
هيئة قطر لألسواق المالية اعتمدت هذه النشرة بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة

شركة بلدنــا ش.م.ع.ق.
)شركة مساهمة عامة قطرية(

)شركة تحت التأسيس بموجب قانون الشركات التجارية لدولة قطر(

طرح 1،425،750،000 سهمًا بسعر طرح قدره 1.01 ريال قطري للسهم الواحد

يتضمن سعر الطرح قيمة إسمية قدرها 1 ريـال قطري للسهم باإلضافة إلى تكاليف الطرح بواقع 0.01 ريال قطري للسهم

تمثل األسهم المطروحة لالكتتاب بموجب هـذه النشـرة نسبة 75% من رأسمال )شركة بلدنا ش.م.ع.ق( الُمصدر 

كيو إن بي كابيتال ذ.م.م
مستشار اإلدراج ومدير الطرح

أدلشو غودارد )جي سي سي( إل إل بي
المستشار القانوني الدولي الرئيسي

إفرشيدز سوذرالند )انترناشيونال( م.م.م
المستشار القانوني الدولي المشترك

إرنست آند يونغ )فرع قطر(
المدققون المستقلون

برايس ووتر هاووس كوبرز قطر ذ.م.م
المقّيمون

رودل آند بارتنر
المقّيمون

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

البنك األهلي )ش.م.ع.ق.(، بنك الدوحة )ش.م.ع.ق.(، مصرف الريان )ش.م.ع.ق.(، مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق.(، بنك قطر الدولي اإلسالمي 
)ش.م.ع.ق.(، البنك العربي )ش.م.ع.(، البنك التجاري )ش.م.ع.ق.(، بنك بروة )ش.م.ق.(، بنك الخليج التجاري )الخليجي( )ش.م.ع.ق.(

بنوك االكتتاب

مكتب شرق للمحاماة
المستشار القانوني القطري

نشرة الطرح
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نشرة الطرح - بلدنا

بيان إخالء مسؤولية هيئة قطر لألسواق المالية

ال تتحمل هيئة قطر لألسواق المالية أية مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هـذه النشـرة، وتعلن الهيئة صراحًة 
عدم مسؤوليتها عن أية خسارة قد تلحق بأي شخص يتخذ قراراته بناًء على كل البيانات أو المعلومات الواردة في هـذه النشـرة أو البعض منها. 

وتخلي الهيئة مسؤوليتها تجاه أي طرف بشأن التحليل الخاص بتقييم الشركة وما يتضمنه من قيم تقديرية أو افتراضات استند إليها المقّيمون، 
كذلك أية نتائج تم التوصل إليها في ضوء تلك التقديرات واإلفتراضات. وال تعطي الهيئة أية تأكيدات تتعلق بالنواحي الفنية للتحليل أو دراسة 

الجدوى اإلقتصادية والتجارية واإلستثمارية للتقديرات واإلفتراضات التي حددتها نتائج التحليل وقيمة الطرح، حيث يقتصر دور الهيئة على ضمان 
تطبيق نظام المدققين الخارجيين والمقّيمين الماليين الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

قبل االستثمار في األسهم، ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يدرسوا بعناية عوامل المخاطر ذات الصلة بأعمال الشركة والقطاع المعني 
في دولة قطر، باإلضافة إلى جميع المعلومات األخرى الواردة في هـذه النشـرة. ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة المعينون للشركة أن المخاطر 

الواردة في القسم المعنون »عوامل المخاطر« من هذه النشرة، هي المخاطر الجوهرية التي تواجه الشركة وأعمالها. ومع ذلك، ال تعتبر هذه 
المخاطر وعدم التيقن المشاكل الوحيدة التي قد تواجهها الشركة، بل هناك مخاطر أخرى غير معروفة من الشركة في الوقت الراهن أو تعتقد 
الشركة أنها ليست جوهرية في الوقت الحالي، قد يكون لها أيضًا أثر سلبي على الوضع المالي للشركة أو نجاحها في عملها. ففي حالة وقوع 

أية مجموعة من هذه المخاطر قد تتأثر سلبًا أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل. فإذا ما حدث ذلك، قد 
يهبط سعر األسهم في السوق ويخسر المستثمرون جميع استثماراتهم أو جزء منها. عالوة على ذلك، تتضمن هـذه النشـرة بيانات مستقبلية 

تنطوي على مخاطر وعدم تيقن. وقد تختلف بشكل جوهري النتائج الفعلية للشركة عن تلك المتوقعة في البيانات واإلفادات المستقبلية 
نتيجة لبعض العوامل من بينها المخاطر التي تواجهها الشركة كما تم بيانه في ما يلي.  كما وينبغي األخذ باإلعتبار أنه وعلى الرغم من كون 

عوامل المخاطر الواردة في هـذه النشـرة مستقلة عن بعضها إال أنها قد تترابط إلى حد ما، إذ قد يؤدي وقوع مخاطرة واحدة إلى ظهور مخاطر 
أخرى على إثرها مباشرة. فعلى سبيل المثال، إذا ما حدث تراجع كبير في االقتصاد القطري، فإن الشركة قد تتكبد خسائر تجارية كبيرة، ومن ثم 
قد تزداد الحاجة للحصول على السيولة وتصبح الشركة مثقلة بالديون نتيجة لذلك. الرجاء اإلطالع على المعلومات حول المخاطر التي ينبغي أن 

يضعها المستثمرون في األسهم بحسبانهم بالرجوع إلى تحليل المخاطر الوارد في القسم المعنون »عوامل المخاطر« من هذه النشرة.

إقرار المؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة المؤسسين بتحمل المسؤولية

نحن، المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة المؤسسين، كما بتاريخ هذه النشرة، شركة بلدنــا ش.م.ع.ق. )شركة تحت التأسيس بموجب القوانين 
واألنظمة المطبقة في دولة قطر( الذين ترد أسماؤنا وتواقيعنا أدناه نتحمل المسؤولية منفردين ومتضامنين عن المعلومات والبيانات 

الواردة في هـذه النشـرة، كما نقر بموجبه أننا قد بذلنا العناية المعقولة للتأكد من أن المعلومات والبيانات التي تحتوي عليها النشرة مطابقة 
للحقيقة وال ُتغفل أية معلومات قد يكون من شأنها أن تقلل من أهمية تلك البيانات أو شمولها أو كفايتها.

 المؤسسون وأعضاء مجلس اإلدارة المؤسسين

التوقيععدد األسهمالمنصباالسم

مؤسس و عضو مجلس السيد محمد معتز محمد رسالن الخياط 
اإلدارة المؤسس

237,475,000

مؤسس و عضو مجلس السيد رامز محمد رسالن الخياط
اإلدارة المؤسس

237,475,000

100,000مؤسس  اآلنسة آالء محمد رسالن الخياط

100,000مؤسس  السيد محمد رسالن محمد عزت الخياط

100,000مؤسس  السيد محمد محمد رسالن الخياط
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نشرة الطرح - بلدنا

بيان إخالء مسؤولية وزارة التجارة والصناعة

ال تتحمل وزارة التجارة والصناعة، بصفتها الجهة المنظمة للشركات التجارية في دولة قطر، أية مسؤولية عن صحة وشمولية وكفاية البيانات 
والمعلومات الواردة في هـذه النشـرة، وتعلن الوزارة صراحة بأنها ال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة قد يتكبدها أي شخص يتخذ قرارات 

وفقًا لكافة البيانات سالفة الذكر أو بعضها. كما ال تتحمل وزارة التجارة والصناعة، بصفتها الجهة المنظمة للشركات التجارية في دولة قطر، 
أية مسؤولية تجاه أي طرف من األطراف في ما يتعلق بتحليل تقييم الشركة بما في ذلك القيم أو االفتراضات المقدرة التي استند عليها 

الُمقّيم في تقديراته وكذلك أية نتائج تم التوصل إليها في ضوء تلك التقديرات واإلفتراضات. وال تعطي الوزارة أية تأكيدات تتعلق بالنواحي 
الفنية للتحليل أو دراسة الجدوى اإلقتصادية والتجارية واإلستثمارية للتقديرات واإلفتراضات التي حددتها نتائج دراسة التحليل وقيمة الطرح، 

حيث يقتصر دور الوزارة على ضمان تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 .

ال ُتشكل هـذه النشـرة عرضًا أو دعوة لشراء األوراق المالية الموصوفة فيها أو الى االكتتاب فيها أو بيعها، وال يتم طرح أو بيع أية أوراق مالية 
بموجب هـذه النشـرة.

أعضاء مجلس اإلدارة المعّينون )يتم تأكيد على تعيينهم بعد الجمعية العامة التأسيسية(

العنوانالمنصباالسم

السيد محمد معتز الخياط

)ممثاًل عن المؤسسين(

رئيس مجلس اإلدارة

مزرعة بلدنا

طريق الشمال، مخرج 44

منطقة أم الحوايا

الخور - الذخيرة 

دولة قطر

السيد محمد بدر الساده 

)ممثاًل عن المساهم الممتاز من  حصاد الغذائية(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني

)ممثاًل عن المساهم الممتاز من  لجنة قطر لألمن الغذائي(

عضو مجلس اإلدارة

السيد حمد بن عبداهلل بن خالد العطيه 

)ممثاًل عن المساهم الممتاز من  الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات 

اإلجتماعية(

عضو مجلس اإلدارة

السيد رامز الخياط

)ممثاًل عن المؤسسين(

عضو مجلس اإلدارة

السيد مازن السبيتي 

)ممثاًل عن المؤسسين(

عضو مجلس اإلدارة  

السيد ايدن تينان 

)عضو مستقل(

عضو مجلس اإلدارة

ويؤكد مستشار اإلدراج ومدير الطرح، على حد علمه استناداً إلى المعلومات المقدمة من المؤسسين واإلدارة العليا )كما هم معرفون هنا( 
وبعد إجراء الفحص النافي للجهالة، أن المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في نشرة الطرح هذه هي في تاريخ النشرة صحيحة وكاملة وال 

تتضمن معلومات مضللة أو منقوصة.

للحصول على معلومات حول المخاطر التي يجب على المستثمرين في هذه األسهم أخذها في اإلعتبار، يرجى الرجوع الى 
تحديد المخاطر الوارد في البند ٢ )عوامل المخاطر( من هذه النشرة.

كما بتاريخ هذه النشرة، من المقرر تعيين السادة الذين ترد أسماؤهم في الجدول التالي لعضوية مجلس اإلدارة بعد استكمال تأسيس شركة بلدنا 
ش.م.ع.ق.  )تحت التأسيس(.  يفيد لفظ  أعضاء مجلس اإلدارة المعينين اإلشارة الى هؤالء األعضاء عند اعتماد تعيينهم بشكل رسمي من قبل الجمعية 

العامة التأسيسية.      

 تم إصدار القرار الوزاري رقم )٦٩( لسنة ٢٠١٩ بتأسيس الشركة
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نشرة الطرح - بلدنا

تطرح شركة بلدنا )ش.م.ع.ق(، بصفتها شركة تحت التأسيس في دولة قطر، )ويشار إليها بلفظ "الشــركة"( عدد 1,425,750,000 
سهمًا بقيمة اسمية قدرها 1 ريـال قطري للسهم، وتمثل نسبة 75% من رأس المال المصدر للشـركة )ُيشار إلى جميعها بعبارة 

“أسهم الطرح” ومفردها بعبارة "سهم الطرح"( لالكتتاب العام )"الطرح"(. تتساوى أسهم الطرح بالمرتبة ومن كافة النواحي مع 
أسهم المؤسسين "المؤسسون" وعددها 475,250,000 سهمًا )التي تعادل نسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر(، والتي ليست 

مطروحة لالكتتاب )ويشار إليها بعبارة "أسهم المؤسسين"(. وتملك دولة قطر، )ممثلة في وزارة التجارة والصناعة(، "السهم 
الممتاز" مع الحقوق واالمتيازات المصاحبة لهذا السهم الممتاز، وفق التفاصيل الواردة في هـذه النشـرة. تحمل أسهم الطرح الحق 

في استالم جميع أرباح األسهم وتوزيعات األرباح المعلن عنها أو المقدمة أو المدفوعة على أسهم الطرح أو بشـأنها بعد الطرح. إن 
أية إشارة إلى بيانات، آراء، نوايا، أو إفادات تعزى إلى الشــركة هي في الواقع إشارة إلى بيانات، آراء، نوايا وإفادات من المؤسسين واإلدارة 

العليا والتي تعتبر تلقائيًا معتمدة من قبل الشــركة عند إتمام التأسيس )بعبارة أخرى، عند اصدار شهادة القيد بالسجل التجاري 
للشركة والنشر في الجريدة الرسمية(.

تلقت الشــركة الموافقة المبدئية للتأسيس من وزير التجارة والصناعة بتاريخ 11 أبريل 2019 وتتوقع الشــركة إصدار السجل التجاري 
الخاص بها وإتمام عملية التأسيس بصفتها شركة مساهمة عامة بحلول 26 نوفمبر 2019 عقب اجتماع الجمعية العامة التأسيسية 

)ويشار إليها بعبارة "الجمعية العامة التأسيسية"(.

يتم طرح أسهم الطرح لالكتتاب على كل من: 1 - المستثمرين من األفراد والشركات وهم: )أ( المواطنون القطريون األفراد )ويشار 
إليهم بعبارة "المستثمرين األفراد"( و)ب( الكيانات القانونية المنظمة والمسجلة في دولة قطر  بموجب سجل تجاري صادر عن 
وزارة التجارة والصناعة )"ويشار إليهم بعبارة "المستثمرين من الشركات"( و2 - المستثمرون االستراتيجيون )ويشار إليهم بعبارة 

"المستثمرين اإلستراتيجيين"( والذين يتكونون من بعض المؤسسات القطرية المختارة بما فيها حكومة دولة قطر، المؤسسات 
الحكومية، مؤسسات القطاع العام وكيانات أخرى كما قد يشملون بعض األشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون مستثمرين مؤهلين.

يتم طرح أسهم الطرح بواقع 1.01 رياال قطريًا للسهم الواحد )ويشار إليه بعبارة  "سعر الطرح"(، ويمثل هذا السعر القيمة اإلسمية 
البالغة 1 ريـال قطري للسهم الواحد زائد تكاليف الطرح بواقع 0.01 ريال قطري )"تكاليف الطرح"( للسهم الواحد. سيبلغ إجمالي 

رأس مال الشــركة 1,901,000,000 ريـااًل قطريًا مقسمًا إلى 1,900,999,999 سهم عاديٍّ وسهم واحد ممتاز )ويشار إليها مجتمعة 
بلفظ "األسهم"( والتي تتألف من أسهم الطرح، وأسهم المؤسسين، والسهم الممتاز، علمًا بأن أسهم المؤسسين قد ُدفعت 

قيمتها بالكامل كحصص عينية كما بتاريخ هـذه النشـرة. 

قام المستثمرون االستراتيجيون بتقديم تعهدات مسبقة لالكتتاب في جزء من أسهم الطرح يمثل نسبة )23%( من رأس المال 
المصدر للشــركة يتم تخصيصها ألولئك المستثمرين، على أن يتم تخصيص باقي أسهم الطرح والبالغة )52%( من رأس المال المصدر 
للشــركة  للمؤهلين من المستثمرين من األفراد والشركات على النحو التالي:  سهم واحد )1( ممتاز  لحكومة دولة قطر ممثلة بوزارة 

التجارة والصناعة )"المساهم الممتاز"( واألسهم المتبقية األخرى وعددها 988,519,999 سهمًا عاديًا ُتطرح للمستثمرين من األفراد 
والشركات. وال تشمل عملية الطرح أسهم المؤسسين التي تعادل نسبة 25% من رأس المال المصدر. وبعد الطرح وتخصيص األسهم 

المكتتب فيها للمستثمرين، سيتاح لغير القطريين )من األفراد والكيانات اإلعتبارية( تملك ما ال يزيد عن 49% من أسهم الشركة.

لم يكن هناك سوق عامة لألسهم قبل إجراء الطرح. وستتقدم الشركة قبل تاريخ إغالق الطرح بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية 
وبورصة قطر إلدراج األسهم في بورصة قطر.  ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ اإلكتتاب - إن وجد- 

للمستثمرين بحلول 21 نوفمبر 2019. 

تعهد المؤسسون بصفتهم المالكين غير المباشرين لشركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م )"بلدنا للصناعات الغذائية"(، بنقل 
ملكية أو اإليعاز بنقل ملكية كامل حصصهم المصدرة والقائمة في شركة بلدنا للصناعات الغذائية إلى الشــركة، بما في ذلك 

الحساب الجاري للشركاء، وذلك عن طريق سند تنازل يبرم مع الشــركة )بما أن الشــركة تحت التأسيس( ليدخل ذلك حيز النفاذ عقب 
تأسيس الشــركة وإتمام جميع اإلجراءات القانونية المطلوبة )ويشار إليه بعبارة "سند التنازل"(. يتم إصدار رأس المال في الشــركة 

اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر وإصدار أول مستخرج سجل تجاري لها والذي 
يفترض أن يتم حوالي 26 نوفمبر 2019.  بالتزامن مع عملية التأسيس أو عقبها مباشرة، يتم قيد سند التنازل لدى وزارة العدل، وبمجرد 

قيد سند التنازل، تصبح الشــركة مالكة لنسبة 100% في رأس المال المصدر في بلدنا للصناعات الغذائية؛ وبالتزامن مع ذلـك، يحصل 
المالكون غير المباشرين لشركة بلدنا للصناعة الغذائية )وهم ذاتهم المؤسسون(، نظير التنازل عن حصصهم في بلدنا للصناعات 

الغذائية، على نسبة 25% من األسهم في الشــركة.
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 التواريخ الرئيسية المتوقعة والمتعلقة بالطرح واإلدراج:
)تتوقف على  تحديد وموافقة الهيئة على موعد االكتتاب(

األحد 20 أكتوبر 2019توجيه الدعوة لإلكتتاب / اإلعالن عن الطرح في الصحف
األحد 27 أكتوبر 2019افتتاح فترة اإلكتتاب
الخميس 7 نوفمبر 2019إغالق فترة اإلكتتاب

الخميس 21 نوفمبر 2019تخصيص أسهم الطرح 

الخميس 21 نوفمبر 2019رد فائض مبالغ االكتتاب )إن وجد(
الثالثاء 26 نوفمبر 2019الجمعية العامة التأسيسية 

الثالثاء 26 نوفمبر 2019اصدار شهادة القيد بالسجل التجاري للشركة

استكمال نقل ملكية الحصص المؤلفة لرأسمال شركة 
بلدنا للصناعات الغذائية لصالح الشركة 

الثالثاء 26 نوفمبر 2019

موافقة هيئة قطر لألسواق المالية على إدراج األسهم في 
بورصة قطر 

األربعاء 4 ديسمبر 2019

األربعاء 11 ديسمبر 2019أول يوم لتداول األسهم في بورصة قطر

يخضع هذا الطرح لعقد التأسيس والنظام األساسي الخاصين بالشركة ولقواعد ولوائح اإلدراج لهيئة قطر لألسواق المالية )"الهيئة"( 
وقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 )"قانون الشركات التجارية"( وكافة القوانين واألنظمة المطبقة في دولة قطر. تم 

إعداد هـذه النشـرة وفقًا لمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية وتسري لمدة ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة عليها. 

اعتمدت الهيئة النسخة األصلية باللغة العربية من هــذه النشـرة بتاريخ ١٠ أكتوبر 2019.

ما لم يقتضي النص خالف ذلـك، يكون لأللفاظ والعبارات الواردة بالخط العريض في هــذه النشـرة المعاني المحددة لها في البند 27 
)التعريفات(.

اإلدارة العليا

العنوانالتوقيعالمنصباالسم

مزرعة بلدناالرئيس التنفيذي )شركة بلدنا ش.م.ع.ق(د. كامل عبداهلل 

طريق الشمال، مخرج 44

منطقة أم الحوايا

الخور - الذخيرة 

دولة قطر

الرئيس التنفيذي )شركة بلدنا للصناعات الغذائية(السيد مالكولم جوردن 

المدير المالي )شركة بلدنا للصناعات الغذائية(السيد سيف اهلل خان 

كبير مسؤولي التشغيل )شركة بلدنا للصناعات السيد توماس وايت 

الغذائية(

إقرار اإلدارة بتحمل المسؤولية

نحن أعضاء اإلدارة العليا الذين ترد أسماؤنا وتواقيعنا أدناه نتحمل المسؤولية منفردين ومتضامنين عن المعلومات والبيانات الواردة في هـذه 
النشـرة. كما ونقر بموجبه أننا قد بذلنا العناية المعقولة للتأكد من أن المعلومات والبيانات التي تتضمنها هذه النشرة حقيقية وال ُتغفل أية 

معلومة قد يكون من شأنها أن تقلل من أهمية هذه البيانات أو شمولها أو كفايتها.
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هيكل الشــركة
الشــركة هي شركة مساهمة عامة قطرية قيد التأسيس حيث ينص قانون الشركات التجارية على عقد اجتماع الجمعية العامة 

التأسيسية عقب إتمام عملية الطرح األولي العام )“الطرح األولي”( إلعالن إتمام تأسيس الشــركة بصورة نهائية وإصدار شهادة القيد 
في السجل التجاري، ونشر القرار الوزاري والنظام األساسي للشركة في الجريدة الرسمية. وحتى ذلـك الحين، تعتبر الشــركة أنها )تحت 

التأسيس( وأية إشارة إلى الشــركة ستعتبر أنها إشارة إلى الشركة تحت التأسيس، كما أن أية إشارة إلى أية إفادات، آراء، نوايا، أو إقرارات من 
الشــركة هي في الواقع إشارة إلى إفادات ونوايا وإقرارات من المؤسسين واإلدارة العليا والتي تعتبر بصورة تلقائية معتمدة من قبل 

الشــركة عقب تأسيسها )أي إصدار شهادة السجل التجاري لها(.

باستثناء السهم الممتاز الذي تملكه دولة قطر ممثلًة بوزارة التجارة والصناعة )"الوزارة"(، فإن المؤسسين سيملكون جميع األسهم 
في الشــركة بخالف أسهم الطرح، كما يملك المؤسسون بصورة غير مباشرة كامل الحصص المؤلفة لرأسمال بلدنا للصناعات 

الغذائية ذ.م.م، حيث تعهدوا بالتنازل عن، أو اإليعاز بالتنازل عن، نسبة 100% من الحصص المؤلفة لرأسمال بلدنا للصناعات الغذائية 
)"حصص التنازل"( إلى الشــركة نظير المساهمة العينية التي ستخصص لهم عند قيام الجمعية العامة التأسيسية بالمصادقة على 

تقييم األسهم التي ستصدر في مقابل حصص التنازل. وبمجرد نقل ملكية حصص التنازل إلى الشــركة، يتم قيد الشــركة بصورة 
نهائية في السجل التجاري لدى الوزارة، وتعتبر أسهم المؤسسين وكذلك السهم الممتاز قد ُدفعت قيمتها بالكامل وفق أحكام 

قانون الشركات.

بمجرد إتمام التأسيس، تصبح الشــركة مالكة لنسبة 100% من الحصص المؤلفة لرأسمال بلدنا للصناعات الغذائية، وبذلك ُتستحق 
جميع الحقوق االقتصادية )بما فيها حق استالم أرباح األسهم( المصاحبة لحصص التنازل لصالح حساب الشــركة اعتباراً من تاريخ نقل 

ملكية حصص التنازل إلى الشــركة.

األسهم اإلستراتيجية المؤلفة من 437,230,000 سهما من أسهم الطرح، والتي تعادل نسبة 23% من إجمالي رأسمال الشــركة، سيتم 
طرحها وتخصيصها بالكامل إلى المستثمرين اإلستراتيجيين التالية أسماؤهم:

 في رأس المال بعد الطرح %عدد األسهماالسم

10%190,100,000الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية

5%95,050,000شركة حصاد الغذائية ش.م.خ.ق )خاصة( 

4%76,040,000شركة الميرة للمواد اإلستهالكية ش.م.ع.ق

2%38,020,000شركة قطر إلدارة الموانئ )مواني قطر( 

2%38,020,000شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق 

23%437,230,000اإلجمالي

أبرمت الشــركة اتفاقيات التعهدات المسبقة مع المستثمرين اإلستراتيجيين، ولكن تخصيص األسهم كما ورد في الجدول أعاله 
يبقى عرضة للتغيير. ويصاحب األسهم اإلستراتيجية نفس الحقوق وااللتزامات الخاصة بأسهم المستثمرين من األفراد والشركات.
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إشعار هام
ل أساسًا َيبني عليه المستثمرون المحتملون قرارهم بخصوص  إن الغرض من المعلومات الواردة في نشرة الطرح هذه هو أن تشكِّ

اإلستثمار في أسهم الطرح بموجب الطرح، وذلك بما يتفق مع الشروط واألحكام المبّينة في هذه النشرة وبما يتفق مع مستندات 
تأسيس الشركة. وال تتضمن هـذه النشـرة أية معلومات مضّللة، كما أنه لم يتم عمداً إغفال معلومات جوهرية قد يكون من شأنها 

التأثير على قرارات المستثمرين المحتملين في ما يتعّلق باستثماراتهم في أسهم الطرح.

على المستثمرين المحتملين االطالع بعناية على مضمون هـذه النشـرة قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم، واضعين كافة الحقائق 
المبينة بهـذه النشـرة في ضوء اعتباراتهم الخاصة بشأن اإلستثمار.

ال تتحمل هيئة قطر لألسواق المالية أية مسؤولية عن مضمون نشرة الطرح هذه أو النسخة اإلنجليزية منها، وال تقّدم أية تعهدات 
بشأن دقتها أو اكتمالها، وتخلي مسؤوليتها صراحًة بشأن أية خسارة قد تنتج بأي شكل من األشكال عن االعتماد على أي جزء من 

مضمون نشرة الطرح هذه أو النسخة االنجليزية منها.

قد يكون توزيع هـذه النشـرة وطرح أسهم الطرح مقيداَ بموجب القوانين السائدة في بلدان معينة أو قد يخضع إلى موافقات 
تنظيمية ُمسبقة. وال ُتشكل هـذه النشـرة عرضًا للبيع أو دعوة من قبل الشركة أو مستشار اإلدراج ومدير الطرح أو نيابة عنهم لشراء أي 
من أسهم الطرح في أي بلد خارج دولة قطر أو من مركز قطر للمال. وال يجوز توزيع هـذه النشـرة في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع غير 

قانوني. وتدعو الشركة والمؤسسون ومستشار اإلدراج ومدير الطرح وبنوك االكتتاب األشخاص الحائزين لنشرة الطرح الى االطالع على 
كافة هذه القيود ومراعاتها. وال يتحمل أي من الشركة أو المؤسسين أو مستشار اإلدراج ومدير الطرح أو أي من بنوك االكتتاب أدنى 
مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالبيع أو العرض للبيع أو طلب أي شخص شراء أسهم الطرح، سواء كان مشتريًا 

محتماًل ألسهم الطرح تلك في أي بلد خارج دولة قطر، وسواء تم الطلب شفاهة أو كتابة، ويتضمن ذلك البريد اإللكتروني.

لم ولن ُيتخذ أي إجراء في أي بلد آخر غير دولة قطر من شأنه أن يسمح بالطرح العام ألسهم الطرح أو حيازة أو توزيع هـذه النشـرة أو 
أية مواد أخرى خاصة بالطرح في ذلك البلد إذا تطلب األمر اتخاذ هذا اإلجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، قد ال يتم طرح أسهم الطرح أو 

بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر، وال يجوز توزيع نشرة الطرح هذه أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى تتعلق بأسهم الطرح أو نشرها في 
أي بلد أو منطقة إال في ظل ظروف يترتب عليها اإلمتثال ألية قوانين ونظم سارية في ذلك البلد أو منطقة االختصاص. ويجب على من 
يحوزون هـذه النشـرة مراعاة القيود المتعلقة بتوزيع هـذه النشـرة وطرح أسهم الطرح وبيعها، بما في ذلك القيود الواردة في الفقرات 

أدناه. وقد يشكل أي إخفاق في اإلمتثال لهذه القيود انتهاكًا للقوانين المعنية باألوراق المالية في ذلك البلد ومنطقة االختصاص. وال 
ُتشكل نشرة الطرح هذه عرضًا لشراء أي من أسهم الطرح من أي شخص في أي بلد يكون تقديم هذا الشخص فيها ذلك العرض أو 

الطلب أمراً غير قانوني.

لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933 وتعديالته )“قانون األوراق المالية”( 
أو قانون األوراق المالية ألية والية أو منطقة داخل الواليات المتحدة، وال يجوز طرحها أو بيعها داخل الواليات المتحدة أو 
لحساب أو لصالح شخص أمريكي )حسبما هو ُمعرَّف في اللوائح بموجب قانون األوراق المالية األمريكي( إال وفقًا إلعفاء 

من متطلبات التسجيل عماًل بقانون األوراق المالية األمريكي وقوانين األوراق المالية السارية في الوالية المعنية. ويتم 
عرض األسهم خارج الواليات المتحدة في المعامالت الخارجية اعتمادًا على اللوائح المعمول بها بموجب قانون األوراق 

المالية.

وال يجوز توزيع هـذه النشـرة أو أية وثيقة أخرى صادرة في ما يتعلق بالطرح على أي شخص داخل المملكة المتحدة. ويتعين اإلمتثال 
لكافة األحكام المعمول بها في قانون الخدمات واألسواق المالية لعام 2000 وتعديالته في ما يتعلق بأي إجراء اتخذ بشأن أسهم 

الطرح في المملكة المتحدة أو منها أو ترتبط بها بطريقة أخرى.

وال يجوز ولم ُيصرح ألي شخص إبداء أية معلومات أو تقديم أية تعهدات في ما يتعلق بهذا الطرح على نحو يخالف المعلومات الواردة 
في هـذه النشـرة. وفي حال تم إبداء هذه النوع من المعلومات أو التعّهدات، فيتعّين عدم االعتداد بها بوصفها صادرة من الشركة 
تحت التأسيس أو مستشار اإلدراج ومدير الطرح أو أي مستشار قانوني أو محاسبي أو أٍي من بنوك االكتتاب. ويتعّين على كل مستثمر 

محتمل إجراء تقييمه الخاص للطرح والرجوع إلى مستشاريه المتخصصين المستقلين. وال ينبغي اعتبار تسليم هـذه النشـرة أو أي
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بيع يتم بموجبها، في أي ظرف من الظروف، بمثابة توصية بشراء أسهم الطرح، أو تأكيداً بأن المعلومات الواردة فيها صحيحة في أي 
وقت الحق. إال أنه من الممكن أن يخضع محتوى هـذه النشـرة للتغيير حتى استكمال الطرح. وستجري هذه التغييرات عند الضرورة 

من خالل تعديل هـذه النشـرة. ويعمل مستشار اإلدراج ومدير الطرح نيابة عن الشركة في ما يتعلق باألمور الموضّحة في هذه النشرة، 
وال يعملون نيابًة عن أي شخص آخر وال يتحملون أمام أي شخص مسؤولية تقديم الضمانات الممنوحة لعمالء مستشار اإلدراج ومدير 

الطرح أو مقابل االستشارات المقّدمة ألي شخص آخر في ما يتعلق باألمور الموضحة في هــذه النشـرة.
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منهجيات التقييم )كما تم تقديمه من برايس ووتر هاووس كوبرز قطر ورودل ومشاركوه(

لقد تم إعداد التقييم لشركة بلدنا للصناعات الغذائية حيث أن 100% من رأسمالها المصدر سوف يتم االستحواذ عليه من الشركة. 
وقد قام مقيمان مستقالن كل بإعداد تقييم مستقل كما هو موضح أدناه.

إن أي تقييم هو وجهة نظر ذاتية ويستند إلى عدد من العوامل من بينها منهجيات التقييم المستخدمة، والتوقعات المالية للشركة 
واالفتراضات الرئيسية، فضاًل عن العوامل المدفوعة بقوى السوق )مثل أسعار السلع والتعريفات الجمركية على الواردات واألنظمة 

وما إلى ذلك(، وتوجهات المستثمرين في القطاع والمقارنة مع الشركات المماثلة.

يتعّين على المستثمرين المحتملين في الشركة )بما في ذلك مستشاريهم( إجراء تقييمهم الخاص فيما يتعلق بتقييم الشركة، 
وتحديد ما إذا كانوا سيستثمرون في الطرح أم ال وما إذا كانوا يعتبرون أن سعر الطرح يعكس بدقة قيمة الشركة أم ال، وكذلك من 

المهم االنتباه إلى أن سعر تداول األسهم اليومي بعد الطرح ربما يكون أعلى أو أقل من سعر الطرح، وربما يعكس بدقة قيمة الشركة 
القائمة أو ال يعكسه بالضرورة. وعلى وجه الخصوص فإن على المستثمرين المحتملين قراءة هـذه النشـرة بالكامل وفهمها، بما في 

ذلك قسم “عوامل المخاطر”.

تم إعداد التقييم للشركة بهدف اإلمتثال لنظام طرح وإدراج األوراق المالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية ولم يتم إعداده 
بهدف اعتماد المستثمرين عليه أو االستعانة به في اتخاذ القرارات االستثمارية. وفي سبيل إجراء تقييم للشركة، فقد تمت االستعانة 

بالمعلومات المقّدمة من جانب فريق إدارة الشركة، بما فيها خطط العمل، وكذلك بيانات السوق العامة وأبحاث القطاع، كما وضعت 
الشركة افتراضات مالية محّددة. وقدم فريق إدارة الشركة المعلومات واإلرشادات الخاصة باألداء السابق والبيانات المالية لألنشطة 

التجارية وخطط العمل بما في ذلك التوقعات المالية والرؤى المحّددة للقطاع، كما وضع فريق إدارة شركة بلدنــا خطط العمل 
للشركة والتي تستند فيها االفتراضات الرئيسية على البيانات الواردة من االستشاريين الخارجيين ونظرة اإلدارة للسوق. وبطبيعة الحال 

فإن خطة العمل تفترض استمرار األوضاع الديناميكية الحالية للسوق المحلي والظروف الجيوسياسية السائدة. 

ومن المهم االنتباه إلى إمكانية وجود اختالفات جوهرية بين البيانات المالية المتوقعة التي قدمتها اإلدارة والنتائج الفعلية التي قد 
تحققها الشركة. وبناًء عليه، فإننا ال نبدي أية آراء وال نقدم أية تأكيدات بشأن إمكانية تحقيق تلك التوقعات المالية المقدمة من قبل 

اإلدارة. 

قد يتم استخدام مجموعة مختلفة من منهجيات التقييم لتقييم الشركة. لقد تم النظر إلى عدد من أساليب التقييم المعترف 
بها لغايات قيام المقيمان بتحليالتهما. لقد تم تقييم 100% من الحقوق في الشركة بتاريخ 31 مارس 2019 على أساس سيطرة قابلة 

للتسويق )قبل أن يتم النظر إلى أية خصومات مثل الخصومات التي قد تنطبق لغايات الطرح العام( على أساس خطة العمل التي 
تم تزويد المقيمين بها من قبل اإلدارة. ولذلك فإن التقييم قد يكون مختلفا عن القيمة اإلسمية ألسهم الطرح. المنهجية المعتمدة 

لتقدير قيمة الشركة اعتمدت  أساسا على منهاج الدخل )باستخدام اسلوب التدفقات المالية المخصومة( ثم تم القيام بمقارنة 
التقييم مع أساليب التقييم األخرى بما في ذلك المضاعفات السوقية المبنية على الشركات الشبيهة المدرجة.
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معلومات عن السوق والقطاع

تتضمن هـذه النشـرة بيانات تاريخية خاصة بالسوق وتوقعات خاصة بالقطاع تم الحصول عليها من أبحاث السوق والمعلومات 
المتاحة للعامة والمنشورات المعنية بالقطاع أو من مصادر أخرى تعتبر موثوقة بشكل عام. وعلى الرغم من أن الشركة ومستشار 

اإلدراج ومدير الطرح لديهم قناعة كافية بدقة المعلومات الواردة في هـذه النشـرة، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه 
المعلومات. وليست هناك أية تعّهدات بخصوص دقة المعلومات أو كفايتها أو اكتمالها إال أنه تم التثبت من منطقيتها.

البيانات المالية

ما لم ترد اإلشارة لخالف ذلك، تم استخالص البيانات المالية الموّضحة في هـذه النشـرة من البيانات المالية المدققة لبلدنا للصناعات 
الغذائية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وكذلك البيانات المالية الموحدة والموجزة غير المدققة لبلدنا للصناعات 

الغذائية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019 )ويشار إليها “البيانات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية”(.

تم إعداد البيانات المالية المدققة لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وفقًا للمعايير الدولية 
إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية والمتطلبات المعمول بها بمقتضى أحكام قانون الشركات 

التجارية القطري. البيانات المالية الموحدة والموجزة غير المدققة لبلدنا للصناعات الغذائية عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019 
قد تم إعدادها وفقا لمعيار IAS 34 من معايير  إعداد التقارير المالية المرحلية.

ترتيبات التقريب

تم تقريب بيانات مالية معينة في هـذه النشـرة. وبناًء عليه، فإن األرقام المبينة لنفس الفئة الُمقدمة في جداول مختلفة قد تتباين 
بشكل طفيف، كما أن األرقام المبينة كإجماليات في جداول محددة قد ال تكون تجميعًا حسابيًا لألرقام التي تسبقها.

تعتزم الشركة تقديم بياناتها المالية بالريـال القطري. يرتبط الريـال القطري بالدوالر األمريكي بسعر صرف ثابت مقداره 3.64 ريال 
قطري للدوالر األمريكي الواحد منذ يوليو 2001، ولذلك فإن تحويل المبالغ من الدوالر األمريكي إلى الريال القطري يتم بهذا السعر 

لجميع الفترات في هـذه النشـرة. لكن ُيرجى العلم بأن هذه األسعار ربما تختلف عن األسعار الفعلية المستخدمة في إعداد البيانات 
المالية للشركة، وكذلك البيانات المالية المستخرجة من البيانات المالية الواردة في هـذه النشـرة.

ليست هناك أية تعهدات بخصوص تحويل أية عملة معّينة ُمشار إليها في هـذه النشـرة إلى الدوالر األمريكي أو الريـال القطري، حسب 
مقتضى الحال، بأي سعر محدد أو غير ذلك.
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البيانات المستقبلية

تحتوي هـذه النشـرة على بيانات مستقبلية تخضع لمخاطر وعدم يقين، بما في ذلك البيانات المتعلقة برؤى إدارة بلدنا للصناعات 
الغذائية وآفاقها المستقبلية. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع البيانات الواردة في هـذه النشـرة – باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق 

الحالية والسابقة – ُتعّد في حكم البيانات المستقبلية. وتعّبر البيانات المستقبلية عن التوّقعات والتقديرات الحالية ألعضاء مجلس 
إدارة الشركة المعينين في الشركة في ما يتعلق بوضع كل من الشركة وبلدنا للصناعات الغذائية ونتائج عملياتهما وخططهما 

وأهدافهما وأدائهما المستقبلي وأنشطتهما التجارية وكذلك آفاقهما المستقبلية في ما يتصل باألوضاع الخارجية واألحداث ذات 
الصلة بالشركة وببلدنا للصناعات الغذائية ومجاالتهما وعملياتهما وأدائهما المستقبلي. وُيمكن للمستثمرين المحتملين تعريف هذه 

البيانات المستقبلية على أنها ال تتعلق بالتحديد بالحقائق السابقة أو الحالية. ومن الممكن أن تشمل البيانات كلمات مثل: “تتوقع”، 
“تقّدر”، “تعتقد”، “تدرس”، “تخطط”، “تنوي”، “محتمل”، وكلمات ومصطلحات أخرى تحمل معنى مماثل في ما يتصل بأية مناقشة تتعلق 

بتوقيت أو طبيعة األداء المالي أو التشغيلي المستقبلي أو أمور أخرى.

وتستند هذه البيانات المستقبلية إلى االفتراضات التي وضعها أعضاء مجلس اإلدارة المعينون بالشركة في ضوء خبرتهم في 
المجاالت والقطاعات التي يعلمون فيها، وكذلك تصورهم لالتجاهات السابقة واألوضاع الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، 

فضاًل عن العوامل األخرى التي يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينون أنها مناسبة في ظل هذه الظروف. وعند قراءة المستثمرون 
المحتملون لهـذه النشـرة، فإنه يتعّين عليهم فهم أن هذه البيانات ليست ضمانات لألداء أو النتائج المستقبلية، حيث أنها تنطوي 

على افتراضات و مخاطر وعدم يقين )وبعضها يقع خارج سيطرة أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين(. وُرغم أن أعضاء مجلس إدارة 
الشركة المعينين يرون أن هذه البيانات المستقبلية تستند إلى افتراضات معقولة، فإنه ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يكونوا 

على دراية بأن هناك العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على الوضع المالي الفعلي للشركة أو نتائج عملياتها وتؤدي إلى نتائج 
تختلف جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات المستقبلية. وتشمل تلك العوامل، ضمن أمور أخرى، تلك التي تمت مناقشتها تحت عنوان 

“عوامل المخاطر” في هـذه النشـرة.

ونتيجة لهذه العوامل، يحذر أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينون من اعتماد المستثمرين المحتملين المفرط على أٍي من البيانات 
المستقبلية. عالوة على ذلك، ال تتناول هذه البيانات المستقبلية سوى الفترة التي تم إعدادها خاللها. وقد تنشأ مخاطر وعدم تيقن 

من وقٍت آلخر، ويتعذر توقع تلك األحداث أو مدى تأثيرها على الشركة و/أو بلدنا للصناعات الغذائية . وبإستثناء ما يقتضيه القانون 
القطري أو قواعد ولوائح هيئة قطر لألسواق المالية )وبخاصة المادة 43 من نظام طرح وإدراج األوراق المالية( أو قواعد بورصة قطر، ال 

يقع على عاتق أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين )قبل التأسيس( وال إدارة الشركة )عند تأسيسها( التزام بتحديث أو تنقيح البيانات 
المستقبلية الواردة في هـذه النشـرة وال يعتزم أي منهم القيام بذلك بعد تاريخ إصدار هذه النشرة.
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المعلومات غير الواردة في النشرة 

لم ُيصرح ألي شخص بإبداء أية معلومات أو تقديم أية تعهدات بخالف تلك الواردة في هــذه النشـرة، وفي حالة إبداء هكذا معلومات 
أو تقديم هكذا تعهدات، فال يجب االستناد إليها على أنها قد تم التصريح بها، كما أن تسليم هــذه النشـرة أو أي اكتتاب أو بيع أو شراء 

يتم بموجبها لن يترتب عليه بأي حال من األحوال ما يفيد ضمنًا بعدم وجود أي تغيير في شؤون الشــركة منذ تاريخ هــذه النشـرة أو 
بأن المعلومات الواردة في هــذه النشـرة صحيحة في أي وقت الحق لتاريخ هــذه النشـرة.

عدم االعتماد بالمعلومات على الموقع االلكتروني

لم يتم التحقق من محتوى الموقع االلكتروني الخاص بالشركة أو أي موقع الكتروني ورد ذكره في هــذه النشـرة أو أي موقع 
الكتروني مربوط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالمواقع المذكورة، كما أن هذا المحتوى ال يشكل جزًء من هــذه النشـرة وال يجوز 
للمستثمرين المحتملين االستناد إلى المعلومات الواردة بهذا المحتوى. إن هذه النشرة هي المرجع الوحيد المعتمد للمعلومات 

المتعلقة باالكتتاب في أسهم الطرح.

وثائق التأسيس

يحق لجميع المساهمين االطالع من وثائق التأسيس الخاصة بالشركة، بما فيها عقد التأسيس والنظام األساسي لها، كما أنهم 
ملزمون بها كما يعتبر أنهم على علم ودراية بها.

التفسير

لقد ورد تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في هــذه النشـرة في البند 27 المعنون "التعريفات".
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1. المـلخص

يتعين قراءة هذا الملخص على أنه بمثابة مقدمة لهــذه النشـرة، ويجب أن يستند أي قرار لالستثمار في التحذيرات
األوراق المالية إلى قيام المستثمرين باالعتبار لهــذه النشـرة ككل بما في ذلـك وعلى وجه الخصوص 

قسم “عوامل المخاطر”.

االسم القانوني 
والتجاري

بـلــدنا )ش.م.ع.ق( )تحت التأسيس(

الشركة الفرعية 
التابعة للشـركة

للشركة شركة تابعة واحدة مملوكة بالكامل لها، وهي شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م. والتي 
تم تأسيسها في العام 2014.

تركز شركة بلدنا للصناعات الغذائية على إنتاج منتجات األلبان، العصائر، والمنتجات األخرى ذات الصلة، 
ويرد تفصيل كامل حول تلك الشركة في البند الخامس من هــذه النشـرة.

العمليات الحالية 
واألنشطة الرئيسية 

للشـركة

النشاط الرئيسي للشـركة هو القيام باإلدارة الكاملة للشركة الفرعية التابعة لها )بلدنا للصناعات 
الغذائية( واإلشراف التام عليها وتقديم الدعم االستراتيجي لها. إن األهداف الكاملة للشركة موضحة 

في البند 4/ب من هذه النشرة.

يتم إصدار األسهم مقيمًة بعملة الريـال القطريالُعـملـــة

بمجرد إتمام تأسيس الشــركة وإصدار شهادة السجل التجاري الخاصة بها، سيكون رأس المال المصدر رأس المال الُمصدر
للشـركة هو 1,901,000,000 ريال قطري مؤلفًا من 1,901,000,000سهم.

األوراق المالية 
المطروحة

يتألف الطرح من طرح 1,425,750,000 سهمًا في الشركة، والتي تشكل أسهم الطرح، على المستثمرين 
اإلستراتيجيين والمستثمرين من األفراد والشركات.

المبلغ والنسبة 
المئوية للطرح

يتم إصدار 1,425,750,000 سهمًا بموجب الطرح، وتمثل أسهم الطرح نسبة )75%( من أسهم رأس المال 
المصدر للشــركة.

أسباب الطرح 
واستخدام حصيلة 

الطرح

يتم استخدام صافي عوائد حصيلة الطرح في تسديد الدين المستحق على بلدنا للصناعات الغذائية 
طوال فترة التوسع الحالي لها.

ستحقق الشــركة صافي عوائد تقدر بنحو1,425,750,000ريـال قطري من حصيلة الطرح )بعد خصم  
تكاليف الطرح التي سيدفعها المستثمرون والتي تقدر بنحو 14,257,500 ريـال قطري(. وفي حال لم تكف 

تكاليف الطرح التي تحصلها الشركة من المستثمرين فستتحمل الشركة كافة التكاليف المتبقية 
والمتعلقة بطرح وإدراج األسهم.

قيود الطرح وبلدان 
االختصاص 

يتم بموجب الطرح طرح أسهم الطرح لالكتتاب على المستثمرين اإلستراتيجيين والمستثمرين من 
األفراد والشركات، وال يجوز طرح أي من أسهم الطرح لالكتتاب أو البيع أو الشراء، كما ال يجوز تسليمها أو 

االكتتاب فيها أو بيعها، كما وال يجوز توزيع هــذه النشـرة أو أية مواد طرح أخرى تتعلق بالطرح، كما وال 
يجوز توزيع األسهم في أي بلد أو منطقة اختصاص يشكل فيها ذلـك انتهاكًا ألية قوانين أوراق مالية 

أو لوائح خاصة بذلك البلد أو منطقة اإلختصاص أو قد ينشأ عنها أي التزام بضرورة الحصول على أية 
موافقات أو تصاريح أو تقديم أية طلبات أو طلبات إيداع أو تسجيل في ذلك البلد أو منطقة االختصاص.

الحقوق المصاحبة 
ألسهم الطرح

باستثناء السهم الممتاز، تحظى أسهم الطرح بالتساوي بذات المرتبة من جميع النواحي مع بعضها 
البعض، بما في ذلـك حقوق التصويت وحقوق الحصول على أرباح األسهم وحقوق قبض العائد على 

رأس المال.
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يتم تخصيص السهم الممتاز لصالح دولة قطر ممثلًة بوزارة التجارة والصناعة ويتمتع هذا السهم السهم الممتاز
الممتاز بحقوق خاصة معينة في تعيين بعض أعضاء مجلس اإلدارة والتصويت على قرارات معينة في 

الشــركة، باإلضافًة إلى حقوق أخرى ورد ذكرها في البند 19 )بيان األسهم( من هذه النشـرة.

هو مالك السهم الممتاز، وهو تحديداً دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، أو أي كيان آخر يقوم المساهم الممتاز
بحيازة السهم الممتاز بالنيابة عن دولة قطر.

عقب إتمام تأسيس الشــركة، سيملك المؤسسون 475,250,000 سهمًا، والتي تمثل نسبة 25% من رأس المؤسسون
المال المصدر في الشــركة )ويشار إليها بعبارة "أسهم المؤسسين"(.

القيود على نقل 
الملكية

باستثناء القيد المفروض على المؤسسين  بعدم نقل ملكية األسهم المملوكة لهم إال بعد مرور السنة 
الثانية على ذكرى تأسيس الشــركة، يجوز التصرف في األسهم بكل حرية وال توجد أية قيود على نقل 

ملكيتها.

تتسلم الشــركة صافي عوائد حصيلة الطرح، على أن يتم استخدام تكاليف الطرح المحصلة والتي تقدر تكاليف الطرح 
بنحو 14,275,500 ريـال قطري من قبل الشــركة في دفع أتعاب المستشارين واألتعاب القانونية والرسوم 

الحكومية األخرى وغيرها من المصروفات. وإذا زادت المصروفات عن المبلغ الذي دفعه المستثمرون 
أعاله فستتحمله الشركة.

التكاليف المتوقع 
تحميلها على 

المستثمرين

بخالف تكاليف الطرح، ال توجد أية عموالت أو رسوم أو أتعاب أو مصروفات ستقوم الشــركة بتحميلها 
على المستثمرين بموجب الطرح.

معامالت األطراف ذات 
العالقة

إن الشركة الفرعية التابعة للشركة، بلدنا للصناعات الغذائية، طرٌف في بعض االتفاقيات ذات العالقة، 
وفق ماورد وصفه بتفصيل أكثر في البند 17 من هذه النشرة.
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2. عوامل المخاطر
ينطوي االستثمار في األسهم وحيازتها على قدر كبير من المخاطرة، وينبغي على المستثمرين دراسة كافة المعلومات الواردة في 
هـذه النشـرة بعناية، وبشكل خاص المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسهم، وأنشطة أعمال الشركة والصناعات التي تنخرط فيها 

الشــركة. ويجب مراعاة المخاطر المذكورة أعاله إضافًة إلى جميع المعلومات األخرى الواردة في هــذه النشـرة.

ال تقتصر المخاطر التي تواجهها الشركة على هذه المخاطر وعناصر عدم التيقن الواردة أدناه فقط والتي ال تشكل بالضرورة سرداً 
جامعًا أو وصفًا شاماًل لجميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة أو المجاالت التي تزاول فيها الشــركة عملها، أو أية استثمارات 

في األسهم، وبالتالي يتعين االستعانة بالمخاطر وعدم التيقن المشار إليها أدناه لالسترشاد فقط. ولتفادي أي شك، فإن المخاطر 
وعناصر عدم التيقن الواردة في البند 2 من هــذه النشـرة تشكل المخاطر وعناصر عدم التيقن الجوهرية في هذا الصدد والمعروفة 

للمؤسسين واإلدارة العليا وقت طرح األسهم لالكتتاب. كما أن المخاطر وعناصر عدم التيقن األخرى المتعلقة بالشــركة أو أعمالها 
أو األسهم أو تلك التي ليست معروفة حاليًا للمؤسسين واإلدارة العليا أو التي ال يعتبرها المؤسسون واإلدارة العليا في الوقت الراهن 

جوهريًة، أو تلك التي قد تنشأ أو قد تصبح )منفردة أو مجتمعة( في ما بعد جوهريًة أو قد يكون لها أثر سلبي كبير على أعمال 
الشــركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي و التي، في حالة وقوع أي منها، قد ينخفض سعر أسهم الطرح ويتعرض المستثمرون 

لخسارة جميع استثماراتهم أو جزء منها. 

كما يتعين أيضـًا على المستثمرين النظر  بكل عناية في ما إذا كان أي استثمار في األسهم مناسبًا لهم استناداً إلى المعلومات الواردة 
في هــذه النشـرة، ومناسبًا لظروفهم الشخصية. يتعين على المستثمرين الحصول على مشورة قانونية ومالية وضريبية من مستشار 

قانوني و/أو مستشار مالي مستقل و/أو مستشار ضريبي إن لم تكن هــذه النشرة )أو أي جزء منها( مفهومة لهم، عالوة على ذلك، 
تتضمن هـذه النشـرة أيضًا بيانات مستقبلية تنطوي على مخاطر وعدم تيقن، وقد ال تتحقق أو تحصل بالكامل أو جزئيًا أو قد تختلف 

بشكل جوهري النتائج الفعلية للشركة عن تلك المتوقعة في البيانات واإلفادات المستقبلية نتيجة للمخاطر وعناصر عدم التيقن 
الواردة أدناه:

قد يكون لجميع المخاطر الموضحة أدناه أثر سلبي جوهري على سير عمليات الشركة أو عوائدها أو أرباحها أو مركزها 
المالي أو توقعاتها أو سعر سهمها، ولتفادي  التكرار، لن تتم اإلشارة إلى جميع هذه اآلثار السلبية في كل فقرة على 

حدة.

        المخاطر المرتبطة بالشركة وعملياتهاأ. 
 ال يوجد تاريخ تشغيلي سابق للشركة2/أ/1

يعتمد األداء المالي للشركة على األداء المالي لبلدنا للصناعات الغذائية، وهي شركة قائمة وناشطة ومدرة للدخل، بيد أن 
نجاح الشركة وقدرتها على تحقيق األرباح سيعتمد على قدرتها على القيام برصد األنشطة والعمليات المستقلة الخاصة 
لبلدنا للصناعات الغذائية وإدارتها بنجاح، وكذلك ضمان قيام بلدنا للصناعات الغذائية بمزاولة أعمالها وتنفيذ مخططات 

التوسع واإلستراتيجيات طويلة األجل. بعد اكتمال عملية الطرح ستملك الشركة حصص بلدنا للصناعات الغذائية بالكامل 
وبالتالي فإن األخيرة ستعامل على أنها شركة فرعية مملوكة بالكامل للشــركة.
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 السهم الممتاز وممارسة المساهم الممتاز للحقوق المصاحبة 2/أ/2
يملك المساهم الممتاز السهم الممتاز في الشــركة، ويمنح هذا السهم الممتاز، بجانب الحقوق األخرى المتاحة 

للمساهمين، المساهم الممتاز حقوقًا إضافية يرد بيانها بالكامل في البند 19 )بيان األسهم( من هــذه النشـرة )وتشمل 
تلك الحقوق الخاصة القدرة على نقض بعض القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة وتعيين عدد من أعضاء مجلس اإلدارة(. 
ويمكن للمساهم الممتاز أن يمارس الحقوق الممنوحة له  بموجب السهم الممتاز في توجيه أعمال الشركة وعملياتها، 
كما يمكن أيضـًا للمساهم الممتاز أن يأخذ في حسبانه بعض االعتبارات غير تلك المتعلقة بنجاح الشــركة وقدرتها على 

تحقيق األرباح. عالوًة على ذلـك، قد تكون للمساهم الممتاز  اعتبارات خاصة في اتخاذ القرار والتصويت في هذه الحالة، مما 
قد يؤثر على توجهات تصويت المساهم الممتاز أو على ممارسته للحقوق المتاحة له بصفته مالك السهم الممتاز.

المخاطر المتعلقة بعجز الشركة عن دفع األرباح أو دفع أرباح أقل من المتوقع2/أ/3

تقوم الجمعية العامة باعتماد دفع أرباح األسهم بناء على توصية من مجلس اإلدارة. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يوصي بعدم 
دفع أرباح األسهم أو دفع أرباح أقل من تلك المتوقعة من قبل المستثمرين. كما يجوز للجمعية العامة أن ترفض توصية 

مجلس اإلدارة بشـأن دفع أرباح األسهم.

قد يتغير مبلغ أرباح األسهم من سنة ألخرى، كما أن توافر أرباح األسهم قد يتأثر بفعل عدد من العوامل بما فيها قدرة 
الشــركة على تحقيق األرباح والمصروفات الرأسمالية والوضع المالي للشــركة وشروط االحتياطي القانوني أو االحتياطي 

االختياري ومديونية الشــركة والوضع االقتصادي وأية عوامل أخرى قد يدرسها مجلس اإلدارة عند قيامه بتقديم التوصية. 
وال توجد أية ضمانات بأن أرباح األسهم سُتدفع في أية سنة بعينها أو بقيمة أرباح األسهم التي ستدفع في سنة بعينها. لن 

توزع الشركة أرباحًا في العام 2019 ولكنها تعتزم توزيع أرباح السنة المالية 2020 )إذا تحققت( على المساهمين في العام 
.2021

التغيرات في اللوائح المالية بما فيها الضريبية المطبقة على الشركة2/أ/4

بتاريخ هذه النشرة وبناء على التشريعات الضريبية السائدة بالنسبة للشركات المدرجة على بورصة قطر من المفترض أن 
تكون أرباح الشركة بعد إدراجها معفاة من الضريبة على الدخل. غير أنه ال يمكن ضمان أية ضرائب أو رسوم مستقبلية قد 

تقوم دولة قطر بفرضها على الشركة، أو ضمان عدم تعديل التشريعات الضريبية السائدة حيث قد تؤثر أية تغيرات في 
القوانين المالية والضريبية بشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 

وأفقها المستقبلي.
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تعطل نظم المعلومات بالشركة أو انهيارها2/أ/5

يعتمد التشغيل واإلدارة الفعالة ألعمال الشــركة من بين عدة أمور على تشغيل وأداء وتطوير نظم عمليات تقنية 
المعلومات في الشــركة. حيث من الممكن أال يتم تركيب وإدارة نظم تقنية المعلومات الجديدة أو أية تغييرات في 

نظم اإلدارة بصورة ناجحة، مما قد يؤدي إلى عدم كفاءة بيئة نظم تقنية المعلومات لدعم احتياجات أعمال الشــركة 
وأهدافها. كما أن أي قصور واضح في أداء نظم تقنية المعلومات في الشــركة قد يؤدي إلى فقدان الرقابة على بيانات 

األعمال الحرجة و/أو النظم، مما قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات 
التشغيل وأفقها المستقبلي.

