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الظروف االقتصادية الكلية

أثــرت حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي العالمــي علــى مــدار العــام وتباطــؤ نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي علــى قطــاع األلومنيــوم .وقــد تمــت
تلبيــة معظــم الطلــب علــى األلومنيــوم مــن خــال مســتويات المخــزون الزائــدة التــي تراكمــت علــى مــدار األعــوام الســابقة وبيعــت فــي
األســواق بأســعار منخفضــة .كمــا أدت النزاعــات التجاريــة المســتمرة ،التــي أســفرت عــن حــدوث تباطــؤ واســع النطــاق فــي اقتصــادات عالميــة،
إلــى تفاقــم هــذا الوضــع .وأســهمت الطاقــة اإلنتاجيــة الزائــدة باإلضافــة إلــى مســتويات المخــزون المرتفعــة ،التــي لوحظــت فــي العديــد
مــن األســواق الدوليــة ،بــدور كبيــر فــي زيــادة الضغــط علــى أســعار الســلع األساســية ،وهــو مــا أدى بــدوره إلــى حــدوث خلــل فــي ديناميكيــات
العــرض والطلــب علــى منتجــات األلومنيــوم ،وأثــر فــي نهايــة األمــر علــى الهوامــش واألربــاح.

النتائج المالية

تأثــر األداء المالــي للشــركة وإجمالــي أرباحهــا بشــكل مباشــر بعوامــل خارجيــة تجــاوزت نطــاق ســيطرة اإلدارة ،كان منهــا الظــروف االقتصاديــة الكليــة غيــر
المؤاتيــة .وانخفــض صافــي األربــاح للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019بنســبة  ٪77مقارنــة بالفتــرة االفتراضيــة الســابقة ليصــل إلــى 80
مليــون ريــال قطــري ،فيمــا بلــغ العائــد علــى الســهم  0.014ريــال قطــري.

القيمة المضافة للمساهمين

مساهمينا الكرام،
يســرني أن أقــدم إليكــم التقريــر الســنوي األول لشــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق ، .المالكــة لحصــة تبلــغ  %50فــي شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (قطلــوم)،
وهــي مشــروع مشــترك ناجــح إلدارة مصهــر لأللومنيــوم فــي قطــر ينتــج منتجــات األلومنيــوم األساســية (األوليــة).
أود أن أشــكر وأهنــئ زمالئــي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وإدارة المشــروع المشــترك علــى التزامهــم وجهودهــم المخلصــة وتفانيهــم المســتمر فــي العمــل.
لقــد حققنــا سـ ً
مطــردة وقويــة وســط ظــروف اقتصاديــة كليــة صعبــة .كمــا أود أن أشــكر مســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم لقامكــو فــي رحلتهــا
ـويا نتائــج تشــغيلية وماليــة ّ
الجديــدة .وأعتقــد أن هــذا يعكــس بوضــوح ثقتهــم المســتمرة فــي اســتراتيجيتنا وأهــداف أعمالنــا.

األهداف الرئيسية واالستراتيجيات

وضعــت الشــركة أهدافهــا الرئيســية واســتراتيجياتها بمــا يضمــن لهــا زيــادة اإليــرادات مــن خــال إيجــاد عمليــات آمنــة وفعالــة وموثوقــة توفــر مســتويات
متســقة مــن اإلنتــاج .وقــد دعــم هــذه األهــداف جهــود كبيــرة انصبــت علــى ترشــيد اإلنتــاج وخفــض التكاليــف وتخصيــص رأس المــال بكفــاءة .وســيظل
التميــز التشــغيلي  -المُ قــاس بــأداء الصحــة والســامة والبيئــة وكفــاءة التكاليــف وعمليــات اإلنتــاج  -يشــكل أهميــة بالنســبة للشــركة فــي تقدمهــا نحــو
تعظيــم القيمــة لمســاهميها.
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منــذ أن تأسســت الشــركة فــي  3ديســمبر  ،2018تــم توزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين تبلــغ قيمتهــا  111.6مليــون ريــال قطــري ،أو مــا يعــادل 0.02
ريــال قطــري للســهم ،واحتفظــت الشــركة بقــدر كاف مــن الســيولة لتلبــي متطلبــات اإلنفــاق الرأســمالي وااللتزامــات الخاصــة بالديــون والمخاطــر غيــر
المتوقعــة.
ً
ً
وأخــذا فــي االعتبــار الظــروف االقتصاديــة الكليــة الحاليــة والمتوقعــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط ،فــإن
وتماشــيا مــع األهــداف الســابق ذكرهــا،
مجلــس اإلدارة يوصــي بتوزيــع إجمالــي أربــاح ســنوية للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019يبلــغ  55.8مليــون ريــال قطــري ،أي مــا يعــادل  0.01ريــال
قطــري للســهم.

الخاتمة

نيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أود أن أعــرب عــن خالــص شــكري وامتنانــي إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر البــاد
المفــدى "حفظــه هللا ورعــاه" ،لقيادتــه الرشــيدة وجهــوده الحثيثــة ودعمــه المســتمر وتوجيهاتــه الكريمــة لتعزيــز قطــاع الصناعــات التحويليــة .إن النمــو الــذي
تشــهده دولــة قطــر وتوجــه مجتمعهــا المتقــدم والمتطــور نحــو تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة المســتدامة مــا كان ليحــدث لــوال رؤيــة
حضــرة صاحــب الســمو .ونحــن فــي قامكــو نشــعر بالفخــر ونؤكــد علــى التزامنــا الدائــم والكامــل بدعــم هــذه الرؤيــة الوطنيــة.
وختامـ ًـا ،فإننــي أثــق بــأن زمالئــي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة العليــا للمشــروع المشــترك علــى أهبــة االســتعداد لخــوض عــام جديــد مــن
العمــل الجــاد .وال شــك أنــه ســتكون هنــاك فــرص وتحديــات جديــدة ،األمــر الــذي ســيتطلب الكثيــر مــن العمــل ،غيــر أننــا نتطلــع إلــى تحقيــق أهدافنــا
االســتراتيجية.
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تقرير مجلس اإلدارة
"فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة الســائدة ومــا خلفتــه مــن حالــة عــدم يقيــن ،فضــاً عــن
الضغــوط علــى األســعار ،كان مــن األهميــة بمــكان أن ُتأســس أعمالنــا علــى قواعــد اســتراتيجية
صلبــة :كفــاءة التكلفــة ،والتميــز التشــغيلي وااللتــزام الثابــت بالصحــة والســامة والبيئــة".
يسرنا أن نقدم التقرير السنوي األول لألداء المالي والتشغيلي لشركة قطر لصناعة األلمنيوم.

استعراض عام

تمتلــك قطــر للبتــرول ،وهــي المســاهم المؤســس ،حصــة تبلــغ  %51فــي شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ،و ُتعــد الهيئــة العامــة للتقاعــد والتأمينــات
ً
حاليــا حصــة تبلــغ .%5
االجتماعيــة ثانــي أكبــر مســاهم فــي الشــركة ،حيــث تمتلــك

الميزات التنافسية

ينــدرج المشــروع المشــترك لقامكــو ضمــن مصانــع األلومنيــوم األقــل تكلفــة فــي العالــم ،فيمــا يشــتمل أيضـ ًـا علــى أحــدث مرافــق اإلنتــاج ،هــذا فضــاً عــن
الحصــول طويــل األجــل علــى اللقيــم والتركيــز المســتمر علــى الصحــة والســامة والبيئــة ،األمــر الــذي يســهم فــي أن تصبــح الشــركة رائــدة بيــن الشــركات
المماثلــة .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن الشــريك فــي المشــروع المشــترك مســوق عالمــي يتيــح إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق ذات األهميــة االســتراتيجية،
مــا يدعمــه فــي أن يصبــح أكثــر تنافســية مــع الشــركات الدوليــة األخــرى الفاعلــة فــي هــذا القطــاع.
وقــد أســهمت هــذه الميــزات التنافســية بــدور محــوري فــي تمكيــن الشــركة مــن تطويــر مرافقهــا اإلنتاجيــة وتنميــة سلســلة منتجاتهــا وتعزيــز انتشــارها
الجغرافــي وقاعــدة أصولهــا التشــغيلية ومركزهــا النقــدي.

استراتيجيتنا

تتمثل االســتراتيجية األساســية للشــركة في تحقيق التميز التشــغيلي والتحول إلى مؤسســة قوية تتمتع بالكفاءة واالســتمرارية .وسيتســنى للمشــروع
المشــترك لقامكــو تحقيــق ذلــك مــن خــال تحســين مركزنــا كمــورد لمنتجــات األلومنيــوم عاليــة الجــودة وتحقيــق أداء رفيــع المســتوى فيمــا يتعلــق بالصحــة
والســامة والبيئــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فإننــا ســنواصل جهودنــا المعنيــة بالترشــيد  -خاصــة فــي إدارة التكاليــف  -حتــى تحقــق مجموعتنــا كامــل إمكاناتهــا.
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الظروف االقتصادية الكلية

أثــرت األحــداث الجيوسياســية سـ ً
ـلبا علــى ســوق األلومنيــوم وسالســل التوريــد القائمة .وتضمنــت التطورات الرئيســية النزاعات التجارية بيــن االقتصادات
العالميــة ،مــا أســهم فــي النمــو الســلبي للقطــاع ،فيمــا تفاقمــت حالــة عــدم اليقيــن بشــأن آثــار تباطــؤ إجمالــي الناتج المحلــي العالمي.

وتأثــر ســوق ســبائك البثــق بتراجــع الطلــب فــي الواليــات المتحــدة وازديــاد المنافســة فــي ســوق ســبائك البثــق فــي آســيا حيــث الطلــب منخفضـ ًـا .وفــي
ً
ً
مباشــرا علــى قطــاع إنتــاج
تأثيــرا
ذات الوقــت ،فقــد أثــرت المنافســة المتزايــدة وظــروف الســوق الصعبــة الناشــئة عــن التباطــؤ االقتصــادي العالمــي
الســيارات ،مــا أثــر بــدوره علــى ســوق ســبائك األلومنيــوم .وقــد تفاقــم هــذا التأثيــر الســلبي جــراء القوانيــن الجديــدة بشــأن االنبعاثــات فــي أوروبــا والتــي
أثــرت سـ ً
ـلبا علــى إنتــاج الســيارات ،مــا أســفر عــن تراجــع الطلــب علــى ســبائك األلومنيــوم فــي أوروبــا وآســيا.
وازداد العــرض ،باســتثناء الصيــن ،وبشــكل أساســي مــن قِ َبــل منتجيــن فــي منطقــة الشــرق األوســط والواليــات المتحــدة .وقــد فــاق عــرض المنتجــات
ذات القيمــة المضافــة عالميـ ًـا الطلــب ،مــا فــرض ضغطـ ًـا علــى المنتجيــن وزاد مــن المخزونــات ،وأســفر فــي نهايــة األمــر عــن تراجــع األربــاح مــن المنتجــات
المتميــزة.

الصحة والسالمة والبيئة

ســيظل التركيــز علــى معاييــر الصحــة والســامة مــن خــال ضمــان ســامة العمليــات قيمــة أساســية مــن قيــم الشــركة .وقــد أحــرزت قامكــو ،مــن خــال
مشــروعها المشــترك ،تقدمـ ًـا علــى مــدار العــام نحــو تحقيــق هدفهــا الخــاص بالصحــة والســامة والبيئــة والمتمثــل فــي ضمــان ســامة كافــة أماكــن العمــل
للجميــع .وتضمنــت اإلنجــازات الرئيســية علــى مســتوى الصحــة والســامة والبيئــة خــال عــام  2019عــدم وقــوع إصابــات مُ ضيعــة للوقــت أو حــوادث إجهــاد
حــراري كبيــرة لموظفينــا والمقاوليــن؛ وتحقيــق أداء قياســي للســامة يعتبــر مــن بيــن األفضــل فــي قطــاع األلومنيــوم؛ وتحســين اســتخدام الطاقــة بشــكل
مُ طــرد لــكل “طــن متــري” مــن المعــدن المنتــج.
وقــد تــم تصميــم اســتراتيجية الشــركة لتعزيــز معاييرنــا الخاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة بشــكل مســتمر ،فيمــا نعمــل علــى مســتوى المشــروع المشــترك
للمحافظــة علــى مركزنــا الريــادي فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة فــي المنطقــة ،ونســعى فــي ذات الوقــت إلــى تحقيــق هدفنــا األساســي
المتمثــل فــي التميــز التشــغيلي .وســتظل إدارة النفايــات فــي مرافــق المشــروع المشــترك تشــكل تحديـ ًـا وســتكون محــط اهتمــام ،إذ ســتنتج كميــات كبيــرة
مــن بطانــات األوعيــة المســتنفذة مــع المضــي فــي تنفيــذ أنشــطة عاليــة المســتوى مــن عمليــات إعــادة التبطيــن علــى مــدار األعــوام الثالثــة القادمــة.

تحقيق كفاءة التكاليف

تولــي قامكــو مــن خــال مشــروعها المشــترك اهتمامـ ًـا كبيـ ً
ـرا بالحاجــة إلــى الكفــاءة والقــدرة التنافســية مــن حيــث التكلفــة للمحافظــة علــى مركزها كمشــغل
رائــد منخفــض التكلفــة يتســم بالكفــاءة .وقــد نفــذت الشــركة علــى مســتوى المشــروع المشــترك سلســلة مــن التدابيــر المعنيــة بــإدارة التكاليــف والتــي
ســتضمن أن يظــل المشــروع المشــترك ضمــن مصانــع األلومنيــوم المنخفضــة التكلفــة فــي العالــم .كمــا أن اســتمرار تنفيــذ “برنامــج تطويــر قطلــوم” خــال
عــام  2019قــد أثمــر عــن تحقيــق وفــورات فــي التكاليــف تماشـ ً
ـيا مــع األهــداف الســنوية المحــددة.
وباإلضافــة إلــى الغايــة المتمثلــة فــي ضمــان أن يظــل المشــروع المشــترك ضمــن مصانــع األلومنيــوم المنخفضــة التكلفــة فــي العالــم ،فــإن الهــدف
الرئيســي حاليـ ًـا ينصــب علــى زيــادة القــدرة التشــغيلية وبالتالــي كفــاءة مرافــق اإلنتــاج.
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تحسين مستويات اإلنتاج

انصــب التركيــز األساســي لقامكــو خــال عــام  2019علــى ضمــان الكفــاءة مــن حيــث معــدالت التشــغيل فــي جميــع مرافــق المشــروع المشــترك دون
المســاس بمعاييــر الجــودة أو الســامة .وتمثــل هدفنــا الرئيســي فــي تحقيــق مســتوى أمثــل مــن الطاقــة إنتاجيــة .واســتطاعت الشــركة أن تحقــق هــذا
الهــدف ،وســجلت العديــد مــن األرقــام القياســية الجديــدة الجديــرة بالذكــر فيمــا يتعلــق بــاألداء علــى مســتوى القســم الفنــي وقســم الكربون والمســبوكات.
وقــد تطــور أداء قســم االختــزال بصــورة إيجابيــة ،حيــث وصــل إنتــاج المعــدن الســائل إلــى مســتويات عاليــة.
وقــد تــم إجــراء عمليــة صيانــة غيــر مخطــط لهــا فــي مرافــق المشــروع المشــترك لتوليــد الطاقــة خــال العــام ،حيــث أديــرت بمــا يتماشــى مــع التــزام الشــركة
بالصحــة والســامة والبيئــة والعمــر التشــغيلي للمصنــع وضمــان الجــودة والموثوقيــة ،وتــم التحقيــق فيهــا وعولجــت.
ومــن حيــث جــودة المنتــج ومســتوى رضــا العمــاء ،يُعــد المشــروع المشــترك لقامكــو مــن بيــن األفضــل فــي قطاعــات الســوق ،علمـ ًـا بأنــه قــد ســجل أدنــى
المســتويات مــن الدعــاوى والشــكاوى ،وكانــت التعليقــات التقييميــة مــن قِ َبــل العمــاء ممتــازة .وقــد تحقــق هــذا اإلنجــاز بإنتــاج منتجــات متطــورة بشــكل
متزايــد للعمــاء ذوي المتطلبــات األكثــر صرامــة .ويعتبــر المشــروع المشــترك حاليـ ًـا المــورد المفضــل بيــن العمــاء المطالبيــن فــي األســواق التــي تتميــز
بزيــادة الطلــب علــى منتجاتــه.

أنشطة البيع والتسويق

إن الشــراكة القائمــة بيــن المشــروع المشــترك لقامكــو وشــركة هايــدرو ألومنيــوم قطــر القابضــة بــي .ڤــي .توفــر للشــركة إمكانيــة الوصــول إلــى األســواق
العالميــة ،األمــر الــذي ســاعد فــي التخفيــف مــن حــدة أثــر التحديــات االقتصاديــة الكليــة خــال هــذا العــام .وقــد ظلــت آســيا خــال عــام  2019أكبــر ســوق
للشــركة التــي حافظــت علــى تواجدهــا القــوي فــي أمريــكا الشــمالية.

األداء المالي

يعكــس أداء أعمــال قامكــو خــال عــام  2019الظــروف االقتصاديــة الكليــة الصعبــة التــي عملنــا فيهــا ،حيــث انخفــض صافــي األربــاح بنســبة  ٪77مقارنــة
بالفتــرة االفتراضيــة الســابقة ليصــل إلــى  80مليــون ريــال قطــري .ويُعــزى هــذا االنخفــاض إلــى مجموعــة مــن العوامــل تتضمــن تراجــع اإليــرادات الناتــج
عــن االنخفــاض الحــاد فــي أســعار البيــع ،وارتفــاع تكاليــف اســتهالك الطاقــة فــي ظــل إجــراء عمليــات إصــاح ،وتســجيل خســائر اســتثنائية تتعلــق بخفــض
القيمــة وزيــادة تكاليــف التمويــل بســبب تكلفــة الفائــدة فــي عقــود اإليجــار المرســملة بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،16األمــر الــذي
عوضــه جزئيـ ًـا إجــراء عمليــة بيــع اســتثنائية لمــادة األلومينــا ومطالبــات تأمينيــة .وقــد بلــغ العائــد علــى الســهم  0.014ريــال قطــري للفتــرة الماليــة األولــى.
ونتيجــة لعوامــل ذات صلــة باالقتصــاد الكلــي تجــاوزت نطــاق ســيطرتنا إلــى حــد كبيــر ،فقــد انخفــض متوســط أســعار البيــع المُ رجــح بنســبة  %12مقارنــة
بالفتــرة االفتراضيــة الســابقة ،األمــر الــذي أســهم فــي انخفــاض أربــاح الشــركة بواقــع  365مليــون ريــال قطــري للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019
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ـيا مقارنــة بالفتــرة االفتراضيــة الســابقة ،وذلــك تماشـ ً
وارتفعــت أحجــام اإلنتــاج والمبيعــات ارتفاعـ ًـا هامشـ ً
ـيا مــع جهودنــا نحــو المحافظــة علــى مســتويات
اإلنتــاج وضمــان االســتخدام األمثــل مــن خــال برنامــج لزيــادة معــدالت التشــغيل .وفــي ذات الوقــت ،فقــد أدت زيــادة تكاليــف اســتيراد الطاقــة خــال
عمليــات إصــاح التوربينــات البخاريــة إلــى ارتفــاع تكاليــف التشــغيل ،وهــو مــا عوضــه جزئيـ ًـا انخفــاض أســعار المــواد الخــام ،األمــر الــذي أثمــر عــن المحافظــة
علــى اســتقرار التكلفــة اإلجماليــة للبضائــع المُ باعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تأثــرت األربــاح باإلصالحــات وشــطب توربينــات بخاريــة وحــزام ناقــل ،مــا
أســفر عــن تســجيل خســارة اســتثنائية تعــود النخفــاض القيمــة خــال هــذه الفتــرة.

ومــن حيــث مركزنــا التمويلــي ،فقــد بلغــت حصــة قامكــو مــن صافــي الديــون  1.9مليــار ريــال قطــري ،وذلــك بعــد األخــذ فــي االعتبــار الحصــة مــن األرصــدة
النقديــة والمصرفيــة التــي تبلــغ  497مليــون ريــال قطــري كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بانخفــاض قــدره  ٪17مقارنــة بنهايــة العــام الســابق .ويُعــزى هــذا
االنخفــاض إلــى ســداد الديــون خــال هــذه الفتــرة.

آخر مستجدات اإلنفاق الرأسمالي

تضمــن اإلنفــاق الرأســمالي للمشــروع المشــترك إجــراء عمليــة إصــاح رئيســية للتوربينــات ،ومشــروع محــول التقويــم التذبذبــي ،وإعــادة تبطيــن األوعيــة،
ـزءا مــن البرنامــج الــدوري المخطــط لــه ،بإجمالــي يبلــغ  116مليــون ريــال قطــري لفتــرة الثالثــة عشــر شـ ً
وهــو مــا يمثــل جـ ً
ـهرا الماليــة.
ً
ً
تقييمــا لمجموعــة كبيــرة مــن عمليــات اإلنفــاق الرأســمالي المحتمــل والتــي ترتبــط بشــكل أساســي باإلقــال مــن المخاطــر إلــى
حاليــا
وتجــري قامكــو
أدنــى حــد ممكــن والمحافظــة علــى اســتمرارية العمليــات .وتؤمــن الشــركة بــأن هــذه المشــاريع تشــكل ضــرورة حتــى تحافــظ علــى مركزهــا التنافســي
وتضيــف قيمــة إلــى المســاهمين .وتتضمــن المشــروعات المخطــط لهــا إعــادة تبطيــن األوعيــة وفحــص التوربينــات واســتبدال جــدران مداخــن أفــران
معالجــة األنــودات ومحــول التقويــم التذبذبــي ،هــذا باإلضافــة إلــى خطــة لتعزيــز بروتوكــوالت أمــن اإلنترنــت واالمتثــال لمتطلبــات وزارة البيئــة القطريــة
فيمــا يتعلــق بمســتودعات المــواد الكيماويــة.

