1لالتفاقيــة المؤرخــة فــي  1ينايــر  ،2012واتفــاق المبيعــات المحليــة بتاريــخ  1ينايــر  2013واإلضافــة
 2لالتفاقيــة المؤرخــة فــي  26يونيــو  ،2014والتعديــل  1إلــى اإلضافــة  2لالتفاقيــة المؤرخــة فــي  19ينايــر ( 2016توســيع
التغطيــة األوروبيــة) ،والتعديــل  2لإلضافــة  2لالتفاقيــة المؤرخــة فــي  12أكتوبــر ( 2016توســيع نطــاق التغطيــة األمريكيــة
والتركيــة واألوروبيــة) ،والمعدلــة كذلــك بموجــب اإلضافــة  3لالتفاقيــة بتاريــخ  28يوليــو  .2016وتحــدد االتفاقيــة الشــروط
التــي تحكــم تســويق منتجــات األلومنيــوم التــي تنتجهــا شــركة الومنيــوم قطــر مــن خــال نظــام هيــدرو ألومنيــوم العالمــي للتســويق.
وتتضمــن االتفاقيــة أحكام ـا ً تتنــاول تســليم منتجــات األلومنيــوم ومتوســط بيعهــا ومعــدالت األســعار الشــهرية ورســوم التســويق
والفوتــرة والدفــع .وتســري االتفاقيــة لمــدة  25عامـا ً تبــدأ مــن  18ديســمبر  ،2009وهــو التاريــخ الــذي تقــوم فيــه شــركة الومنيــوم
قطــر بــأول شــحنة لهــا مــن منتجــات األلومنيــوم .كمــا تتيــح االتفاقيــة لشــركة الومنيــوم قطــر تســويق وبيــع منتجــات األلومنيــوم فــي
قطــر .كمــا تخضــع اتفاقيــة التســويق والشــراء التفــاق ثالثــي بيــن األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح جهــات تمويــل
الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة التســويق والشــراء.
اتفاقية توريد الوقود
أبرمــت كل مــن شــركة الومنيــوم قطــر وقطــر للبتــرول اتفاقيــة لتوريــد الوقــود بتاريــخ  23أغســطس  ،2007بصيغتهــا المعدلــة
واالتفــاق الملحــق  1المــؤرخ فــي  29يوليــو  ،2010واالتفــاق الملحــق  2المــؤرخ فــي  19أبريــل  ،2012واالتفــاق الملحــق 3
المــؤرخ فــي  25يوليــو  ،2012واالتفــاق الملحــق  4المــؤرخ فــي  7مــارس  ،2014واالتفــاق الملحــق  5المــؤرخ فــي  18مــارس
 ،2015واالتفــاق الملحــق المعــدل  6بتاريــخ  23يوليــو  .2017وتحــدد االتفاقيــة الشــروط التــي وافقــت عليهــا قطــر للبتــرول
لتوريــد الغــاز لشــركة الومنيــوم قطــر الســتخدامها فــي المشــروع وتتضمــن أحكام ـا ً تتنــاول تســليم الغــاز وصيــغ أســعار العقــود
والفوتــرة والدفــع باإلضافــة إلــى أحــداث القــوة القاهــرة التــي تتيــح لقطــر للبتــرول إمكانيــة وقــف التوريــد .كمــا تخضــع االلتزامــات
بموجــب اتفاقيــة توريــد الوقــود لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح
جهــات إقــراض تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة توريــد الوقــود.
اتفاقية توريد األلومينا األولية مع شركة هيدرو ألومنيوم
أأبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة فــي  23أغســطس  ،2007بصيغتهــا
المعدلــة بموجــب اتفاقيــة مبيعــات األلومينــا بتاريــخ  4أبريــل  .2018وتحــدد االتفاقيــة الشــروط التــي وافقــت عليهــا شــركة هيــدرو
ألومنيــوم لتوريــد األلومينــا الحبيبيــة المكلســة ذات الدرجــة المعدنيــة اللومنيــوم قطــر الســتخدامها فــي المشــروع وتتضمــن أحكامـا ً
تتنــاول تســليم األلومينــا وصيــغ أســعار العقــود والفوتــرة والدفــع باإلضافــة إلــى أحــداث القــوة القاهــرة التــي تتيــح لشــركة هيــدرو
ألومنيــوم إمكانيــة وقــف التوريــد .وأُبرمــت اتفاقيــة مباشــرة مــع جهــات إقــراض تمويــل الديــون فيمــا يتصــل باالتفاقيــة .كمــا تخضــع
االلتزامــات بموجــب اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة هيــدرو ألومنيــوم لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن
األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح جهــات إقــراض تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة
توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة هيــدرو ألومنيــوم.
اتفاقية الخدمات الفنية
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وقطــر للبتــرول وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة فــي  1يوليــو  .2007وتحــدد
االتفاقيــة الشــروط واألحــكام التــي وافقــت بموجبهــا قطــر للبتــرول وشــركة هيــدرو ألومنيــوم علــى تقديــم بعــض خدمــات الدعــم
لشــركة الومنيــوم قطــر مقابــل رســوم .وتشــمل هــذه الخدمــات توفيــر الموظفيــن والخدمــات التشــغيلية للمشــروع .كمــا تخضــع
االلتزامــات بموجــب اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن
أجــل منــح جهــات إقــراض تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة.
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اتفاقية الخدمات لشحن الفحم البترولي المكلس
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة خدمــات لشــحن الفحــم البترولــي المكلــس فــي  1ينايــر .2016
وبموجــب االتفاقيــة ستســاعد شــركة هيــدرو ألومنيــوم شــركة الومنيــوم قطــر فــي إعــداد المناقصــات الخاصــة بعقــد (عقــود) النقــل
البحــري والتفــاوض بشــأنها وإدارة وتنســيق ترتيبــات الشــحن لتســليم الفحــم البترولــي إلــى المشــروع .وقــد يتــم التفــاوض علــى
خدمــات إضافيــة وســيتم توثيقهــا إضافــة إلــى هــذه االتفاقيــة .وســتتلقى شــركة هيــدرو ألومنيــوم رســوما ً تحددهــا الخدمــة المقدمــة
فــي مقابــل الخدمــات المقدمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة( ،علــى ســبيل المثــال  10.000دوالر أمريكــي لعمليــة المناقصــة الخاصــة
بعقــد النقــل البحــري ،و 7500دوالر أمريكــي للســفر ،ومــا إلــى ذلــك) .وتظــل االتفاقيــة ســارية إلــى أن يتــم إنهاؤهــا مــن جانــب
أي طــرف مــن الطرفيــن بعــد تقديــم إشــعار مســبق قبــل ثالثــة أشــهر.
اتفاقية استئجار األرض
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وقطــر للبتــرول اتفاقيــة الســتئجار األرض فــي  23أغســطس  ،2007بصيغتهــا المعدلــة بموجــب
اإلضافــة  1لالتفاقيــة المؤرخــة فــي  19أغســطس  .2008وقــد تــم تأجيــر أرض تملكهــا قطــر للبتــرول إلــى شــركة الومنيــوم قطــر
ألغــراض إنشــاء المشــروع بموجــب االتفاقيــة .ويشــتمل عقــد اإليجــار علــى وصــف العيــن المؤجــرة وبعــض التراخيــص التــي
منحتهــا قطــر للبتــرول لصالــح شــركة الومنيــوم قطــر فيمــا يتعلــق باســتخدام األرض ،وكذلــك مبلــغ اإليجــار المحســوب علــى أســاس
المتــر المربــع .وتــم التطريــق بالتفصيــل إلــى زيــادات اإليجــار حتــى  1ينايــر  .2043وتســري اتفاقيــة اإليجــار لمــدة  40عامـاً،
و ُتمــدد تلقائي ـا ً بنــا ًء علــى أي تمديــد التفاقيــة المشــروع المشــترك لمــدة مماثلــة لذلــك التمديــد .كمــا تخضــع اتفاقيــة إيجــار األرض
لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح جهــات إقــراض تمويــل الديــون
المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة اســتئجار األرض.
اتفاقية استئجار أرض المرفق
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وقطــر للبتــرول اتفاقيــة اســتئجار أراضــي فــي  1أغســطس  .2013وتــم تأجيــر أرض تملكهــا قطــر
للبتــرول إلــى شــركة الومنيــوم قطــر ألغــراض إنشــاء مرفــق إعــادة تبطيــن وتملكــه وتشــغيله.
ويشــتمل عقــد اإليجــار علــى وصــف العيــن المؤجــرة وبعــض التراخيــص التــي منحتهــا قطــر للبتــرول لصالــح شــركة الومنيــوم
قطــر فيمــا يتعلــق باســتخدام األرض وكذلــك مبلــغ اإليجــار المحســوب علــى أســاس المتــر المربــع .وتــرد زيــادات اإليجــار مفصلــة
حتــى  1ينايــر  .2047وتســري االتفاقيــة لمــدة  35عامـا ً قابلــة للتجديــد فــي غضــون فتــرة قوامهــا  120يومـا ً قبــل انتهــاء فتــرة
االســتئجار بنــا ًء علــى طلــب الومنيــوم قطــر ورهنـا ً باالتفاقيــة التــي أبرمتهــا قطــر للبتــرول.
اتفاقية مستخدمي الموانئ (مرسى )8
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وقطــر للبتــرول اتفاقيــة مســتخدمي الموانــئ “فــي  23أغســطس  .2007وبموجــب االتفاقيــة،
منحــت قطــر للبتــرول لشــركة الومنيــوم قطــر حقـا ً غيــر حصــري فــي اســتخدام المينــاء الــذي تمتلكــه قطــر للبتــرول مقابــل رســوم
ألغــراض المشــروع .ووافقــت شــركة الومنيــوم قطــر علــى إنشــاء مرســى فــي المينــاء .وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك منحــت قطــر
للبتــرول شــركة الومنيــوم قطــر الحقــوق الحصريــة الســتخدام المرســى طــول مــدة االتفاقيــة .وتســري االتفاقيــة لمــدة  40عام ـاً،
و ُتمــدد تلقائيـا ً بنــا ًء علــى أي تمديــد التفاقيــة المشــروع المشــترك لمــدة مماثلــة لذلــك التمديــد .كمــا تخضــع اتفاقيــة مســتخدمي الموانــئ
(مرســى  )8لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح جهــات إقــراض
تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة مســتخدمي الموانــئ (مرســى .)8
اتفاقية ترخيص تكنولوجيا
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة ترخيــص تكنولوجيــا هيــدرو فــي  23يوليــو  .2007وتحــدد
االتفاقيــة الشــروط واألحــكام التــي منحــت شــركة الومنيــوم قطــر بموجبهــا ترخيص ـا ً الســتخدام تكنولوجيــات األنــود واالختــزال
والمســبك لتشــغيل المشــروع وتصنيــع وبيــع منتجــات األلومنيــوم .وتحــدد االتفاقيــة آليــة دفــع مبلــغ محــدد علــى أســاس النتائــج.
وتســري االتفاقيــة حتــى وقــت ســابق إلنهائهــا بموجــب أحــكام اإلنهــاء أو توقــف المشــروع عــن اســتخدام تقنيــات هيــدرو ألومنيــوم.
كمــا تخضــع اتفاقيــة ترخيــص تكنولوجيــا هيــدرو لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم
مــن أجــل منــح جهــات إقــراض تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة ترخيــص تكنولوجيــا هيــدرو.
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الوثائق التشغيلية القصيرة والمتوسطة األجل
أبرمت شركة الومنيوم قطر أيضا ً عقود تشغيلية أخرى قصيرة ومتوسطة األجل مع أطراف أخرى ذات صلة ،تتضمن ما يلي:
اتفاقيات خدمات
اتفاقية خدمات األلومنيا
أبرمت شركة الومنيوم قطر اتفاقية خدمات األلومنيا مع شركة هيدرو إنترناشينونال إس ايه وشركة هيدرو ألومنيوم (كطرف متفق عليه).
اتفاقية خدمات معنية بشراء مواد الكربون االستهالكية
أبرمت شركة الومنيوم قطر اتفاقية خدمات مع شركة هيدرو ألومنيوم بخصوص شراء مواد الكربون االستهالكية.

اتفاقية المشروع المشترك

أبرمــت قطــر للبتــرول وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة المشــروع المشــترك فــي  23مــارس  ،2006بصيغتهــا المعدلــة بموجــب
اتفــاق التعديــل المــؤرخ فــي  11يونيــو  ،2006وعقــد االســتبدال المــؤرخ فــي  25يوليــو  ،2007واتفــاق التعديــل المــؤرخ فــي
 26يوليــو  ،2007والمعدلــة كذلــك بموجــب اتفــاق التعديــل المــؤرخ فــي  18ســبتمبر  .2007وتنــص اتفاقيــة المشــروع المشــترك
علــى األحــكام والشــروط التــي اتفقــت عليهــا قطــر للبتــرول وهيــدرو ألومنيــوم لتأســيس المشــروع المشــترك بينهمــا مــن خــال
إنشــاء شــركة مســاهمة بموجــب قوانيــن حكومــة دولــة قطــر وذلــك مــن أجــل إنشــاء المشــروع وتنفيــذه .وقــد تنازلــت شــركة هيــدرو
ألومنيــوم بموجــب عقــد االســتبدال عــن حقوقهــا والتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة المشــروع المشــترك إلــى شــركة المســاهمة هيــدرو.
وتســري االتفاقيــة لمــدة أربعيــن ( )40عامـا ً مــن  20ســبتمبر  ، 2010وقــد يتفــق أطرافهــا علــى تمديدهــا فــي موعــد ال يتجــاوز
بدايــة الســنة العاشــرة قبــل نهايــة مــدة المشــروع المشــترك.
ســتقوم الشــركة بتنفيــذ عقــد االنضمــام الــذي ســتنضم بموجبــه إلــى اتفاقيــة المشــروع المشــترك بعــد إتمــام الطــرح وعنــد تأســيس
الشــركة.
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بورصة قطر