)ب( 

2/ب/1

المخاطر المرتبطة بأعمال وعمليات بلدنا للصناعات الغذائية

معاودة إستيراد المنتجات

نتيجة لألوضاع الدبلوماسية القائمة منذ 5 يونيو 2017 بين قطر والدول األربع المحاصرة )السعودية، اإلمارات، البحرين، مصر( 
تقلصت إمدادات منتجات الحليب واأللبان نظراً لعدم قابليتها للتخزين لفترات طويلة، واستفادت بلدنا للصناعات الغذائية 

من تراجع المنافسة وشرعت في تعزيز حصتها السوقية وتحسين مبيعاتها. فإذا تغيرت األوضاع الدبلوماسية الراهنة، 
وأدت لمعاودة استئناف الواردات من دول الحصار األربع، فهناك تخوف من تراجع الحصة السوقية الحالية التي تحظى بها 
بلدنا للصناعات الغذائية في مجال منتجات األلبان والعصائر. ونتيجة لذلـك، فقد تعجز بلدنا للصناعات الغذائية عن تحقيق 

أهداف مبيعاتها مما قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها 
المستقبلي.

حماية الحكومة لصناعة األلبان القطرية ومنتجيها2/ب/2

كما بتاريخ هــذه النشـرة، تعتمد حكومة دولة قطر إجراءات بشأن السالمة العامة وهي قد تمنح من قبيل المصادفة 
بعض األفضلية لمنتجي األلبان المحليين. ومن هذه اإلجراءات على سبيل المثال، الحظر الذي فرضته الحكومة القطرية 

اعتباراً من 21 مارس 2019، على استيراد الحليب المعالج بالحرارة العالية والمصنع من حليب البودرة؛ إضافًة إلى عدم جواز 
أن تقل فترة صالحية الحليب المعالج بدرجات حرارة عالية المستورد والمباع في دولة قطر عن ثالثة أشهر، ويجب أن يتمتع 

بنسبة 80% من هذه الصالحية عند وصوله لمنافذ دولة قطر. وهذه اإلجراءات ليست حكراً على دولة قطر، فالعديد من 
الدول عبر العالم )بما فيها الواليات المتحدة، االتحاد األوروبي، كندا وغيرها من كبار الدول المنتجة لأللبان( تعتمد إجراءات 

حماية عامة. وتأخذ هذه اإلجراءات عادة شكل قواعد متعلقة بمعايير النظافة والتغليف والنقل والتوسيم والحدود الدنيا/
القصوى للمكونات. إال أن هذه اإلجراءات قد يكون لها أحيانا مفعول على كلفة تصدير المنتجات إلى داخل السوق، وقد 
تؤدي في بعض األحيان إلى أن يصبح المنتج األجنبي أعلى ثمنًا من المنتجات المصنعة محليًا. كما أن الشــركة والتي هي 

جزء من مجتمع صناعة األلبان في دولة قطر تتفهم أن اإلجراءات الحكومية القائمة ستستمر بل وسيتم تعزيزها. فثبوت 
عدم صحة هذه االفتراضات قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 

وأفقها المستقبلي.
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تحتاج بلدنا للصناعات الغذائية والشركة إلى استيفاء شروط معينة لتلقي الدعم المالي من دولة قطر2/ب/3

قامت بلدنا للصناعات الغذائية بإبرام اتفاقية )“اتفاقية الدعم”( مع الحكومة القطرية ممثلة بوزارتي المالية والتجارة 
والصناعة والتي بموجبها سيتم منح الدعم لبلدنا للصناعات الغذائية على دفعات نقدية سنوية محددة على مدى عشرة 

سنوات كمقابل عن االستثمارات الكبيرة التي قامت بها في صناعة األلبان القطرية ودعمها لبرنامج قطر الوطني لألمن 
الغذائي. وتنص اتفاقية الدعم على شروط معينة يجب أن تلتزم بها بلدنا للصناعات الغذائية وكذلك الشركة للحصول على 

دفعات الدعم. وتشمل هذه الشروط - بدون حصر- أن تقوم بلدنا للصناعات الغذائية والشركة بالمحافظة على كميات 
انتاج معينة من الحليب الطازج لمواجهة متطلبات السوق المحلي من الحليب الطازج ومنتجات األلبان األخرى، وكذلك 

االلتزام بأي من متطلبات وزارة التجارة والصناعة بزيادة مستويات االنتاج لمواجهة المتطلبات الموسمية المحلية من منتجات 
األلبان، والقيام بتصدير المنتجات على أن تبقى بلدنا للصناعات الغذائية والشركة ملتزمتان بتغطية العجز في السوق 

المحلي من منتجات األلبان الطازجة وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة من وزارة التجارة والصناعة، واستخدام 
عوائد الطرح العام من قبل الشركة لتسديد ديون بلدنا للصناعات الغذائية، واالستمرار بااللتزام التام بقوانين الصحة 

والسالمة القطرية المطبقة، وكذلك ضمان أن تكون أسعار منتجات بلدنا للصناعات الغذائية مما يمكن تحمله وملتزمة 
بمستويات التسعير التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

إن عدم قدرة بلدنا للصناعات الغذائية أو الشركة على االلتزام بأي من الشروط المذكورة أعاله أو غيرها من الشروط 
المذكورة في اتفاقية الدعم قد يؤدي إلى ايقاف كلي أو جزئي لدفعات الدعم واإلنهاء المحتمل التفاقية الدعم مما قد 

يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

للمزيد من المعلومات حول اتفاقية الدعم يرجى الرجوع إلى الفقرة )س( من البند 25 بعنوان )العقود الجوهرية( و البند 11 
بعنوان )مناقشة اإلدارة وتحليلها( تحت فقرة )دخل آخر(.

المنافسة القوية من الشركات الموجودة في قطاع األلبان والشركات المتوقع دخولها إليه2/ب/4

يوجد حاليا عدد من الشركات العاملة في قطاع األلبان ومن المتوقع دخول شركات جديدة إليه في المستقبل. الشركات 
الموجودة قد تزيد من طاقتها اإلنتاجية ومن حصتها السوقية كما أن الشركات الجديدة قد تأخذ جزًءا من حصة بلدنا 

للصناعات الغذائية في السوق. إن احتدام المنافسة قد يؤدي في النهاية إلى تراجع الحصة السوقية لبلدنا للصناعات 
الغذائية أو إلى عدم قدرتها على زيادة تلك الحصة السوقية بالوتيرة المطلوبة والى الحد المتوقع، كما أن احتدام 

المنافسة قد تتمخض عنه ضغوط على أسعار المبيعات وبالتالي قد تؤثر سلبًا على الربحية. كما أن المنافسة القوية من 
المنافسين الحاليين والجدد قد تؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 

وأفقها المستقبلي.

صعوبة في تحقيق أهداف اإلنتاج2/ب/5

إن نجاح بلدنا للصناعات الغذائية يتوقف بشكل أساسي على قدرتها على إنتاج كميات كبيرة من الحليب بوتيرة ثابتة 
وبتكلفة معقولة. ولهذا فإن أحد أشكال المخاطر المتوقع أن تواجهها الشركة يتمثل في حالة تراجع حجم القطعان أو 

عدم نموه بالشكل المأمول نتيجة الرتفاع معدل الوفيات بين القطيع أو تراجع معدالت الحمل. ومن المخاطر أيضًا عدم 
قدرة األبقار على أن تدر كميات الحليب بالحجم المتوقع. قامت بلدنا للصناعات الغذائية في منتصف العام 2017 وفي 

العام 2018 باستيراد آالف األبقار وقامت بعد ذلك بزيادة حجم هذا القطيع بصورة عضوية. وكما بتاريخ نشرة الطرح هذه، 
يولد يوميًا 30 إلى 35 عجل/بقرة صغيرة في مرافق بلدنا للصناعات الغذائية. وفي ما يتعلق بمعدل إنتاج الحليب لكل بقرة، 

نجحت بلدنا للصناعات الغذائية في زيادة غلتها للبقرة الواحدة )لترتفع من معدل 15 لتراً في اليوم من كل بقرة خالل يوليو 
2017 لتصل إلى معدل 27 لتراً في اليوم من كل بقرة خالل يونيو 2018 ثم لتصل إلى 32 لتراً في اليوم الواحد من كل بقرة 

في يونيو 2019(، فإذا تراجع معدل إنتاج الحليب للبقرة أو تقلص حجم القطيع أو لم ينمو بالشكل المطلوب، فقد يؤثر 
ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي. 
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احتمال عجز بلدنا للصناعات الغذائية عن استصدار أو تجديد التراخيص المطلوبة2/ب/6

من أجل قيام بلدنا للصناعات الغذائية بمزاولة أعمالها وتوسيعها، فإنها تحتاج الستصدار وتجديد عدد من التراخيص 
والتصاريح والموافقات واألذونات من السلطات التنظيمية والقانونية واإلدارية وغيرها من الجهات والوكاالت. وعملية 

استصدار هذه الموافقات تكون في الغالب مطولة ومعقدة وغير مضمونة النتائج، كما أنها مكلفة وتنطوي على الكثير 
من عمليات الدراسة والتدقيق والمراجعة من قبل تلك السلطات. كما أن صالحية تلك التراخيص تمتد لفترة محددة 

ويتعين تجديدها واعتمادها. في حالة عجز بلدنا للصناعات الغذائية عن استصدار تلك التراخيص أو التصاريح أو الموافقات 
أو تجديدها، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها 

المستقبلي.

تخضع أنشطة بلدنا للصناعات الغذائية للتنظيم المحكم وسيكون ألي تغيير في القوانين أو اللوائح المعمول بها وأي 
تأويل ألي تنفيذ لها أو العجز عن استيفائها أثر سلبي كبير على األنشطة المشار إليها. وتشمل هذه اللوائح، من بين أشياء 

أخرى، المعايير الغذائية والتوسيم والتغليف والرفق بالحيوان والمنافسة العادلة وحماية المستهلك والتوظيف والمعايير 
الصحية واألمن والسالمة والعقارات والبيئة. وعلى وجه التحديد فإن اللوائح البيئية تتعلق بالتخلص من النفايات والضوضاء 

واللوائح الخاصة باألبخرة المتصاعدة واألمور المرتبطة بها.

عالوًة على ذلـك، فإن بلدنا للصناعات الغذائية تحتاج لبعض الموافقات والتراخيص والتصاريح الجديدة لتوسيع مزارع األلبان 
الخاصة بها وتطويرها بموجب مخطط التوسيع القائم لديها، وقد ال تكون بلدنا للصناعات الغذائية قادرة على توسيع 

أعمالها إلى النطاق المقرر في حالة عدم حصولها على تلك الموافقات والتراخيص والتصاريح.

كما أن هناك احتمال سّن قواعد ولوائح جديدة لتعزيز اإلطار التنظيمي والقانوني والنهوض بمعايير الجودة واألمن 
والسالمة بالنسبة لمنتجات األلبان والعصائر. وقد تتطلب تلك القوانين واللوائح الجديدة المستقبلية إجراء تحسينات 

أو تعديالت على أساليب اإلنتاج أو المعالجة أو النقل التي تتبعها بلدنا للصناعات الغذائية في ما يخص منتجات األلبان 
والعصائر، كما قد تضطر بلدنا للصناعات الغذائية أيضـًا إلى تكبد تكاليف إضافية الستيفاء الشروط القانونية والتنظيمية 

الحالية أو المستقبلية.

إذا لم تستطع بلدنا للصناعات الغذائية الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة أو تجديدها أو إذا صدرت قوانين 
جديدة تتطلب تراخيص وموافقات إضافية ولم تستطع بلدنا للصناعات الغذائية الحصول عليها فإن ذلك قد يؤثر على 

قدرة بلدنا للصناعات الغذائية على ممارسة أنشطتها والذي بدوره قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي 
وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

احتمال تأثر عمليات بلدنا للصناعات الغذائية ومبيعاتها بتفشي األمراض أو االضطرابات المماثلة2/ب/7

أن تفشي أو العلم بتفشي أي مرض أو وباء بين مواشي مزارع بلدنا للصناعات الغذائية أو أية اعتقادات خاطئة عن ذلك 
قد يكون له آثار سلبية كبيرة على الطاقة اإلنتاجية وحجم مبيعات منتجات بلدنا للصناعات الغذائية، كما قد يضر أيضـًا 

بسمعة بلدنا للصناعات الغذائية واسمها التجاري. لدى بلدنا للصناعات الغذائية نظام قائم للرقابة على األمراض لضمان 
عدم تأثر الطاقة اإلنتاجية للمزرعة بفعل تفشي أي مرض أو وباء. ومع ذلـك، ال يمكن تقديم أية ضمانات بأن هكذا حوادث 

لن تقع مستقباًل، فهناك احتمال أن يكون لبعض األمراض مناعة ضد اللقاحات والمضادات الحيوية وكذلك احتمال تفشي، 
ألسباب خارجة عن إرادة بلدنا للصناعات الغذائية، األمراض بالمزارع المجاورة. تتمتع بلدنا للصناعات الغذائية بتغطية تأمينية 

ضد تفشي األمراض ولكنها ال تضمن أن وثائق التأمين السارية لتغطية خسائر أمراض الحيوانات ستكفي لتغطية إجمالي 
الخسائر التي قد تتكبدها بلدنا للصناعات الغذائية في حالة تفشي هكذا أمراض. عالوًة على ذلـك، فإنه لتفشي أية أمراض 
في دولة قطر، أو مجرد االعتقاد الخاطئ بذلك، عواقب جمة على سمعة صناعة منتجات األلبان وقد يؤثر سلبًا على أعمال 

الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.
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خسارة قنوات التوزيع أو تراجعها أو عدم القدرة على االستفادة منها2/ب/8

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه أنشطة صناعة إنتاج األغذية هي تأمين قنوات توزيع كافية يعتمد عليها. تولت بلدنا 
للصناعات الغذائية منذ األول من يناير 2019 المسؤولية الكاملة عن التوزيع المباشر لمنتجاتها كما نجحت بشكل كبير 

بزيادة قدرتها على تغطية السوق وتلبية الطلبات لتصل إلى حد الخدمة المتكاملة لجميع عمالئها من التجزئة والفنادق 
والمطاعم ومنافذ األغذية المعروفة اختصاراً بمصطلح )هوريكا( داخل دولة قطر. في السابق كانت بلدنا للصناعات 
الغذائية تعمل بموجب اتفاقية توزيع مع “علي بن علي وشركاه” ومارست األخيرة بموجبها الرقابة على عملية توزيع 

منتجات بلدنا للصناعات الغذائية. فقد تكون هناك مخاطر من قيام بلدنا للصناعات الغذائية بتولي التوزيع المباشر 
لمنتجاتها على المدى الطويل حيث قد ال تكون الشركة ناجحة بالقدر الكافي كما كانت بموجب ارتباطها السابق مع 

“علي بن علي وشركاه”، وقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 
وأفقها المستقبلي. 

تأثر بلدنا للصناعات الغذائية بمشكالت الصحة الغذائية2/ب/9

قد تشمل مشكالت الصحة الغذائية حاالت التسمم نتيجة تناول لمنتجات ألبان فاسدة أو ملوثة، سواء فسدت أو تلوثت 
خالل مراحل اإلنتاج أو التوريد أو التخزين. وكنتيجة لذلـك، فإن منتجات بلدنا للصناعات الغذائية قد تصبح غير آمنة أو ُيعتقد 
المستهلكون أنها باتت غير آمنة، بما يؤدي إلى فقدانهم الثقة في منتجات بلدنا للصناعات الغذائية. وقد ينجم عن ذلـك 

تراجع الطلب على منتجات بلدنا للصناعات الغذائية.

عالوًة على ذلـك، فعند صدور أية تعليمات من الجهات الحكومية المختصة، قد يتعين على بلدنا للصناعات الغذائية 
استدعاء بعض المنتجات، وقد يؤثر ذلـك على فكرة المستهلكين إزاء جودة المنتجات و/أو الثقة فيها و/أو سالمتها وقد 
ينطوي على ذلـك تكبد بلدنا للصناعات الغذائية لغرامات أو تعويضات مالية. في حالة فرض أية غرامات مالية على بلدنا 

للصناعات الغذائية، أو في حالة اتخاذ أي إجراء تأديبي ضدها ألي سبب كان، فإن اسم وسمعة بلدنا للصناعات الغذائية 
والشــركة ستتضرر وقد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها 

المستقبلي.
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نقص األعالف الجيدة وبعض مكونات المشروبات بأسعار ثابتة2/ب/10

يتعين على بلدنا للصناعات الغذائية، بصفتها أحد منتجي المنتجات الحيوانية، توفير علف حيواني ذي جودة عالية لضمان 
بلوغ الحيوانات تمام الصحة البدنية والبيولوجية والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق معايير عالية بالنسبة للمنتجات النهائية 

التي ُتطرح للمستهلكين. وبالرغم أن بلدنا للصناعات الغذائية تتبنى إجراءات تحوطية نوعًا ما بحفظ مخزون كاٍف من علف 
الحيوانات وكذلك بعمليات شراء من مناطق مختلفة حول العالم، فإن العديد من العوامل الخارجة عن إرادتها قد تؤثر 
سلبًا على مقدرة بلدنا للصناعات الغذائية على الحصول على األعالف بكميات كافية وبالجودة والسعر المطلوبْين. كما 

قد يعجز موردو علف الحيوان بفعل األحوال الجوية المعاكسة أو الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى تراجع غلة المحصول 
الزراعي. إضافًة إلى ذلـك، قد تؤدي مشاكل األعمال بشكل عام إلى تراجع اإلمدادات من العلف أو زيادة أسعارها. إن أي 

نقص سواء على المدى القصير أو المدى البعيد في العلف الحيواني الجيد بأسعار ثابتة قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة 
ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

عالوة على ذلك، فإن بعض مشروبات األلبان المنكهة والعصائر والزبادي تحتوي على مكونات مستوردة. ومع أن بلدنا 
للصناعات الغذائية تقوم بتخزين ما يعادل ثالثة أشهر من حاجتها من المكونات المستوردة وتقوم بإستيرادها من عدة 

مصادر وعدة بلدان إال أن هناك خطر محتمل بأن ال تتوفر هذه المكونات مما قد يؤثر على قدرة بلدنا للصناعات الغذائية 
على إنتاج بعض مشروبات األلبان المنكهة ومنتجات العصير والزبادي وبخاصة التي تستخدم المثبتات. فإن لم تتوفر هذه 
المكونات ولم تستطع بلدنا للصناعات الغذائية انتاج هذه المنتجات فإن ذلك قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها 

المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

عدم توقع أو تلبية توجهات العمالء وتراجع الطلب على منتجات بلدنا للصناعات الغذائية2/ب/11

يعتمد نجاح بلدنا للصناعات الغذائية على قدرتها على توقع أذواق العمالء المتغيرة وعاداتهم واحتياجاتهم الغذائية 
والتغذوية وتحديدها بشكل دقيق وترجمتها وكذلك التكيف معها وتلبيتها، وطرح منتجات تروق ألولئك العمالء. قد 

تتأثر مبيعات منتجات بلدنا للصناعات الغذائية بفعل المخاوف الصحية أو التغذوية إزاء منتجاتها مثل كمية الدهون، 
الكولسترول، السعرات الحرارية، الصوديوم، الالكتوز، السكروز، البكتريا وغيرها من المكونات المؤلفة منها منتجاتها. كما أن 
أذواق وتوجهات مستهلكي منتجات األلبان تتغير بصورة دائمة وبالتالي فإن عجز بلدنا للصناعات الغذائية عن توقع وتحديد 

وترجمة تلك التغيرات والتكيف لتلبيتها أو عجزها عن نيل رضا العمالء وقبولهم لمنتجاتها الجديدة قد يؤدي من بين 
عوامل أخرى إلى تراجع الطلب على منتجاتها و/أو تراجع أسعارها وقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي 

وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل.

حتى في حالة نجاح بلدنا للصناعات الغذائية في توقع تلك التغيرات وتحديدها وترجمتها والتعامل معها بشكل سليم، 
فليس هناك أي ضمان بأن بلدنا للصناعات الغذائية ستكون قادرة على المنافسة بشكل ناجح في هذه األنشطة أو أن 
الطلب على المنتجات الجديدة سيرتفع إلى الحد الذي تتوقعه بلدنا للصناعات الغذائية أو الشــركة أو أن تلك األعمال 

والمنتجات الجديدة ستحقق العوائد التي تتوقعها بلدنا للصناعات الغذائية أو الشــركة. في حالة عجز بلدنا للصناعات 
الغذائية عن التكيف مع التغيرات السريعة في أذواق العمالء وميولهم )سواء على اإلطالق أو في الوقت المناسب( فقد 

يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.



23

نشرة الطرح - بلدنا

تعطل نظم المعلومات في بلدنا للصناعات الغذائية أو انهيارها2/ب/12

يعتمد التشغيل واإلدارة الفعالة ألعمال بلدنا للصناعات الغذائية من بين عدة أمور على تشغيل وأداء وتطوير نظم عمليات 
تقنية المعلومات فيها. كما يمكن أال يتم بصورة ناجحة تركيب وإدارة نظم تقنية المعلومات الجديدة أو أية تغييرات في 
نظم اإلدارة، وقد يؤدي ذلـك إلى عدم كفاءة بيئة نظم تقنية المعلومات لدعم احتياجات أعمال بلدنا للصناعات الغذائية 

وأهدافها. كما أن أي قصور واضح في أداء نظم تقنية المعلومات في بلدنا للصناعات الغذائية قد يؤدي إلى فقدان الرقابة 
على بيانات األعمال الحرجة و/أو النظم، قد ينتج عنها آثار سلبية كبيرة على أعمال بلدنا للصناعات الغذائية وقدرتها على 

التشغيل بكفاءة أو الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية 
ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

تعطل خطوط اإلنتاج واآلليات أو فشلها أو انهيارها2/ب/13

هناك خطر محتمل بأن تكون هناك فترات تتعطل فيها معدات بلدنا للصناعات الغذائية أو تفشل أو تنهار مما قد يؤثر على 
إنتاجها.  بالنسبة ألغلب المنتجات فإن بلدنا للصناعات الغذائية تستطيع أن تحول اإلنتاج لخطوط بديلة في المصانع 1 أو 2 أو 

3. ولكن األمر يكون أصعب بالنسبة لبعض المنتجات –مثل الحليب طويل األجل- اذ لديها خط انتاج واحد فقط.  وللتحوط 
لهذا الخطر فإن بلدنا للصناعات الغذائية تحتفظ بمخزون شهر كامل من الحليب طويل األجل لتفادي حدوث نقص في 

السوق. كما تقوم بلدنا للصناعات الغذائية بعمليات صيانة وقائية دورية للتقليل من احتمالية التعطل والفشل كما تحتفظ 
بشكل دائم بمخزون من قطع الغيار األساسية لكل خطوط اإلنتاج. كذلك فإن أغلبية خطوط اإلنتاج متصلة مع أنظمة 

الجهة المصنعة األصلية لغايات التشخيص االلكتروني.

االعتماد على اتفاقيات االمتياز مع وزارة البلدية والبيئة2/ب/14

تقوم بلدنا للصناعات الغذائية حاليًا بتأجير قطعتي أرض في )أم الحوايا( ألغراض تربية الماشية وإنتاج المنتجات الزراعية. 
تمتد اتفاقيات االمتياز هذه لفترة خمسين عامًا تنتهي في العام 2067 وليس هناك ضمان لتجديد اتفاقيات االمتياز هذه 

عند انقضائها، أو أن التجديد، في حالة حدوثه، سيكون لفترات مماثلة. وعليه، فليس هناك أية ضمانات بأن اتفاقيات االمتياز 
لن تنتهي نتيجة لخرق الشــركة اللتزاماتها أو نتيجة مصادرة تلك األراضي، وإذا حصل أي مما سبق فقد يؤثر ذلك سلبًا على 

أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

الكوارث الطبيعية وتأثيرها على أعمال وعمليات بلدنا للصناعات الغذائية2/ب/15

الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات واألحوال الجوية القاسية أو غيرها من الحاالت الكارثية قد تؤثر بصورة حادة على 
المنطقة التي تعمل فيها بلدنا للصناعات الغذائية أو التي تتواجد بها أسواقها الرئيسة. وقد تؤدي الكوارث الطبيعية أيضـًا 

إلى تراجع اقتصادي كبير في تلك المناطق المتضررة. ورغم أن بلدنا للصناعات الغذائية غير معرضة بشكل كبير لهكذا 
كوارث، فإن أية كارثة مستقبلية في المنطقة التي تزاول فيها بلدنا للصناعات الغذائية عملياتها أو الكائنة فيها أسواقها 

الرئيسة قد تؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي. 
وبصورة مماثلة فإن الحروب واألنشطة اإلرهابية وتهديدات الحروب أو األنشطة اإلرهابية، واالضطرابات االجتماعية 

والجيوسياسية أو النزاعات الدولية والتوترات قد تؤثر سلبًا أيضـًا على التطور االقتصادي اإلقليمي أو العالمي. وقد ال تكون 
بلدنا للصناعات الغذائية على قدر كاف من اإلستعداد لمواجهة الطوارئ أو لديها قدرات تعافي قائمة للتصدي لحوادث أو 

أزمات كبيرة. فقد تؤثر هذه األحداث سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 
وأفقها المستقبلي.
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المنتجات الحالية تطرح في الغالب محليًا وال ضمانات لتصديرها بشكل موسع2/ب/16

لدى بلدنا للصناعات الغذائية حاليًا سوق خارجية محدودة لصادراتها، وتتركز أولوية بلدنا للصناعات الغذائية في إمداد 
السوق القطري، كما أن عالمة بلدنا للصناعات الغذائية قد ال تكون معروفة خارج دولة قطر. في حالة وقوع أي حالة أو 

سلسلة من الحاالت التي تؤثر على سمعة بلدنا للصناعات الغذائية داخل قطر، أو قدرتها على بيع منتجاتها في قطر، فقد 
تضطر بلدنا للصناعات الغذائية إلى بيع غالبية إنتاجها بأسعار متدنية عن تلك السائدة حاليًا في دولة قطر. وإن لم تفلح 

بلدنا للصناعات الغذائية بتصدير منتجاتها بشكل ناجح وموسع إلى أسواق جديدة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة 
ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

صعوبة إدارة أسواق التصدير الجديدة2/ب/17

في شهر أبريل 2019 قامت بلدنا للصناعات الغذائية بتنفيذ أولى مبيعاتها في سوق خارجية، حيث قامت بشحن وتصدير 
الحليب طويل األجل المعالج حراريًا إلى أفغانستان واليمن، وتعمل حاليًا على التصدير ألسواق أخرى. وفي شهر مايو من 

نفس العام قامت بتأسيس شركة تصدير/توزيع تابعة لها في سلطنة ُعمان وشرعت في بيع منتجات األلبان طويلة األجل 
المعالجة حراريًا في السلطنة. التصدير إلى أسواق جديدة يحمل معه مخاطر وتحديات لوجستية وتنظيمية يكون التعامل 

معها أسهل في السوق المحلي. ورغم قيام بلدنا للصناعات الغذائية باتخاذ العديد من الخطوات إلدارة تلك المخاطر، 
فإن لم تستطع بلدنا للصناعات الغذائية إدارة تلك المخاطر بشكل فعال فقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها 

المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

احتمال عدم قدرة بلدنا للصناعات الغذائية على تطوير أعمال جديدة أو مواكبة التطورات الجديدة في عالم 2/ب/18
التسويق

إن أحد األهداف الرئيسية لدى بلدنا للصناعات الغذائية لتطوير األعمال هو تعزيز أعمالها وتحقيق النمو فيها، ومنذ العام 
2017 نجحت الشــركة في زيادة قطيعها بشكل كبير وكـذلـك قامت بزيادة طاقتها اإلنتاجية اليومية للعديد من أنواع 
المنتجات، كما شرعت في تصدير بعض منها للخارج، كما زادت من أنواع منتجات األغذية والمشروبات، ولكن بالرغم من 
ذلـك ليس هناك أي ضمان أن بلدنا للصناعات الغذائية ستتمكن من االستمرار في تطوير أعمالها وتحقيق الربحية. عالوة 

على ذلك فليس هناك ضمانات مع جميع التطورات الحاصلة في عالم التسويق والوسائل المستخدمة فيه بأن بلدنا 
للصناعات الغذائية سوف تكون قادرة على مواكبة هذه التطورات أو أن تكون لديها السعة أو القدرة على مواكبتها. إن 

عدم قدرة بلدنا للصناعات الغذائية على االستمرار في تطوير أعمال جديدة أو على مواكبة التطورات والتوجهات الجديدة 
في عالم التسويق قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 

وأفقها المستقبلي.

موظفو بلدنا للصناعات الغذائية معرضون لألخطار2/ب/19

إن عمليات الشركة معتمدة على موظفي بلدنا للصناعات الغذائية والذين بدورهم معرضون لمجموعة من المخاطر 
المرتبطة عادة بصناعة األلبان.  هذه المخاطر تنتج من العمل في مواقع اإلنتاج وإدارة المزارع وتشغيل اآلليات الثقيلة 

والقيام باألعمال الخطرة. تقوم بلدنا للصناعات الغذائية بتدريب موظفيها على إجراءات الصحة والسالمة في العمل 
وتعتقد بأن معايير السالمة وإجراءاتها لديها كافية. إال أنه قد تقع حوادث نتيجة ألحداث غير متوقعة أو فشل الموظفين 
في تطبيق إجراءات السالمة المناسبة أو الخطأ اإلنساني أو فشل المعدات أو غيرها من األسباب. وقد ينتج عن أي من هذه 

الحوادث إصابات وتعطل األعمال ومسؤولية قانونية محتملة وتضرر سمعة الشركة وصورتها في السوق، كما وقد تحدث 
وفيات في بعض الحاالت الخطرة. أي من هذه المخاطر قد تؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها 

المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.
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احتمال عدم قدرة بلدنا للصناعات الغذائية على االحتفاظ بالكوادر الخبيرة والمؤهلة الحالية و/أو رجال اإلدارة 2/ب/20
الرئيسيين و/أو استقطاب أمثالهم

رغم أن بلدنا للصناعات الغذائية تسعى للحفاظ على أفراد العمل لديها من خالل مخططات التعويض وغيرها من 
سياسات الموارد البشرية ومخططات التعاقب حيثما أمكن، فليس هناك أي ضمان أن بلدنا للصناعات الغذائية ستظل 

قادرة دائمًا على االحتفاظ بجميع أعضاء فريق اإلدارة العليا وغيرهم من أفراد العمل األساسيين أو استبدالهم بأفراد بذات 
الكفاءة في غضون فترة زمنية مناسبة. قد يكون هناك آثار سلبية على أعمال بلدنا للصناعات الغذائية ناجمة عن فقدان 

أفراد العمل األساسيين أو فصلهم من العمل، كما أنه ليست هناك أية ضمانات بأن بلدنا للصناعات الغذائية ستكون قادرة 
على استقطاب وتعيين أفراد أساسيين يسهمون في تحقيق أهداف العمل لديها. إذا لم تستطع االحتفاظ بالكوادر الحالية 

أو استبدالهم بكوادر جديدة مؤهلة فإن ذلك قد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية 
ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

مخاطر أسعار الفائدة2/ب/21

إن بلدنا للصناعات الغذائية طرٌف مقترض في عدد من اتفاقيات التمويل ومن المتوقع أن تستمر باالنتفاع من التمويالت 
البنكية التي قد تخضع للفائدة. وفي حالة زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير، فسيكون لذلـك أثر سلبي واضح على الوضع 
المالي لبلدنا للصناعات الغذائية وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج 

عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

مخاطر السيولة2/ب/22

قد تواجه الشركات التي تعمل في نفس مجال بلدنا للصناعات الغذائية مخاطر تتعلق بالسيولة. وهناك خطر بأن بلدنا 
للصناعات الغذائية لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وقت استحقاقها. إن المنهجية التي تتبعها بلدنا للصناعات الغذائية 

في إدارة مخاطر السيولة هي أن تضمن الحفاظ قدر المستطاع على سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها في وقت استحقاقها 
)في الظروف العادية ووقت الشدة( دون تكبد خسائر غير مقبولة أو مخاطرة اإلضرار ببلدنا للصناعات الغذائية. إذا لم 

تستطع بلدنا للصناعات الغذائية باالحتفاظ بالسيولة الكافية فإن ذلك قد يؤثر على قدرتها على االستمرار في عملياتها 
والذي بدوره قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها 

المستقبلي.

المخاطر االئتمانية 2/ب/23

إن بلدنا للصناعات الغذائية معرضة للمخاطر االئتمانية على أرصدتها البنكية والذمم المدينة التجارية وكذلك الذمم 
المدينة ألفراد العمل )مثل دفعات الرواتب المقدمة أو التمويل اليومي أو الدفعات المقدمة على المصاريف(. هناك خطر 

بأن األطراف المقابلة في الذمم المستحقة لبلدنا للصناعات الغذائية قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها مما قد يؤدي الى تكبد 
بلدنا للصناعات الغذائية خسائر مالية وقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج 

عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.
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مخاطر أسعار الصرف/الُعملة األجنبية2/ب/24

في العام 2019، شرعت بلدنا للصناعات الغذائية في تصدير منتجاتها إلى عدد من الدول بما فيها أفغانستان، اليمن، 
وسلطنة عمان. كما تعتزم بلدنا للصناعات الغذائية الدخول في أسواق أخرى جديدة. وهناك مخاطر تتمثل في التغيرات 
في أسعار الصرف بين الُعمالت الرسمية لتلك البلدان بموجب بعض المعامالت قد تسبب خسائر في العوائد المتوقعة. 

كما أن بلدنا للصناعات الغذائية تقوم بشراء بضائع وخدمات من أسواق خارجية، وهناك مخاطر تتمثل في أن أسعار الصرف 
األجنبي بين عمالت تلك األسواق قد تؤدي إلى تكاليف غير متوقعة في بعض التعامالت. إذا تغيرت أسعار الصرف بشكل 

كبير ضد مصلحة بلدنا للصناعات الغذائية فقد يؤدي ذلك إلى أن تتحمل خسائر وبالتالي قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة 
ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

)ج( 

2/ج/1

المخاطر المتعلقة بدولة قطر 

الوضع الدبلوماسي غير المستقر والعوائق التجارية المؤثرة على قطر

قامت عدة دول هي السعودية واإلمارات والبحرين ومصر بتاريخ 5 يونيو 2017 بصورة تعسفية مفاجئة بقطع عالقاتها 
الدبلوماسية مع دولة قطر، وبسحب سفرائها من دولة قطر . كما واتخذت تلك الدول عدد من اإلجراءات التي قد يكون 

لها أثر سلبي على اقتصاد قطر على نطاق واسع. قامت السعودية بإغالق الحدود البرية مع قطر، لتحرم قطر من الطريق 
التجاري البري الوحيد لديها، فأدى ذلـك إلى زيادة تكاليف الواردات، وصعوبة في توريد بعض المواد وغير ذلك من التحديات. 

كما تم حظر جميع الطائرات المسجلة في قطر من التحليق في اإلقليم الجوي لكل من السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر.

قاد جهود الوساطة أمير الكويت في حين حافظت سلطنة ُعمان على حيادها طوال هذا الخالف. أعربت العديد من 
الدول ذات النفوذ على الساحة العالمية، بما فيها الواليات المتحدة، عن حثها لجانبي الخالف حل الموقف من خالل الحوار 

والسبل الدبلوماسية.

اعتماد اقتصاد قطر على عوائد النفط والغاز2/ج/2

تزاول بلدنا للصناعات الغذائية عملياتها بصورة أساسية في السوق المحلية لدولة قطر، حيث تشكل عوائد الغاز على 
وجه الخصوص عصب االقتصاد القطري بشكل عام وتسهم إلى الحد الالزم في تسهيل تطوير قطاعات أخرى في 

االقتصاد والبنية األساسية الوطنية. إن تراجع أسعار النفط والغاز، بجانب أية تطورات من شأنها أن تحد من قدرة دولة قطر 
على القيام بصورة طبيعية بتصدير منتجاتها من النفط والغاز، قد تؤدي إلى تقلص تدفق تلك العائدات إلى الدولة وقد 

تعوق قدرتها على تنفيذ إستراتيجية التطوير التي وضعتها. وهذا في النهاية قد تتمخض عنه مشكالت أكبر يعاني منها 
االقتصاد القطري وقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل 

وأفقها المستقبلي.

قبل عام 2009، كانت مستويات التضخم في قطر مرتفعة وعودة مستويات التضخم المرتفعة قد تؤثر سلبا 2/ج/3
على االقتصاد

قبل عام 2009، كانت مستويات التضخم في قطر مرتفعة. بلغ معدل التضخم السنوي اإلجمالي 15.2% و 13.6% و %11.8  
لألعوام 2008 و 2007 و 2006 على التوالي. وُتعزى مستويات التضخم المرتفعة قبل عام 2009 في المقام األول إلى الزيادة 

السريعة والمستمرة في أسعار العقارات، فضاًل عن الزيادة في األسعار العالمية للمواد الغذائية والمواد الخام. وفي عامي 
2009 و 2010، كانت معدالت التضخم سلبية نتيجة النخفاض تكاليف السكن. في العام 2011، خرجت قطر من مرحلة 

االنكماش التي مرت
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بها في العامين السابقين من خالل تسجيل نسبة تضخم ايجابية قدرها–1.9%. إال أن وضع التضخم كان أفضل بالمقارنة 
مع كبرى دول مجلس التعاون الخليجي واالتجاهات العالمية حيث كانت الضغوط الناتجة عن التضخم أعلى في ظل 

االرتفاع العالمي ألسعار الغذاء والمنتجات الهيدروكربونية.

تزايد التضخم في أسعار اإلستهالك بشكل ثابت مع ارتفاع المؤشر العام في األعوام 2012 و2013 و 2014 حيث ارتفع 
المؤشر العام بنسبة 2.3% و 3.2% و 3.3% على التوالي على عكس االتجاهات العالمية حيث تراجعت ضغوط التضخم إلى 

حد كبير، السيما في االقتصادات المتقدمة قبل أن يعتدل في العام 2015. وفي العام 2016 ارتفع التضخم في أسعار 
اإلستهالك بنسبة 2.7% مقارنة بزيادة قدرها 1.8% في العام 2015. وكان الدافع األساسي للتضخم في العام 2016 هو زيادة 
أسعار السكن والخدمات بعد أن تمت زيادة أسعار الكهرباء والماء في نهاية العام 2015 وكذلك الزيادة في أسعار الخدمات 
الترفيهية والثقافية وأسعار المواصالت، إال أن ذلك تم تخفيف أثره بشكل بسيط بهبوط أسعار الغذاء الذي حصل في العام 

2016 كأثر متأخر للهبوط للعالمي ألسعار الغذاء.

زاد تضخم أسعار اإلستهالك في العام 2017 بنسبة 0.4% وفي العام 2018 بنسبة 0.2%. وبشكل عام فإنه من المتوقع أن 
يكون العتدال النمو السكاني والتوسع في القطاع غير التجاري واالنضباط في مخططات اإلنفاق الحكومي أثرا في احتواء 

الضغط على األسعار المحلية.

على الرغم من أن الحكومة ومصرف قطر المركزي )»مصرف قطر المركزي«( يمكنهما استخدام أدوات نقدية متنوعة 
لمعالجة استقرار األسعار، بما في ذلك تحريك أسعار الفائدة بشكل مستقل عن البنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي على 

الرغم من ربط العملة، فليس هناك ما يضمن بأن الحكومة أو مصرف قطر المركزي سيتسنى لهما تحقيق استقرار في 
األسعار أو الحفاظ عليه، ومن ثم السيطرة على التضخم. وإذا واجهت قطر معدالت تضخم مرتفعة في المستقبل، فقد 

يؤثر ذلك سلبًا على اقتصادها، مما قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات 
التشغيل وأفقها المستقبلي.

التغير في سعر الريـال القطري والعمالت المحلية وربطها بالدوالر األميركي أو تعويم الريـال القطري وآثارها 2/ج/4
على عدم استقرار العملة

لقد تم منذ العام 2001 بصورة رسمية إجراء ربط الريـال القطري بالدوالر األميركي بموجب سعر صرف ثابت قدره 3.64 
ريـال قطري لكل دوالر أمريكي، كما ربطت العديد من البلدان الخليجية أيضـًا عمالتها بالدوالر األمريكي. واستجابة 

للتقلبات المستمرة في أسعار النفط على الصعيد العالمي، واجهت البلدان المنتجة للنفط ذات العمالت المربوطة تقليديًا 
بالدوالر األمريكي ضغوطًا لفك ربط عمالتها بالدوالر األمريكي، وقامت بالفعل في بعض الحاالت بفك ربط عمالتها 

بالدوالر األمريكي، ومن المحتمل أن تقوم دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة على نطاق أوسع بفك ربط 
عملتها بالدوالر األمريكي استجابة للتطورات على صعيد أسعار النفط أو ألية أسباب أخرى؛ فمن الممكن أن تؤثر أية عملية 

مستقبلية لفك الربط تأثيراً سلبيًا على االقتصاد القطري، األمر الذي قد يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي 
وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

نظام اإلفالس الحالي لم يختبر في المحاكم القطرية 2/ج/5

يجب على المستثمرين أن يكونوا على علم بأن القانون التجاري القطري دخل حيز النفاذ في مايو عام 2007؛ وينظم هذا 
القانون المسائل التجارية والتجار والمنافسة والعقود وااللتزامات التجارية واألوراق التجارية. كما ويتضمن القانون التجاري 

أحكامًا شاملة لتنظيم المسائل المتعلقة باإلفالس تجيز للدائنين رفع مطالبات ضد أية جهة اعتبارية ما عدا بعض 
الشركات المهنية والشركات التي تملك فيها دولة قطر األغلبية. وعلى حد علم الشــركة، فإن نظام اإلفالس الحديث 

نسبيًا ال زال لم يختبر في المحاكم القطرية حتى تاريخه، وبالتالي فإن الشــركة ليست على يقين كيف ستقوم المحاكم 
القطرية بتطبيق أحكامه. كما أنه ال توجد أية تأكيدات بأن المحاكم القطرية ستلزم وكيل التفليسة في قضايا اإلفالس 

بأداء أي من إلتزامات الشــركة خالل فترة اإلفالس.  كما أن القانون التجاري ُيمّكن المحاكم القطرية من تأجيل البت في 
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إفالس أية شركة إذا رأت المحكمة انه من الممكن أن يتحسن الوضع المالي لتلك الشركة خالل فترة معينة )الفترة التي 
تحددها المحكمة( أو إذا حكمت بأن ذلك في مصلحة االقتصاد الوطني. وفي حالة تحديد إذا ما كان الطرف مفلسا 

بموجب أحكام القانون القطري، فإن الشركاء أو المساهمين وأصحاب الحقوق اآلخرين بشكل عام يأتون في مرتبة الحقة 
لدائني الشركة المعنيين من حيث استيفاء حقوقهم.

البيئة التشريعية المتغيرة في دولة قطر واحتمال تغير القوانين واألنظمة 2/ج/6

بلدنا للصناعات الغذائية تخضع لمجموعة من القوانين التي تحكم عملياتها بما في ذلك - دون حصر - تلك المتعلقة 
بالشؤون الصناعية والبيئة والصحة والسالمة وقوانين وأنظمة الترخيص. تشهد دولة قطر - كاقتصاد ناٍم - عملية 

متواصلة من تحديث القوانين واألنظمة وتطويرها. وقد يكون الدافع وراء ذلك هو الرغبة في تطوير القوانين واألنظمة أو 
لغايات االلتزام باتفاقيات ومعاهدات دولية معينة. قد تفرض القوانين واألنظمة الجديدة التزامات على الشركات العاملة 
في دولة قطر وبالتحديد على الشركات العاملة في قطاع األلبان بما في ذلك بلدنا للصناعات الغذائية. ومن المحتمل أن 

تفرض أية قوانين وأنظمة جديدة إلتزامات على بلدنا للصناعات الغذائية قد ال يكون بمقدورها االلتزام بها أو قد تثقلها 
بأعباء مالية إضافية.

ومن المخاطر بشكل خاص، تأثر قدرة بلدنا للصناعات الغذائية على التحكم بأسعار منتجاتها إذا ما أصدرت الدولة قوانين 
بتحديد األسعار؛ حيث أن توقعات شركة بلدنا للصناعات الغذائية مبنية على ارتفاع أسعار منتجاتها.  فقيام الحكومة 

بإصدار أنظمة بتحديد السقف األعلى للمنتجات قد يكون له أثر سلبي على أعمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية ووضعها 
المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات التشغيل وأفقها المستقبلي.

العمل في بيئة اقتصادية حافلة بالتحديات2/ج/7 

ال يزال هناك عدم تيقن بشـأن التوقعات االقتصادية لدولة قطر ولمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع 
)“منطقة مينا”(. و هناك مخاوف عالمية بشـأن التضخم والقضايا الجيوسياسية واإلرهاب وتكاليف الطاقة وتكلفة السلع 

ومدى توافر وتكلفة اإلئتمان ومستويات الديون السيادية قد أسهمت جميعها في وأدت إلى تراجع التوقعات بالنسبة 
لالقتصادات الوطنية والعالمية في األجلين المتوسط والطويل.

إن مستويات عدم التيقن الحالي الذي يحيط باحتماالت التعافي االقتصادي ووتيرة النمو قد تؤثر سلبًا هي األخرى على 
مستوى الطلب في السوق وقد يؤثر ذلك سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي وتدفقاتها المالية ونتائج عمليات 

التشغيل وأفقها المستقبلي.

)د(

2/د/1

المخاطر المتعلقة بالطرح وأسهم الطرح 

عدم مالئمة استثمار األسهم لجميع المستثمرين

يتعين على كل مستثمر محتمل تحديد مدى مالئمة االستثمار  على ضوء ظروفه الخاصة، وعلى وجه الخصوص يتعين 
على كل مستثمر محتمل:

أن يكون على معرفة وخبرة كافية بإجراء تقييم فعال لألسهم وميزات ومخاطر االستثمار في األسهم وكذلـك  •
المعلومات الواردة في هــذه النشـرة؛

أن يملك إمكانية االستفادة من ومعرفة واستخدام األدوات التحليلية المناسبة لتقييم إمكانية استثماره في األسهم  •
وأثر تلك األسهم على المحفظة االستثمارية خاصته بشكل كلي، في سياق وضعه المالي الخاص؛

أن يكون لديه موارد مالية وسيولة كافية لتحمل جميع المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسهم؛ وكذلـك  •
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أن يكون قادراً على تقييم )سواء بمفرده أو بمساعدة مستشار مالي( السيناريوهات المحتملة للعوامل االقتصادية  •
والعوامل األخرى التي قد تؤثر على استثماره وقدرته على تحمل المخاطر التي ينطوي عليها.

غياب سوق تداول سابق واحتمال تذبذب سعر السهم2/د/2

إن الشركة تحت التأسيس ولذلك فإنه قبل عملية الطرح لم يكن هناك سوق عام لألسهم. عالوة على ذلك، فإنه ليس من 
المضمون أن ينشأ سوق نشط لألسهم أو يستمر بعد الطرح. إذا لم ينشأ سوق نشط لألسهم فإن سيولة األسهم ستتأثر 
وهذا سيؤثر سلبا على سعر السهم في السوق. وفي هذه الحالة فقد يجد المستثمرون  أن التخارج من استثمارهم في 

أسهم الطرح قد يكون صعبا أو مستحيال.

سياسة أرباح األسهم وتنفيذها وأي أثر مغير لها2/د/3

يرد وصف سياسة أرباح األسهم الخاصة بالشــركة في البند 13 )أرباح األسهم وسياسة التوزيع( من هــذه النشـرة ولكن 
يجب أال تفسر على أنها توقعات بشـأن أية أرباح أسهم. إن مقدرة الشــركة على دفع أرباح األسهم في المستقبل تتأثر بعد 

من العوامل وعلى وجه الخصوص قدرة الشركة على أن تدر أرباحًا قابلة للتوزيع، وقد تحول عوامل مختلفة دون قيام 
الشركة بدفع أرباح األسهم، منها وضعها المالي، القيود الموجودة في مستندات التمويل الحالية أو المستقبلية التي 

تكون الشــركة طرفًا فيها أو نتيجة للقوانين المعمول بها. فمقتضى أحكام القانون القطري، يجوز ألي شركة فقط أن 
تدفع أرباح أسهم إلى الحد الذي تملك فيه احتياطات قابلة للتوزيع ونقد كاٍف لهذا الغرض. عالوًة على ذلـك، قد ال تقوم 

الشــركة بدفع أرباح األسهم إذا رأى مجلس اإلدارة أن ذلـك قد يؤدي إلى تراجع كفاية الرسملة أو ألي سبب كان خلص 
مجلس اإلدارة إلى أن ذلـك ليس في مصلحة الشــركة القصوى ولم يقم بالتوصية في هذه الحاالت للجمعية العامة 

للشركة بتوزيع أية أرباح أو توزيع نسبة منخفضة من األرباح. أي من االعتبارات السابقة والعوامل األخرى يمكن أن يحد من 
إمكانية توزيع أرباح األسهم على المساهمين أو يحد من مبلغ تلك األرباح.

إصدار أسهم إضافية في الشــركة قد يقلل من نسب المساهمة األخرى2/د/4

يجوز للشركة أن تقرر طرح أسهم إضافية في المستقبل، وقد يؤدي هذا الطرح المستقبلي إلى تقليص نسب مساهمة 
المساهمين في الشــركة أو يؤثر على قدرة الشــركة على جمع رأس المال من خالل الطروحات المستقبلية لألوراق المالية.

احتمال االنخراط في إجراءات قضائية نتيجة لطبيعة أعمال الشــركة 2/د/5

نتيجة لتعامالت الشــركة مع العمالء في ظل محافظ ذات مخاطر مختلفة، يمكن أن تصبح بلدنا للصناعات الغذائية طرفًا 
في أية إجراءات قضائية، ويمكن أن يكون ألية إجراءات قضائية مستقبلية أثر جوهري على عمليات بلدنا للصناعات الغذائية 

ومركزها المالي. ومع كذلـك، فإنه ليس بمقدور الشــركة أن تتوقع ما ستؤول إليه نتائج أية مطالبات قضائية مستقبلية قد 
ترفع ضدها، والتي قد تتجاوز قيمة االحتياطيات الحالية.

تذبذب أحوال السوق 2/د/6

سعر األوراق المالية في السوق عرضة للتذبذب ومن المستحيل التكهن ما إذا كان سعر  أية أوراق مالية سيرتفع أم سيهبط. 
فورقة مالية وحيدة قد تشهد حركات صعود وهبوط وقد تخسر قيمتها بالكامل. فهناك مخاطر بطبيعة الحال باحتمال 

تكبد خسائر  بدال من تحقيق أرباح، نتيجة لشراء األوراق المالية وبيعها. كذلك فإن السعر السوقي لألسهم قد ال يعكس 
القيمة العادلة ألصول الشركة.
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إن األداء السابق لسعر السهم ال ُيعد دلياًل إرشاديًا على أداء سعره في المستقبل وقد تكون هناك فروقات كبيرة بين سعر 
شراء األوراق المالية والسعر الذي يتم بيعها به بعد ذلـك. ويتأثر سعر السوق ألسهم الطرح، من بين عدة عوامل، بمركز 

الشــركة المالي، نتائج عملياتها، الظروف الكلية لسوق المال فضاًل عن العوامل االقتصادية السياسية والعوامل األخرى.

حركات البيع الكبيرة مستقباًل لألسهم قد تؤثر سلبًا على سعرها2/د/7

أن حركة بيع األسهم بأحجام كبيرة في السوق العام عقب استكمال الطرح وعلى وجه الخصوص بعد انتهاء فترة الحظر 
المقررة لتداول أسهم المؤسسين وهي سنتان من تاريخ التأسيس النهائي للشركة، أو فكرة احتمال حدوث حركات البيع 

هذه بحد ذاتها، قد تؤثر سلبًا على سعر األسهم.

زيادة المخاطر ومعدالت تذبذب األسواق الناشئة مقارنة بالدول واألسواق المالية المتقدمة2/د/8 

إن غالبية أصول بلدنا للصناعات الغذائية ومكونات سلسلة اإلمداد لديها وقاعدة عمالئها موجودة في دولة قطر. 
االستثمارات في األوراق المالية لجهات إصدار في أسواق ناشئة مثل دولة قطر يمكن أن ينطوي بوجه عام على درجات أعلى 

من المخاطر مقارنة باالستثمارات في أوراق مالية لجهات إصدار في واحدة أو أكثر من االقتصادات المتقدمة.

بورصة قطر سوق ناشئة بال ضمانات بشـأن السيولة المستمرة2/د/9

ُتعد بورصة قطر صغيرة بشكل واضح من حيث الحجم وحجم التداول مقارنًة بأسواق أوراق مالية عريقة. لقد فتحت 
بورصة قطر أبواب التداول عام 1997 ولكن ال يمكن ضمان نجاحها المستقبلي ومستوى السيولة في سوق األسهم. 

بالرغم من أن بورصة قطر قد خضعت لترقية من قبل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال من وضعية سوق مبتدئة إلى وضعية 
سوق ناشئة أي سوق آخذة في النمو. كما أن عموالت الوساطة وغيرها من تكاليف معامالت التداول في بورصة قطر 

قد تكون أعلى من مثيالتها في البورصات األخرى. إضافًة إلى ذلـك، فإن بورصة قطر واألوراق المالية المدرجة فيها، مثل 
األسهم، قد خضعت في السابق، وقد تخضع مستقباًل، لدرجة أعلى من التذبذب ومحدودية السيولة.
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 3. الطرح
إحصائيات الطرح

1.01 ريـال قطريسعر الطرح )لكل سهم(

1 ريـال قطريالقيمة االسمية )لكل سهم(

1,425,750,000عدد األسهم الخاضعة للطرح

1,901,000,000 ريـال قطريالرسملة المتوقعة للشركة عند سعر الطرح 

عوائد حصيلة الطرح المتوقعة من الطرح والواجبة القبض من 
قبل الشــركة 

1,425,750,000 ريـال قطري

)أ(

3/أ/1

الطــرح

الشــركة

االسم القانوني والتجاري للشركة هو )بلــدنا ش.م.ع.ق(، والشركة قيد التأسيس في دولة قطر بصفتها شركة مساهمة 
عامة قطرية. النشاط الرئيسي للشركة هو القيام باإلدارة الكاملة للشركة الفرعية التابعة لها )بلدنا للصناعات الغذائية( 

واإلشراف التام عليها وتقديم الدعم االستراتيجي لها إذ ستملك الشــركة كامل الحصص المؤلفة لرأسمال بلدنا للصناعات 
الغذائية. ومن أهداف الشــركة أيضًا، كما هو مبين في النظام األساسي لها، مزاولة األنشطة المدرجة في البند 4/ب من 

نشرة الطرح هذه.

أسهم رأسمال الشــركة 3/أ/2

الشركة تحت التأسيس وعند التأسيس النهائي لها سيبلغ رأس المال المصدر للشركة 1,901,000,000 ريـااًل قطرياً، مقسمًا 
إلى 1,900,999,999 سهم عادي وسهم واحد ممتاز، وتبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم 1 ريـال قطري وستكون مدفوعة 

بالكامل.

أسهم المؤسسين3/أ/3

يتم دفع قيمة جميع أسهم المؤسسين بالكامل من خالل التأكيد على تقديم المساهمة العينية وهي 100% من 
الحصص المؤلفة لرأسمال بلدنا للصناعات الغذائية، وتعادل أسهم المؤسسين وهي 475,250,000 سهماً، بما يمثل نسبة 

25% من أسهم رأس المال المصدر للشـركة. 

عدد أسهم الطرح وتجزئة الطرح3/أ/4

1,425,750,000 سهمًا عاديًا تمثل نسبة 75% أسهم رأس المصدر للشـركة.

ومع مراعاة استراتيجية التخصيص الواردة أدناه، يتم طرح أسهم الطرح على كل من: 

)أ( المستثمرين من األفراد والشركات: عدد 988,520,000 سهم تمثل نسبة 52% من أسهم رأس المال المصدر للشـركة 
تطرح على المستثمرين من األفراد والشركات وهم وحدهم القادرين على قبولها مع مراعاة شروط الطرح كما وردت 

في نشرة الطرح هذه؛ 
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)ب( المستثمرين االستراتيجيين )وهي الفئة المؤلفة من المؤسسات المختارة مثل الجهات الحكومية والمؤسسات 
والشركات المساهمة العامة وغيرها وبعض المستثمرين األفراد المحتملين(: عدد 437,230,000 سهم تمثل نسبة 

23% من أسهم رأس المال المصدر للشـركة تطرح على المستثمرين االستراتيجيين. وسيتم اختيار المستثمرين 
االستراتجيين والتخصيص لهم وفقًا لتقدير الشركة.