توزيع األرباح المقترح

أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار األداء المالــي للشــركة الــذي تأثــر إلــى حــد كبيــر بالظــروف االقتصاديــة الكليــة خــال هــذه الفتــرة ،األمــر الــذي فــرض ضغوطـ ًـا علــى
إجمالــي أرباحهــا ،فــإن مجلــس اإلدارة قــد أوصــى بتوزيــع أربــاح للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019بواقــع  55.8مليــون ريــال قطــري ،وهــو مــا يعــادل
 0.01ريــال قطــري للســهم.
علمـ ًـا بأنــه قــد تــم توزيــع أربــاح مرحليــة فــي  5مايــو  2019تبلــغ قيمتهــا  111.6مليــون ريــال قطــري ،أي مــا يعــادل  0.02ريــال قطــري للســهم ،وذلــك عــن
فتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018وهــو مــا يمثــل إجمالــي أربــاح تــم إقرارهــا خــال هــذه الفتــرة يصــل إلــى  167.4مليــون ريــال قطــري،
وبنســبة  %3مــن القيمــة االســمية للســهم.

الخاتمة

يتقــدم مجلــس اإلدارة بالشــكر واالمتنــان إلــى حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي ،أميــر البــاد المفــدى “حفظــه هللا ورعــاه” ،لرؤيتــه
الحكيمــة وتوجيهاتــه الســديدة وقيادتــه الرشــيدة .كمــا نــود أن نتقــدم بالشــكر لمســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم الكبيــرة فــي الشــركة ،والشــكر موصــول أيضـ ًـا
إلــى اإلدارة العليــا للمشــروع المشــترك علــى إخــاص والتــزام موظفيهــا وتفانيهــم الدائــم فــي العمــل.
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نبذة عن شركة
قطر لصناعة
األلمنيوم
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نبذة عن شركة قطر لصناعة األلمنيوم
استعراض عام

تأسســت شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق( .يشــار إليهــا بكلمــة “قامكــو” ،ورمزهــا فــي بورصــة قطــر ،)QAMC :فــي  3ديســمبر مــن عــام .2018
وعنوانهــا المُ ســجل هــو ص.ب 3212 .الدوحــة ،قطــر .ومــن خــال مشــروعها المشــترك ،أال وهــو شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (قطلــوم أو المشــروع
المشــترك) ،والــذي تمتلــك فيــه حصــة تبلــغ  ،%50تعمــل شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم فــي تصنيــع وتوزيــع منتجــات األلومنيــوم التــي ينتجهــا مصنــع
األلومنيــوم التابــع لهــا والواقــع فــي مدينــة مســيعيد الصناعيــة.

هيكل الملكية
قطر للبترول
()٪٥١

ملكية عامة
()٪٤٩

وتنقســم حاليـ ًـا ملكيــة قطلــوم ،التــي تأسســت كمشــروع مشــترك عــام  ،2007بالتســاوي بيــن شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم بحصــة تبلــغ ( )٪50وشــركة
هايــدرو ألومنيــوم قطــر القابضــة بــي .ڤــي .بحصــة تبلــغ (.)٪50
علــى الرغــم مــن أن قدرتهــا التصميمــة تبلــغ  585,000طــن فــي العــام ،إال أن قطلــوم قــد أنتجــت مــا يزيــد علــى  627,000طــن فــي العــام مــن المعــدن
الســائل خــال عــام .2019
ُتســتخدم ســبائك البثــق كثيـ ً
ـرا فــي تصنيــع مكونــات تدخــل فــي إنشــاء المبانــي الســكنية والتجاريــة ،مثــل النوافــذ وألــواح األبــواب وكبائــن االســتحمام
ً
والمشــتتات الحراريــة للكمبيوتــر والحــواف الزخرفيــة .وتتخــذ ســبيكة البثــق شــكالً اســطوانيا مــن األلومنيــوم المصبــوب المنتــج بواســطة الصــب المباشــر
العمــودي.

قامكو

وتدخــل ســبائك األلومنيــوم األولــي فــي عــدد مــن االســتخدامات ،منهــا قطــاع الســيارات ،حيــث تســتخدم فــي تصنيــع عناصــر مثــل العجــات ومحــاور
الشــاحنات وفوهــات مضخــات البنزيــن.

مسؤوليات المكتب الرئيسي وهيكل اإلدارة

تقــدم قطــر للبتــرول ،المســاهم األكبــر فــي الشــركة ،وظائــف المكتــب الرئيســي للشــركة بموجــب اتفاقيــة خدمــات .و ُتــدار عمليــات المشــروع المشــترك
بصــورة مُ ســتقلة مــن قِ َبــل مجلــس اإلدارة المعنــي واإلدارة العليــا لــه.
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قطلوم ()٪٥٠
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Aluminium is produced by the Hall-Héroult electrolysis process using HAL275 technology operating at 300kA.
This process occurs in large steel containers called pots or cells. The Reduction Plant is housed in two long
buildings (approximately 1,150 m in length), called potrooms. The two potroom buildings are located adjacent
مصنع االختزال
and parallel to each other. Each potroom houses one reduction line of two rows of reduction pots, with a total
 وتتــم هــذه العمليــة. كيلــو أمبيــر300  التــي تعمــل بـــHAL275 هيــرو للتحليــل الكهربائــي باســتخدام تقنيــة-يتــم إنتــاج األلومنيــوم عــن طريــق عمليــة هول
ofـم352
pots
potroom.
ـان باسـ
ويعرفـin)ـرeach
 متـ1,150
 ويقــع مصنــع االختــزال فــي مبنييــن مرتفعيــن (يبلــغ طولهمــا حوالــي.فــي حاويــات فوالذيــة كبيــرة تســمى األوعيــة أو الخاليــا
 وتحتــوي كل وحــدة أوعيــة علــى خــط اختــزال واحــد مكــون مــن صفيــن مــن أوعيــة االختــزال. حيــث يقعــان بجــوار بعضهمــا علــى التــوازي،وحــدات األوعيــة

ً as
Each pot consists of a steel shell lined with refractory bricks, and carbon blocks
The
.وحــدةserving
ـاءا فــي كل
وعـthe
352cathode.
علــى إجمالــي
ـويpot
تحتـ
is fitted with a super-structure that supports the carbon anodes, and which stores and feeds alumina into the
 ويتــم تجهيــز الوعــاء ببنيــة فوقيــة تدعــم األنــودات.ويتكــون كل وعــاء مــن غــاف معدنــي مبطــن بطــوب حــراري وألــوح الكربــون التــي تعمــل ككاثــود
pots.
.الكربونيــة وتخــزن وتصــب األلومينــا فــي األوعيــة

Unloading of Raw Materials

Alumina

Alumina

Carbon Plant, including the Anode Service Plant;
Casthouse; and
Power Plant.
:تتضمن المرافق التشغيلية الرئيسية لقطلوم ما يلي
• مصنع اختزال؛
The operational facilities are integrated with the
following
infrastructure:
 بما في ذلك محطة صيانة األنود؛،• مصنع الكربون
• المسبك؛
• a port area with a dedicated berth for raw material import with associated storage silos and
.• محطة الطاقة
transport facilities (Berth 8), and a second shared berth for product exports and handling
general cargo (Berth 7); and
:وتتكامل المرافق التشغيلية مع مرافق البنية التحتية التالية
•
•
•

مرافق اإلنتاج

) ومرســى مشــترك آخــر لتصديــر8 ذات الصلــة (المرســى
• منطقــة مينــاء بهــا مرســى مخصــص الســتيراد المــواد الخــام وصوامــع التخزيــن ومرافــق النقــل
• utility and auxiliary services including gas distribution, cooling water systems, compressed
)؛ و7 المنتجــات ومناولــة الشــحنات العامــة (المرســى
air, warehouses and storage buildings.
. والتي تضم توزيع الغاز وأنظمة مياه التبريد والهواء المضغوط والمستودعات ومنشآت التخزين،• الخدمات العامة والمساعدة

Electricity Supply

Rectifier

POTLINES
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Reduction Plant
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Aluminium is produced by the Hall-Héroult electrolysis process using HAL275 technology operating

Petroleum
Coke

BAKING
FURNACE

Liquid Pitch

PASTE PLANT
Anode
Butts

Weighing
Mixing

Crushing
Sleving

Anodes

مصنع خدمة األنودات

مصنع الكربون

ُتســتخدم األنــودات الكربونيــة فــي عمليــة االختــزال اإللكتروليتــى ألكســيد األلومنيــوم إلــى األلومنيــوم فــي خطــوط األوعيــة .وخــال هــذه العمليــة ،يتــم
53ـن لــكل طــن مــن األلومنيــوم المنتــج .وال يســتهلك الجــزء العلــوي مــن األنــود
اســتهالك األنــودات ،حيــث يبلــغ صافــي اســتهالك األنــودات حوالــي  0.4طـ
(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.
وباإلضافــة إلــى خطــوط اإلنتــاج الرئيســية ،تضــم منطقــة مصنــع الكربــون عـ ً
ـددا 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 وصومعــة للخــردة الخضــراء إلعــادة تدويرهــا.
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يلبــي مصنــع خدمــة األنــودات ،الــذي يتكــون مــن محطــة تنظيــف األحــواض ومحطــة قضبنــة األنــودات ،طلــب مصنــع االختــزال مــن األنــودات المقضبنــة
واإللكتروليــت 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.
Anode Service Plant
ـتردة
األحــواض
ـحق مــواد
consistingويتــم سـ
مصنــع القضبنــة.
ـك إلـ
cleaningبعــد ذلـ
ـواض ،وترســل
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demand of rodded anodes and crushed electrolyte for the reduction plant.
ويفصــل بيــن محطــة صيانــة األنــودات ومصنــع الكربــون مصنــع القضبنــة ،وهــو أحــد مرافــق التشــغيل الرئيســية ويتألــف مــن مبنــى واحــد .وتتــم إزالــة
The
Anode
Plant
has
two
main
ـة،
القضبنـ
Serviceمحطــة
ـتخدامها فــي
ـادة اسـ
ـل إعـ
ـب) قبـ
(functions:القضيـ
األطــراف المتبقيــة واألعــواد الحديديــة مــن الحمــاالت فــي محطــة القضبنــة ،وتنظــف الحمالــة
ويعــاد تدويــر األطــراف المتبقيــة .ويتــم نقــل األطــراف الكربونيــة المتبقيــة النظيفــة إلــى وحــدة التكســير فــي مصنــع الكربــون إلعــادة اســتخدامها فــي
ـودات •
cooling
spentـعof
anodes
and
;handling
and
المقضبنــة
كل األنـ
ـون .وتجمـ
مصنــع الكربـ
bath/electrolyteمــن
المعالجــة بالفــرن حديثـ ًـا
ـدة باألنــودات
محطــة العجــن .وتتــم ”قضبنــة“ الحمــاالت المنظفــة والجديـ
حديثـ ًـا (ومنصــات اإللكتروليــت الفارغــة) مــن محطــة خدمــة األنــودات الســتخدامها فــي مصنــع االختــزال.

anode rodding.

•

The main operational interface between the Anode Service Plant and the Reduction Plant is the bath cleaning
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The Casthouse facility converts molten aluminium from the potlines into different products.
المسبكLiquid aluminium is removed from the pots by tapping vehicles and transport to the Casthouse. Prior to
casting,
المنتجات.
تشكيلة من
اإلنتاج إلى
 impurities.خطوط
يحول المسبك األلومنيوم المصهور من
the molten aluminium, from the potlines, is treated
in fluxing
stations
to remove
وتتــم إزالــة األلومنيــوم الســائل مــن األوعيــة عــن طريــق مركبــات التفريــغ وينقــل إلــى المســبك .وتجــري معالجــة األلومنيــوم المصهــور قبــل الصــب مــن
machines.إلزالــة
محطــات التدفــق
aluminiumـي
خطــوط اإلنتــاج فـ
ـوائبCasting takes place in the casting lines, which consist of casting furnaces.
الشـ and
casting
Cold
ويتــم
alloyingــب
 materialsأفــران الص
الســبائك فــي
toومـ
theـارد
ـوم البـ
furnacesاأللومنيـ
andـب .ويوضــع
 preheatedالصـ
 (withالصــب وآالت
ـن أفــران
ـي تتكــون مـ
ـوطtoالصــب التـ
moistureفــي خطـ
ويتــم الصــب
and
ـوادare
fed
casting
gas-fired
)burners
ensure
تســخينها بصــورة مســبقة (فــي مواقــد تعمــل بالغــاز) لضمــان إزالــة الرطوبــة .وتعبــأ األفــران باأللومنيــوم المصهــور مــن منطقــة التدفــق ،ويتــم صقــل
removal.
The
furnaces
then
charged
with
ـب the
molten
aluminium
from
fluxing
Theشـarea.
of the
المنتــج
ـي شــكل
ـرج فـ
areقوالــب ويخـ
فــي
المصهــور
المعدنــي
المنتــج
ـوائب ،يتــم صـ
ـص مــن الشـ
theالتخلـ
وبعــد
ـوائب أخــرى.
surfaceـة أي
المعــدن إلزالـ
ســطح
ـيmetal is then skimmed to remove further dross. After dross removal, the molten metal product is poured.
into
النهائـ
moulds and cast into final product forms as detailed above in section entitled “Products”.

اللقيم

يتضمن اللقيم الرئيسي للمشروع المشترك لقامكو ما يلي:

الغاز الطبيعي

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

األلومينا

األلومينــا  -المــادة الخــام الرئيســية الالزمــة لعمليــة 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 قطلــوم
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.
Shipping

Sawing

Homogenizing

Casting

فحم الكوك المكلس والقار السائل

Liquid Metals

كل مــن الفحــم المكلــس والقــار الســائل إلنتــاج األنــودات التــي تســتخدمها شــركة الومنيــوم قطــر (قطلــوم) فــي عمليــة صهــر األلومنيــوم .والقــار
يُســتخدم ٍّ
هــو مشــتق مــن قطــران الفحــم ،ويُعــد أحــد المكونــات األساســية فــي األنــودات التــي تســتخدم فــي مصهــر األلومنيــوم.

فلوريد األلومنيوم

يعمــل فلوريــد األلومنيــوم كمذيــب فــي صناعــة صهــر األلومنيــوم ،وعلــى الرغــم مــن أنــه يمثــل نســبة ضئيلــة مــن المدخــات فــي عمليــة الصهــر بشــركة
ً
جــدا إلدارة مســتويات فعالــة مــن اســتهالك الكهربــاء .وهــو عبــارة عــن مــادة كيميائيــة ُتســتخدم فــي صهــور
الومنيــوم قطــر (قطلــوم) ،إال أنــه مهــم
األلومنيــوم ،كإلكتروليــت الختــزال أكســيد األلومنيــوم إلــى معــدن األلومنيــوم فــي عمليــة التصنيــع هول-هيرولــت.

السبائك

CASTHOUSE

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 ،الســيما 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 ُتنتــج منهــا.

Feedstock
The sections entitled “Supply of Feedstock” and “Related Party Transaction” detail the main long and short term
sale and purchase agreements for the primary feedstock for the Project.

155
٣٢

Natural Gas
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increases, such as in the chemical (solar) sector. The prices for other alloying materials are available
with their cost dependent on the price of metals from which those alloys are produced.

2019 أداء قامكو لعام
QAMCO 2019 Performance
)صافي األرباح (مليون ريال قطري

Net profit (QR’ millions)
Net profit (QR’ millions)

)العائد على السهم (ريال قطري

Earnings per share (QR)

%100 – )اإلنتاج (ألف طن متري

%100 – )أحجام المبيعات (ألف طن متري

Production (MT’ 000) – 100%

Sales Volumes (MT’ 000) – 100%

Earnings per share (QR)

21
)إجمالي األصول (مليون ريال قطري

Total Assets (QR’ millions)
Total Assets (QR’ millions)

)الحصة من صافي الدين (مليون ريال قطري

Share of NetIAS
Debt
(QR’ millions) IAS 31
31
Share of Net Debt (QR’ millions) IAS 31

)الحصة من اإليرادات (مليون ريال قطري

Share of Revenue (QR’ million)

)طن/أسعار البيع (دوالر أمريكي

Selling prices ($/MT)

Note:
data isis based
basedon
onpro-forma
pro-formafinancial
financial
statements
month
period
ended
31 December
Note:2018
2018 financial
financial data
statements
forfor
thethe
13 13
month
period
ended
31 December
2018.2018.

ً
22
.2018  ديسمبر31 شهرا المنتهية في
13 لفترة الـ22االفتراضية
 إلى البيانات المالية2018  تستند البيانات المالية لعام:مالحظة
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Net profit (QR’ millions)

Earnings per share (QR)
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إيرادات المبيعات حسب المنطقة الجغرافية ()%
تحليل جغرافي  -إيرادات قامكو
ظلت آسيا خالل عام  2019أكبر سوق للشركة بينما واصلت تواجدها القوي في الواليات المتحدة وأوروبا
أوروبا

قطر
آسيا

%2

%52

قامكو ،العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين لعام 2019
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%18
أمريكا الشمالية

%28

11

150

تقرير مدقق
الحسابات
المستقل
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين الكرام
شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

لقــد دققنــا البيانــات الماليــة لشــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ش.م.ع.ق“( .الشــركة”) والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي كمــا فــي  31ديســمبر ،2019
وبيــان الدخــل ،وبيــان الدخــل الشــامل ،وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ،وبيــان التدفقــات النقديــة للفتــرة مــن  3ديســمبر  2018حتــى  31ديســمبر ،2019
وإيضاحــات حــول البيانــات الماليــة تتضمــن ملخصـ ًـا للسياســات المحاســبية الهامــة.
فــي رأينـــا أن البيانـــات الماليـــة المرفقــة تظهـــر بعدالــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي  31ديســمبر  2019وأداءهــا المالــي
وتدفقاتهــا النقديــة للفتــرة مــن  3ديســمبر  2018حتــى  31ديســمبر  2019وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة (.)IFRSs

أساس الرأي

لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ( .)ISAsويــرد الحقـ ًـا فــي هــذا التقريــر بيــان لمســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر فــي فقــرة
ً
ووفقــا لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة
مســؤولية مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة.
الدوليــة ( )IESBA Codeفإننــا كيــان مســتقل عــن الشــركة ،وقــد قمنــا بتلبيــة مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى ذات الصلــة بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة
وفقـ ًـا للمتطلبــات المهنيــة فــي دولــة قطــر ،وقــد وفينــا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لمتطلبــات قانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادر
عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة .فــي رأينــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة وتوفــر أساسـ ًـا مالئمـ ًـا يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.

لقــد وفينــا بالمســؤوليات الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مراقــب الحســابات حــول أعمــال تدقيــق البيانــات الماليــة مــن تقريرنــا هــذا ،بمــا فــي ذلــك فيمــا
ـاء عليــه ،تضمنــت أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا تنفيــذ إجــراءات تهــدف إلــى االســتجابة لتقييمنــا لمخاطــر األخطــاء
يتعلــق بأمــور التدقيــق الهامــة .وبنـ ً
الماديــة فــي البيانــات الماليــة .وتقــدم نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة األمــور الموضحــة أدنــاه ،أساسـ ًـا
لرأينــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة المرفقــة.

أمور التدقيق الرئيسية
االستثمار في مشروع مشترك
فــي  3ديســمبر  ،2018حصلــت الشــركة علــى ســيطرة مشــتركة علــى شــركة قطــر
لأللمنيــوم المحــدودة ش.م.ق“( .المشــروع المشــترك”) مقابــل مبلــغ 5.580.120
ألــف ريــال قطــري.
اســتخدمت الشــركة طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية لتســجيل االســتثمار فــي
ً
وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي “ 28االســتثمار فــي الشــركات
المشــروع المشــترك
الزميلــة والمشــاريع المشــتركة” .كمــا أجــرت الشــركة تقييــم انخفــاض القيمــة علــى
ً
وفقــا لمعيــار
االســتثمار فــي المشــروع المشــترك كمــا فــي  31ديســمبر 2019
المحاســبة الدولــي “ 36انخفــاض قيمــة الموجــودات”.
تبلــغ القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي المشــروع المشــترك  5.646.962ألــف ريــال
قطــري فــي تاريــخ التقريــر ،وهــو مــا يمثــل  ٪98مــن إجمالــي موجــودات الشــركة.
لقــد اعتبرنــا تدقيــق المعالجــة المحاســبية لعمليــة االســتحواذ هــذه ضمــن مســائل
التدقيــق الهامــة ،حيــث أن هــذا يمثــل معامــات هامــة قامــت بهــا الشــركة خــال
الفتــرة وتتطلــب ممارســة أحــكام هامــة مــن قبــل اإلدارة فيمــا يتعلــق بتوزيــع
ســعر الشــراء ( )PPAعلــى الموجــودات القابلــة للتحديــد والموجــودات المكتســبة
والمطلوبــات المتحملــة والطريقــة المســتخدمة فــي المحاســبة وانخفــاض قيمــة
االســتثمار.

كيفية تناولنا ألمور التدقيق
الرئيسية خالل التدقيق
تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها ما يلي:
• قمنا بمراجعة المستندات الخاصة بعملية االستحواذ على المشروع
المشترك؛ بما في ذلك قرارات مجلس اإلدارة ،وأداة تحويل األسهم،
وموافقة قطر للبترول.
• قمنا بفحص محاسبة حقوق الملكية التي قامت بها الشركة من خالل مراجعة
البيانات المالية المدققة للمشروع المشترك اعتبارا من تاريخ االستحواذ
وكما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019؛
• قمنا بمراجعة عملية توزيع سعر الشراء ( )PPAالذي قامت بها اإلدارة من خالل
االستعانة بالخبراء المتخصصين ضمن فريق عملنا لمراجعة االفتراضات
والمنهجيات التي استخدمتها الشركة؛
• قمنا بتقييم تقدير اإلدارة النخفاض قيمة االستثمار في المشروع المشترك كما
في  31ديسمبر 2019؛
ً
أيضا بمراجعة مدى كفاية االفصاحات ذات الصلة الواردة في االيضاحين 3
• قمنا
و  4حول البيانات المالية.