تأسســت بورصــة قطــر رســميا ً تحــت اســم ســوق الدوحــة لــأوراق الماليــة فــي عــام  ،1995وبــدأت عملهــا فــي  26مايــو عــام
 .1997وفــي يونيــو  ،2009تــم تغييــر مســمى ســوق الدوحــة لــأوراق الماليــة إلــى بورصــة قطــر .ويشــغل ســعادة الشــيخ أحمــد
بــن جاســم بــن محمــد آل ثانــي منصــب رئيــس مجلــس إدارة بورصــة قطــر .وقــد تــم تأســيس البورصــة بهــدف تعزيــز االســتثمار
المحلــي واألجنبــي داخــل دولــة قطــر إلــى جانــب تشــجيع التنــوع االقتصــادي .وكنتيجــة للتقــدم الهائــل الــذي أحرزتــه بورصــة قطــر
فــي تعزيــز الكفــاءة التشــغيلية فــي ظــل وجــود مبــادرات كبيــرة ،مثــل تبنــي نمــوذج تــداول مُحســن وأنــواع جديــدة مــن األوامــر
وعمليــة تســوية جديــدة ،تــم رفــع تصنيــف بورصــة قطــر مــن “ســوق مبتدئــة” إلــى مرتبــة “ســوق ناشــئة” مــن ِق َبــل مورغــان ســتانلي
كابيتــال انترناشــيونال ،اعتبــاراً مــن يونيــو .2014
وفــي أغســطس  ،2014صــدر القانــون رقــم ( )9لســنة  2014بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم ( )13لســنة  2000بتنظيــم
اســتثمار رأس المــال غيــر القطــري فــي النشــاط االقتصــادي .وتنــص التعديــات علــى أنــه يجــوز للمســتثمرين غيــر القطرييــن
تملــك نســبة  49%كحــد أقصــى مــن رأس مــال الشــركات المســاهمة القطريــة المدرجــة فــي بورصــة قطــر وذلــك بعــد موافقــة
وزارة االقتصــاد والتجــارة .ويجــوز لهــم تملــك نســبة تزيــد علــى النســبة المشــار إليهــا بموافقــة مجلــس الــوزراء .وعــاوة علــى
ذلــك ،يُعامــل مواطنــو دول مجلــس التعــاون الخليجــي معاملــة القطرييــن فــي تملــك أســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة قطــر.
وهناك حاليا ً منصتا تداول تديرهما بورصة قطر :السوق الرئيسية ببورصة قطر وسوق الشركات الناشئة ببورصة قطر.
طرحــت مجموعــة اســتثمار القابضــة ش.م.ع.ق أســهما ً لالكتتــاب العــام فــي بورصــة قطــر فــي ينايــر  .2017وهــو األمــر الــذي
جعــل العــدد اإلجمالــي للشــركات المدرجــة يصــل إلــى  45شــركة ،وهــي الشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية لبورصــة قطــر
مــع وجــود  9شــركات خدمــات ماليــة مرخصــة للتــداول فــي الســوق .يوضــح الجــدول التالــي بعــض البيانــات الرئيســية لبورصــة
قطــر للفتــرة مــن  2007إلــى :2017
البيانات الرئيسية لبورصة قطر (:)2017 – 2007

القيمة السوقية
(بالمليار لاير
قطري)

الشركات المدرجة

تغير مؤشر
أسعار األسهم

2007

1,811.8

3,411.3

108.9

347.7

40

34.31%

2008

2,179.9

3,893.5

175.5

279.0

43

-28.12%

2009

1,690.1

3,450.1

92.2

320.1

44

1.06%

2010

1,024.1

2,094.4

67.2

450.2

43

24.75%

2011

1,119.1

2,302.8

83.4

457.3

42

1.12%

2012

881.6

2,428.2

70.7

459.9

42

-4.79%

2013

961.8

1,937.5

74.9

555.6

42

24.17%

2014

2,058.6

4,439.9

199.3

676.8

43

18.36%

2015

1,190,807

2,302.4

93.7

553.2

43

-15.11%

2016

997,482

1,976.6

68.9

563.4

44

0.07%

2017

834,394

2,465.5

66.2

472.0

45

-18.33%

السنة

عدد المعامالت
(باأللف)

كمية األسهم
المتداولة
(بالمليون)

قيمة األسهم
(بالمليار لاير
قطري)

المصدر :التقارير السنوية  2017 - 2010والتقارير الشهرية الصادرة من قبل بورصة قطر والموقع اإللكتروني للبورصة.
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شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية

تــم تأســيس شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة كشــركة مســاهمة قطريــة خاصــة فــي عــام  ،2014وهــي مملوكــة
مــن قبــل كل مــن مصــرف قطــر المركــزي وبورصــة قطــر .وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع التراخيــص الالزمــة مــن الجهــات
الرســمية فــي دولــة قطــر بمــا فــي ذلــك هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
وتشــمل أنشــطة الشــركة حفــظ وإدارة وامتــاك ومقاصــة وتســوية األوراق الماليــة وغيرهــا مــن األدوات الماليــة .كمــا أنهــا تقــدم
الخدمــات الماليــة ذات الصلــة ،والتــي تشــمل تســجيل وقبــول الســندات الحكوميــة وأذونــات الخزينــة ونقــل ملكيتهــا .إضافــة إلــى
ذلــك ،تقــدم الشــركة خدمــات إضافيــة تتضمــن تطبيــق نظــام التســليم مقابــل الدفــع ( ،)DVPوالتســوية الخاصــة بتطبيــق نظــام
إقــراض واقتــراض األوراق الماليــة  ،وإدارة ومتابعــة نســب تملــك حملــة األســهم غيــر القطرييــن وتســجيل وترخيــص صناديــق
المؤشــرات المتداولــة فــي البورصــة والمشــاركة فــي عمليــات الطــرح العــام األولــي.
وتــم كذلــك ربــط أنظمــة بورصــة قطــر مــع أنظمــة الشــركة إلنفــاذ عمليــات نقــل الملكيــة بيــن البائعيــن والمشــترين ألســهم الشــركات
المدرجــة فــي بورصــة قطــر .كمــا تتــم لديهــا جميــع عمليــات نقــل الملكيــة التــي تتــم خــارج القاعــة مــن عمليــات تحويــل إرثــي أو
قانونــي ،عــاوة علــى إجــراء عمليــات الرهــن وفــك الرهــن علــى األســهم وغيــر ذلــك مــن العمليــات.
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وصف أسهم رأس المال

رأس المال
الشــركة تحــت التأســيس وقطــر للبتــرول هــي المؤســس الوحيــد لهــا .ورأس المــال المصــدر للشــركة فــي تاريــخ هــذه النشــرة هــو
 5,580,120,000لاير قطــري ،مقســم إلــى  558,011,999ســهم عــادي بقيمــة  10ريــاالت قطريــة للســهم ،وســهم ممتــاز
واحــد.
ُتشـ ِّكل المعلومــات الــواردة فيمــا يلــي ملخصـا ً للنظــام األساســي .كمــا تتوافــر ُنســخ مــن عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة
والتــي وافقــت عليهــا وزارة االقتصــاد والتجــارة خــال فتــرة الطــرح بالفــروع المشــاركة لبنــوك االكتتــاب فــي قطــر ،ومــن خــال
الموقــع األلكترونــي للشــركة.

حقوق حملة األسهم

أحكام عامة
يمنــح كل ســهم لحاملــه (يشــار إليــه فيمــا يلــي بكلمــة “المســاهم”) حقوقـا ً متســاوية فــي أصــول الشــركة وأرباحهــا كمــا يمنحــه الحــق
فــي التصويــت علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم ،وذلــك وفقــا للنظــام األساســي للشــركة (ورهن ـا ً بالحقــوق المتعلقــة بالســهم
الممتــاز ،علــى النحــو المبيــن فيمــا يلــي).

توزيعات األرباح
يجــوز أن ُتعلــن الشــركة عــن توزيعــات األربــاح بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة ،ولكــن ينبغــي أال تتجــاوز األربــاح المبلــغ
الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة ،كمــا ال يكــون المجلــس مُلــزم بــأن يوصــي بمبلــغ األربــاح فــي أي ســنة .ويتعيــن علــى مجلــس
اإلدارة تنفيــذ أي قــرار باإلعــان عــن توزيــع األربــاح فــي غضــون  30يومـاً .وعــاو ًة علــى ذلــك ،يجــوز لمجلــس اإلدارة أن يعلــن
عــن أربــاح مرحليــة ويوزعهــا إذا تبيــن لــه إمكانيــة ذلــك مــن خــال أربــاح الشــركة المتاحــة للتوزيــع .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،إذا
تبيــن لمجلــس اإلدارة أن هنــاك المزيــد مــن األمــوال النقديــة الفائضــة المتاحــة للتوزيــع ،بعــد وضــع متطلبــات الشــركة والتزاماتهــا
وخططهــا فــي االعتبــار ،عندئــذ يجــوز لــه توزيــع تلــك األمــوال النقديــة الفائضــة علــى حملــة األســهم وفــق مــا يــراه مناســباً ،علــى
أن يخضــع ذلــك ألحــكام مســتندات تأســيس الشــركة وقانــون الشــركات.
إذا تــم تخصيــص أي ســهم مــن األســهم أو إصــداره بشــروط اســتحقاقه لألربــاح اعتبــاراً مــن تاريــخ محــدد أو غيــر محــدد علــى
اإلطــاق أو بشــروط محــددة ،فيتعيــن تصنيفــه كســهم مســتحق لألربــاح .ويفصــل مجلــس اإلدارة فــي أي نــزاع ينشــأ بيــن حملــة
األســهم فيمــا يتعلــق بتوزيــع األربــاح أو عــدم توزيعهــا أو مقــدار توزيعــات األربــاح وفيمــا يتعلــق بمســؤولية الشــركة تجــاه حملــة
األســهم المعنييــن .وال بــد أال يتســبب قــرار المجلــس فــي هــذا الشــأن فــي المســاس بــأي حقــوق أو مطالبــات لصالــح أي مســاهم ضــد
أي مســاهم آخــر بموجــب أي اتفاقيــة أو وثيقــة أخــرى.
وبالرغــم مــن ذلــك ،يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة قبــل التوصيــة بتوزيــع أي أربــاح علــى حملــة األســهم ضمــان وجــود احتياطيــات
مالئمــة تفــي بااللتزامــات ذات الصلــة باالســتهالك وأعمــال التجديــد وقانــون العمــل وأي احتياطيــات اختياريــة أو قانونيــة أخــرى
يعتبرهــا مجلــس اإلدارة ضروريــة أو مناســبة .وتكــون تلــك االحتياطيــات ،حســب مــا يقــرره المجلــس ،هــي االحتياطيــات الوحيــدة
التــي يتعيــن توفرهــا لــدى الشــركة.

حقوق حضور اجتماعات الجمعية العامة
يدعــو مجلــس اإلدارة إلــى عقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة عاديــة واحــدة فــي الســنة علــى األقــل (فــي موعــد ومــكان يحــدده المجلــس)،
وذلــك فــي غضــون أربــع أشــهر مــن نهايــة الســنة الماليــة (يُشــار إليــه بعبــارة “الجمعيــة العامــة الســنوية”) .ويجــب أن تنظــر
الجمعيــة العامــة الســنوية فــي التقاريــر التــي يرفعهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدققــي الحســابات والموازنــة وحســاب األربــاح
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والخســائر للســنة الماليــة الســابقة ،وتتخــذ قــراراً بشــأن مبلــغ التوزيعــات علــى حملــة األســهم ،وتعيــن مدققــي الحســابات وتلغــي
تعيينهــم حســبما يكــون ذلــك مالئمـا ً (بعــد قبــول اإلدراج) ،وتعيــن مدققــي حســابات للفتــرة حتــى نهايــة الســنة الماليــة المقبلــة وتحــدد
أتعابهــم .وتنعقــد كافــة اجتماعــات الجمعيــة العامــة فــي قطــر.

إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية العامة
يتــم الدعــوة النعقــاد اجتماعــات الجمعيــة العامــة الســنوية أو غيــر العاديــة بموجــب إخطــار صــادر مــن رئيــس مجلــس اإلدارة (الــذي
يجــب أن يترأســها) أو نائبــه فــي حالــة غيابــه (إن وجــد) ،أو أي عضــو مجلــس إدارة آخــر يفوضــه رئيــس مجلــس اإلدارة ويُنشــر
هــذا اإلخطــار فــي صحيفتيــن يوميتيــن قطريتيــن ،إحداهمــا باللغــة اإلنجليزيــة ،قبــل الموعــد المحــدد لذلــك االجتمــاع بـــفترة قدرهــا
( )15يومـا ً علــى األقــل .وينــص النظــام األساســي أيضـا ً علــى أن أي مســاهم أو مجموعــة حملــة أســهم تبلــغ نســبة أســهمهم 10%
أو أكثــر يجــوز لهــم مطالبــة مجلــس اإلدارة بالدعــوة لعقــد اجتمــاع جمعيــة عامــة مــن وقــت آلخــر بموجــب إخطــار مكتــوب يرســل
إلــى الشــركة.

النصاب القانوني للجمعيات العامة
يكتمــل النصــاب القانونــي الجتماعــات الجمعيــة العامــة الســنوية وغيــر العاديــة بحضــور حملــة األســهم شــخصيا ً أو حضــور مــن
ينــوب عليهــم بموجــب وكالــة رســمية وفــق األصــول المرعيــة ،بحيــث يمثــل مــا يملكونــه  50%علــى األقــل مــن القيمــة االســمية
لألســهم ،شــريطة أن يكــون المســاهم الخــاص ممثــاً وفــق األصــول المرعيــة فــي ذلــك االجتمــاع الــذي يحــق لــه حضــوره
والتصويــت فيــه .وفــى حالــة عــدم توافــر النصــاب القانونــي فــى االجتمــاع األول ،يتــم الدعــوة الجتمــاع ثــان خــال الخمســة عشــر
يوم ـا ً التاليــة لالجتمــاع االول.

حقوق التصويت
باســتثناء مــا ينــص عليــه خالفـا ً لذلــك فــي النظــام األساســي (وبغــض النظــر عــن حقــوق قطــر للبتــرول بصفتهــا المســاهم الخــاص)،
يحــق لــكل مســاهم تــم قيــد اســمه فــي ســجل مســاهمي الشــركة حضــور االجتمــاع والتصويــت عــن كل ســهم يملكــه.
يمنــح كل ســهم حاملــه الحــق فــي الحضــور والتصويــت فــي جميــع اجتماعــات الجمعيــة العامــة المنعقــدة حســب األصــول .ويتــم
إصــدار قــرارات الجمعيــة العامــة ،رهنــا ً بحقــوق المســاهم الخــاص ،بأغلبيــة بســيطة مــن أصــوات حملــة األســهم الحاضريــن
شــخصيا ً أو باإلنابــة وفــق األصــول المرعيــة ،والذيــن يحــق لهــم التصويــت باالجتمــاع وفيمــا يتعلــق باألمــر الــذي هــم بصــدد
التصويــت عليــه طبق ـا ً لإلجــراءات المعمــول بهــا.
يجــوز ألي مســاهم إذا كان شــركة أن يفــوض مســاهما ً آخــر للتصــرف كممثــل لــه بــأي جمعيــة عامــة (بالشــكل الــذي يوافــق عليــه
مجلــس اإلدارة) ،ويحــق لهــذا الشــخص المفــوض لــه ممارســة الصالحيــات ذاتهــا التــي يجــوز للمســاهم نفســه ممارســتها نيابــة عــن
المســاهم الــذي يمثلــه وفقـا ً للمتطلــب (باســتثناء مــا يتعلــق بالمســاهم الخــاص) القاضــي بأنــه يجــوز لذلــك الشــخص تمثيــل مســاهم
أو أكثــر ،طالمــا أنــه لــن يعيــن ممثـاً يمثــل مــا يزيــد علــى  5%مــن رأس مــال الشــركة المُصــدر بالكامــل.