بعد تاريخ اإلدراج، سيسمح لجميع المؤسسات واألفراد القيام بشراء األسهم من بورصة قطر وفق القوانين واللوائح 
المعمول بها لدى هيئة قطر لألسواق المالية، وبورصة قطر والنظام األساسي. كما وسيتاح لمستثمرين من غير القطريين 
)األفراد والكيانات اإلعتبارية( تملك ما ال يزيد عن 49%  من أسهم الشركة المتداولة على بورصة قطر أو أية سوق منظمة 

أخرى.

سعر الطرح3/أ/5

يتم طرح أسهم الطرح بسعر طرح قدره 1.01 ريـال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، ويمثل هذا السعر قيمة اسمية 
قدرها 1 ريـال قطري لكل سهم زائد تكاليف الطرح التي تبلغ 0.01 ريـال قطري لكل سهم من أسهم الطرح.

الطرح وفئات المستثمرين 3/أ/6 

يتم طرح أسهم الطرح على الفئات التالية من المستثمرين:

المستثمرون من األفراد والشركات )وهي الفئة المؤلفة من مستثمرين أفراد ومستثمرين من الشركات؛ و •
المستثمرون االستراتيجيون )الذين يتألفون من أشخاص طبيعيين أو مؤسسات محددة مثل حكومة دولة قطر أو  •

المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع العام وكياناته األخرى(. 

طلبات االكتتاب من المستثمرين األفراد والشركات )والمستثمرين اإلستراتيجيين( وحدود اإلستثمار3/أ/7

تم تحديد الحد األدنى لطلب االكتتاب المقدم من أي من المستثمرين من األفراد والشركات بواقع )500( سهم طرح 
)“الحد األدنى لطلب االكتتاب”(، حيث لن يقبل أي طلب اكتتاب من أي من المستثمر ين من األفراد والشركات بعدد 

أسهم طرح أقل من )500( سهم طرح )“الحد األدنى”(. أي طلب يتجاوز الحد األدنى لطلب االكتتاب يجب أن يكون 
بمضاعفات )100( من أسهم الطرح. وتم تحديد الحد األقصى لطلب االكتتاب من أي من المستثمرين األفراد والشركات 

بواقع 475,250,000 سهم طرح )“الحد األقصى لطلب االكتتاب”( فأي طلب اكتتاب يقدم من أي من المستثمرين من 
األفراد والشركات يتجاوز الحد األقصى لطلب االكتتاب سوف ُيخفض لُيعامل على أنه طلب لالكتتاب في 475,250,000 

سهم طرح )"الحد األقصى"(. تتولى الشــركة ومستشار اإلدراج ومدير الطرح معاملة طلبات االكتتاب من المستثمرين 
االستراتيجيين لالكتتاب في أسهم الطرح بصورة مستقلة عن طلبات االكتتاب من المستثمرين األفراد والشركات.

تكون قيمة الحد األدنى لطلب االكتتاب والحد األدنى المطبقة على اإلكتتاب باألسهم المخصصة للمستثمرين 
االستراتيجيين أكبر من قيمة الحدين األدنيين المطبقين على المستثمرين األفراد والشركات.

إضافًة إلى ذلـك، يحظر النظام األساسي تملك أي شخص، سواء كان شخصًا طبيعيًا أم اعتبارياً، أكثر من نسبة 25%  من 
األسهم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. عالوًة على ذلـك، ُيسمح للمساهمين غير القطريين )األفراد والكيانات اإلعتبارية( 

تملك األسهم بحد أقصى نسبته 49%  من األسهم المدرجة في بورصة قطر أو أية سوق أخرى خاضعة للتنظيم.

ال يجوز تقديم طلبات اكتتاب متعددة باسم نفس المستثمر من المستثمرين األفراد والشركات، وفي حالة استالم طلبات 
اكتتاب تحمل اسم نفس المستثمر من المستثمرين األفراد والشركات، يتم قبول طلب واحد منها فقط )وفق االختيار 

المطلق لبنك االكتتاب المعني أو بنك االكتتاب الرئيسي( وترفض بقية الطلبات برمتها.

اإلدراج والتداول3/أ/9

ستتقدم الشركة بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر إلدراج جميع األسهم للتداول في بورصة قطر وفقًا 
لمتطلبات اإلدراج المعمول بها في هيئة قطر لألسواق المالية والقواعد اإلجرائية لبورصة قطر. وسوف يجري تداول األسهم 

من خالل نظام إلكتروني، عن طريق سجل أسهم الشركة الذي تحتفظ به شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.

لم تكن هناك سوق لألسهم قبل الطرح. وقد ُأعدت هـذه النشـرة بشأن الطرح العام لألسهم في دولة قطر، ومن 
المتوقع أن يتم اإلدراج خالل شهر  ديسمبر 2019 بعد الحصول على موافقة هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.
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دون اإلخالل بما سلف، فإن أي طلب اكتتاب مقدم من: )أ( أحد والدي أي قاصر أو الوصي الشرعي له؛  أو )ب( شخص مخول 
بالتصرف بالنيابة عن قريب من  الدرجة األولى )والد/ والدة، األبناء، الزوج( مفوض حسب األصول نيابة عن الغير، لن يحول دون 

قيام هذا الشخص بتقديم طلب اكتتاب باألصالة عن نفسه بموجب نموذج طلب اكتتاب مستقل.

إستراتيجية التخصيص3/أ/8

يجوز تقليص عدد األسهم المخصصة ألي مستثمر من المستثمرين األفراد والشركات وفقًا لطلبات االكتتاب التي يتم تلقيها.

يتم تخصيص أسهم الطرح إلى المستثمرين األفراد على النحو التالي:

يتم تخصيص أسهم الطرح إلى المستثمرين األفراد بأرقام صحيحة لألسهم فقط )بدون كسور( وعلى ثالثة مراحل على 
النحو التالي:

في "المرحلة االولى للتخصيص"، تخصيص كامل عند االكتتاب في )500( وحتى )2,500( سهم من أسهم الطرح  •
)بما فيها هذين الرقمين(.

في "المرحلة الثانية للتخصيص"، االكتتاب في ما يفوق )2,500( من أسهم الطرح ستخصص بمضاعفات الرقم  •
)100( من أسهم الطرح، شريطة أن يكون عدد أسهم الطرح المتبقية المتاحة لالكتتاب كافيًا للوفاء بجميع عمليات 

االكتتاب بالكامل وبشكل متساٍو.
في حالة تبقى بعد المرحلتين األولى والثانية من التخصيص عدٌد من أسهم الطرح غير قابل للقسمة على العدد  •

)100( )بصرف النظر عن الكسور( أو مضاعفاته للوفاء بعمليات االكتتاب بالكامل وبشكل متساٍو، عندئذ يجوز تخصيص 
هذا العدد المتبقي من أسهم الطرح بناء على توجيهات مجلس اإلدارة وبمحض اختياره المطلق )“المرحلة الثالثة 

للتخصيص”(. وهناك نية بأن يتم تخصيص أية أسهم طرح متبقية بشكل متساٍو )أو بطريقة عملية معقولة( في 
ما بين المكتتبين الذين، عقب استكمال المرحلتين األولى والثانية من التخصيص، لم يتلقوا العدد اإلجمالي ألسهم 

الطرح التي تقدموا بطلبات لالكتتاب فيها بموجب عملية الطرح. 
وفي حال تبقت، عقب المرحلة الثالثة للتخصيص، أسهم طرح غير مخصصة لمستثمرين أفراد، يتم تخصيص أسهم الطرح 

المتبقية للمستثمرين من الشركات وفقًا لإلجراءات وعلى المراحل المطبقة على المستثمرين األفراد كما ورد أعاله. 

يجب مراعاة أن نسبة 23% من األسهم ستخصص لصالح المستثمرين اإلستراتيجيين أي سيتم تخصيص ما ال يزيد عن    
437,230,000 سهم من أسهم الطرح على المساهمين االستراتيجيين. وأي تخصيص يزيد عن هذه النسبة سيعتمد على 

حجم االكتتابات المقدمة من المستثمرين من األفراد والشركات ويكون وفقا لتقدير الشركة.

إذا تبقى عدد من أسهم الطرح غير مخصصة في نهاية فترة الطرح فإن الشركة ومدير الطرح ومستشار اإلدراج يحتفظان 
بحقهما بتخصيص هذه األسهم ألي مستثمرين كما يريانه مناسبًا.

من المقرر أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ اإلكتتاب، إن ُوجد، بحلول 21 نوفمبر 2019.

اإلدراج والتداول3/أ/9

ستتقدم الشركة بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر إلدراج جميع األسهم للتداول في بورصة قطر وفقًا 
لمتطلبات اإلدراج المعمول بها في هيئة قطر لألسواق المالية والقواعد اإلجرائية لبورصة قطر. وسوف يجري تداول األسهم 

من خالل نظام إلكتروني، عن طريق سجل أسهم الشركة الذي تحتفظ به شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية.

لم تكن هناك سوق لألسهم قبل الطرح. وقد ُأعدت هـذه النشـرة بشأن الطرح العام لألسهم في دولة قطر، ومن 
المتوقع أن يتم اإلدراج خالل شهر  ديسمبر 2019 بعد الحصول على موافقة هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.
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طلبات أسهم الطرح3/أ/10

يجوز للمستثمرين من األفراد والشركات خالل فترة الطرح )حسب الوصف الوارد لها في الفقرة 3/أ/12 أدناه( التقدم 
بطلبات االكتتاب باألسهم من خالل تعبئة نموذج طلب االكتتاب واستيفاء التعليمات المنصوص عليها في نموذج طلب 

االكتتاب وهـذه النشـرة. قد ُترَفض أية طلبات اكتتاب بأسهم الطرح ُتعبأ دون االستيفاء الكامل للمتطلبات المنصوص عليها 
في تلك الطلبات، وذلك دون أي حق في الحصول على تعويضات أو أي حق آخر. 

طلبات االكتتاب المتعددة3/أ/11 

ُيحظر تقديم طلبات متعددة تحمل االسم ذاته ألي مستثمر من المستثمرين األفراد والشركات، وفي حال تلقي العديد 
من الطلبات التي تحمل اسم ذات المستثمر من المستثمرين األفراد والشركات، فلن ُيلتفت إال لطلب واحد وسُترفض  

الطلبات األخرى جملًة وتفصياًل. ودون اإلخالل بما سلف، فإن الطلب المقّدم من جانب، )أ( أحد الوالدين أو األوصياء 
القانونيين نيابة عن القاصر؛ أو )ب( الشخص المخّول حسب األصول نيابة عن الغير، ال يحول دون قيام هذا شخص مخول 

بالتصرف بالنيابة عن قريب من  الدرجة األولى )والد/ والدة، األبناء، الزوج(.

فترة الطرح3/أ/12

يتم فتح االكتتاب خالل فترة الطرح لمدة أسبوعين تبدأ اعتباراً من صباح يوم األحد 27 أكتوبر 2019 )“تاريخ فتح االكتتاب”( 
وتنتهي مع إغالق يوم العمل )بتوقيت الدوحة( الخميس 7 نوفمبر 2019 )“تاريخ إغالق االكتتاب”( حسب الجدول الوارد 

أدناه في الفقرة 3/أ/26 )وتكون فترة الطرح قابلة للتمديد لمدة أسبوعين إضافيين(.

استخدام عوائد حصيلة الطرح3/أ/13

ستستخدم الشــركة صافي عوائد حصيلة الطرح لتسديد ديون مترتبة على بلدنا للصناعات الغذائية. لمزيد من التفاصيل 
يرجى االطالع على القسم المعنون “استخدام عوائد حصيلة الطرح” في هــذه النشـرة.

الضرائب3/أ/14

لمناقشة بعض تبعات النظام الضريبي القطري  المتعلق بشراء أسهم الطرح وحيازتها، ُيرجى اإلطالع على البند 24 بعنوان 
“الضرائب” من هــذه النشـرة.

أرباح األسهم 3/أ/15

لالطالع على المزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع أرباح األسهم الخاصة بالشركة، ُيرجى مراجعة البند 13 بعنوان 
“سياسة وتوزيع أرباح األسهم” من هــذه النشـرة.

القيود المفروضة على البيع ونقل ملكية األسهم 3/أ/16

ستخضع األسهم إلى قيود محددة كما هو مبين في القسم المعنون “القيود المفروضة على البيع ونقل ملكية 
األسهم« في البند 20 من هــذه النشـرة.
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فترة الحظر للمؤسسين3/أ/17 

تخضع أسهم المؤسسين لفترة حظر  تداول مدتها سنتان من تاريخ التأسيس النهائي للشركة.

حقوق التصويت 3/أ/18

لالطالع على التفاصيل بشـأن حقوق التصويت المصاحبة لألسهم، ُيرجى الرجوع إلى البند 19/أ بعنوان “حقوق التصويت” 
من هـذه النشـرة.

أماكن الحصول على نشرة الطرح3/أ/19

مكاتب الشركة، وبنك اإلكتتاب الرئيسي بكل فروعه، وبنوك اإلكتتاب المختارة، والموقع االكتروني للشركة

 .)www.baladna.com(

ساعات العمل في بنوك االكتتاب3/أ/20

يختلف دوام العمل بين فرع وآخر من بنوك اإلكتتاب، وسيتم اإلعالن عن ذلك على الموقع اإللكتروني لكل بنك من بنوك 
اإلكتتاب. 

رقم المستثمر الوطني3/أ/21

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

بنوك االكتتاب3/أ/22

بنوك االكتتاب هي الجهات الوحيدة المرخص لها بصفتها بنوك االكتتاب القيام بتوزيع نماذج طلبات االكتتاب على 
المستثمرين من األفراد والشركات نيابة عن المؤسسين. وتكون بنوك االكتتاب وحدها هي المختصة بتوزيع وتجميع كافة 

نماذج وأوامر االكتتاب ومبالغ حصيلة الطرح أثناء فترة الطرح وبالنظر فيها. ويختص بنك االكتتاب الرئيسي بإرسال إخطار 
التخصيص النهائي لألسهم ورد فائض عوائد اإلكتتاب بأسهم الطرح التي لم يتم تخصيصها )إن وجدت( والنظر فيها.

حساب التداول3/أ/23

ال يشترط أن يكون لدى مقّدم طلب اإلكتتاب حساب تداول. غير أنه في حال رغب مقدم الطلب في تداول أسهمه بعد 
الطرح، فإنه يتعّين أن يكون لديه حساب تداول لدى وسيط مرّخص من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية للعمل 

في بورصة قطر، حيث لن يتمّكن مقدم الطلب الذي ليس لديه حساب تداول من تداول أسهمه في بورصة قطر بعد الطرح 
واإلدراج. ويمكن الحصول على اإلرشادات الخاصة بفتح حساب تداول من مكاتب بورصة قطر في الدوحة أو من أي من 

الفروع المشاركة لبنوك االكتتاب في كافة أنحاء دولة قطر.
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حساب التداول3/أ/24

ستتقدم الشركة قبل تاريخ إغالق الطرح بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر إلدراج جميع األسهم للتداول 
في بورصة قطر، وفقًا لقواعد اإلدراج الخاصة بهيئة قطر لألسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر. وسيتم تداول 

األسهم إلكترونيًا من خالل نظام التداول المعمول به في بورصة قطر. ومن المتوقع أن يتم اإلدراج خالل شهر ديسمبر  
2019 بعد الحصول على موافقة الهيئة وبورصة قطر.

بعد تاريخ إغالق الطرح، وعقب البدء في تداول األسهم في بورصة قطر، يتم السماح لجميع المستثمرين األفراد بشراء 
األسهم في السوق الثانوية لبورصة قطر وفق القواعد المعمول بها وأنظمة بورصة قطر. يجوز بعد ذلـك تداول األسهم 

ونقل ملكيتها بكل حرية وفق القواعد والنظم واللوائح الخاصة ببورصة قطر  والقوانين المعمول بها في دولة قطر.

تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ االكتتاب، إن وجدت3/أ/25

من المتوقع أن يحصل المستثمرون األفراد، الذين استوفوا وقدموا نماذج طلبات االكتتاب حسب األصول، وقاموا بإيداع 
المبالغ المالية المقابلة )سعر الطرح مضروبًا في عدد أسهم الطرح التي تم التقدم لالكتتاب بها( لدى بنوك االكتتاب أثناء 

فترة الطرح، على المعلومات المتعلقة بالتخصيصات المقررة لهم ورّد فائض مبالغ االكتتاب، إن وجدت، خالل أسبوعين 
من تاريخ إغالق االكتتاب. ومن المتوقع أن يتلقى المستثمرون من الشركات معلومات حول األسهم المخصصة لهم ورد 

فائض اإلكتتاب، إن وجد، خالل أسبوعين من تاريخ إغالق اإلكتتاب.

الجدول اإلرشادي للتواريخ الرئيسية3/أ/26 

التواريخ المبينة أدناه هي مجرد تواريخ استداللية لألوقات المتوقعة ألحداث رئيسية معينة تتعلق بالطرح. ويحتفظ 
المؤسسون والشركة بحقهم في تغيير أٍي من التواريخ أو المواعيد و/أو تقصير الفترات الزمنية أو إطالتها )وذلك وفق 

القواعد واللوائح المعمول بها في دولة قطر(.

األحد 20 أكتوبر 2019توجيه الدعوة لإلكتتاب / اإلعالن عن الطرح في الصحف

األحد 27 أكتوبر 2019افتتاح فترة اإلكتتاب

الخميس 7 نوفمبر 2019إغالق فترة اإلكتتاب

الخميس 21 نوفمبر 2019تخصيص أسهم الطرح 

الخميس 21 نوفمبر 2019رد فائض مبالغ االكتتاب )إن وجد(

الثالثاء 26 نوفمبر 2019الجمعية العامة التأسيسية 

الثالثاء 26 نوفمبر 2019اصدار شهادة القيد بالسجل التجاري للشركة

استكمال نقل ملكية الحصص المؤلفة لرأسمال شركة 
بلدنا للصناعات الغذائية لصالح الشركة 

الثالثاء 26 نوفمبر 2019

موافقة هيئة قطر لألسواق المالية على إدراج األسهم في 
بورصة قطر 

األربعاء 4 ديسمبر 2019

األربعاء 11 ديسمبر 2019أول يوم لتداول األسهم في بورصة قطر
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استخدام حصيلة الطرح)ب(

استخدام صافي العوائد

من المتوقع أن يبلغ صافي قيمة عوائد حصيلة الطرح مبلغًا قدره 1,425,750,000 ريـال قطري )بما يعادل قيمة كامل عوائد 
الطرح وقدرها 1,440,007,500 ريـال قطري ناقص تكاليف الطرح البالغة 14,257,500ريـال قطري التي يتم تحصيلها من 

المستثمرين( على أن تقبض الشــركة جميع عوائد حصيلة الطرح. يتم استخدام العوائد من قبل الشــركة بصورة أساسية 
في تسديد الديون التي تكبدتها بلدنا للصناعات الغذائية خالل تنفيذ نمو األعمال مؤخراً.

تكاليف الطرح 

باإلضافة إلى القيمة اإلسمية وقدرها 1 ريـال قطري للسهم الواحد من أسهم الطرح، فإن تكاليف الطرح التي تبلغ 0.01 ريال 
قطري لكل سهم )أي أن إجمالي سعر سهم الطرح 1.01 ريـال قطري( ستكون واجبة الدفع من جانب المستثمرين. ويتم 

استخدام تكاليف الطرح المحّصلة لتغطية ما يلي:

المصروفات والرسوم المتعلقة بطلب شراء أسهم الطرح وتوزيعها وتنفيذ اإلجراءات الالزمة من جانب بنوك االكتتاب،  •
وفتح الحسابات المصرفية لدى بنوك االكتتاب والحفاظ عليها؛

تسوية مصروفات المستشارين المهنيين المتعلقة بهيكلة الطرح وإعداده )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،  •
مستشار اإلدراج ومدير الطرح والمستشارين القانونيين ومدققي الحسابات المستقلين المدرجين على غالف هذه 

النشرة(؛
المصروفات األخرى المرتبطة بالطرح )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مصروفات العالقات العامة، وفعاليات  •

إطالق الطرح، وأعمال الدعاية والطباعة والنشر(؛ وكذلـك 
التكاليف والرسوم التنظيمية إلدراج األسهم في بورصة قطر. •

وفي حال عدم كفاية تكاليف الطرح المحصلة لتغطية التكلفة الفعلية للطرح فستتحمل الشركة أية مصاريف إضافية 
لم يتم تغطيتها

التخصيص بموجب الطرح)ج(

باستثناء السهم الممتاز، فإن الحقوق المصاحبة لألسهم ستكون موحدة من جميع النواحي كما أنها ستشكل فئة 
واحدة على كل الُصعد.

يتم تحديد التخصيصات بموجب الطرح بصورة نهائية من قبل الشــركة ومستشار اإلدراج ومدير الطرح وفق سياسة 
التخصيص التي تقررها الشــركة ومستشار اإلدراج ومدير الطرح.

عند قبول أي تخصيص، يكون المستثمرون ملزمين تعاقديًا بشراء عدد األسهم المخصصة لهم بسعر الطرح، وُيعتبر أنهم، 
إلى أقصى حد يجيزه القانون، قد وافقوا على أال يمارسوا أية حقوق إللغاء هذا االلتزام أو إنهائه أو بخالف ذلـك االنسحاب 

منه بأي شكل كان. وتم خالل تحديد سعر الطرح وأساس التخصيص أخذ عدد من العوامل بعين االعتبار، بما في ذلـك 
الظروف السوقية السائدة ومستوى الطلب على أسهم الطرح وطبيعته. تم تحديد سعر الطرح وعدد أسهم الطرح بناًء 

على المستوى الذي تم إقراره وفق تلك الترتيبات، آخذين بعين االعتبار مؤشرات المصلحة التي تم تلقيها من المستثمرين 
المحتملين.
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السيد/ محمد معتز الخياط     - رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي(أعضاء مجلس اإلدارة

السيد/ محمد بدر السادة      - نائب رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي(

الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني       - عضو غير تنفيذي 

السيد/ حمد بن عبداهلل بن خالد العطية                  - عضو غير تنفيذي

السيد/ رامز الخياط                                        - عضو تنفيذي

السيد/ مازن السبيتي                                         - عضو غير تنفيذي

السيد/ ايدن تينان                   - عضو مستقل  )غير تنفيذي(

- الرئيس التنفيذي )بلدنا ش.م.ع.ق(اإلدارة العليا د. كامل عبد اهلل  

السيد/ مالكولم جوردن              - الرئيس التنفيذي )شركة بلدنا للصناعات الغذائية(

السيد/ سيف اهلل خان                    - المدير المالي )شركة بلدنا للصناعات الغذائية(

السيد/ توماس وايت                       - كبير  مسؤولي التشغيل )شركة بلدنا للصناعات الغذائية(

مديرة الشؤون القانونية 
وأمين سر مجلس اإلدارة

السيدة/ تغريد حمية

المقر الرئيسي والمقر 
المسجل

مزرعة بلدنا

طريق الشمال، مخرج 44

منطقة أم الحوايا، الخور - الذخيرة 

دولة قطر

كيو ان بي كابيتالمستشار اإلدراج ومدير الطرح

مبنى كيو ان بي ، الطابق ٣

مشيرب

 ص.ب. ١٠٠٠  الدوحه، قطر

المستشارون القانونيون 
الدوليون الرئيسيون للشركة

أدلشو غودارد )جي سي سي( ال ال بي

برج تورنادو الطابق 44، الخليج الغربي،

 ص.ب   22194  ا لدوحة، قطر

أعضاء مجلس اإلدارة، السكرتير، المقر الرئيسي والمسجل، والمستشارون )د(
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 إرنست آند يونغ )فرع قطر(مدقق حسابات الشــركة
برج القصار، الطابق 24، ص.ب: 164، الدوحة، قطر

المستشارون القانونيين 
الدوليون المشتركون 

للشركة

إفرشيدز سوذرالند )انترناشيونال( إل إل بي

مكتب 1201، الطابق 12، برج مركز قطر للمال، الخليج الغربي، ص.ب 24148، الدوحة، قطر  

المستشارون القانونيون 
القطريون للشركة

 مكتب شرق للمحاماة
 برج مكاتب الفردان الطابق 17

 شارع الفندق
 الخليج الغربي

ص.ب 6997 الدوحة، قطر
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4. معلومات حول الشــركة )بلدنا ش.م.ع.ق(
)أ( لمحة عامة

عند تأسيسها، ستستحوذ وتمتلك الشركة جميع الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية. وبينما سيتم تأسيسها 
بموجب االكتتاب فهي في الوقت الحالي ليس لديها نشاط محدد غير االستحواذ على كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا 
للصناعات الغذائية )أي100%(  وهي شركة ألبان ومشروبات معروفة بسيطرتها على الحصة السوقية الغالبة لسوق األلبان القطري. 

ترد قائمة كاملة بجميع أهداف الشــركة في النظام األساسي وكـذلـك في البند 4/ب من نشرة الطرح هذه.

سيتم تأسيس الشركة بموجب قانون الشركات كشركة مساهمة عامة قطرية. وسيكون اسم الشركة القانوني والتجاري بلدنا 
ش.م.ع. ق ويكون التأسيس على أساس فترة مبدئية من )50( سنة.

تلقى المؤسسون بتاريخ 11 أبريل 2019 موافقة مسبقة على تأسيس الشركة وذلك عندما أصدرت وزارة التجارة والصناعة موافقتها 
المبدئية على طلب التأسيس. وفي وقت طرح هذه األسهم ال تزال الشركة تحت التأسيس. وسيكتمل تأسيس الشركة عقب اجتماع 

الجمعية العامة التأسيسية واستصدار السجل التجاري للشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة. وسيتولى المؤسسون بصفتهم 
المالك المباشرين للمالك الحالي لبلدنا للصناعات الغذائية وهو شركة باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م، وبالتالي المالك غير المباشرين 

لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، مسألة نقل )أو التوجيه بنقل( كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية 
لصالح الشركة عند موافقة الجمعية العامة التأسيسية للشركة وقبل استصدار السجل التجاري للشركة. وستستحوذ الشركة على 
حصص شركة بلدنا للصناعات الغذائية التي سيتم التنازل عنها بالشروط المتفق عليها بين الشركة وباور انترناشيونال القابضة ذ.م.م، 

بصفتها مالك شركة بلدنا للصناعات الغذائية في سند التنازل. وسيتم اإلفصاح عن عملية التنازل للمساهمين باجتماع الجمعية العامة 
التأسيسية العتماده من قبل المساهمين طبقًا للنظام األساسي للشركة وقانون الشركات.

وستؤول للشركة جميع الحقوق االقتصادية )بما في ذلك الحق في األرباح( الملحقة بالحصص المتنازل عنها من تاريخ نقل ملكية تلك 
الحصص الى الشركة. 

ألغراض خفض التكاليف وتجنب فيض اليد العاملة، ستتم اإلدارة واإلشراف على شركة بلدنا للصناعات الغذائية على مستوى الشركة 
الى أقصى حد ممكن. ويرى المؤسسون أن هذه الهيكلية فعالة وتتيح للشركة إدارة بلدنا للصناعات الغذائية بالنيابة عن المساهمين 

مع خفض المصروفات والحد من نسبة تقطع عمليات بلدنا للصناعات الغذائية.

وسيبلغ رأسمال الشركة بعد التأسيس النهائي مبلغًا قدره  1,901,000,000 ريال قطري موزع إلى 1,900,999,999 سهم عادي وسهم 
واحد ممتاز بقيمة اسمية تبلغ ريال قطري واحد لكل سهم. وستكون جميع األسهم مدفوعة بالكامل. ويقوم المؤسسون باالكتتاب 

في أسهمهم عبر مساهمتهم العينية والمتمثلة في كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية.

تم تحديد مؤسسي الشركة في القسم 15 من نشرة االكتتاب هذه. وستتملك وزارة التجارة والصناعة، أو أي كيان آخر ترشحه 
الحكومة، السهم الممتاز في الشركة وبالتالي سيشكل المؤسسون ووزارة التجارة والصناعة مع المستثمرين اإلستراتيجيين قاعدة 

مساهمين قوية مع سمعة راسخة وسجل من النجاح التجاري في دولة قطر.

)ب( األغراض واألنشطة

الغرض األساسي للشركة هو إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية واإلشراف عليها ووضع إستراتيجية أعمالها. 

 وستمارس الشركة األغراض واألنشطة المعددة في نظامها األساسي، وهي التالية:

التأسيس واالمتالك واالستحواذ والبيع واالكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد األسهم وسندات القرض والصكوك وأية . 1
مصالح فيها أو في أية شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت؛

استثمار أي من أصول الشركة في الصناديق واألسهم والسندات واألدوات المالية؛. 2
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المشاركة في اإلدارة والتنسيق والتشغيل والتمويل للشركة وأية شركة تابعة أو أية شركة أو شخص تستحوذ فيه الشركة على . 3
حصص أو لديها فيه مصلحة أو التزام؛

تقديم الدعم للشركات التابعة؛. 4
تملك براءات اإلختراع واألعمال التجارية وعقود اإلمتياز وأية حقوق أخرى واستغاللها وإيجارها للشركات التابعة أو خالفه؛. 5
امتالك األصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية الالزمة لتحقيق أغراضها؛. 6
إبرام العقود واالتفاقيات والترتيبات مع أي شخص بما تعتبره يخدم مصالح الشركة وتحقيق أغراضها؛. 7
التأسيس واالستحواذ والتولي واإلدارة والتنفيذ لجميع أو أي جزء من أعمال أو ممتلكات أو مسؤوليات أي شخص بشأن أي نشاط . 8

والتي يراها أعضاء مجلس اإلدارة قابلة للتنفيذ بشكل مالئم أو من شأنها تعزيز قيمة أو ربحية أصول أو حقوق الشركة أو 
الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أية أصول تصب في مصلحة تحقيق أغراض الشركة أو شركاتها التابعة؛

اقتراض ورهن وضمان وتحمل الديون وتوفير وضمان دفع األموال بأي طريقة يراها أعضاء مجلس اإلدارة مالئمة وتشمل على . 9
سبيل المثال ال الحصر إصدار السندات غير المضمونة وغيرها من الضمانات )بما في ذلك المشتقات( الدائمة أو خالفه ورهن جميع 

أو جزء من أصول الشركة )الحالية والمستقبلية( أو أي رأسمال لم يطلب دفعه بعد وشراء واسترداد وسداد هذه السندات.
القيام بكل التصرفات التي يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنها طارئة أو مفضية لبلوغ جميع أو أي من أغراض الشركة أو ممارسة . 10

جميع أو أي من صالحياتها. ويحق لمجلس اإلدارة الدخول في اتفاقيات التمويل والمعامالت وإصدار أو االستحواذ على السندات 
والصكوك اإلسالمية واألوراق المالية )بخالف األسهم( وغيرها من األدوات المالية ويحق له بيع أو رهن أصول الشركة أو الدفع 

لدائني الشركة؛
مزاولة أية أعمال أو أنشطة أخرى معتادة أو يمكن تنفيذها من خالل االستحواذ على الشركات التي تعمل في أنشطة مماثلة . 11

ألنشطة الشركة أو شركاتها التابعة؛
مزاولة أية أعمال أو أنشطة استثمار والتي يرى أعضاء مجلس اإلدارة أنها تحقق مصلحة للشركة ومساهميها؛. 12
تجارة األغذية؛. 13
تجارة األلبان ومنتجاتها؛. 14
إنتاج الحليب والزبادي ومنتجاته؛. 15
القيام بأي أعمال أخرى كما لو أنها تمثل شخص طبيعي.. 16

وبشكل عام يحق للشركة تنفيذ جميع األعمال واإلجراءات والترتيبات الالزمة لتحقيق أهدافها وبإمكانها مزاولة أعمالها داخل وخارج 
دولة قطر.

يحق للشركة السعي وراء أية أهداف أخرى تعتبرها الشركة تصب في مصلحة أعمالها وتنوعها وتوسعها من حين إلى آخر حسب ما 
هو مبين في نظامها األساسي.

)ج( اإلستراتيجية

تحاول الشركة رفع قيمة المساهمة من خالل استغالل مكانة شركة بلدنا للصناعات الغذائية كمالكة لعالمة تجارية رائدة وكمنتج 
محلي رائد لمنتجات األلبان والمشروبات، وبتعزيز مكانتها لدى العمالء من خالل الجودة العالية وتنوع منتجات بلدنا للصناعات الغذائية. 

وهذا من شأنه رفع قيمة المساهمين. ويدعم تبني هذه الرؤية برنامج قطر الوطني لألمن الغذائي والذي يمثل مكون أساسي 
لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تنوي الشركة تحسين القيمة والعائد الكلي للمستثمرين من خالل:

مراقبة خطط التنفيذ ونتائج شركة بلدنا للصناعات الغذائية من خالل النقاشات والمراجعات بين مجلس إدارة الشركة وإدارة بلدنا . 1
للصناعات الغذائية؛

مراقبة عمليات إدارة النقد الخاصة بشركة بلدنا للصناعات الغذائية والمساهمة في التخصيص األمثل للنقد واستغالله.. 2

 الموظفون
تعمل الشركة بشكل أساسي كشركة قابضة لشركة بلدنا للصناعات الغذائية وبالتالي فإن معظم الموظفين سيبقون معينين 

بشكل مباشر من قبل شركة بلدنا للصناعات الغذائية.
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 ترتيبات الخدمات
ألن الشركة ستكون في األغلب شركة قابضة لشركة بلدنا للصناعات الغذائية بدون عدد كبير من الموظفين أو الموارد البشرية 

الخاصة بها فإن أغلبية األعمال اإلدارية الخاصة بها سيتم تأديتها من قبل موظفي بلدنا للصناعات الغذائية. وتشمل هذه األعمال 
بعض الوظائف اإلدارية والقانونية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وحفظ السجالت والتسويق والعالقات العامة وخدمات 

السكرتاريا وتقديم التقارير وااللتزام بمتطلبات هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر وغيرها من الوظائف المساعدة التي تؤدى 
بالنيابة عن الشركة. وحيث أن بلدنا للصناعات الغذائية ستكون مملوكة بالكامل من الشركة فإنها ستؤدي هذه األعمال حسب 

الضرورة وبدون مقابل.

 الدعاوى القضائية
بحكم أن الشركة قيد التأسيس فهي غير مرتبطة بأية إجراءات حكومية أو دعاوى قضائية أو دعاوى تحكيم.

 المدققون المستقلون
في 14 يوليو 2019 عين المؤسسون السادة إرنست آند يونغ )فرع قطر( ليكونوا أول مدققين مستقلين للشركة.

)د( المبادرات األساسية

تنوي الشركة إحداث تحول في شركة بلدنا للصناعات الغذائية عن طريق توسيع وتنويع عروض منتجاتها بشكل كبير حيث أن تطوير 
البنية التحتية لمزرعة األلبان قد مّكن من تحقيق زيادة كبيرة وطبيعية في عدد األبقار كما سيسهم مصنع تصنيع األلبان المنجز في 

زيادة سعة اإلنتاج ونطاق المنتجات المتاحة. كما أن هذه المبادرة ستؤدي إلى تحقيق عائد أكبر في ناتج الحليب لكل بقرة وبما يؤدي 
إلى تحسن مباشر في التكلفة والقدرة التنافسية، وهذا سيتيح للشركة دعم بلدنا للصناعات الغذائية لتعزز مكانتها كمنتج أساسي 

لأللبان في دولة قطر.

حددت الشركة مزايا تعاونية يمكن أن تستفيد منها شركة بلدنا للصناعات الغذائية بالتحول من شركة منتجات ألبان فقط إلى منتج 
لأللبان والمشروبات معًا، من خالل القيام مثاًل بإنتاج العصائر في المصانع الحالية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية وكـذلـك تطوير 

مصنع التعبئة القائم ومحطة معالجة المياه الحالية ضمن عمليات بلدنا للصناعات الغذائية. وستستفيد عمليات تصنيع العصائر التي 
بدأت في النصف األول من العام 2019 وكذلك عمليات تصنيع منتجات األلبان من اإلمداد المائي القائم بين شركات المجموعة. وتنوي 

كذلك تحقيق الكفاية الذاتية عبر مصنع التعبئة حيث يمكن أن يكفي إنتاج المصنع إلنشاء مبيعات خارجية للقنينات البالستيكية. كما 
أن الشــركة ستقوم أيضـًا بتطوير اإلنتاج المؤازر لبلدنا للصناعات الغذائية ومبيعات اللحوم المصنعة والسماد المخلط.

حددت الشركة المبادرات األساسية التالية لغرض تحقيق رؤيتها اإلستراتيجية:

1. التأكيد على مكانة بلدنا للصناعات الغذائية بوصفها شركة إنتاج محلية وبناء عالمة بلدنا

في ظل الوضع السياسي في المنطقة واالنخفاض الكبير في حجم الواردات من الدول األربع المقاطعة )المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر(، تنوي الشركة أن تتربع شركة بلدنا للصناعات الغذائية كشركة إنتاج ألبان ومشروبات رائدة 

لتوفير األمن الغذائي للمقيمين بدولة قطر. فترسيخ مكانة بلدنا للصناعات الغذائية كمنتج قطري سيلقى دعمًا ايجابيًا من العمالء 
الذين قد تكون آرائهم وخياراتهم وقراراتهم متأثرة بالوضع السياسي الراهن.

2. الحوكمة واإلشراف على شركة بلدنا للصناعات الغذائية

بالرغم من أن بعض القرارات اليومية والقرارات بشأن العمليات تتخذ بشكل مستقل على مستوى الموظفين المختصين لدى شركة 
بلدنا للصناعات الغذائية، إال أن اتخاذ القرارات النهائية من مسؤوليات مجلس اإلدارة  الذي يتولى اإلشراف على شركة بلدنا للصناعات 
الغذائية؛ األمر الذي يضمن تولي الشركة الرقابة الفاعلة على كافة أنشطة بلدنا للصناعات الغذائية وتدقيق ومراقبة وأدائها. وينص 

النظام األساسي للشركة على إنشاء عدد من لجان الحوكمة بما فيها لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت.
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3. التأسيس لمعدالت توزيع أرباح تصاعدي

تتوقع الشركة من خالل زيادة سعة اإلنتاج لشركة بلدنا للصناعات الغذائية ومراقبة تكاليف اإلنتاج وغيرها من المبادرات إلى تحقيق 
مستوى ربحية يسمح بانتظام توزيع األرباح. ولتحقيق هذه الغاية ستتبنى الشركة إستراتيجية مالية منضبطة بنمو مستدام في 
عملياتها. لن تقوم الشركة بتوزيع أرباح في العام 2019 ولكنها تعتزم توزيع أرباح عن العام 2020 يتم دفعها في العام 2021.

)هـ(  مواطن القوة التنافسية

تؤمن الشركة بأنها تملك مزايا قوة تنافسية تمكنها من تطبيق إستراتيجيتها ورؤيتها بنجاح:

1. اإلطالع على المسائل المتعلقة برأس المال ودعم المؤسسين

بما أن الشركة هي شركة أم لشركة بلدنا للصناعات الغذائية فبإمكانها الولوج الى رأس المال والتسهيالت االئتمانية التي توفر لها 
أساسًا ثابتًا لمواصلة المشاريع التي تحتاج أساسًا إلى رأسمال كبير. ومع ازدياد سعة اإلنتاج وتحسن ظروف السوق سيكون لشركة بلدنا 

للصناعات الغذائية مقدرات نقدية هائلة. كما ُيتوقع أن تستفيد الشركة من الدعم المتواصل من المؤسسين الذين سيبقون ُحكمًا 
مساهمين لمدة عامين من تاريخ تأسيس الشركة.

2. قاعدة المساهمين القوية

سيكون للشركة أساس متين من المساهمين الذين يتألفون من المؤسسين بما في ذلك المساهم الممتاز والمستثمرين 
اإلستراتيجيين )بما لهم من اسم وسمعة( والمساهمين العامين. وهذا من شأنه أن ينشئ، من بين أمور أخرى، عمق في المعرفة 

وتوفير الموارد والتمويل واإلدارة والرقابة. وقد تشجع قاعدة المساهمين القوية مستثمرين إضافيين لالستثمار في الشركة.

3. اإلطار التنظيمي المميز

على ضوء عزم حكومة دولة قطر على تحقيق األهداف المقررة لبرنامج قطر الوطني لألمن الغذائي والذي يشمل تحقيق إنتاج محلي 
يغطي نسبة40% من الغذاء المستهلك في الدولة لتوفير أمن غذائي وطني بحلول عام 2030 فمن المحتمل أن تستفيد الشركة 

)وكـذلـك بلدنا للصناعات الغذائية( من بعض السياسات التي قد تصدرها الحكومة بغرض تحقيق رؤية الدولة، حيث تتماشى هذه 
السياسات مع السياسات القائمة في الدول ذات االقتصاد المتقدم مثل كندا واالتحاد األوروبي حيث تقوم الحكومات بحماية القطاع 

الزراعي وتعزيز اإلنتاج المحلي. وقد تساعد إجراءات الحماية الوقائية في دولة قطر المنتجين المحليين للتمتع بقدرات تنافسية أكبر 
بمواجهة المنتجين األجانب.
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تعهد المؤسسون، بصفتهم المالكين غير المباشرين لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، بنقل ملكية أو اإليعاز بنقل ملكية كامل 
رأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية الى الشركة عبر ابرام سند تنازل مع الشركة )كشركة تحت التأسيس( على أن يدخل حيز 

النفاذ بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية وإجراءات تأسيس الشركة. وسيتم اصدار رأسمال الشركة بتاريخ تسجيلها في السجل 
التجاري لدى وزارة التجارة واإلقتصاد واستخراج أول مستخرج سجل تجاري لها وذلك في أو حوالي 26 نوفمبر 2019. وسيتم تسجيل 

سند التنازل لدى وزارة العدل بالتزامن مع أو فوراً عقب التأسيس لتصبح بذلك الشركة مالكة لكامل )نسبة 100%( رأسمال شركة بلدنا 
للصناعات الغذائية. وبالتزامن أيضًا، سيتلقى المالكون غير المباشرين لشركة بلدنا للصناعات الغذائية )وهم المؤسسون( مقابل نقل 

ملكية حصصهم في بلدنا للصناعات الغذائية، نسبة 25% من أسهم الشركة.

)و(  خطوات عملية استحواذ الشركة على بلدنا للصناعات الغذائية

يوضح الرسم التصويري التالي الهيكل التنظيمي الذي يسبق تأسيس وإدراج  الشركة والهيكل التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة 
بعد استكمال عملية الطرح بشكل ناجح بموجب هذه النشرة.
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باور انترناشونال القابضة ذ.م.م

الهيكل التنظيمي قبل الطرح

 الهيكل التنظيمي بعد الطرح

بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م.

 بلدنا لتجارة المواد الغذائية
ذ.م.م (قطر)

محمد معتز محمد رسالن الخياط
%50

رامز محمد رسالن الخياط
%50

بلدنا لألعمال والتجارة
ش.م.م. (عمان)

 بلدنا لتجارة المواد الغذائية
ذ.م.م (قطر)

 بلدنا لألعمال والتجارة ش.م.م.
(عمان)

بلدنا ش.م.ع.ق

بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م.

المؤسسون
1 سهم %52 %23 %25

المساهم الخاص
المستثمرون

األفراد والشركات
المستثمرون

 اإلستراتيجيون

%100

%100

%100

%100

%1

%1

%99

%99

الهيكل التنظيمي قبل الطرح

الهيكل التنظيمي بعد الطرح
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5. معلومات حول شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م
)أ( لمحة عن الشركة وتاريخها

تعتبر شركة بلدنا للصناعات الغذائية عالمة تجارية متميزة في قطاع تصنيع األلبان والمشروبات بحصة سوقية غالبة في سوق األلبان 
بدولة قطر.

تأسست الشركة في دولة قطر في 16 مارس 2014 كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 64756 لمدة مبدئية 
من 10 سنوات تم تعديلها الحقا لتصبح 25 سنة، قابلة للتمديد لفترات مماثلة. وستجدد هذه الفترة على نحو تلقائي إلى حين تقرير 

مالكها حلها وتصفيتها.

ويستعرض الملحق 1 من هذه النشرة األنشطة الرئيسية لبلدنا للصناعات الغذائية حسب ما هو مدرج في سجلها التجاري.

)ب( الفرصة- يونيو 2017

في شهر يونيو 2017 تم فرض حصار اقتصادي على دولة قطر من قبل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر 
والبحرين مشكاًل تهديداً أمام توفير الواردات الغذائية لدولة قطر وخاصة من المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر مصّدر 

لمنتجات األلبان والعصائر للسوق القطري. وفي المراحل األولى بعد الحصار، ولغرض اإلستجابة للطلب الملح لدولة قطر على الحليب 
ومنتجات األلبان، باشرت بلدنا للصناعات الغذائية فوراً برنامجًا الستيراد أبقار هولشتاين من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية أعقبها 

استثمار كبير في مجال البنية التحتية والتطوير والمعدات واآلليات. واستوردت بلدنا للصناعات الغذائية ما يقارب 4,000 بقرة هولشتاين 
خالل السنة المالية 2017 لسد الفجوة في سوق الحليب الطازج التي نتجت بسبب الحصار. 

وبالرغم من قيام دولة قطر باتخاذ بعض التدابير لتقليل أثر الحصار على المقيمين فيها إال أن تكلفة االستيراد من األسواق الجديدة 
ظلت مرتفعة. وأتاح هذا الوضع فرصة ممتازة أمام بلدنا للصناعات الغذائية لتوفير منتجات األلبان الطازجة وطويلة األجل ومنتجات 

العصائر التي كانت تورد تاريخيًا من دول الحصار. وهذا بدوره أدى إلى تحسين وتزايد وتيرة مساهمات بلدنا للصناعات الغذائية وغيرها في 
سياسة األمن الغذائي لدولة قطر بما يتماشى مع برنامج األمن الغذائي الوطني 2022 ورؤية 2030 لحكومة دولة قطر.

ترغب بلدنا للصناعات الغذائية في تبني اإلستراتيجيات التالية لغرض تحقيق رؤيتها ورفع قيمة مساهميها:

تولي مسؤولية اإلدارة واألداء الكلي للشركة ولشركة بلدنا للصناعات الغذائية ككل وأي من الشركات التابعة األخرى التي قد . 1
يتم تأسيسها في المستقبل؛

زيادة نسبة نمو العائدات والربحية؛. 2
تقدير وتقييم المنتجات المحتملة الجديدة واألسواق الجديدة وفرص العمل المستقبلية؛. 3
تقييم متطلبات استثمار رأس المال لشركة بلدنا للصناعات الغذائية؛. 4
تعزيز عالقات بلدنا للصناعات الغذائية مع العمالء الحاليين من خالل ضمان تلبية بلدنا للصناعات الغذائية لمتطلبات العمالء . 5

والحفاظ على أعلى معايير الجودة والصحة والسالمة؛
استغالل ظروف السوق المواتية لزيادة شهرة عالمتها عبر بناء عالمة تجارية والمبادرات على صعيد العالقات العامة وتنويع . 6

المنتجات ومبادرات التصنيف والتسويق للمتسوقين؛
إنشاء بيئة عمل تحفز على التطور المهني والحفاظ على الموظفين ذوي المهارة عبر التدريب وبرامج التعويض التنافسية؛ . 7

وكـذلـك 
الحفاظ على سياسات الحوكمة لضمان تحقيق اإلدارة المثلى للشركة بما يحقق مصلحتها ومصلحة المساهمين.. 8

ومن خالل تركيز هيكلة الملكية على مستوى الشركة )وليس على مستوى بلدنا للصناعات الغذائية(، ينوي المؤسسون أن يكون 
اإلشراف اإلستراتيجي ومسؤولية اتخاذ كافة قرارات العمل الرئيسية التي تخص بلدنا للصناعات الغذائية بيد مجلس إدارة الشــركة.
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)ج( الوضع الحالي 

كما في شهر سبتمبر 2019، تمتلك بلدنا للصناعات الغذائية قطيعًا مؤلفًا من حوالي 18,000 بقرة بما في ذلك ما يقرب 12,000 بقرة 
حلوب، ويتم تربية هذه القطعان في مزرعتين تمتدان على مساحة تزيد في مجملها عن 2 مليون متر مربع.

بدأت بلدنا للصناعات الغذائية في إنتاج منتجات ألبان األغنام والماعز في عام 2014. ولكن منذ عام 2014 نمت وتطورت األعمال وخاصة 
من منتصف عام 2017 حين قامت بلدنا للصناعات الغذائية بشراء آالف األبقار وأوقفت تمامًا األعمال المعتمدة على الخراف والماعز. 

وخالل العام 2018 تم استيراد 8,000 بقرة إضافية من الخارج. ومنذ ذلـك الحين، نجحت بلدنا للصناعات الغذائية في زيادة حجم هذا 
القطيع بصورة عضوية. وكما في تاريخ هذه النشرة، بات يولد يوميًا 30 إلى 35 عجل/بقرة صغيرة في مرافق بلدنا للصناعات الغذائية. 

وأما من حيث كمية انتاج الحليب من كل بقرة فقد قامت بلدنا للصناعات الغذائية بزيادة هذه الكمية من حوالي 15 لتر في اليوم في 
يوليو 2017 إلى 27 لترا في اليوم في يونيو 2018 ثم إلى 32 لتر في اليوم  في يونيو 2019 أي بمضاعفة انتاج الحليب من كل بقرة في 

فترة عامين.

تنتج بلدنا للصناعات الغذائية منتجات األلبان من الحليب البقري فقط؛ فهي حاليًا ال تنتج أنواع الحليب األخرى مثل حليب  اللوز أو الصويا 
وما شابه وال تعتزم في الوقت الحالي اعتماد هذا الخط من اإلنتاج. يشمل انتاج بلدنا للصناعات الغذائية الزبادي واللبن والكريمة الطازجة 

والحلويات والسمن. وفيي أبريل من العام 2019 بدأت بلدنا ببيع منتجات غير لبنية هي العصائر.

تمتلك وتشّغل بلدنا للصناعات الغذائية جميع مرافقها داخل دولة قطر، حيث تقوم بإنتاج حليب األبقار الطازج وغيرها من منتجات 
األلبان لبيعها في السوق القطري تحت عالمة “بلدنا” باإلضافة إلى منتجات أخرى )مثل لحوم أبقار والبالستيك واألسمدة المخلطة(. 

كما توسعت بلدنا للصناعات الغذائية في عملياتها بشكل كبير منذ عام 2017 من خالل إضافة عدد من األبقار لقطيعها واالستحواذ 
على أراضي زراعية إضافية وبناء مصانع إضافية لتحويل الحليب الخام إلى منتجات ألبان جاهزة. وفي أوائل 2019 قامت بلدنا للصناعات 
الغذائية بتحويل بعض اإلنتاج إلى منشأة تم بناؤها حديثًا )المصنع 3( والتي تبلغ سعتها اإلنتاجية 500,00 - 600,000 لتراً من الحليب 

يوميًا أي ما يقارب ضعفي سعة اإلنتاج للمنشأتين القائمتين )المصنع 1 المصنع 2( اللتين تبلغ سعتهما اإلنتاجية ما يقارب 200,00 - 
300,00 لتر يومياً. ] ازداد إنتاج بلدنا للصناعات الغذائية بشكل كبير من عام 2017 إلى عام 2019، وفي إبريل 2019 قامت بلدنا للصناعات 
الغذائية بتصدير منتجاتها ألول مرة ببيع الحليب طويل األجل المعالج حراريًا إلى أفغانستان وبعدها الى اليمن. كما تم تأسيس “بلدنا 
ُعـمان” في النصف األول من العام 2019 لتقديم خدمات التوزيع المباشر لدعم صادرات منتجات بلدنا للصناعات الغذائية إلى سلطنة 

عمان. كما في 31 أغسطس 2019 شكلت الصادرات 0.80% من اجمالي مبيعات بلدنا للصناعات الغذائية. 

يتم حاليًا توفير احتياج المياه الالزم لمنشآت اإلنتاج عبر مرافق محطة معالجة المياه القائمة والتي قامت بلدنا للصناعات الغذائية 
بتأسيسها وتقوم على تشغيلها. كما يتم أيضـًا توفير الطلب على التعبئة البالستيكية لغالبية منتجات األلبان والعصائر من خالل 

مصنع التعبئة المؤسس حديثًا والذي سيتم تشغيله بالكامل في النصف الثاني من عام 2019. وسيعمل االكتفاء الذاتي من الواردات 
األساسية على تحسين األمن الغذائي في سلسة التوريد وإمكانية تقدير مردود اإلنتاج.
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تبين الصورة أدناه خريطة لمنشآت بلدنا للصناعات الغذائية وتشمل منطقتي رعي ومزارع تربية األبقار، وستة محطات للحلب، وأربعين 
حظيرة وثالثة مصانع لأللبان والعصائر ومصنع للعبوات البالستيكية، ومنشأة لمعالجة العلف الحيواني، ومحطة معالجة المياه، 

ومصنع إنتاج األسمدة المخلطة، وغيرها من المرافق.
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)د( تفاصيل األقسام - المزارع

المنشآت

كما في يوليو 2019، يبلغ حجم القطعان تقريبا 18,000 رأس من األبقار )الكبيرة والصغيرة( بما في ذلك ما يقارب 12,000 بقرة حلوب 
موزعة على مزرعتين منفصلتين تمتدان على مساحة تزيد عن 2 مليون متر مربع في منطقة الخور بقطر. كما أن هناك 40 حظيرة 

تتفاوت مساحاتها من 7,565 متر مربع إلى 15,130 متر مربع الستيعاب األبقار الحلوب تمثل محور برامج التوسعة األخيرة لشركة بلدنا 
للصناعات الغذائية. وسترفع غرف حلب األبقار المزودة بأحدث األنظمة المتطورة والعمليات من ناتج الحلب وخفض التكاليف وزيادة 

أوقات اإلنتاج. يقوم مرفق معالجة العلف الحيواني بالموقع بتوفير مصدر علف مختلط محلي )باستخدام مكونات محسنة( 
للقطعان، بما يقلص اعتماد بلدنا للصناعات الغذائية على المصادر الخارجية للعلف الجاهز. وبتاريخ يوليو 2019 تتوفر ثالثة )3( مرافق 

لمعالجة المياه بطريقة األسموزية العكسية بسعة انتاجية تبلغ 30,000 مترا مكعبا يوميا قادرة على تغطية جميع احتياجات المزارع 
ومرافق اإلنتاج. كما أن مصنع البالستيك يقوم بإنتاج بعضًا من المواد البالستيكية المستخدمة في تغليف منتجات بلدنا للصناعات 
الغذائية قبل توزيعها على العمالء في قطر وخارجها. يتم تغليف جميع المنتجات داخل المصانع. قامت بلدنا للصناعات الغذائية 

مؤخراً بإبرام عقدي إيجار في المنطقة الصناعية التابعة لمدينة الدوحة مما سيسهم في تعزيز عمليات اإلنتاج والتوزيع. 

الهيكل اإلداري لهذا الموقع موضح في الشكل التالي:

يتولى إدارة المزارع المدير العام للمزارع مع فريق من المدراء المتخصصين والخبراء كل في مجاله، وفيما يلي سرد كامل للدور الذي 
يقوم به كل مدير.

المدير العام للمزارع

المدير العام للمزارع مسؤول عن جميع عمليات المزارع كما أنه مسؤول عن تحقيق األهداف التشغيلية والمالية لشركة بلدنا 
للصناعات الغذائية، وينطوي ذلـك على تنفيذ وتحقيق أهداف األعمال قصيرة وطويلة األجل، بما في ذلـك استيفاء جميع مؤشرات 

األداء المتعلقة بعمليات المزارع.

مدير المختبرات

يتولى مدير المختبرات مسؤولية اإلدارة الفعالة والسليمة لفريق رقابة الجودة وذلك من خالل ضمان أن جميع االختبارات الفيزيائية 
والكيميائية والميكروبيولوجية تتم بشكل متسق ودقيق ووفق لنظام جمع العينات وإجراء االختبارات.

بلدنا للصناعات الغذائية – المزارع

مدير الصحة والسالمة
واألمن والبيئة

 الرئيس التنفيذي

المدير العام

مدير المختبر مدير اإلمتثال لمتطلبات
الصحة الحيوانية

مدير قطعان الماشية مدير الصيانة مدير المسلخ
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مدير اإلمتثال لمتطلبات الصحة الحيوانية

يترأس هذا المدير فريقًا من األطباء البيطريين الذين يقومون بتولي مسؤولية الرعاية البيطرية لجميع مكونات قطعان الماشية، بما 
في ذلـك عمليات التوليد للعجول وتوفير العالج الطبي للمريض من الماشية، إضافًة إلى إعطاء اللقاحات المناسبة وبشكل عام تولي 

اإلدارة السليمة للصحة الحيوانية. يسهم هذا المدير بفضل منصبه في تطوير وتنفيذ وترقية برامج وبروتوكوالت التحصين، كما أنه 
عضو في فريق األمن الحيوي للشركة.

مدير قطعان الماشية

مدير قطعان الماشية مسؤول عن ضمان كفاءة وفعالية سير العمليات اليومية بالمزارع، بما في ذلـك عمليات العلف والحلب وتوفير 
الرعاية الالزمة لقطعان الماشية إضافًة إلى الرعاية الصحية وإدارة النفايات.