تم إدراج اإلفصاحات ذات الصلة في االيضاحين  3و .4

أمور التدقيق الهامة

إن أمــور التدقيــق الهامــة ،فــي تقديرنــا المهنــي ،هــي تلــك األمــور األكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة .وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور خــال
إجــراء أعمــال التدقيــق للبيانــات الماليــة ككل وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،كمــا وأننــا ال نقــدم رأيــا منفصــا بشــأن هــذه االمــور .وفيمــا يلــي بيــان لكيفيــة تنــاول
كل أمــر مــن هــذه األمــور خــال أعمــال التدقيــق.
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المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للشركة لعام 2019

تتكــون المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للشــركة ،ولكنهــا ال تشــمل البيانــات الماليــة وتقريــر مراقــب الحسابـــات حـــولها.
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى .يتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي للشــركة لعــام  2019متاحـ ًـا لنــا بعــد تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات
هــذا .إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى ،وال نبــدي أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا.
فيمــا يتعلــق بقيامنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى ،واألخــذ فــي االعتبــار خــال ذلــك مــا إذا كانــت
هــذه المعلومــات ال تتماشــي بصــورة ماديــة مــع البيانــات الماليــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال التدقيــق ،أو أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة حول البيانات المالية

•
•

•
•

إن إدارة الشــركة مســؤولة عــن إعــداد البيانــات الماليــة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،وهــي كذلــك مســؤولة عــن إجــراءات
الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ،ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ.

قمنــا بالتواصــل مــع مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق ،إلــى جانــب أمــور أخــرى ،بنطــاق العمــل المحــدد وتوقيــت التدقيــق ونتائــج التدقيــق الهامــة ،بمــا فــي ذلــك
أوجــه القصــور الماديــة فــي الرقابــة الداخليــة والتــي قمنــا بتحديدهــا خــال أعمــال التدقيــق.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة تكــون إدارة الشــركة مســؤولة عــن تقييــم قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي عملياتهــا وفقـ ًـا لمبــدأ االســتمرارية وكذلــك
اإلفصــاح ،عنــد الحاجــة ،عــن األمــور المتعلقــة بمبــدأ االســتمرارية واســتخدام أســاس مبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة
الشــركة أو إنهــاء عملياتهــا ،أو أنهــا ليــس لديهــا بديــل واقعــي غيــر ذلــك.

كمــا نقــدم لمجلــس اإلدارة بيانــا يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بأخالقيــات المهنــة بشــأن االســتقاللية ،وقمنــا بالتواصــل معهــم حــول أيــة عالقــات أو أمــور األخــرى
قــد يعتقــد أنهــا تؤثــر علــى اســتقالليتنا وكذلــك تقديــم اإلجــراءات الوقائيــة ذات الصلــة ،عنــد الضــرورة.

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤولية مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول بــأن البيانــات الماليــة ككل خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ،ســواء الناتجــة عــن احتيــال أو خطــأ ،وكذلــك إصــدار
تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .إن التأكيــد المعقــول هــو تأكيــد عالــي المســتوى ،ولكنــه ال يعــد ضمانـ ًـا بــأن أعمــال التدقيــق التــي تــم القيــام
بهــا وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ( )ISAsســوف تقــوم دائمــا بضبــط األخطــاء الماديــة عنــد وقوعهــا .قــد تنشــأ األخطــاء مــن االحتيــال أو الخطــأ ،وتعتبــر
ـاء علــى هــذه البيانــات
األخطــاء ماديــة ،بصــورة فرديــة أو إجماليــة ،إذا كان مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون بنـ ً
المالية.
وكجــزء مــن أعمــال التدقيــق وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ( ،)ISAsفإننــا نقــوم بممارســة تقديرنــا المهنــي ونحافــظ علــى التزامنــا المهنــي خــال جميــع
مراحــل التدقيــق .كمــا قمنــا أيضــا بمــا يلــي:
سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ ،وتصميم والقيام بإجراءات التدقيق استجابة لهذه
• تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية،
ً
ً
أساسا إلبداء رأينا .تعد مخاطر عدم تبيان األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال
المخاطر وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة توفر
أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث قــد يشــمل االحتيــال التواطــؤ أو التزويــر أو الحــذف المتعمــد أو العــرض الخاطــئ أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
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•

فهم إجراءات الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق بغرض إعداد إجراءات تدقيق مناسبة ،وليس لغرض إبـداء رأينا حـول فعاليـة أنظمة
الضبط والرقابة الداخلية للشركة.
تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واالفصاحات ذات الصلة المعدة من قبل اإلدارة.
بناء على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها ،وكذلك تحديد ما إذا
إصدار نتيجة حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبيً ،
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية .في حال اتضح لنا وجود شك
كان هناك أحداث أو ظروف مادية تلقى بالشك على قدرة الشركة على االستمرار
مادي ،فإن علينا لفت االنتباه في تقرير التدقيق إلى االفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه االفصاحات
غير كافية .وتعتمد نتيجة المراجعة على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ التقرير ،إال أنه قد تؤدي أحداث أو ظروف بعد ذلك
ً
وفقا لمبدأ االستمرارية.
التاريخ إلى عدم استمرار الشركة
تقييم العرض العام وبنية ومحتوى البيانات المالية ،بما في ذلك االفصاحات ،وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية تظهر المعامالت واألحداث
الهامة بصورة عادلة.
الحصول على أدلة تدقيق كافية بشأن المعلومات المالية للمؤسسات أو األنشطة التجارية للشركة إلبداء رأي حول البيانات المالية .إننا مسؤولون
عن التوجيه واإلشراف وتنفيذ أعمال التدقيق للشركة ،ونبقى نحن مسؤولون فقط عن رأينا حول أعمال التدقيق.

ـاء
ومــن خــال األمــور التــي تــم التواصــل حولهــا مــع مجلــس اإلدارة ،نحــدد األمــور التــي تعــد أكثــر أهميــة خــال تدقيــق البيانــات الماليــة للفتــرة الحاليــة ،وبنـ ً
علــى ذلــك فهــي أمــور التدقيــق الهامــة .ونقــوم بإيضــاح هــذه األمــور فــي تقريــر مراقــب الحســابات إال فــي حــال وجــود قانــون أو حكــم يمنــع االفصــاح
العلنــي عــن هــذا األمــر أو عندمــا نقــرر ،فــي حــاالت اســتثنائية للغايــة ،أنــه ال يجــب االفصــاح العلنــي عــن أمــر فــي تقريرنــا ألنــه مــن المحتمــل أن تفــوق
اآلثــار الســلبية لذلــك أهــداف المصلحــة العامــة مــن اإلفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفــي رأينــا أن الشــركة تحتفــظ بســجالت محاســبية منتظمــة ،وأن البيانــات الماليــة تراعــي أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة القطــري رقــم  11لســنة 2015
والنظــام األساســي للشــركة .لقــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات وااليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا ،وحســب علمنــا واعتقادنــا لــم تقــع
خــال الســنة مخالفــات ألحــكام القانــون المذكــور أعــاه أو النظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي للشــركة
أو أدائهــا المالــي.

عن إرنســت ويونـــغ
زيـــــاد نـــــادر
ســجل مراقبــي الحســابات رقــم 258
الدوحــة فــي  12فبرايــر 2020
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تقرير التأكيد المستقل
إلى السادة مساهمي شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق.
تقريــر حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة
المدرجــة فــي الســوق الرئيســية

تختلــف اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا فــي ارتبــاط تأكيــد محــدود مــن حيــث طبيعتهــا وتوقيتهــا وتكــون أقــل نطاقـ ًـا منهــا فــي حالــة ارتبــاط التأكيــد المعقــول.
وبالتالــي ،فــإن مســتوى التأكيــد الــذي يتــم الحصــول عليــه فــي ارتبــاط تأكيــد محــدود يكــون أقــل بكثيــر مــن التأكيــد الــذي قــد يمكــن الحصــول عليــه لــو تــم
تنفيــذ ارتبــاط تأكيــد معقــول .لــم نقــم بــأي إجــراءات إضافيــة ينبغــي تنفيذهــا فــي حــال كان االرتبــاط هــو ارتبــاط تأكيــد معقــول.

وفقــا للمــادة  24مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
("الهيئــة") بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام  ،2016قمنــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد محــدود حــول التقييــم الــذي قــام بــه مجلــس اإلدارة عــن مــدى التــزام الشــركة
بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق
الرئيســية كمــا فــي  31ديســمبر .2019

إن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا تتضمــن بشــكل أساســي الحصــول علــى استفســارات مــن اإلدارة لفهــم العمليــات المتبعــة لتحديــد متطلبــات
قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات ("المتطلبــات") ،واإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة
لاللتــزام بهــذه المتطلبــات ،والمنهجيــة التــي تتبعهــا اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بهــذه المتطلبــات .عنــد الضــرورة ،قمنــا بفحــص األدلــة التــي جمعتهــا
اإلدارة لتقييــم مــدى االلتــزام بالمتطلبــات.

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة

إن إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا ال تتضمــن تقييــم األوجــه النوعيــة لفاعليــة اإلجــراءات التــي طبقتهــا اإلدارة لاللتــزام بمتطلبــات النظــام،
ولذلــك فإننــا ال نقــدم أي تأكيــد حــول مــا إذا كانــت اإلجــراءات التــي طبقتهــا اإلدارة تعمــل بفاعليــة لتحقيــق أهــداف قانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات.

مقدمة

إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد تقريــر الحوكمــة الســنوي المرفــق والــذي يغطــي علــى األقــل متطلبــات المــادة  4مــن نظــام حوكمــة الشــركات
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ("النظــام") الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام
.2016
يقــدم مجلــس اإلدارة ضمــن التقريــر الســنوي "تقريــر االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة
الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية" ("تقريــر حوكمــة الشــركة").
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تشــمل مســؤوليات مجلــس إدارة الشــركة تصميــم وتنفيــذ والمحافظــة علــى الضوابــط الداخليــة الكافيــة لضمــان ســير األعمــال
بشــكل منتظــم وفعــال ،بمــا فــي ذلــك:
•
•
•
•
•
•

االلتزام بسياسات الشركة؛
حماية موجودات الشركة؛
منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛
دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛
إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ،بما في ذلك قانون هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة الشركات
والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام .2016

مسؤوليتنا

تتمثــل مســؤوليتنا فــي إصــدار نتيجــة تأكيــد محــدود حــول مــا إذا قــد لفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر حوكمــة الشــركة ال يعــرض بصــورة عادلــة ،مــن
كافــة النواحــي الماديــة ،التــزام الشــركة بنظــام حوكمــة الشــركات اســتنادا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا.
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ً
وفقــا للمعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد رقــم ( 3000المعــدل) "ارتباطــات التأكيــد غيــر المتعلقــة بتدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة
لقــد قمنــا بأعمالنــا
التاريخيــة" الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي ( .)IAASBيتطلــب هــذا المعيــار أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا بهــدف الحصــول علــى
تأكيــد محــدود حــول مــا إذا قــد لفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن بيــان التــزام مجلــس اإلدارة بقانــون هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات
الصلــة بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية ،ككل ،لــم يتــم إعــداده مــن كافــة النواحــي الماديــة وفقـ ًـا
لنظامحوكمةالشركات.

القيود الضمنية

تخضــع المعلومــات غيــر الماليــة لقيــود ضمنيــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار خصائــص الموضــوع واألســاليب المســتخدمة لتحديــد
هــذه المعلومــات.
تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــركات لتطبيــق الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى الموظفيــن الذيــن يقومــون بتطبيــق هــذه اإلجــراءات
وتفســيرهم لهــدف كل إجــراء وتقييمهــم لكيفيــة تنفيــذ إجــراء االلتــزام بشــكل فعــال ،وفــي بعــض الحــاالت قــد ال يتضمــن تقييــم اإلجــراءات االحتفــاظ
ً
أيضــا إلــى أن تصميــم إجــراءات االلتــزام قــد تتبــع أفضــل الممارســات التــي تختلــف مــن مؤسســة ألخــرى ومــن
بمســتندات تدقيــق كافيــة .تجــدر اإلشــارة
بلــد آلخــر ،وبالتالــي فهــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن المقارنــة بهــا.

استقالليتنا ومراقبة الجودة

فــي ســياق قيامنــا بأعمــال االرتبــاط ،التزمنــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن
مجلــس معاييــر األخالقيــات الدوليــة للمحاســبين المهنييــن (" ،)"IESBA Codeوالتــي تأسســت علــى مبــادئ النزاهــة ،والموضوعيــة ،والكفــاءة المهنيــة،
ً
وفقــا
والعنايــة الواجبــة ،والســرية ،والســلوك المهنــي ،والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فــي دولــة قطــر .ولقــد وفينــا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى
لهــذه المتطلبــات وقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن.
تقــوم شــركتنا بتطبيــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم ( ،)1وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة يشــمل السياســات واإلجــراءات
الموثقــة الخاصــة بااللتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا.
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المعلومات األخرى

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى التقريــر الســنوي ولكنهــا ال تتضمــن تقريــر حوكمــة الشــركة ،والــذي
حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات هــذا ،وتقريرنــا حولــه.

إلى السادة مساهمي شركة قطر لصناعة األلومنيوم ش.م.ع.ق.

إن نتيجتنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى ،وال نبــدي ،ولــن نبــدي ،أي شــكل مــن أشــكال التأكيــد حولهــا .لقــد تــم تعييننــا مــن قبــل
الشــركة لتقديــم تقريــر تأكيــد معقــول منفصــل حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن إطــار الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،والــذي تــم تضمينــه فــي
المعلومــات األخــرى.

تقريــر حــول وصــف عمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر
الماليــة

فيمــا يتعلــق بارتباطنــا بشــأن تقريــر مجلــس اإلدارة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،األخــذ
فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تتعــارض جوهر ًيــا مــع تقريــر مجلــس اإلدارة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال االرتبــاط ،أو أنهــا
تبــدو كأخطــاء ماديــة.
فــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي ،بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،فــي المعلومــات األخــرى التــي تــم تزويدنــا بهــا قبــل تاريــخ تقريرنــا
هــذا ،فإننــا نبــدي نتيجــة بوجــود خطــأ مــادي فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،كمــا يتحتــم علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه
فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
عنــد قراءتنــا للتقريــر الســنوي بالكامــل وفــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي حولــه ،فــإن علينــا حينهــا التواصــل مــع األشــخاص المكلفيــن بالحوكمــة
حــول هــذا األمــر.

النتيجة

ً
ـتنادا إلــى إجــراءات التأكيــد المحــدود التــي قمنــا بهــا ،لــم يلفــت انتباهنــا مــا يجعلنــا نعتقــد بــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول االلتــزام بقانــون هيئــة قطــر
اسـ
لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات ال يعــرض بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،التــزام الشــركة
بالقانــون أعــاه والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات.

عن إرنســت ويونـــغ
زيـــــاد نـــــادر
ســجل مراقبــي الحســابات رقــم 258
التاريــخ 12 :فبرايــر 2020
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تقرير التأكيد المستقل

مقدمة

وفقــا للمــادة  24مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
("الهيئــة") بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام  ،2016قمنــا بتنفيــذ ارتبــاط تأكيــد معقــول حــول الوصــف الــذي أجــراه مجلــس اإلدارة لعمليــات وضوابــط الرقابــة
الداخليــة وتقييــم مــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة لشــركة قطــر لصناعــة األلومنيــوم
ش.م.ع.ق"( .الشــركة") كمــا فــي  31ديســمبر .2019

مسؤوليات مجلس اإلدارة واألشخاص المكلفين بالحوكمة

إن مجلــس إدارة الشــركة مســؤول عــن إعــداد "تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة" المرفــق والــذي يغطــي علــى
األقــل متطلبــات المــادة  4مــن نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن مجلــس إدارة هيئة قطر لألســواق
الماليــة بموجــب القــرار رقــم ( )5لعــام "( 2016النظــام").
يعرض مجلس اإلدارة تقريره حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية ،والذي يتضمن ما يلي:
•
•
•
•
•

تقييم مجلس اإلدارة لمدى مالءمة تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية؛
وصف العملية والضوابط الداخلية على التقارير المالية فيما يتعلق بعمليات الضوابط على مستوى المؤسسة ،والضوابط العامة لتكنولوجيا
المعلومــات ،وضوابــط مراقبــة العمليــات التجاريــة.
أهداف الرقابة ،وتحديد المخاطر التي تهدد تحقق أهداف الرقابة؛
تصميم وتنفيذ الضوابط التي تعمل بشكل فعال بهدف تحقيق األهداف المعلنة للرقابة؛ و
تحديد ثغرات الرقابة ونقاط الضعف ،وكيفية عالجها ،واإلجراءات الموضوعة لمنع أو تخطى تلك الثغرات.

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن وضــع الضوابــط الماليــة الداخليــة والحفــاظ عليهــا اســتنادا إلــى المعاييــر المقــررة فــي إطــار العمــل الصــادر عــن لجنــة
المؤسســات الراعيــة للجنــة تريــدواي ("إطــار عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة").
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تشــمل هــذه المســؤوليات تصميــم وتنفيــذ وتشــغيل والمحافظــة علــى الضوابــط الماليــة الداخليــة الكافيــة التــي ،فــي حــال عملهــا بفعاليــة ،ســوف تضمن
ســير األعمــال بشــكل منتظــم وفعــال ،بمــا فــي ذلــك:
•
•
•
•
•
•

االلتزام بسياسات الشركة؛
حماية موجودات الشركة؛
منع واكتشاف حوادث االحتيال والخطأ؛
دقة واكتمال السجالت المحاسبية؛
إعداد المعلومات المالية الموثوقة في الوقت المناسب؛ و
االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ،بما في ذلك القانون الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والتشريعات ذات الصلة ونظام حوكمة
الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من قبل مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية بموجب القرار رقم ()5
لعــام .2016

مسؤولياتنا

تتمثــل مســؤولياتنا فــي إبــداء رأي تأكيــد معقــول حــول مــدى مالءمــة عــرض "وصــف مجلــس اإلدارة ومــدى مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل
ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للعمليــات األساســية للشــركة" المعــروض فــي القســم  4مــن تقريــر الحوكمــة لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات
الصلــة الــواردة فــي هــذا الوصــف ،وذلــك اســتنادا إلــى إجــراءات التأكيــد التــي قمنــا بهــا.
ً
وفقــا للمعيــار الدولــي الرتباطــات التأكيــد رقــم ( 3000المعــدل) "ارتباطــات التأكيــد غيــر المتعلقــة بتدقيــق أو مراجعــة المعلومــات الماليــة
لقــد قمنــا بأعمالنــا
التاريخيــة" الصــادر عــن مجلــس معاييــر التدقيــق والتأكيــد الدولــي ( .)IAASBيتطلــب هــذا المعيــار أن نقــوم بتخطيــط وتنفيــذ إجراءاتنــا للحصــول علــى تأكيــد
معقــول حــول مــا إذا كان وصــف مجلــس اإلدارة للعمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد تــم عرضــه بصــورة عادلــة وأن ضوابــط
الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بصــورة فعالــة ،مــن كافــة النواحــي الماديــة ،لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات
الصلــة الــواردة فــي هــذا الوصــف.
إن ارتبــاط التأكيــد الــذي يهــدف إلــى إصــدار رأي تأكيــد معقــول حــول وصــف العمليــات والضوابــط الداخليــة وتصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل الضوابــط
الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للمؤسســة يتطلــب القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة حــول نزاهــة عــرض وصــف العمليــات والضوابــط الداخليــة ومــدى
مالءمــة تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل تلــك الضوابــط .تضمنــت إجراءاتنــا المتعلقــة بالضوابــط الداخليــة للتقاريــر الماليــة ،فيمــا يتعلــق بجميــع العمليــات
الهامــة ،مــا يلــي:
• الحصول على فهم للضوابط الداخلية على التقارير المالية لجميع العمليات الهامة؛
• تقييم مدى خطورة وجود نقاط الضعف المادية؛ و
بناء على المخاطر المقدرة.
• فحص وتقييم تصميم ضوابط الرقابة الداخلية وتنفيذها وفعالية تشغيلها ً
تعتبــر العمليــة هامــة إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر أي أخطــاء ناتجــة عــن االحتيــال والخطــأ فــي تدفــق المعامــات أو مبلــغ البيــان المالــي بشــكل معقــول
علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة .لغــرض أعمــال هــذا االرتبــاط ،العمليــات التــي تــم تحديدهــا كعمليــات هامــة هــي :الضوابــط علــى مســتوى
المؤسســة ،والضوابــط العامــة لتكنولوجيــا المعلومــات ،وضوابــط مراقبــة العمليــات التجاريــة.
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خالل قيامنا بأعمال االرتباط ،حصلنا على فهم للمكونات التالية لنظام الرقابة الداخلية:
 .1بيئة الرقابة
• النزاهة والقيم األخالقية
• االلتزام بالكفاءة
• مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق
• فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل
• الهيكل التنظيمي
• تحديد الصالحيات والمسؤوليات
 .2تقييم المخاطر
• األهداف على مستوى الشركة
• األهداف على مستوى العمليات
• تحديد وتحليل المخاطر
• إدارة التغيير
 .3أنشطة الرقابة
• السياسات واإلجراءات
• األمن (التطبيقات والشبكات)
• إدارة تغيير التطبيق
• استمرارية األعمال  /النسخ االحتياطي
• االستعانة بمصادر خارجية
 .4المعلومات واالتصاالت
• جودة المعلومات
• فعالية االتصال
 .5المراقبة
• المراقبة المستمرة
• التقييمات المنفصلة
• اإلبالغ عن أوجه القصور
تســتند اإلجــراءات المختــارة إلــى حكمنــا الشــخصي ،بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي مــدى مالءمــة التصميــم والتنفيــذ وفعالية التشــغيل
ً
أيضــا تقييــم مخاطــر أن يكــون وصــف مجلــس اإلدارة للعمليــات وضوابــط الرقابــة الداخليــة غيــر معــروض
ســواء نتيجــة الحتيــال أو خطــأ .تضمنــت إجراءاتنــا
بصــورة عادلــة أو أن الضوابــط لــم يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتشــغيلها بصــورة فعالــة لتحقيــق أهــداف الرقابــة ذات الصلــة الــواردة فــي القســم  4مــن
تقريــر الحوكمــة الســنوي.

138
٤٩

يتضمــن ارتبــاط التأكيــد مــن هــذا النــوع أيضـ ًـا تقديــر لتقييــم مجلــس اإلدارة لمــدى مالءمــة أهــداف الرقابــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة ،ويشــمل
كذلــك تنفيــذ أي إجــراءات أخــرى تعتبــر ضروريــة فــي مثــل هــذه الظــروف.
باعتقادنا أن األدلة التي حصلنا عليها كافية وتوفر أساسا مالئما يمكّننا من إبداء نتيجتنا بشأن نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية.