الجمعية العامة غير العادية
ت ُتحــال جميــع المســائل التــي يتــم إحالتهــا لحملــة األســهم العتمادهــا ،بخــاف تلــك المســائل التــي يتــم النظــر فيهــا فــي الجمعيــة
العامــة الســنوية وتخضــع لحقــوق المســاهم الخــاص ،إلــى جمعيــة عامــة غيــر عاديــة بمــا فــي ذلــك األمــور التاليــة )1( :تعديــل
عقــد الشــركة أو نظامهــا األساســي )2( ،زيــادة أو تخفيــض رأس مــال الشــركة )3( ،تمديــد مــدة الشــركة )4( ،حــل الشــركة أو
تصفيتهــا أو تحولهــا أو اندماجهــا فــي شــركة أخــرى أو االســتحواذ عليهــا ،و ( )5بيــع كل المشــروع الــذي قامــت مــن أجلــه الشــركة
أو التصــرف فيــه بــأي وجــه آخــر.
الحقوق المرتبطة بالسهم الممتاز
تمتلــك قطــر للبتــرول حقوق ـا ً تتجــاوز حقوقهــا كمســاهم بفضــل ملكيتهــا للســهم الممتــاز ،فض ـاً عــن الحصــة التــي تملكهــا فــي
الشــركة ،وال يجــوز إلغــاء الســهم الممتــاز أو اســترداد قيمتــه دون موافقــة خطيــة مــن المســاهم الخــاص ،وهــو قطــر للبتــرول ،كمــا
ال يجــوز نقــل ملكيــة الســهم الممتــاز إال إلــى الحكومــة أو أي مؤسســة حكوميــة أو إلــى أي شــركة تابعــة لقطــر للبتــرول (علــى
النحــو المحــدد فــي النظــام األساســي).
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بغــض النظــر عــن األحــكام المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي ،يعــد أي مــن األمــور التاليــة (ضمــن أمــور أخــرى) بمثابــة
تغييــر فــي الحقــوق المرتبطــة بالســهم الممتــاز ،وبالتالــي ال يكــون ســاريا ً إال بموافقــة خطيــة مــن المســاهم الخــاص :تعديــل أي آثــر
يرتبــط بــأي حكــم مــن األحــكام الــواردة فــي عقــد تأســيس الشــركة أو األحــكام المنصــوص عليهــا فــي عقــد التأســيس أو النظــام
األساســي للشــركة أو تغييــره أو إلغــاؤه أو تبديلــه؛ أو أي اقتــراح بالتصفيــة الطوعيــة للشــركة أو أي شــركة تابعــة لهــا أو حلهمــا؛
أو إصــدار أي أســهم؛ أو إلغــاء أو زيــادة أو خفــض أو اســترداد أو توزيــع أو دمــج أو أي تغييــر فــي أســهم رأس مــال الشــركة (بمــا
فــي ذلــك إلغــاء األســهم أو اســترداد قيمتهــا)؛ أو أي اقتــراح لدمــج أي مــن أنشــطة الشــركة مــع أنشــطة شــركة أو كيــان آخــر أو
الدخــول فــي أي اتفــاق أو ترتيــب لالســتحواذ علــى أي شــركة تابعــة للشــركة أو أعمــال تجاريــة تعــود إليهــا أو التصــرف فيهــا؛ أو
أي اقتــراح بــأن تقــوم الشــركة بتعديــل أو إضافــة علــى أو تغييــر أو إلغــاء أي مــن أحــكام )1( :عقــد التأســيس والنظــام األساســي
ألي مــن شــركاتها التابعــة؛ أو ( )2اتفاقيــة المشــروع المشــترك وأي اتفاقيــة مشــروع مشــترك تتعلــق بــأي مــن الشــركات التابعــة
لهــا وأي مســألة يــرى المســاهم الخــاص أنهــا تمــس المصلحــة العامــة أو األمــن القومــي لدولــة قطــر.
كمــا يعطــي الســهم الممتــاز للمســاهم الخــاص الحــق فــي تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة
الجمعيــة العامــة .وفــي حالــة قيــام قطــر للبتــرول بنقــل ملكيــة الســهم الممتــاز ،ينتقــل الحــق فــي تعييــن أعضــاء المجلــس وترشــيحهم
(حســبما يقتضــي الحــال) بانتقــال ملكيــة الســهم الممتــاز.
يحــق لقطــر للبتــرول أن تتلقــى دعــوة بانعقــاد أي جمعيــة عامــة وحضورهــا ومناقشــة جــدول األعمــال .ويجــب أن يتضمــن النصــاب
القانونــي ألي جمعيــة عامــة حضــور المســاهم الخــاص أو مــن ينــوب عنــه .وعــدا مــا ورد فــي النظــام األساســي (الملخــص فــي هــذه
النشــرة) ،يكــون تصنيــف الســهم الممتــاز متســاويا ً بالحقــوق مــع أي ســهم عــادي.

القيود على الملكية
يحظــر النظــام األساســي للشــركة علــى أي شــخص ،ســواء أكان اعتباريـا ً أم طبيعيـاً ،باســتثناء قطــر للبتــرول (والشــركات التابعــة
لهــا) والمؤسســات المحــددة ،أن يمتلــك ،ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،أكثــر مــن الحــد األقصــى المحــدد لعــدد األســهم،
حســبما يحــدده المجلــس مــن حيــن آلخــر (أســهم بقيمــة اســمية ال تتجــاوز  2%مــن رأس مــال الشــركة) .وعــاوة علــى ذلــك،
يجــوز لحملــة األســهم غيــر القطرييــن تملــك مــا يصــل إلــى  49٪مــن أســهم رأس المــال (ويجــوز لمجلــس إدارة الشــركة تعديــل
هــذه النســبة وفق ـا ً للنظــام األساســي).
التزامات حملة األسهم
ال يتحمــل حملــة األســهم أي مســؤولية ســوى مســؤوليتهم عــن مبالــغ االكتتــاب غيــر المدفوعــة (فــي حــدود مــا يعــادل القيمــة االســمية
لــكل ســهم يحملــه المســاهم) ،وال تتجــاوز مســؤوليتهم ذلــك الحــد .وال يتحمــل حملــة األســهم أيــة مســؤوليات أخــرى بشــأن ديــون
الشــركة والتزاماتهــا.

تقديم التقارير إلى حملة األسهم
يُعــد مجلــس اإلدارة التقريــر الســنوي للشــركة ويقــدم نســخة مــن هــذا التقريــر إلــى حملــة األســهم قبــل خمســة عشــر يوم ـا ً علــى
األقــل مــن انعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية .ويتضمــن ذلــك التقريــر حســابات أربــاح وخســائر الشــركة والموازنــة العامــة وتقريــر
مجلــس اإلدارة (فيمــا يتعلــق بالوضــع والشــؤون الماليــة للشــركة) والنــص الكامــل لتقريــر مدققــي الحســابات للســنة الماليــة الســابقة
مباشــرة .وترفــق نســخة مــن التقريــر الســنوي مــع الدعــوة الخاصــة بالجمعيــة العامــة الســنوية المرســلة إلــى حملــة األســهم وفق ـا ً
للنظــام األساســي.

نقل ملكية األسهم
باإلضافــة إلــى األحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي النظــام األساســي والمتعلقــة بنقــل ملكيــة األســهم ،يخضــع إصــدار ونقــل ملكيــة
األســهم أو ســندات القــرض أو الســندات أو األوراق الماليــة أو غيرهــا مــن األدوات للضوابــط المعمــول بهــا لــدى الهيئــة والســوق
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المدرجــة بهــا وأيــة تعديــات تطــرأ عليهــا و/أو أي بورصــة منظمــة أخــرى قــد تــدرج فيهــا الشــركة مــن وقــت آلخــر ،ويتعيــن
االمتثــال لتلــك الضوابــط.
يجــوز نقــل أي عــدد مــن األســهم وبيعهــا ورهنهــا والتبــرع بهــا والتصــرف فيهــا بحريــة بــأي شــكل مــن األشــكال وبــدون قيــود
وفقـا ً للنظــام األساســي .وأي عمليــة نقــل ملكيــة لألســهم ال تتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة هــي عمليــة باطلــة والغيــة .ويتــم
إجــراء عمليــات االكتتــاب والتصــرف ونقــل ملكيــة ســندات القــرض والســندات واألوراق الماليــة (بخــاف األســهم) وغيرهــا مــن
األدوات ،بمــا يتوافــق مــع شــروط إصدارهــا.
يتــم تنفيــذ كافــة االكتتابــات علــى وتحويــات األســهم والســندات وســندات القــروض وتحويلهــا بموجــب ســند تنــازل خطــي مــع
االلتــزام بالنظــام األساســي ووفــق نمــوذج يوافــق عليــه مجلــس اإلدارة يوقعــه المتنــازل والمتنــازل لــه حســب األصــول وترفــق بــه
شــهادة األســهم المعنيــة ،إن وجــدت( ،أو أي نمــوذج بديــل عــن الشــهادة المفقــودة أو أيــة مســتندات أخــرى أو دليــل يثبــت الملكيــة
وفق ـا ً لمــا يقبلــه مجلــس اإلدارة) بخصــوص األســهم التــي يتــم تحويلهــا.
يجــوز لمجلــس اإلدارة أن يمنــع الشــركة مــن تســجيل تحويــل ســهم أو ســند أو ســند قــرض فــي الحــاالت التاليــة( :أ) إذا تــم التحويــل
خالف ـا ً للنظــام األساســي( ،ب) إذا كان التحويــل يتعلــق بأســهم غيــر مســددة بالكامــل( ،ج) إذا تــم التحويــل ألكثــر مــن ( )4أربعــة
مالكيــن بالتضامــن و(د) إذا كان التحويــل بغــرض نقــل أســهم مرهونــة أو يُحظــر ملكيتهــا بموجــب أمــر محكمــة.
يجــوز لمجلــس اإلدارة منــع التســجيل مــن خــال الشــركة أو مــن ينــوب عنهــا بشــأن أي عمليــات نقــل لســندات القــروض والســندات
واألوراق الماليــة (بخــاف األســهم) وغيرهــا مــن األدوات ،إذا كانــت عمليــة التســجيل والنقــل هــذه مخالفــة لشــروط إصــدار ســندات
القــرض والســندات واألوراق الماليــة هــذه أو غيرهــا مــن األدوات.
تشكيل مجلس اإلدارة
يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــن األعضــاء ال يقــل عــن ســتة ( )6أعضــاء وال يزيــد علــى إحــدى عشــر ( )11عضــواً ،يحــق
للمســاهم الخــاص أن يعينهــم جميعـا ً بــدون الحاجــة الــى موافقــة الجمعيــة العامــة .ويتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث
( )3ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل (ال تقــل عــن ســنة ( )1واحــدة) حســبما يقــرره المســاهم الخــاص.

تشكيل مجلس اإلدارة
يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن عــدد مــن األعضــاء ال يقــل عــن ســتة ( )6أعضــاء وال يزيــد علــى إحــدى عشــر ( )11عضــواً ،يحــق
للمســاهم الخــاص أن يعينهــم جميعـا ً بــدون الحاجــة الــى موافقــة الجمعيــة العامــة .ويتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث
( )3ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل (ال تقــل عــن ســنة ( )1واحــدة) حســبما يقــرره المســاهم الخــاص.

رئيس مجلس اإلدارة
يعيــن المســاهم الخــاص رئيــس مجلــس اإلدارة (“الرئيــس”) ويجــوز للمســاهم الخــاص تعييــن نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة (“نائــب
الرئيــس”) مــن بيــن أعضــاء المجلــس .ويســتمر رئيــس مجلــس اإلدارة ونائــب الرئيــس (إن وجــد) فــي منصبيهمــا لمــدة ثــاث ()3
ســنوات قابلــة للتجديــد ،أو لمــدة أقصــر (ال تقــل عــن ســنة ( )1واحــدة) حســبما يقــرره المســاهم الخــاص مــن وقــت آلخــر (ويعامــل
أي عضــو مجلــس إدارة يتــم تعيينــه فــي المجلــس بســبب وفــاة أو اســتقالة أو عــزل عضــو مجلــس إدارة الــذي كان رئيسـا ً للمجلــس
أو نائبـا ً للرئيــس ،بنفــس الطريقــة للمــدة الباقيــة مــن فتــرة التعييــن) .ويجــوز ألي شــخص أن يصبــح رئيــس مجلــس إدارة أو نائــب
رئيــس مجلــس اإلدارة فــي الشــركة حتــى لــو كان ســيصبح عنــد ذلــك رئيــس أو نائــب رئيــس مجلــس إدارة فــي أكثــر مــن شــركتين
يكــون محــل أعمالهمــا الرئيســي فــي دولــة قطــر.

العضو المنتدب
يجــوز ألعضــاء المجلــس انتخــاب عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء المجلــس مــن خــال االقتــراع الســري لشــغل منصــب العضــو
المنتــدب للشــركة .ويجــوز ألي شــخص أن يصبــح عضــواً منتدب ـا ً حتــى لــو كان بالفعــل عضــواً منتدب ـا ً لشــركة أخــرى لهــا مقــر
عمــل رئيســي فــي دولــة قطــر .ويتولــى العضــو المنتــدب إدارة وتوجيــه وتســيير أعمــال الشــركة وفق ـا ً للسياســات والتوجيهــات
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المتعلقــة بالشــركة ،حيــث يجــوز ألعضــاء المجلــس مــن وقــت آلخــر اعتمادهــا بمــا يتفــق مــع النظــام األساســي للشــركة وأي
قــرارات ذات صلــة مــن مجلــس اإلدارة .ويتــم تحديــد ســلطة العضــو المنتــدب مــن قبــل مجلــس اإلدارة الــذي يقــرر أيض ـا ً مــا إذا
كان للعضــو المنتــدب الحــق فــي التوقيــع نيابــة عــن الشــركة بمفــرده أو مجتم ًعــا مــع أي شــخص آخــر .ويقــدم العضــو المنتــدب
تقاريــر منتظمــة إلــى أعضــاء المجلــس الطالعهــم بشــكل كامــل علــى إدارة الشــركة وشــؤونها ،كمــا يقــدم لهــم المعلومــات والتقاريــر
التــي يحتاجونهــا .ويلتــزم العضــو المنتــدب بإعــداد الهيــكل اإلداري والتشــغيلي للشــركة العتمــاده مــن مجلــس اإلدارة حســبما يطلبــه
مجلــس اإلدارة.

الدعوة الجتماعات مجلس اإلدارة
تنعقــد كافــة اجتماعــات مجلــس اإلدارة (بمــا فيهــا االجتماعــات التــي يكــون قــد تــم االتفــاق علــى تاريــخ مؤقــت لهــا) بموجــب دعــوة
مــن الرئيــس أو فــي حــال غيابــه مــن نائــب الرئيــس (إن وجــد) أو مــن أي عضويــن فــي مجلــس اإلدارة أو مــن أي عضــو مجلــس
إدارة آخــر مفــوض حســب األصــول مــن قبــل الرئيــس .كمــا يعقــد الرئيــس اجتماع ـا ً بموجــب دعــوة عندمــا يطلــب أي اثنيــن مــن
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر ذلــك .ويوجــه أي دعــوة بالفاكــس أو بالبريــد الممتــاز أو بالبريــد اإللكترونــي (بشــرط وجــود دليــل
علــى اســتالم الرســالة بشــكل صحيــح) إلــى كل عضــو مجلــس إدارة علــى عنوانــه المحــدد لتســلم الدعــوات فــي ســجالت الشــركة،
ال تقــل مدتــه عــن ( )7ســبعة أيــام قبــل الموعــد المقتــرح لالجتمــاع ،أو وفقـا ً لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،ويحــدد فيــه
تاريــخ االجتمــاع ووقتــه ومكانــه.