مدير المسلخ

مدير المسلخ مسؤول عن اإلشراف الكلي على عمليات المسلخ بما في ذلـك نزع العظام بعد الذبح، معالجة الذبائح، رقابة الجودة، 
التعبئة والتغليف. ويتبع مدير المقصب بصورة مباشرة رئيس القطاع التجاري.

مدير األعالف والسلع

هذا المدير مسؤول عن اإلشراف على برامج علف القطعان في كلتي المزرعتين ويعمل عن كثب مع مديري المزارع وأخصائي التغذية 
واالستشارات الغذائية، ويتولى اإلشراف على تطبيق مخصصات األعالف التي تقدم للماشية لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة في 

إنتاج الحليب.

مدير الصيانة

يتولى مدير الصيانة مسؤولية ضمان أن جميع المرافق، ومخططات توزيع الماكينات واآلليات تعمل بشكل يضمن تحقيق أقصى 
فعالية وأعلى إنتاجية، ويشمل ذلـك عمليات الصيانة الوقائية الكاملة والكلية، إدارة األعطال الميكانيكية والكهربائية، وإدارة فريق 

العمل وإعداد تقارير الميزانية والتكاليف.

مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة

يتولى مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة رؤية الشركة وثقافتها فيما يتعلق بالصحة والسالمة واألمن والبيئة ويتولى اإلشراف على 
كل المبادرات المتعلقة بعمله وتقديم اإلرشاد والمساعدة حول التطبيق الفعال لسياسات شركة بلدنا للصناعات الغذائية وإجراءاتها 

المتعلقة بذلك؛ كما أنه عضو في فريق األمن الحيوي للشركة.
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خريطة لموقع المزارع والحظائر والمناطق المجاورة لمنشآت بلدنا للصناعات الغذائية:
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بحلول نهاية عام 2020 من المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الرؤوس ما يقارب 24,000 بقرة وذلك بشكل أساسي من خالل دورة نمو 
التوليد الطبيعي للماشية. تستفيد هذه األبقار من 6 ماكينات للحلب الدائري الحديثة التي تحلب ما يصل إلى 100 بقرة في وقت واحد 
لكل جناح. ومن المتوقع أن يتم تقديم ما يصل إلى 200 طن من األعالف للحيوانات يوميًا والتي يتم خلط معظمها بالموقع. عالوًة 

على ذلـك، فإن كل جيل من ساللة أبقار )هولشتاين( سينمو بشكل أفضل بفضل الظروف الجوية في قطر مقارنة بأول فوج منها 
تم استيراده منه الخارج. كما أنه يتم تربية البقرات الولود )صغار إناث األبقار( كبقرات بديلة إلنتاج الحليب لصالح بلدنا للصناعات الغذائية. 
ويتم تربية سالالتها لمدة 15-12 شهراً من العمر لتلد في األشهر من الحادي والعشرين حتى الرابع والعشرين حين تبدأ دورة التكاثر 

لديها. وبالمعدل، تقوم كل بقرة بإنتاج الحليب لنحو 4-3 سنوات قبل يتم استبدالها لتحل محلها أخرى أصغر عمراً وأكثر إنتاجية.
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تغذية األبقار

يتم تغذية أبقار بلدنا للصناعات الغذائية بخليط أعالف يحتوي على عناصر غذائية لألبقار الحلوب. وهذه العناصر الغذائية هامة حيث 
تقوم األبقار من مختلف األنواع واألعمار باستهالكها بشكل يومي )صغار الماشية والعجول واألبقار الحلوب( لدعم جهازها المناعي 

والحفاظ على صحتها إلنتاج أفضل أنواع الحليب. ويتم استيراد جميع أعالف بلدنا من شركات تصنيع أعالف معتمدة من عدة دول 
منها الواليات المتحدة وغيرها من الدول من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي على حد سواء وتحت إشراف أخصائيي تغذية محترفين، 
حيث يتم إعداد وصفات العلف بطريقة تضمن تحقيق أفضل إنتاجية )من حيث عائد الحليب والتكلفة(. تتبنى بلدنا للصناعات الغذائية 

أفضل معايير تربية الماشية في المنطقة مع توفير مستويات عالية من تغذية ورعاية الحيوان والرعاية البيطرية. كما تهدف بلدنا 
للصناعات الغذائية إضافة إلى تزويد األبقار باألعالف المغذية إلى توفير بيئة عيش مالئمة لكل بقرة في المزرعة.

توفير الراحة والرعاية للحيوانات

ال شك أن الراحة والرعاية الواجبتين لقطعان الماشية أمر أساسي في تعزيز اإلنتاجية، ويتم ضمان توفيرها حيث إن الحظائر مزودة 
بفتحات تهوية مناسبة وأنظمة تبريد ورذاذات وحفاسات وأنظمة تصريف إلنشاء بيئة مريحة لألبقار لزيادة إنتاجها من الحليب. كما 

تستخدم الحظائر تكنولوجيا متقدمة لرصد ومتابعة مستويات الراحة المتوفرة لقطعان الماشية طوال الوقت.

المنتجات الثانوية

تنتج مزارع بلدنا منتجات ثانوية نموذجية لصناعة األلبان- مثل لحوم األبقار والسماد الطبيعي. ويتم تخصيب األبقار الحلوب في 
المزرعة عن طريق التلقيح الصناعي الستيالد عجول )ذكور( أو أبقار صغيرة )إناث( بعد فترة حمل لتسعة أشهر. ويزن المواليد 40 كيلو 

جرامًا لتصبح  األبقار 200 كيلو جرام عند بلوغها عمر ستة أشهر. ويتم اإلبقاء على األبقار اإلناث الصغيرة كبديل لألبقار المنتجة لحليب 
بلدنا للصناعات الغذائية في حين يتم بيع لحوم األبقار الذكور.

لحوم األبقار

يتم تربية العجول الذكور المولودة في المزرعة لمدة ستة أشهر تقريبًا وبعدها يتم ذبحها بالموقع و بيعها للغير كلحوم. وبخالف 
األبقار الذكور، فإن بقية األبقار التي لم يعد بمقدورها إنتاج الحليب ُتذبح بالموقع و تباع للغير.

السماد المخلط

يمثل روث األبقار الخام في مرافق بلدنا للصناعات الغذائية مصدر عضوي يتم تسميده وتحويله إلى منتج للبيع. يتم تجميع الروث 
الخام من تحت معدات الفصل ليتم وضعه في مجففات قبل خلطه ببقايا الخضروات، وبعد تمام تجفيفه، يتم تقليبه باستخدام 

قالبات الخلط التي تدخل عليه الهواء والماء لتحسين الخلطة وإلجراء عملية البسترة. يؤدي التقليب العادي إلى خلو الخلطة من أي 
آفات أو مسببات أمراض أو أعشاب ضارة، وعند تمام نضج الخلطة، يتم تعبئتها في أكياس بالستيكية مخصصة باستخدام نظام 

أوتوماتيكي متكامل.

ويمكن تحويل روث الحيوان إلى منتج ثابت )خالي من األمراض ومسببات األمراض وبذور األعشاب الضارة( يتم استخدامه كمعالج 
لتخصيب التربة غير الخصبة الموجودة في دولة قطر.

 يعد السماد الطبيعي والسماد العضوي منتجات متعددة االستخدامات يمكن استخدامها في جميع أنواع المساحات المزروعة، 
حيث إن االستخدامات الرئيسية له في دولة قطر تتمثل في تنسيق الساحات وزراعة المسطحات الخضراء والتجميل العام، على وجه 

الخصوص في المناطق التي يتم تطويرها، وزيادة مساحة أشجار النخيل المنتشرة في دولة قطر، إضافًة إلى علميات الزراعة الخارجية 
والداخلية.
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 طرح المنتج والعمالء

إن الحليب هو المنتج الرئيسي للمزارع، حيث يتم نقل الحليب الطبيعي الخام لمعالجته )يمكن االطالع على تفاصيل منتجات الحليب 
واأللبان في البند المعنون "تفاصيل األقسام- األلبان- عملية االنتاج " أدناه(، في حين تشكل المنتجات الثانوية لمنتجات األلبان )لحوم 

األبقار والسماد( نسبة تقدر بنحو 3% إلى 5% من إجمالي عوائد بلدنا للصناعات الغذائية.

)هـ( تفاصيل األقسام- األلبان

المنشآت

باإلضافة إلى المزرعة التي تحتوي على الماشية واألعالف وبنيتها التحتية، لدى شركة بلدنا منشأة انتاج ألبان.

عملية االنتاج

يبين المخطط أدناه عملية انتاج الحليب لدى شركة بلدنا للصناعات الغذائية:

التقييس5.

التجانس7.

المحلب الدوار1.

اختبار الحليب3.

(3 (أ) و(د

إضافة فيتامين8.

البسترة6.

ناقالت الحليب الطازج2.

منقي4.

� ��
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المعمل واالختبار

يتم اختبار عينات الحليب حسب جميع معايير جودة المذاق والمعايير الكيميائية والميكروبية قبل إدخالها إلى منطقة المعالجة 
بالمصنع.

البسترة

تتم بسترة كل جزيئيات الحليب، والبسترة هي عملية تسخين الحليب أو المشروبات للقضاء على البكتيريا والجراثيم لجعل تناوله آمنًا. 
وفي ما يلي مراحل عملية البسترة:

الماء الساخن

مبرد

تدفئة مبادل حراري تبريد

الحليب في

الحليب المبستر

مضخة تغذية

مخطط عملية البسترة

بخار بخار

حلب األبقار

يتم حلب األبقار لدى بلدنا للصناعات الغذائية ثالث مرات يوميًا على فترات بينية قدرها ثمان ساعات. وبإمكان المحالب الدوارة لدى بلدنا 
للصناعات الغذائية حلب 100 بقرة في وقت متزامن بفضل استخدامها لتقنيات الحلب الحديثة والمتطورة.

تخزين الحليب

يتم تبريد الحليب فور حلبه وتخزينه في خزانات حليب مبردة بـدرجة حرارة تبلغ 3 درجات مئوية أو أدنى ومن ثم ينقل إلى صوامع 
داخل مقر بلدنا للصناعات الغذائية في نفس خزانات الحليب. ولدى المرافق الحالية أكثر من خمس عشرة صومعة لتخزين الحليب 

موزعة بين مزارعها ومصانع األلبان التي تبعد نحو كيلومتر واحد )1( فقط عن المزارع. وتبلغ السعة التخزينية اإلجمالية 950,000 لتر من 
ن الحليب لمدة ال تتجاوز 24 ساعة. وتضمن الصوامع المبردة مع خاصية التحريك بتوقيت آلي بقاء كامل  الحليب الطبيعي الخام. وُيخزَّ

الكمية باردة والحفاظ على تجانس تركيبة الحليب.



55

نشرة الطرح - بلدنا

التجانس والمعايرة

يتم معالجة الحليب المبستر لضمان عدم تكون الكريات الدهنية وتوزيعها بشكل متجانس بين عناصر الحليب. وتضمن المعايرة 
وجود تركيبة محددة حسب المتطلبات الرقابية. 

الفصل

يتم نزع الدسم في حالة انتاج الحليب قليل الدسم والحليب منزوع الدسم عن طريق استخدام فرازة جوامد بالطرد المركزي لتقليل 
نسبة المحتوى الدهني. ويتم اإلبقاء على نسبة دسم أعلى من 3% للحليب كامل الدسم وأقل من 2% للحليب قليل الدسم وأقل 

من 0.5% للحليب منزوع الدسم.

تعبئة الحليب

عقب عملية الفصل يكون الحليب جاهزاً للتعبئة والتوصيل لمنافذ البيع حيث تقوم مزرعة بلدنا للصناعات الغذائية بتصنيع بعض 
العبوات في مصنعها وشراء بعضها اآلخر. وبصرف النظر عن منشأ العبوات واألغلفة، فإن كامل عملية التعبئة تتم بالموقع في 

منشآت بلدنا للصناعات الغذائية في دولة قطر.

يمر الحليب عبر ماكينات التعبئة اآللية التي تقوم بتعبئة الحليب في عبوات بالستيكية مناسبة لحفظ األغذية وتغلق بإحكام، ويوفر 
الملصق ذي الرقم المتسلسل المعلومات حول عملية التعبئة واآلليات والمعالجة المستخدمة خالل كامل السلسلة الغذائية.

وتنجز في نفس اليوم كامل العملية من حلب األبقار إلى معالجة الحليب وتوصيله إلى السوق مما يتيح توصيل الحليب الطازج 
للمستهلكين يوميًا.

إنتاج الحليب طويل األجل

تصف الفقرات أعاله عملية انتاج الحليب الطازج الذي تبلغ مدة صالحيته ستة أيام. أما لغرض انتاج حليب طويل األجل ) مدة صالحية من 
3 أشهر( فإن العملية مماثلة باستثناء عدد من الخطوات. يتم تسخين الحليب الخام على درجة حرارة عالية وهذا ما يعرف بالمعالجة 

بالحرارة العالية )»UHT«(. ومن ثم يتم تعبئة الحليب الخام في عبوات معقمة. وعادة ما يتم تصنيع منتجات الحليب طويل األجل في 
مزرعة بلدنا للصناعات الغذائية في يوم واحد مثل الحليب الطازج. كما في يونيو 2019، كانت بلدنا للصناعات الغذائية تنتج بمعدل 

100,000 لتر يوميًا من الحليب المعالج بالحرارة.
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منتجات األلبان األخرى

توضح المخططات أدناه صورة تقريبية إلنتاج منتجات األلبان األخرى لدى شركة بلدنا للصناعات الغذائية:

إعداد الزبادي

6

12 10

8

9

7

11

حليب/زبادي
 التبريد

التسخين
 البخار

التخمير
الفاكهة/النكهة

 مرحلة ما قبل
 المعالجة موضحة

 بالتفصيل في الشكل

إعداد مشروب اللبن
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طرح المنتجات والعمالء

يمثل سوق منتجات الحليب طويل األجل حجمًا مماثاًل لحجم سوق الحليب الطازج. وأصبحت لشركة بلدنا للصناعات الغذائية الحصة 
الغالبة في قطاع الحليب الطازج ولكنها لم تبدأ بيع منتجات الحليب طويل األجل حتى عام 2019. 

تنقسم قاعدة عمالء منتجات األلبان في قطر إلى فئتين رئيسيتين: محال التجزئة وهوريكا. ويعتبر سوق التجزئة تنافسيًا بشكل كبير 
بين ثالثة مجموعات رئيسة تحقق ما يقارب 50% من المبيعات وهي مراكز تسوق الميرة وكارفور واللولو. كما توجد مجموعات أخرى 

أصغر حجمًا مثل سبار ومونوبري وميجا مارت ونحوها. وتمثل غالبية منافذ التجزئة في قطر )تقارب 2000 منفذ( منافذ بقالة تقليدية 
صغيرة بنطاق محدود من المنتجات وأمين صندوق واحد أو اثنين.

وتشكل هوريكا ما يقارب 30% من إجمالي السوق في حين يستحوذ متعهدو التموين الحصة األكبر إلرتفاع  أعداد مساكن العمال 
في دولة قطر مما يزيد من حساسية أسعار  المنتجات األكثر رواجًا وهي الحليب المجفف عبوة 25 كيلو جرام والزبادي عبوة 10 كيلو 

جرام.

في يوليو 2019 أطلقت بلدنا عالمة تجارية ثانية هي )عوافي( والمتوقع أن تكون عوافي عالمة قيمة لبلدنا للصناعات الغذائية في 
توفير منتجات ألبان طازجة بسعر منخفض مناسب لفئة المستهلكين في قطر ذوي القدرة المحدودة  مع المحافظة على مكانة 

عالمة بلدنا المتميزة. وتشمل محفظة عالمة عوافي حليب طويل األجل المعالج بالحرارة العالية عبوة 1 لتر ) مصنوع من حليب األبقار 
100%( كامل الدسم وقليل الدسم. وتعكف بلدنا للصناعات الغذائية على النظر في جدوى التصنيع بموجب عالمات مستقلة استناداً 

إلى ظروف السوق. وقد بدأت بلدنا للصناعات الغذائية ببيع الحليب الذي يحمل عالمة عوافي في يوليو 2019 وتتوقع اطالق منتجات 
أخرى تحمل عالمة عوافي )مثل الزبادي ومشروب اللبن( قبل نهاية العام 2019.

)و( تفاصيل األقسام - العصائر

المنشآت

يتم إنتاج منتجات العصائر الخاصة بشركة بلدنا للصناعات الغذائية ضمن منشآتها الحالية المستخدمة إلنتاج منتجات األلبان 
لالستفادة من عمليات اإلنتاج والتوزيع المؤازر. ومن ضمن هذه المنشآت يتم تخصيص بعض الخطوط واألنابيب والخزانات لعملية انتاج 

العصائر.

عملية اإلنتاج

يتم انتاج عصير الفواكه باستخدام مركزات العصائر  التي يتم خلطها بالموقع مع المياه. وتقوم الشركات المتخصصة في هذا 
القطاع بإنتاج مركز العصير القصير والطويل األجل. وتعالج العصائر الطويلة األجل بالحرارة العالية باستخدام سبل معالجة شبيهة 

بسبل معالجة الحليب الطويل األجل. بعد اعتماد فريق رقابة الجودة لدى بلدنا للصناعات الغذائية للمركزات، يتم بسترتها لضمان 
وصول فترة صالحية تخزينها إلى شهر كامل. وبعد المعالجة الحرارية )البسترة( يتم إرسال العصير إلى ماكينات التعبئة ليعبأ في 

عبوات بالستيكية قابلة للتدوير، ويغلف ويؤرخ وُيرّمز. يتم تحويل المنتج من خط التعبئة مباشرة إلى مخازن مبردة لإلبقاء عليه طازجًا. 
طرحت بلدنا للصناعات الغذائية منتجاتها من العصائر قصيرة األجل في شهر أبريل 2019.
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صناعة العصير من مركز العصير

تفريغ المنتج المثلج

مرحلة ما قبل الذوبان

شاحنة المنتج المثلج تفريغ الشحنة العازل خزانات المزج

البسترة

التخزين شبكة التوزيع

ماكينات التعبئة

طرح المنتج والعمالء

سوق منتجات العصائر يماثل سوق منتجات األلبان حيث يصل المنتجان إلى شريحة واسعة من العمالء في كل من سوق هوريكا 
والتجزئة على حد سواء.

وفي ما يتعلق بصالحية التخزين، تشكل العصائر فئتان رئيسيتان: العصائر المبردة، والعصائر طويلة األجل.

تباع العصائر الباردة في عبوات بالستيكية ومدة صالحيتها تبلغ حتى 30 يوم. وتوزع من خالل نفس شاحنات البيع وإلى نفس المنافذ 
مثل الحليب. وتقسم العصائر طويلة األجل إلى ثالث فئات حسب درجة تركيزها: عصير ونكتار وشراب )يرجى االطالع على البند 6/ب من 

هذه النشرة لبيان كل فئة( ويبلغ متوسط مدة صالحية العصائر طويلة األجل تسعة أشهر وتباع عادة في عبوات من الكرتون بأحجام 
1 لتر أو 200 مل.

إن الطلب على العصائر موسمي حيث يزداد في األشهر الحارة من السنة. وغالبية العالمات التجارية المبردة لديها ما يصل إلى 14 نكهة 
تعبأ عادة في عبوات منفردة )180 مل أو 330 مل( أو عبوات عائلية )1.5 لتر(. وتشكل أفضل النكهات رواجًا ) البرتقال والتفاح والمانجو 

والفراولة والفواكه المشكلة( نسبة 60% من إجمالي حجم منتجات العصير المباعة. وبتاريخ سبتمبر 2019، تقوم بلدنا للصناعات 
الغذائية بإنتاج وبيع 6 نكهات من العصير المبرد وهي: التفاح، البرتقال، األناناس، الرمان وكوكتيل الفواكه االستوائية. وتقوم بلدنا 

للصناعات الغذائية ببيع تلك النكهات في عبوات من الحجم العائلي سعة 1.5 لتر  وحجم 180 مل. وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للحجم 
العائلي سعة 1.5 لتر 160,000 لتٍر في اليوم موزعة على ثالث نكهات. تخطط بلدنا للصناعات الغذائية إلطالق 5 نكهات إضافية خالل 

الربع االخير من العام 2019 هي الليمون والنعناع، الليمون والزنجبيل، الكيوي والليمون األخضر، رمان 100% والتفاح األخضر. كما وستعمل 
بلدنا للصناعات الغذائية على بيع العصائر في عبوات بأحجام مختلفة.

رسم توضيحي لعملية انتاج العصائر:
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)ز( تفاصيل األقسام- أقسام أخرى ) التعبئة(

المنشآت

في أوائل عام 2019 قامت بلدنا للصناعات الغذائية بتطوير مصنع لتصنيع عبوات البالستيك لتغطية حاجاتها من العبوات البالستيكية 
واحتمالية بيع مواد التعبئة للجهات الخارجية. وقد أدى استبدال استيراد العبوات واألغطية الى تدني تكلفة اإلنتاج وثبات كميات 

المخزون.   ومن المتوقع أن يحظى المصنع بفائض مخزون ليسمح بعمليات البيع الخارجي سواء داخل قطر أو في الخارج. وعلى سبيل 
المثال فقد بدأت بلدنا للصناعات الغذائية بدراسة احتمالية تصدير العبوات إلى أسواق جديدة مثل الكويت. وفي سبتمبر 2019، باشرت 

بلدنا للصناعات الغذائية التواصل مع زبائن محتملين في دولة الكويت. 

عملية االنتاج

يقوم مصنع التعبئة بشكل رئيسي بسد حاجة احتياجات وحدات تصنيع األلبان والعصائر من مستلزمات التعبئة مما يضمن اإلكتفاء 
الذاتي ضمن سلسة التوريد الخاصة بتلك العمليات. ومن المتوقع تحقيق مبيعات خارجية لسد طلب السوق من عبوات مادة البولي 

ايثيلين والبوليبروبيلين وعبوات البالستيك بعد استيفاء اإلحتياجات الداخلية. وسيكون المصنع مجهز بسعة انتاجية تبلغ 1 مليون عبوة 
يوميًا؛ وباتت إمكانية التوسع والنمو على الصعيدين الداخلي والخارجي تشكل محركًا رئيسيًا لمواصلة التقدم والنمو.

ويتم تصنيع معظم مواد التعبئة الخاصة بشركة بلدنا للصناعات الغذائية )بلغت نسبة 60% حتى تاريخ هذه النشرة( عبر مصنع 
تعبئة تم إنشاؤه بالموقع. بينما يتم سد نسبة الـ 40% المتبقية من مواد يتم شراؤها من الخارج كمواد خام مثل خامات التشكيل 

والملصقات واألكمام وغيرها من المواد التي يتم جلبها للموقع واستخدامها لتعبئة منتجات ألبان بلدنا للصناعات الغذائية.

وهذا رسم توضيحي يبين مراحل انتاج البالستيك لدى شركة بلدنا للصناعات الغذائية حسب ما هو موضح في الشكل أدناه:

 عملية حقن
 القوالب

التسخين والنفخ4.

التعبئة ووضع األغطية8.المنتج النهائي6.

قوالب مصغرات القوارير2.

وضع الشعارات7.تغليف القوارير5.

تسخين مصغرات القوارير3. راتنجات مصغرات القوارير1.
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طرح المنتج والعمالء

تعتزم بلدنا للصناعات الغذائية بيع الفائض من جميع مواد التعبئة )غير المستخدمة لديها داخليًا( إلى الغير لتحقيق عائد إضافي. 
إضافًة إلى ذلـك، فإن تأمين مصادر التوريد الخاصة بالمكونات الرئيسية، مثل مواد التعبئة والتغليف، سيقلل من آثار العديد من 

المخاطر الخارجية المتعلقة بعمليات اإلنتاج بشكل عام، وتقليل االعتماد على سالسل التوريد من جهات أخرى.

)ح( االستراتيجية

اعتمد مجلس إدارة بلدنا للصناعات الغذائية استراتيجية تستند إلى رسالة ورؤية واضحتي االتجاه.

الرسالة: ضمان رفاهية العمالء من خالل توفير منتجات غذائية ومشروبات طازجة وطبيعية ومغذية ولذيذة الطعم مع الحفاظ على 
البروتوكوالت السليمة لألمن الغذائي واألمن البيولوجي.

الرؤية: ترسيخ اسم وماركة بلدنا للصناعات الغذائية لدى العمالء لتكون المصدر األول لألغذية والمشروبات الطبيعية الطازجة في 
االسواق المستهدفة.

تستند الميزات التنافسية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية إلى التكامل التآزري لثالث نقاط قوة رئيسية هي: )أ( مزارع منتجات األلبان 
من الماشية الحية ومرافق التصنيع المتطورة ذات التكنولوجيا الحديثة؛ )ب( إتباع أفضل الممارسات المرنة في المجال التي تحد من 

مخاطر تقطع سير األعمال؛ )ج( الدعم المقدم لتطوير منتجات جديدة واطالقها في الوقت المناسب، وكذلك المعرفة الواسعة 
بسوق المستهلكين في قطر والتفهم التام للتوجهات الجديدة لألغذية والمشروبات. كما أن سلسلة التوريد المتكاملة لدى بلدنا 
للصناعات الغذائية، والتي تقوم الشــركة بموجبها بإنتاج الحليب الطازج ومعالجته بمرافق التصنيع الخاصة بها وتوزيعها بشبكات 

النقل الخاصة بها، جميعها تضمن إحكام بلدنا للصناعات الغذائية الرقابة على جميع العناصر الحساسة الالزمة لضمان تنفيذ هذه 
االستراتيجية.

حددت الشركة األهداف األساسية الالزمة لتحقيق خطتها لألربعة سنوات المقبلة. وهي:

1. التوسع في فئات ومنتجات أخرى السيما ذات الهامش األعلى والقيمة المضافة

تعتزم بلدنا للصناعات الغذائية مواصلة توسيع عملياتها لتشمل مشروبات إضافية وفئات منتجات جديدة، منها خط العصير الذي 
تمت إضافته مؤخراً. وتشمل األمثلة على ذلـك العصائر طويلة األجل، ومجموعة متكاملة من األجبان البعض منها في طور اإلنتاج في 

الوقت الحالي. لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الفقرة )أ( أدناه من البند 5 بعنوان )معلومات حول بلدنا للصناعات الغذائية(.

2. التوسع في األسواق الحالية ودخول أسواق جديدة 

حتى تاريخ هذه النشرة تتمتع شركة بلدنا للصناعات الغذائية بحصة سوقية مسيطرة ) بحصة سوقية تتجاوز 90% تقريباً( في قطاع 
التجزئة في قطر فيما يتعلق بمنتجها الرئيسي- حليب البقر الطازج وتبع ذلك إطالق منتجات أخرى في عام 2018 وستواصل على هذا 

النحو في عام 2019 وما بعدها.

وتخطط بلدنا للصناعات الغذائية بالرغم من اكتفاء سوق التجزئة من منتجها من الحليب الطازج للدخول في أسواق جديدة في قطر 
بمنتجها األساسي مع منتجات أخرى. وزادت حصة بلدنا للصناعات الغذائية على نحو ثابت في األسواق بخالف سوق التجزئة ) مثل سوق 

هوريكا والذي يضم الفنادق والمطاعم والتموين( من عام 2017 إلى تاريخ هذه النشرة؛ وتتوقع بلدنا للصناعات الغذائية استمرار زيادة 
عائداتها من سوق هوريكا. وفي أوائل عام 2019 عكفت بلدنا للصناعات الغذائية على توسيع نطاق عمليات التوزيع بين عمالء قطاع 

هوريكا )بما في ذلك سالسل مطاعم الوجبات السريعة والمستشفيات( وتتوقع تمويل منتجاتها لنحو 3,000 منفذ تجزئة بحلول 
أواخر عام 2019.

شرعت بلدنا للصناعات الغذائية في تصدير منتجاتها منذ أبريل 2019 إلى أفغانستان واليمن كما قامت بعد ذلك بالتصدير إلى سلطنة 
عمان. في تاريخ هذه النشرة فإن بلدنا للصناعات الغذائية قد حددت ليبيا والكويت واألردن وموريتانيا والعراق لتكون أسواقًا مستقبلية 

مستهدفة لصادراتها وبدأت بالفعل بتنفيذ استراتيجيتها للنفاذ إلى أسواق تلك الدول.
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3.  االستثمار في توسيع وتطوير البنية التحتية

أكملت بلدنا للصناعات الغذائية في أوائل عام 2019 مشروع بنية تحتية شامل سمح بتحقيق زيادة في سعة انتاج عملياتها. والهدف 
من المشروع هو إنشاء مصنع جديد ) المصنع 3( لمعالجة الحليب الخام الناتج من األبقار الحلوب بشركة بلدنا للصناعات الغذائية 

ومن ثم تحويله إلى منتجات ألبان. )وتستطيع بلدنا للصناعات الغذائية استخدام المصنع 3 النتاج العصائر(.

كما يعتبر استيعاب األبقار في 40 حظيرة في مساحة تتراوح بين 7,565 متر مربع إلى 15,130 متر مربع ضمن أهداف خطط التوسعة. 
يتم بناء الحظائر كي تضمن توفير الراحة القصوى لقطعان الماشية والسيما في ظل ظروف الطقس القاسي خالل فصل الصيف. 

وسترفع غرف حلب األبقار المزودة بأحدث األنظمة والعمليات المتطورة من ناتج الحلب وفعالية التكاليف وزيادة أوقات االنتاج. ويعتبر 
إكمال هذه البنية التحتية في الوقت المحدد أولوية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية وسيدعم ذلك حقيقة أن المقاول الرئيسي 

اورباكون وهي شركة تابعة لشركة باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م )"باور انترناشيونال"(. يرجى اإلطالع على القسم 17 من هذه 
النشرة لمزيد من التفاصيل بشأن العالقة مع باور انترناشيونال كطرف ذي عالقة.

وحتى تاريخ هذه النشرة تقدر بلدنا للصناعات الغذائية بأن منشآتها ) المصنع 1 و2 و3( العاملة بأقصى طاقتها قد تعالج ما بين 
700,000 - 900,000 لتر من المشروبات يوميًا وهذا كافي لتغطية الطلب اليومي لمنتجات األلبان في دولة قطر. إن شركة بلدنا 

للصناعات الغذائية ال تعمل بأقصى طاقتها االنتاجية وال ترغب في ذلك )بلغت في العام 2019 أقصى كميات اإلنتاج لأللبان 350,000 لتر 
وللعصائر 20,000 لتر( ولكن متوسط انتاجها اليومي بلغ حتى أبريل 2019 ثالثة مرات متوسط ناتجها اليومي في أبريل 2018.

إن البنية التحتية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية قادرة على معالجة عدة منتجات ) مثل الحليب الطازج والعصير والحليب طويل األجل 
المعالج بالحرارة العالية( في آن واحد. وهذا سيعمل على تمكين الشركة من تعديل ناتجها من كل منتج لغرض سد الطلب لكل 

منتج.

تم إنشاء البنية التحتية للمبيعات في النصف األول من العام 2019 بشراء 120 شاحنة ومركبة إضافية، ونشر البنية التحتية الفنية لدعم 
مسارات التوزيع والبيع وتحقيق أعلى معدالت لها.

تجدر اإلشارة الى إن عائدات شركة بلدنا للصناعات الغذائية زادت من متوسط 18 مليون ريال قطري شهريًا في عام 2018 إلى متوسط 25 
مليون ريال قطري شهريًا في الربع األول من عام 2019، و36 مليون ريال قطري شهريًا في الربع الثاني من نفس العام.

كما أن التوسع الكبير الذي حدث مؤخراً في سعة انتاج شركة بلدنا قاد إلى تحقيق زيادة كبيرة في العائدات وتطمح شركة بلدنا 
للصناعات الغذائية االستمرار في هذا االتجاه ورفع ربحيتها.

4. الوضع واإلبقاء على موارد موثوقة

يعتبر توفير موارد ذاتية من العناصر األساسية األربع في دورة االنتاج هدفًا استراتيجيًا لشركة بلدنا للصناعات الغذائية. الحليب الخام 
الطازج الجيد مكون رئيسي حساس في إنتاج منتجات األلبان؛ وتمتلك وتسيطر بلدنا للصناعات الغذائية على أكبر مزارع ماشية إنتاج 

ألبان في دولة قطر. يتم سد حاجة استهالك الموقع من المياه من محطة معالجة المياه المنشأة حديثًا. كما يتم سد حاجة 
الشركة من مواد التعبئة من خالل مصنع التعبئة الخاص بها. فمع تفعيل مصادر التوريد هذه سيكون لشركة بلدنا للصناعات 

الغذائية تدفق ثابت يكفي طلبها الخاص من االنتاج مع احتمال بيع أي فائض لألسواق الخارجية. كما يتم تخزين متطلبات علف 
الحيوانات، الذي يتم استيراد معظمه، داخل صوامع بسعة تخزينية لمدة ستة أشهر. وسيسمح هذا في التحوط مقابل الزيادات 

المؤقتة في األسعار. كما قامت بلدنا للصناعات الغذائية ببناء مصنع معالجة األعالف الحيوانية وتتبع وصفات تغذية/علف تضمن 
تحقيق دّر أكبر كميات ممكنة من الحليب ذي الدهون الكافية والمحتوى الغذائي المطلوب.

5. الكشف عن ظروف السوق المواتي ووالء العمالء

يمثل الحصار التجاري القائم حاليًا والذي يحظر استيراد منتجات األغذية والمشروبات والمفروض من كل من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، فرصة مواتية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية. وعند تقدير خسائر واردات األلبان 
من دول الحظر نجد أن هناك كميات كبيرة من تلك المنتجات كان يتم توريدها من أسواق أخرى وأصبح من الضروري تأمين سوق بديل 
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للمنتجات العديدة التي لم تعد متوفرة بعد الحصار. ومن المتوقع نمو إجمالي سوق األلبان بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.6% بين 
عامي 2016 و 2022. وبالرغم من أن رفع الحصار قد يفرض بعض التحديات، فقد ضمنت بلدنا للصناعات الغذائية ترسيخ اسمها التجاري 

وتمكنت من تأمين حصة سوقية لمنتجاتها في السوق الرئيسية. وتتوقع اإلدارة استمرار والء العمالء للمنتجات الغذائية الطازجة 
المحلية قويًا وهذا من مصلحة بلدنا للصناعات الغذائية والشركة.

6. تطوير عالقات إيجابية مع الحكومة والجهات المختصة 

تسعى الحكومة حثيثًا لتشجيع االستثمارات في قطاع الزراعة واالنتاج الغذائي المحلي، من خالل ترويج البرنامج الوطني لألمن 
الغذائي، بهدف جعل دولة قطر دولة مكتفية ذاتيًا، على قدر اإلمكان. كما أن هنالك احتمال أن تقوم الحكومة بإدخال بعض الترتيبات 

التي من ُتعنى بصحة العمالء وبالتالي مساعدة منتجي األلبان المحليين من خالل حماية ودعم االنتاج المحلي. وحيث من الواضح أن 
دعم منتجي المواد الغذائية المحليين هو هدف استراتيجي للحكومة، تسعى شركة بلدنا للصناعات الغذائية لتطوير عالقات عمل 

إيجابية مع الجهات المعنية. وطدت بلدنا للصناعات الغذائية عالقة تعاون وثيقة مع الجهات الحكومية، والجامعات المحلية ومراكز 
االبتكار والمؤسسات غير الحكومية  لضمان ترسيخ السمعة التجارية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية في المجتمع القطري واألخذ بها 

عند طرح ومناقشة أنظمة جديدة في هذا الصدد.  

7. تحسين العمليات

تهدف بلدنا للصناعات الغذائية مواصلة تحسين كفاءة عملياتها عبر مختلف قطاعات اإلنتاج واألنشطة الرئيسية الحالية.

أحد المعايير المهمة التي يمكن قياسها )اإلنتاجية لكل بقرة( تحسنت بزيادة تقارب 20% في خالل االثني عشر )12( شهر الماضية، مع 
متوسط ناتج الحلب من البقرة يقارب 27 لتراً  في اليوم الواحد في شهر يونيو 2018 وإنتاج ما يقارب 32  لتراً في اليوم في يونيو 2019 

ولذلك فإن االنتاجية اليومية للبقرة الحلوب تحسنت بنسبة 100% خالل مدة 24 شهرا من يوليو 2017 )15 لتر/يوم( وحتى يوليو 2019 )32 
لتر/يوم(. وتعتزم بلدنا للصناعات الغذائية مواصلة تحسين معيار اإلنتاجية لكل بقرة بالتركيز على صحة الماشية وراحتها.

إضافًة إلى الناتج لكل بقرة، تسعى بلدنا للصناعات الغذائية إلى زيادة الناتج  العام من خالل مواصلة تنمية قطعان الماشية بصورة 
عضوية عن طريق مبادرات التكاثر الحيواني، كما أن االبتكارات في العمليات تسمح لشركة بلدنا للصناعات الغذائية االستفادة من 

وفرة الحجم، كما أن سبل تعزيز اإلنتاج التصنيعي بما في ذلك برامج الصيانة الوقائية الشاملة ونظم جدولة اإلنتاج ونظم إدارة الجرد 
والمخزونات وحلول سلسلة التوريد المتكاملة ستسهم في تقليص التكاليف لكل وحدة. وأخيراً فإن تعزيز قنوات البيع يمكن أن 

يساعد على ولوج جميع قنوات المبيعات بما فيها التجزئة والخارجية والتوزيع المباشر للمنتجات.

8. ضمان األمن البيولوجي والممارسات الغذائية والصحية

أنشأت بلدنا للصناعات الغذائية نظمًا لضمان الحفاظ التام على األمن البيولوجي وتنفيذ سياسات الصحة الغذائية واألمن الغذائي، 
وتشمل تلك النظم إقامة وحدات متخصصة لألمن والصحة، رقابة الجودة، إدارات االمتثال والتي يعمل بها أفراد مؤهلون ذوو خبرة 

واسعة، وتتبنى أفضل الممارسات والبروتوكوالت القائمة وتتبع إجراءات وقائية )مثل اللقاحات( وإجراء اختبارات الجودة المستمرة 
والمراجعات الخارجية الدورية لضمان االمتثال التام بتلك البروتوكوالت. ولعل أبرز دليل على ذلـك هو تلقي بلدنا للصناعات الغذائية 

لشهادات اعتماد المنظمة الدولية للمعايير )ISO( وتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة )HCCAP(، إضافًة إلى نجاحها في عمليات 
التدقيق االعتيادية على الصحة والسالمة لألغذية لدى العمالء الدوليين.

)ط( الصحة والسالمة وضمان الجودة

تحقق المزرعة معايير عالية لأللبان الطازجة في المنطقة، وبمستوى عالي من التغذية الحيوانية، مع توفير الراحة والرعاية البيطرية. 
كما أن الحظائر مزودة بأنظمة التهوية والتبريد، وأنظمة الرذاذات والحفاسات والتنظيف. كل هذا يعمل على خلق بيئة مريحة لألبقار 

مما يمكنها من انتاج كميات كثيرة من األلبان.  

تسعى شركة بلدنا للصناعات الغذائية إلى تحسين سالمة موظفيها ورفاهيتهم والبيئة التي يعملون فيها. وفي سبيل تحقيق 
هذا الهدف، تفرض شركة بلدنا للصناعات الغذائية إجراءات سالمة تؤدي إلى تقليل وقت تقطع العمل وتحقيق عمليات إنتاجية آمنة 

وسليمة بيئيًا.
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جميع مرافق شركة بلدنا للصناعات الغذائية مزودة بأحدث أجهزة ومعدات مكافحة الحريق بما في ذلك الرشاشات وخراطيم الحريق 
وطفايات الحريق وأجهزة إنذار الحريق المركزية والمراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة على مدار 24 ساعة. يتولى مدير متخصص 
للصحة والسالمة إدارة فريق الصحة والسالمة واألمن البيولوجي. باإلضافة إلى ذلك، تسعى شركة بلدنا للصناعات الغذائية حالًيا 

للحصول على شهادة نظام اإلدارة إيزو 45001 )الصحة والسالمة المهنية( و إيزو 14001 )البيئة(.

)ي( تطوير اإلنتاج 

تلعب عملية تطوير المنتجات دوًرا مهًما في ضمان وحماية نجاح األعمال في المستقبل واستدامتها. في الفترة ما بين العامين 2017 
و 2019، قامت شركة بلدنا للصناعات الغذائية بزيادة عروض منتجاتها بشكل كبير، وتتوقع الشركة مواصلة هذا العمل الجبار في 

عام 2019 وما بعده.

يعتبر تطوير المنتج من المهام األساسية التي يعمل على تحقيقها فريق من الخبراء يتمتعون بخبرة سابقة في شركات األغذية 
والمشروبات الرائدة اإلقليمية والمتعددة الجنسيات. 

تميز شركة بلدنا للصناعات الغذائية منتجاتها بعالمات خاصة ضد المنافسين المحليين والدوليين وتسعى جادة لتحقيق تحسين 
مستمر في هذه المنتجات. 

عالوة على ذلك، تقوم بلدنا للصناعات الغذائية بإحداث معرفة متعمقة لثقافة الغذاء في قطر وفي هذا الصدد سوف تتعاون مع 
الجامعات المحلية وموردي المكونات الرئيسية لتعزيز قدراتها في هذا المجال. 

وفي ظل استمرار تطور سوق األلبان، ستواصل بلدنا للصناعات الغذائية التركيز على تطوير منتجاتها وطرح فئات منتجات جديدة 
تستهدف صحة المستهلكين وتحقيق أعلى معدالت الرفاه والتغذية.

)ك( الموظفون

توظف شركة بلدنا موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والمهارات الفنية.

بلغ عدد موظفي الشركة في سبتمبر 2019 حوالي 1,400 موظف مقسمين بشكل عام إلى موظفين إداريين )450 موظف( وعمال 
)950 موظف(.

تتألف اإلدارة العليا لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، كما في تاريخ إصدار هذه نشرة من السادة :

الوظيفةاالسم

الرئيس التنفيذي )بلدنا ش.م.ع.ق(السيد كامل عبد اهلل 

الرئيس التنفيذي )بلدنا للصناعات الغذائية(السيد مالكولم جوردان

المدير المالي السيد سيف اهلل خان

كبير مسؤولي التشغيل السيد توماس وايت 

)ل( التوزيع

قامت بلدنا للصناعات الغذائية منذ تأسيسها بتوزيع منتجاتها من خالل شركة علي بن علي وشركاه، شركة التوزيع الرائدة في قطر. 
ومنذ يناير 2019، وظفت بلدنا للصناعات الغذائية فريق مبيعات علي بن علي وشركاه الذي كان مكرسا في السابق لخدمة بلدنا 

للصناعات الغذائية. هذا التغيير في السيطرة على عملية التوزيع، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات في المجال، من شأنه أن يؤدي 
إلى تحسين المبيعات وتغطية السوق والفعالية بشكل عام. فلم تعد شركة علي بن علي وشركاه الموزع الحصري ولكنها ستوفر 

الخدمات االستشارية للحسابات الرئيسية.
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تم اتخاذ قرار السيطرة عل عملية التوزيع لضمان قيام موظفي المبيعات والتسويق التابعين لشركة علي بن علي وشركاه بالتركيز 
فقط على توزيع منتجات بلدنا للصناعات الغذائية وتسويقها، ولضمان أن تحقق بلدنا للصناعات الغذائية أقصى تغطية ممكنة 

للسوق لكل من متاجر التجزئة وقنوات هوريكا وتحقيق إجمالي مبيعات أعلى. وستستمر علي بن علي وشركاه في تقديم المشورة 
إلى بلدنا للصناعات الغذائية بشأن الحسابات الرئيسية حتى انتهاء اتفاقية التوزيع في عام 2022.

وتعمل شركة بلدنا للصناعات الغذائية حاليًا على تطوير تطبيق للهاتف المحمول وذلك لمساعدة محالت البيع بالتجزئة وعمالء 
هوريكا لتقديم طلباتهم مباشرة لمنتجات بلدنا للتسليم في اليوم التالي. إضافًة إلى ذلـك، تحرص بلدنا للصناعات الغذائية دومًا على 

استغالل منصات التجارة االلكترونية التي تسهم في تعزيز مبيعاتها وقنوات البيع والتوزيع لديها.

يبلغ حجم السوق الكلية نحو 5,000 منفذ تجزئة وهوريكا، كما أن قنوات التجزئة والتي تتألف من نحو 2,000 منفذ بيع  في قطر 
تعتمد بشكل كبير على كبار تجار التجزئة في قطاع األغذية، حيث تشكل أكبر 100 منفذ نحو 70% من مبيعات التجزئة لدى بلدنا 

للصناعات الغذائية. كما أن المجموعات الثالث الكبرى )الميرة، اللولو، كارفور( تستنفذ وحدها نحو 50% من مبيعات التجزئة في بلدنا 
للصناعات الغذائية. ولهذا قامت بلدنا للصناعات الغذائية بتخصيص 115 قناة لخدمة منافذ التجزئة في قطر بحيث يتم تنفيذ عمليات 

التوريد والتسليم اليومية لجميع منافذ التجزئة لألغذية، في حين تحصل المنافذ الصغرى على توريداتها كل يومين. كما استثمرت 
بلدنا للصناعات الغذائية أيضـًا في عدد كبير من البرادات/الثالجات لضمان وجود مساحات تخزين كافية ولعرض منتجاتها في منافذ 

التجزئة.

تشكل قنوات هوريكا ما يزد عن 3,000 منفذ منفرد، وتقوم بلدنا للصناعات الغذائية بخدمة هذا القطاع بفضل فريق مبيعات 
متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة في صناعة خدمات األغذية والمشروبات. وكبداية، سيتم االستعانة بعدد 25 قناة للتسليم إلى 

تلك المنافذ.

في يونيو 2019، قامت بلدنا للصناعات الغذائية بنقل مركز التوزيع لمنتجات التجزئة الخاص بها من الخور إلى قلب الدوحة بغية تقليص 
المسافة بين مركز التوزيع ووجهات التسليم النهائية في داخل قطر. يهدف هذا القرار إلى تحسين الكفاءة في األداء وزيادة معدل 

الزيارات وتقليص تكاليف سلسلة التوزيع.

في النصف األول من العام 2019، تم تأسيس »بلدنا ُعمان« ,وهي شركة عمانية محدودة المسؤولية مملوكة بنسبة 99% من بلدنا 
للصناعات الغذائية وبنسبة 1% من شركة مملوكة بالكامل من قبل بلدنا للصناعات الغذائية- لتنفيذ خدمات التوزيع لدعم مبيعات 

بلدنا للصناعات الغذائية في سلطنة عمان.

استراتيجية التوزيع تتمركز حول:

وضع مخططات طلبات التسليم لضمان تنفيذ عمليات التسليم اليومي و/أو التسليم كل يومين لكل متاجر التجزئة. •
خدمة أفضل 100 منفذ تجزئة خالل أوقات الدوام مع تنفيذ عمليات تسليم مزدوجة للعمالء الرئيسيين خالل عطلة نهاية  •

األسبوع وخالل شهر رمضان الكريم.
توفير أفراد البيع المتخصصين وتكليفهم لمساعدة أكبر 100 منفذ تجزئة والتي تشكل نحو 70% من مبيعات التجزئة لدى بلدنا  •

للصناعات الغذائية.
توفير شاحنات نقل متوسطة مع أذيال تخزين لتسريع عمليات التسليم لكبار لعمالء. •
نقل مركز التوزيع إلى قلب الدوحة  لضمان سرعة التسليم والتسليم المبكر قدر المستطاع. •

)م( المنازعات القضائية

شركة بلدنا للصناعات الغذائية ليست متداخلة )ولم تكن منذ تأسيسها متداخلة( في أي إجراءات حكومية أو قانونية أو قضايا 
تحكيم. كما أنها ليست على علم بأي إجراءات معلقة أو تم التهديد بإتخاذها من جانبها أو ضدها خالل االثني عشر )12( شهًرا 

السابقة لتاريخ هذه النشرة، والتي قد يكون لها، أو كان لها، في الماضي القريب، تأثير كبير على المركز المالي أو أرباح بلدنا للصناعات 
الغذائية. 
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)ن( الحصة السوقية

يبين الشكل التوضيحي الوارد أدناه الحصة السوقية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية )كما في شهري يونيو وأغسطس 2019 على 
التوالي( في قطر لألربع فئات الرئيسية لمنتجاتها.

باإلستناد الى معطيات المبيعات في منافذ بيع مختلفة، وكما في أغسطس 2019، تقدر الحصة السوقية لشركة بلدنا للصناعات 
الغذائية بالنسبة لمنتجها الرئيسي، الحليب الطازج، نسبة تقارب 90% من إجمالي السوق في دولة قطر. وفي أغسطس 2019، شملت 

منتجات األلبان األخرى مشروب اللبن )نحو50%( والزبادي )نحو40%( والحليب المعالج  بالحرارة العالية )نحو80% بالمقارنة مع )33%(في 
شهر يونيو 2019. 

وبالنسبة للعصائر، وكما في شهر مايو 2019، تقدر بلدنا للصناعات الغذائية باإلستناد الى معطيات المبيعات في منافذ بيع مختلفة 
خالل شهر مايو 2019، أن العصير المبرد الذي يحمل عالمة بلدنا يستقطب نسبة30% من السوق القطري للعصير المبرد. 

)س( تطوير األعمال )والفرص( 

تواصل بلدنا للصناعات الغذائية جهودها الستكشاف فرص النمو في سوق قطر. قد يكون ذلك عبر  تحديد مستهلكين جدد 
للمنتجات الحالية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية )مثل عمالء هوريكا( أو تطوير منتجات جديدة تماًما ) مثل مجموعة كبيرة من 

األجبان الطبيعية(. 

حليب طازج
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لدى بلدنا للصناعات الغذائية استراتيجية مخططات توسع أفقية ورأسية داخل سوق قطر، ترتكز على استهداف شرائح وأذواق 
مختلفة من العمالء، وتعزيز قدرات الشراء واستغالل المناسبات الهامة. وكما ورد أعاله، ففي النصف األول من العام 2019، قامت 

بلدنا للصناعات الغذائية بطرح منتجات جديدة، وستواصل القيام بذلك في النصف الثاني من العام. كما أن طرح منتج ماركة )عوافي( 
األقل سعراً يبرهن على فعالية استراتيجية ثنائية فئات المنتجات، وأخيراً فإن بلدنا للصناعات الغذائية تعكف على سبر أغوار قنوات 

جديدة مثل هوريكا أو منافذ البيع األصغر حيث توجد أعداد هائلة منها تصل خدماتها إلى شريحة واسعة من العمالء.

أما خارج قطر، ففي النصف األول من العام 2019 شرعت بلدنا للصناعات الغذائية في تصدير منتجاتها إلى أفغانستان واليمن كأولى 
أسواق خارجية لها. ويأتي ذلـك في اطار االستراتيجية طويلة األجل للتوسع والنمو التي تتبناها بلدنا للصناعات الغذائية في تعزيز 

مكانتها خارج دولة قطر ضمن فئة المنتجات طويلة األجل )سواء منتجات األلبان أو غير منتجات األلبان(.

)ع( آفاق المستقبل 

في ظل التطورات خالل الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019، يتوقع  أعضاء مجلس اإلدارة المعينون حاليًا  زيادة في نمو العائدات 
بنحو 170%-150% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مقارنة بالسنة المالية التي انتهت في 31 ديسمبر 2018، وأن يتراوح 

هامش الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات )والمحتسب بقسمة هذا الربح على العائدات( للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من 40% إلى 50% شامال الدعم الحكومي والبالغ في العام 2019 مبلغ 248,700,000 ريال قطري.

على المدى المتوسط )أي سنوات 2020 و 2021( تستهدف الشــركة حاليًا تحقيق نمو للعائد السنوي المقارن بنحو 30%-20% للسنة 
المالية 2020 ونحو 10%-3% للسنة المالية 2021 بالنسبة لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، مدعوما بشكل أساسي بالطرح المخطط له 

لخطوط منتجات جديدة وفئات جديدة وتوسعات في أسواق جديدة. هوامش الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات 
واإلطفاءات يتوقع لها أن تكون بحدود 45%-30% شاملة الدعم الحكومي.

عند وضع األهداف المذكورة أعاله، تفترض الشــركة بشكل عام عدم حدوث تغيرات جوهرية في الظروف السياسية أو القانونية أو 
المالية أو السوقية أو االقتصادية الحالية أو في التشريعات والقوانين واللوائح القائمة )بما فيها ودون حصر السياسات المحاسبية، 

البيانات المحاسبية، اللوائح الضريبية والتوجيهات الشارحة لها( وأن أسعار الصرف األجنبي لن تتغير بشكل كبير باستثناء ما ورد أعاله 
ضمن نشرة الطرح هذه، وأن الشــركة لن تصبح طرفًا في أي نزاع قضائي أو إجراءات إدارية أو إجراءات قضائية قد تؤثر بشكل سلبي 

كبير على بلدنا للصناعات الغذائية ولم تتبادر بتاريخ هذه النشرة الى علم المؤسسين واإلدارة العليا.

تفترض الشــركة خالل وضعها لألهداف متوسطة األجل، ومن بين أشياء أخرى، أن بلدنا للصناعات الغذائية قادرة على ما يلي:

الحفاظ على حصتها السوقية أو تنميتها في مختلف الفئات؛ •
الحفاظ على الريادة التكنولوجية والتكيف مع التغيرات الصناعية والتكنولوجية بما فيها طرح منتجات جديدة؛ •
مواصلة التوسع في األسواق المجاورة؛ وكـذلـك  •
تنفيذ ومواصلة تنفيذ استراتيجياتها. •

 

إن بعض البيانات الواردة في هذا البند، بما فيها وعلى وجه الخصوص األهداف الواردة أعاله، عبارة عن توقعات مستقبلية، وهذه 
البيانات المستقبلية ال تشكل ضمانات ألداء مالي مستقبلي، كما أن النتائج الفعلية لكل من الشــركة وبلدنا للصناعات الغذائية 

قد تختلف بشكل كبير عن تلك المعبر عنها صراحًة أو ضمنًا في هذه البيانات المستقبلية نتيجة لعدة عوامل، منها ودون حصر 
تلك الواردة تحت بند )التوقعات المستقبلية( من هذه النشرة وفي البند 2 بعنوان )عوامل المخاطر( من هذه النشرة. يرجى من 

المستثمرين عدم االستناد حصراً على البيانات التي وردت أعاله.

تعتقد الشركة أن بلدنا للصناعات الغذائية تتميز بنقاط القوة التنافسية المذكورة أدناه وأن هذه النقاط ستمكن الشركة من تنفيذ 
استراتيجيتها ورؤيتها بنجاح:
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1. ميزة السبق والريادة  

في منتصف عام 2017، بادرت بلدنا للصناعات الغذائية باإلستثمار بكثافة لترسيخ موقعها كمنتج محلي رائد لمنتجات األلبان الطازجة 
في قطر. وجدير بالذكر أنه في تاريخ صدور هذه النشرة، لم يكن لشركة بلدنا للصناعات الغذائية منافسين يمكن مقارنتهم بها في 

هذا القطاع من السوق. اكتسبت شركة بلدنا للصناعات الغذائية بسرعة معرفة متخصصة ومؤسسية في صناعة األلبان الطازجة. 
وفي ظل الحجم الكبير لقطعان الماشية لديها وميزة السبق والريادة التي تتمتع بها، سيكون من الصعب دخول العبين جدد إلى 

هذه السوق.

2. المنتجات الطازجة 

الحليب الذي تنتجه شركة بلدنا للصناعات الغذائية طازج تماًما، لم تستخدم في إنتاجه أي مكونات مسحوقة أو عمليات إعادة 
تركيب أثناء اإلنتاج. ونظًرا ألن المجتمع أصبح أكثر وعيًا بالصحة، فإن توفر المنتجات الطازجة من شركة بلدنا للصناعات الغذائية يجذب 

المستهلكين الذين يبحثون عن مذاق أفضل ومنتجات صحية ومغذية من العصائر واأللبان. شركة بلدنا للصناعات الغذائية هي شركة 
األلبان الرئيسية الوحيدة في قطر التي لديها قطيع محلي من األبقار وتنتج مشتقات ألبان مصنوعة من الحليب الطازج. فهذه الميزة 

من عوامل القوة التنافسية الثابتة في السوق المحلية.

3. »صنع في قطر« تحت العالمة التجارية »بلدنا«

يتم إنتاج جميع منتجات شركة بلدنا في قطر، بما يحقق لشركة بلدنا للصناعات الغذائية ميزة الريادة المحلية على صعيد الرأي العام 
إضافًة إلى استيفاء الشروط التنظيمية ومتطلبات تحقيق الكفاءة )أكثر منتج طازج بالسوق(.

4. وفورات الحجم 

في ضوء التطور الكبير للبنية التحتية لعمليات انتاج األلبان و البالستيك، تتوقع شركة بلدنا للصناعات الغذائية أن تستفيد من زيادة 
وفورات الحجم مع نمو حجم اإلنتاج، بسبب انخفاض التكاليف وزيادة الكفاءة في هذه العملية. تملك بلدنا للصناعات الغذائية أكبر 
مزرعة منتجات ألبان من الماشية في قطر، بما يعزز االكتفاء الذاتي وتوفير إمدادات الحليب. كما أن العمليات في المواقع والمرافق 

المتعددة ضمن مقرات بلدنا للصناعات الغذائية تتيح إمكانية استمرارية األعمال والسيما في حالة وقوع أي حالة طارئة لألبقار أو 
المعدات ضمن أي جزء من مرافق بلدنا للصناعات الغذائية.