تعريف الضوابط الداخلية على التقارير المالية

إن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للمؤسســة هــي عمليــة مصممــة لتوفيــر تأكيــد معقــول حــول مــدى موثوقيــة التقاريــر الماليــة وإعــداد البيانــات
ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة .إن الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ألي مؤسســة تشــمل السياســات واإلجــراءات
الماليــة ألغــراض خارجيــة
التي:
 )1تتعلق بحفظ السجالت التي تعكس بدقة ونزاهة ،وبتفاصيل معقولة ،المعامالت وأعمال التصرف في موجودات المؤسسة؛
 )2توفر تأكيد معقول بأن المعامالت يتم تسجيلها حسب الضرورة لضمان إعداد بيانات مالية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومً ا،
وأن فواتيــر ونفقــات المؤسســة ال تتــم إال بترخيــص مــن إدارة المؤسســة؛ و
 )3توفر تأكيد معقول حول المنع أو االكتشاف الفوري لحاالت االختالس أو االستخدام أو التصرف غير المصرح به في موجودات المؤسسة بما
قــد يؤثــر بشــكل مــادي علــى البيانــات الماليــة ويتوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر علــى قــرارات مســتخدمي البيانــات الماليــة.

القيود الضمنية

تخضــع معلومــات األداء غيــر المالــي لقيــود ضمنيــة أكثــر مــن المعلومــات الماليــة ،مــع األخــذ فــي االعتبــار خصائــص الموضــوع واألســاليب المســتخدمة
لتحديــد هــذه المعلومــات.
ونظـ ً
ـرا للقيــود الضمنيــة للضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،بمــا فــي ذلــك احتماليــة التواطــؤ أو تجــاوز الرقابــة مــن قبــل اإلدارة ،قــد تحــدث أخطــاء
ماديــة نتيجــة الحتيــال أو خطــأ دون اكتشــافها .ولذلــك فــإن الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة قــد ال تمنــع أو تكشــف جميــع األخطــاء أو اإلغفــاالت
ً
مطلقــا باســتيفاء أهــداف الرقابــة.
فــي معالجــة المعامــات أو إعــداد التقاريــر بشــأنها ،وبالتالــي ال يمكــن أن توفــر تأكيــدً ا
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن التوقعــات بشــأن أي تقييــم للضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة للفتــرات المســتقبلية تكــون معرضــة لمخاطــر أن تصبــح
تلــك الضوابــط غيــر مناســبة فــي حــال تغيــرت الظــروف أو لــم يتــم االســتمرار علــى نفــس درجــة االلتــزام بالسياســات واإلجــراءات.

استقالليتنا ومراقبة الجودة

فــي ســياق قيامنــا بأعمــال االرتبــاط ،التزمنــا باالســتقاللية والمتطلبــات األخالقيــة األخــرى وفقـ ًـا لقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن
مجلــس معاييــر األخالقيــات الدوليــة للمحاســبين المهنييــن (" ،)"IESBA Codeوالتــي تأسســت علــى مبــادئ النزاهــة ،والموضوعيــة ،والكفــاءة المهنيــة،
ً
وفقــا
والعنايــة الواجبــة ،والســرية ،والســلوك المهنــي ،والمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة فــي دولــة قطــر .ولقــد وفينــا مســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى
لهــذه المتطلبــات وقانــون أخالقيــات المحاســبين المهنييــن.
تقــوم شــركتنا بتطبيــق المعيــار الدولــي لمراقبــة الجــودة رقــم ( ،)1وبالتالــي فــإن لدينــا نظــام شــامل لمراقبــة الجــودة يشــمل السياســات واإلجــراءات
الموثقــة الخاصــة بااللتــزام بالمتطلبــات األخالقيــة والمعاييــر المهنيــة والمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة المعمــول بهــا.

المعلومات األخرى

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن المعلومــات األخــرى .تشــتمل المعلومــات األخــرى علــى تقريــر الحوكمــة الســنوي (ولكنهــا ال تتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة
حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،والــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات هــذا ،وتقريرنــا حولــه.
إن نتيجتنــا حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن إطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ال يتضمــن المعلومــات األخــرى ،وال ولــن نبــدي أي شــكل
مــن أشــكال التأكيــد حولهــا .لقــد تــم تعييننــا مــن قبــل الشــركة لتقديــم تقريــر تأكيــد محــدود منفصــل حــول تقريــر مجلــس اإلدارة بشــأن االلتــزام بالقانــون
الصــادر عــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة والتشــريعات ذات الصلــة ،بمــا فــي ذلــك نظــام حوكمــة الشــركات ،والــذي تــم تضمينــه فــي المعلومــات األخــرى.
فيمــا يتعلــق بارتباطنــا بشــأن تقريــر مجلــس اإلدارة حــول إطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع علــى
المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه ،وعنــد القيــام بذلــك ،األخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات تتعــارض جوهر ًيــا مــع تقريــر مجلــس اإلدارة
حــول إطــار ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا خــال أعمــال االرتبــاط ،أو أنهــا تبــدو كأخطــاء ماديــة.
فــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي ،بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا ،فــي المعلومــات األخــرى التــي تــم تزويدنــا بهــا قبــل تاريــخ تقريرنــا
هــذا ،فإننــا نبــدي نتيجــة بوجــود خطــأ مــادي فــي هــذه المعلومــات األخــرى ،كمــا يتحتــم علينــا إدراج تلــك الوقائــع فــي تقريرنــا .ليــس لدينــا مــا يســتوجب إدراجــه
فــي تقريرنــا فيمــا يتعلــق بهــذا الشــأن.
عنــد قراءتنــا تقريــر الحوكمــة الســنوي بالكامــل ،وفــي حــال توصلنــا إلــى وجــود خطــأ مــادي حولــه ،فــإن علينــا حينهــا التواصــل مــع األشــخاص المكلفيــن
بالحوكمــة حــول هــذا األمــر.

عــاوة علــى ذلــك ،فــإن أنشــطة الضوابــط التــي تــم تصميمهــا وتنفيذهــا وتفعيلهــا خــال الفتــرة المشــمولة بتقريرنــا التأكيــدي لــن تعالــج بأثــر رجعــي أي
نقــاط ضعــف أو أوجــه قصــور فــي الضوابــط الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة كانــت موجــودة قبــل تاريــخ تفعيــل هــذه الضوابــط.
تعتمــد العديــد مــن اإلجــراءات التــي تتبعهــا الشــركات لتطبيــق الحوكمــة والمتطلبــات القانونيــة علــى الموظفيــن الذيــن يقومــون بتطبيــق هــذه اإلجــراءات
وتفســيرهم لهــدف كل إجــراء وتقييمهــم لكيفيــة تنفيــذ إجــراء االلتــزام بشــكل فعــال ،وفــي بعــض الحــاالت قــد ال يتضمــن تقييــم اإلجــراءات االحتفــاظ
ً
أيضــا إلــى أن تصميــم إجــراءات االلتــزام قــد تتبــع أفضــل الممارســات التــي تختلــف مــن مؤسســة ألخــرى ومــن
بمســتندات تدقيــق كافيــة .تجــدر اإلشــارة
بلــد آلخــر ،وبالتالــي فهــي ال تشــكل مجموعــة واضحــة مــن المعاييــر التــي يمكــن المقارنــة بهــا.
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النتائج

بناء على نتائج إجراءات التأكيد المعقول التي قمنا بها ،في رأينا أن:
ً
أ) تقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية يعرض بصورة عادلة نظام الشركة المصمم كما في  31ديسمبر 2019؛ و
ب) الضوابط المتعلقة بأهداف الرقابة ،الموضحة في القسم  ،4قد تم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بفعالية كافية كما في  31ديسمبر ،2019
مــن كافــة النواحــي الماديــة ،وفقـ ًـا إلطــار عمــل لجنــة المؤسســات الراعيــة للجنــة تريــدواي (.)COSO

تأكيد على أمر

بدون التحفظ حول نتائجنا أعاله ،نلفت االنتباه إلى ما يلي فيما يتعلق بتقرير مجلس اإلدارة حول ضوابط الرقابة الداخلية على التقارير المالية:
كمــا هــو موضــح فــي "تقريــر مجلــس اإلدارة حــول ضوابــط الرقابــة الداخليــة علــى التقاريــر الماليــة" ،فــإن وصــف مجلــس اإلدارة للعمليــات والضوابــط
الداخليــة والضوابــط المتعلقــة بأهــداف الرقابــة ال يشــمل العمليــات والضوابــط الداخليــة المتعلقــة بالمعلومــات الماليــة للمشــروع المشــترك الخــاص
بالشــركة ،والــذي يشــكّل نصيبهــا فــي أرباحــه رصيـ ً
ـدا ماديـ ًـا فــي بيــان الدخــل للشــركة للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019

عن إرنســت ويونـــغ
زيـــــاد نـــــادر
ســجل مراقبــي الحســابات رقــم 258
التاريــخ 12 :فبرايــر 2020
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البيانات المالية
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بيــان المركز المالي
كمــا فــي  31ديســمبر 2019

2019
ألف ريال قطري

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
استثمار في مشروع مشترك

5.646.962

إجمالي الموجودات غير المتداولة

5.646.962

الموجودات المتداولة
ذمم مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك

1.833
103.300

إجمالي الموجودات المتداولة

105.133
5.752.095

إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

بيان الربح أو الخســارة

للفتــرة مــن  3ديســمبر  2018حتــى  31ديســمبر 2019
2019
ألف ريال قطري

حصة في أرباح مشروع مشترك
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات تمويل
إيرادات أخرى
الربح للفترة

رأس المال

5.580.120

أرباح مدورة

138.433

إجمالي حقوق الملكية

80.023

العائد على السهم
العائد األساسي والمخفف للسهم (بالريال القطري)

حقوق الملكية

85.929
)(10.178
3.817
455

0.0143

5.718.553

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة أخرى

29.174
4.368

مستحق لطرف ذي عالقة

33,542

إجمالي المطلوبات

5.752.095

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
تمت الموافقة على إصدار هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  12فبراير  2020ووقعها بالنيابة عنه:

عبدالرحمن أحمد الشيبي

رئيس مجلس اإلدارة
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أحمد سعيد العمودي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بيــان التغيــرات في حقوق

بيان الدخل الشــامل

للفتــرة مــن  3ديســمبر  2018حتــى  31ديســمبر 2019

للفتــرة مــن  3ديســمبر  2018حتــى  31ديســمبر 2019

رأس
المال

أرباح
مدورة

اإلجمالي

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

ألف ريال قطري

5.580.120

-

5.580.120

الربح للفترة

-

80.023

80.023

-

10.372

10.372

90.395

90.395
)(111.602

2019
ألف ريال قطري
ربح الفترة

80.023

إيرادات شاملة أخرى
بنود يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة:
حصة في اإليرادات الشاملة األخرى لمشروع مشترك

10.372

إيرادات شاملة أخرى للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

90.395

إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

توزيعات أرباح

-

()111.602

تخصيص حصة قطـر للبترول في أرباح قطلوم للفتـرة من  1يوليو
 2018حتى  2ديسمبر 2018

-

117.041

117.041

44.600

44.600

-

()2.001

)(2.001

5.580.120

138.433

5.718.553

مساهمة رأس المال

حصة في تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  16على
مشروع مشترك
مساهمة في صندوق التنمية االجتماعي والرياضي
في  31ديسمبر 2019
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بيــان التدفقات النقدية

للفتــرة مــن  3ديســمبر  2018حتــى  31ديســمبر 2019
األنشطة التشغيلية
الربح للفترة

2019
ألف ريال قطري
80.023

التعديالت للبنود التالية:
حصة في أرباح مشروع مشترك
إيرادات تمويل

)(85.929
)(3.817

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
التغيرات في رأس المال العامل:
مستحق لطرف ذي عالقة
ذمم دائنة أخرى

)(9.723
4.368
2.878

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
استثمار في مشروع مشترك
توزيعات أرباح مستلمة من مشروع مشترك

)(2.477
)(2.734.259
191.100

الحركة في حسابات عند الطلب ألرصدة بنكية مقيدة لتوزيعات أرباح غير مطالب بها

)(24.295

ودائع ثابتة تستحق بعد  90يوم

)(73.600
1.984

إيرادات تمويل
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)(2.639.070

األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار أسهم
توزيعات أرباح مدفوعة

2.734.259
)(87.307

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

2.646.952
5.405

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

-

النقد وما في حكمه في تاريخ التأسيس

5.405

النقد وما في حكمه في  13ديسمبر
ان االيضاحــات حــول البيانــات الماليــة تشــكل جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن هذه البيانات الماليــة ،و يمكن االطالع عليها من
خــال الموقع االليكتروني للشــركةwww.qamco.com.qa :
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تقرير حوكمة
الشركة 2019

125

124
٦٣

تقرير حوكمة الشركة 2019
 -1تمهيد

شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم وهــى شــركة مســاهمة عامــة قطريــة مدرجــة ببورصــة قطــر )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بكلمــة “الشــركة” أو “قامكــو”( تــم
ً
وفقــا ألحــكام نظامهــا األساســي وأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم  11لســنة .2015
تأسيســها
قطــر للبتــرول مؤســس شــركة قامكــو ،مالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيســي فــي رأســمال الشــركة بنســبة  ،%51توفــر كافــة الخدمــات الماليــة
واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة فيمــا بينهمــا ،ممــا يترتــب عليــه مــن تطبيــق الشــركة لبعــض القواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي
قطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات .وفــي إطــار حــرص مجلــس إدارة الشــركة علــى االلتــزام بمبــادئ الحوكمــة وتطبيــق أفضــل الممارســات المتعــارف عليهــا،
قامــت إدارة الشــركة بإعــداد السياســات واالجــراءات التشــغيلية والماليــة لهــا بمــا يتفــق مــع معاييــر ومبــادئ الحوكمــة.

 -2نطاق تطبيق الحوكمة وااللتزام بمبادئها

مــن منطلــق إيمــان مجلــس إدارة شــركة قامكــو بأهميــة وضــرورة ترســيخ مبــادئ اإلدارة الرشــيدة بمــا يكفــل ويعــزز القيمــة المضافــة لمســاهمي الشــركة،
يلتــزم مجلــس اإلدارة بتطبيــق مبــادئ الحوكمــة الــواردة فــي نظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصــادر عــن
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بموجــب القــرار رقــم ( )5لســنة  2016وبمــا يتماشــى مــع أحــكام تأسيســها ،أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار تحقيــق العدالــة والمســاواة
بيــن أصحــاب المصالــح وعــدم التمييــز بينهــم ،وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح وإتاحــة المعلومــات ألصحــاب المصالــح فــي الوقــت المناســب وبالكيفيــة التــي
تمكنهــم مــن اتخــاذ قراراتهــم والقيــام بأعمالهــم بشــكل صحيــح ،وإعــاء قيــم المســؤولية االجتماعيــة للشــركة ،وتقديــم المصلحــة العامــة للشــركة وأصحــاب
المصالــح علــى المصلحــة الخاصــة ،وأداء الواجبــات والمهــام والوظائــف بحســن نيــة ونزاهــة وشــرف وإخــاص وتحمــل المســؤولية الناشــئة عنهــا أمــام
أصحــاب المصالــح والمجتمــع.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار حداثــة تأســيس الشــركة وإشــهارها بتاريــخ  ،2018/12/3واإلدراج فــي بورصــة قطــر بتاريــخ  ،2018/12/16فقــد تــم وضــع واعتمــاد
اختصاصــات مجلــس االدارة ولجانــه التابعــة مــن قبــل الشــركة كنهــج تنازلــي فــي تطبيــق سياســات واجــراءات الحوكمــة فــي الشــركة عــام  ،2019فيمــا تــم
إعــداد مقتــرح اطــار حوكمــة بشــكل كامــل ومســتقل للشــركة يتضمــن كافــة السياســات واإلجــراءات المنصــوص عليهــا بنظــام حوكمــة الشــركات والكيانــات
القانونيــة المدرجــة فــي الســوق الرئيســية الصادرعــن هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،ومــن المقــرر العــرض علــى مجلــس إدارة الشــركة لإلعتمــاد.
اال أنــه يجــدر االشــارة الــى أن كافــة الممارســات الفعليــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة تتفــق مــع مبــاديء ومعاييــر الحوكمــة المنصــوص
عليهــا بالنظــام المشــار اليــه.
مــن ناحيــة أخــرى ،قامــت الشــركة عنــد إعــداد النظــام األساســي لهــا باألخــذ فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة وبمــا يضمــن توفيــق
ً
ـتنديا بمــا يتفــق مــع هــذا الغــرض.
أوضاعهــا مسـ
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قامــت قطــر للبتــرول وهــى مؤسســة عامــة قطريــة تأسســت بموجــب مرســوم بقانــون رقــم ( )10لســنة  1974بتأســيس شــركة قامكــو كشــركة أم لشــركة
قطــر لأللومنيــوم المحــدودة “قطلــوم” التــي تأسســت فــي عــام  2007والتــي ُتعــد واحــدة مــن أكبــر المنتجيــن اإلقليمييــن لأللومنيــوم الخــام .ويتســنى
لقطلــوم بفضــل موقعهــا فــي قطــر االســتفادة والوصــول إلــى أحــد أكبــر مصــادر الطاقــة وأكثرهــا تنافســية مــن حيــث األســعار فــي العالــم ،ممــا يُمكِّنهــا
مــن المحافظــة علــى مركزهــا ضمــن الشــركات األقــل تكلفــة .ثــم قامــت قطــر للبتــرول بطــرح وادراج شــركة قامكــو وذلــك لضمــان مشــاركة المواطنيــن
القطرييــن فــي عوائــد تلــك األنشــطة وتحقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة لهــم.
ومــن منطلــق خصوصيــة نشــاط شــركة قامكــو ،فــإن مجلــس إدارة الشــركة (علــى غيــر مــا جــاء ببعــض االشــتراطات الــواردة بالمــادة رقــم ( )5مــن نظــام
الحوكمــة) يتشــكل وفقـ ًـا لنظامهــا األساســي مــن عــدد ال يقــل عــن ســتة أعضــاء ،يتــم تعيينهــم جميعـ ًـا مــن قبــل المســاهم الخــاص “قطــر للبتــرول” بحكــم
أن قطــر للبتــرول هــى مؤســس الشــركة ومالــك الســهم الممتــاز والمســاهم الرئيســي فــي رأســمال الشــركة بنســبة  .%51إضافــة الــى ذلــك ،فــإن تكامــل
البنيــة التحتيــة وتوافرهــا بمدينــة مســيعيد يســهم فــي كفــاءة االنتــاج والتقليــل مــن التكاليــف اللوجيســتية والهــدر فــي سلســلة االنتــاج الــى أدنــى حــد
ممكــن .مــن ناحيــة أخــرى فــان قطــر للبتــرول تقــدم كافــة الخدمــات الماليــة واإلداريــة للشــركة بموجــب اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة.
باســتثناء األمــور التــي يقــرر أحــكام النظــام األساســي للشــركة أن يتــم البــت فيهــا مــن قِ َبــل المســاهمين ،يتمتــع مجلــس إدارة الشــركة بأوســع الصالحيــات
الضروريــة لتحقيــق أغــراض الشــركة ،ويحــق لمجلــس اإلدارة أن يفــوض أي مــن صالحياتــه إلــى أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أكثــر.
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يتــم تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ( )3ســنوات قابلــة للتجديــد أو لفتــرات أقــل (ال تقــل عــن ســنة ( )1واحــدة) .وبموجــب القــرار رقــم ( )14لعــام
 2018لقطــر للبتــرول الصــادر بتاريــخ  ،2018/6/12تــم تشــكيل مجلــس اإلدارة التأسيســي األول لشــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم طبقـ ًـا للمــادة رقــم ()22
مــن النظــام األساســي للشــركة (علــى غيــر مــا جــاء ببعــض المتطلبــات الــواردة بالمــادة رقــم ( )6مــن نظــام الحوكمــة) ،حيــث تــم تعييــن  6أعضــاء مــن قبــل
قطــر للبتــرول ،ثــم تــم اســتبدال أحــد االعضــاء وفقـ ًـا لقــرار العضــو المنتــدب لقطــر للبتــرول رقــم ( )15الصــادر بتاريــخ  .2019/11/5وطبقـ ًـا لتعريــف العضــو
َ
نظــرا
المســتقل الــوارد بنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة ،ال يتضمــن تشــكيل مجلــس إدارة الشــركة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن أعضــاء مســتقلين
لكونهــم ممثليــن لشــخص اعتبــاري يملــك أكثــر مــن  %5مــن رأســمال الشــركة.
ووفقـ ًـا لتشــكيل المجلــس والمهــام والمســؤوليات المنــوط بهــا وفقـ ُـا لميثــاق المجلــس ودليــل الصالحيــات والنظــام األساســي للشــركة ،ال يتحكــم عضــو
أو أكثــر فــي إصــدار القــرارات حيــث تصــدر القــرارات باالغلبيــة البســيطة العضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن والذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي االجتمــاع،
ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد.
وتحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة
والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا .مــن ناحيــة أخــرى ،تحــرص قطــر للبتــرول علــى عقــد
برامــج تدريبيــة وتوعويــة لممثليهــا فــي الشــركات التابعــة لضمــان تحقيــق أعلــى مســتويات األداء لمجالــس اإلدارة واتبــاع أفضــل ممارســات الحوكمــة.
يتم اإلفصاح في حينه عن قرار قطر للبترول بشأن تشكيل مجلس اإلدارة أو أي تغيير به (مرفق السير الذاتية ألعضاء مجلس إدارة الشركة).
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يُعــد مجلــس إدارة الشــركة أحــد أهــم ركائــز الحوكمــة وتطبيقهــا علــى مســتوى الشــركة ،والمســؤول أمــام مســاهمي الشــركة عــن بــذل العنايــة الالزمــة فــي
إدارة الشــركة بطريقــة فعالــة وإرســاء مبــادئ اإلدارة الرشــيدة علــى كافــة المســتويات ،بمــا يحقــق مصلحــة الشــركة ومســاهميها وأصحــاب المصالــح ومــن
ثــم النفــع العــام .ومــن منطلــق ذلــك ،فقــد أعــد مجلــس إدارة الشــركة ميثاقــا لمجلســه وفقـ ًـا ألفضــل ممارســات الحوكمــة المتعــارف عليهــا .يحــدد الميثــاق
بالتفصيــل مهــام المجلــس ومســؤولياته وواجبــات أعضــاؤه التــي يجــب أن يتقيــدوا بهــا تقيــدا تامـ ًـا .ويُأخــذ بعيــن االعتبــار مراجعــة الميثــاق فــي حــال أيــة
تعديــات مــن قِ َبــل الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة .مــن ناحيــة أخــرى ،يعمــل مجلــس االدارة ضمــن إطــار الحوكمــة علــى اعــداد التوصيــف الوظيفــي العضــاء
مجلــس االدارة كل علــى حــدة وعلــى حســب تصنيفــه وكذلــك الــدور المنــوط بــه فــي أي مــن لجــان المجلــس .أيضـ ًـا إعــداد التوصيــف التوظيفــي الميــن
ســر مجلــس االدارة.
وطبقـ ًـا لميثــاق المجلــس  -متوافــر علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة  -يضطلــع المجلــس بمهــام منهــا التوجيــه اإلســتراتيجي للشــركة فــي إطــار رؤيتهــا
ورســالتها مــن خــال اعتمــاد التوجيهــات اإلســتراتيجية واألهــداف الرئيســية للشــركة وخطــط العمــل واإلشــراف علــى تنفيذهــا ،ووضــع أنظمــة وضوابــط
الرقابــة الداخليــة وإدارة المخاطــر واإلشــراف عليهــا ،ضمــان وجــود إدارة تنفيذيــة فاعلــة وضمــان تعاقبهــا تعمــل علــى أداء نشــاط الشــركة ونموهــا بطريقــة
مربحــة ومســتدامة.