عقد اجتماعات مجلس اإلدارة
ٌتعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ( )6ســت مــرات علــى األقــل كل ســنة ميالديــة ،وكلمــا كان ذلــك ضروريـا َ مــن أجــل إدارة شــؤون
الشــركة .ويعقــد مجلــس اإلدارة االجتماعــات فــي مدينــة الدوحــة بقطــر ،إال فــي حالــة حضــور جميــع أعضــاء المجلــس (أو مــن
ينــوب عنهــم) فــي مــكان آخــر أو حســبما يتفــق فيمــا بينهــم .ويجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أو العضــو الــذي ينــوب عنــه المشــاركة
فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة عبــر الهاتــف أو الفيديــو أو أي وســيلة اتصــال مشــابهة إذا مــا كان جميــع المشــاركين فــي االجتمــاع
لديهــم القــدرة علــى التحــدث واالســتماع لبعضهــم البعــض .ويُعتبــر الشــخص المشــارك فــي االجتمــاع بتلــك الطريقــة حاضــراً
بشــخصه ويُحتســب ضمــن النصــاب القانونــي ولــه حــق التصويــت.

النصاب القانوني الجتماعات مجلس اإلدارة
يكتمــل النصــاب القانونــي الــازم الجتماعــات مجلــس اإلدارة بحضــور نصــف عــدد أعضــاء المجلــس الذيــن يحــق لهــم التصويــت
باالجتمــاع المذكــور أو حضــور مــن ينــوب عنهــم حســب األصــول المتبعــة ،شــريطة أن يكــون الرئيــس أو نائــب الرئيــس مــن بينهــم.

إجراءات اجتماع مجلس اإلدارة
تصــدر قــرارات مجلــس اإلدارة بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن ممــن لهــم حــق التصويــت (يمتلــك كل عضــو صــوت
واحــد) .وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي منــه الرئيــس.

القرارات الخطية
أي قــرار خطــي مقـ َّدم إلــى جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ومعتمــد وموقــع عليــه مــن عــدد مــن األعضــاء المؤهليــن الذيــن يشــكلون
نصاب ـا ً (أي نصــف أعضــاء مجلــس اإلدارة) فــي الوقــت الــذي يحــق لهــم فيــه تســلم دعــوة باجتمــاع مجلــس اإلدارة ،يُعــد قــراراً
ســليما ً ونافــذ المفعــول لجميــع األغــراض باعتبــاره قــراراً تــم تمريــره فــي اجتمــاع لمجلــس اإلدارة .ويجــوز أن تتألــف القــرارات
الخطيــة مــن عــدة وثائــق متطابقــة تحمــل كل منهــا توقيــع عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء المجلــس .وال تحتــاج القــرارات الخطيــة
إلــى توقيــع عضــو مجلــس إدارة بديــل فــي حالــة توقيــع الشــخص الــذي عينــه ،كمــا ال يتعيــن توقيــع العضــو البديــل علــى القــرارات
التــي وقــع عليهــا الشــخص الــذي عينــه.

تضارب المصالح
أي عضــو فــي مجلــس اإلدارة ،حســب علمــه ،وبــأي شــكل مــن األشــكال (بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر) يكــون لــه مصلحــة
نفعيــة بأحــد العقــود أو االتفاقيــات أو المعامــات أو العــروض بالشــركة (أو مــع إحــدى الشــركات التابعــة لهــا) (بخــاف مــا لــه مــن
مصلحــة بحكــم منصبــه كعضــو مجلــس إدارة أو وظيفتــه أو حــق انتفاعــه فــي األســهم أو ضمانــات الســندات أو غيرهــا مــن األوراق
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الماليــة ،أو خــاف ذلــك فــي أو مــن خــال الشــركة أو إحــدى الشــركات التابعــة لهــا بمــا فــي ذلــك قطــر للبتــرول) عليــه أن يفصــح
عــن طبيعــة مصلحتــه فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة ،حيــث ســيتم النظــر فــي مســألة إبــرام العقــود ،أو االتفاقيــات ،أو المعامــات ،أو
العــروض أوالً .وعلــى هــذا العضــو اإلعــان عــن الحــد األقصــى لمصلحتــه المذكــورة فــي أول اجتمــاع لمجلــس اإلدارة ،إذا كان
علــى علــم بــأن مصلحتــه قائمــة حينئــذ أو فــي أيــة حالــة أخــرى بعــد علمــه أن لــه أو كان لــه مصلحــة.

تصويت أعضاء مجلس اإلدارة على تضارب المصالح
ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يدلــي بصوتــه وال يجــوز أن يحســب ضمــن النصــاب فيمــا يختــص بقــرار مجلــس اإلدارة أو
لجنــة تابعــة لمجلــس اإلدارة بشــأن عقــد أو اتفــاق أو معاملــة أو عــرض تكــون فيــه الشــركة (أو أي شــركة تابعــة للشــركة) طرفـا ً
أو ســتصبح طرفـا ً يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة فيــه مصلحــة جوهريــة حســب علمــه (بخــاف مــا لــه مــن مصلحــة بحكــم تعيينــه
كعضــو مجلــس إدارة ،أو منصبــه أو مصلحتــه فــي األســهم أو ضمانــات الســندات أو األوراق الماليــة األخــرى فــي أو مــن خــال
الشــركة أو أي شــركة مــن الشــركات التابعــة ،بمــا فــي ذلــك قطــر للبتــرول) ،باســتثناء القــرارات التــي تتعلــق بأمــور محــددة
منصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي.
ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة أن يدلــي بصوتــه أو أن يحســب ضمــن النصــاب القانونــي فــي قــرارات مجلــس اإلدارة أو اللجــان
التابعــة للمجلــس فيمــا يتعلــق بتعيينــه (ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعديــل أو تغييــر الشــروط الخاصــة بتعيينــه أو
إنهــاء تعيينــه) كشــاغل لمنصــب أو موقــع ذو ربحيــة فــي الشــركة أو فــي أيــة شــركة تكــون للشــركة فيهــا مصلحــة.

القواعد المعمول بها عند تضارب المصالح واإلفصاح عنها
إذا أثيــر فــي اجتمــاع مســألة لتضــارب محتمــل فــي المصالــح بشــأن طبيعــة المصلحــة النفعيــة لعضــو مجلــس إدارة (غيــر مصلحــة
الرئيــس) أو حــول حــق عضــو مجلــس إدارة (غيــر الرئيــس) للتصويــت ،أو احتســابه فــي النصــاب ،ولــم يت ـ ّم البـ ّ
ـت فــي المســألة
بموافقتــه طوع ـا ً علــى االمتنــاع عــن التصويــت أو احتســابه ضمــن النصــاب القانونــي ،عندئــذ تتــم إحالــة المســألة إلــى الرئيــس
ويكــون قــراره فيمــا يخــصّ عضــو مجلــس اإلدارة المعنــي قاطعـا ً وملزمـا ً للجميــع .وإذا ظهــر تضــارب محتمــل للمصالــح بشــأن
طبيعــة مصلحــة لرئيــس مجلــس اإلدارة أو حقــه فــي التصويــت أو اعتبــاره ضمــن النصــاب القانونــي ،ولــم يتــم حــل هــذه اإلشــكالية
بموافقتــه طوعـا ً علــى االمتنــاع عــن التصويــت أو احتســابه ضمــن النصــاب القانونــيُ ،ي َّبــت فــي المســألة بقــرار مــن مجلــس اإلدارة
أو مــن أعضــاء اللجنــة الحاضريــن لالجتمــاع (باســتثناء الرئيــس) ،يكــون صــوت األغلبيــة نهائــي وقاطــع وملــزم لجميــع األطــراف
المعنيــة .ويجــوز للجمعيــة العامــة ،بموجــب قــرار منهــا ،تعليــق األحــكام المعنيــة بتضــارب المصالــح بالنظــام األساســي أو تخفيفهــا
بــأي شــكل وبالحــد الــازم للتصديــق علــى أي عقــد أو اتفاقيــة أو معاملــة لــم تصــدر علــى النحــو الصحيــح لوجــود مــا يخالــف الحكــم
المعنــي.

اللجان

تفويض اللجان بالصالحيات
يجــوز أن يفــوض مجلــس اإلدارة أيـا ً مــن صالحياتــه وســلطاته التقديريــة (مــع الصالحيــة لتفويــض الغيــر) إلــى لجنــة تتكــون مــن
شــخص أو أكثــر (ســواء كان الشــخص عضــواً أو األشــخاص أعضــاء مجلــس اإلدارة أم ال) وذلــك بالشــكل الــذي يــراه مناســباً.
ويجــوز أن تمــارس اللجنــة صالحيتهــا فــي تفويــض الغيــر بتفويــض أي شــخص أو أشــخاص (ســواء كان أو لــم يكــن الشــخص
عضــواً أو األشــخاص أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة أو اللجنــة) .ويجــوز لمجلــس اإلدارة االحتفــاظ أو اســتثناء حقــه فــي ممارســة
الصالحيــات المفوضــة أو الســلطات أو حريــة التصــرف بالتــوازي مــع اللجنــة .ويجــوز لمجلــس اإلدارة فــي أي وقــت إلغــاء
التفويــض أو تعديــل أي بنــود وشــروط أو إلغــاء اللجنــة بكاملهــا أو جــزء منهــا .وحيثمــا يشــير نــص فــي النظــام األساســي إلــى
ممارســة صالحيــة أو ســلطة أو حريــة تصــرف مــن قبــل مجلــس اإلدارة (بمــا فــي ذلــك وبــدون حصــر صالحيــة دفــع أتعــاب أو
مكافــآت أو مصروفــات أو معاشــات تقاعديــة أو أيــة مزايــا أخــرى) ويكــون قــد تــم تفويــض تلــك الصالحيــة أو الســلطة أو حريــة
التصــرّ ف مــن قبــل مجلــس اإلدارة إلــى لجنــة ،وجــب تفســير ذلــك النــص علــى أنــه يســمح بممارســة تلــك الصالحيــة أو الســلطة
أو حريــة التصــرف مــن قبــل اللجنــة.
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الوصول الى المعلومات
يتــم االحتفــاظ بدفاتــر حســابات الشــركة فــي المقــر الرئيســي للشــركة ،ومــع مراعــاة موافقــة مجلــس اإلدارة وأي مــن متطلبــات
المحافظــة علــى الســرية أو القيــود األخــرى فــإن لحملــة األســهم وممثليهــم ومدققــي الحســابات المعنييــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة أن
يطلبــوا االطــاع الكامــل علــى دفاتــر الحســابات المذكــورة وعلــى جميــع الســجالت الخاصــة بالشــركة فــي كافــة األوقــات المعقولــة،
بشــرط أنــه ،ومــع ذلــك ،قبــل القيــام بمراجعــة دفاتــر أو ســجالت الشــركة علــى حملــة األســهم بــذل قصــارى جهدهــم للحصــول علــى
المعلومــات المــراد الحصــول عليهــا مــن تلــك المراجعــة مــن جانــب مدققــي حســابات الشــركة .ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتقديــم جميــع
المعلومــات المطلوبــة إلــى مدققــي الحســابات بشــكل معقــول مــن أجــل إعــداد تقاريرهــم فــي غضــون شــهرين ( )2مــن نهايــة الســنة
الماليــة للشــركة .ويتمتــع المدققــون بكامــل الحريــة لالطــاع علــى دفاتــر الشــركة وســجالتها .ويلتــزم المدققــون بتقديــم تقريــر عــن
حســابات الشــركة فــي غضــون تســعين ( )90يومـا ُ مــن نهايــة كل ســنة ماليــة للشــركة.
يكــون لحملــة األســهم الحــق فــي االطــاع ،بــدون أي تكاليــف ،علــى ســجل حملــة األســهم فــي الشــركة وعقــد التأســيس والنظــام
األساســي لهــا فــي المقــر الرئيســي للشــركة خــال ســاعات العمــل المعتــادة ،مــا لــم تحــدد اللوائــح الداخليــة للشــركة خــاف ذلــك.
ويحــق لــكل مســاهم أيضـاً ،بنــاء علــى طلــب كتابــي ،الحصــول علــى نســخة مــن عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي الواجــب
أن يتوافــرا للغيــر بنــا ًء علــى تقديــر مجلــس اإلدارة مقابــل رســوم معقولــة يحددهــا المجلــس.
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الضرائب
يجــري طــرح أســهم الشــركة لصالــح المســتثمرين المســتوفين للشــروط المطلوبــة فقــط داخــل دولــة قطــر شــريطة أن يكونــوا
مواطنيــن قطرييــن أو مؤسســات محــددة قطريــة .وبموجــب القانــون القطــري الحالــي لضريبــة الدخــل واللوائــح ،فــإن الكيانــات
التــي تعتبــر مقيمــة ألغــراض ضريبيــة فــي قطــر والمملوكــة بالكامــل ألشــخاص قطرييــن أو مواطنيــن مــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي يتــم إعفائهــم مــن ضريبــة الدخــل الخاصــة بالشــركات فــي قطــر ،حيــث ُتفــرض هــذه الضريبــة فقــط علــى الشــركات غيــر
المملوكــة بالكامــل لمواطنيــن قطرييــن أو مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي .وحيثمــا ينطبــق ذلــكُ ،تحتســب هــذه الضريبــة علــى
األربــاح اإلجماليــة الخاضعــة للضرائــب المخصصــة لألســهم المملوكــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ( )1لمواطنيــن غيــر قطرييــن
ومــن خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي ( )2لمواطنيــن قطرييــن ومواطنيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي غيــر مقيميــن
ألغــراض ضريبيــة فــي قطــر.
ومــع ذلــك ،يمنــح القانــون القطــري رقــم  17لعــام  2014إعفــا ًء للشــركات التــي يتــم قبــول أســهمها للتــداول فــي بورصــة قطــر.
وبنــا ًء عليــه ،فمــن المتوقــع ،وبصــرف النظــر عــن الطــرح ،أن تظــل أربــاح الشــركة معفــاة مــن ضريبــة الدخــل علــى الشــركات
فــي قطــر.
وبــدالً مــن ذلــكِ ،يحصــل مــن الشــركة المدرجــة المســاهمة ســنويا ً مبلــغ يعــادل  2.5%مــن صافــي أرباحهــا للدولــة مــن أجــل دعــم
األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة والخيريــة .ويتــم خصــم هــذه المســاهمة (يشــار اليهــا بعبــارة “الضريبــة الرياضيــة”) مــن
األربــاح المحتجــزة للشــركة المدرجــة ،ممــا يُســهم فــي خفــض األربــاح المحتجــزة المتوافــرة لتوزيعــات األربــاح.
وعلــى الرغــم مــن اإلعفــاء مــن ضريبــة دخــل الشــركات ،فــإن الكيانــات القطريــة المقيمــة لألغــراض الضريبــة والمملوكــة بالكامــل
لمواطنيــن قطرييــن ومواطنيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تكــون مُطالبــة بالعمــل بنظــام الضريبــة المســتقطعة فــي بعــض
الحــاالت .وال تفــرض قطــر حاليـا ً نظــام الضريبــة المســتقطعة علــى توزيعــات األربــاح.
ال تخضــع األربــاح التــي يتــم اإلعــان عنهــا مــن جانــب تلــك الجهــات للضريبــة إذا مــا كانــت بحــوزة حملــة األســهم ،ومــع ذلــك،
فــإن أي أربــاح تتحقــق مــن خــال بيــع أســهم فــي تلــك الجهــات تخضــع لضريبــة الدخــل القطريــة مــا لــم يتــم الحصــول علــى
هــذا الربــح مــن مواطنيــن قطرييــن أو مواطنيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي المقيميــن ألغــراض الضريبــة فــي قطــر.
وبالتالــي ،فــإن حملــة األســهم الذيــن يكونــوا إمــا ( )1شــركات مملوكــة بالكامــل لمواطنيــن قطرييــن أو مواطنيــن مــن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي أو ( )2مواطنيــن قطرييــن أو مواطنيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــن يخضعــوا لضريبــة الدخــل علــى
أي مكاســب يتــم تحقيقهــا مــن خــال عمليــة بيــع أو تبــادل األســهم شــريطة أن يكــون هــؤالء المواطنــون القطريــون أو مواطنــو
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مقيميــن فــي قطــر ألغــراض الضريبــة .وتجــدر اإلشــارة الــى أن شــركة الومنيــوم قطــر تخضــع
لضريبــة الدخــل القطريــة علــى أربــاح الشــركات نتيجــة وجــود (مســاهم) حملــة أســهم أجانــب فــي تلــك الشــركات .ويخضــع الوضــع
الضريبــي لشــركة الومنيــوم قطــر إلــى حوافــز ضريبيــة محــددة منهــا اإلعفــاءات الضريبيــة لألربــاح الناشــئة فــي الســنوات األولــى
مــن تشــغيل المشــاريع أو مشــاريع التوســعة .وتعــود تلــك الحوافــز بالنفــع علــى أربــاح أســهم حملــة األســهم األجانــب .وال تخضــع
األربــاح التــي تتحصــل عليهــا الشــركة مــن الومنيــوم قطــر إلــى المزيــد مــن الضرائــب.