5.  توريد األعالف والمياه والتعبئة والتغليف

تستفيد بلدنا للصناعات الغذائية من إمداداتها الخاصة لثالثة عناصر أساسية في دورة اإلنتاج. حيث تم إنشاء محطة لمعالجة المياه 
لتلبية احتياجات االستهالك الداخلي لعمليات مزارع األلبان. تم إنشاء مرافق تخزين سعة كبيرة لحفظ مستلزمات العلف الحيواني 

لمدة ستة أشهر، مما سيتيح احتياطي مؤقت لمقابلة تقلبات أسعار األعالف المستوردة. سيتم تصنيع معظم مواد التعبئة والتغليف 
وذلك من خالل محطة التغليف التي تم إنشاؤها في الموقع. وتستكمل النسبة المتبقية من مواد التعبئة التي تم شراؤها من الخارج 

لتعبئة جميع منتجات مشروبات بلدنا للصناعات الغذائية في الموقع. 

6. الخبرة الفنية والخبرة التشغيلية

قامت شركة بلدنا للصناعات الغذائية بتوظيف أفراد مؤهلين تأهيال عاليا لإلدارة العليا، وكذلك للقطاعات الفنية والتشغيلية األخرى 
وستواصل في تعيين مثل هذه الكوادر الخبيرة في سبيل تحقيق األهداف التي انشئت من أجلها. إن الخبرة التي طورها هؤالء األفراد 

عبر عملهم في عمليات واسعة النطاق في بلدان مختلفة ستمّكن الشركة من االستفادة من أفضل ممارسات الصناعة. سيمكن 
ذلك الشركة من تحديد الفرص المناسبة وتخفيف مخاطر األعمال وتنفيذ المشروعات بنجاح.
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7. القوة المالية ودعم الشركة

مع زيادة الطاقة اإلنتاجية وفي ظروف السوق المواتية، سيكون لدى بلدنا للصناعات الغذائية قاعدة مالية قوية وقدرات متوقعة 
للحصول على إيرادات نقدية. وستستفيد بلدنا للصناعات الغذائية أيًضا من الدعم المستمر لها من الشركة بصفتها مدير استراتيجي 

ومشرف على أعمال بلدنا للصناعات الغذائية مما سيوفر لها اإلشراف اإلداري والدعم المالي الالزم لتسهيل عملياتها. 

8. ديناميكيات العرض والطلب المواتية والتوقعات الديموغرافية

مقارنًة ببقية دول المنطقة، لدى قطر نسبة أعلى من استهالك الفرد للحليب ومنتجات األلبان، حيث بلغ استهالك الفرد من الحليب 
حوالي 50.3 لتًرا سنوًيا في العام 2017 )لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على نتائج دراسة آي إم إي إس في الجزء المتعلق بصناعة 
األلبان والعصير في هذه النشرة(؛ وال يوجد ما يشير إلى أن هذا المستوى من االستهالك قد ينخفض. في حين أن متوسط االستهالك 

في الدول الغربية أعلى ويبلغ نحو 75 لتراً سنويًا مما يشير الى امكانية تزايد معدل اإلستهالك محليًا. كما أنه من المتوقع أن ينمو 
إجمالي سوق األلبان في ظل التوجهات الحالية السائدة، كما في األعوام من 2014 حتى 2018، بمعدل سنوي مركب نسبته 2.8%، وأن 

يرتفع عدد سكان قطر بمعدل سنوي مركب يصل إلى 1.2% تقريبًا بين العامين 2018 و 2022. وتشير هذه التوقعات حول الطلبات 
المتوقعة للمنتجات والزيادة السكانية سوق الى توسع سوق استهالك منتجات األلبان.

)ف( التطورات األخيرة

بخالف االستثمارات التي تم تخطيطها وتوفير ميزانيتها بالفعل، لم تقم بلدنا للصناعات الغذائية بإجراء أي استثمارات جوهرية منذ 
نشر البيانات المالية المرحلية الموحدة والموجزة غير المدققة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019. وباستثناء ما ورد بخالف ذلـك 

في القسم 11 من هذه النشرة، فال توجد أحداث جديدة متعلقة ببلدنا للصناعات الغذائية والتي تعتبر مهمة في تقييم وضعها 
المالي.

)ص( مدقق الحسابات المستقل

بناء على قرار الشركاء في شركة بلدنا للصناعات الغذائية الصادر بتاريخ 14 يوليو 2019، تم تعيين شركة ايرنست آند يونغ )فرع قطر( 
كمدقق حسابات مستقل للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
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6. معلومات حول صناعة األلبان وصناعة العصائر 
انخرطت بلدنا للصناعات الغذائية في صناعة منتجات األلبان منذ العام 2014 )من الخراف والماعز في البداية لتنتقل تمامًا في العام 

2017 إلى األبقار( وفي عمليات صناعة العصائر منذ العام 2019.

)أ( صناعة األلبان : 

يتكون سوق األلبان بصورة أساسية من الحليب الطازج ومنتجات الحليب طويل األجل. وتنقسم منتجات األلبان طويلة األجل بين 
الحليب طويل األجل ومنتجات األلبان األخرى )الجبن، الحليب المبخر، القشدة طويلة األجل إلخ(. 

سوق األلبان اإلقليمي )مجلس التعاون الخليجي( - باألرقام : 

يتكون سوق منتجات األلبان في قطر من خمس فئات رئيسية من اإلنتاج، وهي الحليب الطازج والحليب طويل األجل ومشروب اللبن 
والجبن والزبادي. 

الفئة األكثر استهالكًا من األلبان في قطر هي فئة الحليب طويل األجل )مع نكهات وبدونها( حيث يبلغ استهالكه حوالي 130,000 
لتر يومًيا ويليها الحليب الطازج حيث يصل استهالكه حوالي 120,000 لتر، ثم اللبن و الزبادي، حوالي 130,000 لتر لكليهما معًا يومًيا. 

وحتى طرح شركة بلدنا للصناعات الغذائية مؤخراً لمجموعتها من الحليب طويل األجل، كان يتم استيراد جميع أنواع الحليب المعالج 
بالحرارة العالية في قطر بنسبة 100%. تشريعات ولوائح الصحة والسالمة التي صدرت مؤخراً في قطر يفترض أن تدعم بشكل غير 
مباشر المنتجين المحليين مثل بلدنا للصناعات الغذائية لالستحواذ على نسبة ال يستهان بها من قطاعات السوق للحليب المعالج 

بالحرارة العالية. شملت هذه التشريعات ما يلي: القرار الصادر في 30 مايو 2019 الذي يحدد المعطيات القياسية للحليب طويل األجل 
واألجبان )عدم استخدام مسحوق البودرة، واإلضافة اإللزامية للفيتامينات أ و د، وأن تكون أقصى مدة صالحية 3 أشهر، مدة صالحية 

قصوى ثالثة أشهر للحليب المعالج  بالحرارة المرتفعة و45 يومًا لألجبان وحظر اإلستيراد من البلدان التي تفشت فيها الحمى القالعية(، 
والتعميم الصادر في مارس 2019 الذي يحدد متطلبات منتجات الحليب الطويل األجل، والقرار الصادر في أكتوبر 2018 بفرض سقوف 

قصوى على خصومات / عموالت متاجر التجزئة؛ وكذلك اللوائح الصادرة في أوائل عام 2018 والتي تفرض مجموعة متنوعة من التدابير 
الصحية والوقائية على إنتاج الحليب. 

احتمال زيادة نصيب الفرد من استهالك منتجات األلبان: 

مستويات الدخل من حيث إجمالي الناتج المحلي )"إجمالي الناتج المحلي"( للفرد في جميع دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر 
إيجابيا للغاية بالمقارنة مع االقتصادات المتقدمة األخرى. ومع ذلك، وفي الوقت الذي ينمو فيه استهالك الفرد من منتجات األلبان 

في دول مجلس التعاون الخليجي، إال أنه ال يزال منخفًضا نسبًيا مقارنة باألسواق المتقدمة األخرى ذات مستويات الدخل المماثلة. 
على المستوى العالمي، من 2017-2014، ارتفع استهالك الحليب بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.0%، متجاوزا معدل النمو السنوي 

المركب لسكان العالم بنسبة 1.1% خالل نفس الفترة. يقارن الجدول 4 أدناه استهالك الفرد من منتجات األلبان الصالحة للشرب باللتر، 
واستهالك الفرد من الجبن بالكيلوغرام في دول مجلس التعاون الخليجي مع االقتصادات المتقدمة األخرى.
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الجدول 1 : استهالك الفرد من منتجات مختارة من األلبان في عام 2017، وإجمالي الناتج المحلي للفرد، األسعار الحالية، دول مجلس 
التعاون الخليجي، واالقتصاديات المتقدمة: 

إجمالي الناتج المحلي للفرد البلد 
باألسعار الحالية 

منتجات األلبان الصالحة 
للشرب*

أجبان

كيلوجراملتردوالر أمريكي
االقتصاديات المتقدمة 

45,10066.413.7كندا 
59,80065.217.0الواليات المتحدة 

39,90046.026.4فرنسا 
39,800101.611.8المملكة المتحدة 

55,700100.413.5استراليا 
41,600103.29.6نيوزيلندا 

دول مجلس التعاون الخليجي 
21,10045.25.7المملكة العربية السعودية 

37,70041.13.4اإلمارات العربية المتحدة 
27,40034.67.3الكويت 

17,10029.53.7سلطنة عمان 
61,00050.34.0قطر 

24,30041.24.2 البحرين 

المصدر : أي ام إي اس لالستشارات، المركز الكندي لمعلومات األلبان، صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي، 
أكتوبر 2018م. 

* لدول مجلس التعاون الخليجي، منتجات األلبان الصالحة للشرب تشمل، الحليب السائل  ومشروبات الحليب المخمر، ولدول 
االقتصاديات المتقدمة فإن منتجات األلبان الصالحة للشرب تشمل الحليب السائل فقط، حيث أن استهالك مشروبات الحليب المخمر 

غير رائج في هذه الدول. 

بالنظر إلى الجدول أعاله، فإن االعتقاد السائد بأن هناك مجااًل لنمو االستهالك الفردي )واإلجمالي( لمنتجات األلبان في قطر. وحيث 
أن الدول التي لديها دخل الفرد أعلى تستطيع استهالك منتجات ألبان أكثر على صعيد الفرد )وتقوم بذلك( وحيث أن دخل الفرد في 

قطر أعلى من هذه الدول فإن زيادة التوعية وزيادة التقدير لمنتجات األلبان الطازجة قد يؤدي الى زيادة االستهالك.

يوضح الجدول 2 أدناه إجمالي استهالك منتجات األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي. يقدر استهالك منتجات األلبان في دول 
مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.1 بليون لتر من معادل الحليب السائل في عام 2018 وزاد بمعدل متوسط قدره 2.5% سنوًيا بين عامي 

2014 و 2018.
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الجدول 2: استهالك األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحليب طويل األجل، -2014 2018 

معدل 20142015201620172018الوحدة
نمو سنوي 

مركب 
2018-2014

استهالك الحليب في 
دول مجلس التعاون 

الخليجي

2.5%8.2658.7459.0359.0009.115بليون لتر 

-1.3%-0.4%3.3%5.8%-نسبة مئوية معدل النمو 
سكان دول مجلس 

التعاون الخليجي 
2.5%51.452.453.955.456.7مليون 

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات، صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العالمي. 

يوضح الجدول 2 أعاله أن استهالك األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي هو انعكاس للنمو السكاني إلى حد كبير. إذا استمر النمو 
السكاني في قطر ، فقد يستمر سوق األلبان في قطر في النمو دون زيادة في نصيب الفرد من استهالك األلبان.

هيكل استهالك منتجات األلبان واالتجاهات

الحليب منتج متعدد االستخدامات ويمكن استخدامه بعدة طرق. كغذاء، عادة ما يتم استهالكه في شكل سائل. يمكن استخدامه 
أيًضا على النحو التالي: تحويله إلى مشروب الحليب المخمر )مثل اللبن(؛ تحويله إلى زبادي أو حلوى األلبان؛ تتركز في شكل الحليب 

المبخر أو الحليب المكثف المحلى أو مسحوق الحليب؛ يستخدم كعنصر طبخ في صورة سمن أو زبدة؛ أو تستهلك كاللبنة أو الجبن. 
يوضح الجدول 3 استهالك منتجات األلبان من حيث الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين عام 2014 إلى 2018. 
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الجدول 3: استهالك منتجات األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي، ألف طن، 2018-2014

معدل نمو 20142015201620172018طن )000(
سنوي مركب 

2018-2014
2.6%1,4671,5711,6471,6401,624حليب سائل 
3.5%826896955945949حليب طازج *

1.3%641675692695675حليب ممزوج **
مشروبات 

الحليب المخمر 
682715741718717%1.3

4.6%357381405415428زبادي 
5.4%3436384042لبنة 

2.7%6267696969قشدة 
3.9%3638394042ُمحليات ألبان 

0.2%166172172163167حليب مبخر 
9.0%1720222124حليب مكثف

الحليب 
المجفف

7679787777%0.3

1.1%13.113.914.114.113.7زبدة السمن 
5.3%2224252627زبدة 

2.3%160168172172175جبن مطبوخ 
1.7%7073757475جبنة بيضاء 

6.8%3033363739جبنة طبيعية 
2.5%3,192.13,390.93,533.13,506.13,5197اإلجمالي 

0.4%-0.8%4.2%6.2%معدل النمو %

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات. 

* الحليب الطازج يعرف بأنه حليب البقر الخام المبستر.

** الحليب الممزوج هو الحليب الذي يتم إنتاجه عن طريق إعادة تركيب مسحوق الحليب المستورد بالماء على مستوى تجاري. 

يمكن تعبئة كل من الحليب الطازج والحليب الممزوج إما في عبوات طويلة األجل أو قصيرة األجل. 

يتضح من الجدول )3( أعاله، إن استهالك منتجات الزبادي واللبنة وحلويات األلبان والحليب المكثف المحلى والزبدة والجبن الطبيعي 
)التي سيتم إنتاج بعضها من قبل شركة بلدنا للصناعات الغذائية( ينمو بوتيرة سليمة، في حين يشهد استهالك الحليب المبخر 

والحليب المجفف ركود )ال تنتجه شركة بلدنا للصناعات الغذائية(.

القيمة السوقية لمنتجات األلبان

يوضح الجدول 5 استهالك منتجات األلبان من حيث القيمة في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018. 
وبلغ إجمالي سوق منتجات األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018 ما يزيد على 8.83 بليون دوالر أمريكي، بقيمة 

أسعار البيع بالتجزئة. زادت القيمة السوقية في المتوسط حوالي 2.8% سنويا منذ عام 2014.
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الجدول 4: القيمة السوقية لمنتجات األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي، مليون دوالر أمريكي، 2018-2014

معدل نمو 20142015201620172018مليون دوالر
سنوي مركب 

2018-2014
2.4%2,0122,1712,2732,1582,212حليب سائل
3.4%1,1331,2381,3171,2431,293حليب طازج

1.1%879933956915919الحليب الممزوج
مشروبات حليب 

مخمر
794831863836876%2.5

6.3%595637683706760زبادي
2.2%230237241229251لبنة

2.8%391422442428437قشدة
6.8%133142156161173ُمحليات األلبان
0.6%531550573502544الحليب المبخر

11.3%778810399118الحليب المكثف
الحليب 

المجفف 
التجاري

607636564557586%0.9 -

0.7%133144143141137زبدة السمن
7.3%226238257279300زبدة

2.7%1,3411,3601,3921,3781,490جبن مطبوخ
- 0.6%471494511497459جبنة بيضاء

7.9%359400439469487جبنة طبيعية
2.8%7,9008,3508,6408,4408,830اإلجمالي

4.6%-2.3%3.5%5.7%معدل النمو %

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات

يعتبر الحليب السائل والجبن المعالج أكثر القطاعات قيمة في سوق األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمثالن على 
التوالي 25% و 17% من إجمالي اإلنفاق. تعزى زيادة القيمة في عام 2018 إلى حد كبير الرتفاع األسعار بسبب تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة بنسبة 5% )»ضريبة القيمة المضافة«( في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة منذ 01 يناير 2018.

استهالك األلبان حسب البلد: 

يوضح الجدول 6 القيمة السوقية لمنتجات األلبان المستهلكة حسب كل بلد من عام 2014 إلى عام 2018. كما يتبين من الجدول، 
أن المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة، تشهد حالًيا نمًوا ضئيًلا في االستهالك مقارنة بعام 2014. ويالحظ أن 

ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، اإلمارات العربية المتحدة، منخفض أيًضا عندما يتم خصم ضريبة القيمة المضافة 
بنسبة 5% من قيم العام 2018. في المقابل، أظهرت قطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت مستويات نمو معتدلة إلى عالية في 

االستهالك.
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الجدول 5: القيمة السوقية لمنتجات األلبان حسب البلد، مليون دوالر أمريكي، 2018-2014

معدل نمو 20142015201620172018البلد
سنوي مركب 

2018-2014
المملكة العربية 

السعودية 
4,7404,9505,0304,6504,750%0.1

اإلمارات العربية 
المتحدة 

1,3401,4601,5501,6501,780%7.4

4.7%750780820850900الكويت 
6.8%430470500520560سلطنة عمان 

7.5%450490530550600قطر 
6.0%190200210220240 البحرين 

مجلس التعاون 
الخليجي 

7,9008,3508,6408,4408,830%2.8

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات.

يوضح الجدول 8، نصيب الفرد من اإلنفاق على منتجات األلبان حسب السوق. تتصدر قطر والكويت أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي األخرى من حيث اإلنفاق السنوي للفرد على منتجات األلبان. تعتبر سلطنة عمان أقل ربحية من حيث اإلنفاق السنوي للفرد 

على منتجات األلبان.

الجدول 6: إنفاق الفرد على منتجات األلبان حسب السوق بالدوالر األمريكي، 2014 - 2018

معدل نمو 20142015201620172018البلد
سنوي مركب 

2018-2014
المملكة العربية 

السعودية 
154160158143143%1.8-

اإلمارات العربية 
المتحدة 

144152157163171%4.3

2.0%185184191194200الكويت 
3.1%116124125127132سلطنة عمان 

1.9%202201204200218قطر 
2.0%147148149154159 البحرين 

مجلس التعاون 
الخليجي 

154159160152156%0.3

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات.

يوضح الجدول 9 استهالك منتجات األلبان حسب البلد بأرقام معادل الحليب السائل. كما يتضح من الجدول، انخفض استهالك 
المملكة العربية السعودية للسنة الثانية على التوالي منذ عام 2016. حافظت جميع األسواق األخرى على نمو في إجمالي استهالك 

األلبان كما تم قياسه بأرقام معادل الحليب السائل، حيث اتضح أن قطر هي أسرع األسواق نمواً، تليها اإلمارات.
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الجدول 7:استهالك منتجات األلبان حسب الدولة بأرقام معادل الحليب السائل ، مليون لتر، 2014 - 2018

معدل نمو 20142015201620172018البلد
سنوي مركب 

2018-2014
المملكة العربية 

السعودية 
5,0755,3325,4555,2635,192%0.6

اإلمارات العربية 
المتحدة

1,2821,3861,4481,5331,605%5.8

4.3%751788820855890الكويت 
4.7%540575602625649سلطنة عمان 

7.0%411448487492538قطر 
4.0%206216223232241 البحرين 

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي

8,2658,7459,0359,0009,115%2.5

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات.

يوضح الجدول رقم 10 استهالك الفرد من منتجات األلبان حسب الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي بأرقام معادل الحليب 
السائل لكل فرد من السكان. تتصدر الكويت وقطر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نصيب الفرد من استهالك األلبان 

بأرقام معادل الحليب السائل. جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى لديها أنماط استهالك متشابهة للغاية. يبلغ 
إجمالي استهالك الفرد من منتجات األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي 161 لتًرا في العام 2018. 

الجدول 8: استهالك الفرد من منتجات األلبان حسب الدولة، بأرقام معادل الحليب السائل لتر / للرأس، 2014 - 2018

معدل نمو 20142015201620172018البلد
سنوي مركب 

2018-2014
المملكة العربية 

السعودية 
165172172162156%1.3-

اإلمارات العربية 
المتحدة

138145147151154%2.8

1.4%186186191194197الكويت 
1.2%145152150151152سلطنة عمان 

1.1%185184186180194قطر 
1.0%157158157160163 البحرين 

مجلس التعاون 
الخليجي 

161167168162161%0.0

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات.
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الجوانب التشغيلية لمزارع األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي

تعتبر منتجات األلبان صناعة محلية في العديد من البلدان. ولكن بعض البلدان غير قادرة على تلبية الطلب الكامل من منتجات األلبان 
المحلية بسبب عوامل مختلفة. تعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بمناخها الصحراوي الحار، واحدة من المناطق التي تعتمد 

بشكل كبير على واردات منتجات األلبان.

حتى الستينيات، كانت أسواق األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على مسحوق الحليب المستورد. يتم تحضير منتجات 
األلبان في المنزل باستخدام مسحوق الحليب المستورد. شهدت المنطقة تأسيس معامل »الحليب الممزوج« خالل الستينيات. في 

البداية كان التركيز على الحليب السائل، ولكن توسعت في وقت الحق إلى اللبن وغيرها من المنتجات. بدأت عمليات انتاج األلبان 
الطازجة من منتصف عام 1970 فصاعدا. أتاح إنشاء مزارع األلبان التجارية على نطاق واسع في المنطقة للمستهلكين خيار المنتجات 
الطازجة المصنوعة من الحليب الخام المنتج محلًيا. منذ الثمانينات، كانت هناك حركة ثابتة في جميع فئات المنتجات نحو المنتجات 

الطازجة. هذه المنتجات مفضلة بسبب مذاقها وجودتها وأسعارها التنافسية.

تتميز مزارع األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد صغير من المنتجين على نطاق واسع. هذا على النقيض من شركات تصنيع 
األلبان خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي عادًة ما تصدر الحليب من عدد كبير من المزارعين المستقلين.

في دول مجلس التعاون الخليجي، تحافظ شركات تصنيع األلبان المتكاملة على قطعان األبقار الخاصة بها وتشتري فقط نسبة 
صغيرة من إجمالي احتياجاتها من الحليب. وهذا يمنح شركات تصنيع األلبان الكبيرة تحكًما مباشًرا في جودة إمدادات اللبن وتكوينها 

وتوقيتها.

ال تحتوي مزارع األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي على حقول المراعي التي ترعى فيها األبقار. تتكون المزارع من صاالت الحلب 
والسكن الحيواني، مع ساحات رملية مجاورة. يتم إحضار األعالف الحيوانية إلى األبقار. تتطلب درجات الحرارة المحيطة العالية بيئة 

يتم التحكم فيها بدرجة الحرارة خالل جزء من السنة لضمان راحة األبقار وتجنب إجهادها. في المناطق ذات الرطوبة العالية، تكون 
الجوانب الرئيسية لتربية الحيوانات )وخاصة التناسل( أكثر صعوبة، وهذا يؤدي إلى تأثير سلبي على إنتاج الحليب.

يتطلب إنشاء وتشغيل المزارع والحفاظ على الحيوانات سليمة ذات جينات جيدة في ظروف مريحة ونظام غذائي عالي الجودة بنية 
عالية التكلفة نسبيا بالمقارنة مع زراعة المراعي التي تمارس في البلدان التقليدية لمزارع األلبان. لذلك يتم استخدام الحليب الخام 

المنتج محلًيا بشكل أساسي في المنتجات الطازجة، والتي تتطلب إمدادات مستمرة من الحليب طوال العام من أجل تلبية الطلب في 
السوق. يجب إنتاج الحليب في مكان قريب نسبًيا من السوق، من حيث المسافة والزمن، وأن يكون دائًما بجودة عالية وتكوين مناسب.

يعتمد إنتاج الحليب في دول مجلس التعاون الخليجي اعتماًدا كبيًرا على استيراد العلف الحيواني. هناك بعض اإلنتاج المحلي من 
األعالف الحيوانية، لكن هذا األمر مقيد باستخدام مثل هذه الحيوانات لموارد المياه المحلية الشحيحة. تتوفر مصادر بديلة لألعالف، بما 

في ذلك استيراد علف الحيوانات »ألفا ألفا« المجفف.

تقلصت هوامش صناعة األلبان في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات األخيرة بسبب زيادة المنافسة بين المنتجين وارتفاع 
التكاليف والتحديات في زيادة أسعار المستهلكين. ونتيجة لذلك، فإن المنتجين األكثر كفاءة هم فقط الذين يشهدون هوامش 

مرتفعة نسبًيا. لقد أدى ترشيد الصناعة إلى ظهور عدد أقل من شركات أو تحالفات شركات إنتاج األلبان عالية الكفاءة.

البلدان التي تنتج الحليب بتكاليف تنافسية، بصرف النظر عن وقت الحاجة، هي األكثر نشاًطا في أسواق منتجات األلبان. هذه البلدان 
تميل إلى أن يكون لديها نظم إلنتاج األلبان تعتمد على المدخالت المنخفضة، واإلنتاج المنخفض. تعد نيوزيلندا واالتحاد األوروبي 

والواليات المتحدة األمريكية وكندا وأستراليا من أكبر مصدري منتجات األلبان في العالم.

تميل التجارة الدولية في منتجات األلبان إلى التركيز على منتجات األلبان األطول أجال مثل مسحوق الحليب والزبدة واألجبان الصلبة. 
يمكن إنتاج هذه المنتجات بكميات كبيرة بتكلفة منخفضة نسبًيا، خاصة عندما يكون هناك فائض من الحليب، ويمكن تخزينها 

لفترات طويلة.
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الدعم الحكومي لصناعة األلبان 

لدى العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم )بما في ذلك الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وكندا وغيرهم من كبار منتجي 
األلبان( تدابير قانونية قائمة لحماية صناعات األلبان الخاصة بهم من المنافسة األجنبية. يحدد الجدول 11 أدناه قيمة اإلعانات 

الحكومية في أسواق األلبان العالمية الرائدة، وكذلك أكبر سوق لأللبان في دول مجلس التعاون الخليجي. تتخذ أشكال الحماية هذه 
عادة شكل تعريفات جمركية على الواردات أو انواع أخرة من القيود قد ترد في األنظمة التي تعنى بمسائل الصرف الصحي أو التغليف 

أو النقل أو وضع العالمات أو الحد األدنى/الحد األقصى للمكونات. تزيد التعريفات والقيود األخرى من تكلفة تصدير المنتجات إلى 
سوق محمية، مما يؤدي في بعض األحيان إلى أن يكون المنتج األجنبي أغلى بكثير من المنتجات المنتجة محليا. فرضت حكومات دول 

مجلس التعاون الخليجي تدابير تؤدي، إلى حد ما، الى دعم المنتجين المحليين على حساب المنتجين األجانب )انظر الفقرة )أ( سوق 
األلبان اإلقليمي )دول مجلس التعاون الخليجي( - باألرقام( أعاله في هذا القسم )6( بعنوان )معلومات عن صناعة األلبان وصناعة 

العصير(.

الجدول 9: اإلعانة المباشرة لصناعة الحليب في بلدان مختارة، 2018

الدعم ) دوالر/ 100 كيلوجرام حليب (البلد 
3.5الواليات المتحدة 

4.6فرنسا 
3.0ألمانيا 

4.0المملكة العربية السعودية 

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات.

في عام 2018، كان المتوسط الشهري  ألسعار الحليب الخام في دول االتحاد األوروبي )28 دولة( هو 38.22 دوالر أمريكي/ 100 كيلوغرام 
من الحليب الخام. في بعض األحيان، يكون الدعم المدفوع للمزارعين األوروبيين / األمريكيين هو العامل الوحيد الذي يضمن عمليات 

مربحة. يتيح ذلك للمزارعين من هذه المناطق إنتاج فائض من الحليب يتم تصديره بعد ذلك إلى بلدان أخرى في العالم. 

الفرصة في سوق قطر لأللبان 

في المراحل المبكرة التي تلت إعالن الحصار في يونيو 2017، ومن أجل تلبية الطلب الملح في قطر  على األلبان ومنتجات األلبان، 
شرعت شركة بلدنا للصناعات الغذائية على الفور في برنامج الستيراد أبقار الهولشتاين من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، وبعد 

ذلك استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية والمصانع واآلالت. استوردت شركة بلدنا للصناعات الغذائية ما يقرب 4000 بقرة 
هولشتاين في السنة المالية 2017 وذلك لسد الفجوة في الطلب في سوق الحليب الطازج الذي حدث نتيجة الحصار.

المنافسة المحلية واإلقليمية األساسية 

في األحوال العادية )وبدون الحصار( فإن بلدنا للصناعات الغذائية تواجه منافسة محلية وإقليمية على النحو التالي:

المنافسة المحلية:

تهيمن على سوق األلبان في قطر/ أربعة عالمات تجارية هي: بلدنا؛ داندي كومباني ليمتد )»داندي«(؛ الشركة العربية القطرية إلنتاج 
األلبان )»غدير«(؛ وروعة. بخالف بلدنا، تنتج الشركات الثالث األخرى منتجات األلبان من مزيج من الحليب الطازج والحليب المجفف.
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داندي 

تأسست شركة داندي عام 1973 وهي مملوكة ملكية خاصة.

يتم إنتاج منتجات األلبان شركة داندي باستخدام مسحوق الحليب المستورد. وبحسب أرقام البيع الواردة من واحد من محالت البيع 
الرائدة في دولة قطر داندي هي حاليا الشركة الرائدة في السوق من حيث منتجات اللبن والزبادي واآليس كريم والعصير الطازج. 

تتمتع شركة داندي بوجود قوي في سوق البيع بالتجزئة و لدى قنوات هوريكا وهي تبيع بسعر مخفض مقارنة بأسعار منتجات بلدنا 
للصناعات الغذائية من اللبن والزبادي. 

غدير

تأسست شركة غدير في قطر عام 1986 كمشروع مشترك بين )1( دولة قطر، )2( الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية و )3( 
مؤسسة الخليج لالستثمار. كان هذا المشروع المشترك أول مشروع متكامل للزراعة والثروة الحيوانية.

بعد بدء الحصار في يونيو 2017، اشترت مجموعة محمد حمد المانع الحصة غير القطرية في غدير وأصبحت الشركة اآلن شركة 
قطرية %100.

لدى مزرعة غدير طاقة الستيعاب قطيع صغير نسبيا من األبقار، وتشمل منتجاتها الحليب الطازج واللبن والزبادي. يتم استخدام كل 
من الحليب الطازج والحليب المجفف إلنتاج اللبن والزبادي. تصنع شركة غدير أيًضا مجموعة من العصائر المثلجة المنتجة من المركز. 

روعة

تشارك هذه العالمة التجارية القطرية في إنتاج وبيع الحليب والحليب المنكه والعصير. العالمة التجارية روعة مملوكة لشركة الخليج 
لمنتجات األغذية ويتركز انتاجها األساسي على مجموعة من حلويات األلبان. 

المنافسة اإلقليمية: 

شركة المراعي )»المراعي«(

تأسست شركة المراعي في عام 1977، وهي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم، لديها أكثر من 200,000 بقرة وهي أكبر 
شركة لتصنيع وتوزيع األغذية والمشروبات في المنطقة. يقع المقر الرئيسي لشركة المراعي في الرياض وتأتي في المرتبة األولى 

في مجال السلع االستهالكية سريعة الدوران في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهي الشركة الرائدة في السوق في جميع 
قطاعاته في دول مجلس التعاون الخليجي.

لدى شركة المراعي مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل العصائر ومنتجات المخابز والدواجن وحليب الرضع تحت األسماء التجارية 
»المراعي« و »لوزين« و »سفن دايز« و »اليوم« و »نيوراالك«. في عام 2009، أنشأت شركة المراعي و بيبسي مشروًعا مشترًكا باسم »العالمية 
لأللبان والعصائر » )المعروف باسم IDJ(، والذي قام بضم شركات ألبان وعصائر في مصر واألردن. في عام 2018، أعلنت المراعي عن أرباح 

بلغت 2.007 مليار ريال سعودي من دخل بلغ 13.7 مليار ريال سعودي.

ندى

العالمة التجارية ندى )المملوكة من قبل شركة العثمان لإلنتاج الزراعي والتصنيع( هي شركة عائلية، تأسست عام 1982 على يد الشيخ 
محمد بن عبد اهلل العثمان في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ويبلغ حجم القطيع لدى شركة ندى ما يزيد على 

20,000 بقرة إال أنها تملك حصة أصغر بكثير من السوق السعودية مقارنة بالمراعي. تتكون مجموعة منتجات ندى من منتجات األلبان 
الطازجة والعصير الطازج والحليب طويل األجل ومنتجات العصير وتغطي أسواق المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية 

المتحدة والكويت وعمان.
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شركة الوطنية للتنمية الزراعية )»نادك«( 

تأسست شركة الوطنية للتنمية الزراعية )»نادك«( في عام 1981 وتمتلك الحكومة السعودية 20% فيها، في حين يتم تداو ل النسبة 
المتبقية في البورصة السعودية. تتكون مجموعة منتجاتها من منتجات األلبان الطازجة وأجبان الحليب المبستر والعصير الطازج 

وعصير طويل األجل، وهي تغطي المملكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية المتحدة والكويت. وبلغ حجم مبيعاتها 
حوالي 2,3 مليار ريال سعودي وحجم قطيعها ما يقرب من 75,000 بقرة في العام 2016.

الشركة السعودية لمنتجات األلبان والمواد الغذائية )»سدافكو«( 

تعد سدافكو الشركة الرائدة في مجال إنتاج الحليب المعالج بالحرارة العالية طويل األجل )مصنوع من الحليب المجفف( ومعجون 
الطماطم والبوظة في المملكة العربية السعودية. وتجاوزت مبيعات سدافكو 1.5 مليار ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 

مارس 2018. وتملك الشركة شبكة توزيع كبيرة متوزعة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. 

اتجاهات صناعة األلبان: 

تعتقد إدارة بلدنا للصناعات الغذائية أن هناك العديد من االتجاهات المهمة في صناعة األلبان، كما هو موضح في الفقرات أدناه.

تسجل منتجات األلبان التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين والكالسيوم )الزبادي على الطريقة اليونانية، وشراب الزبادي وما 
إلى ذلك( وكافة منتجات األلبان الطبيعية التي يعتبرها المستهلكون ألذ وأطيب معدالت نمو مرتفعة.

هناك توجه عالمي نحو استهالك حليب كامل الدسم أكثر من أي فئة أخرى من فئات حليب البقر التقليدي كجزء من التحول إلى 
مكونات أكثر طبيعية وصحية. في السوق األمريكية يمثل حليب البقر أكبر فئة من سوق الحليب وكان الحليب كامل الدسم 

هو الخيار الوحيد الذي شاهد نموا في استهالك الوحدة من سنة إلى أخرى )بحسب بحث منشور لشركة نيلسين عنوانها استمرار 
المواجهة في رواق الحليب كما في نهاية يوليو والمنشورة بتاريخ 3 أغسطس 2018(. تواكب بلدنا للصناعات الغذائية هذا التوجه 

حيث أن جميع أنواع أجبان بلدنا مصنوعة بنسبة 100% من الحليب الطازج كامل الدسم. 

تنامت شعبية المنتجات الخالية من المواد المضافة أو مواد حافظة اصطناعية أو مواد كيميائية. فعلى عكس المنافسين المحليين 
في قطر الذين يستخدمون الوصفات المبنية على الحليب المجفف، فإن جميع منتجات بلدنا للصناعات الغذائية مصنوعة من الحليب 

الطازج بنسبة 100% فقط. وبالتالي فإن اتجاه المستهلك نحو تفضيل المنتجات الطبيعية والطازجة هو ميزة لشركة بلدنا للصناعات 
الغذائية، وينبغي أن تزيد ثقة المستهلك في عالمة بلدنا مع زيادة الوعي العام لدى المستهلكين القطريين بفوائد الحليب الطازج 

بالمقارنة مع الحليب المجفف.

يطالب مستهلكو األلبان في الوقت الحالي بمستوى أعلى من الشفافية من شركات األلبان والمواد الغذائية. يرغب المستهلكون 
الوصول إلى مجموعة متنوعة من المعلومات - من سياسات المصادر إلى المعلومات الغذائية للمنتج وكذلك الزيارات الميدانية. تعتبر 

بلدنا للصناعات الغذائية مركز زوار بلدنا الموجود في مجمع بلدنا، عنصرا أساسيا في استراتيجية التواصل. فتمكين المستهلك من 
مشاهدة البيئة التي تتم فيها تربية وحلب األبقار واإلطمئنان الى نظافتها وراحتها يشكل نقطة تفضيل لدى المستهلكين.  

)ب( صناعة العصير

تتوسع معظم شركات األلبان في صناعة العصير، وقامت بلدنا للصناعات الغذائية بذات الشيء في النصف األول من العام 2019. 
وكما في تاريخ صدور هذه النشرة، تنتج بلدنا للصناعات الغذائية منتجات العصير التالية )التفاح، األناناس، البرتقال، وخليط التوت، والرمان 

وكوكتيل الفواكه االستوائية( التي طرحت في أسواق قطر في أبريل 2019. من المتوقع أن تستمر بلدنا للصناعات الغذائية بتوسيع 
انتاجها من العصير في العام 2019 بإضافة نكهات جديدة وأحجام جديدة.
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يتكون سوق العصير من ثالث فئات رئيسية هي العصير الطازج والعصير الطازج المبرد والعصير طويل األجل. العصير الطازج عادة ما 
يتوفر في محالت بيع العصير والسموذي وعادة ما تنتهي صالحيته خالل 3 أيام.

وتضم فئة العصير الطازج المبرد نوعين:

العصير وهو المصنوع من مكونات فاكهة طبيعية 100% وبدون أية اضافات. •
النكتار وهو المصنوع من عصائر الفواكه التي هي أسمك من أن يتم شربها )مثل المانجو والمشمش والدراق وغيرها( والتي يجب  •

أن يتم خلطها بالماء بنسبة ال تزيد عن 75% حتى تصبح قابلة للشرب.

يصنع العصير الطازج المبرد عادة من عصير مركز وتكون صالحيته شهر  واحد،  ويحفظ في الثالجة.

العصير طويل األجل هو العصائر المعالجة بالحرارة المرتفعة لزيادة مدة صالحياتها لتصبح عادة من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وال 
تحتاج أن تحفظ في الثالجة.

 باإلضافة للعصير الطازج المبرد الذي يتم انتاجه حاليًا، تعتزم بلدنا للصناعات الغذائية الدخول في سوق العصير طويل األجل.

المنافسة المحلية

أطلقت بلدنا للصناعات الغذائية مجموعة منتجاتها من العصير الطازج المبرد في أبريل من العام 2019. وتعتقد إدارة بلدنا للصناعات 
الغذائية أنه من المبكر قياس الحصة السوقية لبلدنا للصناعات الغذائية في هذا المجال إال أنه وبناء على أرقام البيع المبدئية التي تم 

الحصول عليها من نقاط بيع مختلفة لشهر مايو 2019 فإن اإلدارة تقدر الحصة السوقية لمنتجات العصير الطازج المبرد التي تحمل 
عالمة بلدنا بنسبة 30%  تقريبا وال يفوقها سوى داندي بحصة تبلغ 37%  تقريبا ومتبوعة بكل من غدير وروعة. )تجدر اإلشارة الى أنه لم 

يتم اعتماد أسس علمية في جمع هذه المعلومات وبالتالي قد ال تعكس بدقة الوضع الحالي للسوق(.

إن سوق العصير طويل األجل فيه منافسة محتدمة ومجموعة كبيرة من العالمات التجارية متعددة الجنسيات في قطر.

استهالك العصائر والنكتار والمشروبات على مستوى العالم ودول مجلس التعاون الخليجي 

يقدر االستهالك العالمي للعصائر، النكتار والمشروبات )JND( بحوالي 195 مليار لتر في عام 2018، وقد نما بمعدل 1.6% سنوًيا بين 
2014 و 2018.

يلخص الجدول 1 استهالك العصائر والنكتار والمشروبات المعبئة عالمًيا بمليارات اللترات من 2014 إلى 2018:
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الجدول 1: استهالك العالمي للعصير والنكتار والمشروبات المعبئة، مليار لتر، 2018-2014 

معدل 20142015201620172018الوحدة
نمو سنوي 

مركب 
2018-2014

االستهالك 
العالمي 
للعصائر 
والنكتار 

والمشروبات 

1.6%183186189192195مليار لتر

1.1%7,2987,3837,4677,5507,633مليونسكان العالم 
االستهالك 

العالمي للفرد 
0.5%25.125.225.325.425.5لتر

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات. 

يوضح الجدول رقم 2 االستهالك الكلي للعصائر والنكتار والمشروبات المعبأة تجاريًا في دول مجلس التعاون الخليجي. يقدر استهالك 
العصائر والنكتار والمشروبات المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.45 مليار لتر في عام 2018، وقد زاد بمعدل 1.1% سنوًيا 

بين عامي 2014 و 2018. وشهد نمو االستهالك تباطؤ واضحًا منذ عام 2016 حيث تأثر المستهلكون بتدهور األوضاع االقتصادية بعد 
االنخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الدولية منذ منتصف عام 2014. بالمقارنة مع المواد الغذائية األساسية مثل الحليب أو اللبن، فإن 
استهالك العصائر والمشروبات والنكتار أكثر حساسية للظروف االقتصادية حيث ال يعتبر المستهلكون هذه المنتجات ضرورية. لذلك، في 

ظل الظروف االقتصادية الصعبة الحالية، شهد العصير والنكتار والمشروبات انخفاًضا حاًدا في االستهالك.

الجدول 2: استهالك دول مجلس التعاون الخليجي للعصير والنكتار والمشروبات، مليون لتر، 2018-2014

معدل 20142015201620172018الوحدة
نمو سنوي 

مركب 
2018-2014

استهالك 
دول مجلس 

التعاون 
الخليجي 

1.1%2,3472,4722,5272,4992,450مليون لتر

-2.0%-1.1%2.2%5.3%-نسبة مئويةمعدل النمو % 

سكان دول 
مجلس 
التعاون 

الخليجي 

2.5%51.452.453.955.456.7مليون

استهالك 
الفرد في 

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 

-1.4%45.747.246.945.143.2لتر

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات. 
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بالنظر إلى الجدول رقم 1 والجدول رقم 2، من الواضح أن استهالك الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي من العصائر والنكتار 
والمشروبات المعبأة أعلى بكثير من المتوسط العالمي. يعتمد استهالك العصائر والنكتار والمشروبات المعبأة في المنطقة بشكل 

أساسي على العوامل الستة التالية:

الظروف المناخية الحارة. . 1
ارتفاع الدخل القابل للصرف للمستهلكين في المنطقة. . 2
توفر منتجات العصائر والنكتار والمشروبات المعبأة على نطاق واسع. 3
طرح منتجات عالية الجودة. 4
نقاط بأسعار معقولة. . 5
مالئمة مستلزمات المستهلك. . 6

على النقيض من ذلك، في البلدان ذات اإلنتاج المرتفع للفواكه مع مستويات الدخل المنخفض، يكون استهالك العصائر والنكتار 
والمشروبات المعبأة منخفًضا نظًرا ألن المستهلكين غالًبا ما يستهلكون كميات أكبر من الفواكه و / أو كميات أكبر من العصائر غير 

المعبأة التي يبيعها الباعة المتجولون. هذه الممارسات ليست سائدة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن بيع العصائر غير 
المعبأة يتم تنظيمه بشكل كبير ألسباب تتعلق بالصحة والنظافة.

القيمة السوقية للعصائر والنكتار والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي

يوضح الجدول 3 حجم سوق العصائر والمشروبات والنكتار من حيث القيمة في دول مجلس التعاون الخليجي من عام 2014 إلى 
عام 2018. وبلغ إجمالي سوق دول مجلس التعاون الخليجي للعصائر والنكتار والمشروبات المعبأة في عام 2018 ما يقارب 3.56 

بليون دوالر أمريكي، بقيمة أسعار البيع بالتجزئة. زادت القيمة السوقية في المتوسط حوالي 2.4% سنويا منذ عام 2014.

القيمة السوقية، تحتسب على أنها إجمالي اإلنفاق المقدر من قبل المستهلكين على العصائر، النكتار والمشروبات. وبالتالي فإن هذه 
القيمة تشمل أي ضريبة على القيمة المضافة )VAT( يدفعها المستهلكون. وتشمل أيًضا هوامش الموزع وتاجر التجزئة. عادة ما تكون 

إيرادات الصناعة، وهي إجمالي اإليرادات التي يحققها جميع المنتجين في السوق، أقل بنسبة 15% إلى 20% من إنفاق المستهلك.

الجدول3: حجم العصير، سوق النكتار والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، مليون دوالر أمريكي، 2018-2014

مليون دوالر 
أمريكي

معدل نمو 20142015201620172018
سنوي مركب 

2018-2014
قيمة السوق 

للعصائر والنكتار 
والمشروبات 

3,2363,4173,5093,5043,559%2.4

1.6%-0.1%2.7%5.6%معدل النمو % 

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات
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الجدول 4: استهالك العصائر، النكتار والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي، مليون لتر، 2018-2014

معدل نمو 20142015201620172018مليون لتر 
سنوي مركب 

2018-2014

0.7%1,0511,1211,1321,1051,082العصائر والنكتار 

-2.1%-2.4% 1.0%6.7%معدل النمو %

1.4%1,2961,3511,3951,3941,368المشروبات 

-1.9%-0.1%3.3%4.2%معدل النمو %

إجمالي 
العصائر والنكتار 

والمشروبات

2,3472,4722,5272,4992,450%1.1

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات

يتضح من الجدول أعاله أن معدل نمو استهالك المشروبات تجاوز معدل النمو إلستهالك  العصائر والنكتار خالل الفترة الممتدة بين 
األعوام 2014-2018، ومرّد ذلك الظروف اإلقتصادية الحاّلة. من المالحظ أن معدالت المنتجات العالية الجودة تتزايد في فترات 

اإلزدهار اإلقتصادي في حين تتقدم المنتجات القليلة التكلفة بالمقارنة مع قيمتها المالية في فترات الركود اإلقتصادي.

يوضح الجدول 5 أدناه تجزئة العصائر والنكتار والمشروبات حسب مدة الصالحية:

  الجدول 5: استهالك العصائر، النكتار والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي حسب مدة الصالحية، مليون لتر، 2018-2014

معدل نمو 20142015201620172018مليون لتر
سنوي مركب 

2018-2014
العصائر والنكتار 

والمشروبات 
طويلة األجل

1,6511,7391,7911,7851,746 %1.4

-2.2%-0.3%3.0%5.3%معدل النمو %
العصائر والنكتار 

والمشروبات 
قصيرة األجل

696733736714704%0.3

-1.4%-3.0%0.4%5.3%معدل النمو %
إجمالي 

العصائر والنكتار 
والمشروبات

2,3472,4722,5272,4992,450%1.1

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات
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تهيمن العصائر والنكتار والمشروبات طويلة األجل على االستهالك من حيث الكمية في دول مجلس التعاون الخليجي؛  إذ يمثل أكثر 
من 71% من إجمالي استهالك العصائر والنكتار والمشروبات حيث يفضل المستهلكون المنتجات األطول أجاًل بسبب مزاياها الواضحة 

في التخزين المحيط، وتوافرها على نطاق واسع، وانخفاض متوسط األسعار عادًة ومدة الصالحية األطول. في بلدان مثل المملكة 
العربية السعودية، التي تتمتع بمساحة جغرافية شاسعة، أو سلطنة عمان، التي تقل فيها كثافة التوزيع السكاني، تكون المنتجات 

المحيطة أكثر هيمنة ألنها أكثر توزيعًا وأوفر في التكلفة.

استهالك العصير والنكتار والمشروبات حسب الدولة: 

يوضح الجدول 6 أدناه القيمة السوقية للعصائر، النكتار والمشروبات التي يستهلكها البلد من عام 2014 إلى عام 2018. كما يتضح 
من الجدول، فإن أكبر سوق في المنطقة، المملكة العربية السعودية، التي تشهد حالًيا نمًوا ضئيًلا تقريًبا في االستهالك مقارنًة مع 

العام 2014. في المقابل، تظهر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى مستويات نمو معتدلة إلى عالية في االستهالك.

الجدول 6: القيمة السوقية للعصائر، النكتار والمشروبات حسب الدولة، مليون دوالر أمريكي، 2018-2014

معدل نمو 20142015201620172018البلد
سنوي مركب 

2018-2014
المملكة العربية 

السعودية
1,9022,0012,0201,9471,916%0.2

اإلمارات العربية 
المتحدة

705736771800857%5.0

5.3%255274286300314الكويت
5.0%201216227237244سلطنة عمان

8.7%104117128138145قطر
5.0%6974788284البحرين

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي

3,2363,4183,5103,5043,560%2.4

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات

يوضح الجدول رقم 7 أدناه انفاق الفرد على العصير والنكتار والمشروبات حسب السوق. كما هو موضح في الجدول التالي، تتصدر 
اإلمارات والكويت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي األخرى من حيث اإلنفاق السنوي للفرد على العصائر، النكتار والمشروبات.
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الجدول 7: إنفاق الفرد على العصير، النكتار والمشروبات حسب السوق، بالدوالر األمريكي، 2014 - 2018

معدل نمو 20142015201620172018البلد
سنوي مركب 

2018-2014
المملكة العربية 

السعودية 
61.864.563.659.857.7%1.7 -

اإلمارات العربية 
المتحدة

75.876.878.278.982.1%2.0

2.4%63.264.566.768.169.4الكويت 
1.5%54.057.256.557.357.3سلطنة عمان 

2.7%46.847.849.050.652.1قطر 
2.0%52.153.954.956.356.4 البحرين 

المصدر: أي ام إي اس لالستشارات

تعتبر العوامل الديموغرافية مثل العامل العمري للمستهلكين قوة دافعة رئيسية في استهالك العصائر والنكتار والمشروبات بصرف 
النظر عن مستويات الدخل المرتفعة للمستهلكين.  بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 56.7 مليون شخص في 

عام 2018، وهو عدد كبير ومتزايد يتميز بنسبة عالية نسبًيا من الشباب. يعد هذا العامل الديموغرافي ميزة رئيسية لصناعة العصائر 
والمشروبات والنكتار، حيث أن منتجاتها موجهة نحو االستهالك من قبل األطفال والشباب.

وبالمثل، يميل استهالك العصائر والنكتار والمشروبات إلى أن يقل بين المستهلكين في الفئة العمرية المتوسطة والعالية. من جهة 
أخرى، يميل المستهلكون الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاًما إلى التقليل من استهالك هذه المشروبات بسبب ارتفاع معدل اإلصابة 

بمرض السكري بين سكان المنطقة.

نظراً للنسبة المنخفضة من حيث تعداد السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاًما )25%( )بحسب تقرير وكالة االستخبارات المركزية 
عن حقائق العالم للعام 2017(، لدى قطر أقل معدل إنفاق سنوي للفرد على منتجات العصائر، النكتار والمشروبات المعبأة.  وتعد 
سلطنة عمان، التي تضم أعلى نسبة من السكان دون 25 عاًما )50%(، ثاني أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث 

كمية االستهالك السنوي للفرد من منتجات العصائر والنكتار والمشروبات المعبأة. ومع ذلك، فلديها أيًضا أدنى متوسط سعر للتر 
الواحد من العصائر والنكتار والمشروبات المعبأة في المنطقة نظًرا النخفاض مستوى الدخل للمستهلكين.

التخفيض من السكر المضاف:

تسجل منطقة الشرق األوسط واحدة من أعلى مستويات مرض السكري في العالم. مع تنامي الوعي باإلضافة إلى زيادة الضرائب 
التي تفرضها الحكومة على استهالك السكر، من المتوقع أن يتحول المستهلكون بشكل متزايد إلى منتجات األلبان والعصائر 

الطبيعية الطازجة األكثر صحة. قد يكون للضرائب التي فرضت مؤخراً على استهالك السكر في دول مجلس التعاون الخليجي تأثير 
إيجابي على الطلب على المشروبات الصحية مثل الماء والحليب وعصائر الفاكهة.

تمشيا مع منتجي األلبان والعصائر في جميع أنحاء العالم، تركز شركة بلدنا لصناعة األغذية على إنتاج منتجات أكثر صحية ال تحتوي 
السكر المضاف أو تحتوي على معدل سكر مضاف منخفض جًدا.
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7. اقتصاد دولة قطر
نظرة عامة

تعد قطر واحدة من أكثر الدول ازدهاراً في العالم، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ما ُيقدر بنحو 235,526 
ريال قطري ) 64,705 دوالراً أمريكياً( )قياسًا على األسعار الحالية( في عام 2017 وفقًا لجهاز التخطيط واإلحصاء. وكانت قطر على 

مدار معظم العقدين الماضيين واحدة من أسرع الكيانات االقتصادية نمواً في العالم بفضل تطوير احتياطياتها الكبيرة من الغاز 
الطبيعي. وقد تباطأ معدل النمو االقتصادي بعد االنتهاء من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، وزاد من ذلك التباطؤ 

انخفاض اإليرادات الناتجة عن صادرات الهيدروكربونات بسبب انخفاض إنتاج المواد الهيدروكربونية و انخفاض أسعارها، وبهذا تراجع 
إسهام قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي من 55.7% في العام 2013 إلى 32.3% في العام 2017، إال أن القطاع غير 

النفطي بات أكثر قوة وارتفعت إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي من 44.3% عام 2013 إلى 67.7% عام 2017. 
وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018، كانت إسهامات قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

لدولة قطر 35.9% في حين أسهم القطاع غير النفطي بنحو 64.1% وفي العامين 2016 و2017 حقق الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي 
لدولة قطر نمواً بواقع 2.1% و 1.6% على التوالي, وخالل فترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018 حقق الناتج المحلي 

اإلجمالي الفعلي للدولة نمواً بلغ 2.0% )من سنة لسنة(. 

وتقع جميع احتياطيات قطر المثبتة من الغاز الطبيعي والمكثفات في حقل الشمال الذي اعتبرته إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
في يناير 2015 أحد أكبر حقول الغاز غير المصاحب في العالم. وأفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية بأن قطر تستحوذ على 

 ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي بعد إيران وروسيا، واستأثرت بما نسبته 14% من إجمالي احتياطي الغاز العالمي في عام
2015. وكما بتاريخ 30 سبتمبر 2018 بلغت احتياطيات قطر المثبتة من النفط الخام والغاز الطبيعي )بما فيها المكثفات( نحو 172 مليار 

برميل من معادل النفط. وتتألف المواد الهيدروكربونية من االحتياطيات المثبتة البالغة 846 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز 
الطبيعي )بما فيها المكثفات( و1.56 مليار برميل من النفط الخام.

وركزت قطر في السنوات األخيرة على تنويع اقتصادها من خالل زيادة اإلنفاق على البنية التحتية، والبرامج االجتماعية، والرعاية الصحية 
والتعليم، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها التاريخي على عوائد النفط والغاز. وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي االسمي للقطاع غير 

النفطي 411,639 مليون ريـال قطري )113,088 مليون دوالر أميركي(، أو ما يعادل 67.7% من إجمالي الناتج المحلي االسمي لدولة قطر 
في العام 2017 مقارنًة بالعام 2013 حيث كان آنـذاك 320,338 مليون ريـال قطري )88,005 مليون دوالر أميركي( أو ما يعادل %44.3 

من إجمالي الناتج المحلي االسمي لدولة قطر في ذلك العام. كما حقق قطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات مؤخراً إسهامات 
كبيرة في النمو االقتصادي لدولة قطر. إضافًة إلى ذلـك، فإن االستثمارات الكبيرة قد أدت إلى زيادة ملحوظة في العوائد االقتصادية، 

وعلى وجه الخصوص، من الخدمات المالية، تطوير البنية التحتية وكذلك السياحة. ولقد مّكن هذا النمو االقتصادي دولة قطر من 
تنويع اقتصادها وذلك من خالل االستثمارات المحلية والدولية في مختلف فئات األصول عبر جهاز قطر لالستثمار. وبفضل محفظة 

النمو من االستثمارات اإلستراتيجية المحلية والدولية طويلة األجل، أسهم جهاز قطر لالستثمار في االستقرار المالي الذي تتمتع به 
دولة قطر وتنويع مصادرها من العوائد المالية مستقباًل.

وخالل فترة اتسمت بالنمو والتطور السريع، سعت قطر إلى أن تبرهن تحليها بالمسؤولية المالية وذلك من خالل اإلدارة الحصيفة 
لموازنتها وخطط التمويل العام. في السابق كانت مستويات المديونية لقطر متدنية ولكن كانت هناك زيادة في المديونية منذ 

العام 2009 ويعزى ذلـك بشكل أساسي إلى الدعم الذي قدمته الدولة للقطاع المصرفي التجاري خالل األزمة المالية العالمية في 
2009. وكما بتاريخ 30 سبتمبر 2018، بلغ إجمالي مديونية دولة قطر 347,001 مليون ريـال قطري )95,330 مليون دوالر أميركي(.

تمتلك دولة قطر مجموعة منظمة من المؤسسات التي تدعم النمو في التبادل التجاري والتجارة داخليًا وخارجيًا، بما في ذلك هيئة 
مركز قطر للمال، وبورصة قطر والهيئات التنظيمية وبالتحديد مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية وهيئة تنظيم مركز 

قطر للمال.