 6-٣اجتماعات مجلس اإلدارة

ً
ً
مناســبا .يعقــد
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة ،ينعقــد مجلــس اإلدارة لتســيير أعمــال الشــركة ويقــوم بتنظيــم اجتماعاتــه بــأي شــكل آخــر كمــا يــراه
ً
المجلــس ســتة ( )6اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة للشــركة ،وال يجــوز أن تنقضــي ثالثــة ( )3أشــهر دون عقــد اجتمــاع للمجلــس .أيضــا نصــاب
اجتمــاع مجلــس اإلدارة ال يكــون صحيحـ ًـا اال بحضــور أغلبيــة األعضــاء علــى أن يكــون مــن بينهــم الرئيــس أو نائــب الرئيــس .ووفقـ ًـا ألحــكام المــادة رقــم ()1-31
مــن النظــام األساســي المحــدث للشــركة ،فقــد تــم إســتيفاء عــدد مــرات إنعقــاد مجلــس اإلدارة خــال عــام .2019
ـاء علــى طلــب رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائــب الرئيــس
يُدعــى المجلــس  -وفقـ ًـا لميثــاق المجلــس وكذلــك النظــام األساســي للشــركة  -إلــى االجتمــاع بنـ ً
فــي غيــاب الرئيــس أو مــن أي عضويــن فــي المجلــس أو مــن أي عضــو مجلــس إدارة مخــول مــن قِ َبــل رئيــس مجلــس اإلدارة .و ُتقــدم الدعــوات وجــدول
األعمــال إلــى األعضــاء قبــل أســبوع علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع .وفــي حــال توجيــه الدعــوة خــال فتــرة تقــل عــن ( )7أيــام ،يعتبــر اجتمــاع مجلــس
االدارة أنــه قــد تــم عقــده بشــكل صحيــح فــي حــال عــدم االعتــراض مــن قبــل أي مــن األعضــاء ووافــق علــى الحضــور.

ووفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يحــق للمجلــس تفويــض بعــض مــن صالحياتــه إلــى لجــان المجلــس ولجــان خاصــة فــي الشــركة .ويتــم تشــكيل تلــك
اللجــان الخاصــة بهــدف إجــراء عمليــات محــددة ،وتمــارس عملهــا وفقـ ًـا لتعليمــات منصــوص عليهــا .أيضـ ًـا وفقـ ًـا لدليــل صالحيــات الشــركة ،يحــدد المجلــس
الصالحيــات التــي يفوضهــا لــادارة التنفيذيــة ،واجــراءات اتخــاذ القــرار كمــا يحــدد الموضوعــات التــي يحتفــظ بصالحيــة البــت فيهــا .وفــي جميــع األحــوال،
يبقــى المجلــس مســؤوالً عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا وعــن أعمــال تلــك اللجــان.

وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة ،يجــوز للعضــو الغائــب أن ينيــب عنــه كتابــة أحــد أعضــاء المجلــس لتمثيلــه فــي الحضــور والتصويــت ،علــى أنــه ال يجــوز أن
يمثــل العضــو الواحــد أكثــر مــن عضــو مجلــس إدارة .وفــي حــال تغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متتاليــة ،أو أربعــة اجتماعــات غيــر
متتاليــة دون عــذر يقبلــه المجلــس اعُ تبــر المنصــب شـ ً
ـاغرا.

أيضـ ًـا ،وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،فــإن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولين بالتضامــن واالنفــراد عــن أي عمــل احتيالــي أو ســوء اســتخدام
الصالحيــات أو األخطــاء الناجمــة عــن اإلهمــال فــي اإلدارة أو مخالفــات النظــام األساســي أو القانــون.

وحرصـ ًـا علــى ضمــان مشــاركة كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتماعاتــه ،يحــق لعضــو مجلــس اإلدارة المشــاركة فــي اجتمــاع المجلــس بــأي وســيلة
مؤمنــة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة المتعــارف عليهــاُ ،تمكــن المُ شــارك مــن االســتماع والمشــاركة الفعالــة فــي أعمــال المجلــس وإصــدار القــرارات .ويعتبــر
ً
العضــو المشــارك بتلــك الطريقــة حاضـ ً
ـخصيا فــي االجتمــاع ويجــب اعتبــاره ضمــن النصــاب ويحــق لــه التصويــت.
ـرا شـ

 4-٣رئيس مجلس إدارة الشركة

رئيــس مجلــس إدارة الشــركة مســؤوالً عــن حســن ســير عمــل مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة بطريقــة مناســبة وفعالــة ،بمــا فــي ذلــك حصــول أعضــاء
مجلــس اإلدارة علــى المعلومــات الكاملــة والصحيحــة فــي الوقــت المناســب .وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يمثــل رئيــس مجلــس االدارة الشــركة قبــل
الغيــر ،ايضــا يحــل نائــب رئيــس مجلــس االدارة محــل الرئيــس عنــد غيابــه.
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الشــخصية .يلتــزم األعضــاء وفقــا للنظــام األساســي للشــركة باالفصــاح عــن أيــة عالقــات ماليــة وتجاريــة والدعــاوى القضائيــة التــي قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى
القيــام بالمهــام والوظائــف الموكلــة إليهــم.

 7-3قرارات المجلس

طبقـ ًـا للنظــام األساســي ولوائــح الشــركة ،تصــدر قــرارات المجلــس باألغلبيــة البســيطة ألعضــاء مجلــس االدارة الحاضريــن الذيــن يحــق لهــم التصويــت فــي
االجتمــاع المعنــي ويكــون لــكل عضــو حاضــر صــوت واحــد ،وعنــد تســاوي األصــوات يُرجــح الجانــب الــذي منــه رئيــس االجتمــاع ،ويُحــرر محضــر لــكل اجتمــاع،
يحــدد فيــه أســماء األعضــاء الحاضريــن والغائبيــن ،ويبيــن مــا دار باالجتمــاع ،ويوقــع مــن رئيــس االجتمــاع وكافــة األعضــاء الحاضريــن وأميــن الســر ،وللعضــو
الــذي لــم يوافــق علــى أي قــرار اتخــذه المجلــس أن يثبــت اعتراضــه فــي محضــر االجتمــاع.

رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ليــس عضـ ً
أي مــن لجــان المجلــس المنصــوص عليهــا فــي نظــام الحوكمــة ،أيضـ ًـا ال يشــغل رئيــس مجلــس اإلدارة أي
ـوا فــي ّ
منصــب تنفيــذي بالشــركة .وفــي هــذا الصــدد تحــرص إدارة الشــركة علــى اآلتــي:
 أال يكون لشخص واحد في الشركة السلطة المطلقة التخاذ القرارات وذلك عند إعداد دليل صالحيات وإجراءات الشركة واللوائح ذات الصلة. تشكيل لجان تابعة للمجلس ولجان خاصة ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة أي عضوية في أي منها. -الفصل فيما بين مهام ومسؤوليات كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وبقية أعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة.

فيمــا يتعلــق بإصــدار القــرارات الخطيــة بالتمريــر ،فإنــه يجــوز للمجلــس ،فــي حالــة الضــرورة ولدواعــي االســتعجال ،إصــدار قــرارات خطيــة بالتمريــر بشــرط
تحقــق الموافقــة كتابــة علــى تلــك القــرارات مــن جميــع أعضائــه ،ويعتبــر القــرار نافـ ً
ـذا وفعــاالً لكافــة األغــراض كمــا لــو كان قــرار تــم اعتمــاده فــي اجتمــاع
لمجلــس اإلدارة .وفــي جميــع األحــوال ،يجــب أن يعــرض القــرار الخطــي فــي االجتمــاع التالــي للمجلــس ،لتضمينــه بمحضــر اجتماعــه.

 5-٣أعضاء مجلس اإلدارة

 8-3أمين سر المجلس

يلتــزم أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ببــذل العنايــة الالزمــة واســتغالل مهاراتهــم وخبراتهــم المتنوعــة فــي إدارة الشــركة والتقيــد باللوائــح والقوانيــن ذات
الصلــة ،بمــا فيهــا ميثــاق مجلــس اإلدارة وميثــاق الســلوك المهنــي والعمــل وفقـ ًـا للمبــادئ األخالقيــة المتمثلــة فــي النزاهــة واالحتــرام والموضوعيــة
والمســاءلة والتميــز واالســتدامة والســرية بمــا يضمــن معــه إعــاء مصلحــة الشــركة والمســاهمين وســائر أصحــاب المصالــح وتقديمهــا علــى المصلحــة

طبقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يصــدر مجلــس اإلدارة أو المســاهم الخــاص قـ ً
ـرارا بتســمية أميــن ســر المجلــس للفتــرة ووفــق الشــروط التــي يقررهــا،
ويجــوز لــه أن يلغــي هــذا التعييــن .ويقــرر مجلــس اإلدارة مهــام أميــن الســر وحــدود صالحياتــه باإلضافــة إلــى تحديــد أتعابــه الســنوية.
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تتضمــن مهامــه حفــظ وثائــق المجلــس وتأمينهــا وتوزيــع جــدول أعمــال اجتماعات المجلــس ودعوات الحضــور والوثائق الالزمة األخــرى ومحاضر االجتماعات
والقــرارات التــي يُصدرهــا مجلــس اإلدارة وضمــان الحفــظ اآلمــن لهــا .وينهــض أميــن الســر أيضـ ًـا بمســؤولية تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة الجــدد بمــواد
التهيئــة المبدئيــة وجدولــة مواعيــد جلســاتها.

وطبقـ ًـا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحـ ًـا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا ،ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن
كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع .وفقـ ًـا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،تعقــد اللجنــة ســتة ( )6اجتماعــات علــى األقــل خــال الســنة الماليــة،
وخــال عــام  2019اجتمعــت اللجنــة ( )5مــرات (علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم ( )19مــن نظــام الحوكمــة).

يتمتــع أميــن ســر المجلــس الحالــي بخبــرة تتعــدى  6ســنوات فــي المجــال القانونــي ،هــذا فضــاً عــن خبرتــه الممتــدة فــي شــؤون شــركة عامــة مدرجــة
أســهمها فــي الســوق الماليــة.

تتشكل اللجنة من ثالثة أعضاء التالي بيانهم وذلك حتى تاريخ :2019/12/31

يجــوز ألميــن الســر وفقـ ًـا لمــا يــراه مناسـ ً
ـبا وبعــد موافقــة الرئيــس تفويــض نائــب لــه بــأي مــن واجباتــه أو صالحياتــه أو ســلطاته التقديريــة ،وال يحــق للنائــب
تفويضهــا إلــى شــخص آخــر.

 9-3لجان المجلس

وفقـ ًـا لتطبيقــات الحوكمــة ،قــام مجلــس اإلدارة بتشــكيل بعــض اللجــان المنبثقــة عنــه ،وكذلــك بعــض اللجــان الخاصــة وتفويضهــا بعــض الصالحيــات إلجــراء
عمليــات محــددة وبغــرض تســيير نشــاط الشــركة مــع بقــاء المجلــس مســؤوالً عــن جميــع الصالحيــات أو الســلطات التــي فوضهــا .كمــا أن رئيــس مجلــس
إدارة الشــركة ليــس عضـ ً
ـوا فــي أي مــن لجــان المجلــس المشــكلة أو اللجــان الخاصــة ،ومــن المقــرر قيــام المجلــس بمراجعــة وتقييــم أعمــال اللجــان بشــكل
ســنوي .فيمــا يلــي بيــان بوضــع الشــركة تجــاه تشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس:

 1-9-3لجنة التدقيق

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة التدقيــق بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم ( )2لعــام  2018بتاريــخ  ،2018/12/3والتشــكيل الحالــي بموجــب القــرار رقــم
( )1لعــام  2020بشــأن اســتبدال أحــد أعضائهــا .تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامهــم
بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة ،أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة التدقيــق ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى ،وال يشــغل عضويــة أي لجــان أخــرى.
وطبقـ ًـا لتعريــف العضــو المســتقل المــدرج فــي نظــام الحوكمــة ،ال يتضمــن تشــكيل لجنــة التدقيــق أعضــاء مســتقلين (علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم ()18
مــن نظــام الحوكمــة) نظـ ً
ـرا لكونهــم أعضــاء مجلــس إدارة معينيــن مــن قِ َبــل المســاهم الخــاص الرئيســي (بنســبة  ،)%51إال أن األعضــاء الحالييــن لــم يســبق
ألي منهــم االشــتراك فــي التدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة خــال الســنتين الســابقتين علــى عضويــة اللجنــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر.
ً
وفقا لنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة ،وكذلك أفضل معايير الحوكمة المتعارف عليها.
تم إعداد دليل إختصاصات لجنة التدقيق
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ويتضمــن نطــاق مهامهــا النواحــي الماليــة والتدقيــق الداخلــي والخارجــي والضوابــط الرقابيــة واالمتثــال وإدارة المخاطــر وأي نــواح أخــرى مرتبطــة
باختصاصــات اللجنــة.
على مستوى  ،2019فقد قامت اللجنة من خالل اجتماعاتها بدراسة واتخاذ قرارات بشأن العديد من الموضوعات منها:
 .1المصادقة على تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019
 .2مراجعة السياسات واالجراءات المالية والتشغيلية.
 .3مراجعة دليل صالحيات الشركة.
 .4فحص هيكل ادارة التدقيق الداخلي على مستوى شركة قامكو وشركتها التابعة.
 .5مراجعة مستجدات التدقيق الداخلي على الشركة التابعة لشركة قامكو.
 .6مراجعة البيانات المالية المُ وحدة للفترة المالية المنتهية في  31مارس  2019والمصادقة عليها وعرض الموجز التنفيذي لتقرير اإلدارة.
 .7مراجعة البيانات المالية المُ وحدة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو  2019والمصادقة عليها.
 .8مراجعة البيانات المالية المُ وحدة للفترة المالية المنتهية في  30سبتمبر  2019والمصادقة عليها وعرض الموجز التنفيذي لتقرير اإلدارة.
 .9مراجعة اجراءات طرح مناقصة أعمال التدقيق الداخلي للشركة والمُ سندة إلى مصادر خارجية.

اسم العضو

المهام

السيد /أحمد سعيد العمودي

ً
رئيسا

السيد /محمد جابر السليطي

ً
عضوا

السيد /عبد العزيز محمد العبيدلي*

ً
عضوا

* تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة وفقـ ًـا لقــرار مجلــس ادارة الشــركة رقــم ( )1لعــام  2020باســتبدال الســيد /نبيــل محمــد البوعينيــن محــل الســيد/عبد العزيــز محمــد
العبيدلــي وذلــك اعتبـ ً
ـارا مــن .2020/1/1

 2-9-3لجنة المكافآت

قامــت الشــركة بتشــكيل لجنــة المكافــآت بموجــب قــرار مجلــس إدارة الشــركة رقــم ( )1لعــام  2019والتشــكيل الحالــي بموجــب القــرار رقــم ( )1لعــام .2020
تتألــف اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء برئاســة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويــة اثنيــن ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة
مهامهــم بصــورة فعالــة وممارســة اختصاصــات اللجنــة ،أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار أن رئيــس لجنــة المكافــآت ال يتولــى رئاســة لجنــة أخــرى مــن لجــان المجلــس ،كمــا
ال يمثــل رئيــس لجنــة التدقيــق عضـ ً
ـوا بهــا.
تــم إعــداد دليــل إختصاصــات لجنــة المكافــآت وفقـ ًـا لنظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة وكذلــك أفضــل معاييــر الحوكمــة المتعــارف عليهــا .يتضمــن نطــاق
مهامهــا تحديــد أســس مكافــآت رئيــس وأعضــاء المجلــس ،أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار متطلبــات الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة ،كمــا تقــوم اللجنــة بتحديــد أســس منــح
المكافــآت والبــدالت والحوافــز لــإدارة التنفيذيــة العليــا.
تأخــذ اللجنــة بعيــن االعتبــار مســؤوليات ونطــاق مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة وكذلــك أداء الشــركة ،أيضــا المقارنــة مــع أفضــل الممارســات المتبعــة مــن
قِ َبــل الشــركات المثيلــة والمدرجــة ببورصــة قطــر عنــد تحديــد المكافــآت المقترحــة .وتقــوم اللجنــة برفــع تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة بالموضوعــات التــي
تمــت دراســتها مــن قبــل اللجنــة ،وتوصياتهــا فــي ذلــك الصــدد.
وطبقــا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،ال يكــون انعقــاد اللجنــة صحيحـ ًـا إال بحضــور رئيــس اللجنــة وبأغلبيــة أعضائهــا ،ويحــرر محضــر لــكل اجتمــاع يتــم توقيعــه مــن
كافــة األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع .وفقـ ًـا لدليــل إختصاصــات اللجنــة ،تنعقــد اللجنــة كلمــا تطلــب األمــر ،اال انهــا يجــب ان تنعقــد قبــل اجتمــاع
مجلــس ادارة الشــركة الخــاص بمناقشــة البيانــات الماليــة الختاميــة لرفــع التوصيــة الخاصــة بالمكافــآت المقترحــة العضــاء مجلــس االدارة للعــرض علــى
اجتمــاع الجمعيــة العامــة للموافقــة.
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مكافآت مجلس اإلدارة

قامــت الشــركة بإعــداد سياســة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتقــوم بمراجعتهــا بشــكل دوري .وتأخــذ هــذه السياســة فــي اعتبارهــا جـ ً
ـزءا ثابتـ ًـا مقابــل
ـزءا متغيـ ً
حضــور جلســات مجلــس اإلدارة ،وجـ ً
ـرا يرتبــط بــاألداء العــام للشــركة .وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يتــم اعتمــاد المكافــآت المقترحــة ألعضــاء
مجلــس إدارة الشــركة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للشــركة.
تلتــزم الشــركة فــي سياســتها بالحــدود المنصــوص عليهــا بالمــادة رقــم ( )119مــن قانــون الشــركات التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم  11لســنة  2015حيــث ال
تزيــد نســبة تلــك المكافــآت علــى ( )%5مــن الربــح الصافــي بعــد خصــم االحتياطيــات واالســتقطاعات القانونيــة وتوزيــع ربــح اليقــل عــن ( )%5مــن رأس مــال
الشــركة المدفــوع علــى المســاهمين.

مكافآت اإلدارة العليا

كافــة المهــام الماليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن مهــام المكتــب الرئيســي يتــم توفيرهــا مــن قِ َبــل قطــر للبتــرول مــن خــال مواردهــا البشــرية بموجــب اتفاقيــة
الخدمــات المبرمــة مــع الشــركة.
تضــم اللجنــة ثالثــة أعضــاء ،ومــن المقــرر اجتماعهــا للنظــر فــي المكافــآت المقترحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي ،2019/12/31
أمــا فيمــا يتعلــق باللجــان التابعــة لمجلــس االدارة فــا يتــم صــرف أيــة مكافــآت أو بــدالت مقابــل عضويتهــا أو حضــور جلســاتها .تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة
أعضــاء التالــي بيانهــم وذلــك حتــى تاريــخ :2019/12/31

اسم العضو

المهام

السيد /محمد عيسى المناعي

ً
رئيسا

السيد /عبد العزيز محمد العبيدلي*

ً
عضوا

اآلنسة /لولوة خليل صالت*

ً
عضوا

مــن المقــرر أن تراجــع لجنــة المكافــآت فــي اجتماعهــا عــن عــام  2019التقييــم الذاتــي ألعضــاء مجلــس االدارة ،وســترفع توصياتهــا فــي هــذا الشــأن ضمــن
تقريرهــا الــى اجتمــاع مجلــس اإلدارة.
تهــدف عمليــة التقييــم الذاتــي ضمــان وجــود مجلــس إدارة كــفء وفعــال ،وضمــان وفــاء أعضائــه بالتزاماتهــم فضــاً عــن توفيــر أقصــى حــد ممكــن مــن
اإلنتاجيــة وتبــادل الخبــرات .ويتــم التقييــم أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار العديــد مــن العوامــل التــي يجــب أن تتماشــى مــع مصلحــة مســاهمي الشــركة علــى المــدى
الطويــل وتلبــي توقعاتهــم وهــي:
 .1االستقاللية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع االبتعاد عن تضارب المصالح.
 .2المعرفة والخبرة التي يتمتع بها األعضاء ومدى توائمها مع نشاط الشركة.
 .3االلتزام والمشاركات والعمل الجماعي في المجلس ولجانه التابعة.
 .4دور المجلس ومدى تحقيقه لألهداف الموضوعة بما في ذلك نتائج األعمال وتحقيق إستراتيجية الشركة.
 .5التعامل فيما بين المجلس من ناحية ولجانه التابعة واإلدارة التنفيذية للشركة من ناحية أخرى.
 .6آليات اتخاذ القرار ومدى دقة وكفاية المعلومات الالزمة.
 .7تقديم آراء ومقترحات وتوصيات بناءة وأفكار مستقبلية لمصلحة الشركة.
خــال عــام  ،2019فــإن مجلــس اإلدارة قــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة ضمــن الصالحيــات المخــول لــه القيــام بهــا
والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة ،ال توجــد أيــة تظلمــات او شــكاوي مــن قبــل أعضــاء المجلــس ،وأيــة مقترحــات يتــم مناقشــتها خــال اجتماعــات
راض عــن فاعليــة وكفــاءة المجلــس
مجلــس االدارة ومــن ثــم يتــم اتخــاذ االجــراءات الالزمــة ذات الصلــة ســواء كانــت تصحيحيــة أو تعزيزيــة .مجلــس اإلدارة ٍ
فــي القيــام بااللتزامــات والمهــام كمــا هــي منصــوص عليهــا.