تعهدات الشركة
تتعهــد الشــركة بــأن تخطــر هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر علــى الفــور بــأي معلومــات جوهريــة قــد تؤثــر علــى ســعر
ســهم الشــركة فــي بورصــة قطــر بصــورة واضحــة ودقيقــة ،كمــا تتعهــد الشــركة بتزويــد بورصــة قطــر بكافــة المعلومــات والتقاريــر
الدوريــة التــي تصدرهــا الشــركة فــي المســتقبل .وتتعهــد أيضـا ً باالمتثــال أليــة متطلبــات صــادرة عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة.
هذا وتتعهد الشركة بنشر تلك المعلومات والتقارير بالتوافق مع متطلبات الهيئة والقوانين المعمول بها.
وتؤكــد الشــركة ومجلــس اإلدارة ،بالتكافــل والتضامــن ،أن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة صحيحــة ودقيقــة ،وأنــه لــم يتــم
إغفــال أي حقائــق مــن هــذه المعلومــات بحيــث يصبــح أي بيــان فــي هــذا التعهــد أو فــي هــذه النشــرة مضل ـاً.
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يتــم الطــرح موضــوع هــذه النشــرة فــي قطــر فقــط للمســتثمرين المؤهليــن .وال ُيشــكل الطــرح عرضـا ً للجمهــور فــي أيــة منطقــة
خــارج قطــر .وقــد يتقيــد توزيــع هــذه النشــرة وطــرح أســهم الطــرح فــي بلــدان معينــة بموجــب القانــون أو قــد يخضــع ذلــك إلــى
موافقــات تنظيميــة مســبقة .وال ُتشــكل هــذه النشــرة عرض ـا ً للبيــع أو دعــوة مــن قبــل قطــر للبتــرول أو الشــركة أو مستشــار
اإلدراج ومديــر الطــرح أو نيابــة عنهــم لشــراء أي مــن أســهم الطــرح فــي أي بلــد خــارج دولــة قطــر أو مــن مركــز قطــر للمــال
أو مــن داخلــه.
وال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة فــي أي بلــد يكــون فيــه هــذا التوزيــع غيــر قانونــي .وتدعــو قطــر للبتــرول والشــركة ومستشــار
اإلدراج ومديــر الطــرح وبنــوك االكتتــاب األشــخاص الحائزيــن لهــذه النشــرة االطــاع علــى كافــة هــذه القيــود ومراعاتهــا .وال
يتحمــل أي مــن قطــر للبتــرول أو الشــركة أو مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح أو أي مــن بنــوك االكتتــاب أدنــى مســؤولية قانونيــة
عــن أي انتهــاك أليــة قيــود متعلقــة بالبيــع أو العــرض للبيــع أو طلــب أي شــخص لشــراء أســهم الطــرح ،ســوا ًء كان مشــتريا ً
محتمـاً لتلــك األســهم فــي أي دولــة خــارج قطــر ،وســوا ًء تــم هــذا االكتتــاب أو الطلــب شــفويا ً أو كتابيـاً ،ويتضمــن ذلــك البريــد
اإللكترونــي .وعلــى وجــه التحديــد ،تنطبــق القيــود التاليــة علــى البلــدان المحــددة المشــار إليهــا فيمــا يلــي:

قطر
تــم اعتمــاد هــذه النشــرة مــن قبــل هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وســتتوافر للمســتثمرين المؤهليــن فــي دولــة قطــر (خــارج مركــز
قطــر للمــال).
مركز قطر للمال
ال تشــكل هــذه النشــرة دعــوة لطــرح أوراق ماليــة مــن مركــز قطــر للمــال أو داخلــه وليــس الغــرض منهــا ذلــك ،وبنــاء عليــه ال
ينبغــي تفســيرها علــى هــذا المحمــل .لــم تتــم مراجعــة هــذه النشــرة أو المصادقــة عليهــا أو تســجيلها بمعرفــة هيئــة قطــر لألســواق
الماليــة أو هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال أو أي جهــة قانونيــة مختصــة فــي مركــز قطــر للمــال .وهــذه النشــرة تعتبــر خاصــة
وســرية للغايــة وال يجــوز إعــادة إصدارهــا أو أن ُتســتخدم فــي أيــة أغــراض أخــرى وال أن ُتقــدم إلــى أي شــخص بخــاف متلقيهــا.
ـجل لديهــا.
إن الشــركة لــم يتــم اعتمادهــا ولــم ُترخــص مــن قبــل أي مــن الهيئــات المرخصــة داخــل مركــز قطــر للمــال ولــم ُت َسـ َ
الواليات المتحدة
لــم ُتســجل األســهم ولــن يتــم تســجيلها بموجــب قانــون األوراق الماليــة األمريكــي ،وال يجــوز طــرح األســهم أو بيعهــا داخــل
الواليــات المتحــدة أو لحســاب أو مصلحــة أشــخاص أمريكييــن باســتثناء بعــض المعامــات المعفــاة مــن قانــون األوراق الماليــة أو
فــي معاملــة ال تخضــع لمتطلبــات التســجيل الــواردة بالقانــون.
أقر كل بنك من بنوك االكتتاب:
(أ) أنــه لــم ولــن يطلــب طــرح األســهم أو االكتتــاب فيهــا أو بيعهــا عــن طريــق أي طلــب عــام أو إعــان فــي الواليــات المتحــدة أو
بــأي طريقــة أخــرى تنطــوي علــى طــرح عــام بالمعنــى المقصــود فــي القســم  )2( 4مــن قانــون األوراق الماليــة؛
(ب) أنــه لــم ولــن يشــارك بنفســه أو مــن خــال الشــركات التابعــة لــه أو أي شــخص يعمــل لصالحــه أو نيابــة عنــه فــي أي جهــود
بيــع موجهــة (بالمعنــى المقصــود فــي الالئحــة إس “ق”) فيمــا يتعلــق باألســهم؛
(ج) أن يقــدم بنــك االكتتــاب أو أي شــخص يتصــرف نيابــة عنــه أو يطــرح أو يبيــع أو يطلــب االكتتــاب فــي األســهم فــي إطــار
التوزيــع األولــي فقــط فــي معامــات خارجيــة بالمعنــى المقصــود وبمــا يلبــي متطلبــات القاعــدة  903مــن قانــون األوراق الماليــة.
تحمل المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة المعاني المعطاة لها بموجب الالئحة “ق” بموجب قانون األوراق المالية.
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المنطقة االقتصادية األوربية
فيمــا يتعلــق بــكل دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة التــي نفــذت التوجيــه الخــاص بالنشــرات (يطلــق
علــى كل منهــا “الدولــة العضــو ذات الصلــة”) ،لــم ولــن ُتطــرح أي أســهم للجمهــور فــي الدولــة العضــو ذات الصلــة قبــل نشــر
النشــرة المعنيــة باألســهم ،والتــي تتــم الموافقــة عليهــا مــن قِبــل الســلطة المختصــة فــي تلــك الدولــة العضــو ذات الصلــة أو ،حيثمــا
كان ذلــك مناســباً ،تتــم الموافقــة عليهــا فــي دولــة عضــو أخــرى ذات صلــة ،ويتــم إخطــار الســلطة المختصــة بشــأنها فــي تلــك الدولــة
العضــو ذات الصلــة ،وكل ذلــك وفــق التوجيــه المعنــي بالنشــرات؛ باســتثناء أنــه قــد يجــري طــرح األســهم العاديــة للجمهــور فــي
تلــك الدولــة العضــو ذات الصلــة فــي أي وقــت بموجــب االســتثناءات التاليــة التــي ينــص عليهــا التوجيــه المعنــي بالنشــرات ،إذا تــم
تنفيذهــا فــي تلــك الدولــة العضــو ذات الصلــة:
(أ) ألي كيان قانوني يكون مستثمر مؤهل كما هو موضح في التوجيه الخاص بالنشرات؛
(ب) ألقــل مــن  150شــخص طبيعــي أو اعتبــاري (بخــاف المســتثمرين المؤهليــن بحســب التعريــف الــوارد فــي التوجيــه الخــاص
بالنشــرات) رهنـا ً بالحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن قبــل بنــوك االكتتــاب ألي طــرح مــن هــذا القبيــل؛ أو
(ج) في أي ظروف أخرى تخضع للمادة  )2(3من التوجيه المعني بالنشرات.
شــريطة أال ينتــج عــن أي طــرح مــن هــذا القبيــل لألســهم متطلــب بنشــر النشــرة طبقـا ً للمــادة  3مــن التوجيــه المعنــي بالنشــرات أو
أي إجــراء لتنفيــذ هــذا التوجيــه فــي أي دولــة عضــو ذات صلــة.
وألغــراض هــذا الشــرط ،يُقصــد بتعبيــر “الطــرح إلــى الجمهــور” فيمــا يتعلــق بــأي أســهم عاديــة فــي أي دولــة عضــو ذات صلــة
اإلعــان بــأي شــكل وبــأي وســيلة عــن معلومــات كافيــة بشــأن شــروط الطــرح وأي أســهم عاديــة ســيتم طرحهــا مــن أجــل تمكيــن
المســتثمر مــن اتخــاذ قــرار بشــراء أي أســهم عاديــة ،حيــث قــد يختلــف ذلــك فــي الدولــة العضــو ذات الصلــة مــن خــال أي إجــراء
لتنفيــذ التوجيــه المعنــي بالنشــرات فــي تلــك الدولــة العضــو ذات الصلــة .ويقصــد بعبــارة “التوجيــه المعنــي بالنشــرات” التوجيــه
 EC/2003/71بتعديالتــه ،بمــا فــي ذلــك التوجيــه  ،EU/2010/37ويشــمل ذلــك أي تدبيــر تنفيــذي ذي صلــة فــي أي دولــة مــن
الــدول األعضــاء.

المملكة المتحدة
يتعهد ويضمن ويوافق كل بنك من بنوك االكتتاب على ما يلي:
(أ) أنــه قــام باإلبــاغ أو تســبب فــي اإلبــاغ فقــط وســيقوم باإلبــاغ أو سيتســبب فــي اإلبــاغ فقــط عــن أي دعــوة أو طلــب
للمشــاركة فــي نشــاط اســتثماري (بالمعنــى الــوارد فــي القســم  21مــن قانــون الخدمــات واألســواق الماليــة لعــام  ،2000بصيغتــه
المعدلــة) تلقاهــا فيمــا يتعلــق بإصــدار أو بيــع األســهم فــي الظــروف التــي ال ينطبــق فيهــا القســم  )1( 21مــن قانــون الخدمــات
واألســواق الماليــة علــى الشــركة؛ أو
(ب) أنــه امتثــل أو ســيمتثل لجميــع األحــكام المعمــول بهــا فــي قانــون الخدمــات واألســواق الماليــة فيمــا يتعلــق بــأي عمــل قــام بــه
يتعلــق باألســهم فــي المملكــة المتحــدة أو منهــا أو ترتبــط بهــا بطريقــة أخــرى.
الكويت
هــذه النشــرة ليســت للتوزيــع العــام علــى الجمهــور فــي الكويــت .ولــم يتــم الترخيــص بطــرح األســهم فــي دولــة الكويــت مــن قبــل
هيئــة أســواق المــال أو أي هيئــة حكوميــة كويتيــة ذات صلــة .ويتــم طــرح األســهم فــي دولــة الكويــت علــى أســاس الطــرح الخــاص
أو الطــرح العــام وفقـا ً للقانــون رقــم  7لســنة  2010وتعديالتــه .ولــن يجــري طــرح األســهم بشــكل خــاص أو عــام فــي الكويــت،
ولــن يتــم إبــرام اتفــاق يتعلــق ببيــع األســهم فــي دولــة الكويــت .كمــا ال يجــري تنفيــذ أي أنشــطة تتعلــق بالتســويق أو الترويــج لألســهم
فــي دولــة الكويــت.
ُتح ِّتــم الشــركة وبنــوك االكتتــاب علــى كل مــن تصبــح هــذه النشــرة فــي حوزتــه أن يطلــع علــى تلــك القيــود ويلتــزم بهــا .ويتعيــن
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علــى المســتثمرين فــي الكويــت الذيــن يخاطبــون الشــركة أو بنــوك االكتتــاب للحصــول علــى نســخ مــن هــذه النشــرة مــن ِق َبــل
الشــركة وبنــوك االكتتــاب الحفــاظ علــى ســرية هــذه النشــرة وعــدم نســخها أو توزيعهــا علــى أي شــخص أو شــركة أخــرى ،ويتعيــن
عليهــم أيض ـا ً مراعــاة القيــود المنصــوص عليهــا فــي جميــع المناطــق ذات الصلــة بطــرح األســهم وتســويقها وبيعهــا.
عمان
ال تشــكل المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة (أو أي وثيقــة أخــرى أو مــادة يتــم توزيعهــا فيمــا يتعلــق بهــذه النشــرة) طرح ـا ً
عامـا ً لــأوراق الماليــة فــي ســلطنة عمــان كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان (المرســوم
الســلطاني رقــم  ،74/4بصيغتــه المعدلــة) أو المــادة  3مــن قانــون ســوق رأس المــال بعمــان (المرســوم الســلطاني ،80/98
بصيغتــه المعدلــة) ،كمــا ال تشــكل نشــرة أو عرض ـا ً للبيــع أو التمــاس لتقديــم أي عــرض لشــراء أوراق ماليــة غيــر عمانيــة فــي
ســلطنة عمــان كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة  139مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال (قــرار الهيئــة العامــة
لســوق المــال رقــم  .)2009 / 1باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يُقصــد بهــذه النشــرة أو أي وثيقــة أخــرى ،أو مــادة يتــم تداولهــا فيمــا يتعلــق
بهــذه النشــرة إلــى أن تــؤدي إلــى إبــرام أي عقــد مــن أي نــوع داخــل ســلطنة عمــان ،أو بموجــب قوانيــن ســلطنة عمــان.
لــم (ولــن) يتــم تقديــم هــذه النشــرة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال أو البنــك المركــزي العمانــي أو أي ســلطة تنظيميــة أخــرى
فــي ســلطنة عمــان وال تتحمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال وال البنــك المركــزي العمانــي المســؤولية عــن دقــة وكفايــة البيانــات
والمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،ولــن يتحمــا أي مســؤولية تجــاه أي شــخص عــن أي ضــرر أو خســارة ناتجــة عــن االعتمــاد
علــى أي بيانــات أو معلومــات واردة فــي هــذه النشــرة.
يمكــن تقديــم هــذه النشــرة إلــى عــدد محــدود مــن المســتثمرين المتمرســين ،كمــا هــو موضــح فــي المــادة  139مــن الالئحــة التنفيذيــة
لقانــون ســوق رأس المــال (قــرار الهيئــة العامــة لســوق المــال رقــم  ،)2009/1وذلــك فقــط لتمكيــن هــذا الشــخص مــن اتخــاذ قــرار
بشــأن مــا إن كان يقــدم عرض ـا ً إلــى الشــركة للدخــول فــي التزامــات لالســتثمار فــي األســهم خــارج ســلطنة عمــان أم ال ،وفق ـا ً
للشــروط والقيــود المنصــوص عليهــا فــي هــذه النشــرة.
هــذه النشــرة خاصــة وســرية للغايــة ،وال يجــوز أن يعــاد إصدارهــا أو أن ُتســتخدم فــي أيــة أغــراض أخــرى ،وال أن ُتقــدم ألي
شــخص عــدا المتلقيــن المحدديــن األصلييــن لهــا.