تتمتع قطر بعالقات تجارية واستثمارية كبيرة مع الدول اآلسيوية الكبرى، كما ترتبط بعالقات قوية مع الغرب، والسيما الواليات 
المتحدة التي لها وجود عسكري كبير داخل قطر. قطر عضو في العديد من المنظمات الدولية، مثل األمم المتحدة ومنظمة 

التجارة العالمية؛ كما أن قطر من بين الدول الموقعة على االتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة )الجات( وعدد من االتفاقيات 
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والبروتوكوالت األخرى. كما استضافت دولة قطر العديد من مؤتمرات القمة والمؤتمرات االقتصادية والسياسية والمالية خالل 
السنوات الماضية، هذا باإلضافة إلى عضويتها في العديد من المنظمات الدولية. 

وتتمتع بمستويات منخفضة من الفساد، حيث أنشئت اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بغرض تنفيذ التزاماتها كعضو في األمم 
المتحدة، وقد صنف مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية قطر في المرتبة 29 من أصل 180 دولة 

بعالمة تصل إلى  %63.

اعتباراً من تاريخ هـذه النشـرة، فإن تصنيف وكالة “موديز” االئتماني طويل األجل لدولة قطر هو Aa3 مع توقعات مستقبلية مستقرة، 
أما تصنيف وكالة “ستاندرد آند بورز” فهو AA - مع توقعات مستقبلية مستقرة، وتصنيف وكالة فيتش هو AA - مع توقعات 

مستقبلية مستقرة.

الحصار الرباعي وردة فعل دولة قطر

تاريخيًا كان لدولة قطر عالقات جيدة مع الدول األخرى األعضاء بمجلس التعاون الخليجي وعلى نطاق أوسع مع دول منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. ولكن بتاريخ 5 يونيو 2017 قامت البحرين ومصر والسعودية واإلمارات باتخاذ خطوات لقطع 
العالقات التجارية وسبل النقل إضافًة لقطع العالقات الدبلوماسية مع دولة قطر. وتضمنت اإلجراءات التي اتخذتها الدول األربع 

اإلغالق المفاجئ وغير المسبوق للمسارات البحرية والجوية مع قطر إضافًة إلى إغالق الحدود البرية بينها وبين السعودية )وهي الحد 
البري الوحيد لدولة قطر( مما نتج عنه تحديات لوجيستية لدولة قطر. كما أدى هذا الحصار إلى قطع المسارات التجارية التاريخية 

التي كانت تعتمد عليها قطر في استيراد السلع االستهالكية األساسية والمواد الغذائية والمواد الخام الالزمة للصناعة. وعلى وجه 
الخصوص فقد كان يتم استيراد نسبة كبيرة من منتجات األلبان والسلع الغذائية األساسية األخرى لدولة قطر من خالل معبر الحد 
البري مع السعودية قبل الحصار الرباعي. كما أثر هذا الحصار على قدرة دولة قطر على استقبال الواردات من سفن الشحن الدولية 

الكبرى.

قامت دولة قطر، رداً على الحصار الرباعي، باتخاذ تدابير مبكرة لمواجهة األثر المحتمل للحصار على االقتصاد القطري، بما في ذلـك 
خلق مصادر بديلة للواردات، تنويع مصدر التمويل الخارجي، تعزيز صناعات األغذية المحلية، تعزيز التجارة في المنطقة وضخ سيولة 

نقدية في النظام المصرفي. وفيما يخص التجارة، تمثل التحدي الناجم عن الحصار الرباعي تحديا لوجستيا في الغالب )وليس تحديا 
في الموارد(  في قطع مسارات التجارة البرية والبحرية المعتادة لواردات دولة قطر حيث أنه في العام 2016 كانت الواردات من رباعي 

الحصار تمثل فقط نسبة تزيد بشكل بسيط عن 15% من إجمالي واردات دولة قطر. وللتغلب على هذا التحدي اللوجيستي، قامت 
دولة قطر على الفور بتخصيص طائرات شحن في رحالت خاصة عارضة الستيراد السلع الغذائية األساسية، بما فيها منتجات األلبان 
والخضروات والفواكه الطازجة من بلدان بديلة مثل تركيا وإيران. وبشكل متزامن، تم رفع اإلنتاج المحلي لألغذية، بما فيها تقديم 

مختلف أشكال الدعم للقطاع الزراعي واإلقراض بامتيازات من قبل بنك قطر للتنمية.

إضافًة إلى ذلـك، قامت دول قطر، وباستغالل اإلمكانات والطاقة اإلضافية التي توفرت بعد استكمال ميناء حمد ومطار حمد الدولي، 
بفتح مسارات تجارية جديدة بتكلفة بسيطة من خالل عمان وإيران، بما في ذلـك مسارات الستالم البضائع والسلع التي كان يتم 
استيرادها في السابق عبر إعادة التصدير من ميناء جبل علي في دبي. كما تواصل دولة قطر التركيز على تعزيز عالقاتها وحجم 

تجارتها مع دول أخرى بالمنطقة بما فيها تركيا، الكويت، سلطنة ُعمان والهند. وفوق هذا كله، تم اإلعالن في شهر أغسطس 2017 
عن أن قطر قد أعادت العالقات الدبلوماسية مع إيران. وبالرغم من تراجع الواردات في البداية عقب فرض الحصار الرباعي مباشرة، 

فإنها قد عادت لمستوياتها الشهرية المعتادة بنهاية العام 2017 حيث بلغ إجمالي الواردات الشهرية في شهر ديسمبر 2017 نحو 11 
مليار ريـال قطري بزيادة قدرها 28.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، وحتى يومنا هذا، لم يكن للحصار الرباعي على صادرات دولة 

قطر أي أثر ُيذكر.
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8. تقرير الخبير المستقل حول إعداد المعلومات المالية التصورية 
الموحدة
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9. المعلومات المالية الموحدة التصورية غير المدققة



93

نشرة الطرح - بلدنا



94

نشرة الطرح - بلدنا



95

نشرة الطرح - بلدنا



96

نشرة الطرح - بلدنا



97

نشرة الطرح - بلدنا



98

نشرة الطرح - بلدنا



99

نشرة الطرح - بلدنا



100

نشرة الطرح - بلدنا

10 . البيانات المالية السابقة
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11. مناقشة وتحليل اإلدارة
تستند المناقشة والتحليل التاليين حول النتائج التشغيلية والمالية لبلدنا للصناعات الغذائية – ويتعين أن تتم قراءتها مع - المعلومات 

المالية التصورية. كما يتعين على المستثمرين المحتملين اإلطالع على بيانات المناقشة التالية وقراءتها مع كامل هذه النشرة، بما 
في ذلك البنود تحت العنوان “عوامل المخاطر”، ويتعين عليهم عدم االعتماد فقط على المعلومات الواردة في هذا البند. تشمل 

المناقشة التالية بيانات مستقبلية محددة والتي على الرغم من استنادها إلى فرضيات يعتبرها المؤسسون واإلدارة العليا معقولة، 
تنطوي على مخاطر وحاالت عدم اليقين التي يمكن أن تسبب وقوع أحداث فعلية أو حاالت فعلية تختلف اختالفًا جوهريًا عن تلك 

المذكورة أو المتضمنة في هذه النشرة. ومن بين تلك العوامل المهمة التي من شأنها أن تتسبب في أن تكون النتائج الفعلية للشركة 
أو لبلدنا للصناعات الغذائية أو أدائها أو إنجازاتها مختلفة اختالفًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحًة في البيانات المستقبلية هي تلك 

العوامل التي تمت مناقشتها في “البيانات المستقبلية” و”عوامل المخاطر” الواردة في هذه النشرة. علمًا أن جميع البيانات باستثناء 
البيانات الحقيقية التاريخية مثل البيانات المرتبطة بالموقف المالي المستقبلي والمخاطر وحاالت عدم اليقين المتعلقة بأعمال 

وخطط وأهداف الشركة أو بلدنا للصناعات الغذائية بخصوص العمليات المستقبلية هي بيانات مستقبلية.

في ما يلي مناقشة حول نتائج عمليات بلدنا للصناعات الغذائية ووضعها المالي. وبما أن الشركة هي تحت التأسيس وليس لها أي 
سجل تشغيلي سابق، فإن المناقشة والتحليل يركزان على بلدنا للصناعات الغذائية فقط حيث ستقوم الشركة باالستحواذ عليها 

بعد اإلنجاز الناجح لالكتتاب وعقد الجمعية العامة التأسيسية واستصدار السجل التجاري للشركة. علمًا أن اإلشارات إلى األداء المالي 
والمعلومات والتوقعات تستند فقط إلى البيانات المالية المدققة عن السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016، و31 ديسمبر 2017 و31 

ديسمبر 2018 والبيانات المالية المرحلية الموحدة والموجزة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019. لقد تغيرت 
األعمال بشكل جوهري في عام 2017 وعام 2018 واستمرت في التغير في العام 2019. يتعين على المستثمرين المحتملين قراءة 

المناقشة التالية مع كامل النشرة بما في ذلك القسم 10 )البيانات المالية السابقة(  من هذه النشرة ويجب أن ال يتم االعتماد فقط 
على المعلومات الرئيسة أو الملخصة الواردة في هذا القسم 11.

في البيانات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 قامت بلدنا بعمل إعادة تصنيف معين للبيانات 
المالية المقارنة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. لم يتم عمل تغييرات مساوية في البيانات المالية عن السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2016 ويجب على المستثمرين أن يتنبهوا إلى أنه، وبحدود المذكور أعاله، فإن المعلومات المالية المتضمنة في البيانات 
المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ال يمكن مقارنتها بالمعلومات المالية المتضمنة في البيانات المالية عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2017. كل المعلومات المالية عن السنة المنتهية في31 ديسمبر 2016 في ما يتعلق ببلدنا للصناعات 

الغذائية في هذا القسم تم استخالصها من البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

في البيانات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 قامت بلدنا للصناعات الغذائية بإعادة تصنيف 
للمعلومات المالية المقارنة لها عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. ويجب على المستثمرين االنتباه إلى أنه وللدرجة المذكورة 

أعاله فإن المعلومات المالية المتضمنة في البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 غير قابلة للمقارنة مع تلك 
المتضمنة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. كل المعلومات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2017 المتعلقة ببلدنا للصناعات الغذائية في هذا القسم قد تم استخالصها من البينات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

يتضمن هذا البند 11 “البيانات المستقبلية” علمًا أن هذه البيانات ُعرضة للمخاطر وحاالت عدم اليقين وغيرها من العوامل األخرى التي 
قد تتسبب في اختالف نتائج بلدنا للصناعات الغذائية أو الشركة المستقبلية عن نتائج العمليات أو التدفقات المالية المذكورة صراحة أو 

ضمنيًا في البيانات المستقبلية بشكل جوهري. 

نظرة عامة 

تأسست بلدنا للصناعات الغذائية في دولة قطر بتاريخ 16 مارس 2014 بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل 
التجاري رقم 64756 لمدة أولية قدرها 10 سنوات. في البداية عملت بلدنا للصناعات الغذائية في تجارة الماشية وإنتاج منتجات األلبان 
المشتقة من األغنام والماعز. ولكن منذ عام 2014 تغير العمل بشكل كبير خاصًة اعتباراً من منتصف عام 2017 فصاعداً. ومنذ ذلك 

الحين تشمل النشاطات الرئيسة لبلدنا للصناعات الغذائية إنتاج وبيع منتجات األلبان البقرية وانتاج وبيع العصائر. لقد تمت إزالة جميع 
األغنام والماعز من منشآت بلدنا للصناعات الغذائية وال تشكل حاليًا أي جزء من األعمال.
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وفي المراحل األولى من الحصار - ولكي تستطيع قطر تلبية الطلب المتزايد على الحليب ومنتجات األلبان قامت بلدنا للصناعات 
الغذائية مباشرة بإنشاء برنامج استيراد أبقار من ساللة )هولشتاين( من أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وبعدها قامت باستثمارات 

ضخمة في مشاريع البنية التحتية والمصانع واآلليات. تطلب ذلـك استثماراً ضخمًا من جانب بلدنا للصناعات الغذائية في مصاريف رأس 
المال وتطوير البنية التحتية خالل فترة زمنية قصيرة. قامت بلدنا للصناعات الغذائية باستيراد 4.000 بقرة ساللة هولشتاين في السنة 

المالية 2017 الستغالل الفجوة الحاصلة في سوق الحليب الطازج والتي ظهرت نتيجة للحصار.

بالرغم من أن دولة قطر اتخذت خطوات محددة لتقليل آثار الحصار على المقيمين، ظلت تكلفة االستيراد من أسواق جديدة مرتفعة 
مقارنة بأسعار ما قبل الحصار. أتاحت تلك الظروف فرصة عظيمة أمام بلدنا للصناعات الغذائية ألن تحل محل منتجات األلبان الطازجة، 

األلبان طويلة األجل ومنتجات العصائر التي كانت في السابق تستورد من دول الحصار، وشجع ذلـك بدوره بلدنا للصناعات الغذائية 
وغيرها على المساهمة في البرنامج الوطني لألمن الغذائي 2022 ورؤية 2030.

تمتلك بلدنا للصناعات الغذائية وتقوم بتشغيل مرافقها في الخور، دولة قطر حيث يصل عدد رؤوس القطيع الى نحو 18,000 بقرة 
موزعة على مزرعتين كما في تاريخ هذه النشرة. كما تمتلك بلدنا للصناعات الغذائية ثالثة مصانع تقوم بإنتاج حليب األبقار الطازج 
وغيرها من منتجات األلبان للبيع في المقام األول في السوق القطرية تحت العالمات التجارية “بلدنا” و”عوافي”. كما أن المصانع 

والمحطات األخرى بمواقع بلدنا للصناعات الغذائية تضم مصنعًا للبالستيك، محطة لمعالجة األسمدة المخلطة، مرافق معالجة 
المياه، إضافًة إلى مرافق معالجة العلف الحيواني. كما تم بناء وتحقيق االكتفاء الذاتي في النموذج التشغيلي من حيث توريد األعالف 

والماء والتعبئة. وإضافة إلى الحليب الطازج تنتج بلدنا للصناعات الغذائية وتبيع منتجات ألبان أخرى التي تشمل الحليب طويل األجل 
والحليب المنّكه والجبنة وبدأت ببيع العصائر في شهر أبريل 2019. 

خضعت بلدنا للصناعات الغذائية إلى تغيير كبير في األنشطة التي تمارسها ونطاق العمليات منذ تأسيسها، ويظهر هذا التغيير في 
بياناتها المالية. يوضح الجدول التالي األرقام المالية الرئيسة لكل من السنوات المالية التي تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 

2017 و31 ديسمبر 2018.

المبلغ بالريال القطري لعام  
2018

المبلغ بالريال القطري لعام 
2017

المبلغ بالريال القطري لعام 
2016

216,454,74588,506,483114,600,671اإليرادات 

)112,051,006()112,547,085()315,649,764(تكلفة المبيعات 

2,549,665)24,040,602()99,195,019(إجمالي )الخسارة(/ الربح 

237,406,43213,944,38617,238,089إيرادات أخرى

)15,645,777()26,178,755()64,612,671(المصرفات العامة واإلدارية

)1,429,353()4,648,666()34,780,335(مصروفات التسويق والتوزيع

)الخسارة التشغيلية(/الربح 
التشغيلي للسنة

38,818,407)40,923,637(2,712,624

)511,867()1,656,591()37,544,477(تكاليف تمويل 

صافي )الخسارة(/الربح  عن 
السنة

1,273,930)42,580,228(2,200,757

---إيرادات شاملة أخرى

إجمالي )الخسارة الشاملة(/ 
الدخل الشامل عن السنة 

1,273,930)42,580,228(2,200,757

األرباح قبل الفوائد والضريبة 
واإلهالك وإطفاء الدين*

115,217,995)19,974,949(17,956,821

* تتألف من صافي الربح/)الخسارة( لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة وصافي تكلفة التمويل واالستهالك وإطفاء الدين وهو ليس 
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مقياس لألداء تحت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو تحت قواعد التدقيق المقبولة عامة.

مالحظة: احتساب مبلغ األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين

المبلغ بالريال القطري 30 
يونيو 2018

المبلغ بالريال القطري لعام 
2017

المبلغ بالريال القطري لعام 
2016

2,200,757)42,580,228(1,273,930الدخل/)الخسارة( الصافية 
وإعادة إضافة:

76,228,07820,825,78715,095,986االستهالك
171,510122,901148,211إطفاء الديون

37,544,4771,656,591511,867تكلفة التمويل 
األرباح قبل الفوائد والضريبة 

واإلهالك وإطفاء الدين
115,217,995)19,974,949(17,956,821

العوامل الرئيسة التي تؤثر على نتائج عمليات بلدنا للصناعات الغذائية

ترى شركة بلدنا للصناعات الغذائية أن العوامل التالية كان و/أو سيكون لها تأثير كبير على أعمال بلدنا للصناعات الغذائية ونتائج 
عملياتها.

المصروفات الرأسمالية

اعتباراً من العام 2017 وحتى 30 يونيو 2019 أنفقت بلدنا للصناعات الغذائية 2.9 مليار ريال قطري تقريبًا في استيراد األبقار ومشاريع 
تطوير البنية التحتية والمعدات المستخدمة في التصنيع.

 االستثمار الكلي
 2017-30 يونيو 2019 

المبلغ بالريال القطري

االستثمار للنصف األول 
2019 

المبلغ بالريال القطري

 االستثمار خالل عامي
 2017 و2018

المبلغ بالريال القطري

2,876,199,393205,648,8532,670,550,540اإلجمالي

تم تكبد مصروفات رأسمالية بشكل أساسي في المجاالت التالية:

 األصول البيولوجية )األبقار( •
 حظائر األبقار •
 غرف الحلب •
 التجهيزات واآلالت والمصانع لمنتجات األلبان والعصائر ومصانع عبوات البالستيك ومرافق العلف والسماد المخلط •
 البنى التحتية األخرى )األبنية، محطة معالجة المياه، صوامع األعالف، األعمال المدنية، بنية المرافق التحتية، تجهيزات تقنية  •

المعلومات والمركبات، الخ.(

خطة التوسع

نظراً لطبيعة الصناعة فقد تم ضخ استثمارات ال يستهان بها في األصول والبنية التحتية منذ منتصف عام 2017. وبالمضي ُقدمًا، فإن 
بلدنا للصناعات الغذائية ال تتوقع زيادة إضافية في المصروفات الرأسمالية باستثناء مصاريف الصيانة واالستبدال، حسبما يكون مطبقًا. 
ستواصل بلدنا للصناعات الغذائية تقييم فرص األعمال المتاحة، كما سيتم تقييم أية فرصة استثمارية جديدة محتملة واعتمادها من 

الشركة وفق بنود النظام األساسي.
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صحة الحيوانات

تعتمد أعمال بلدنا للصناعات الغذائية بدرجة كبيرة على توفر األصول البيولوجية )أي األبقار( والتي تمثل المصدر الوحيد للحليب الطازج. 
علمًا أن النتائج المالية التاريخية تأثرت بمعدالت نفوق األبقار األولية وبيع والتصرف في الحيوانات الحية. بينما حققت بلدنا للصناعات 

الغذائية تحسنًا ملحوظًا في تحسن وتطور الحالة الصحية لألبقار وذلك من خالل االستثمار في نظم وأخصائيي الرعاية الصحية 
للحيوانات، وتطبيق اإلجراءات التشغيلية القياسية وبرامج وخطط التطعيمات واللقاحات إضافًة إلى مرافق تبريد لرفع الكفاءة الصحية 

للماشية وزيادة إنتاجيتها.

تكلفة السلع 

تشكل أعالف الحيوانات ومواد تعبئتها التكاليف الرئيسة لإلنتاج. وأي تغيير في سعر شراء هذه السلع يمكن أن يكون له تأثير كبير 
على كلفة العمليات والنتائج المالية. علمًا أن بلدنا للصناعات الغذائية تتبنى استراتيجية تقوم على الشراء من دول في نصفي الكرة 
الشمالي والجنوبي للحد من مخاطر توقف األعمال وارتفاع األسعار نتيجة للعوامل الموسمية أو الظروف الجوية السلبية التي تؤثر 

على الدول الموردة. ولهذا ضمنت بلدنا للصناعات الغذائية توفر كميات األعالف من خالل المحافظة على الحد األدنى للمخزون 
االستراتيجي من المكونات الرئيسية. كما تقوم بلدنا للصناعات الغذائية بتصنيع غالبية مواد التعبئة والتغليف بمواقعها.

توفر المصانع واإلنتاجية 

تم توسعة وتطوير المنشآت االنتاجية والصناعية من خالل إضافة بنى تحتية جديدة ومعامل جديدة بهدف زيادة الطاقة االنتاجية 
في عام 2019. تقوم بلدنا للصناعات الغذائية بتشغيل مصانع ثالثة تقوم بإنتاج جميع أصناف منتجات األلبان والعصائر. وتم تقليص 

خطر تقطع األعمال إلعتماد المرونة ما بين عمليات مصانعها التي تنتج الحليب والزبادي والجبن والعصائر. كما توجد هناك برامج 
صيانة وقائية بهدف ضمان استمرار عملية االنتاج طوال السنة. 

األمن البيولوجي وضمان الجودة 

تحافظ بلدنا للصناعات الغذائية على إجراءات أمن بيولوجية صارمة منها اإلجراءات الوقائية الفعالة، ويبرهن ذلـك على أن الشركة 
جاهزة ومستعدة تمامًا للتعامل مع أي تفشي لألمراض التي من شأنها أن تؤثر على قطعان الماشية التي تشتق منها منتجات ألبان 

بلدنا للصناعات الغذائية. وتعتبر خبرة بلدنا للصناعات الغذائية في هذا المجال كبيرة لضمان الجودة الفعالة بالنظر إلى األحوال الجوية 
الصعبة في دولة قطر والمخاطر اإلقليمية المتعلقة بأمراض الحيوانات المتنوعة. لدى بلدنا للصناعات الغذائية مزرعتين مما يوفر قدراً 

إضافيًا من مستويات األمن البيولوجي واستمرارية األعمال في حالة توقف عمليات إحدى المزرعتين. كما أن رؤوس قطعان الماشية 
موزعة على هاتين المزرعتين حيث توجد نحو 6,000 بقرة في إحدها وما يقارب 12,000 بقرة في الثانية األكبر مساحًة، وهذا يقلل 

من مخاطر تفشي األمراض في جميع رؤوس الماشية. وفي حالة عدم قدرة القطيع األكبر عدداً على اإلنتاج، فإن القطيع األصغر 
البالغ عدده 6,000 بقرة قادٌر على تلبية الطلب اليومي على الحليب الطازج في أنحاء قطر.

كما وتم تطوير إدارة ضمان الجودة من حيث المعدات والتجهيزات واليد العاملة وتطبيق أفضل معايير الجودة. 

 صيانة المنشآت 

تتوفر لدى بلدنا للصناعات الغذائية منشآت صيانة داخلية مخصصة لمزارعها ومصانعها وذلك لضمان الصيانة دون تأخير وبصورة 
منتظمة لجميع المعدات والتجهيزات الجوهرية والهامة. كما تتبع برامج صيانة وفق أحدث توجهات الصناعة لضمان استمرارية 

األعمال والتشغيل الصحيح لتلك التجهيزات والمعدات واآلليات والبنى التحتية. 

 تكاليف التوزيع

حتى نهاية عام 2018 كانت تتم إدارة توزيع منتجات بلدنا للصناعات الغذائية من خالل موزع خارجي هو شركة علي بن علي وشركاه. 
ومنذ شهر يناير 2019 تولت بلدنا للصناعات الغذائية إدارة نشاطات التوزيع بهدف تحسين إدارة ومتابعة عملية التوزيع وكذلك لضمان 
وصول منتجاتها إلى جميع شرائح العمالء والزبائن. ومن المتوقع أن يساهم إحكام السيطرة على عملية التوزيع في تحسين خدمة 
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العمالء والزبائن وتحسين فعالية التوزيع. بدأت بلدنا للصناعات الغذائية بنقل مركز توزيع منتجات التجزئة التابع لها من الخور إلى قلب 
مدينة الدوحة في أغسطس 2019 لتحسين كفاءة التوزيع وتقليص التكاليف من خالل تقليص المسافات.

خيارات العمالء

تلبي األصناف عالية النخبة التي تقدمها بلدنا للصناعات الغذائية أذواق العمالء وخياراتهم اآلخذة في التنامي تجاه المنتجات ذات 
المكونات الطازجة والطبيعية والصحية. لقد أثبتت المنتجات الطازجة ومنتجات األلبان الممتازة من بلدنا للصناعات الغذائية أنها 

تحظى بمكانة مرموقة في قطاع انتاج األلبان. 

تعتقد اإلدارة بأن هناك توجه عالمي نحو منتجات األلبان المنتجة محليًا على نظيراتها المستوردة حيث يسعى المستهلك للحصول 
على منتج طازج وتقصير المدة بين وقت االنتاج ووقت االستهالك.

تطوير المنتجات 

ال شك أن أذواق المستهلك تتغير باستمرار، ولهذا تحرص بلدنا للصناعات الغذائية على االستثمار بغزارة في تطوير منتجاتها وما تطرحه 
منها للحفاظ على قاعدة عمالئها وتنمية تلك القاعدة. فعلى مدار العام 2018 حققت محفظة بلدنا للصناعات الغذائية نمواً في 

وحدات المخزون من )SKUs 43( ليصل إلى )SKUs 102( بما فيها العصائر والحليب الخالي من الالكتوز. وستستمر بلدنا للصناعات 
الغذائية في طرح منتجات مبتكرة لالستفادة من تعزيز وتوفير تفضيالت العمالء. وقامت بلدنا للصناعات الغذائية بإطالق إنتاج الحليب 

طويل األجل بتاريخ 12 فبراير 2019.

ومع إطالق وتوفير عصائر طبيعية 100% في أبريل 2019 تستمر بلدنا للصناعات الغذائية بالتركيز على تطوير المنتجات انطالقًا من 
حرصها وإيمانها أن هذا التطوير يساعد في تعزيز وتوسيع نطاق مبيعات منتجاتها. ويشمل تطوير منتجات بلدنا للصناعات الغذائية 

إنتاج مشتقات األلبان المرغوبة عالميًا )مثل حليب طازج غني بالفيتامين، حليب خال من الالكتوز، إلخ(. وفي هذا المضمون، تلبي بلدنا 
للصناعات الغذائية احتياجات ومتطلبات السوق والمستهلكين في جميع أنحاء العالم وطرح منتجات تتفوق فيها على الشركات 

المنافسة في سوق قطر من حيث الجودة.  

قنوات المبيعات الجديدة

كما بتاريخ نشرة الطرح هذه، تتحقق غالبية عوائد بلدنا للصناعات الغذائية من أسواق مبيعات التجزئة، وتمثل سوق هوريكا فرصة أكبر، 
إال أن بلدنا للصناعات الغذائية نظراً لدخولها هذا القطاع الجديد مؤخراً، لم تتعامل مع كبار العمالء من  هوريكا حتى العام 2019.

ففي العام 2019، توسعت قنوات مبيعات بلدنا للصناعات الغذائية من قنوات التجزئة فقط لتشمل قنوات مبيعات سوق هوريكا، بما 
فيها خطوط الطيران. ويشكل سوق هوريكا فرصة لبلدنا للصناعات الغذائية لزيادة عائداتها محليًا. وخالل النصف الثاني من العام 

نفسه، تمكنت بلدنا للصناعات الغذائية من استقطاب شركات كبرى كعمالء لها، وتعتزم الوصول للمستويات القياسية المستهدفة 
من العائدات في قطاع هوريكا.

عالقات األطراف ذات صلة مع شركة باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م.

إلى أن يتم تأسيس الشركة وتحويل الحصة المرتبط بالتأسيس بعد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية، يبقى رأسمال بلدنا للصناعات 
الغذائية مملوكًا كليًا لشركة باور انترناشيونال وهي شركة مؤسسة في دولة قطر.

تقوم باور انترناشيونال باستمرار بدعم عمليات بلدنا للصناعات الغذائية من خالل توفير الدعم المالي، عند الضرورة، وذلك من خالل 
حساب جاٍر شريك. كما استفادت بلدنا للصناعات الغذائية من العالقة الوطيدة والداعمة مع باور انترناشيونال، ويخضع التفاعل 

المستقبلي بين الشركتين لسياسات الحوكمة المعمول بها في الشــركة. علمًا أن بلدنا للصناعات الغذائية تنخرط في المبيعات 
والمشتريات من شركات تابعة لـباور انترناشيونال كما هو موضح في البند 23 من البيانات المالية المدققة للفترة المنتهية في 31 

ديسمبر 2018. كما شملت معامالت األطراف ذوي العالقة بشكل أساسي أعمال التشييد والبناء التي قامت بها )أورباكون(، إيجارات 
العقارات والمعدات ومبيعات البضائع الجاهزة إلى العديد من الشركات التابعة )وهي بنسب ضئيلة ( وخدمات لوجستية من جوري 

لوجيستيكس ذ.م.م. ولقد كانت جميع التعامالت والمعامالت التي نفذتها الشركات التابعة على أساس تنافسي وبسعر السوق.
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أساس عرض البيانات

تم إعداد البيانات المالية التاريخية الخاصة بشركة بلدنا للصناعات الغذائية للسنة المالية 2018، التي تمت مناقشتها أدناه، وفقًا 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمتطلبات المطبقة حسب قانون الشركات.

ونتيجة للتغييرات الجوهرية في نموذج أعمال بلدنا للصناعات الغذائية فمن غير المحتمل أن تشكل البيانات المالية السابقة الواردة في 
هذه النشرة مؤشراً معقواًل خاص لألداء المالي المستقبلي لبلدنا للصناعات الغذائية أو الشركة.

على سبيل المثال، العوامل الجوهرية التالية تجعل العمليات الجارية الحالية غير قابلة للمقارنة فيما يتعلق بالسنوات السابقة.

تاريخيًا، عملت بلدنا للصناعات الغذائية في أعمال تربية وبيع األغنام والماعز ومنتجات الحليب منها والتجارة غير المنتظمة في  •
أعالف الحيوانات، واألدوية الخ. ولكن، أدت األعمال إلى نقل تام للتركيز أساسًا على منتجات ألبان وحليب األبقار ومصادر إضافية 
لإليرادات مثل العصائر واألسمدة العضوية )المخلطة(. وعليه، ومنذ الحصار، تتبع بلدنا للصناعات الغذائية نموذج أعمال جديد 

ومعزز من خالل التركيز على التوسع الجوهري والكبير واستثمارات رأس المال في مجال منتجات المزارع واأللبان واألجبان لتحقيق 
وتوفير احتياجات العمالء والزبائن.

قامت بلدنا للصناعات الغذائية سابقًا بشراء مواد التغليف والتعبة من الغير لغرض توضيب وتعبئة منتجاتها، ولكن تركيب  •
أجهزتها وآلياتها ساعد بلدنا للصناعات الغذائية في إنتاج مواد التغليف والتعبئة الخاصة بها لتلبية احتياجاتها الداخلية وكذلك 

لبيع مواد التغليف والتعبئة إلى أطراف خارجية.
لقد نجحت بلدنا للصناعات الغذائية في تعزيز توسعها وتوسع مؤسستها وسوف تستمر في ذلك التوسع لتحقيق طموحات  •

خطط النمو للجزء المتبقي من عام 2019.

مبدأ االستمرارية

كما في 30 يونيو 2019 تكبدت بلدنا للصناعات الغذائية خسائر تركمية قيمتها 94,427,609 ريااًل قطريًا  وهذا يمثل 16.21% من إجمالي 
مساهمة الشركاء )كقيمة مطلقة( في التاريخ عينه. وكما في 31 ديسمبر 2018 تكبدت بلدنا للصناعات الغذائية خسائر تراكمية 

قيمتها إلى 60,822,856 ريااًل قطريًا وهذا يمثل 9.72% من إجمالي مساهمة الشركاء )كقيمة مطلقة( في التاريخ عينه؛ وكما في 31 
ديسمبر 2017 بلغت الخسائر التراكمية 62,018,350 ريااًل قطريًا وهذا يمثل 10.02% من إجمالي مساهمة الشركاء )كقيمة مطلقة( في 
التاريخ عينه؛ وكما في 31 ديسمبر 2016 بلغت الخسائر التراكمية 19,438,122 ريااًل قطريًا وهذا يمثل 7.17% من إجمالي مساهمة الشركاء 

)كقيمة مطلقة( في التاريخ عينه. وقد تجاوز الخسائر أكثر من 50% من رأس المال المسجل في جميع السنوات المذكورة. 

لقد قامت اإلدارة بإعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية حيث إن باور انترناشيونال قررت االستمرار بعملياتها والتزمت بتوفير 
األرصدة الكافية لتسديد التزاماتها عند استحقاقها. 

نتائج العمليات

يوضح الجدول التالي معلومات مختارة من البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 
2019 وكذلك البيانات المالية المدققة لشركة بلدنا للصناعات الغذائية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بخصوص نتائج 

العمليات:
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المبلغ بالريال القطري 30 
يونيو 2019

المبلغ بالريال القطري لعام 
2018

المبلغ بالريال القطري لعام 
2017

185,266,483216,454,74588,506,483اإليرادات

)112,547,085()315,649,764()235,312,682(كلفة المبيعات 

)24,040,602()99,195,019()50,046,198(الخسارة الكلية 

125,929,858237,406,43213,944,386دخل آخر 

)26,178,755()64,612,671()18,772,881(مصاريف عامة وإدارية 

)4,648,666()34,780,335()38,220,063(مصاريف تسويق وتوزيع

)40,923,637(18,890,71638,818,407الدخل/)الخسارة( التشغيلية 

)1,656,591()37,544,477()52,495,469(كلفة التمويل 

)42,580,228(1,273,930)33,604,753(الدخل/)الخسارة( الصافية 

---دخل شامل آخر 

األرباح قبل الفوائد والضريبة 
واإلهالك وإطفاء الدين

102,004,685115,217,995)19,974,949(

)* األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين تتألف من صافي الربح/)الخسارة( لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة وصافي 
تكلفة التمويل واالستهالك وإطفاء الدين وهو ليس مقياس لألداء تحت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو تحت قواعدالتدقيق 

المقبولة عامة.(

مالحظة-احتساب مبلغ  األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين

المبلغ بالريال القطري 30 
يونيو 2019

المبلغ بالريال القطري لعام 
2018

المبلغ بالريال القطري لعام 
2017

)42,580,228(1,273,930)33,604,753(الدخل/)الخسارة( الصافية 
وإعادة إضافة:

82,662,49176,228,07820,825,787االستهالك
--208,839حق استخدام االستهالك

242,639171,510122,901إطفاء الديون
52,495,46937,544,4771,656,591تكلفة التمويل 

األرباح قبل الفوائد والضريبة 
واإلهالك وإطفاء الدين

102,004,685115,217,995)19,974,949(

العناصر الرئيسة لنتائج العمليات 

اإليرادات 

شكلت مبيعات الحيوانات المصدر الرئيسي لإليرادات في الماضي، وشمل ذلك الغنم والماعز ومنتجات الحليب الخاصة بها. أما مصادر 
اإليرادات األخرى للعام 2017 فشملت األدوية واألعالف الحيوانية وكذلك الحلويات العربية ومنتجات األغذية المجمدة. وبعد الحصار، 

نجحت بلدنا للصناعات الغذائية في إنتاج وبيع حليب األبقار ومشتقاته وتشكل هذه المنتجات حاليًا جزءاً رئيسًا من اإليرادات.

علمًا أن مبيعات األغنام شكلت البند األكبر من اإليرادات في عام 2017. كما شكلت مبيعات مشتقات األجبان واأللبان البند الثاني 
من حيث الحجم األكبر في اإليرادات حيث إن بلدنا للصناعات الغذائية بدأت عمليات إنتاج حليب األبقار الطازج بعد الحصار، وتبعها بند 

إيرادات المعامالت لمرة وحيدة من مناقصة زيوت )أي تجارة البضائع( وبيع األعالف.
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في عام 2018 كان المصدر الرئيس لإليرادات مبيعات منتجات األلبان )191 مليون ريال قطري(، متبوعًا بـمبيعات الماشية )24 مليون 
ريال قطري( ومصادر أخرى )2 مليون ريال قطري(. علمًا أن مبيعات منتجات األلبان ازدادت بواقع 162 مليون قطري من عام 2017 إلى 

عام 2018 وذلك بسبب تنويع وتوسيع محفظة منتجاتها من منتجات األلبان. 

حققت بلدنا للصناعات الغذائية نموا كبيرا في مبيعات منتجات األلبان متبوعًا ببداية بيع العصير والسماد العضوي في الفترة المنتهية 
في 30 يونيو 2019. تتوقع بلدنا للصناعات الغذائية أن تحقق خالل عام 2019 إيرادات بصورة أساسية من منتجات األلبان ومنتجات 

العصائر. أما مبيعات لحوم األبقار سوف تستمر في توفير مصدر آخر من اإليرادات.

كلفة المبيعات 

تتكون تكاليف المبيعات أساسًا من كلفة تربية الماشية )بما في ذلك األبقار واألغنام والماعز(، حيث يتم تعويضها من خالل تحقيق 
وكسب القيمة العادلة/زيادة القيمة بسبب التحويل البيولوجي للحيوانات ذات الصلة. تشمل تكاليف التربية أساسًا تكاليف األعالف 

واألدوية واليد العاملة وغيرها من المصاريف العامة ذات الصلة بها مباشرة.

تشمل المكونات األخرى الهامة من كلفة المبيعات المواد الخام والمكونات المستخدمة في صناعة المنتجات وتكاليف التعبئة 
والتغليف واليد العاملة والخدمات ومصاريف المعمل والمصنع.

تعزى زيادة كلفة المبيعات في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بالمقارنة مع السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أساسًا إلى 
سبب الكلفة التي ارتفعت في البنود التالية:

تكلفة العلف والتغليف التي تتماشى مع الزيادة في عمليات األلبان وارتفاع األسعار المدفوعة للشحن الجوي لبعض المواد  •
لضمان توافر المنتج في السوق؛

 تكلفة الماشية بسبب مبيعات األغنام والماعز كجزء من استراتيجية الخروج؛ •
االستهالك المتزايد بسبب البنية التحتية والمرافق الجديدة؛ و •
حاالت النفوق في الحيوانات بسبب المشاكل الصحية التي تواجه بلدنا للصناعات الغذائية والسيما في مطلع 2018. •

كلفة المبيعات عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 بقيت عالية بسبب أثر استهالك المرافق تحت التطوير في الفترات السابقة عن 
كامل السنة وتدريجيا.

وبالمضي ُقدمًا، من المتوقع أن تنخفض نسبة تكلفة المبيعات بالمقارنة مع اإليرادات وذلك بسبب وفورات الحجم التي تعزى إلى 
استراتيجيات تحسين السعر واالستخدام األمثل للقدرات واإلدارة الصحية األفضل.

الخسارة الكلية 

شكلت الخسارة الكلية نسبة 45.83% من اإليرادات لعام 2018 )بزيادة من 27.16% في عام 2017( وبشكل أساسي بسبب انخفاض 
أسعار بيع الحيوانات وأسعار منتجات الحليب الطازج المخفضة مع زيادة نسب النفوق بين الحيوانات وارتفاع أساس الكلفة الثابتة 

)أساسًا االستهالك(. 

الخسارة الكلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 بقيت بشكل مطلق 27.01% وهي أدنى من السنة السابقة كاملة وسبب ذلك 
بشكل أساسي هو نمو المبيعات بالرغم من ارتفاع قيمة االستهالك.

ويتوقع أن يتحسن الهامش اإلجمالي بفضل ارتفاع حصيلة الحليب الناتج من كل بقرة إضافًة إلى االستخدام األمثل للطاقة اإلنتاجية 
وتحسين عوامل االنتاج والهوامش المحسنة.
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دخل آخر

بحسب اتفاقية الدعم الموقعة بين حكومة دولة قطر وبلدنا للصناعات الغذائية فإنه يحق لألخيرة الحصول على مبلغ إجمالي 
قدره 1,269,620,438 ريال قطري مدفوع على مدة 10 سنوات. وتكون الدفعات السنوية مقسمة كما يلي: الدفعة األولى عن العام 
2018  هي مبلغ 233,660,874.30 ويتم دفعها عند الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة، ثم الدفعة عن العام 2019 
وهي مبلغ 248,743,706.20 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2020، ثم الدفعة عن العام 2020 وهي مبلغ 143,715,225.50 ريال 

قطري ويتم دفعها في العام 2021، ثم الدفعة عن العام 2021 وهي مبلغ 122,425,030.20 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2022، 
ثم الدفعة عن العام 2022 وهي مبلغ 110,883,057.50 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2023، ثم الدفعة عن العام 2023 وهي 

مبلغ 110,079,177.10 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2024، ثم الدفعة عن العام 2024 وهي مبلغ 104,933,491.20 ريال قطري 
ويتم دفعها في العام 2025، ثم الدفعة عن العام 2025 وهي مبلغ 83,752,374.50 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2026، ثم 

الدفعة عن العام 2026 وهي مبلغ 63,375,343.70 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2027، ثم الدفعة عن العام 2027 وهي مبلغ 
48,052,157.90 ريال قطري ويتم دفعها في العام 2028.

إن الدخل اآلخر، بخالف التعويض من الحكومة، يشمل أيضـًا الدخل من مبيعات األسمدة العضوية )المخلطة(، وينشأ هذا الدخل 
من مبيعات األسمدة وإيرادات اإليجار المحملة على الشركات التابعة نظير استخدام منتزه حديقة بلدنا، ومطعم بلدنا والمناطق 

المفتوحة التي تستخدمها الشركات المرتبطة. قامت بلدنا للصناعات الغذائية مؤخراً باالستثمار في ترقية األسمدة العضوية كخط 
أعمال إضافي باستخدام الروث الناتج عن األبقار.

أسست بلدنا للصناعات الغذائية منتزهًا ترفيهيًا عائلًيا يضم مطعمًا يحمل اسم »بلدنا« ويقوم بتشغيله طرف خارجي، وسوقًا صغيرة 
تحمل أيضـًا اسم »بلدنا« ومتنزًها. كما تعتزم بلدنا للصناعات الغذائية إدخال الزراعة والعالمة التجارية »بلدنا« للجمهور على نطاق 

أوسع. يهدف هذا إلى تشجيع التعرف على العالمة التجارية والوالء.

مصاريف إدارية وعامة 

تتكون التكاليف العامة واإلدارية في المقام األول من تكاليف الموظفين وأعمال اإلصالح والصيانة والمرافق والرسوم القانونية 
والمهنية ومصروفات النقل واإلهالك واالستهالك واإلطفاء وغيرها من التكاليف المتنوعة.

زادت المصروفات العامة واإلدارية بسبب زيادة القوى العاملة واإلعداد اإلداري لدعم الزيادة الكبيرة في مستوى العمليات تمشيًا مع 
النمو الذي تستهدفه بلدنا للصناعات الغذائية.

خالل العام 2019 تم احداث تغييرات تنظيمية عديدة على مستوى بلدنا للصناعات الغذائية لتعظيم االستفادة من الموارد وبالتالي 
فقد انخفضت المصاريف اإلدارية والعامة عند األخذ بعين االعتبار التأثير في السنة كاملة.

مصاريف البيع والتسويق والتوزيع

تتكون مصاريف التسويق والتوزيع بشكل أساسي من اإلعالن والترقيات وتكاليف الرواتب والمنافع األخرى لموظفي المبيعات. كما أن 
نفقات التوزيع عن الفترة السابقة التي عملت خاللها شركة علي بن علي وشركاه كموزع لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، قد أدرجت 

كجزء من عمولة التوزيع.

تمثل اإلعالنات والحمالت الترويجية جزًءا كبيراً من نفقات التسويق نظراً إلطالق منتجات تحت عالمة بلدنا في السوق.

بدأت بلدنا للصناعات الغذائية منذ العام 2019 بتوزيع منتجاتها بنفسها ولذلك نلحظ اتجاه زيادة في هذا البند مقارنة بالفترات 
السابقة.

إيرادات التشغيل/)الخسائر( 

دخل التشغيل في عام 2018 إيجابي بشكل رئيسي بسبب الدعم من الحكومة وزيادة حصيلة الحليب الناتج من كل بقرة. في عام 
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2017، مثلت الخسارة التشغيلية 46.2% من العائدات ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض هامش الربح اإلجمالي على األغنام والماعز 
وعلف الحيوانات ومبيعات مناقصات النفط.

الدخل التشغيلي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2019 بقي يمثل 10.20% من الدخل بشكل مطلق. وبالرغم من زيادة الدخل 
بشكل عام إال أن الدخل التشغيلي يتأثر باالستهالك األعلى كما هو موضح أعاله.

كلفة التمويل 

تشتمل تكاليف التمويل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 بشكل أساسي على 
الفائدة على القروض البنكية التي تم الحصول عليها لتمويل المصاريف الرأسمالية ورأس المال العامل وتعزيز االحتياجات التشغيلية 

لبلدنا للصناعات الغذائية.

صافي الربح/ )خسارة( 

صافي الخسارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 يمثل كقيمة محضة ما يعادل 18.14% من الدخل وذلك يعود بشكل أساسي 
إلى ارتفاع االستهالك بسبب رسملة المرافق  وتكلفة التمويل نظرا للزيادة في االنتفاع بالدين.

بلغ صافي الربح في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 – كقيمة محضة - نسبة 0.59% من اإليرادات. على الرغم من ارتفاع 
تكاليف التشغيل كما هو مذكور في البند أعاله، تمكنت بلدنا للصناعات الغذائية من جني أرباح صافية بفضل الدعم من الحكومة.

تمثل صافي الخسارة – كقيمة محضة - 48.11% من اإليرادات في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 نتيجة لما يلي: انخفاض هامش 
الربح اإلجمالي على األغنام والماعز؛ ارتفاع معدالت نفوق الحيوانات مع انخفاض أسعار الحليب وانخفاض السعة التشغيلية والتكاليف 

التشغيلية للشركات الجديدة وكذلك مصاريف اإلدارة والتسويق.

النتائج المالية لعامي 2017 و2016

يعرض الجدول التالي معلومات مختارة من نتائج العمليات للسنتين الماليتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر 2017 و ٣١ ديسمبر 2016 
لشركة بلدنا للصناعات الغذائية:

 

 المبلغ بالريال القطري
 لعام 2017

 المبلغ بالريال القطري
 لعام 2016

88,506,483114,600,671اإليرادات
)112,051,006()112,547,085(كلفة المبيعات 
2,549,665)24,040,602(الخسارة الكلية 

13,944,38617,238,089دخل آخر 
)15,645,777()26,178,755(مصاريف عامة وإدارية 

)1,429,353()4,648,666(مصاريف تسويق وتوزيع
2,712,624)40,923,637()الخسارة(/الدخل التشغيلي 

)511,867()1,656,591(كلفة التمويل 
2,200,757)42,580,228(الدخل/)الخسارة( الصافية عن السنة

--
2,200,757)42,580,228(الدخل/)الخسارة( الشاملة للعام 
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األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك 
وإطفاء الدين

)19,974,949(17,956,821

2,200,757)42,580,228(الدخل/)الخسارة( الشاملة للعام 
األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك 

وإطفاء الدين
)19,974,949(17,956,821

مالحظة: احتساب مبلغ األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك وإطفاء الدين

 

المبلغ بالريال القطري لعام 2016المبلغ بالريال القطري لعام 2017

2,200,757)42,580,228(الدخل/)الخسارة( الصافية 
وإعادة إضافة:

20,825,78715,095,986االستهالك
122,901148,211إطفاء الديون

1,656,591511,867تكلفة التمويل 
األرباح قبل الفوائد والضريبة واإلهالك 

وإطفاء الدين
)19,974,949(17,956,821

العناصر الرئيسية لنتائج العمليات

اإليرادات

تتألف اإليرادات في 2017-2016 من مبيعات الماشية )األغنام والماعز( ومبيعات األلبان والمبيعات ذات الصلة بالزيوت واألعالف 
الحيوانية. ُيعزى انخفاض اإليرادات في عام 2017 بشكل أساسي إلى انخفاض حجم مبيعات الزيوت )41.64 مليون ريال قطري(، في 

حين ارتفعت عائدات منتجات األلبان نظراً للبدء في أعمال منتجات ألبان األبقار.

تكلفة المبيعات

على الرغم من حدوث تغييرات في عمليات بلدنا للصناعات الغذائية خالل الفترة 2017-2016، إال أن التكلفة اإلجمالية للمبيعات استمرت 
متوافقة مع مثيالتها من العام السابق. لم ينتج عن انخفاض المبيعات في عام 2017 نسبة متساوية من انخفاض التكاليف بسبب 

ارتفاع االستهالك وانخفاض هوامش الثروة الحيوانية.

إجمالي )الخسائر(/ الدخل 

تمثل الخسارة اإلجمالية – كقيمة محضة-  27.16% من اإليرادات في عام 2017 )مقارنة مع الربح اإلجمالي البالغ 2.22% في عام 2016( 
ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع وزيادة عدد القوى العاملة وانخفاض تكاليف الصيانة والصيانة الناتجة عن اإلنشاء األولي لصناعة منتجات 

ألبان األبقار.

دخل آخر

تشتمل اإليرادات األخرى بشكل رئيسي على إيرادات اإليجار من المساحات المفتوحة والمستودعات. يرجع التراجع في تدفقات الدخل 
األخرى لعام 2017 بشكل أساسي إلى الدخل المحقق من االستشارات لمرة واحدة والذي حققته بلدنا للصناعات الغذائية وتم توفيره 

لصالح الغير في عام 2016.
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مصاريف إدارية وعامة

ارتفعت المصروفات العامة واإلدارية في عام 2017 بسبب الزيادة في مستوى العمليات استعداداً لألنشطة في السنوات المقبلة. 
تعزى الزيادة في المصاريف بشكل أساسي إلى تكاليف العمالة واإلهالك والصيانة.

مصاريف التسويق والتوزيع

نتجت الزيادة في مصروفات التسويق عن اإلعالنات والعروض الترويجية الالزمة إلطالق منتجات تحت عالمة بلدنا في السوق تمشيًا مع 
ترقية العمليات والتشغيل في عام 2017.

الدخل/)الخسارة( التشغيلية

استمرت بلدنا للصناعات الغذائية في خسائر التشغيل بسبب األسباب المذكورة أعاله والتي تضمنت ارتفاع التكلفة الثابتة بسبب زيادة 
مستوى العمليات المتوقعة.

تكلفة التمويل

تشتمل تكاليف التمويل بشكل أساسي على تكلفة الفائدة على تسهيالت القروض التي تم الحصول عليها لتمويل رأس المال العامل 
واالحتياجات التشغيلية المعززة لعمليات بلدنا للصناعات الغذائية.

صافي )الخسائر( /األرباح 

تمثل صافي الخسارة في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ما نسبته – كقيمة محضة -  48.11% من اإليرادات )مقارنة بصافي 
ربح في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر  يبلغ 2016 بلغ –1.92%( وذلك لألسباب المذكورة أعاله.

التدفقات النقدية

عن الفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لبلدنا للصناعات الغذائية من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل:

المبلغ بالريال القطري - 2017المبلغ بالريال القطري - 2018فئة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية المتحصلة من/ 
)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

19,496,377)206,243,910(

صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
في األنشطة االستثمارية

)908,882,260(

)1,256,807,469(
صافي التدفقات النقدية المتحصلة من 

أنشطة التمويل
807,735,4161,467,445,858

)10,821,357()6,426,878(النقد وما يعادله في 1 يناير
إجمالي النقد وما يعادله في 31 

ديسمبر
)88,077,345()6,426,878(

يتكون النقد وما يعادل النقد من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والسحب على المكشوف من البنوك. للحصول على التفاصيل 
الكاملة، يرجى الرجوع إلى المالحظة التوضيحية رقم 15 في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
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أنشطة التشغيل

كانت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، سلبية 
بشكل رئيسي وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الحاصلة على تكلفة المبيعات والتي تم تعويضها عن طريق المبيعات. كانت اإليرادات 

اإلجمالية التي تم تحصيلها من العمالء نسبًيا أقل من التكلفة الفعلية، ويرجع ذلك أساًسا إلى الخصومات على منتجات األلبان 
وانخفاض هوامش الثروة الحيوانية. إن األسعار الزهيدة نسبيًا لمنتجات بلدنا للصناعات الغذائية ترجع إلى القرار الذي اتخذته اإلدارة 

للتركيز على االستحواذ على حصة سوقية لمنتجات بلدنا للصناعات الغذائية.

 النشاطات اإلستثمارية

تمثل التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار بشكل أساسي المبلغ الذي يتم إنفاقه على شراء األبقار وآليات البناء المتعلقة بعمليات 
المزرعة ومنتجات األلبان.

أنشطة التمويل

كانت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل إيجابية بشكل رئيسي وذلك بسبب التسهيالت البنكية التي تم الحصول عليها لتمويل 
عمليات بلدنا للصناعات الغذائية، ويرجع ذلك جزئًيا إلى مساهمة شركاء باور انترناشيونال في تمويل النفقات الرأسمالية لبلدنا 

للصناعات الغذائية واحتياجات رأس المال العامل.

عن الفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2016

يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لبلدنا للصناعات الغذائية من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل:

المبلغ بالريال القطري - 2016المبلغ بالريال القطري – 2017فئة التدفقات النقدية

التدفقات النقدية المتحصلة من/ 
)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

)206,243,910(43,829,867

صافي التدفقات النقدية المستخدمة 
في األنشطة االستثمارية

)1,256,807,469()81,901,684(

صافي التدفقات النقدية المتحصلة من 
أنشطة التمويل

1,467,445,85832,707,823

)5,457,363()10,821,357(النقد وما يعادله كما في 1 يناير
 إجمالي النقد وما يعادله كما في

31 ديسمبر
)6,426,878()10,821,357(

يتكون النقد وما يعادل النقد من النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والسحب على المكشوف من البنوك.

أنشطة تشغيلية 

كانت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، سلبية 
بشكل رئيسي وذلك بسبب زيادة المبالغ المدفوعة مقدمًا للموردين لشراء المواد المطلوبة للتوسع في أعمال بلدنا للصناعات 

الغذائية.
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األنشطة االستثمارية 

تمثل التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار بشكل أساسي المبلغ الذي يتم إنفاقه على شراء األبقار وآليات اإلنشاءات المتعلقة 
بعمليات المزرعة ومنتجات األلبان.

أنشطة التمويل

كانت التدفقات النقدية من أنشطة التمويل إيجابية بشكل رئيسي بسبب التسهيالت البنكية التي تم الحصول عليها لتمويل عمليات 
بلدنا للصناعات الغذائية، ويرجع ذلك جزئًيا إلى مساهمة الشركاء في باور انترناشيونال في تمويل النفقات الرأسمالية لبلدنا للصناعات 

الغذائية واحتياجات رأس المال العامل.

هيكل التمويل

حصلت بلدنا للصناعات الغذائية على تسهيالت بنكية لتمويل رأس المال العامل وخطط البناء الجارية. تخطط بلدنا للصناعات الغذائية 
الستخدام عائدات حصيلة الطرح لسداد جزء معين من االلتزامات طويلة األجل المتعلقة بهذه التسهيالت المصرفية. يوضح الجدول 

أدناه هيكل القروض كما في 30 يونيو 2019 و 31 ديسمبر 2018 و31 ديسمبر 2017.

المبلغ بالريال القطري 30- القرض
يونيو 2019

2018 – المبلغ بالريال 
القطري

2017 – المبلغ بالريال 
القطري

2,528,995,5632,075,496,7071,204,178,504بنك قطر الوطني
8,598,39910,208,21513,538,549بنك قطر للتنمية

2,537,593,9622,085,704,9221,217,717,053إجمالي الدين
582,445,402626,015,131619,149,861حقوق الشركاء

3,120,039,3642,711,720,0531,836,866,914إجمالي الدين وحقوق الشركاء
معدل الدين لحقوق 

الشركاء )أضعاف(
4.363.331.97

تم الحصول على قرض من بنك قطر الوطني لتمويل عمليات التوسع في مرافق بلدنا للصناعات الغذائية وتوفير رأس المال العامل. 
تم تأمين القرض بضمانات شخصية للشركاء األفراد في باور انترناشيونال. 

تم الحصول على قرض من بنك قطر للتنمية لتمويل شراء المواد الخام والماشية واألصول الثابتة التي تم تأمينها مقابل ضمانات من 
باور انترناشيونال.

المصادر األساسية للتقدير وعدم التثبت

يتطلب إعداد البيانات المالية وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ األصول 
والخصوم المبلغ عنها واإلفصاح عن األصول والخصوم المحتملة في تاريخ البيانات المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المبلغ عنها 

أثناء فترة إعداد التقارير. على الرغم من أن هذه التقديرات تستند إلى أفضل معرفة لإلدارة حول األحداث واإلجراءات الحالية، إال أن 
النتائج الفعلية قد تختلف في النهاية عن تلك التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بانتظام. يتم االعتراف بمراجعات التقديرات المحاسبية عن الفترة التي يتم فيها 
مراجعة التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت المراجعة تؤثر على 

التقديرات الحالية والمستقبلية.