 -4أعمال الرقابة بالشركة

*بينمــا تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة وفقـ ًـا لقــرار مجلــس ادارة الشــركة رقــم ( )1لعــام  2020باســتبدال الســيد /نبيــل محمــد البوعينيــن محــل الســيد/عبد العزيــز
محمــد العبيدلــي ،واســتبدال الســيد /عبــدهللا يعقــوب الحــاي محــل اآلنســة /لولــوة خليــل صــات وذلــك اعتبـ ً
ـارا مــن .2020/1/1

يتمثــل الهــدف األساســي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة للشــركة فــي ضمــان إجــراء أعمالهــا بشــكل منظــم وفعــال قــدر اإلمــكان ،بمــا فــي ذلــك االلتــزام
بسياســات اإلدارة ،وحمايــة األصــول ،ومنــع وكشــف االحتيــال والخطــأ ،والتأكــد مــن مــدى دقــة الســجالت الماليــة للشــركة واالعتمــاد عليهــا ،فضــاً عــن
تحديــد المخاطــر ذات الصلــة وتقييمهــا ،والعمــل علــى إدارتهــا .وفــي ســبيل ذلــك ،قامــت الشــركة بإعــداد نظــام رقابــة داخلــي يتضمــن وضــع الضوابــط
الداخليــة علــى إعــداد التقاريــر الماليــة والسياســات واإلجــراءات التشــغيلية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر ،والتدقيــق الداخلــي والخارجــي ،ورقابــة التــزام الشــركة
بالضوابــط واللوائــح ذات الصلــة .ثــم يتــم وضــع معاييــر واضحــة للرقابــة الذاتيــة والمســؤولية والمســاءلة فــي أقســام الشــركة كلهــا.

كافــة أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مــا عــدا الســيد /عبــدهللا يعقــوب الحــاي ،والــذي يشــغل منصــب مســاعد مديــر ،العمليــات الماليــة
بــإدارة شــؤون الشــركات المخصخصــة بقطــر للبتــرول ،ويتمتــع بالخبــرة الكافيــة والدرايــة التامــة الالزمــة لتأديــة مهامــه وممارســة اختصاصــات اللجنــة

ويتــم اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة مــن قبــل لجنــة التدقيــق ومجلــس اإلدارة لمناقشــة المالحظــات المتعلقــة بالرقابــة الداخليــة .ومــن المقــرر
قيــام المدقــق الداخلــي بإصــدار وتقديــم تقاريــره فــي هــذا الصــدد بشــكل دوري.

بصــورة فعالــة.

 3-9-3لجنة الترشيحات

لــم ُتشــكل لجنــة ترشــيحات علــى مســتوى الشــركة (علــى غيــر مــا ورد بالمــادة رقــم ( )18مــن نظــام الحوكمــة) حيــث أن مجلــس إدارة شــركة قامكــو يتشــكل
ً
ً
جميعــا بحكــم العديــد مــن العوامــل
وفقــا لنظامهــا األساســي مــن عــدد اليقــل عــن ســتة أعضــاء ،يحــق للمســاهم الخــاص "قطــر للبتــرول" أن يعينهــم
الســابق اإلشــارة إليهــا.
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وفــي إطــار حــرص الشــركة علــى تطبيــق أفضــل المعاييــر فــي إعــداد نظــم الرقابــة الداخليــة ،تجــري اإلدارة دراســة مقارنــة ( )Benchmark Studyبيــن
عناصــر نظــام الرقابــة الداخلــي الحالــي للشــركة واإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو ( )2013تمهيـ ً
ـدا لتطبيقــه كإطــار مرجعــي .ويشــمل
اإلطــار المتكامــل للرقابــة الداخليــة الصــادر عــن كوســو ( )2013مكونــات مترابطــة فيمــا بينهــا ،هــي البيئــة الرقابيــة وتقييــم المخاطــر وأنشــطة الرقابــة
والمعلومــات واالتصــاالت والرصــد.
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وتعــد الرقابــة الداخليــة جـ ً
ـزءا ال يتجــزأ مــن حوكمــة الشــركة ،والتــي تشــمل مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة واإلدارة والموظفيــن
علــى كل المســتويات التنظيميــة .وتتضمــن أســاليب وعمليــات مــن أجــل:
 .1حماية أصول الشركة.
 .2ضمان موثوقية وصحة التقارير المالية.
 .3ضمان االمتثال للتشريعات المعمول بها والمبادئ التوجيهية.
 .4ضمان تحقيق األهداف والتحسين المستمر للفاعلية التشغيلية.

وتصنف هذه الضوابط كالتالي:
 .1الضوابــط علــى مســتوى الكيــان – متوفــرة فــي الشــركة وتتضمــن تدابيــر مــن قِ َبــل اإلدارة إلعــداد الموظفيــن إلدارة المخاطــر بصــور كافيــة مــن خــال
رفــع مســتوى الوعــي وتوفيــر المعرفــة واألدوات المالئمــة وصقــل المهــارات.
 .2الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات – تلك الضوابط على األنظمة والبنية التحتية العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة.
 .3ضوابــط أنشــطة األعمــال – يدويــة وآليــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن أنشــطة األعمــال المطبقــة علــى المعامــات الماليــة .وقــد تتغيــر هــذه الضوابــط بمــرور
الوقــت نتيجــة التغييــرات فــي أنشــطة أعمــال الشــركة.

إن الهدف الخاص عند إعداد التقارير المالية للشركة هو أن تكون متوافقة مع أعلى المعايير المهنية وأن تكون كاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة.

ً
بــدءا مــن إنشــائها ومرورهــا بعمليــات الشــركة ،بمــا فــي ذلــك أنظمــة المعلومــات ،إلــى أن يتــم تقييدهــا فــي
تتضمــن هــذه العمليــة تتبــع المعاملــة
الســجالت الماليــة للشــركة ،باســتخدام نفــس اإلجــراءات وتكنولوجيــا المعلومــات التــي يســتخدمها موظفــو الشــركة.

إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن وجــود إطــار مرجعــي ســيمكن اإلدارة مــن إنشــاء نظــام رقابــة داخليــة والمحافظــة عليــه ،وبمــا يتســنى معــه لمراقــب حســابات
الشــركة مــن الرجــوع إليــه كإطــار مرجعــي للقيــام بالمهــام والمســؤوليات المــوكل بهــا وفقـ ًـا للمــادة ( ،)24خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم مــدى مالئمــة وفاعليــة
أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا فــي الشــركة.
ولضمان االمتثال ألحكام المادة رقم ( )4من نظام الحوكمة ،يتعين على الشركة ما يلي:
 .1وضع ضوابط داخلية كافية وفعالة إلعداد التقارير المالية والمحافظة عليها للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.
 .2تقييم وتقدير مدى كفاية وفاعلية الضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالية للتخفيف من حدة مخاطر األخطاء المؤثرة.
وفــي ســبيل هــذا الغــرض ،قامــت اإلدارة بإعــداد إطــار لتقييــم الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة " "ICoFRكدعــم إداري .وقــد اتبــع نهجـ ًـا
تنازليـ ًـا فــي تصميــم اإلطــار واختبــاره ،حيــث يتــم البــدء علــى مســتوى البيانــات الماليــة وبفهــم لكافــة المخاطــر الخاصــة بالضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة.
ً
ـتنادا إلــى البيانــات الماليــة نصــف الســنوية المســتقلة للشــركة لعــام ( 2019وهــو العــام األول
وقــد أتمــت اإلدارة تقييــم المخاطــر ألنشــطة األعمــال اسـ
لعمليــات الشــركة) .وقــد تضمــن تقييــم المخاطــر تطبيــق مســتوى التأثيــر " "Materialityالبيانــات الماليــة نصــف الســنوية المســتقلة للشــركة لعــام 2019
ً
ـتنادا إلــى مدخــات المدقــق الخارجــي وأفضــل الممارســات مــن أجــل تحديــد الحســابات واإلفصاحــات
(أخــذا فــي االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة) اسـ
الهامــة وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة داخــل الشــركة بهــدف تحديــد الضوابــط والتقييــم واالختبــار.
ويوجــه هــذا النهــج االنتبــاه إلــى الحســابات واإلفصاحــات والتأكيــدات التــي تشــير بصــورة منطقيــة الحتماليــة وجــود أخطــاء مؤثــرة فــي البيانــات الماليــة
واإلفصاحــات ذات الصلــة .ثــم يتــم فهــم المخاطــر فــي عمليــات الشــركة ذات الصلــة بالحســابات الهامــة التــي تــم تحديدهــا واإلفصاحــات والتأكيــدات
ً
كاف المخاطــر المُ َقـ َّدرَة لألخطــاء فــي كل تأكيــد ذي صلــة .ويمكــن شــرح تلــك
ٍ
ـتنادا إلــى تقييــم المخاطــر ثــم اختبــار تلــك الضوابــط التــي تتنــاول بشــكل
اسـ
العمليــة بالتفاصيــل علــى النحــو التالــي:
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وعادة ما تتضمن عملية التتبع مجموعة من االستفسارات والرصد والتفتيش على المستندات ذات الصلة.
اختبار الضوابط الداخلية
بعــد تقييــم المخاطــر وتحديــد الضوابــط ،أجــرت اإلدارة اختبــارات الضوابــط علــى كل ضابــط مــن الضوابــط المحــددة لتقييــم مــا إن كان قــد تــم تصميمــه
بالشــكل الكافــي وأنــه يعمــل بشــكل فعــال أم غيــر ذلــك .ويتضمــن اختبــار الضوابــط ثالثــة مكونــات :اختبــار فاعليــة التصميــم واختبــار فاعليــة التشــغيل
والرصــد المســتمر.
اختبار الضوابط  -اختبار فاعلية التصميم:
يشــمل اختبــار فاعليــة تصميــم الضوابــط تحديــد مــا إن كانــت ضوابــط الشــركة  -حــال تشــغيلها علــى النحــو المنصــوص عليــه مــن قِ َبــل األشــخاص الذيــن
يملكــون الصالحيــة والكفــاءة الالزمــة ألداء الضابــط بشــكل فعــال  -تلبــي أهــداف الشــركة بشــأن الرقابــة ،وتمنــع أو تكشــف بصــورة فاعلــة األخطــاء أو
االحتيــال الــذي يمكــن أن يســفر عــن حــدوث أخطــاء جوهريــة فــي البيانــات الماليــة ،ممــا نســتنتج معــه مــا إذا كان لــدى الشــركة نظامـ ًـا داخليـ ًـا كافيـ ًـا للضوابــط
علــى إعــداد التقاريــر الماليــة أم غيــر ذلــك.
ً
مزيجا من االستفسارات بشأن الموظفين المناسبين ،ورصد عمليات الشركة ،والتفتيش على المستندات ذات الصلة.
ويتضمن اختبار التصميم
اختبار فاعلية التشغيل:
يتضمــن اختبــار فاعليــة تشــغيل الضوابــط الحصــول علــى أدلــة حــول مــا إذا الضابــط يعمــل وفقـ ًـا لتصميمــه خــال فتــرة إعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة.
لــكل ضابــط يخضــع الختبــار فاعليــة التشــغيل ،فــإن الدليــل الــازم الســتنتاج مــا إن كان الضابــط فعــال يعتمــد علــى الخطــر ذو الصلــة بالضابــط ،المقيــم
ً
ـتنادا إلــى عوامــل مثــل طبيعــة الخطــأ وحجمــه ،والــذي يهــدف هــذا الضابــط إلــى منعــه ،ويعتمــد كذلــك علــى تاريــخ حــدوث األخطــاء ،ووتيــرة تشــغيل
اسـ
الضابــط ،وفاعليــة الضوابــط علــى مســتوى الكيــان ،وكفــاءة الموظفيــن الذيــن يقومــون بتشــغيل الضابــط ،وطبيعــة الضابــط ،أي آلــي أو يــدوي.
تقييم أوجه القصور المحددة:
يحــدث "القصــور" فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة عندمــا ال يتيــح تصميــم أو تشــغيل أحــد الضوابــط لــإدارة أو الموظفيــن فــي الســياق
المعتــاد ألداء المهــام الموكلــة إليهــم إمكانيــة منــع األخطــاء أو اكتشــافها فــي الوقــت المناســب.

تقييم المخاطر:
 .1تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المؤثرة في البيانات المالية.
ً
(أخــذا فــي االعتبــار العوامــل النوعيــة والكميــة) ومدخــات التدقيــق الخارجــي والعوامــل األخــرى ذات
 .2تحديــد مســتوى التأثيــر “”Materiality level
الصلــة بتحديــد أوجــه الضعــف المؤثــرة.
ً
ـتنادا إلــى مســتوى التأثيــر
 .3تحديــد فئــات المعامــات وأرصــدة الحســابات الهامــة واإلفصاحــات وتأكيداتهــا ذات الصلــة وأنشــطة األعمــال المطبقــة اسـ
المحــدد .وتتضمــن تأكيــدات البيانــات الماليــة الوجــود أو الحــدوث ،واالكتمــال ،والتقييــم أوالتخصيــص ،والحقــوق وااللتزامــات ،واإلفصاحــات.

وينبغــي تقييــم مــدى خطــورة كل وجــه مــن أوجــه القصــور فــي الضابــط لتحديــد مــا إن كانــت تعتبــر -ســواء بشــكل مســتقل أو ضمنيـ ًـا  -أوجــه قصــور أو نقــاط
ضعــف جوهريــة كمــا فــي تاريــخ الميزانيــة العمومية.

عملية التتبع:
عقــب إجــراء عمليــة تقييــم المخاطــر ،يتــم تحديــد الضوابــط الداخليــة المعنيــة التــي تخفــف مــن حــدة األخطــاء الجوهريــة فــي أنشــطة األعمــال المطبقــة مــن
خــال عمليــات التتبــع ،وذلــك بمراجعــة السياســات واإلجــراءات المتبعــة ومناقشــة اإلدارة ومســؤولي العمليــات وفهــم خــط ســير المعامــات.

تأخــذ إدارة الشــركة فــي االعتبــار أن القصــور أو الضعــف الجوهــري فــي الضوابــط الداخليــة إلعــداد البيانــات الماليــة يــزداد معــه احتماليــة أن يتعــذر منــع أو
اكتشــاف الخطــأ فــي البيانــات الماليــة الســنوية أو المرحليــة للشــركة فــي الوقــت المناســب ،وهــو مــا يعتبــر أمـ ً
ـرا هامـ ًـا بمــا فيــه الكفايــة ليســتحق اهتمــام
المســؤولين عــن اإلدارة والحوكمــة.
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يحــدث القصــور فــي التصميــم عنــد( :أ) غيــاب ضابــط ضــروري لتحقيــق الهــدف الرقابــي أو (ب) تصميــم أحــد الضوابــط القائمــة بشــكل غيــر صحيــح بمســتوى
ال يحقــق الهــدف الرقابــي حتــى وإن تــم تشــغيله وفقـ ًـا لتصميمــه.

يأخــذ المدقــق الداخلــي الــذي ســيتم تعيينــه فــي اعتبــاره تقييــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة ،ومــن ثــم تحديــد خطــة التدقيــق
المالئمــة فضــاً عــن متابعــة تنفيــذ المالحظــات المعلقــة وخطــط اإلدارة التصحيحيــة ذات الصلــة.

يحــدث القصــور فــي فاعليــة التشــغيل عندمــا ال يعمــل أحــد الضوابــط المصممــة بشــكل صحيــح وفقـ ًـا لتصميمــه ،أو عندمــا ال يمتلــك الشــخص الــذي يقــوم
بتشــغيل الضابــط الســلطة أو الكفــاءة الالزمــة لتشــغيل الضابــط بفاعليــة.

ســيكون للمدقــق الداخلــي صالحيــة الوصــول إلــى كافــة أنشــطة الشــركة ،حيــث ســيتم توفيــر كافــة البيانــات متــى وكيفمــا تــم الطلــب .وســيقوم بالتحقــق
مــن إجــراءات الرقابــة واإلشــراف علــى الشــؤون الماليــة وإدارة المخاطــر ،كمــا ســي َُقيّم مــدى التــزام الشــركة بتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة ،والتقيــد
بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بمــا فيهــا التــزام الشــركة بالقواعــد والشــروط التــي تحكــم اإلدراج واإلفصــاح فــي الســوق المالــي.

المعالجة واختبارها:
تأخــذ الشــركة فــي اعتبارهــا معالجــة أيــة مســائل أو أوجــه قصــور تتعلــق بفاعليــة تصميــم أو تشــغيل ضوابــط محــددة .وفــور إعــداد أو تصويــب الضابــط،
كاف للتحقــق مــن فاعليــة تشــغيله .ويتوقــف مقــدار الوقــت الــازم لتطبيــق الضابــط وتشــغيله بفاعليــة علــى طبيعتــه ومعــدل
ِ
ينبغــي منحــه وقــت تشــغيل
تشــغيله.
ـاء علــى عمليــة تقييــم اإلطــار الحالــي للضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة للشــركة واختبــار التصميــم وفاعليــة التشــغيل ،تــرى اإلدارة أن الشــركة
وبنـ ً
قامــت بإعــداد إطــار رقابــة داخلــي مالئــم ويســتوفي متطلبــات الضوابــط الداخليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .إضافــة إلــى ذلــك ،تــرى إدارة الشــركة أن اإلطــار
الــذي تــم وضعــه يعتبــر مالئمـ ًـا ليشــكل األســاس لالمتثــال لمتطلبــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة فــي هــذا الصــدد.
نبين فيما يلي العناصر الرئيسية إلطار الرقابة الداخلية المتبع في الشركة:

 1-4إدارة المخاطر

يتــم العمــل فــي ذلــك الشــأن بالقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا بقطــر للبتــرول كمقــدم خدمــات للشــركة بنــاء علــى اتفاقيــة الخدمــات المبرمــة ،إال أن
ـزءا أساسـ ً
مجلــس اإلدارة يحــرص علــى الحفــاظ علــى إطــار مالئــم إلدارة المخاطــر علــى مســتوى الشــركة ،إذ أن إدارة المخاطــر تشــكل جـ ً
ـيا مــن حوكمــة
الشــركة ،وهــو األمــر الــذي يأملــه المســاهمون مــن مجلــس اإلدارة.
يأخــذ هــذا اإلطــار فــي اعتبــاره وضــع عمليــة متكاملــة إلدارة المخاطــر علــى نحــو مســتمر ،بـ ً
ـدءا مــن تحديــد المخاطــر وتقييمهــا وقياســها وإدارتهــا ،وصــوالً
إلــى رصدهــا علــى النحــو التالــي:
 تشمل عملية تحديد المخاطر وتقييمها تحديد وتقييم كل المخاطر التي تواجهها الشركة بالكامل والتي تم تصنيفها الى أربعة أقسام رئيسيةهي :مخاطر استراتيجية ،تشغيلية ،مالية ،وامتثال .ولكل شكل من أشكال المخاطر البد أن تتوافر اإلجراءات التي تتضمن معالجته بصورة فاعلة،
ً
أيضا تتم محاكاة عملية ظهور المخاطر في عدة
هذا إضافة إلى مجموعة من المؤشرات لرصد التغيرات في هيكل المخاطر والمشهد العام لها.
سيناريوهات ،وذلك إلعداد سبل العالج المالئمة وتقييم أثرها التراكمي على أداء الشركة.
ً
استنادا إلى األثر واحتمالية الحدوث.
 ثم يتم قياس المخاطر تدار المخاطر مع احتمالية زيادة أو نقص أو بقاء مستواها بصورة تتسق مع مستوى المخاطر المحدد الذي تقبله الشركة .وتأخذ الشركة في اعتبارهاأثناء المعالجة أن المخاطر لها دورة حياة ،أي مراحل ما قبل وأثناء وبعد حدوث المخاطر .كما تأخذ الشركة في اعتبارها ضمان توفير الحماية وإعداد
اللوائح واإلجراءات التشغيلية والضوابط الرقابية التي تتماشى مع الممارسات المثلى وتكفل تقليل المخاطر ذات الصلة والتخفيف من آثارها.
 -ثم يتم رصد المخاطر لضمان سرعة تحديد أية مشاكل ذات صلة ومعالجتها بالمستوى اإلداري المالئم.

 2-4التدقيق
 1-2-4التدقيق الداخلي
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قامــت الشــركة فــي عــام  2019بطــرح مناقصــة لتعييــن أحــد المكاتــب االستشــارية المتخصصــة المســتقلة لتقديــم خدمــات التدقيــق الداخلــي للشــركة
وفقـ ًـا إلجــراءات التناقــص ،ويتــم العــرض علــى لجنــة المناقصــات المُ شــكلة ،والتــي بدورهــا ترفــع توصياتهــا إلــى لجنــة التدقيــق بشــأن اختيــار االستشــاري
المناســب فــي ضــوء العــروض الفنيــة والتجاريــة المقدمــة.