المملكة العربية السعودية
ال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إال علــى األشــخاص المســموح لهــم بموجــب قواعــد طــرح األوراق
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة.
ال ُتقــدم هيئــة الســوق الماليــة أي تعهــدات بشــأن دقــة واســتيفاء هــذه الوثيقــة ،وتنفــي صراحــة أي مســؤولية مــن أي نــوع عــن أي
خســارة تنشــأ أو يتــم تكبدهــا نتيجــة االعتمــاد علــى هــذه الوثيقــة أو أي جــزء منهــا .ويجــب علــى المشــترين المحتمليــن لــأوراق
الماليــة المطروحــة بموجــب هــذه الوثيقــة اتبــاع إجــراءات العنايــة الواجبــة الخاصــة بهــم بشــأن دقــة المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق
الماليــة .وإذا كنــت ال تفهــم محتــوى هــذه النشــرة ،فيجــب عليــك الرجــوع إلــى مستشــار مالــي م َّ
ُرخــص.
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (باســتثناء ســوق أبــو ظبــي العالمــي ومركــز دبــي
المالي العالمي)
ال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة إال علــى األشــخاص المصــرح لهــم بموجــب المــادة  )3( 2مــن قــرار مجلــس إدارة هيئــة األوراق
الماليــة والســلع رقــم  3لســنة  2017والقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وال يجــوز طــرح
األســهم أو بيعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للجمهــور فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وال تشــكل هــذه النشــرة عرضـا ً
عامـا ً لــأوراق الماليــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقـا ً لقانــون الشــركات التجاريــة أو القانــون االتحــادي رقــم  2لعــام
( 2015بصيغتــه المعدلــة) أو خــاف ذلــك .وبمجــرد اســتالم هــذه النشــرة ،يــدرك الشــخص أو الكيــان الــذي تــم إصــدار النشــرة
لــه ويقــر ويوافــق علــى أن هــذه النشــرة لــم تتــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي أو هيئــة
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األوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ كمــا لــم يتــم الحصــول علــى أي ترخيــص أو
تفويــض مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي أو هيئــة األوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتســويق أو بيــع األســهم داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ولــم ولــن يتــم تســويق أو طــرح أي
أســهم داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إال باالمتثــال للقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وال ينبغــي افتــراض أن أي بنــك مــن بنــوك االكتتــاب هــو وســيط أو تاجــر مرخــص أو مستشــار اســتثماري بموجــب القوانيــن
المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،أو أن أي منهــم يقــدم المشــورة لألفــراد المقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة بشــأن مالءمــة عمليــة االســتثمار أو الشــراء أو البيــع المتعلقــة بــاألوراق الماليــة أو غيرهــا مــن المنتجــات الماليــة.
البحرين
تــم إعــداد هــذه النشــرة ألغــراض تقديــم معلومــات لألفــراد أصحــاب المــاءة الماليــة العاليــة والمؤسســات .ولــم ولــن يتــم تقديــم دعوة
داخــل مملكــة البحريــن ولــن يتــم التســويق لألســهم أو طرحهــا ألي مســتثمر محتمــل فــي مملكــة البحريــن .ولــن يتــم إجــراء أي
طــرح للجمهــور فــي مملكــة البحريــن كمــا أن كافــة مــواد التســويق والطــرح مُعــدة بالفعــل أو ســيتم إعدادهــا خــارج مملكــة البحريــن.
لــم يتــم تقديــم النشــرة أو تســجيلها أو اعتمادهــا بطريقــة أخــرى مــن جانــب مصــرف البحريــن المركــزي .ولــن يتحمــل مصــرف
البحريــن المركــزي أو بورصــة البحريــن أو أي هيئــة أخــرى داخــل البحريــن أيــة مســؤولية عــن دقــة البيانــات والمعلومــات الــواردة
فــي هــذه النشــرة ،كمــا لــن يتحمــل أي منهــم المســؤولية أمــام أي شــخص عــن أيــة خســارة أو أضــرار ناجمــة عــن االعتمــاد علــى
أي بيانــات أو معلومــات واردة فــي هــذه النشــرة.