فيما يلي وصف لالفتراضات الرئيسة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لحاالت عدم اليقين في التقدير والتي تنطوي 
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على مخاطر كبيرة نظراً لتسببها في تعديل جوهري للقيم المدرجة لألصول والخصوم خالل السنة المالية القادمة. اعتمدت 
بلدنا للصناعات الغذائية في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المتاحة عند إعداد البيانات المالية. ومع ذلك، قد تتغير الظروف 

واالفتراضات الحالية المتعلقة بالتطورات المستقبلية بسبب تغيرات السوق أو الظروف الخارجة عن سيطرة بلدنا للصناعات الغذائية. 
تنعكس هذه التغييرات في االفتراضات عند حدوثها.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات

تحدد إدارة بلدنا للصناعات الغذائية العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمنشآت والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا 
التقدير بعد النظر في االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك الجوهري. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية 

سنوًيا ويتم أيضًا تعديل رسوم اإلهالك المستقبلية، حيث تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص للخسائر المتوقعة في قيمة الذمم التجارية المدينة

تستخدم بلدنا للصناعات الغذائية مصفوفة لحساب الخسائر المتوقعة في قيمة الذمم التجارية المدينة بناءا على عدد أيام 
التأخر في الدفع لمجموعات من أطياف العمالء الذين يشتركون في طرق خسارة متشابهة )مثال نوع المنتج أو نوع العميل وتقديره 
االئتماني أو وجود كتب ائتمان وغيرها من وسائل ضمان المدفوعات(. تستند مصفوفة المخصص في البداية على معدالت التخلف 

عن السداد التاريخية الملحوظة للشركة. ستقوم الشركة بتعديل المصفوفة لضبط الخبرات التاريخية حول خسارة االئتمان مع 
المعلومات االستشرافية. على سبيل المثال إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي 

(على مدى السنوات المقبلة مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التخلف عن السداد في قطاع المنتجات االستهالكية يتم تعديل 
معدالت التخلف عن السداد التاريخية. في تاريخ كل تقرير يتم تحديث معدالت التخلف التاريخية المالحظة ويتم تحليل التغييرات في 

التقديرات االستشرافية.

إن تقييم العالقة بين معدالت التخلف التاريخية المالحظة والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة يعد من 
التقديرات الهامة .

إن مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حساس للتغيرات في الظروف االقتصادية المتوقعة.

إن الخسائر االئتمانية التاريخية للشركة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تمثل حالة تعثر فعلي للعميل في المستقبل.

تم اإلفصاح عن المعلومات حول الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم التجارية المدينة للشركة في اإليضاح رقم 14 و 25 للقوائم 
المالية للسنة المنتهية بتاريخ - 31 ديسمبر - 2018. 

مخصص للمخزونات قليلة البيع

يتم االحتفاظ بالمخزون بأقل التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديًما أو غير مستعمل بسبب 
قدمه، يتم إجراء تقدير لصافي القيمة القابلة للتحقيق. بالنسبة للمبالغ الهامة بشكل فردي، يتم إجراء هذا التقدير على أساس 

فردي. يتم تقييم المبالغ غير الهامة بشكل فردي، القديمة أو غير مستعملة بسبب قدمه، بشكل جماعي ويتم تطبيق مخصص 
وفًقا لنوع المخزون ودرجة القدم أو حالة عدم االستخدام بسبب الِقدم . 

بتاريخ 31 ديسمبر 2018، بلغ إجمالي المخزونات 124،161،930 ريال قطري )2017: 25،076،965 ريال قطري(، مع توفير مخزون بطيء 
الحركة بقيمة 1،188،045 ريال قطري )2017: ال شيء(. وسيتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحققة في الفترات المستقبلية والمبالغ 

المتوقعة في بيان الدخل الشامل.

قياس األصول البيولوجية 

تقاس األصول البيولوجية بالقيمة العادلة ناقصًا منها تكلفة البيع، مع االعتراف بأي تغيير فيها في بيان الدخل الشامل. وتقدر القيمة 
العادلة لألصل البيولوجي غير الناضج من خالل أسعار اللحوم معدلة لتعكس سن العجول وتكلفة شراء األبقار الصغيرة من خالل 

المشتريات الجديدة لبلدنا للصناعات الغذائية. أما القيمة العادلة لألبقار الناضجة فتقدر بالرجوع إلى المشتريات الحديثة معدلة 
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لتعكس نزول مستوى االنتاجية خالل فترات تكون الحليب وأسعار األبقار عند ذبحها.

عندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق، يتعين في تلك الحالة قياس ذلك األصل البيولوجي بكلفته ناقصًا منه أي انخفاض 
متراكم في القيمة وأي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. بمجرد أن تصبح القيمة العادلة لمثل هذا األصل البيولوجي قابلة 

للقياس بشكل موثوق، يتعين على المنشأة قياسه بالقيمة العادلة ناقًصا من ذلك تكاليف البيع.

إعالن المعايير المحاسبية الحديثة 

يتم تضمين اإلرشادات المحاسبية الجديدة التي اعتمدتها بلدنا للصناعات الغذائية مؤخًرا، باإلضافة إلى اإلرشادات المحاسبية التي تم 
إصدارها مؤخًرا ولكن لم يتم اعتمادها حتى اآلن، في المالحظات التوضيحية أرقام 3.2 و 3.3 بخصوص البيانات المالية المدققة عن 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

إدارة المخاطر المالية

تتكون االلتزامات المالية الرئيسية لبلدنا للصناعات الغذائية من ذمم تجارية دائنة ومصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى مستحقة 
ألطراف ذات عالقة والسحب على المكشوف من البنوك وقروض قصيرة األجل. علمًا أن الغرض الرئيس من هذه االلتزامات المالية 

هو تمويل بلدنا للصناعات الغذائية. تتكون األصول المالية لبلدنا للصناعات الغذائية من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة 
المستحقة من األطراف ذات العالقة ومستحقات الدعم الحكومي والنقد واألرصدة المصرفية الناتجة بشكل مباشر من عملياتها. ال 

تتداول بلدنا للصناعات الغذائية وال تدخل في أدوات مالية مشتقة.

تتمثل المخاطر الرئيسية الناشئة عن األدوات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية في مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر 
السيولة ومخاطر العمالت األجنبية. تقوم اإلدارة بمراجعة وتوافق على سياسات إدارة كل من المخاطر الموضحة أدناه:

مخاطر سعر الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية وذلك بسبب التغيرات الحاصلة 
في أسعار الفائدة في السوق.

تقتصر مخاطر أسعار الفائدة لدى بلدنا للصناعات الغذائية على القروض واالقتراض ألجل والسحب على المكشوف من البنوك. يتم 
تأمين القروض المصرفية مقابل الرهونات العقارية وكذلك الضمانات الشخصية غير القابلة لإللغاء التي تقدمها باور انترناشيونال 

والشركاء فيها.

مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف أداة مالية في الوفاء بالتزام ما ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
تتعرض بلدنا للصناعات الغذائية لمخاطر االئتمان على أرصدة البنوك، والذمم المدينة التجارية والذمم المدينة المستحقة من األطراف 

ذات العالقة.

 تسعى بلدنا للصناعات الغذائية للحد من مخاطر االئتمان من خالل التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الحسنة ووضع وتحديد 
حدود االئتمان للعمالء األفراد ومراقبة ذلك في الوقت المناسب.

فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة عن األصول المالية األخرى لبلدنا للصناعات الغذائية، بما في ذلك األرصدة البنكية والنقد، يقتصر 
تعرض بلدنا للصناعات الغذائية لمخاطر االئتمان )التي قد تنشأ بسبب تقصير الطرف المقابل( على القيمة الدفترية لألدوات المالية. 

مخاطر السيولة 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة بلدنا للصناعات الغذائية على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. يتمثل نهج بلدنا للصناعات 
الغذائية في إدارة مخاطر السيولة في ضمان أنه، بقدر اإلمكان، سيكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها 
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)في ظل الظروف العادية والظروف المجهدة على حد سواء( دون تكبد خسائر غير مقبولة أو دون تعريض بلدنا للصناعات الغذائية 
للمخاطر واألضرار.

تتم إدارة مخاطر السيولة لدى بلدنا للصناعات الغذائية من خالل توقعات التدفق النقدي الشهري. حصلت بلدنا للصناعات الغذائية 
على سيولة قصيرة األجل من خالل الدخول في ترتيبات تسهيالت رأس المال العامل مع البنوك المحلية. 

مخاطر الُعملة

مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف 
العمالت األجنبية. ال تتعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية الجوهرية حيث أن أصول الشركة والتزاماتها ليست مدرجة بالعمالت 

 األجنبية كما في 31 ديسمبر 2018.



222

نشرة الطرح - بلدنا

12. اعتماد المستشار القانوني 
نؤكد نحن، الموقعين أدناه، بموجبه ونشهد بأن طرح أسهم شركة »بلــدنا ش.م.ع.ق« لالكتتاب العام من قبل الشــركة يتفق مع 
أحكام قانون الشركات ويتماشى مع القواعد واللوائح المعمول بها في هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر وكذلك الوثائق 

التأسيسية للشركة.

كما نؤكد أيضـًا أن جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد تتفق مع أحكام القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها.

 مكتب شرق للمحاماة
 المحامي/ راشد سعد آل سعد

 الدوحة ، قطــر
بتاريخ 9 أكتوبر 2019 
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13. أرباح األسهم وسياسة التوزيع
1. سياسة األرباح 

1.1 األحكام العامة لتخصيص األرباح وتوزيعاتها

يتم تحديد حصة كل مساهم في أرباح الشركة استناداً إلى نسبة مساهمته في رأسمال الشــركة. وبموجب القانون القطري، فإن 
توزيع األرباح عن سنة معينة ألي شركة مساهمة عامة قطرية، وقيمتها وتاريخ توزيعها سوف تحدد بموجب قرار يصدره المساهمون 

في اجتماع الجمعية العامة السنوية. يجوز للمساهمين التصويت العتماد االقتراح الذي قدمه مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح.

يجوز توزيع أرباح األسهم فقط من األرباح القابلة للتوزيع في الشــركة، والتي يتم احتسابها استناداً إلى البيانات المالية السنوية 
للشركة والمعدة من وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية والمنشورة في التقرير السنوي لها.

عند تحديد القيمة المتاحة للتوزيع، يجب تسوية صافي الربح عن السنة المالية بالنسبة للربح/الخسارة الُمرَحلة من السنوات المالية 
السابقة شروط تحرير أو مخصصات االحتياطات القانونية وفق أحكام قانون الشركات التجارية القطري.

يتم دفع جميع أرباح األسهم وتوزيعات األرباح في الشــركة بالريال القطري، وال يجوز أن تتجاوز أي أرباح حصص أو توزيعات أرباح القيمة 
التي أوصى بها مجلس اإلدارة. كما أن مجلس اإلدارة ليس ملزمًا بتقديم توصية بشأن قيمة أرباح األسهم أو  توزيعات الحصص. 

األسهم التي يحوزها المستثمرون من خالل الطرح سوف تكون مؤهلة ألرباح األسهم وتوزيعات األرباح وفق المستندات التأسيسية 
للشركة، والسياسات والتوصيات الصادرة عن مجلس اإلدارة وموافقات الجمعية العامة.

1.2 سياسة توزيع األرباح

كما في تاريخ نشرة الطرح هذه، ال تزال الشركة قيد التأسيس ولم تقم بمزاولة أي أعمال، تم تحرير سند التنازل وسيتم تنفيذ ما ورد به 
عقب اصدار السجل التجاري للشركة إلتمام المساهمة العينية التي تؤدي إلى ملكية 100% ألسهم بلدنا للصناعات الغذائية. وبالتالي، 

لم يتم توزيع أي أرباح سواء على هيئة أرباح أسهم أو خالفه حتى تاريخه. لم تقم بلدنا للصناعات الغذائية منذ تأسيسها في العام 
2014 بتوزيع أي أرباح الشركاء فيها، كما أن أي أرباح و/أو احتياطيات متوفرة قد خضعت إلعادة االستثمار في عمليات بلدنا للصناعات 

الغذائية.

تتوقع الشــركة مستقباًل أن يكون المصدر األساسي لمبالغ دفع أرباح األسهم هو أرباح األسهم والدفعات األخرى التي يتم تلقيها 
من الشركات الفرعية الحالية والمستقبلية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بما فيها ودون حصر، بلدنا للصناعات الغذائية والشركات 

الفرعية التابعة لها. وتحديد قدرة كل شركة فرعية على دفع أرباح الحصص سيتم وفق أحكام القانون المعمول به.

تعتزم الشــركة سداد أرباح أسهم سنوية إلى مساهميها بواقع 70%-50% من صافي أرباح الشــركة للسنة المالية السابقة محتسبًا 
وفق المعايير المحاسبية الدولية، وال تقدم الشــركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباح أسهم في السنوات المقبلة. وبغض النظر عن 
أرباح األسهم والدفعات األخرى التي يتم تلقيها من الشركات الفرعية الحالية والمستقبلية المباشرة وغير المباشرة )كما ورد أعاله( 

فإن قدرة الشــركة على دفع أرباح األسهم ستعتمد على وضعها المالي )تحديداً قيمة الربح القابل للتوزيع المتوفر( ونتائج عملياتها 
ومتطلباتها الرأسمالية وبدائل االستثمار والعوامل األخرى التي يراها مجلس اإلدارة مناسبة.

1.3 توزيعات األرباح  لسنة  2019

كما في تاريخ نشرة الطرح هذه، ال يعتزم أعضاء مجلس اإلدارة المعينون اقتراح توزيع أرباح أسهم عن السنة المالية 2019 على مساهمي 
الشــركة خالل اجتماع الجمعية العامة المقبل في 2020، ويعتزم أعضاء مجلس اإلدارة المعينون التوصية باالحتفاظ بجميع األموال 

واألرباح لتلك السنة، إن وجدت، لدعم عملياتها وتمويل مخططات النمو والتوسع. إضافًة إلى ذلـك، فإن الشــركة تعتزم استغالل 
حصيلة إيرادات الطرح بشكل أساسي في تقليص نسبة ديون بلدنا للصناعات الغذائية المستحقة ولألغراض العامة.
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يعتزم أعضاء مجلس اإلدارة المعينون اتباع سياسة أرباح األسهم من العام التالي وما بعده مع مراعاة الشروط الواردة في البند 1-2 
بعنوان سياسة توزيع  األرباح.

ال تتضمن اتفاقيات تمويل الشركة أي قيود مهمة على توزيع األرباح من قبل الشركة على مساهميها.

تحدد الشركة طبيعة ونسبة أرباح األسهم الموزعة بناًء على العوامل المذكورة أعاله والتي تتغير من سنة إلى أخرى وفقًا للبيانات أو 
الظروف السائدة في ذلك الوقت. في السنوات التي يكون فيها لدى الشركة فائض نقدي قد تعتمد توزيعات نقدية. في السنوات 

التي تتمتع فيها الشركة بفرص للنمو والتوسع قد تلجأ الشركة إلى االحتفاظ باألرباح أو االستفادة منها بشكل جزئي أو كلي. قد يوزع 
أيًضا مزيج من األرباح النقدية وأسهم المنحة أو أسهم المنحة وحدها، مع زيادة رأس المال بمقدار األسهم المصدرة.

تعتمد قدرة الشركة على دفع توزيعات أرباح األسهم على عدد من العوامل؛ وال يوجد أي ضمان بأن الشركة ستدفع 
توزيعات األرباح أو، إذا تم دفع توزيعات أرباح األسهم، ما هو مقدار هذه األرباح الموزعة. انظر البند تحت العنوان »عوامل 

المخاطر« لمزيد من التفاصيل. وبالتالي قد ال يحصل المستثمرون على أي عائد على استثماراتهم ما لم يقوموا ببيع 
أسهمهم بسعر أعلى من السعر الذي دفعوه مقابلها. 
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14. اإلدارة وحوكمة الشركة
)أ( أعضاء مجلس اإلدارة 

يضم الجدول التالي أسماء ومناصب أعضاء مجلس إدارة الشركة:

المنصباالسم

رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي(السيد/ محمد معتز الخياط

نائب رئيس مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيذي(السيد/ محمد بدر السادة 

عضو مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذي الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني 

عضو مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذيالسيد/ حمد بن عبداهلل بن خالد العطية 

عضو مجلس اإلدارة - عضو تنفيذيالسيد/ رامز الخياط

عضو مجلس اإلدارة - عضو غير تنفيذيالسيد/ مازن السبيتي

عضو مجلس إدارة مستقل – عضو غير تنفيذي السيد/ ايدن تينان 

وتم اإلتفاق على أن يكون د. عدنان ستيتيه مستشاراً لمجلس اإلدارة. تكون عناوين العمل لجميع أعضاء مجلس اإلدارة المعينون هي 
المقر المعتمد للشركة.

فيما يلي الخبرات والتخصصات في اإلدارة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة المعينون:

السيد/ محمد معتز الخياط، رئيس مجلس اإلدارة

السيد محمد معتز الخياط رجل أعمال قطري بارز يتخذ من الدوحة مقرا له. السيد محمد معتز، والذي صنع نفسه بنفسه، دائما ما 
يبحث عن مجاالت أعمال جديدة ويوفر لعمالئه حلول أعمال مبتكرة وحديثة.

يشغل اآلن منصب رئيس مجلس إدارة باور انترناشونال القابضة )المالك الحالي لبلدنا للصناعات الغذائية( وشركة اورباكون للتجارة 
والمقاوالت وهي إحدى شركات البناء والمقاوالت ذات النخب األول في منطقة الخليج العربي. السيد محمد معتز قائد ذو  خبرة كبيرة 

وهو مستمر في تأسيس شركات في أنحاء العالم تعمل في مجاالت المقاوالت والتطوير العقاري والضيافة والطعام والشراب 
وتجارة التجزئة وإدارة المنشآت.

السيد/ محمد بدر السادة، نائب رئيس مجلس اإلدارة )حصاد الغذائية(

يحمل شهادة في الهندسة من جامعة أريزونا وعمل في قطاعات مختلفة منها النفط والغاز واإلستثمار واإلتصاالت لينتقل منها 
مؤخراً الى قطاع صناعة األغذية حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية المملوكة من جهاز قطر لإلستثمار 

والتي تستثمر في قطاع التغذية حصراً.

يشغل السيد محمد السادة منصب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية منذ العام 2017 وكان قد شغل قبل ذلك منصبّي 
كبير مسؤولي التشغيل وكبير مسؤولي تطوير األعمال لدى فودافون، ومنصبًا رئيسًا لدى جهاز قطر لإلستثمار. في حين بدأ مسيرته 

المهنية كمهندس لدى إحدى شركات النفط الكبرى في دولة قطر أمضى خاللها عامين في اليابان في معرض تطوير مشروع 
دولفين للطاقة.

السيد محمد السادة عضو في عدد من مجالس إدارات الشركات، فهو حاليًا رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ش.م.ع.ق 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة انترناشونال سيفود )أس أيه أو سي(، وعضو مجلس إدارة في كل من  الشركة العربية القطرية إلنتاج 

الدواجن ش.م.ق )الواحة(،  وبنك قطر للتنمية، والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية )اكوليد(.
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الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني، عضو مجلس اإلدارة )لجنة قطر لألمن الغذائي(  

يرأس الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني لجنة قطر لألمن الغذائي. ويقدم الشيخ/ الدكتور فالح  19 سنة ونّيف من الخبرة 
المهنية في المجال الزراعي والبيئي وفي إدارة الثروة المائية وإدارة المشاريع اإلستثمارية لدى وزارة البلدية والبيئة حيث يشغل منذ العام 

2005 منصب وكيل وزارة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويترأس منذ العام 2011 اللجنة الدائمة للثروات المائية الحية واللجنة الدائمة 
لشؤون المزارع واآلبار منذ العام 2006، كما ويرأس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الزراعي والغذائي، شركة حصاد 

الغذائية، منذ العام 2005.

خالل مسيرته المهنية الحافلة ترأس الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني عديد من البعثات والوفود الرسمية لتمثيل دولة 
قطر في محافل اقليمية ودولية ُتعنى بالقطاع الزراعي ومنها منظمة FAO ASIAN ،AOAD ،ICARDA ،IFAD  و ACSAD، وطرح العديد 

من األوراق العلمية والدراسات في معرض مؤتمرات وورش عمل محلية ودولية حول تحلية المياه بالطاقة الشمسية ورفع كفاءة اإلنتاج 
الزراعي.

نال الشيخ/ الدكتور فالح بن ناصر بن احمد آل ثاني  شهادات الدكتوراه في إدارة الثروة المائية والدكتوراه في تحلية المياه بالطاقة 
الشمسية من جامعة هيرتفوردشاير في المملكة المتحدة.

 السيد/ حمد بن عبداهلل بن خالد العطية، عضو مجلس اإلدارة
)الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات اإلجتماعية(

يشغل السيد حمد منصب محلل استثمار أول ويحمل  ثالثة عشرة سنة من الخبرة في مجال اإلستثمار واستثمارات صناديق التقاعد 
والشؤون التجارية والبنكية واألدوات المالية المتداولة والمحافظ اإلستثمارية المحلية والعالمية. بدأ مسيرته المهنية في العام 2007 

كمراقب بنكي في إدارة اإلشراف والرقابة لدى مصرف قطر المركزي لينضم بعد ذلك الى الهيئة العامة التقاعد والتأمينات اإلجتماعية 
حيث يختص بتحليل األستثمارات ومحافظ األدوات المالية المتداولة محليًا وعالميًا.

 السيد حمد خريج في إدارة األعمال من جامعة وايلز وحائز على شهادة الماستر التنفيذية في األعمال اإلجتماعية واإلبتكارية
.HEC Paris من

السيد/ رامز الخياط، عضو مجلس اإلدارة

السيد رامز هو مستثمر ريادي معروف وقائد جدير ذو خبرة واسعة في مجال تطوير العمليات وإدارة مخاطرها. 

ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أورباكون ورئيسها التنفيذي والتي قامت بتنفيذ وتطوير بعض من أكبر المشاريع 
في دولة قطر والشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. كما يشغل ايضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة باور انترناشونال القابضة 

)المالك الحالي لبلدنا للصناعات الغذائية( و رئيسها التنفيذي وهي شركة قابضة تمتلك شركات تعمل في مجال التطوير العقاري 
واالستثمار والصناعة وخدمات الطعام والشراب وتجارة التجزئة وانتاج األلبان وشركات تقديم الخدمات المهنية.

السيد/ مازن السبيتي، عضو مجلس اإلدارة

يحوز السيد السبيتي خمسة وعشرين سنة من الخبرة الناجعة في إدارة الشركات، وشبكة من العالقات الوطيدة في منطقة الشرق 
ودول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد الدولي؛ وهو ذو خبرة مثبتة في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية ووضع مخططات النمو، 

ويتمتع بالحنكة المهنية والمهارة في التخطيط والتنفيذ واإلشراف ومعادلة الموارد والقدرة على العمل على مشاريع عديدة ضمن 
مصفوفة الهيكل التنظيمي؛ ويمتاز بمهارة التواصل مع األطراف ذوي المصالح وتقديم تقارير دقيقة عن المشاريع والمبادرات.

السيد ايدن تينان، عضو مستقل

السيد تينان من الخبراء المخضرمين في صناعة األلبان في الشرق األوسط حيث شغل مناصب إدارية لدى المراعي وسدافكو  والصافي 
دانون ومجموعة العثمان وقد انضم مؤخراً الى بلدنا للصناعات الغذائية. 
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انضم السيد ايدن تينان بداية إلى بلدنا للصناعات الغذائية في خضم تطورها ولعب دوراً رئيسًا في استمرارية التطور. وهو يتمتع بسجل 
استثنائي في تحول األعمال التجارية وبناء العالمات التجارية وإعادة تصميم التعبئة، وفعالية المبيعات وتحسين ربحية الشركة.

وهو أيضًا عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركتين في مجال البناء والمقاوالت في أيرلندا، وقد سبق وأن شغل منصب عضو مجلس 
إدارة لدى الصافي دانون في العراق. وتنطوي مسيرته المهنية على خبرة عملية في القطاع التجاري والمؤسسات الحكومية. يحمل 

السيد تينان درجة الماجستير في اإلدارة من جامعة يورك في المملكة المتحدة وشهادة الدراسات العليا في التسويق من معهد 
التسويق في أيرلندا ومعهد تشارترد للتسويق، المملكة المتحدة.

الدكتور عدنان ستيتية، مستشار مجلس اإلدارة

الدكتور عدنان ستيتية هو عضو مجلس إدارة مستقل في باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م وشركة أصول للتطوير العقاري ومجموعة 
نعمة. باإلضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس إدارة مستقل في بنك االستثمار العربي األردني وبنك االستثمار الفلسطيني. 

وهو أيضا مستشار وأمين سر مجلس إدارة كل من شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة وشركة السالم بنيان للتطوير. كما وتبوأ 
الدكتور عدنان العديد من المناصب اإلدارية والقيادية في عدد من الشركات المختلفة في دول مختلفة.

الدكتور عدنان هو محكم دولي معتمد من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وأستاذ مساعد في كلية اإلدارة واالقتصاد - 
جامعة قطر  وعضو في لجنة الجوائز للمسؤولية المجتمعية.

ويحمل الدكتور عدنان درجة الدكتوراة في اإلدارة واالقتصاد من كلية اإلدارة في جامعة اتش اتش إل اليبزيغ-ألمانيا ودرجة 
البكالوريوس في القانون والعلوم السياسية من الجامعة العربية في بيروت - لبنان باإلضافة لعدد من شهادات الدبلوم المتنوعة 

وغيرها من المؤهالت المتقدمة في العالقات الدولية والنمو المستدام واإلدارة االحتياطية والسياسة العامة. الدكتور عدنان لديه 
خبرات عملية متراكمة على مدة تصل إلى 40 عامًا.

تاريخ التعيين بصفة مسئول في المنصباالسم
الشــركة

14 أكتوبر 2018 )بلدنا للصناعات الغذائية(الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا ش.م.ع.قد. كامل عبد اهلل

الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا للصناعات السيد مالكولم جوردن 
الغذائية

9 سبتمبر 2019 

21 يوليو 2019المدير المالي السيد/ سيف اهلل خان

1 يوليو 2019كبير مسؤولي التشغيل السيد/ توماس وايت

30 أكتوبر 2017مدير الموارد البشريةالسيد/ محمد خير

11 أغسطس 2018مدير االستراتيجية وتخطيط الموازنة السيد/ الفريد معوض

18 إبريل 2018المدير العام  للمزارعالسيد/ كريستوفر بالكيني

مديرة الشؤون القانونية وأمين سر السيدة/ تغريد حمية
مجلس اإلدارة

22 يونيو 2019

2 مارس 2019مدير التصنيع-المشروباتالسيد/ فليمينج كريستنسن

20 فبراير 2018مدير التصنيع-البالستيكالسيد/ مارتن بيسين

5 نوفمبر 2018المدير العام- األسمدة العضويةالسيد/ وسام كوسا

15 سبتمبر 2014مدير تقنية المعلوماتالسيد/ فراس خليل

2 فبراير 2019مدير الصحة والسالمةالسيد/ تشارلز ستيفينز
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في ما يلي نبذة عن مهارات  وخبرات بعض أعضاء فريق اإلدارة العليا:

 الدكتور/ كامل عبد اهلل، الرئيس التنفيذي )بلدنا ش.م.ع.ق(
شغل الدكتور كامل عبد اهلل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا للصناعات الغذائية في أكتوبر 2018. وباإلضافة إلى ذلك فإنه 

سيكون -كعضو مجلس إدارة- رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة.

قبل انضمامه إلى الشركة، شغل الدكتور كامل عبد اهلل منصب نائب الرئيس التنفيذي/الرئيس التنفيذي لشركة العوجان للصناعات/
راني لالستثمار )المعروفة اآلن باسم العوجان كوكا كوال(، أكبر شركة مشروبات خاصة في الشرق األوسط. تضم العوجان كوكا 

كوال عالمات تجارية مثل )باربيكان، فيمتو، راني(، كما ولديها 3 مصانع مشروبات و2 مصانع لصنع العلب. كما شغل منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة أكسيد اندستريز، وهي مجموعة صناعية/زراعية تابعة للذراع العائلي في أبو ظبي تضم 17 شركة. جزء من عمليات 

 )AATCO – المجموعة تشمل المزارع ومصانع األعالف. يشغل الدكتور كامل منصب العضو المنتدب لشركة )آتكو للصناعات الغذائية
في سلطنة عمان، وهي أكبر شركة مصّنعة لطعام البهارات الرطبة في المنطقة.

يواصل الدكتور كامل مشاركته في األوساط األكاديمية، حيث يشغل منصب نائب الرئيس المساعد في الجامعة األمريكية في 
بيروت وأستاذ العلوم المالية واإلستراتيجية، باإلضافة إلى شغله لمناصب مرموقة في اإلدارات األكاديمية الرائدة في الواليات المتحدة 

األمريكية.

الدكتور كامل حاصل على درجة الدكتوراه في اإلدارة االستراتيجية من جامعة والية أوهايو، وعلى درجة الماجستير في التجارة الدولية 
والمالية من الجامعة األمريكية في واشنطن العاصمة وجامعة والية أوهايو وعلى درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة 

األمريكية في بيروت. حصل على لقب الشرف من قبل حاكم والية إنديانا، باإلضافة إلى العديد من الجوائز في الواليات المتحدة 
والمنطقة. وهو خبير في برامج األمن الغذائي اإلقليمي ومتحدث دائم في مؤتمرات االستثمار والزراعة في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

بفضل قيادته وخبرته الواسعة والعملية، سيقود الدكتور كامل النمو االستراتيجي في بلدنا من خالل مساعدة بلدنا على أن تكون 
عالمة تجارية مبتكرة، وتحقيق أفضل النتائج في األقسام ذات الصلة في السوق ودعم تحويل البرنامج الوطني لألمن الغذائي في 

المنطقة.

 السيد/ مالكولم جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا للصناعات الغذائية
بصفته الرئيس التنفيذي، سيقود السيد جوردن تطوير وتنفيذ اإلستراتيجيات القصيرة والطويلة األمد التي تسهم في تنفيذ البرنامج 

الوطني لألمن الغذائي. 

قبل انضمامه الى بلدنا، شغل السيد جوردن العديد من المناصب التنفيذية مع الفريق القيادي لدى المراعي، أكبر مصنع وموزع 
لألغذية في الشرق األوسط  وأكبر شركة انتاج منتجات األلبان المتكاملة في العالم. من المناصب التي سبق وأن شغلها السيد جوردن 

نائب الرئيس التنفيذي - األعمال الجديدة، الرئيس التنفيذي )IPNC(، المدير العام للتسويق، المدير العام للجودة، وفي تطوير وابتكار 
المنتجات.

تتضمن مسيرة  السيد جوردن خمسة وعشرين سنة من الخبرة العملية في المنطقة، ويحفل سجله بتحقيق نتائج إستثنائية وبناء فرق 
عمل مندفعة وقيادة تحويل األعمال وتحسين سلسة القيم ومشاريع ابتكارية كبرى.

السيد جوردن خريج في تكنولوجيا األغذية جامعة وست أوف سكوتلند اغريكالتورال كوليج في اسكتلندا وحائز على شهادة في 
تطوير المهارات القيادية  من IMD  في سويسرا.

 السيد/ سيف اهلل خان، المدير المالي 
تم تعيين السيد سيف اهلل خان في منصب المدير المالي لبلدنا للصناعات الغذائية في يوليو 2019. 

لدى السيد سيف اهلل خان ما يقارب 20 سنة خبرة في األمور المالية في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاعات البناء والمقاوالت 
والتصنيع والخدمات واأللبان. السيد خان لديه خبرة دولية ومعرفة واسعة ومتنوعة في العديد من األنظمة والقوانين واإلجراءات 
المالية. وقد برهن على أن لديه الخبرة في التعامل  مع العمليات المالية سواء في أوقات النمو الكبير أو إعادة الهيكلة التنظيمية.
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السيد خان يحمل الجنسية الباكستانية ولديه شهادة بكالوريوس في المحاسبة وماجستير إدارة أعمال في التمويل ومرخص 
كمحاسب عام معتمد. وقد بدأ مسيرته العملية مع شركة بي كاي آر انترناشونال كما عمل مع العديد من الشركات الدولية بما في 
ذلك إن إل سي الباكستان وطاقة قطر في مناصب عليا. في عام 2014 انضم إلى باور انترناشونال القابضة )الشركة األم حاليا لبلدنا 

للصناعات الغذائية(، وبصفته المدير المالي أصبحت بلدنا للصناعات الغذائية وشركات أخرى من المجموعة تحت إدارته المالية.

وتشمل مسؤولياته األساسية كمدير مالي لبلدنا للصناعات الغذائية اإلدارة االستراتيجية والتخطيط المالي والنواحي القانونية 
والتشريعية لذلك وبناء العالقات المرتبطة بذلك.

 السيد/ توماس وايت، مدير التشغيل األول
يشغل توماس وايت منصب مدير التشغيل األول في بلدنا للصناعات الغذائية وهو خريج من معهد اإلدارة في ايرلندا ويحمل شهادة 

في دراسات األعمال )تسويق( كما يحمل ترخيص مهني في اإلدارة من الجامعة المفتوحة في لندن.

السيد وايت لديه إنجازات في اإلدارة العليا مع خبرة تزيد على 32 عاما في مجاالت المبيعات واإلدارة التجارية وإدارة سالسل التوزيع 
واإلدارة العامة والتطوير المستمر بدءا من بلده األم ايرلندا ومرورا بكامل منطقة الخليج العربي في السبعة عشر عام األخيرة.

قبل انضمامه لبلدنا للصناعات الغذائية شغل مناصب نائب الرئيس للشؤون التجارية ونائب الرئيس لسالسل التزويد في شركة الصافي 
دانون السعودية وكذلك عمل في المراعي في عدة مناصب منها رئيس تطوير األعمال والتخطيط )مجموعة المراعي اإلدارية( ورئيس 

سالسل التزويد للمجموعة والمدير العام )قسم المبيعات والتوزيع في المراعي(.

 السيد/ محمد خير، مدير الموارد البشرية
بصفة مدير الموارد البشرية، ُيعنى السيد خير بإدارة وتسيير األهداف اإلستراتيجية لسياسة الموارد البشرية لشركة بلدنا للصناعات 

الغذائية مع التركيز على تطوير المهارات واستقطاب عمالة مهرة ومسائل األجور والتعويضات وبناء نظام فعال إلدارة األداء. يقدم 
السيد خير  عشرة سنوات من الديناميكية والمهنية في مجال إدارة الموارد البشرية. قبل انضمامه الى بلدنا للصناعات الغذائية في 

العام 2012، شغل السيد خير مناصب مقارنة في كل من لبنان والمملكة العربية السعودية. يحمل السيد خير شهادة الماستر في 
إدارة نظم المعلومات وشهادة في إدارة الموارد البشرية.

  السيد/ الفريد معوض  ، مدير االستراتيجية وتخطيط الموازنة
يقدم السيد معوض أربعة عشرة سنة من الخبرة في تطوير منظومات األداء لشركات ريادية في منطقة الشرق األوسط. يتولى السيد 

معوض قيادة اإلستراتيجية المؤسسّية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية، ويسأل بشكل خاص عن إدارة المخاطر وإدارة األداء ووضع 
الميزانيات التقديرية. تشمل مسيرته المهنية السابقة تقديم المشورة والخدمات المتعلقة بصفقات الدمج واإلستحواذ لديلويت في 
قطر ودوراً قياديًا في التخطيط اإلستراتيجي وتخطيط األعمال لدى مجموعة الجيدة. يحمل السيد معوض شهادة في اإلقتصاد من 

جامعة القديس يوسف في لبنان وشهاد ماسترز تنفيذية في الخدمات المصرفية اإلستثمارية من كلية اإلدارة في جامعة روتردام 
في هولندا.

 السيد/ كريستوفر بالكيني، المدير العام للمزارع  
انضم كريستوفر الى بلدنا للصناعات الغذائية في ابريل من العام 2018 وكان يشغل منصب رئيس قسم الزراعة لدى مجوعة سما 

األردن لإلستثمار. ومن ضمن المناصب األخرى التي شغلها كريستوفر منصب مدير مزرعة لدى شركة المراعي ومنصب مدير المزارع 
لدى شركة ندى وأدوار استشارية في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا وافريقيا. كريستوفر خريج جامعة الكهام في المملكة المتحدة 

.)Nuffield Scholar( وهو عالم معتمد لدى نيوفيلد

 السيدة/ تغريد حمية، مديرة الشؤون القانونية وأمين سر مجلس اإلدارة
السيدة حميه مستشارة قانونية مخضرمة تحوز أكثر من سبعة عشرة عام من الخبرة في اإلستشارات القانونية والمنازعات التجارية. 

وهي مجازة في الحقوق من جامعة بيروت العربية وتحمل عدد من الشهادات منها شهادة في التحكيم الدولي من غرفة قطر 
وشهادة في التحكيم الدولي من جامعة بيروت العربية وإفادة بالمشاركة في ورشة عمل حول المهارة في المفاوضات من جامعة 
كرنيجي ميلون في دولة قطر. وهي عضو في كل من نقابة المحامين في بيروت والغرفة العربية للتوفيق والتحكيم. عملت السيدة 

حمية سابقًا لدى مجموعة من الشركات الكبرى في لبنان وقطر ومنها أبو عيسى القابضة وفيجن في القابضة.  
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 السيد/  فليمنج كريستنسن، مدير التصنيع - المشروبات
لدى السيد فليمنج خمس وعشرون سنة من الخبرة في قطاع صناعة األلبان، أمضى الخمسة عشر سنة الماضية منها في الشرق 

األوسط مع شركات كبرى في كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت . هو خبير في 
تكونولوجيا األغذية ومجاو في إدارة األعمال.

 السيد/  مارتن بيسين، مدير التصنيع - البالستيك
لدى السيد مارتن خبرة تفوق الخمسة وثالثين عامًا في صناعة األلبان والتغليف بالبالستيك. ولد في المملكة المتحدة وانتقل في 

سنة الثامنة الى زيمبابوي في افريقيا ومنها الى جنوب افريقيا في عامه الثامن عشر حيث درس الهندسة الميكانيكية وحاز شهادة 
عليا في تكنولوجيا الصناعات البالستيكية. وبالتزامن مع عمله في المملكة العربية السعودية نال شهادة إدارة األعمال من جامعة 

أشفورد في المملكة المتحدة. عمل مارتن خالل الخمسة عشر سنة الماضية مع شركات كبرى في الشرق األوسط وتحصل على 
خبرات واسعة في الصنعة خاصة من خالل أسفاره في انحاء العالم. انضم مارتن الى بلدنا للصناعات الغذائية في فبراير 2018.

 السيد/ وسام كوسا، المدير العام- األسمدة العضوية
يشغل السيد كوسا حاليًا منصب المدير العام - األسمدة العضوية واإلمتثال لمتطلبات البيئية لدى بلدنا للصناعات الغذائية. هو 

خريج الجامعة األمريكية في بيروت ويحمل شهادة في العلوم الزراعية وصفة مهندس زراعي. بدأ السيد وسام مسيرته المهنية 
كمدير فرع شركة ماغنون للزراعة في لبنان وانتقل منها الى منصب مدير إقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا لدى ألبيون 

البوراتوريز لمدة تقارب العشر سنوات. شغل بعد ذلك عدد من المناصب في اإلمارات العربية المتحدة منها مدير فرع لشركة “سيتي 
سكايب الندسكايبينغ”. يتمتع السيد وسام بخبرة واسعة في كافة المجاالت الزراعية بما فيها التشتيل والري وتزيين المساحات 

والتوريد والنقل واألعمال اللوجستية  والبيع وتجارة المواد الزراعية واألسمدة.  

 السيد/ فراس خليل، مدير تقنية المعلومات
قبل انضمامه الى بلدنا للصناعات الغذائية شغل السيد فراس عدد من المناصب الرئيسة لدى شركات رائدة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات في فرنسا حيث تولى عمليات تركيب وتفعيل األنظمة لدى شركات ريادية في قطاعات مختلفة منها “فاليو اوتوموتيف” 
و “سنيكما ايرونوتيك وداسسولت” و”انيرجي إي دي إف”. يحمل السيد فراس شهادة ماسترز في إدارة الموارد  )ERP(من EI-CESI باريس 

وشهادات في الهندسة الميكانيكية وهندسة اإلنتاج من جامعة باريس 11.  

 السيد/ شارلز ستيفنز، مدير الصحة والسالمة واألمن والبيئة
السيد شارلز مدقق أول معتمد )الصحة المهنية وأنظمة إدارة السالمة( باإلضافة الى كونه مدقق أول في أنظمة اإلدارة البيئية مع 
ثمانية عشر سنة من الخبرة في قطاعات مختلفة منها المالحة الجوية، منشآت الوقود الضخمة، اإلنشاءات المدنية والبيئة المبنية. 

ويختص بتطوير وتطبيق وإدارة فعالية وكفاءة األنظمة اإلدارية التي تغرض الى التطور المستمر ألداء بلدنا للصناعات الغذائية في 
مجال الصحة والسالمة والبيئة.   

حوكمة الشركات

يلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير حوكمة الشركات والحفاظ على إطار عمل سليم لمراقبة الشركة وإدارتها.

مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة مسؤول عن قيادة الشركة وإدارتها وله سلطة تامة  في إدارة أعمال الشركة واستراتيجيتها وتطويرها. مجلس اإلدارة 
مسؤول أيًضا عن ضمان الحفاظ على نظام شامل للضوابط الداخلية وإدارة المخاطر )بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط 

االمتثال( ومراجعة الفعالية الكلية لألنظمة المعمول بها. مجلس اإلدارة مسؤول أيًضا عن الموافقة على أي تغييرات في هيكلة أو 
رأسمال أو  إدارة الشركة.
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لجان مجلس اإلدارة

أنشأ مجلس اإلدارة اللجان التالية كما هو موضح بمزيد من التفصيل أدناه: لجنة التدقيق؛ لجنة المكافآت؛ ولجنة الترشيح.

لجنة التدقيق

تساعد لجنة التدقيق مجلس اإلدارة في االضطالع بمسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية والضوابط الخارجية والداخلية، والتي 
تشمل: مراجعة ومراقبة سالمة وصحة البيانات المالية السنوية والمؤقتة للشركة وتقديم المشورة بشأن تعيين مدققي الحسابات 
الخارجيين ومراقبة الضوابط الداخلية للشركة وكذلك اإلشراف على عالقة الشركة بمدققي الحسابات الخارجيين ومراجعة فعالية 

عملية المراجعة الخارجية ومراجعة فعالية الرقابة الداخلية للشركة. ولكن مجلس اإلدارة يتولى المسؤولية النهائية لمراجعة 
واعتماد التقرير السنوي والحسابات والتقارير نصف السنوية. تولي لجنة التدقيق االعتبار الواجب واالمتثال للقوانين واللوائح المعمول 

بها. 

اتخذت لجنة التدقيق الخطوات المناسبة لضمان أن مدققي الحسابات الخارجيين للشركة مستقلون عن الشركة وأن الشركة قد 
حصلت على تأكيد خطي من المدققين بأنهم يمتثلون للمبادئ التوجيهية المتعلقة باالستقاللية الصادرة عن هيئات المحاسبة 

والمراجعة ذات الصلة.

سيتولى مجلس اإلدارة تعيينات لجنة التدقيق بناًء على توصية لجنة الترشيحات. ويكون رئيس لجنة التدقيق أحد األعضاء المستقلين 
في مجلس إدارة الشركة.

عند االقتضاء، ستجتمع لجنة التدقيق مع اإلدارة العليا للشركة. ستجتمع لجنة التدقيق أيًضا بشكل منفصل مرة واحدة على األقل 
في السنة مع مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين في الشركة دون حضور اإلدارة.

لجنة المكافآت

سوف تساعد لجنة المكافآت مجلس اإلدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت من خالل تقديم توصيات إلى مجلس 
اإلدارة بشأن سياسة الشركة بشأن المكافآت لإلدارة التنفيذية وتحديد مجموعة المكافآت والمزايا الفردية لكل من المديرين شريطة 

أال تتجاوز مكافآت مجلس اإلدارة 5 بالمئة من صافي ربح الشركة بعد خصم االحتياطيات واالقتطاعات القانونية وتوزيع أرباح على 
مساهميها. ستضمن لجنة المكافآت أيًضا االمتثال ألية قوانين ولوائح سارية فيما يتعلق بالمكافآت كلما كان ذلك ممكًنا.

يتولى مجلس اإلدارة تعيين أعضاء لجنة المكافآت بناًء على توصية لجنة الترشيح. ويجب أن يكون رئيسها عضواً في مجلس االدارة. 
ويجوز الجمع بين عضوية هذه اللجنة ولجنة الترشيحات.

لجنة الترشيحات

تتمثل وظيفة لجنة الترشيحات في اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعيين في وظائف اإلدارة التنفيذية العليا، ووضع اسس ومعايير 
للجمعية العامة النتخاب االصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس. في أداء واجباتها، تكون لجنة الترشيح مسؤولة بشكل أساسي 
عن ما يلي: تحديد وتسمية المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في مجلس اإلدارة، وتقييم هيكلة وتكوين مجلس اإلدارة فيما يتعلق 
بتوازن المهارات وتنوع مجلس اإلدارة ومعارف وخبرات أعضاء المجلس وتقديم التوصيات وفًقا لذلك، وتقديم المشورة لمجلس اإلدارة 

حول التعاقب على االدارة وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس اإلدارة يتضمن تحليال ألداء المجلس.

يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيح من قبل مجلس اإلدارة ويجوز الجمع بين عضوية هذه اللجنة ولجنة المكافآت.

تضارب المصالح

ال يوجد تضارب محتمل في المصالح بين أية واجبات مترتبة على المدراء أو اإلدارة العليا للشركة ومصالحهم الخاصة أو أية واجبات 
أخرى.  تعتمد الشركة سياسة فعالة لمعالجة أي تضارب محتمل في المصالح بين أية واجبات للمديرين أو اإلدارة العليا للشركة 

ومصالحهم الخاصة أو أية واجبات أخرى. وُتجرى المعامالت مع األطراف ذات الصلة على أساس تجاري وتوافق عليها الجمعية العامة.
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ال يجوز أن يكون أي مدير أو أي من أعضاء اإلدارة العاليا في أي وقت خالل السنوات الخمس السابقة لتعيينه:

صدرت في حقه أية إدانة بجرائم احتيالية؛ •
تم إعالن إفالسه؛ •
كان مديًرا ألية شركة، وبينما كان مديًرا، تمت تصفية الشركة أو قام الدائنون بالتصفية الطوعية أو قاموا بأي تكوين أو ترتيب مع  •

دائنيها عموًما أو مع أي فئة من دائنيها؛
كان شريكا في أية شراكة، وتمت تصفية الشركة خالل شراكته فيها؛ •
واجه أي نقد و/ أو جزاء عام من قبل السلطات القانونية أو التنظيمية؛ أو •
تم طرده وإنهاء خدماته من منصب مدير شركة أو من إدارة أو تسيير شؤون أي شركة. •

حسب علم أعضاء مجلس اإلدارة، ال توجد ترتيبات يمكن أن يؤدي إعمالها في تاريخ الحق إلى تغيير في السيطرة على الشركة.

ال توجد أية قروض مقدمة أو ضمانات ممنوحة أو مقدمة من أي عضو في الشركة إلى أو لصالح أي أحد أعضاء اإلدارة العليا.

ليس ألي أحد أعضاء اإلدارة العليا أي اهتمام أو أية مصلحة في أية معاملة غير عادية أو غير مألوفة من حيث طبيعتها أو شروطها، أو 
ذات أهمية بالنسبة ألعمال الشركة، تم تنفيذها من قبل أي عضو في الشركة خالل السنة المالية الجارية أو التي تسبقها مباشرة،  أو 

كان قد تم تنفيذها من قبل أي عضو في الشركة خالل أية سنة مالية سابقة ومازالت بأي وجه من الوجوه غير مكتملة أو منفذة. 

 ال يوجد تضارب في المصالح بالنسبة ألعضاء اإلدارة العليا في ما يتعلق بالتزاماتهم تجاه الشركة ومصالحهم الخاصة و/ أو أية 
التزامات أخرى قد تكون لديهم.
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15. المؤسسون
نسبة المساهمة )إلجمالي اسماء )المساهمين( المؤسسين

األسهم بعد الطرح(

الجنسيةإجمالي عدد األسهم

قطري12.49237,475,000%السيد/محمد معتز محمد رسالن الخياط 

 قطري12.49237,475,000%السيد/ محمد معتز محمد رسالن الخياط

 قطرية0.01100,000%اآلنسة/ آالء محمد رسالن عزت الخياط

 قطري0.01100,000%السيد/ محمد رسالن الخياط

قطري0.01100,000%السيد/ محمد محمد رسالن الخياط
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16. الرسملة والمديونية
يجب أن ُتقرأ الجداول التالية مع البند 11 )مناقشة اإلدارة والتحليل( والبند 10 )البيانات المالية السابقة(، كما أن الجداول التالية ال 

تعكس أثر الطرح على رسملة الشــركة ومديونيتها )بما فيها استالم الشــركة لصافي عوائد حصيلة الطرح(.

)أ( الرسملة والمديونية

يوضح الجدول التالي الرسملة والمديونية الموحدة لبلدنا للصناعات الغذائية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017، و تاريخ 31 ديسمبر2018 وتاريخ 
30 يونيو  2019. وتم استخالص رسملة بلدنا للصناعات الغذائية ومديونيتها بدون تسوية جوهرية من البيانات المالية المدققة عن 

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومن البيانات المالية المرحلية الموحدة والموجزة غير المدققة عن الفترة المنتهية في 30 
يونيو 2019.

 

 كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017
)باأللف ريـال قطري(

 كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018
)باأللف ريـال قطري(

 كما بتاريخ 30 يونيو 2019
)باأللف ريال قطري(

إجمالي الديون الجارية

2,456,211----المؤمن*

43,524196,522166,283المضمون

43,524196,5222,622,494إجمالي الديون الجارية

 إجمالي الديون غير الجارية
)بإستثناء الجزء الجاري من 

الديون طويل األجل(

--1,172,6671,968,338المؤمن*

10,26610,2088,598المضمون

1,182,9331,978,5468,598إجمالي الديون غير الجارية

1,226,4572,175,0682,631,092إجمالي الديون

 حقوق الشركاء
)ما عدا األرباح المحتجزة(

1,0001,0001,000رأس المال

422500500اإلحتياطي القانوني

679,747685,338675,373الحساب الجاري
 إجمالي حقوق الشركاء

)ما عدا األرباح المحتجزة(

681,169686,838676,873

إجمالي الرسملة والمديونية  

)حصيلة إجمالي المديونية 

وإجمالي حقوق الشركاء )ما عدا 

األرباح المحتجزة((

1,907,6262,861,9063,307,965

*القروض والتسهيالت المقترنة بفوائد المؤمنة والمضمونة تصنف على أنها “المؤمن” وفقا للجدول السابق.  

لم يطرأ أي تغيير جوهري على إجمالي الرسملة أو المديونية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية كما في 30 يونيو  2019 في ما عدا 
مبلغ 233,660,874.30 ريال قطري تم تلقيه بموجب اتفاقية الدعم )كما تم تعريفها في القسم 25 )ن( من هذه النشرة(، والتي 

استخدمت لخفض مديونية بلدنا للصناعات الغذائية. يمثل المبلغ المشار اليه ما يقارب 8.9% من اجمالي مديونية بلدنا للصناعات 
الغذائية. 
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)ب( صافي المديونية المالية

يوضح الجدول التالي صافي المديونية المالية لبلدنا للصناعات الغذائية كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017 و 31 ديسمبر 2018 و 30 يونيو 2019، 
والتي تم استخالصها بدون أي تغيير جوهري من البيانات المالية السابقة كما وردت في البند 10 من هذه النشرة )البيانات المالية 

السابقة(.

 كما بتاريخ 31 ديسمبر 2017
)باأللف ريـال قطري(

 كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018
)باأللف ريـال قطري(

 كما بتاريخ 30 يونيو 2019
)باأللف ريـال قطري(

)88,657()88,077()6,427(النقد وما يعادله
السيولة )وتشمل النقد وما 

يعادل النقد( )أ(
)6,427()88,077()88,657(

)2,528,996(34,784107,158الدين المالي الجاري اآلخر 
الدين المالي الجاري )ويشمل 

الدين المالي الجاري اآلخر( )ب(
34,784107,158)2,528,996(

صافي األموال الجارية 
)ج=ب-أ(

41,211195,2352,617,653

1,182,9331,978,5468,598القروض غير الجارية األخرى
المديونية المالية غير الجارية 
)وتشمل القروض غير الجارية 

األخرى( )د(

1,182,9331,978,5468,598

 صافي المديونية المالية
)ج + د = هـ(

1,224,1442,173,7812,626,251
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17. معامالت األطراف أصحاب العالقة
باستثناء المعامالت المذكورة في ما يلي وما ورد في البند 10 )البيانات المالية السابقة(، ال توجد معامالت لألطراف أصحاب العالقة 

أبرمتها الشــركة أو الشركة الفرعية خالل الفترة التي تغطيها البيانات المالية الواردة في البند 10 )البيانات المالية السابقة( وخالل 
الفترة من 30 يونيو 2019 وحتى تاريخ هــذه النشـرة. وما تزال بعض المعامالت مع األطراف ذوي العالقة والمذكورة في ما يلي قيد 

السريان وقد تخضع لتعديالت على نطاق األعمال أو القيمة.

)مالحظة أن اتفاقية الترخيص الالحقة والمؤرخة في 30 مارس 2019 بين بلدنا للصناعات الغذائية )كمانح الترخيص( وشركة أورا اليف 
ستايل ذ.م.م )كمرخص له( تشترط دفع رسوم ترخيص تبلغ 2% من قيمة المبيعات اليومية تدفع بشكل ربع سنوي من قبل أورا إلى 

بلدنا للصناعات الغذائية كمقابل عن ترخيص استعمال اسم وعالمات بلدنا التجارية في ثالثة مطاعم تحمل اسم بلدنا(؛

 )أ( اتفاقية التشييد المبرمة بين بلدنا للصناعات الغذائية وأورباكون للتجارة والمقاوالت ذ.م.م المؤرخة 16 يوليو 2017 لتصميم وتشييد 
المرحلة األولى من مزرعة بلدنا لمنتجات األلبان. بدأ العمل في المشروع في 25 مايو 2017 وتم انجازه في 30 ديسمبر 2017. بلغت قيمة 

المشروع مبلغًا قدره 203,959,981 ريال قطري عدا الضرائب؛ 

)ب( اتفاقية التشييد المبرمة بين بلدنا للصناعات الغذائية وأورباكون للتجارة والمقاوالت ذ.م.م المؤرخة 12 يوليو 2017 لتصميم وتشييد 
المرحلة الثانية من مزرعة بلدنا لمنتجات األلبان. بدأ العمل في المشروع في 17 يوليو 2017 وتم انجازه في 16 أبريل 2018. بلغت قيمة 

المشروع مبلغًا قدره 1,322,961,488  وفقًا للتعديل األول للعقد المؤرخ 30 أكتوبر 2017؛ 

)ج( في 17 يوليو 2019 أبرم مؤسسو الشركة اتفاقية مع باور انترناشيونال بموجبها تقوم باور انترناشيونال بعد انتهاء عملية الطرح 
بتقديم مهام إدارية وعملية للشركة. وتشمل هذه المهام : )1( تحديد أو تغيير السياسات العملية والمالية و )2( وضع الميزانيات 

للعمليات ورأس المال )والتي سيتم إقرارها من مجلس اإلدارة والجمعية العامة للشركة كما هو مطلوب((. وقد قام المؤسسون –
بالنيابة عن الشركة-  بالموافقة على اإليعاز لمجلس إدارة الشركة باتخاذ قرار بأخذ العلم بمحتويات هذه االتفاقية والموافقة عليها. 