مــن المقــرر قيــام المدقــق الداخلــي بإعــداد تقاريــر التدقيــق الداخلــي وفقـ ًـا للمعاييــر العالميــة للتدقيــق الداخلــي ،وســيرفع جميــع التقاريــر والتوصيــات
بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر إلــى لجنــة التدقيــق ،ومــن ثــم إلــى مجلــس إدارة الشــركة ضمــن التقريــر الــدوري للجنــة التدقيــق مــن حيــث نتائــج التدقيــق،
المتابعــة والوضــع الحالــي لخطــط اإلدارة التنفيذيــة نحــو اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة لمعالجــة أيــة نقــاط ضعــف فــي الرقابــة الداخليــة ،ونتائــج تقييــم
المخاطــر واألنظمــة المســتخدمة .وستســتلم اإلدارة نســخة مــن التقريــر التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تصحيحيــة وفقــا لتعليمــات لجنــة التدقيــق.

 2-2-4التدقيق الخارجي

تقــوم لجنــة التدقيــق بمراجعــة وفحــص عــروض مراقبــي الحســابات المســجلين بجــدول المدققيــن الخارجييــن لــدى الهيئــة ،وترفــع إلــى المجلــس توصيــة
باختيــار أحــد مراقبــي الحســابات لتعيينــه ،وفــور اعتمــاد المجلــس التوصيــة يتــم إدراجهــا بجــدول أعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة .تعيــن الجمعيــة
العامــة مراقــب حســابات لمــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد لمــدة أو مــدد أخــرى مماثلــة بحــد أقصــى خمــس ســنوات متصلــة ،وال يتــم إعــادة تعيينــه قبــل
مــرور ســنتين متتاليتيــن .ينــص العقــد فيمــا بيــن الشــركة ومراقــب الحســابات بضــرورة التــزام موظفيــه بالحفــاظ علــى ســرية معلومــات الشــركة .وبموجــب
اللوائــح والقوانيــن ذات الصلــة يحظــر علــى مراقــب الحســابات الجمــع بيــن أعمالــه ومهامــه والواجبــات الموكلــة إليــه وأي عمــل آخــر بالشــركة ،والعمــل
بالشــركة قبــل ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ إنهــاء عالقتــه بهــا.
يقــوم مراقــب الحســابات بتقديــم خدمــات التأكيــد علــى أن البيانــات الماليــة قــد تــم إعدادهــا بطريقــة صحيحــة وعادلــة طبقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة والتدقيــق
العالميــة ،ويقــوم برفــع تقاريــره بشــأن المالحظــات الماليــة الرئيســية والضوابــط الرقابيــة الماليــة المتبعــة.
ومــع األخــذ فــي االعتبــار متطلبــات المــادة رقــم ( )24مــن نظــام الحوكمــة الصــادر عــن الهيئــة ،شــمل نطــاق مهــام المدقــق الخارجــي القيــام بأعمــال الرقابــة
وتقييــم األداء بالشــركة خاصــة تلــك المتعلقــة بمــدى مالءمــة وفاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المعمــول بهــا بالشــركة بمــا فيهــا الضوابــط الداخليــة
إلعــداد التقاريــر الماليــة ،أيضــا مــدى التــزام الشــركة بنظامهــا األساســي وخضوعهــا ألحــكام القانــون وتشــريعات الهيئــة ذات الصلــة بمــا فيهــا أحــكام نظــام
الحوكمــة للشــركات المدرجــة فــي الســوق الرئيســية .تقريــر المدقــق الخارجــي فــي هــذا الصــدد عــن عــام  2019ســيتم موافــاة هيئــة قطــر لألســواق الماليــة
وإدارة الشــركة بنســخة منــه إلتخــاذ أيــة اجــراءات تصحيحيــة إن وجــدت.
ونظـ ً
ـرا الن العــام المالــي  -محــل التقريــر  -المنتهــي فــي  2019/12/31يعــد أول عــام مالــي للشــركة ،فــا توجــد أيــة تقاريــر ســابقة مــن قبــل مراقــب
ً
الحســابات الخارجــي بشــأن مهامــه وفقــا للمــادة رقــم ( )24مــن نظــام الحوكمــة.

 3-4التقيد بالضوابط

يلتــزم مجلــس إدارة قطــر لصناعــة األلمنيــوم التزامـ ًـا قويـ ًـا بالمحافظــة علــى االمتثــال إلــى كل اللوائــح التنظيميــة المعمــول بهــا ،بمــا فــي ذلــك متطلبــات
هيئــة قطــر لألســواق الماليــة بشــأن الشــركات المدرجــة فــي البورصــة .كمــا يبــذل مجلــس اإلدارة قصــارى جهــوده لضمــان إعــداد وتنفيــذ هيــكل حوكمــة
يســتند إلــى الممارســات الرائــدة والمعاييــر والمتطلبــات التنظيميــة بشــأن الحوكمــة.

تشــمل مســؤولية قســم االمتثــال مســاعدة مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق وإدارة الشــركة فــي االمتثــال إلــى قواعــد الحوكمــة ،فضــاً عــن إدارة ومراقبــة
المخاطــر مــن خــال ضمــان وجــود السياســات واإلجــراءات التشــغيلية ذات الصلــة بغــرض حمايــة الشــركة كشــركة مدرجــة مــن التعــرض لمخاطــر عــدم
االمتثــال.
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يرصــد قســم االمتثــال علــى نحــو مســتمر التغيــرات التــي تدخــل علــى تشــريعات الحوكمــة وممارســاتها الرائــدة ،ويُعلــم المجلــس بالكامــل دوريـ ًـا بالتغيــرات
ذات الصلــة بالممارســات/اللوائح التنظيميــة المعنيــة بالحوكمــة.

تأتــي عمليــة اإلفصــاح بالشــركة وفقـ ًـا إلجــراءات خاصــة معتمــدة مــن قِ َبــل إدارة الشــركة ،أيضـ ًـا تتضمــن تلــك اإلجــراءات كيفيــة التعامــل مــع الشــائعات نفيـ ًـا
أو إثباتـ ًـا ،وكيفيــة اإلفصــاح بشــكل واضــح ومكتــوب وبمــا ال يتعــارض مــع تشــريعات الهيئــة ذات الصلــة.

حيثمــا يكــون لزامـ ًـا علــى الشــركة أن تحــدث هيكلهــا الخــاص بالحوكمــة نتيجــة دخــول تغييــرات علــى اللوائــح التنظيميــة والممارســات الرائــدة فــي مجــال
حوكمــة الشــركات ،يتوجــب علــى مســؤولي االمتثــال إعــداد وتقديــم مقترحــات بشــأن التغييــرات فــي الحوكمــة إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.

يحــرص المجلــس علــى اتخــاذ التدابيــر المالئمــة لضمــان إجــراء جميــع عمليــات اإلفصــاح وفقـ ًـا لتعليمــات وقواعــد الجهــات الرقابيــة ذات الصلــة ،كذلــك توفيــر
معلومــات صحيحــة وغيــر مضللــة ودقيقــة بالكــم والكيــف المناســبين ،وبمــا يمكــن كافــة مســاهمي الشــركة مــن العلــم بهــا بشــكل منصــف واتخــاذ قرارهــم
بشــكل صحيح.

وفــي هــذا الصــدد ،تــم اعــداد آليــة لمراجعــة وتتبــع وضمــان امتثــال الشــركة للقوانيــن والقواعــد واللوائــح ذات الصلــة المعمــول بهــا ،وتعزيــز عمليــة
المراجعــة الذاتيــة للشــركة الدارة المخاطــر .مــن المقــرر البــدء فــي تطبيــق تلــك اآلليــة خــال عــام  ، 2020وتهــدف بشــكل عــام الــى مــا يلــي:
 تقديم ضمان معقول عن مدى تقيد الشركة للقوانين واللوائح المعمول بها ذات الصلة،ً
ً
متعمدا،
عرضيا أو
 الكشف عن حاالت عدم االمتثال سواء كانً
وفقا للوائح الشركة في حال وجود أي سلوك غير متوافق،
 اتخاذ ما يلزم من اجراءات تأديبية اتخاذ ما يلزم من اجراءات تصحيحية لعالج آثار عدم االمتثال، وضع المقترحات الخاصة بتجنب عدم االمتثال في المستقبلعلــى مســتوى الشــركة التابعــة والتــي هــى ليســت بموضــوع التقريــر ،فإنــه يتــم ادارتهــا بشــكل مســتقل  -وفــق االتفاقيــات واللوائــح التــي تأسســت فــي
ظلهــا مــع الشــركاء اآلخريــن  -مــن قبــل مجلــس إدارة يتمتــع بالصالحيــات الالزمــة الدارة الشــركة وممارســة مهامــه بمــا يتفــق مــع مســئوليته االئتمانيــة وبمــا
يضمــن حمايــة حقــوق كافــة المســاهمين علــى اختــاف مســتوياتهم .أيضــا الشــركة لديهــا أنظمــة وضوابــط رقابــة داخليــة بمــا فيهــا انظمــة ادارة المخاطــر
يتــم االشــراف عليهــا مــن قبــل مجلــس ادارة الشــركة ولجانــه ولجــان تنفيذيــة أخــرى ذات الصلــة مثــل لجــان التدقيــق ،لجنــة الماليــة والتجاريــة .االمــر الــذي
ينعكــس بــدوره بشــكل ايجابــي علــى خلــق بيئــة رقابيــة تتزامــن مــع أفضــل المعاييــر والممارســات المتبعــة.
أيضـ ًـا تحــرص شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة  -الممثليــن لهــا فــي الشــركة التابعــة  -ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة
والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة التابعــة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا .وبتعييــن كل منهــم ،عندئــذ يصبــح كل عضــو
فــي مجلــس اإلدارة مســؤوالً مســؤولية تامــة تجــاه الشــركة التــي يشــغل مقعـ ً
ـدا فــي مجلــس إدارتهــا ،ويكــون فــي موقــع المســاءلة عــن قرارتــه امــام
شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم باعتبارهــا المســاهم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة ،األمــر الــذي يرفــع مــن مســتوى االســتقاللية عــن جهــة التعييــن
وعــدم التدخــل فــي اإلدارة.

 -5اإلفصاح والشفافية
 1-5اإلفصاح

تلتــزم الشــركة بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا (أ) التقاريــر الماليّــة وإيضاحاتهــا المتممــة مــن خــال اإلفصــاح عنهــا للجهــات الرقابيــة ،نشــرها بالصحــف
المحليــة فضــاً عــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة (( ،)www.qamco.com.qaب) عــدد األســهم التــي يمتلكهــا رئيــس مجلــس اإلدارة وأعضــاءه ،واإلدارة
التنفيذيــة العليــا( ،ج) كبــار المســاهمين بالشــركة .كمــا تلتــزم الشــركة باإلفصــاح عــن المعلومــات الخاصــة برئيــس وأعضــاء المجلــس ولجانــه وخبراتهــم
العلميــة والعمليــة مــن واقــع ســيرهم الذاتيــة ،ومــا إذا كان أيـ ًـا منهــم عضـ ً
ـوا فــي مجلــس إدارة شــركة أخــرى مدرجــة أو بــاإلدارة التنفيذيــة العليــا لهــا أو
عضـ ً
ـوا بــأي مــن لجــان مجلــس إدارتهــا.
ســجل علــى الشــركة أيــة مخالفــات أو تفــرض عليهــا أيــة جــزاءات مــن قبــل أي جهــة رقابيــة ،وكذلــك التوجــد أيــة
مــن ناحيــة أخــرى ،خــال عــام  2019لــم ُت َ
دعــاوى قضائيــة تكــون الشــركة طرفـ ًـا فيهــا.
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 2-5تضارب المصالح

يلتــزم المجلــس بمبــادئ نظــام الحوكمــة مــن حيــث اإلفصــاح عــن أيــة تعامــات وصفقــات تبرمهــا الشــركة مــع أي "طــرف ذي عالقــة" ،ويكــون لألخيــر
فيهــا مصلحــة قــد تتعــارض مــع مصلحــة الشــركة .وبشــكل عــام ،فــي حــال وجــود أيــة تعامــات مــع أطــراف ذات عالقــة  ،فإنــه يتــم اإلفصــاح عنهــا ضمــن
اإليضاحــات المتممــة للبيانــات الماليــة للشــركة ،والتــي يتــم نشــرها فــي الصحــف المحليــة وعلــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة.
كمــا تلتــزم الشــركة بأنــه فــي حــال القيــام بإبــرام أيــة صفقــة كبيــرة  -طبقــا لتعريــف الهيئــة  -مــع أي "طــرف ذي عالقــة" ،فإنــه البــد مــن الحصــول علــى
موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة ،ويجــب أن تــدرج علــى جــدول أعمــال الجمع ّيــة العامــة التاليــة إلتمــام إجــراءات إبرامهــا.
تعمــل الشــركة حاليـ ًـا علــى إعــداد سياســة تتعلــق بتعامــات األطــراف ذات العالقــة ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بالشــركة ،علــى أن تأخــذ تلــك السياســة
فــي اعتبارهــا مــا يلــي:
 مراجعة تلك التعامالت إن وجدت من قبل لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة لضمان االمتثال للوائح ذات الصلة. ضمان أن تكون شروط وأحكام كل التعامالت ،سواء مع أي طرف ذو عالقة أو لصالحه ،ال تتجاوز نطاق المبادئ التوجيهية المستخدمة فيتعريــف أنــواع تعامــات األطــراف ذات العالقــة وكفايــة الوثائــق الالزمــة والمســتويات المالئمــة لســلطة االعتمــاد.
كاف.
ِ
 ضمان تنفيذ المعاملة بشفافية واإلفصاح عنها إلى مساهمي الشركة على نحو التسعير بصورة تتسق مع الممارسات المعترف بها في األسواق أو على أساس مالئم ،وأال يكون ذو طبيعة تفضيلية.ً
مالئما ،وأن تتسق
 التوثيق الكافي ،وأن يتخذ هذا التوثيق شكل اتفاقية خدمات أو اتفاقية بيع وشراء أو اتفاقية قرض إلى آخره ،حسبما يكونشــروط وأحــكام هــذه االتفاقيــات مــع ممارســات الســوق.

 3-5الشفافية وإعالء مصلحة الشركة

يُــدرك مجلــس اإلدارة بــأن مخاطــر تضــارب المصالــح قــد تنشــأ مــن كــون أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة "طــرف ذو عالقــة" ،أو اطــاع
الموظفيــن و/أو مقدمــي الخدمــات وأي طــرف مــن ذوي المصالــح علــى المعلومــات الخاصــة بالشــركة .ومــن أجــل ذلــك ،تعمــل الشــركة علــى اعــداد
سياســة بشــأن تضــارب المصالــح ضمــن إطــار الحوكمــة الخــاص بهــا.
طبقــا للنظــام األساســي للشــركة ،فــي حــال وجــود أي تضــارب فــي المصالــح مــع طــرف ذو عالقــة ،فــإن الطــرف المعنــي ال يحضــر عمليــة المناقشــة،
التصويــت واتخــاذ القــرار فــي هــذا الصــدد.
وبشــكل عــام ،يتحتــم علــى أي طــرف ذو عالقــة بقــدر المســتطاع تجنــب المواقــف التــي قــد يحــدث فيهــا أو يســفر عنهــا تضــارب فــي المصالــح أو يوشــك
علــى الحــدوث ،وينبغــي أن تصــب القــرارات ذات العالقــة فــي تحقيــق مصلحــة الشــركة.
إضافــة الــى ذلــك ،يــدرك أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الشــركة و/أو مقدمــي الخدمــات أن كل المعلومــات ذات الصلــة بشــركة قامكــو وشــركتها
التابعــة وعمالئهــا هــي معلومــات ســرية تســتخدم ألغــراض الشــركة فقــط .وينــدرج اســتغالل مثــل هــذه المعلومــات فــي أغــراض شــخصية أو عائليــة أو
تحقيــق فوائــد أخــرى ضمــن الســلوكيات غيــر األخالقيــة المنافيــة للقانــون.
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 4-5اإلفصاح عن عمليات التداول

اعتمــدت الشــركة قواعــد وإجــراءات بشــأن تعامــات األطــراف المطلعــة علــى ســهم الشــركة .وتأخــذ هــذه القواعــد واإلجــراءات فــي االعتبــار تعريــف
الشــخص المطلــع ســواء كان بشــكل دائــم بحكــم وظيفتــه أو بشــكل مؤقــت بحكــم قيامــه بمهــام خاصــة بالشــركة ،هــذا الشــخص المطلــع بحكــم مهامــه
لديــه إمكانيــة الوصــول إلــى بيانــات جوهريــة خاصــة بالشــركة مــن شــأنها التأثيــر إيجابـ ًـا أو سـ ً
ـلبا علــى القــرار االســتثماري للمتعامليــن علــى ســهم الشــركة
بالســوق الماليــة القطريــة.
ويتــم إبــاغ شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة ببيانــات المطلعيــن وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة لحظــر تعامالتهــم طبقـ ًـا
لقواعــد الســوق المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن ،واالفصــاح عــن تداوالتهــم علــى أســهم الشــركة بشــكل يومــي مــن قبــل الســوق.
بشــكل عــام ،يحظــر علــى المطلــع االســتفادة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن اســتخدام معلومــات داخليــة للشــركة لــم يتــم اإلفصــاح عنهــا بعــد .ويعــد
ـاء علــى تلــك المعلومــات ،بصــرف النظــر عــن مــدى كبــر أو صغــر عمليــة التــداول ،انتهـ ً
ـاكا للمعاييــر األخالقيــة وسياســات
التــداول علــى أســهم الشــركة بنـ ً
الشــركة .إضافــة إلــى ذلــك ،يحظــر علــى المطلــع مســاعدة أي شــخص آخــر علــى التــداول فــي أســهم الشــركة ،وذلــك بالكشــف لــه عــن معلومــات داخليــة.

 -6حقوق أصحاب المصالح

 1-6المساواة بين المساهمين في الحقوق

المساهمون لكل فئة من األسهم متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقا ألحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويتضمــن النظــام األساســي للشــركة اإلجــراءات والضمانــات الالزمــة لممارســة جميــع المســاهمين لحقوقهــم ،وبوجــه خــاص حــق الحصــول علــى النصيــب
المقــرر مــن أربــاح األســهم ،وحــق حضــور الجمعيــة العامــة واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قراراتهــا ،وحــق الوصــول إلــى المعلومــات وطلبهــا
بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.
وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،فــي حــال وصــول مســاهم أو مجموعــة مــن المســاهمين إلــى اتفاقيــة بيــع األســهم فــي الشــركة بمــا يســاوي أو
يتجــاوز خمســين بالمائــة ( )%50مــن رأس المــال الســوقي للشــركة ،ال تكــون هــذه االتفاقيــة واجبــة النفــاذ مــا لــم يتــم إعطــاء المســاهمين الباقيــن الفرصــة
لممارســة حقــوق االرتبــاط بالبيــع.

 2-6سجالت المساهمين

إدارة ســجل المســاهمين تتــم وفقـ ًـا للقواعــد واإلجــراءات المعمــول بهــا فــي الســوق الماليــة القطريــة ،حيــث يتــم إمســاك ســجالت المســاهمين وتحديثهــا
مــن قِ َبــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة .وبموجــب االتفاقيــة المبرمــة بيــن شــركة قامكــو وشــركة اإليــداع ،تتولــي األخيــرة مهــام وصالحيات
تســجيل وحفــظ وإيــداع األوراق الماليــة ،وإجــراء التقــاص والتســوية وإثبــات التعامــل فــي األوراق الماليــة مــن عمليــات شــراء وبيــع وانتقــال الملكيــة
والتســجيل والرهــن والحجــز فــي الســجالت الخاصــة بذلــك.
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 3-6حق المساهمين في الحصول على المعلومات

يتضمــن النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة إجــراءات وصــول المســاهم إلــى المعلومــات التــي يمكــن اإلفصــاح عنهــا وتمكنــه مــن ممارســة
حقوقــه كاملــة بمــا ال يخــل بحقــوق المســاهمين اآلخريــن أو يضــر بمصالــح الشــركة.
ويحــرص مجلــس إدارة الشــركة وموظفيهــا علــى إقامــة عالقــات بنــاءة والتواصــل المســتمر مــع المســاهمين والمســتثمرين بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار
االســتثماري المناســب مــن خــال:
ً
أ .ضمان اإلفصاح بنزاهة وشفافية عن معلومات الشركة بالكم والكيف المناسبين وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها،
ب .نشر عرض توضيحي وعقد مؤتمر عبر الهاتف بشكل ربع سنوي يدعى اليه المستثمرين لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة،
ج .تخصيص فريق مختص لمقابلة المساهمين بشكل مستمر لمناقشة استفساراتهم بشأن األداء المالي والتشغيلي للشركة.
د .حضور الفعاليات والمؤتمرات،
ه .تحديث موقعها اإللكتروني ( )www.qamco.com.qaبما يواكب أساليب العرض الحديثة ويخدم مساهميها وكافة األطراف ذات العالقة .يتضمن
الموقع قسم خاص بعالقات المستثمرين يتم من خالله نشر كافة المعلومات التي تخضع اللتزامات االفصاحات الفورية والدورية من تقارير
مالية وبيانات صحفية وتقارير الحوكمة ومتطلباتها.
و .إقامة شراكات قوية مع الصحف والوسائل اإلعالمية األخرى والمحافظة عليها.
مــن ناحيــة أخــرى ،تتــم موافــاة البورصــة وهيئــة قطــر لألســواق الماليــة ببيانــات مســؤول االتصــال .كمــا تــم تخصيــص عنــوان بريــد إلكترونــي رســمي
للشــركة ( )qamco@qp.com.qaيتلقــى مــن خاللــه أيــة استفســارات أو طلبــات للســادة مســاهمي الشــركة.
ويحــرص ممثلــو الشــركة علــى أن تكــون كل المعلومــات المُ قدمــة إلــى المساهمين/المســتثمرين مــن بيــن المعلومــات المصــرح بإصدارهــا للعمــوم ،وال
يســمح بتقديــم معلومــات ســرية أو تفضيــل مســاهم علــى آخــر.