124

ترتيبات اإلدراج والتسوية
ســوف تتقــدم الشــركة قبــل تاريــخ اإلغــاق بطلــب إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر إلدراج جميــع األســهم للتــداول
فــي بورصــة قطــر وفق ـا ً لقواعــد اإلدراج الخاصــة بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقواعــد التعامــل فــي بورصــة قطــر .وســوف
يجــري تــداول األســهم علــى أســاس التــداول اإللكترونــي مــن خــال نظــام التــداول المطبــق لــدى بورصــة قطــر .ومــن المتوقــع أن
يتــم قبــول اإلدراج فــي ديســمبر ( 2018بعــد الحصــول علــى الموافقــات مــن الجهــات الرقابيــة).
وعقــب تاريــخ اإلغــاق ،وبعــد بــدء تــداول األســهم فــي بورصــة قطــر ،سيُســمح لجميــع المؤسســات واألفــراد بشــراء األســهم مــن
الســوق الثانويــة فــي بورصــة قطــر وفقـا ً لقواعــد التعامــل فــي البورصــة وللقوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة قطــر .ويجــوز تــداول
األســهم ونقــل ملكيتهــا بحريــة وفق ـا ً للنظــام األساســي للشــركة وبمــا يتفــق مــع القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة قطــر وقواعــد
اإلدراج الخاصــة بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقواعــد ولوائــح بورصــة قطــر.
وســتخضع تعامــات األســهم التــي تــم قبــول تداولهــا فــي بورصــة قطــر إلــى دورة تســوية لمــدة ثالثــة أيــام ( )T+3وفقـا ً لقواعــد
شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ،وإجــراءات التســليم مقابــل الدفــع ( ،)DVPوفــق اإلجــراءات المعتمــدة لــدى
الســوق المدرجــة فيــه.
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معلومات عامة
 .1اإلدراج
ســتتقدم الشــركة قبــل تاريــخ اإلغــاق بطلــب إلــى هيئــة قطــر لألســواق الماليــة وبورصــة قطــر إلدراج جميــع األســهم للتــداول فــي
بورصــة قطــر وفق ـا ً لقواعــد اإلدراج الخاصــة بهيئــة قطــر لألســواق الماليــة وقواعــد التعامــل فــي بورصــة قطــر .وســيتم تــداول
األســهم إلكترونيـا ً مــن خــال نظــام التــداول المطبــق لــدي بورصــة قطــر.
 .2الموافقات
حصلت الشركة على جميع الموافقات والتصريحات والمصادقات الالزمة فيما يتعلق بالطرح في قطر.
 .3الوثائق المتاحة لالطالع
ســتتاح نســخ مــن الوثائــق التاليــة لالطــاع عليهــا مجانـا ً خــال ســاعات العمــل العاديــة فــي مكتــب الشــركة المقتــرح (الــذي ســيصبح
المكتــب المســجل للشــركة عنــد التأســيس) ابتــدا ًء مــن تاريــخ صــدور هــذه النشــرة وحتــى قبــول اإلدراج:
	• هذه النشرة؛
	• وثائق الشركة التأسيسية ،وهي عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة؛
	• البيانات المالية التصورية.
عنــوان المقــر المســجل المقتــرح للشــركة هــو الطابــق رقــم 42 .بمقــر قطــر للبتــرول ،مركــز التجــارة العالمــي ،الخليــج الغربــي،
الدوحــة ،قطــر.
 .4رمز التداول
رمز تداول األسهم في بورصة قطر هو “.”QAMC
 .5سعر الطرح
قــد حــددت قطــر للبتــرول بالتشــاور مــع مستشــار اإلدراج ومديــر الطــرح ســعر الطــرح بمــا يعــادل  10.1ريــاالت قطريــة للســهم
الواحــد (مكــون مــن القيمــة األســمية البالغــة  10لاير قطــري للســهم الواحــد مضــاف إليــه مصروفــات الطــرح واإلدراج بمــا يعــادل
 0.10لاير قطــري للســهم الواحــد).
 .6التغيير الجوهري
ال يوجد أي تغيير في المركز المالي أو التجاري للشركة في تاريخ تحرير هذه النشرة ،حيث إن الشركة لم يتم تسجيلها بعد.
 .7العقود األساسية
ال يتضمــن هــذا القســم العقــود مــع األطــراف أصحــاب العالقــة (رجــاء مراجعــة األقســام األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة تحــت
عنــوان المعامــات مــع األطــراف أصحــاب العالقــة)
اتفاقية توريد األلومينا األولية مع شركة جلينكور
أبرمــت قطــر للبتــرول وشــركة هيــدرو ألومنيــوم اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة جلينكــور فــي  13يوليــو ،2007
بصيغتهــا المعدلــة بموجــب اتفــاق االســتبدال المحــرر بتاريــخ  31يوليــو  .2007وتنــص االتفاقيــة علــى الشــروط التــي وافقــت
بموجبهــا شــركة جلينكــور علــى توريــد األلومينــا الحبيبيــة المكلســة ذات الدرجــة المعدنيــة إلــى شــركة الومنيــوم قطــر الســتخدامها
فــي المشــروع .وبموجــب اتفــاق االســتبدال ،تــم اســتبدال االتفاقيــة والتنــازل عنهــا إلــى شــركة الومنيــوم قطــر ،وتــم إعفــاء قطــر
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للبتــرول وهيــدرو ألومنيــوم مــن أي التزامــات قائمــة بموجبهــا .وتنــص االتفاقيــة علــى تلــك األحــكام التــي تتنــاول تســليم األلومينــا
وأســعار العقــود والفوتــرة والدفــع ،فض ـاً عــن أحــداث القــوة القاهــرة التــي تتيــح لشــركة جلينكــور وقــف التوريــد .كمــا تخضــع
االلتزامــات بموجــب اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة جلينكــور لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن
األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح جهــات إقــراض تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة
توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة جلينكــور.
وأبرمــت شــركة جلينكــور إنترناشــيونال إيــه جــي فــي  20يوليــو  2007ضمانــا ً مــع الشــركة األم لضمــان الوفــاء بالتزامــات
جلينكــور بموجــب اتفاقيــة التوريــد مــع قطــر للبتــرول وهيــدرو ألومنيــوم .وتــم اســتبدال ضمــان الشــركة األم والتنــازل عنــه إلــى
شــركة الومنيــوم قطــر فــي  31يوليــو .2017
اتفاقية توريد األلومينا األولية مع شركة “فالي دي ريو دوسي”
أبرمــت كالً مــن شــركة الومنيــوم قطــر وشــركة “فالــي دي ريــو دوســي” اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة فــي  20أغســطس .2007
وتنــص االتفاقيــة علــى البنــود التــي وافقــت بموجبهــا شــركة “فالــي دي ريــو دوســي” علــى توريــد األلومينــا الحبيبيــة المكلســة ذات
الدرجــة المعدنيــة اللومنيــوم قطــر الســتخدامها فــي المشــروع ،كمــا تنــص االتفاقيــة علــى تلــك األحــكام التــي تتنــاول تســليم األلومينــا
وصيــغ أســعار العقــود والفوتــرة والدفــع ،فض ـاً عــن أحــداث القــوة القاهــرة التــي تتيــح لشــركة “فالــي دي ريــو دوســي” إمكانيــة
وقــف التوريــد .وأُبرمــت اتفاقيــة مباشــرة مــع جهــات إقــراض تمويــل الديــون فيمــا يتصــل باالتفاقيــة .كمــا تخضــع االلتزامــات
بموجــب اتفاقيــة توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة “فالــي دي ريــو دوســي” لمزيــد مــن الضوابــط بموجــب اتفــاق ثالثــي بيــن
األطــراف وأميــن الضمــان أُبــرم مــن أجــل منــح جهــات إقــراض تمويــل الديــون المزيــد مــن الطمأنــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اتفاقيــة
توريــد األلومينــا األوليــة مــع شــركة “فالــي دي ريــو دوســي”.
عقد النقل البحري
أبرمــت كل مــن شــركة الومنيــوم قطــر وشــركة “جيربالــك بــول ليميتيــد” عقــداً للنقــل البحــري فــي  10يونيــو  .2008ووافقــت
شــركة “جيربالــك بــول ليميتيــد” بموجــب االتفاقيــة علــى نقــل القــار الســائل لقطــران الفحــم ،كمــا وافقــت الومنيــوم قطــر علــى
شــحنه .وينــص العقــد علــى عــدة أحــكام مــن بينهــا تلــك التــي تحــدد كميــات القــار الســائل لقطــران الفحــم المقــرر أن تنقلهــا شــركة
“جيربالــك بــول ليميتيــد” فــي ســنة معينــة وأســعار الشــحن والدفــع وشــروط فتــرة التحميــل أو التفريــغ وغرامــات التأخيــر .وتســري
هــذه االتفاقيــة حتــى  31ديســمبر .2025
عقد النقل البحري لشحنات األلومينا السائبة
أبرمــت كل مــن الومنيــوم قطــر وشــركة “باســيفيك بيســين آي إتــش إكــس (المملكــة المتحــدة) ليميتيــد” فــي  23أبريــل 2009
عقــداً للنقــل البحــري يشــمل عمليــات شــحن األلومينــا الســائبة .ووافقــت شــركة “باســيفيك بيســين آي إتــش إكــس (المملكــة المتحــدة)
ليميتيــد” بموجــب االتفاقيــة علــى تقديــم الخدمــات الالزمــة لنقــل الشــحنات الســائبة مــن األلومينــا غيــر الضــارة الحبيبيــة المكلســة
ذات الدرجــة المعدنيــة إلــى مختلــف الموانــئ المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة .وتنــص االتفاقيــة علــى عــدة بنــود مــن بينهــا تلــك
التــي تحــدد الكميــات الســنوية وأحجــام الحصــص والمعــدالت مســتحقة الدفــع لشــركة “باســيفيك بيســين آي إتــش إكــس (المملكــة
المتحــدة) ليميتيــد” مــن جانــب الومنيــوم قطــر ،وشــروط الشــحن العامــة ،والموانــئ  /والــوكالء المعنييــن ومتطلبــات ضمــان الجــودة.
وتســري هــذه االتفاقيــة حتــى  31ديســمبر  .2020واللومنيــوم قطــر خيــار تمديــد هــذه االتفاقيــة.
عقد النقل البحري لشحنات األلومينا السائبة
أبرمــت كل مــن الومنيــوم قطــر وشــركة “ويســتيرن بالــك كاريــرز إيــه إس” فــي  8ديســمبر  2011عقــداً للنقــل البحــري لشــحنات
األلومينــا الســائبة .ووافقــت شــركة “ويســتيرن بالــك كاريــرز إيــه إس” بموجــب أحــكام وشــروط العقــد علــى تقديــم الخدمــات
الالزمــة لنقــل الشــحنات الســائبة مــن األلومينــا الحبيبيــة المكلســة ذات الدرجــة المعدنيــة إلــى مختلــف الموانــئ المنصــوص عليهــا
فــي االتفاقيــة .كمــا تنــص االتفاقيــة علــى عــدة بنــود مــن بينهــا تلــك التــي تتنــاول تحديــد الكميــات الســنوية وأحجــام الحصــص
والمعــدالت مســتحقة الدفــع لشــركة “ويســتيرن بالــك كاريــرز إيــه إس” مــن جانــب الومنيــوم قطــر ،وشــروط الشــحن العامــة،
والموانــئ  /الــوكالء المعنييــن ومتطلبــات ضمــان الجــودة .وتســري هــذه االتفاقيــة حتــى  31ديســمبر  .2021واللومنيــوم قطــر
بعــد هــذا التاريــخ خيــار تمديــد هــذا العقــد.
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الوثائق التشغيلية قصيرة ومتوسطة األجل
أأبرمت الومنيوم قطر أيضا ً عدداً من العقود التشغيلية الرئيسية القصيرة والمتوسطة األجل ،والتي تتضمن ما يلي:
عقود الشحن
أبرمــت الومنيــوم قطــر عقــود شــحن مــع شــركة “ســي إم إيــه  -ســي جــي إم” وشــركة “البحــر األبيــض المتوســط للشــحن إس إيــه”
وشــركة “ميرســك قطــر للخدمــات البحريــة” وشــركة “كوســكو للشــحن البحــري المحــدودة” وشــركة “يانــغ مينــغ للنقــل البحــري”
وشــركة “إمــكاي لخطــوط الشــحن” و “شــركة ترانــس لخدمــات الشــحن اآلســيوية” وشــركة “فاســكو للخدمــات البحريــة بــي تــي إي
ليميتيــد” وشــركة “مالحــة للشــحن البحــري المتكامــل فــي البلطيــق بــي ڤــي تــي المحــدودة” و“شــركة إم يــو آر للشــحن بــي ڤــي”.
عقود التوريد
توريد فلوريد األلومنيوم ()ALF3
أبرمــت الومنيــوم قطــر عقــوداً لتوريــد فلوريــد األلومنيــوم ( )ALF3مــن شــركة “فلورســيد إس .بــي .إيــه” و “شــركة كيميكــس دي
فلــور (ڤــي آي .ســي .إف)”.
توريد الفحم البترولي المكلس
أبرمــت الومنيــوم قطــر عقــوداً لتوريــد الفحــم البترولــي المكلــس مــن شــركة “بــي بــي ويســت كوســت بروداكتــس إل س” وشــركة
“أوكســبو كالســينينج إنترناشــيونال إل ســي” وشــركة “صناعــات الفحــم البترولــي (كيــه إس ســي ســي)” وشــركة “ريــن ســي آي
كاربــون (فــي آي زيــد إيــه جــي)”.
توريد قار قطران الفحم
أبرمــت الومنيــوم قطــر عقــوداً لتوريــد قــار قطــران الفحــم مــن شــركة “بــي تــي واي المحــدودة للكيماويــات” وشــركة “ميتسوبيشــي
إنترناشــيونال جــي إم بــي إتــش” وشــركة “أو ســي آي كمبانــي ليميتيــد”.
 .8اتفاقيات التمويل
اتفاقية الشروط العامة
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر اتفاقيــة الشــروط العامــة فــي  23يوليــو  2007بصيغتهــا المعدلــة فــي  7ديســمبر  2015مــع وكيــل
التســهيالت التابــع لشــركة جــي آي إي كيــه ووكيــل التســهيالت التابــع للبنــك وأميــن الضمانــات .وتنــص االتفاقيــة علــى شــروط
تمويــل المشــروع بمبلــغ إجمالــي ال يتجــاوز ملياريــن وســبعمائة وخمســين مليــون دوالر ( 2,750,000,000دوالر أمريكــي).
وتــم تقديــم هــذا المبلــغ إلــى شــركة الومنيــوم قطــر عــن طريــق إبــرام “اتفاقيــات تســهيالت الديــون”.
اتفاقية تسهيالت البنوك
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر اتفاقيــة تســهيالت البنــوك فــي  23أغســطس  ،2007بصيغتهــا المعدلــة فــي  7ديســمبر  ،2015مــع
وكيــل التســهيالت التابــع للبنــك وجهــات اإلقــراض بموجبهــا .ووفــرت جهــات اإلقــراض لشــركة الومنيــوم قطــر بموجــب االتفاقيــة
تســهيلين مــن تســهيالت الديــن المصحوبــة بفائــدة ،وهمــا )1( :تســهيل القــروض بإجمالــي ال يتجــاوز ملياريــن ومائتيــن وخمســين
مليــون دوالر ( 2,250,000,000دوالر أمريكــي) ،و( )2خطــاب التســهيل االئتمانــي بإجمالــي ال يتجــاوز مائــة وخمســين
مليــون دوالر ( 150,000,000دوالر أمريكــي) .ويبلــغ أجــل اســتحقاق التســهيالت بموجــب االتفاقيــة ســتة عشــر عامـا ً ونصــف
( ،)16.5وتكــون تلــك التســهيالت مســتحقة الســداد بحلــول  15ينايــر  .2024وقــد خفضــت شــركة الومنيــوم قطــر كامــل مبلــغ
التســهيل ،لكنهــا لــم تســتفد مــن خطــاب التســهيل االئتمانــي.
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اتفاقية تسهيالت جي آي إي كيه
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر اتفاقيــة تســهيالت جــي آي إي كيــه فــي  23أغســطس  2007مــع وكيــل التســهيالت التابــع لشــركة
جــي آي إي كيــه وجهــات اإلقــراض .وأتاحــت جهــات اإلقــراض بموجــب االتفاقيــة تســهيل ديــن مصحــوب بفائــدة تغطيــه شــركة
جــي آي إي كيــه لشــركة الومنيــوم قطــر بمبلــغ ال يتجــاوز ثالثمائــة وخمســين مليــون دوالر ( 350,000,000دوالر أمريكــي).
ويبلــغ أجــل اســتحقاق التســهيل الوقــع فــي نطــاق االتفاقيــة ســتة عشــر عامـا ً ونصــف ( )16.5ويكــون ذلــك التســهيل مســتحق الســداد
بحلــول  15ينايــر  .2024وقــد خفضــت شــركة الومنيــوم قطــر كامــل مبلــغ التســهيل.
اتفاقية وكيل الدائنين
أبــرم كل مــن وكيــل التســهيالت التابــع للبنــك ووكيــل التســهيالت التابــع لشــركة جــي آي إي كيــه وشــركة ميتســوي ســوميتومو
المصرفيــة (بصفتهــا وكيــل الدائنيــن) وأميــن الضمانــات وبنــك بــي إن بــي باريبــا (بصفتــه بنــك الحســابات) اتفاقيــة بيــن الدائنيــن فــي
 23أغســطس  .2007وتنــص االتفاقيــة علــى أحــكام وكيــل الدائنيــن بيــن جهــات اإلقــراض بموجــب اتفاقيــات تســهيالت الديــون.
وتشــمل هــذه األحــكام تعييــن وكيــل دائنيــن وطريقــة التصويــت واتخــاذ القــرارات بالنســبة لجهــات اإلقــراض الكبــرى واإلجــراءات
ذات الصلــة التــي يتــم اتخاذهــا للحصــول علــى الموافقــات والتنــازالت وإجــراءات اإلنفــاذ فــي حالــة عجــز شــركة الومنيــوم قطــر
عــن الســداد بموجــب اتفاقيــات التســهيالت أو اتفاقيــة الشــروط العامــة.
اتفاقية الحسابات
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر اتفاقيــة الحســابات فــي  23أغســطس  ،2007بصيغتهــا المعدلــة فــي  7ديســمبر  ،2015مــع أميــن
الضمانــات وبنــك الحســابات ووكيــل الدائنيــن مــن أجــل وضــع األحــكام المتعلقــة بإيــداع وطلــب إيــرادات شــركة الومنيــوم قطــر
والتحويــات بيــن الحســابات.
اتفاقية األصول الضامنة
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر صنــدوق الضمــان فــي  23أغســطس  2007مــع قطــر للبتــرول وهيــدرو ألومنيــوم ووكيــل التســهيالت
التابــع للبنــك ووكيــل التســهيالت التابــع لشــركة جــي آي إي كيــه وأميــن الضمانــات ووكيــل الدائنيــن وبنــك الحســابات .وتنــص االتفاقيــة
علــى األحــكام المتعلقــة بصنــدوق الضمــان فيمــا يتعلــق بالضمــان الخــاص بوثائــق تمويــل الديــون .وتتضمــن تلــك األحــكام المســاهمات
الالزمــة لحملــة األســهم فــي الومنيــوم قطــر وتقديــم ضمانــات إنجــاز المشــروع وتعييــن أميــن الضمــان وإدارة الضمــان.
اتفاقية حق األفضلية لدولة قطر
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر فــي  23أغســطس  2007اتفاقيــة حــق األفضليــة مــع حكومــة دولــة قطــر ووكيــل الدائنيــن وأميــن
الضمانــات وقطــر للبتــرول وشــركة المســاهمة هيــدرو .وقــد منحــت االتفاقيــة الحكومــة حــق األولويــة فــي شــراء ممتلــكات معينــة
مضمونــة بموجــب وثائــق التمويــل فــي حالــة بيــع أيٍ مــن تلــك الممتلــكات المشــمولة بضمــان وفقــا ً لشــروط وثائــق التمويــل.
ونصــت االتفاقيــة علــى حــق الحكومــة فــي الموافقــة المســبقة علــى أي مشــتر لتلــك الممتلــكات فــي حالــة اختيارهــا عــدم ممارســة
حــق األولويــة.
اتفاقية تبعية قروض حملة األسهم الخاصة بقطر للبترول
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر فــي  23أغســطس  2007اتفاقيــة تبعيــة قــروض حملــة األســهم الخاصــة بقطــر للبتــرول مــع قطــر
للبتــرول ووكيــل الدائنيــن وأميــن الضمانــات .وأقــرت قطــر للبتــرول ووافقــت بموجــب االتفاقيــة علــى أن أي مدفوعــات تــم ســدادها
بموجــب “اتفاقيــات التــزام حملــة األســهم” أو “اتفاقيــة الشــروط العامــة” فيمــا يتعلــق بــأي قــرض مــن قــروض حملــة األســهم
اللومنيــوم قطــر تخضــع للدفــع المســبق للمبالــغ األخــرى المســتحقة مــن جانــب الومنيــوم قطــر بموجــب وثائــق التمويــل .وتلتــزم
الومنيــوم قطــر بموجــب االتفاقيــة بالوفــاء بــأي التزامــات تقــع علــى عاتقهــا بموجــب وثائــق التمويــل قبــل دفــع أي مبالــغ مســتحقة
مــن جانبهــا لقطــر للبتــرول.
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اتفاقية تبعية قروض حملة األسهم الخاصة بشركة هيدرو
أبرمــت شــركة الومنيــوم قطــر فــي  23أغســطس  2007اتفاقيــة تبعيــة قــروض حملــة األســهم الخاصــة بشــركة هيــدرو مــع شــركة
المســاهمة هيــدرو ووكيــل الدائنيــن وأميــن الضمانــات .وأقــرت شــركة المســاهمة هيــدرو ووافقــت بموجــب االتفاقيــة علــى أن أي
مدفوعــات تــم ســدادها بموجــب اتفاقيــات التــزام حملــة األســهم أو اتفاقيــة الشــروط العامــة فيمــا يتعلــق بــأي قــرض مــن قــروض
حملــة األســهم لشــركة الومنيــوم قطــر تخضــع للدفــع المســبق للمبالــغ األخــرى المســتحقة مــن جانــب شــركة الومنيــوم قطــر بموجــب
وثائــق تمويــل الديــون .وتلتــزم شــركة الومنيــوم قطــر بموجــب االتفاقيــة بالوفــاء بــأي التزامــات تقــع علــى عاتقهــا بموجــب مســتندات
تمويــل الديــون قبــل دفعهــا أي مبالــغ مســتحقة مــن جانبهــا لشــركة المســاهمة هيــدرو.
بيان رأس المال العامل
تعتقــد الشــركة أنــه اعتبــاراً مــن تاريــخ التأســيس ســيكون لــدى الشــركة والومنيــوم قطــر مــا يكفــي مــن رأس المــال العامــل للوفــاء
بجميــع التزامــات الســداد لفتــرة االثنــي عشــر شــهراً القادمــة
مدققو الحسابات المستقلون
إرنســت آنــد يونــغ (فــرع قطــر) هــي مدقــق حســابات الشــركة المقــرر اعتمــاد تعيينــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة التأسيســية
للشــركة.
إرنست آند يونغ (فرع قطر) هي مدقق الحسابات الحالي لشركة الومنيوم قطر.
تنــص سياســة شــركة الومنيــوم قطــر علــى تغييــر مدقــق الحســابات لديهــا بصفــة دوريــة .ونتيجــة لتلــك السياســة التــي تتبناهــا شــركة
الومنيــوم قطــر ،فإنــه فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــد فــي  22فبرايــر  ،2017تــم تغييــر مدقــق حســابات
الشــركة برايــس ووتــر هــاووس كوبــرز – فــرع قطــر (المشــار إليــه أدنــاه بعبــارة “برايــس ووتــر هــاووس كوبــرز”) للســنتين
الماليتيــن المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2015و 2016ليحــل محلــه شــركة إرنســت آنــد يونــغ (فــرع قطــر) بصفتهــا مدقــق حســابات
شــركة الومنيــوم قطــر للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2017وفقـا ً لالقتــراح الــذي قدمــه مجلــس إدارة الشــركة.
موافقة مدقق الحسابات
قدمــت إرنســت آنــد يونــغ (فــرع قطــر) موافقتهــا الخطيــة علــى إدراج “تقريــر طمأنــة مــن ممارســين مســتقلين تابعيــن لهــا بشــأن
جمــع البيانــات الماليــة التصوريــة”.
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فهرس المصطلحات
المصطلح

المعنى

قبول التداول

قبول أسهم الشركة للتداول في السوق الرئيسية.

الجمعية العامة السنوية

الجمعية العامة السنوية لحملة األسهم في الشركة المُنعقدة وفقا ً للنظام األساسي.

مصنع األلومنيوم

تحمل المعنى الوارد لها في الصفحة  40من هذه النشرة.

مصنع األنود

منطقة خدمة األنود ،حيث تتم إزالة مواد األنود المستخدمة (اإللكتروليت) من األنودات المستنفذة ويعاد تدويرها ،وتتم
قضبنة األنودات الجديدة ووضعها على الحماالت وإعادتها إلى مصنع االختزال.

استمارة طلب االكتتاب

استمارة طلب اكتتاب يجوز بمقتضاها للمستثمرين من األفراد التقدم لالكتتاب في أسهم االكتتاب في الطرح.

النظام األساسي

عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ،بحسب ما يطرأ عليه من تعديالت وتنقيحات بين الحين واآلخر.

البحرين

مملكة البحرين.

اتفاقية تسهيالت البنوك

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  128من هذه النشرة.

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

محطة الكربون

المكان الذي يتم فيه تشكيل األنودات وتجهيزها.

المساهمة الرأسمالية

أسهم الومنيوم قطر التي حولتها قطر للبترول إلى الشركة نظير ما يلي( :أوالً) توزيع  284,586,119سهم عادي
وسهم ممتاز واحد لقطر للبترول (بما يمثل  51٪من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ) و(ثانيًا) العوائد المتأتية من
الطرح.

المسبك

السبائك المشكلة بالبثق والسبائك الخليطية التي تبلغ أوزانها  10و 23كجم والسبائك القياسية.

منتجات المسبك

السبائك المشكلة بالبثق ( ،)EIالسبائك الخليطية  10و 23كجم ( ،)FAالسبائك القياسية.

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة.

الصين

جمهورية الصين الشعبية.

تاريخ اإلغالق

تاريخ انتهاء فترة الطرح.

قانون الشركات

قانون الشركات رقم  11لسنة 2015

الشركة

شركة قطر لصناعة االلمنيوم (شركة مساهمة عامة قطرية) (شركة تحت التأسيس بموجب قوانين دولة قطر).

اتفاقية الشروط العامة

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  128من هذه النشرة.

مستندات التأسيس

عقد التأسيس والنظام األساسي.

اتفاقيات تسهيل الديون

اتفاقية التسهيل البنكية واتفاقية تسهيالت مؤسسة .GIEK

تمويل الديون

تمويل الديون المقدم ره ًنا بوثائق تمويل الديون.
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المصطلح

المعنى

وثائق تمويل الديون

هذه الوثائق مدرجة في الصفحات من  128إلى  130من هذه النشرة.

عضو مجلس إدارة

عضو في مجلس اإلدارة.

مستثمر مؤهل

مستثمر من األفراد أو المؤسسات المحددة يكون مؤهالً لالكتتاب في أسهم الطرح بموجب الشروط واألحكام الموضحة
في هذه النشرة والذي يجري هذا الطرح وفقا ً لها.

إرنست آند يونغ

إرنست آند يونغ (فرع قطر) صندوق بريد  ،164برج الجسار ،الطابق  ،24شارع مجلس التعاون ،الخليج الغربي،
الدوحة ،قطر.

المنطقة االقتصادية األوروبية
أو “”EEA

المنطقة االقتصادية األوروبية ،وهي تشمل جميع الدول األعضاء باالتحاد األوروبي (فيما عدا
كرواتيا) إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

فترة التمديد

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  37من النشرة.

الكتل المشكلة بالبثق

تحمل المعنى الوارد لها في الصفحة  47من هذه النشرة.

الشريحة األولى من التخصيص

تحمل المعنى المحدد قرينها في صفحة  30في هذه النشرة

FOB

التسليم على ظهر السفينة.

FSMA

قانون الخدمات واألسواق المالية لعام  ،2000بصيغته المعدلة.

اتفاقية توريد الوقود

اتفاقية توريد الوقود المبرمة بين كل من قطر للبترول والشركة على النحو الموضح في الصفحة  107من هذه النشرة.

الجات

االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير .1948

GDP

الناتج المحلي اإلجمالي.

اتفاقية تسهيالت جي آي إي كيه يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  129من هذه النشرة.
GTL

تحويل الغاز إلى سوائل.

GCC

مجلس التعاون الخليجي.

HSSE

الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

هيدرو ألومنيوم

شركة هيدرو ألومنيوم النرويج ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نورسك هيدرو.

اتفاقية توريد األلومينا األولية
مع شركة هيدرو ألومنيوم

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  107من النشرة.

مشروعات هيدرو

تحمل المعنى قرينها في الصفحة  42من هذه النشرة.

شركة المساهمة هيدرو

هيدرو الومنيوم قطر القابضة بي ڤي  ،شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بالكامل لشركة هيدرو ألومنيوم.

تكنولوجيا هيدرو

تكنولوجيا االختزال .HAL300
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المصطلح

المعنى

اتفاقية ترخيص التكنولوجيا

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  108من النشرة.

IFRS

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

المستثمرون من األفراد

المستثمرون المؤهلون من المواطنين القطريين.

المؤسسات المحددة

المستثمرون المؤهلون ،وهي مؤسسات قطرية محددة موضحة في الصفحة  4من هذه النشرة.

سند النقل

سند نقل أسهم شركة الومنيوم قطر من قطر للبترول والشركة (تحت التأسيس) ،بحيث يبدأ سريانه بعد تأسيس الشركة
وبمجرد إتمام جميع الشكليات القانونية الالزمة.

اتفاقية المشروع المشترك

اتفاقية المشروع المشترك المبرمة بين قطر للبترول وشركة هيدرو الومنيوم قطر القابضة بي ڤي ،كما هو مفصل في
الصفحة  37من هذه النشرة.

JVA

يقصد بها اتفاقية المشروع المشترك.

مدة المشروع المشترك

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  37من هذه النشرة.

بنك االكتتاب الرئيسي

بنك قطر الوطني.

اتفاقية التسويق والشراء

اتفاقية التسويق والشراء المبرمة بين شركة الومنيوم قطر وشركة هيدرو ألومنيوم على النحو المفصل في الصفحة
 107من هذه النشرة.

الحد األقصى المحدد لعدد
األسهم

 11,160,200سهم هو الحد األقصى المحدد لعدد أسهم الطرح المسموح باالكتتاب بها من جانب أي مستثمر من
المستثمرين األفراد.

الحد األقصى لالكتتاب

الحد األقصى الكتتاب المستثمر من األفراد والذي يبلغ  11,160,200سهماً.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

البلدان واألقاليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الحد األدنى للتخصيص

الحد األدنى للتخصيص شريحة من األسهم المطروحة للمستثمرين من األفراد.

الحد األدنى لطلب االكتتاب

الحد األدنى الكتتاب المستثمر من األفراد والذي يبلغ  50سهما ً من أسهم الطرح.

مدينة مسيعيد الصناعية

مدينة مسيعيد الصناعية.

هولندا

مملكة هولندا.

قانون الشركات الجديد

قانون الشركات التجارية رقم  11لعام .2015

نورسك هيدرو

نورسك هيدرو إيه إس إيه.

النرويج

مملكة النرويج.

الطرح

الطرح العام األولي ألسهم الطرح وفقا ً لشروط وأحكام هذه النشرة.

تكاليف الطرح واإلدراج

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  4من هذه النشرة.
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فترة الطرح

فترة الطرح بين تاريخ االفتتاح وتاريخ اإلغالق.

سعر الطرح

السعر النقدي لكل حصة في الطرح ،وتكون  10.1رياالت قطرية كل سهم من أسهم االكتتاب.

أسهم الطرح

 273,425,880سهما ً سيتم طرحها على المستثمرين بموجب الطرح.

قانون الشركات القديم

قانون الشركات التجارية (القانون رقم  5لسنة  )2002وتعديالته قبل إلغائه.

عمان

سلطنة عُمان.

تاريخ االفتتاح

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  34من هذه النشرة.

محطة الطاقة

محطة مخصصة ذات دورة مركبة تعمل بالغاز لتوليد الطاقة (بسعة تصميمية تبلغ حوالي  970ميجاوات باإلضافة
إلى توربين إضافي لحاالت الطوارئ).

السبائك الخليطة األولية

تحمل المعنى الوارد لها في الصفحة  48من هذه النشرة.

البيانات المالية األولية

البيانات المالية األولية غير المدققة للشركة والتي تشمل بيان المركز المالي التصوري كما في  30يونيو  2018والبيانات
المالية التصورية للدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017والفترة المنتهية في  30يونيو .2018

المشروع

بناء وتملك وتشغيل مصهر األلومنيوم في مدينة مسيعيد الصناعية ،قطر.

النشرة

نشرة الطرح هذه.

التوجيه الخاص بنشرة
الطرح واالكتتاب

التوجيه رقم  EC/2003/71الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  4نوفمبر .2003

PWC

برايس ووترهاوس كوبرز قطر ،الطابق  ،41برج تورنادو ،الدوحة ،قطر.

QAMCO

شركة قطر لصناعة االلمنيوم ش.م.ع.ق( .شركة تحت التأسيس بموجب قوانين دولة قطر) أو الشركة.

لاير قطري

اللاير القطري ،العملة الرسمية لقطر.

الومنيوم قطر

قطر لأللمنيوم المحدودة (شركة مساهمة قطرية)

أسهم الومنيوم قطر

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  4من النشرة.

البيانات المالية لشركة
ألومنيوم قطر

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  11من النشرة.

QCB

مصرف قطر المركزي.

QCSD

شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.

QE or QSE

بورصة قطر.

هيئة قطر

هيئة قطر لألسواق المالية.

نظام هيئة قطر لألسواق المالية

نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية.
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المركز

مركز قطر للمال.

هيئة التنظيم

هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

قطر للبترول

قطر للبترول ،وهي مؤسسة عامة تأسست بموجب المرسوم بقانون رقم  10لسنة  1974بشأن إنشاء مؤسسة قطر
للبترول (بصيغته المعدلة).

QPI

قطر للبترول الدولية.

دول الحصار

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  27من النشرة.

بنوك االكتتاب

البنوك المشار إليها كبنوك اكتتاب في الصفحة  32من هذه النشرة بما في ذلك بنك االكتتاب الرئيسي ،وهي مسؤولة
عن تلقي قيمة االكتتاب فضالً عن رد األموال الزائدة في حالة تجاوز حد االكتتاب.

مصنع االختزال

محطة االختزال التي تحتوي على اثنين من خطوط اإلنتاج الكاملة ،حيث يتم اختزال األلومينا في عملية تحليل
كهربائي إلى األلومنيوم السائل.

الدولة العضو ذات الصلة

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  122من النشرة.

هيئة األوراق المالية والسلع

هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية.

مجلس SCENR

المجلس األعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.

الشريحة الثانية من التخصيص

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  30من النشرة

قانون األوراق المالية

قانون األوراق المالية األمريكي لعام  1933بصيغته المعدلة.

أمين الضمانات

بنك بي إن بي باريبا بصفته أمين الضمانات.

اتفاقية الخدمات

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  39من النشرة.

األسهم

األسهم العادية بقيمة اسمية 10رياالت قطرية وسهم ممتاز واحد ،باستثناء الحاالت التي يقتضي فيها السياق خالف
ذلك.

قطر أو الدولة

دولة قطر.

السهم الممتاز

سهم الشركة الممتاز الذي تحتفظ به شركة قطر للبترول .لمزيد من المعلومات ،يرجى الرجوع إلى قسم “وصف أسهم
رأس المال” الوارد في هذه النشرة.

المساهم الخاص

صاحب السهم الممتاز.

السبائك القياسية

تحمل المعنى الوارد لها في الصفحة  48من هذه النشرة.

اللجنة العليا

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث (المعروفة سابقا ً باسم اللجنة العليا لقطر  ،2022والتي تم تشكيلها في أبريل .)2011

اتفاقية الخدمات الفنية

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  107من النشرة.

الشريحة الثالثة من التخصيص

يكون لها المعنى الوارد في الصفحة  30من النشرة.
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Tpy

طن في السنة.

اإلمارات

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المملكة المتحدة

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الواليات المتحدة أو الواليات
المتحدة األمريكية.

الواليات المتحدة األمريكية ويشمل ذلك أراضيها ومستعمراتها (يشمل ذلك بورتو ريكو والجزر العذراء األمريكية
وجزر غوام وساموا األمريكية وجزيرة ويك وجزر ماريانا الشمالية وجزر ماينور أوت الينج األمريكية) وأي والية
من الواليات المتحدة ومقاطعة كولومبيا والمناطق األخرى التي تخضع لسلطة الواليات المتحدة األمريكية.

المقيم

برايس ووتر هاووس كوبرز– فرع قطر

نائب الرئيس

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.
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جهة اإلصدار
شركة قطر لصناعة االلمنيوم ش.م.ع.ق.
ص.ب3212 .
الدوحة ،قطر

مدير الطرح واالدراج
كيو إن بي كابيتال ش.ذ.م.م.
ص.ب1000 .
الدوحة ،قطر

بنك االكتتاب الرئيسي
بنك قطر الوطني (ش.م.ق.ع).
ص.ب1000 .
الدوحة ،قطر

بنوك االكتتاب
بنك قطر الدولي اإلسالمي
(ش.م.ق.ع).

مصرف الريان
(ش.م.ق.ع).

البنك التجاري
(ش.م.ق.ع).

البنك األهلي
(ش.م.ق.ع).

بنك الدوحة
(ش.م.ق.ع).

مصرف قطر اإلسالمي
(ش.م.ق.ع).

بنك بروة
(ش.م.ق.ع).

البنك العربي
(ش.م.ع)

بنك الخليج التجاري (الخليجي)
(ش.م.ق.ع)
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المستشار القانوني الدويل للرشكة
وايت اند كايس أل أل بيه
فرع مركز قطر للمال
برج مكاتب الفردان ،الدور  ،7الخليج العربي
ص.ب22027 .
الدوحة ،قطر

المستشار القانوني القطري للرشكة
مكتب شرق للمحاماة
فرع مركز قطر للمال
برج مكاتب الفردان ،الدور  ،17الخليج الغربي
ص.ب6997 .
الدوحة ،قطر

مدققو الحسابات المستقلون للرشكة
إرنست اند يانج (فرع دولة قطر)
ص.ب164 .
برج القصار ،الدور 24
شارع مجلس التعاون
الخليج الغربي ،الدوحة ،قطر
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