 4-6حقوق المساهمين فيما يتعلق بالجمعية العامة
 1-4-6الحضور والدعوة

طبقـ ًـا لتعليمــات هيئــة قطــر لألســواق الماليــة ،يحــق لــكل مســاهم مقيــد اســمه فــي ســجل المســاهمين عنــد انتهــاء التــداول فــي نفــس يــوم انعقــاد
الجمعيــة العامــة للشــركة أن يحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة وأن يكــون لهــذا المســاهم صوتـ ًـا عــن كل ســهم يملكــه .وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،فــان
مســاهموا الشــركة يتمتعــوا بكافــة الحقــوق ذات الصلــة منهــا مــا يلــي:
 حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهم المسجل بعد انتهاء جلسة التداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة سواء بشخصه أو ممثالًً
قانونيا.
بوكيل أو من ينوب عنه
 الحق في المشاركة في المداوالت والتصويت على القرارات بشأن الموضوعات المدرجة على جدول األعمال. حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة ،مساهما آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة ،علىأال يزيد عدد األسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على ( )%5من أسهم رأس مال الشركة.
 حق المساهم أو المساهمين المالكين ما ال يقل عن ( )%10من رأس مال الشركة ،وألسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة لالنعقاد ،وحق 		ً
وفقا لإلجراءات التي يحددها
المساهمين الذين يمثلون ( )%25من رأس مال الشركة على األقل طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد
القانون واللوائح في هذا الشأن.
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 2-4-6المشاركة الفعالة

ً
علمــا بالقواعــد
تحــرص الشــركة علــى إتاحــة فرصــة المشــاركة الفعالــة للمســاهمين والتصويــت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وأن تتــم إحاطتهــم
وإجــراءات التصويــت التــي تحكــم اجتماعــات الجمعيــة العامــة ،وفــي ســبيل ذلــك:
ً
ً
وكيفا حول مكان وجدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة ،كذلك
كما
 تعمل الشركة على تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية بالشكل المناسبتزويدهم بالمعلومات الكاملة بشأن المسائل التي ستقرر خالل االجتماع بما يمكنهم من اتخاذ القرار ،وذلك من خالل نشر الدعوة ببنود جدول
األعمال بالجرائد المحلية والموقع اإللكتروني للشركة ،فضالً عن موافاة بورصة قطر لإلعالن من خالل موقعها اإللكتروني.
 إتاحة الفرصة للمساهمين لطرح األسئلة على المجلس ،وإدراج مسائل معينة (إن وجدت) على جدول أعمال االجتماع ،وإبداء االقتراحات أو 		ً
وفقا لإلجراءات التي يحددها القانون واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
االعتراض على القرارات
ً
ً
شخصيا أو
شخصيا أو بالوكالة ،وينبغي أن تكون األصوات متساوية في األثر ،سواء كان اإلدالء بها قد تم
 توفير اآللية للمساهمين للتصويتبالوكالة.

ومــع افصــاح الشــركة للبيانــات الماليــة لفتــرة األربعــة أشــهر المنتهيــة فــي  ،2019/3/31قــرر مجلــس إدارة الشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة بواقــع  0.20ريــال
قطــري للســهم ،بإجمالــي يصــل إلــى  111.6مليــون ريــال قطــري ،وبنســبة توزيــع تبلــغ  ،%110بمــا يمثــل  %2مــن القيمــة االســمية للســهم ،وذلــك عــن فتــرة
ً
ـتنادا إلــى قائمــة المســاهمين كمــا فــي إغــاق يــوم  5مايــو .2019
الســتة أشــهر المنتهيــة فــي  31ديســمبر .وتــم توزيــع األربــاح فــي  5مايــو  2019اسـ

 5-6إبرام الصفقات الكبرى

تلتــزم الشــركة بضــرورة معاملــة المســاهمين علــى نحــو يتســم بالعــدل ،فالمســاهمون لــكل فئــة مــن األســهم متســاوون ولهــم كافــة الحقــوق المترتبــة
علــى ملكيــة الســهم وفقـ ًـا ألحــكام القانــون واللوائــح والقــرارات ذات الصلــة ،كمــا تلتــزم الشــركة بتوفيــر الحمايــة إلــى صغــار المســاهمين مــن اإلجــراءات
التعســفية إن وجــدت مــن قِ َبــل أو لصالــح المســاهمين الــذي يملكــون حصــة مســيطرة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

وفقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة ،يحــق للمســاهم االعتــراض علــى أي قــرار يــرى أنــه يصــدر لمصلحــة فئــة معينــة مــن المســاهمين أو يضــر بهــا أو يجلــب
نفعـ ًـا خاصـ ًـا ألعضــاء المجلــس أو غيرهــم دون اعتبــار لمصلحــة الشــركة وإثباتــه فــي محضــر االجتمــاع ،وحقــه فــي إبطــال مــا اعتــرض عليــه مــن قــرارات بمــا
ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.

وفــي ســبيل ذلــك ،تحــرص الشــركة علــى تواجــد المعاملــة العادلــة لــكل المســاهمين باجتمــاع الجمعيــة للمســاهمين فضــاً عــن تيســير إجــراءات عمليــة
اإلدالء باألصــوات بمــا اليتعــارض مــع أحــكام نظامهــا األساســي.

فيما يتعلق بعام  ،2019تم مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة التالي بيانه والموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة:
 .1إقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بالتزامن مع اإلفصاح عن نتائج الربع األول من عام .2019
 .2تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019واعتماد أتعابهم.

ً
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة ،يجــوز للمســاهمين بصفــة عامــة ومســاهمي األقليــة بصفــة خاصــة عنــد إبــرام الشــركة لصفقــات كبيــرة قــد تضــر
بمصالحهــم أو تخــل بملكيــة رأس مــال الشــركة االعتــراض علــى إبــرام هــذه الصفقــات وإثبــات هــذا االعتــراض فــي محضــر االجتمــاع وإبطــال مــا اعترضــوا
عليــه مــن صفقــات وفقـ ًـا ألحــكام القانــون فــي هــذا الشــأن وبمــا ال يتعــارض مــع أحــكام النظــام األساســي فــي هــذا الشــأن.

أيضا تم مناقشة بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية والموافقة عليه من قبل مساهمي الشركة:
ً
شهرا).
 .1تعديل السنة المالية األولى للشركة لتصبح من تاريخ تأسيسها إلى 13( 2019/12/31
ً
تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية في اجتماعه الرابع لعام  2018المنعقد بتاريخ
 .2تعديل بعض أحكام النظام األساسي للشركة
قطريا واحداً.
ً
 2018/12/16بشأن تعديل القيمة اإلسمية ألسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية في قطر لتصبح رياالً

مــن ناحيــة أخــرى ،يتــم اإلفصــاح عــن هيــكل رأس المــال للشــركة فــي البيانــات الماليــة وضمــن هــذا التقريــر .كمــا تقــوم بورصــة قطــر باإلفصــاح عــن كبــار
مســاهمي الشــركة علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا.

 3-4-6انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

كمــا ســبق اإلشــارة ،فــإن مجلــس إدارة شــركة قامكــو وفقـ ًـا للنظــام األساســي المُ عــدل ،يتشــكل مــن عــدد ال يقــل عــن ســتة أعضــاء يحــق للمســاهم الخــاص
“قطــر للبتــرول” أن يعينهــم جميعـ ًـا .وعليــه ،ال توجــد أحــكام بشــأن انتخابــات مجلــس اإلدارة ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات الترشــيح والتصويــت والتعييــن.

تحــرص قطــر للبتــرول علــى اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة المؤهليــن والمســتوفين لشــروط عضويــة مجلــس اإلدارة ممــن تتوافــر فيهــم الخبــرة الكافيــة
والدرايــة التامــة لتأديــة مهامهــم بصــورة فعالــة لمــا فيــه مصلحــة الشــركة وتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا ،ويتــم االفصــاح فــي حينــه عــن قــرار قطــر للبتــرول
بشــأن تشــكيل مجلــس اإلدارة أو أي تغييــر بــه.

 4-4-6توزيع األرباح

وفقــا ألحــكام النظــام األساســي ،بمــا اليخــل بقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الغيــر وبموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة للشــركة ،تــوزع علــى
المســاهمين المســجلين فــي نهايــة تــداول يــوم انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة أرباحـ ًـا ســنوية بمــا ال يقــل عــن نســبة خمســة بالمائــة ( )%5مــن األربــاح
الصافيــة للشــركة بعــد خصــم االســتقطاعات القانونيــة ،علــى أن ال يتجــاوز أي ربــح مــوزع المبلــغ الــذي يوصــي بــه مجلــس اإلدارة ويخضــع مقتــرح توزيعــات
األربــاح الســنوية للشــركة إلــى الموافقــة النهائيــة للجمعيــة العامــة.
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وتعمــل الشــركة مــن خــال تعاقدهــا مــع أحــد البنــوك المحليــة علــى تيســير حصــول المســاهمين المخوليــن علــى أرباحهــم ســواء نقـ ً
ـدا مــن خــال كافــة
فروعــه ،أو بالتحويــل علــى حســابات المســاهم البنكيــة أو عــن طريــق إصــدار شــيكات بقيمــة األربــاح.

ً
ـهما (أو أن يكــون المالــك
وباســتثناء بعــض المؤسســات المنصــوص عليهــا بالنظــام األساســي للشــركة ،ال يحــق ألي شــخص أو طــرف أن يمتلــك أسـ
المســتفيد مــن أســهم) بقيمــة اســمية تزيــد علــى  %2مــن رأس مــال الشــركة ســواء كان التملــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر .وعليــه ،يبلــغ الحــد األقصــى
للتملــك فــي رأس مــال الشــركة  ،%2وهــو مــا تعمــل شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة علــى ضمــان التقيــد بــه ،باعتبارهــا الجهــة الموكلــة بــإدارة
ســجل مســاهمين الشــركة.
ويتــم الحصــول علــى البيانــات الخاصــة بالمســاهمين فــي رأســمال شــركة قامكــو مــن ســجالت المســاهمين لــدى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق
الماليــة “اإليــداع” ،وفيمــا يلــي كبــار المســاهمين كمــا فــي  31ديســمبر :2019
المساهم
قطر للبترول

النسبة المئوية التقريبية لألسهم %
%51.00

صندوق المعاشات والتأمينات االجتماعية

%3.75

صندوق المعاشات العسكرية

%1.25

مساهمون آخرون

%44.00

اإلجمالي

%100.00
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يتــم االعتمــاد علــى شــركة قطــر لإليــداع المركــزي لــأوراق الماليــة فــي الحصــول علــى المعلومــات المُ حدثــة أوالً بــأول فيمــا يتعلــق بســجالت المســاهمين.
وطبقـ ًـا لمــا ورد مــن بيانــات مــن قبــل شــركة “اإليــداع” حتــى تاريــخ  31ديســمبر  ،2019ليــس هنــاك أي مســاهم قــد تجــاوز بشــكل مباشــر حــد تملــك األســهم
طبقـ ًـا للنظــام األساســي للشــركة إال مــا تــم النــص عليــه صراحــة كاســتثناء بالنظــام األساســي لهــا.

 6-6حقوق أصحاب المصالح من غير المساهمين

تلتــزم الشــركة بأحــكام النظــام مــن حيــث المحافظــة علــى حقــوق أصحــاب المصالــح واحترامهــا ،ويجــوز لــكل صاحــب مصلحــة فــي الشــركة طلــب المعلومــات
ذات الصلــة بمصلحتــه بعــد إثبــات صلتــه ،وتلتــزم الشــركة بتقديــم المعلومــات المطلوبــة فــي الوقــت المناســب وبالقــدر الــذي ال يهــدد مصالــح اآلخريــن
أو يضــر بمصالحهــا.
وفقــا لدليــل اختصاصــات لجنــة التدقيــق التابعــة للمجلــس ،يتــم تكليــف أحــد أعضــاء اللجنــة بمعالجــة موضــوع أيــة مخالفــات أو انتهــاكات والتــي قــد تؤثــر
ً
ســلبا علــى الشــركة أو عمالئهــا أو مســاهميها أو موظفيهــا أو الجمهــور بصفــة عامــة والتــي يتــم اإلبــاغ عنهــا ،ويضمــن عضــو اللجنــة المُ كلــف رفــع
ّ
المســائل التــي أثارهــا المُ بلــغ وإبالغهــا إلــى لجنــة التدقيــق بحســب أهميــة المســألة .كمــا تــم تخصيــص رقــم الهاتــف  +974 4013-2277علــى الصفحــة
الرئيســية للموقــع اإللكترونــي للشــركة ( )www.qamco.com.qaللتواصــل فــي ذلــك الشــأن.

ً
ختاما

تحــرص شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم مــن خــال مجلــس اإلدارة علــى تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات والممارســات المثلــى وتضميــن اللوائــح
واإلجــراءات الداخليــة لهــا بمــا يحقــق أعلــى مســتويات الحوكمــة ويرســخ بيئــة امتثــال اســتباقية تهــدف إلــى حمايــة األمــن المالــي ألصولهــا ورأســمالها،
وحمايــة مصالــح عمالئهــا ومســاهميها ،والمحافظــة علــى نزاهــة الشــركة وســمعتها.
راض عــن أدائــه فــي القيــام بالمهــام الموكلــة إليــه واتخــذ القــرارات المتعلقــة بأعمــال الشــركة فــي إطــار
خــال عــام  ،2019فــإن مجلــس إدارة الشــركة ٍ
الصالحيــات المخــول بهــا والمنصــوص عليهــا فــي لوائــح الشــركة والتشــريعات ذات الصلــة ،ويحــرص علــى بــذل العنايــة فــي إدارة الشــركة بصــورة فعالــة
لتحقيــق مصلحــة الشــركة وجميــع المســاهمين وأصحــاب المصالــح بصــورة متوازنــة.

عبدالرحمن أحمد الشيبي
رئيس مجلس اإلدارة

ً
ً
رئيسيا ضد أي تجاوز من قبل اإلدارة للنهج المتبع في الضوابط الداخلية ،ما يسهم في تحسين حوكمة الشركة.
دفاعا
تشكل تلك االجراءات

 7-6حق المجتمع

تســهم شــركة قطــر لصناعــة األلمنيــوم ،المالكــة لحصــة تبلــغ  %50فــي شــركة قطــر لأللومنيــوم المحــدودة (قطلــوم) ،وهــي إحــدى الشــركات الناجحــة
فــي إنتــاج األلومنيــوم األولــي وواحــدة مــن أكثــر مصانــع األلومنيــوم كفــاءة فــي المنطقــة ،تســهم مــن خــال مشــروعها المشــترك قطلــوم فــي التنميــة
االقتصاديــة الشــاملة والرعايــة االجتماعيــة وحمايــة البيئــة وخلــق فــرص العمــل ،مــن خــال مبــادرات فــي جوانــب مثــل:
 .1الصحة والسالمة والبيئة :اإلقالل من النفايات إلى أدنى حد ممكن ،وإعادة االستخدام واسترجاع وإعادة تدوير المنتجات الثانوية .وإقامة ورش
العمل المعنية بالصحة والسالمة والبيئة وثقافة السالمة والتأهب لحاالت الطوارئ والصحة المهنية والتدريب على األمور المتعلقة بالصحة
والسالمة والبيئة والتميز التشغيلي وكفاءة الطاقة وإدارة البيئة واالمتثال إلى االشتراطات البيئية،
 .2الموظفين :برامج التقطير (التفكير االستراتيجي والتدريب على تخطيط األعمال وبرامج التدريب الداخلي والمعارض الوظيفية) ،واستبقاء 		
الموظفين والتدريب والتطوير وتعزيز الصحة واللياقة البدنية واألنشطة الرياضية،
 .3المجتمع :دعم الجمعية القطرية للسرطان والمشتريات المحلية والرعاية والتبرعات.
وتحــرص قطــر للبتــرول المؤســس والمســاهم الخــاص بالشــركة ،مــن خــال الدعــم الفنــي واإلداري الــذي تقدمــه للشــركة ومشــروعها المشــترك ،علــى
تخيــر الفــرص االســتثمارية المناســبة ذات القيمــة المضافــة مــن الناحيــة الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة دعمـ ًـا لمســاعي الدولــة نحــو تحقيــق
التنــوع االقتصــادي.
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ملحق

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
رئيس مجلس اإلدارة

السيد  /أحمد سعيد العمودي
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)
نائب رئيس مجلس اإلدارة

المؤهالت والخبرات:

المؤهالت والخبرات:

تخرج السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي من جامعة أريزونا عام  1988وحصل على بكالوريوس في المالية وإدارة األعمال.

حصل السيد /أحمد العمودي على شهادة البكالوريوس فى الهندسة الكهربائية من جامعة والية نيو مكسيكو األمريكية عام .1996

انضم السيد /عبدالرحمن إلى قطر للبترول عام  1989كمحلل مالي.

انضــم الســيد /العمــودي إلــى اإلدارة الهندســية لقطــر للبتــرول عــام  1996كمهنــدس كهربــاء حيــث شــارك فــى العديــد مــن مشــروعات قطــر للبتــرول أثنــاء

كما تولى السيد /عبدالرحمن منصب مدير إدارة تمويل المشاريع  /مدير الشؤون المالية – قطر للبترول.
ويشــغل الســيد /عبدالرحمــن حاليـ ًـا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة والتخطيــط فــي قطــر للبتــرول .وتتضمــن مســؤولياته وضــع وتنفيــذ

المراحــل المختلفــة مــن تطويرهــا فــى قطــر وإيطاليــا وكوريــا وهولنــدا والواليــات المتحــدة األمريكيــة .كمــا شــارك فــى مشــروع كيــو كيــم  2-للبتروكيماويــات
ً
أيضا العديد مــن المناصب الفنيــة والقيادية،
خــال مرحلــة الدراســات الهندســية التفصيليــة بهيوســتن ومرحلــة التنفيــذ بمســيعيد .وتقلــد الســيد /العمــودي

االســتراتيجيات والممارســات الماليــة بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.

مثــل رئيــس قســم المرافــق المشــتركة ومســاعد المديــر للمرافــق المشــتركة ،ثــم مديــر إدارة تطويــر المرافــق الســطحية لحقــول النفــط والغــاز .ويشــغل حاليـ ًـا
الســيد /أحمــد العمــودي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي إلدارة تطويــر المرافــق الســطحية.

المناصب األخرى*:
 -عضو مجلس ادارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

المناصب األخرى*:

عدد األسهم في شركة قامكو:

-

 -اليوجد.

عدد األسهم في شركة قامكو:
-
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السيد  /عبدالعزيز محمد العبيدلي
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)

السيد  /محمد عيسى المناعي
ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)

المؤهالت والخبرات:

المؤهالت والخبرات:

حصل السيد /عبد العزيز محمد العبيدلي على شهادة بكالوريوس هندسة اختصاص تحكم أنظمة من جامعة هيدرسفيلد عام .1997

حصــل الســيد /محمــد عيســى المناعــي علــى بكالوريــوس الحقــوق (مــع مرتبــة الشــرف) مــن جامعــة ليڤربــول عــام  ،2007وحصــل أيضـ ًـا علــى الدراســات

انضم السيد /عبد العزيز محمد العبيدلي إلى قطر للبترول عام 1988

العليــا فــي القانــون ( )BVCمــن كليــة الحقــوق ،لنــدن ،عــام .2009

حيث شغل عدة مناصب أهمها:

انضــم الســيد /محمــد عيســى المناعــي للعمــل لــدى قطــر للبتــرول عــام  ،2007حيــث شــغل منصــب مستشــار قانونــي بقســم المشــاريع التابــع لــإدارة

 -مساعد مدير العمليات – تخطيط األعمال

القانونيــة.

 -مدير األعمال والتجارة في المدن الصناعية

ً
حاليا منصب مستشار عام وأمين سر مجلس إدارة قطر للبترول.
ويشغل السيد /محمد عيسى المناعي

 مدير إدارة المنشآت -نائب الرئيس لشؤون الصحة والسالمة والبيئة وخدمات األعمال.

المناصب األخرى*:
 -عضو مجلس ادارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة

المناصب األخرى*:

عدد األسهم في شركة قامكو:

 -اليوجد.

-

عدد األسهم في شركة قامكو:
 2824 -سهم.
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السيد  /محمد جابر السليطي

ً
(عضوا غير تنفيذي/غير مستقل)

السيد  /خالد محمد لرم
ً
(عضوا  /تنفيذي)

المؤهالت والخبرات:

المؤهالت والخبرات:

تخرج السيد /محمد جابر السليطي في جامعة مديلسيكس بالمملكة المتحدة وحصل منها على بكالوريوس المحاسبة والشؤون المالية.

تخــرج الســيد /خالــد محمــد لــرم فــي عــام  1984بدرجــة بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا فــي الواليــات المتحــدة

وقــد بــدأ الســيد /محمــد الســليطي مســيرته المهنيــة بالعمــل لــدى قطــر للبتــرول عــام  ،2008حيــث تــدرج فــي الكثيــر مــن المناصــب وتولــى أيضـ ًـا العديــد
ً
حاليــا منصــب مديــر إدارة شــؤون
مــن المناصــب القياديــة رفيعــة المســتوى ،منهــا رئيــس تنميــة األعمــال ومســاعد المديــر للتقاريــر اإلداريــة .ويشــغل
الشــركات المخصخصــة منــذ عــام .2018
يتمتــع الســيد /محمــد الســليطي بمعرفــة واســعة وخبــرة كبيــرة فــي إدارة الشــركات المُ درجــة بالبورصــة والحوكمــة واالمتثــال واالســتثمارات والشــؤون
الماليــة للشــركات والمحاســبة.
ً
حاليا قطر للبترول في مجلس إدارة شركة قطر لألسمدة الكيماوية وشركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج.
ويمثل السيد /محمد
المناصب األخرى*:
 ال يوجدعدد األسهم في شركة قامكو:
 -ال يوجد.

األمريكية.
وقــد بــدأ الســيد /خالــد مســيرته المهنيــة مــع قطــر للبتــرول فــي مايــو  1985كمهنــدس عمليــات .ويتمتــع الســيد /خالــد بخبــرة تزيــد علــى خمــس وثالثيــن
عامـ ًـا فــي مجــاالت شــتى ،بـ ً
ـدءا 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 4-عــام .1997
وقــد شــغل الســيد /خالــد منصــب مديــر مشــروع ســوائل الغــاز الطبيعــي ( 4-مــن 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 حاليـ ًـا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لأللومنيــوم .وهــو أيضـ ًـا عضــو بمجلــس إدارة المجلــس الخليجــي لأللومنيــوم وعضــو
فــي المعهــد الدولــي لأللومنيــوم.
المناصب األخرى*:
 اليوجد.عدد األسهم في شركة قامكو:
 56480 -سهم.
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ً
آخذا في االعتبار عضويتهم في جهات /شركات أخرى.
*مناصب األعضاء المشار اليها هي تلك التي تتعلق بشركات مدرجة ببورصة قطر،
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