مدة هذه االتفاقية هي خمس سنوات من تاريخ التأسيس النهائي للشركة وهي تتوافق مع مدة تعيين مجلس اإلدارة األول. وقد 
وافق أطراف االتفاقية على االلتزام بكل القوانين واألنظمة المطبقة في دولة قطر عند تنفيذ أحكام هذه االتفاقية؛

)د( اتفاقية االمتياز المبرمة بين بلدنا للصناعات الغذائية وأورا اليف ستايل ذ.م.م المؤرخة 1 يناير 2018 بشأن توسعة أعمال بلدنا للصناعات 
الغذائية لتشمل إنشاء بعض المطاعم والمقاهي ومنتزه للترفيه العائلي في العقار الكائن في منطقة أم الحوايا بإدارة أورا اليف 

ستايل ذ.م.م. ينظم العقد انشاء مطعم بلدنا ومقهى كركي ومنتزه بلدنا. مدة العقد 15 عامًا تنتهي في 31 ديسمبر 2033. في ما 
يلي نبذة عن العمولة على البيع التي ستدفعها أورا اليف ستايل ذ.م.م لبلدنا للصناعات الغذائية:

مطعم بلدنا: 7% من اجمالي المبيعات اليومية في السنتين األولى والثانية لترتفع هذه النسبة الى 10% في السنوات الالحقة  •
)مالحظة أن اتفاقية الترخيص الالحقة والمؤرخة في 30 مارس 2019 بين بلدنا للصناعات الغذائية )كمانح الترخيص( وشركة أورا اليف 
ستايل ذ.م.م )كمرخص له( تشترط دفع رسوم ترخيص تبلغ 2 بالمئة- من قيمة المبيعات اليومية تدفع بشكل ربع سنوي من قبل 

أورا إلى بلدنا للصناعات الغذائية كمقابل عن ترخيص استعمال اسم وعالمات بلدنا التجارية في ثالثة مطاعم تحمل اسم بلدنا(؛ 
مقهى كركي: 5% من اجمالي المبيعات اليومية في السنة األولى و 7% في السنة الثانية لترتفع هذه النسبة الى 10% في  •

السنوات الالحقة إبتداء من 1 يناير 2020؛ 
ومنتزه بلدنا: 20%  من إجمالي المبيعات اليومية إعتباراً من 1 يناير 2018. •
 

)ه( مذكرة التفاهم بين شركة بلدنا للصناعات الغذائية وشركة جوري للخدمات اللوجستية المؤرخة 14 يناير 2018 لتقديم خدمات 
الشحن والتخليص الجمركي والنقل والتسليم لمدة عام واحد، بقيمة إجمالية قدرها 32,704,660 ريال قطري؛

 )و( العقد بشأن تقديم خدمات اإلشراف السنوي المبرمة بين بلدنا للصناعات الغذائية وشركة أورباكون - القسم اإلداري، المؤرخة 1 
مارس 2018 للقيام بأعمال التشغيل والصيانة وخدمات مفاعل اإلرتشاح ومفاعل معالجة الصرف الصحي الموجودة في مزرعة بلدنا 
في منطقة أم الحوايا. ابتدء تنفيذ أعمال العقد في 1 يوليو 2018 ويستمر الى 30 يونيو 2020، مقابل بدل شهري قدره 116,000 ريال 

قطري تدفع الى أورباكون؛
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 )ز( مذكرة التفاهم بين بلدنا للصناعات الغذائية وأورباكون للتجارة والمقاوالت ذ.م.م )المصانع واآلالت والمركبات( المؤرخة 10 يناير 2018 
لشراء وتأجير المركبات و تأجير المولدات والمعدات وشراء األصول الثابتة وخدمات معالجة المياه، مدتها عام واحد وقيمتها 4,999,892 

ريال قطري؛

)ح( اتفاقية التسليف بين بلدنا للصناعات الغذائية وشركة جوري للسفر والسياحة ذ.م.م المؤرخة 12 يونيو 2018 بشأن تسهيالت 
التسليف المقدمة من جوري للسفر والسياحة ذ.م.م الى بلدنا للصناعات الغذائية في ما يتعلق بتقديم خدمات الحجز والسفر، لمدة 

غير محددة. وتم تحديد الحد األقصى للتسليف بمبلغ 500,000 ريال قطري؛

)ط( مذكرة التفاهم مع شركة تشالنجر للتجارة ذ.م.م المؤرخة 3 يناير 2018 لتقديم خدمات استقدام العمال لمدة عام واحد 
وقيمتها  1,292,060 ريال قطري؛

)ي( مذكرة التفاهم بين بلدنا للصناعات الغذائية وشركة ستارك للخدمات األمنية ذ.م.م المؤرخة 24 يناير 2019 لتوفير الحراسة األمنية 
والمرافقة األمنية الخاصة لمدة ثالثة أشهر خالل الربع األول من العام 2019 وقيمتها 643,322.14 ريال قطري؛

)ك( اإلتفاقية بشأن خدمات الصيانة للمساحات الطبيعية بين شركة بلدنا للخدمات الصناعية وشركة بالميرا لألعمال الزراعية ذ.م.م 
المؤرخة 1 يناير 2019 لتوفير العمالة الالزمة ألعمال تزيين الحدائق بما في ذلك العناية بالبيئة النباتية في كامل العقار الكائنة فيه مزرعة 

بلدنا. مدة اإلتفاقية اثني عشر شهر وقيمتها 54،000 ريال قطري في الشهر الواحد؛  

)ل(  اتفاقية بين بلدنا للصناعات الغذائية وشركة أورباكون )قسم إدارة المنشآت( مؤرخة في 1 يناير 2019 الستئجار منطقة مساحتها 
16,500 متر مربع مع مبنى من الفوالذ الستخدامها كمخزن في المجمع المركزي ألم الهوايا مقابل دفعة شهرية تبلغ 318,815 ريال 

قطري. مدة هذه االتفاقية سنة واحدة تبدأمن 1 يناير2019 وتنتهي في 31 ديسمبر 2019 وتكون هذه المدة قابلة للتجديد تلقائيا لفترة 
أخرى مماثلة.

)م(  اتفاقية بين بلدنا للصناعات الغذائية وشركة أورباكون )قسم إدارة المنشآت( مؤرخة في 1 مايو 2019 الستئجار 8 أقسام من 
المجمع المركزي ألم الهوايا تحتوي على 276 غرفة الستخدامها كسكن لموظفي بلدنا للصناعات الغذائية. مدة العقد خمس سنوات 

تبدأ في 15 يوليو 2019 وتنتهي في 14 يوليو 2024 مقابل دفعة شهرية تبلغ 1,203,200 ريال قطري تدفع ألورباكون.
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)ن(   اتفاقية بين بلدنا للصناعات الغذائية وشركة أورباكون )قسم إدارة المنشآت( مؤرخة في 1 مارس 2018 لتشغيل وصيانة معمل 
الضغط االسموزي العكسي ونظام معالجة الفضالت الذي تم تركيبه في المزرعة في المرحلة 1 و 2 و3 في أم الهوايا والمملوك من 
بلدنا للصناعات الغذائية.  مدة العقد تبدأ في 1 يوليو 2018 وتنتهي في 30 يونيو 2020 مقابل دفعة شهرية تبلغ 116,000 ريال قطري. 

)س(  مذكرة اتفاقية بين بلدنا للصناعات الغذائية و وشركة أورباكون للتجارة والمقاوالت ذ.م.م مؤرخة في 2 يناير 2019 بخصوص 
استئجار السيارات والمولدات واألجهزة وصيانتها وبخصوص شراء األصول الثابتة وخدمات معالجة المياه. االتفاقية سارية لمدة ثالثة 

أشهر وانتهت في 31 مارس 2019 وتبلغ قيمتها اإلجمالية 565,017.29 ريال قطري.

 يوضح الجدول التالي العالقة بين األطراف أصحاب العالقة المذكورة أعاله وباور انترنتشونال هولدينغ )المالك الحالي لشركة بلدنا 
للصناعات الغذائية(:

الملكية اسم الشركة 

مملوكة بالكامل لمالكي شركة باور انترناشونال القابضةاورباكون للتجارة والمقاوالت ذ.م.م
مملوكة بالكامل لشركة باور انترناشونال القابضةأورا اليف ستايل ذ.م.م

مملوكة بالكامل لشركة جوري للسفر والسياحة ذ.م.م وهي جوري للخدمات اللوجستية ذ.م.م
تخضع لذات السيطرة والملكية مع باور انترناشونال القابضة

تملكها أورباكون وهي مملوكة بالكامل لمالكي شركة باور خدمات إدارة المرافق ذ.م.م
انترناشونال القابضة

تملكها أورباكون وهي مملوكة بالكامل لشركة باور انترناشونال أورباكون للمصانع واآلالت والسيارات ذ.م.م
القابضة

تخضع لذات السيطرة مع شركة باور انترناشونال القابضةجوري للسفر والسياحة ذ.م.م
تملك فيها شركة باور انترناشونال القابضة 50%تشالنجر للتجارة ذ.م.م

مملوكة بالكامل لشركة باور انترناشونال القابضةستارك لألمن ذ.م.م
مملوكة بالكامل لشركة باور انترناشونال القابضةبالميرا لألعمال الزراعية ذ.م.م

مملوكة بالكامل لشركة باور انترناشونال القابضةبرنت شوب لخدمات الطباعة ذ.م.م
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18. تعهدات المؤسسين واإلدارة العليا للشركة
يتعهد المؤسسون واإلدارة العليا بأن يخطروا هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر على الفور بأية معلومات جوهرية قد تؤثر 

على سعر سهم الشركة في بورصة قطر، ويتعهدون بالحرص على قيام الشركة بصورة واضحة ودقيقة بنشر تلك المعلومات في 
الصحف اليومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة و هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر، وبقيام الشــركة أيضـًا بتزويد 

الهيئة وبورصة قطر بكافة المعلومات والتقارير الدورية التي تصدرها الشركة في المستقبل. 

ويؤكد المؤسسون واإلدارة العليا المعينون، بالتكافل والتضامن، أن المعلومات الواردة في هـذه النشـرة صحيحة ودقيقة، وأنه لم 
يتم إغفال أية حقائق من هذه المعلومات بحيث يجعل من أي بيان في هذا التعهد أو في هـذه النشـرة مضلاًل.
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19. بيان األسهم والنظام األساسي
ال تزال الشركة قيد التأسيس كما بتاريخ هــذه النشـرة، وسيبلغ رأس المال المصدر للشركة 1,901,000,000 ريـااًل قطريًا مقسمًا إلى 

1,901,000,000 سهمًا قيمة كل منها 1 ريـال قطري ويكون أحدها سهمًا ممتازا. تشكل البيانات الواردة أدناه في البند 19 هذا )بيان 
األسهم والنظام األساسي( ملخصًا للنظام األساسي واألحكام التي تبين حقوق المساهمين في الشــركة. لقد حصلت الشــركة 

على موافقة من وزارة التجارة والصناعة بشـأن النظام األساسي بتاريخ ١٤ اكتوبر 2019.

فيما يلي موجز عن األحكام الجوهرية من النظام األساسي، وهذا بيان بالحقوق المهمة وال يقصد منه أن يكون بيانًا شاماًل أو جامعًا.

)أ( حقـوق التصويت

عند التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، يحق لكل سهم بصوت واحد يمنحه للمساهم حامله ليدلي به لصالح المرشح الذي 
يختاره. يجوز ألي مساهم توزيع أسهمه المؤهلة للتصويت على أكثر من مرشح ولكن ال يجوز للسهم الواحد أن يصّوت ألكثر من 

مرة واحدة لصالح مرشح ما. ويخضع التصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لقواعد نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر 
لألسواق المالية.

)ب( حقوق المساهمين

وفق أحكام النظام األساسي، وباستثناء السهم الممتاز، تكون جميع األسهم متساوية القيمة كما تتمتع بصورة متساوية بحقوق 
تصويت وغيرها من الحقوق المصاحبة، والتي، وفق أحكام قانون الشركات، تتضمن ما يلي:

الحق في استالم أرباح األسهم المعلنة في اجتماع الجمعية العامة؛ •
حقوق األفضلية لالكتتاب في أية أسهم جديدة، باستثناء ما هو منصوص عليه بمقتضى القانون؛ •
الحق في حصة من توزيعات العوائد المحققة من أصول الشــركة عند التصفية؛ •
الحق في تلقى الدعوة وحضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها بصفة شخصية أو من خالل نائب وفقًا ألحكام  •

النظام األساسي.

)ج( تغيير رأس المال

يجوز زيادة رأسمال الشــركة من خالل إصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التي تحملها األسهم األصلية وذلك بموجب قرار 
صادر من الجمعية العامة غير العادية )"الجمعية العامة غير العادية"( وفق أحكام المواد )200-190( من قانون الشركات. ومع 

ذلـك، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة عالوة على قيمة األسهم وتحديد قيمتها مع مراعاة الحصول على موافقة 
وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم إضافة قيمة تلك العالوة إلى االحتياطي القانوني للشركة. يجب أن تستند الزيادة في رأس المال 

إلى قرار الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ال يجوز، وبدون اإلخالل بأحكام المواد 201 و 204 من قانون الشركات، خفض رأسمال الشــركة إال بموجب قرار صادر من الجمعية 
العامة غير العادية بعد االستماع لتقرير مدقق الحسابات والحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وذلك في إحدى الحالتين 

التاليتين: )1( إذا كان رأس المال زيادة عن احتياجات الشــركة؛ أو )2( إذا كانت الشــركة تتكبد خسائر.

)د( نقل ملكية األسهم 

عقب اإلدراج، فإن إصدار األسهم ونقل ملكيتها وبيعها والتبرع بها ورهنها والحجز عليها )وأية معامالت أو تصرفات أخرى تجري على 
األسهم( سيتم وفقًا للتعليمات واللوائح والسياسات التي تسنها هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر.
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أرباح األسهم 

يتم اتخاذ القرار بشـأن دفع أرباح األسهم من قبل الجمعية العامة العادية )"الجمعية العامة العادية"( في الشــركة استناداً إلى 
توصية من مجلس اإلدارة.

تهدف سياسة أرباح األسهم في الشــركة إلى تحقيق التوازن بين مصالح المساهمين واحتياجات أعمال الشــركة، وبالتالي فإن لعدد 
من العوامل تأثير على القرار بشـأن دفع أرباح األسهم وكذلك قيمة وشكل أية أرباح أسهم تدفع.

)و( حقوق األفضلية

يتمتع المساهمون بحقوق األفضلية لالكتتاب في األسهم الجديدة، ومع ذلـك، من الممكن التخلي عن حق األفضلية هذا لصالح 
الغير بموجب قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلثي رأس مال الشــركة، ويجاز هذا التخلي فقط بعد 

الحصول على موافقة الوزارة.

)ز( اجتماعات المساهمين: )الجمعية العامة(

لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة. يقوم مجلس اإلدارة بإرسال الدعوة  الى المساهمين لحضور اجتماع 
الجمعية العامة وذلك عن طريق نشر تلك الدعوة في صحيفتين محليتين، على أن تكون إحداها على األقل باللغة العربية وكذلك 

على الموقع االلكتروني للشركة وتتاح، إن أمكن، قبل خمسة عشر يومًا على األقل من تاريخ اجتماع الجمعية العامة. 

يقوم مجلس اإلدارة بإعداد  كشف تفصيلي سنوي للمساهمين لالطالع عليه قبل اجتماع الجمعية العامة العادية، ويتضمن هذا 
البيان المعلومات التالية )وُيعرض قبل أسبوع على األقل من اجتماع الجمعية العامة العادية(:

)أ( جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس المجلس وكل عضو به خالل السنة المالية، سواء على هيئة رواتب أو أجور أو 
عالوات أو بدالت أو أتعاب حضور أو مصروفات أو خالفه؛

)ب( المنافع النقدية والعينية التي تمتع بها رئيس مجلس اإلدارة وأي عضو بالمجلس طوال السنة المالية؛

)ج( المكافآت التي يقترح المجلس توزيعها على أعضائه؛

)د( المبالغ المخصصة لكل عضو حالي بالمجلس؛

)هـ( المعامالت التي ألعضاء المجلس أو للمديرين مصالح متعارضة فيها مع مصالح الشــركة؛

)و( المبالغ التي أنفقت بالفعل على اإلعالنات بأي شكل كان، وتفاصيل تلك المبالغ؛ وكذلـك 

)ز( التبرعات والبيانات الخاصة بالمستفيدين منها وتفاصيل كل تبرع على حدة.

الجمعية العامة العادية 

يوجه مجلس اإلدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية خالل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وتكون 
تلك الجمعية العامة العادية مسئولة عما يلي:

)1( سماع تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحسابات بشـأن أنشطة الشركة ومركزها المالي خالل السنة المالية الجارية 
وكذلك المصادقة عليها؛

)2( مناقشة موازنة الشــركة وحساب األرباح والخسائر والمصادقة عليها؛

)3( مناقشة تقرير حوكمة الشركات واعتماده؛



242

نشرة الطرح - بلدنا

)4( النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشـأن اعتماد األرباح وتوزيعها؛

)5( النظر في مخالصة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية وتحديد أتعابهم وسدادها؛

)6( النظر في تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات واالتفاق على أتعابهم؛ وكذلـك 

)7( انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء.

 يتم نشر الدعوة وفق ما ورد أعاله ويتعين أن ترفق بجدول األعمال جميع البيانات والمستندات التي تتعلق بالمسائل التي سيتم 
تداولها في الجمعية العامة العادية. وعند الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية، يتعين على رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر الدعوة 

مع الميزانية وحساب األرباح والخسائر والملخص الشافي لتقرير مجلس اإلدارة مع النص الكامل لتقرير مدققي الحسابات في 
صحيفتين اثنتين تكون إحداهما على األقل باللغة العربية. كما يتعين إرسال نسخة من المستندات المذكورة أعاله إلى وزارة التجارة 
والصناعة في نفس وقت إرسالها إلى المساهمين. وعالوة على ذلك يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة العادية لالجتماع 

بناءا على طلب مدقق الحسابات فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة خالل 15 يوم من تاريخ ذلك الطلب يجوز لمدقق 
الحسابات أن يدعو الجمعية العامة العادية بشكل مباشر بعد الحصول على موافقة اإلدارة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة.

يجوز ألي مساهم أن يقوم بصورة خطية بتعيين مساهم آخر ليكون نائبًا له للحضور والتصويت نيابة عنه في اجتماع الجمعية 
العامة، ولكن ال يجوز ألي مساهم أي يقوم بتعيين عضو مجلس إدارة ليكون نائبًا له، كما ال يجوز للنائب أن يحوز عدد من األسهم تزيد 

عن 5% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

ال تعتبر الجمعية العامة العادية أنها انعقدت حسب األصول ما لم يحضرها عدد من المساهمين يمثلون على األقل نصف كامل 
رأسمال الشــركة المصدر، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يتم إرسال الدعوة الجتماع ثاٍن يعقد خالل خمسة عشر يوم من تاريخ 
االجتماع األول وذلك عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين، على أن تكون إحداها على األقل باللغة العربية وعلى الموقع 
االلكتروني للشركة، وتتاح، إن أمكن، قبل خمسة عشر يوم على األقل من تاريخ االجتماع. ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر 

عن عدد األسهم الممثلة فيه.

تصدر القرارات في اجتماع الجمعية العامة العادية بموجب األغلبية المطلقة لألصوات الممثلة في هذا االجتماع.

يحظى كل مساهم بعدد من األصوات يعادل عدد األسهم التي يملكها، ومع ذلـك ال يجوز ألي مساهم أن يملك سواء شخصيًا أو 
باإلنابة عدد من األصوات يتجاوز نسبة 25% من عدد األصوات الترجيحية الممثلة في االجتماع.

الجمعية العامة غير العادية 

يتم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبت في المسائل التالية:

)1( تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي الخاص بالشركة؛

)2( زيادة رأسمال الشــركة أو تخفيضه؛

)3( تمديد فترة الشــركة؛

)4( حل الشــركة أو تصفيتها أو تغيير شكلها أو دمجها مع شركة أخرى أو االستحواذ عليها؛ وكذلـك 

)5(  بيع المشروع الذي أنشأته الشركة أو التصرف فيه بأي شكل كان.

بغض النظر عما سلف، ال يحق الجتماع الجمعية العامة غير العادية إجراء أية تعديالت على النظام األساسي تؤدي إلى زيادة األعباء 



243

نشرة الطرح - بلدنا

الواقعة على الشركاء أو تعديل األهداف الرئيسية للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل مقرها من دولة قطر إلى أي دولة أخرى، واي 
محاولة للقيام بذلـك ستكون الغية وكأن لم تكن.

يدعو مجلس اإلدارة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد عند اللزوم أو بناء على طلب خطي من أي مساهم أو مجموعة من 
المساهمين يملكون ما ال يقل عن 25% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة وفي غضون 15 يوم من تقديم الطلب.

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا ما لم يحضره مساهمون أو نواب عنهم يمثلون على األقل ثلثي رأسمال 
الشــركة المصدر. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يتم إرسال الدعوة الجتماع ثاٍن يعقد خالل ثالثين يوم من تاريخ االجتماع األول. 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نسبة 50% من  رأس المال المصدر للشركة. وفي حالة عدم 
اكتمال هذا النصاب، يتم إرسال الدعوة الجتماع ثالث يعقد خالل ثالثين يوم من تاريخ االجتماع األول. يعتبر االجتماع الثالث صحيحًا 

بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة فيه.

إذا كانت المسألة الواجب البت فيها تتعلق بحل الشــركة أو تصفيتها أو تغيير شكلها أو دمجها أو بيع المشروع الذي أنشأته الشــركة 
أو التصرف فيه بأي شكل كان، فال يعتبر هــذا االجتماع صحيحًا اال إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على األقل ثالثة أرباع رأس 

المال المصدر في الشــركة.

وعلى أي حال، لكي تكون القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحة، يتعين أن تصدر باألغلبية المطلقة 
لألسهم الممثلة في هذا االجتماع.

)ح( أعضاء مجلس اإلدارة

يتم إدارة الشــركة عن طريق مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء -بشرط أن ال يقل عدد األعضاء عن 5 وال يزيد على11 - يتم انتخابهم 
جميعًا بواسطة الجمعية العامة العادية عن طريق االقتراع السري. إال أن مجلس اإلدارة األول يتكون من سبع أعضاء فقط تم 

تحديدهم في هذه النشرة ويكون لمدة 5 سنوات، وتقوم مجالس اإلدارة الالحقة بانتخاب رئيس ونائبه عن طريق االقتراع السري لفترة 
3 سنوات. يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ٣ سنوات كحد اقصى، ويجوز إعادة انتخابهم ألكثر من مرة. يقوم مجلس اإلدارة 

بتعيين سكرتير المجلس وفق أحكام شروط هيئة قطر لألسواق المالية.

)ط( السهم الممتاز والمساهم الممتاز

تمتع المساهم الممتاز، بصفته مالك السهم الممتاز، بالحقوق المصاحبة لهذا السهم الممتاز كما هي واردة في النظام األساسي، 
وعلى وجه التحديد المادة 28، ويمنح السهم الممتاز المساهم الممتاز حق االعتراض على بعض القرارات التي تتخذها الشــركة من 

خالل الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية أو مجلس اإلدارة. ال يجوز للشركة اتخاذ التصرفات التالية ما لم يتم 
الموافقة عليها من قبل المساهم الممتاز: أي دمج أو اندماج يتصل بالشركة أو أي بيع جوهري ألي من أصولها؛ حل الشــركة؛ وكذلـك 

بعض التعديالت للنظام األساسي للشركة.

)ي(  المساهمين غير القطريين 

يبيح النظام األساسي للشركة لغير القطريين )من األفراد والكيانات اإلعتبارية( تملك ما ال يزيد عن 49% من أسهم الشركة. 
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 20. القيود على نقل الملكية والبيع
قد يخضع توزيع هـذه النشـرة وطرح أسهم الطرح في بلدان معينة لبعض القيود بموجب القانون، وبالتالي قد يتعين على األشخاص 

الذين يتلقون هــذه النشـرة مراعاة وااللتزام بأية قيود ذات صلة، بما في ذلـك تلك المذكورة في الفقرة الواردة أدناه، وأي عجز عن 
استيفاء أي من تلك القيود قد يشكل مخالفة لقوانين األوراق المالية في ذلك البلد.

لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي بلد يفرض اتخاذ أية تدابير إلجازة الطرح العام لألسهم أو حيازتها أو توزيع هــذه النشـرة أو أي مواد 
أخرى متعلقة بالطرح. وبالتالي ال يجوز عرض األسهم أو بيعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما ال يجوز توزيع هــذه النشـرة أو أية 

مواد متعلقة بالطرح أو إعالنات أخرى تتعلق باألسهم أو نشرها في أو من أي بلد أو منطقة اختصاص اال في الظروف التي تؤدي 
لالمتثال بأي من وجميع اللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في ذلك البلد أو منطقة االختصاص.

ال تشكل هــذه النشـرة أي عرض لالكتتاب في أي من األسهم المطروحة بموجبها أو لشرائها موجه ألي شخص في أي بلد يكون فيه 
هذا الطلب أو العرض غير قانوني.

)أ( قطر

تم اعتماد هـذه النشـرة من قبل هيئة قطر لألسواق المالية وستتوافر للمستثمرين المؤهلين في دولة قطر )خارج مركز 
قطر للمال(.

)ب( مركز قطر للمال

ال تشكل هـذه النشـرة دعوة لطرح أوراق مالية من مركز قطر للمال أو داخله وليس الغرض منها ذلك، وبناء عليه ال ينبغي 
تفسيرها على هذا المحمل. لم تتم مراجعة هـذه النشـرة أو المصادقة عليها أو تسجيلها بمعرفة هيئة مركز قطر 
للمال أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال أو أي جهة قانونية مختصة في مركز قطر للمال. وهـذه النشـرة تعتبر خاصة 

وسرية للغاية وال يجوز إعادة إصدارها أو أن ُتستخدم في أية أغراض أخرى وال أن ُتقدم إلى أي شخص بخالف متلقيها. إن 
الشركة لم يتم اعتمادها ولم ُترخص من قبل أي من الهيئات المرخصة داخل مركز قطر للمال ولم ُتَسَجل لديها.

)ج( الواليات المتحدة

لم ولن يتم تسجيل أسهم الطرح بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لعام 1933 وتعديالته )»قانون األوراق المالية«( 
أو لدى أي سلطة تنظيمية لألوراق المالية أخرى أو أي اختصاص أو منطقة داخل الواليات المتحدة، وال يجوز طرحها أو 
بيعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، داخل الواليات المتحدة أو لحساب أو لصالح شخص أمريكي إال وفقًا إلعفاء من 

شروط قانون األوراق المالية األمريكي أو بموجب معاملة ال تخضع لشروط القيد بموجب القانون المذكور.

أقر كل بنك من بنوك االكتتاب بما يلي:

)أ( أنه لم ولن يطلب طرح األسهم أو االكتتاب فيها أو بيعها عن طريق أي طلب عام أو إعالن في الواليات المتحدة أو بأي 
طريقة أخرى تنطوي على طرح عام بالمعنى المقصود في القسم 4)2( من قانون األوراق المالية؛

)ب(أنه لم ولن يشارك بنفسه أو من خالل الشركات التابعة له أو أي شخص يعمل لصالحه أو نيابة عنه في أي جهود بيع 
موجهة )بالمعنى المقصود في الالئحة “أس”( فيما يتعلق باألسهم؛
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)ج( أن يقدم بنك االكتتاب أو أي شخص يتصرف نيابة عنه أو يطرح أو يبيع أو يطلب االكتتاب في األسهم في إطار التوزيع 
األولي فقط في معامالت خارجية بالمعنى المقصود وبما يلبي متطلبات الالئحة 903 من قانون األوراق المالية.

تحمل المصطلحات المستخدمة في هذه الفقرة )ج( المعاني المعطاة لها بموجب الالئحة “ق” بموجب قانون األوراق 
المالية. 

)د( المنطقة االقتصادية األوربية

فيما يتعلق بكل دولة من الدول األعضاء في المنطقة االقتصادية األوروبية التي نفذت التوجيه الخاص بالنشرات )يطلق 
على كل منها “الدولة العضو ذات الصلة”(، لم ولن ُتطرح أي أسهم للجمهور في الدولة العضو ذات الصلة قبل نشر 

النشرة المعنية باألسهم، والتي تتم الموافقة عليها من ِقبل السلطة المختصة في تلك الدولة العضو ذات الصلة أو، 
حيثما كان ذلك مناسبًا، تتم الموافقة عليها في دولة عضو أخرى ذات صلة، ويتم إخطار السلطة المختصة بشأنها في 

تلك الدولة العضو ذات الصلة، وكل ذلك وفق التوجيه المعني بالنشرات؛ باستثناء أنه قد يجري طرح األسهم العادية 
للجمهور في تلك الدولة العضو ذات الصلة في أي وقت بموجب االستثناءات التالية التي ينص عليها التوجيه المعني 

بالنشرات، إذا تم تنفيذها في تلك الدولة العضو ذات الصلة:

)أ( ألي كيان قانوني يكون مستثمر مؤهل كما هو موضح في التوجيه الخاص بالنشرات؛

)ب( ألقل من 150 شخص طبيعي أو اعتباري )بخالف المستثمرين المؤهلين بحسب التعريف الوارد في التوجيه الخاص 
بالنشرات( رهنًا بالحصول على الموافقة المسبقة من قبل بنوك االكتتاب ألي طرح من هذا القبيل؛ أو

)ج( في أي ظروف أخرى تخضع للمادة 3)2( من التوجيه المعني بالنشرات.

شريطة أال ينتج عن أي طرح من هذا القبيل لألسهم مطلب بنشر النشرة طبقًا للمادة 3 من التوجيه المعني بالنشرات أو 
أي إجراء لتنفيذ هذا التوجيه في أي دولة عضو ذات صلة.

وألغراض هذا الشرط، ُيقصد بتعبير “الطرح إلى الجمهور” فيما يتعلق بأي أسهم عادية في أي دولة عضو ذات صلة 
اإلعالن بأي شكل وبأي وسيلة عن معلومات كافية بشأن شروط الطرح وأي أسهم عادية سيتم طرحها من أجل تمكين 

المستثمر من اتخاذ قرار بشراء أي أسهم عادية، حيث قد يختلف ذلك في الدولة العضو ذات الصلة من خالل أي إجراء 
لتنفيذ التوجيه المعني بالنشرات في تلك الدولة العضو ذات الصلة. ويقصد بعبارة “التوجيه المعني بالنشرات” التوجيه 

)EC/2003/71( بتعديالته، بما في ذلك التوجيه )EU/2010/73(، ويشمل ذلك أي تدبير تنفيذي ذي صلة في أي دولة من 
الدول األعضاء.

)هـ( المملكة المتحدة

ال يجوز تسليم هــذه النشـرة أو أي مستند آخر صدر فيما يتعلق بالطرح إلى أي شخص في المملكة المتحدة. يتعين 
االلتزام بجميع أحكام قانون الخدمات واألسواق المالية لسنة 2000، وتعديالته، فيما يخص أي شي يتم فيما يتعلق 

بطرح األسهم من المملكة المتحدة أو بخالف ذلـك ما يتصل بها.
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)و( استراليا

ال تشكل هــذه النشـرة مستند إفصاح بموجب البند 6/د/2 من قانون الشركات لسنة 2001 المعمول به في كومنولث 
استراليا، وتعديالته )"قانون الشركات"( وال يجوز إيداعه لدى هيئة األوراق المالية واالستثمارات االسترالية. ال يجوز طرح 
ألشخاص يتلقون الطرح في استراليا بخالف ما يتم الموافقة عليه مسبقًا من قبل مستشار اإلدراج ومدير الطرح على 

أساس أن هذا الطرح لألسهم لإلصدار أو البيع ال يتطلب إفصاح إلى المستثمرين بموجب البند 6/د/2 من قانون الشركات. 
ويعتبر أي طرح لألسهم يتم تلقيه في استراليا الغيًا إلى الحد الذي يتطلب اإلفصاح للمستثمرين بموجب القانون 

المذكور، وعلى وجه الخصوص يتم الطرح إلصدار أو بيع األسهم في استراليا فقط استناداً إلى عدد من اإلعفاءات 
واالستثناءات من هكذا إفصاح للمستثمرين وفق ما نصت عليه المادة 708 من قانون الشركات. أي شخص يتم إصدار 

األسهم أو بيعها له بموجب أي إعفاء، وفق ما نصت عليه المادة 708 أعاله، يجب أال )في غضون 12 شهراً من ذلك 
اإلصدار أو البيع( يطرح تلك األسهم في استراليا ما لم يتم هذا الطرح ذاته استناداً إلى إعفاء من اإلفصاح وفق ما هو 

منصوص عليه في المادة المذكورة.

)ز( اليابـان

لم ولن يتم تسجيل األسهم بموجب قانون البورصة والسندات المالية، وتعديالته، كما أن هــذه النشـرة ليست عرضًا 
لبيع أوراق مالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في اليابان أو لصالح أو لمنفعة أي مقيم في اليابان )وهذا المصطلح 

المستخدم هنا يعني أي شخص مقيم في اليابان بما في ذلـك أي مؤسسة أو جهة قائمة بمقتضى أحكام قوانين 
اليابان( أو إلى آخرين إلعادة طرحها أو إعادة بيعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في اليابان لصالح أو لمصلحة أي مقيم 

في اليابان. ال يجوز إجراء هكذا طرح لألوراق المالية للبيع باستثناء بموجب موافقة مسبقة من مستشار اإلدراج ومدير 
الطرح، وما لم يتم وفقًا لإلعفاء من شروط التسجيل بموجب قانون البورصة والسندات المالية. أي طرح لألوراق المالية 

للبيع هكذا يجب أن يتم وفقًا ألحكام قانون البورصة والسندات المالية والقوانين األخرى ذات الصلة، كما يجب أن يتم 
باالمتثال ألحكام هذا القانون وأي قوانين أو لوائح أو توجيهات أخرى معمول بها في اليابان.

)ح( مناطق االختصاص األخرى

لم ولن يتم تسجيل طرح األسهم لالكتتاب بموجب قوانين األوراق المالية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، 
مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة، سلطنة ُعمان أو دولة الكويت.
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21. بورصة قطر
تأسست بورصة قطر رسميًا تحت اسم سوق الدوحة ألوراق المالية في عام 1995، وبدأت عملها في العام 1997.

وفي يونيو 2009، وّقعت قطر القابضة )ذراع االستثمار االستراتيجي لجهاز قطر لالستثمار( مع بورصة نيويورك يورونكست اتفاقيات 
لتشكيل شراكة إستراتيجية لتأسيس بورصة على طراز أسواق المال العالمية المتطورة. وفي أكتوبر 2013، تخارجت بورصة نيويورك 

يورونكست من بورصة قطر مع استحواذ قطر القابضة على كامل رأس المال في بورصة قطر.

الهدف األساسي لبورصة قطر هو دعم االقتصاد القطري من خالل توفير قاعدة لالستثمار المالي أمام الشركات القطرية وكذلك 
منح المستثمرين منصة يمكنهم خاللها تداول مختلف المنتجات المالية بطريفة شفافة وفعالة. كما توفر بورصة قطر للعامة 

فرصة لالطالع على معلومات السوق كما تضمن اإلفصاح السليم عن المعلومات. عالوًة على ذلـك، تم رفع تصنيف السوق القطرية 
من قبل مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، من “سوق مبتدئة” إلى مرتبة “سوق ناشئة”، ويعكس ذلـك حجم التقدير الذي تحظى 
الخطوات االيجابية التي اتخذتها بورصة قطر على امتداد السنوات السابقة الستيفاء متطلبات تطوير البنية األساسية للسوق وتنفيذ 

عدد من المشروعات والمبادرات الهامة، وكان كل ذلـك محل ترحيب من قبل المؤسسات المالية واالستثمارية ا لعالمية.
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22. هيئة قطر لألسواق المالية 
تأسست هيئة قطر لألسواق المالية، التي تمثل هيئة سوق المال في دولة قطر، بصفتها جهة تنظيمية وإشرافية مستقلة بمقتضى 

أحكام القانون رقم 33 لسنة 2005 الذي نسخه فيما بعد القانون رقم 8 لسنة 2012. تتجسد المهمة األساسية لهيئة قطر لألسواق 
المالية في تنفيذ اإلطار التنظيمي المتين الذي يحكم أسواق األوراق المالية إضافًة إلى إحكام الرقابة واإلشراف الفعال والمسؤول 

عليها.

وبموجب المسؤولية المنوطة بها، فإن الهيئة هي جهة الترخيص في صناعة األوراق المالية واألنشطة المرتبطة بها في دولة قطر. 
كما تقوم الهيئة أيضـًا مقام سلطة اإلدراج المسئولة عن رصد ومتابعة والرقابة واإلشراف إصدار األوراق المالية خالل مرحلة اإلدراج في 

بورصة قطر. كما تتولى الهيئة أيضـًا مسؤولية ضمان الشفافية والنزاهة في سوق المال من خالل تنفيذ لوائح وأنظمة السوق على 
المشاركين فيها وكذلك من خالل تنفيذ أنشطة الرصد والمتابعة واإلشراف 
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23. شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية
تم تأسيس شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بصفتها شركة مساهمة قطرية خاصة في عام 2014، وهي مملوكة من 
قبل كل من مصرف قطر المركزي وبورصة قطر. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص الالزمة من الجهات الرسمية في دولة 

قطر بما في ذلك هيئة قطر لألسواق المالية.

وتشمل مهام الشركة حفظ وإدارة وامتالك ومقاصة وتسوية األوراق المالية وغيرها من األدوات المالية. كما أنها تقدم الخدمات 
المالية ذات الصلة، والتي تشمل تسجيل وقبول السندات الحكومية وأذونات الخزينة ونقل ملكيتها. إضافة إلى ذلك، تقدم الشركة 
خدمات إضافية تتضمن تطبيق نظام التسليم مقابل الدفع )DVP(، والتسوية الخاصة بتطبيق نظام إقراض واقتراض األوراق المالية، 

وإدارة ومتابعة نسب تملك حملة األسهم غير القطريين وتسجيل وترخيص صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة والمشاركة في 
عمليات الطرح العام األولي.

وتم كذلك ربط أنظمة بورصة قطر مع أنظمة شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية إلجراء عمليات نقل الملكية بين البائعين 
والمشترين ألسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. كما تتم لديها جميع عمليات نقل الملكية التي تتم خارج القاعة، سواء 

من خالل المواريث أو بموجب أمر قضائي، عالوة على ذلـك، فإن شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية مسؤولة أيضـًا عن إجراء 
عمليات الرهن وفك الرهن على األسهم وغير ذلك من العمليات.
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24. الضرائب
إن التعليقات التالية ذات طابع عام وال تستند إلى النظام الضريبي المعمول به حاليًا في دولة قطر، والذي يتضمن قانون ضريبة الدخل 

والممارسات القائمة لدى السلطات القطرية كما في تاريخ هــذه النشـرة. إن قوانين الضرائب في دولة قطر تستند على )أ( القانون 
رقم 24 للعام 2018 بشأن الضريبة على الدخل )“قانون ضريبة الدخل”( و )ب( التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب قانون ضريبة 

الدخل في يونيو 2011 )“التعليمات التنفيذية”( )ج( التعميم رقم 2 لسنة 2011 و)د( الممارسات المعروفة والمطبقة من مدير 
الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزير المالية في دولة قطر.

وعلى الرغم من أن قانون ضريبة الدخل يشير إلى تعليمات تنفيذية جديدة ستصدر بموجبه إال أنه لم تصدر هذه التعليمات بعد وحتى 
تصدر تلك التعليمات فإن التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير االقتصاد والمالية رقم 10 لسنة 2011 - والتي صدرت تحت 

قانون ضريبة الدخل القديم رقم 21 لسنة -2009 ستبقى سارية بالحد الذي ال تتعارض فيه مع قانون ضريبة الدخل الجديد.

ال يجوز معاملة الملخص على أنه مشورة بشـأن الوضع الضريبي ألي مساهم أو أي شخص يقوم بشراء أسهم الشــركة أو بيعها أو 
بخالف ذلـك تداولها أو أي تداعيات ضريبية أخرى تنشأ عن شراء تلك األسهم أو بيعها أو تداولها.

إن الملخص ال يوحي بأنه بيان شامل لجميع االعتبارات الضريبية التي قد تكون ذات صلة بقرار شراء األسهم أو تملكها أو التصرف فيها، 
كما أنها ال توحي بأنها تتطرق للنتائج التي تطبق على جميع فئات المستثمرين والتي قد يخضع بعض منها للوائح خاصة. يتعين عليك 

الرجوع إلى المستشار الضريبي الخاص بك بشـأن تطبيق قانون ضريبة الدخل على وضعك الخاص، وكذلك أي نتائج تترتب على شراء 
األسهم أو ملكيتها أو التصرف فيها والتي قد تنشأ بموجب أحكام قوانين أي بلد أو اختصاص آخر.

مسائل ضريبة الدخل للمواطنين القطريين

ُعفى من ضريبة الدخل )بما في ذلـك دخل أرباح األسهم( ومكاسب رأس المال الخاص باألشخاص القطريين سواء الطبيعيين 
أو االعتباريين في دولة قطر وكذلك الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين، عالوًة على ذلـك، فإن مكاسب رأس المال 

لألشخاص الطبيعيين )من أي جنسية كانت( والتي تنتج عن بيع األوراق المالية معفاة من الضريبة، شريطة أن األوراق المالية المباعة ال 
تشكل جزًء من أصول أي نشاط أو عمل خاضع للضريبة.

مسائل ضريبة الدخل لغير القطريين

سيخضع مالكو األسهم في الشــركة من المساهمين غير القطريين فيما بعد للضرائب في قطر بشـأن تلك األسهم إلى الحد الذي 
تكون فيه تلك األسهم، أو أي تعاقدات أو أنشطة تنطوي على تلك األسهم، تشكل أو تحقق دخاًل أو أرباحًا وفق أغراض قانون ضريبة 

الدخل.

إن دخل الشركة معفى من سداد الضريبة، وبمجرد إدراج الشــركة، فإن أرباح األسهم التي تدفعها الشــركة لن تخضع للضريبة في 
أيدي المساهمين.

يجب أن يحصل المستثمرون والمساهمون من غير القطريين أو المقيمين في أي بلد آخر خارج قطر، وكذلك المستثمرون 
والمساهمون المقيمون في قطر ويخضعون للضريبة في بلد آخر خارج قطر )سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو جهات اعتبارية( على 

مشورة خاصة من المستشار الضريبي الخاص بهم بشـأن المسائل الضريبية أو تبعات الضريبة بشـأن اإلدراج ودخل أرباح األسهم 
بموجب القوانين المحلية المعمول بها في تلك البلدان األخرى.

ضريبة القيمة المضافة

قد يكون لفرض ضريبة القيمة المضافة بعض التبعات على كل من الشــركة والمستثمرين، بيد أنه من المبكر تقيم أثر فرض ضريبة 
القيمة المضافة على الشــركة، ويتعين على المستثمرين مراجعة المستشار الضريبي الخاص بهم بشـأن التبعات التي قد تواجههم 

نتيجة لفرض ضريبة القيمة المضافة.
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25. معلومات عامة
 )أ( أبدت )إرنست آند يونغ »فرع قطر«( موافقتها الكتابية ولم تسحبها على إدراج التقرير الصادر منها كمستشار مستقل 

لتأكيد تجميع البيانات المالية التصورية ضمن هــذه النشـرة.

)ب( تكاليف الطرح المحصلة والتي ستبلغ 14,257,500ريـال قطري ستكون واجبة الدفع من قبل الشــركة، كما أن صافي 
 العوائد النقدية للطرح والمستحق للشركة تبلغ 1,425,750,000 ريـال قطري وستستخدم في األغراض الواردة في

البند 3 ب.

)ج( ال توجد أي اتفاقيات يتم بموجبها التخلي عن أرباح األسهم أو الموافقة على التخلي عنها.

)د( تم تدقيق البيانات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 وفقًا للمعايير الدولية 
للتدقيق بواسطة )إرنست آند يونغ “فرع قطر”( ، وعنوانهم ص.ب: 164، برج القصار، الطابق 24، الدوحة، قطر.

البيانات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 قد تمت مراجعتها وفقًا للمعيار الدولي لمهمات 
المراجعة رقم 2410 المتعلق ب “مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المستقل للشركة” بواسطة )إرنست آند 

يونغ “فرع قطر”( كما هو مذكور في تقرير مراجعتها المؤرخ 6 أغسطس 2019 الوارد في هذه النشرة. إرنست آند يونغ “فرع قطر” 
أكدوا على أنهم طبقوا إجراءا محدوداً وفقا للمعيار المذكور. وكما هو مذكور في تقرير المراجعة الوارد في هذه النشرة فإهم 

لم يقوموا بأي تدقيق ولم يقدموا أي رأي بخصوص تدقيق تلك المعلومات المالية. ولذلك فإن درجة االعتماد على تقريرهم يجب أن 
تكون مقيدة بإجراءات المراجعة المحدودة التي قاموا بها.

كل من تقارير التدقيق والمراجعة المذكورة أعاله تحتوي على فقرة تأكيدات بخصوص استمرارية الشركة. لمزيد من المعلومات 
الرجاء مراجعة البند 11 المتعلق بمناقشة وتحليل اإلدارة.  

 )ه( المستندات الجاهزة للمراجعة

يمكن مراجعة نسخ المستندات التالية في مكاتب الشــركة بدءاً من يوم األحد ٢٧ أكتوبر 2019 وذلك خالل ساعات العمل االعتيادية 
في أيام العمل األسبوعية )باستثناء الجمعة والسبت( ولفترة 3 شهور من تاريخ هــذه النشـرة:

النظام األساسي؛25/و/1

البيانات المالية السابقة لشركة بلدنا للصناعات الغذائية عن الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 والبيانات المالية عن 25/و/2
 السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وعن الفترة المنتهية في30 يونيو 2019؛

وكذلـك 
هــذه النشـرة.25/و/3

)و( إقرار المدققين المستقلين

تم تعيين إرنست آند يونغ )فرع قطر( بصفة المدققين المستقلين للشركة إبتداًء من تاريخ التأسيس  وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2019.

 )ح( المنازعات القضائية

لم تنخرط الشــركة أو الشركات الفرعية التابعة لها في أية إجراءات قضائية أو تحيكيمة أو حكومية، كما أن الشــركة ليست على علم 
بأي إجراءات كهذه منظورة أو  من المحتمل إثارتها من أو بوجه الشركة أو الشركات الفرعية التابعة لها خالل فترة االثني عشر شهر 

السابقة لتاريخ هــذه النشـرة، والتي قد يكون لها، أو كان لها مؤخراً، أثر جوهري على الوضع المالي للشركة أو ربحيتها.
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)ط( التغيير الجوهري

كما هو بتاريخ 1 يوليو 2019 وحتى تاريخ هذه النشرة فإنه لم يطرأ أي تغيير جوهري في الوضع المالي للشركة حيث أن الشركة ما 
زالت لم تؤسس نهائيًا.

)ي( رأس المال العامل

من وجهة نظر  الشركة، ومع أخذ التسهيالت البنكية المتاحة لبلدنا للصناعات الغذائية باإلعتبار، فإن رأس المال العامل المتاح لبلدنا 
للصناعات الغذائية كاٍف لتغطية متطلباتها الحالية، كما يتيح لها تلبية احتياجاتها لمدة االثني عشر شهراً التي تلي تاريخ هــذه النشـرة.

)ك( االستثمارات واألنشطة الرئيسية

بخالف ما تم اإلفصاح عنه في هــذه النشـرة، فليس لدى الشــركة في الوقت الراهن مؤسسات رئيسة قيد اإلنشاء أو قيد 25/ل/1
التخطيط لها مستقباًل، والتي قدم أعضاء مجلس اإلدارة المعينين بشـأنها التزامات راسخة أو خالفه؛

األنشطة الرئيسية للشركة كما بتاريخ هــذه النشـرة وردت بالبند 4 بعنوان )معلومات حول الشــركة(.25/ل/2

)ل( االدراج والتسوية

قبل تاريخ االغالق، ستتقدم الشركة )من خالل المؤسسين( بطلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر إلدراج األسهم على 
بورصة قطر بموجب نظام الطرح واإلدراج الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية والقواعد الصادرة عن بورصة قطر. سيتم تفعيل تداول 
األسهم بشكل الكتروني من خالل المنصة االلكترونية التي تديرها بورصة قطر. ومن المتوقع أن يبدأ التداول خالل ديسمبر 2019 )بعد 

الحصول على موافقة هيئة قطر لألسواق المالية(.

بعد تاريخ إغالق الطرح وبدء تداول األسهم على بورصة قطر، سيتم السماح لجميع الجهات االعتبارية واألفراد بشراء األسهم في 
بورصة قطر وفقًا للقوانين المطبقة في دولة قطر وقواعد البورصة. ويجوز تداول األسهم ونقل ملكيتها بحرية وفقًا للنظام 

األساسي للشركة وبما يتفق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر وقواعد اإلدراج الخاصة بهيئة قطر لألسواق المالية وقواعد 
ولوائح بورصة قطر.

وستخضع تعامالت األسهم التي تم قبول تداولها في بورصة قطر إلى دورة تسوية لمدة ثالثة أيام  )T+3(  وفقًا لقواعد

شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية، وإجراءات التسليم مقابل الدفع  )DVP( وفق اإلجراءات المعتمدة لدى

السوق المدرجة فيه(.

 )م( البرنامج الوطني لألمن الغذائي وتوفير الحماية لبلدنا للصناعات الغذائية

لقد ركزت قطر في السنوات األخيرة على تنويع اقتصادها من خالل االنفاق المتزايد على البنى التحتية والمشاريع االجتماعية والرعاية 
الصحية والتعليم في محاولة لتقليل اعتمادها السابق على مداخيل البترول والغاز. وهذا التوجه قد تم تحديده في رؤية قطر 2030 
التي تم اطالقها في 2008 واستراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011 والتي أسست ألهداف معينة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . 

وتشمل األهداف طويلة المدى تطوير البنية التحتية وتقوية القطاع الخاص.

واحد من الركائز األساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 هو زيادة االكتفاء الذاتي في قطاع األغذية والمشروبات.

في 5 يونيو 2017 اتخذت اربعة دول عربية خطوات لقطع التجارة والمواصالت والعالقات الدبلوماسية مع قطر، مما أدى إلى نقص 
مؤقت في منتجات األلبان من بين أمور أخرى معظمها مستوردة. وبينما اتخذت دولة قطر اجراءات فورية لتوفير كميات كافية من 

منتجات األلبان في الدولة من خالل المزودين إال أنها اعتبرت الوضع فرصة لتطوير قطاع انتاج األلبان المحلي أكثر.



253

نشرة الطرح - بلدنا

بعد تقييم عدة خيارات طلبت دولة قطر من بلدنا للصناعات الغذائية والتي بدورها وافقت أن تقوم باستثمارات معينة كبيرة لمعالجة 
النقص المؤقت في منتجات األلبان ودعم البرنامج الوطني لألمن الغذائي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. لقد طورت حكومة 

دولة قطر عدة برامج تحت البرنامج الوطني لألمن الغذائي لدعم المصنعين المحليين. بلدنا للصناعات الغذائية هي إحدى الركائز 
المهمة لهذا البرنامج وستستفيد من الدعم بعدة طرق بما في ذلك اتفاقية الدعم.

باإلضافة لوجود العديد من الشروط والمتطلبات في اتفاقية الدعم فإنها تنص أيضا على أن بلدنا للصناعات الغذائية والشركة ال يحق 
لها احتساب الدخل الوارد من اتفاقية الدعم لغايات تقييم الشركة في عملية الطرح.

كمقابل لدفعات الدعم التي تتلقاها بلدنا للصناعات الغذائية والشركة سيكون للحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة سهم 
ممتاز والذي يعطي للحكومة حقوقا معينة كما هو مفصل في النظام األساسي للشركة. كما تعطي االتفاقية الحكومة الحق - 

كحامل للسهم الممتاز- لتعيين ثالثة ممثلين كأعضاء في مجلس إدارة الشركة ويكون أحدهم نائبا للرئيس. 

لغايات تدعيم البرنامج الوطني لألمن الغذائي فإن وزارة التجارة والصناعة تعهدت ووافقت أن تقوم بشكل مستمر بمراقبة والتأكد 
من التزام بلدنا للصناعات الغذائية بالشروط التي عليها أن تلتزم بها لتلقي الدعم في كل سنة. الرجاء االطالع على عوامل المخاطرة 

لمزيد من المعلومات.      

)ن( العقود الجوهرية 

الشركة )وبلدنا للصناعات الغذائية وهي شركتها التابعة( هي طرف في العديد من العقود الجوهرية مع أطراف غير ذات عالقة كما 
هو موضح أدناه. الشركة )أو األطراف ذات العالقة( هي أيضًا طرف في بعض العقود المبرمة مع أطراف ذوي عالقة، كما تم بيانه في 

البند 17 )معامالت األطراف أصحاب العالقة( من هذه النشرة.

اتفاقية الدعم مع حكومة قطر

قامت بلدنا للصناعات الغذائية بإبرام اتفاقية )“اتفاقية الدعم”( مع الحكومة القطرية ممثلة بوزارتي المالية والتجارة والصناعة 
والتي بموجبها سيتم منح الدعم لبلدنا للصناعات الغذائية على دفعات نقدية سنوية محددة على مدى عشرة سنوات كمقابل عن 

االستثمارات الكبيرة التي قامت بها في صناعة األلبان القطرية ودعمها لبرنامج قطر الوطني لألمن الغذائي. وتنص اتفاقية الدعم 
على شروط معينة يجب أن تلتزم بها بلدنا للصناعات الغذائية والشركة للحصول على دفعات الدعم. وتشمل هذه الشروط -بدون 

حصر- أن تقوم بلدنا للصناعات الغذائية والشركة بالمحافظة على كميات انتاج معينة من الحليب الطازج لمواجهة متطلبات السوق 
المحلي من الحليب الطازج ومنتجات األلبان األخرى، وكذلك االلتزام بأي من متطلبات وزارة التجارة والصناعة بزيادة مستويات االنتاج 
لمواجهة المتطلبات الموسمية المحلية من منتجات األلبان و القيام بتصدير المنتجات طالما أن بلدنا للصناعات الغذائية والشركة 

ملتزمتان بتغطية العجز في السوق المحلي من منتجات األلبان الطازجة وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة من وزارة 
التجارة والصناعة، واستخدام عوائد الطرح العام من قبل الشركة لتسديد ديون بلدنا للصناعات الغذائية، واالستمرار بااللتزام التام 

بقوانين الصحة والسالمة القطرية المطبقة، وكذلك ضمان أن تكون أسعار منتجات بلدنا للصناعات الغذائية يمكن تحملها وملتزمة 
بمستويات التسعير التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.

إن عدم قدرة بلدنا للصناعات الغذائية أو الشركة على االلتزام بأي من الشروط المذكورة أعاله أو غيرها من المذكورة في اتفاقية 
الدعم قد يؤدي إلى ايقاف كلي أو جزئي لدفعات الدعم واإلنهاء المحتمل التفاقية الدعم.
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عقد التوزيع مع علي بن علي وشركاه

بلدنا للصناعات الغذائية وعلي بن علي وشركاه هما طرفان التفاقية تعديل مؤرخة في1 يناير 2019 والتي تعدل اتفاقية التوزيع 
المبرمة بينهما في 8 مايو 2018. وقد قامت بلدنا للصناعات الغذائية منذ تأسيسها بتوزيع منتجاتها من خالل علي بن علي وشركاه 

ولكن بموجب أحكام اتفاقية التعديل قامت علي بن علي وشركاه بتسليم السيطرة على عملية التوزيع )بما في ذلك اآلليات 
والقوة العاملة( إلى بلدنا للصناعات الغذائية كما وافقت على تقديم خدمات استشارية إلى بلدنا للصناعات الغذائية بمقابل دفعات 

مضمونة تقوم بها بلدنا للصناعات الغذائية إلى علي بن علي وشركاه تبلغ 21.5 مليون ريال قطري كحد أدنى و 32 مليون ريال قطري 
كحد أقصى عن الفترة ما بين 1 يناير 2019 و المنتهية في 7 مارس 2022.

)س( عقود التمويل

قرض بنك قطر الوطني

أبرمت بلدنا للصناعات الغذائية اتفاقية قرض مع بنك قطر الوطني مؤرخة في 12 يوليو2017 بمبلغ أولي قدره 1.3 مليار ريال قطري.  
يشمل الغرض من القرض: تمويل أعمال بناء وتوسعة منشآت بلدنا للصناعات الغذائية، وتطوير البنية التحتية وتوفير رأس المال العامل. 

هذا القرض مضمون بكفاالت شخصية غير قابلة للتراجع عنها من قبل باور انترناشونال وبعض المؤسسين. ويرتب القرض رهنًا عينيًا 
على المزرعة بما في ذلك  األعمال األساسية التي قيد اإلنشاء وأجزاء المباني المكتملة، واآلالت  والمعدات وكافة األصول األخرى. وقد 

دخل األطراف الحقا في مجموعة من المالحق المعدلة )كان آخرها في 30 يونيو 2019( تم بموجبها تخفيض نسبة الفائدة إلى 
5.25% وزيادة قيمة القرض. اعتباراً من  تاريخ 30 يونيو 2019 إن الدين القائم مبلغ قدره 2.45 مليار ريال قطري مستحق السداد قبل 31 

ديسمبر 2019. وسيتم استخدام عوائد الطرح لتسديد جزء من القرض والتفاوض بشأن إعادة هيكلة الجزء المتبقي منه بعد الطرح.

اتفاقية التسهيالت مع بنك قطر الوطني

أبرمت بلدنا للصناعات الغذائية اتفاقية تسهيالت مع بنك قطر الوطني مؤرخة في 13 أغسطس 2015 بمبلغ مبدئي قدره 15 مليون 
ريال قطري تم الحقا زيادته إلى 225 مليون ريال قطري كحد أعلى في ملحق تعديل مؤرخ في 20 يونيو 2018 وآخر مؤرخ في 3 إبريل 
2018  وكان آخر ملحق تعديل تم في9 يونيو 2019 وتم بموجبه تخفيض معدل الفائدة إلى 5.25% وتشمل االتفاقية مجموعة من 

الضمانات منها كفاالت شخصية وتعهدات برهن حقوق عقارية وحوالة الحقوق تحت بوالص التأمين. وفي تاريخ 30 يونيو 2019 بلغت 
قيمة الجزء المستخدم من التسهيالت مبلغًا قدره 72,784,370 ريال قطري.

اتفاقية تمويل مع بنك قطر للتنمية

أبرمت بلدنا للصناعات الغذائية اتفاقية بنكية أساسية مع بنك قطر للتنمية مؤرخة في 15 أكتوبر2015 للحصول على تمويل بمبلغ 
مبدئي يصل إلى 30 مليون ريال قطري وتم الحقا تعديلها بتاريخ 14 يونيو2017. وقد قامت بلدنا للصناعات الغذائية -باإلضافة إلى 

التعهد بتسديد القرض- بتقديم مجموعة من الضمانات إلى بنك قطر للتنمية. ويبلغ المتبقي من قيمة التمويل بتاريخ 30 يونيو 2019 
مبلغا قدره 8,598,399 ريال قطري.
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26. التطابق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
أصدر الشيخ أ. د. علي محيي الدين القره داغي والشيخ د. وليد بن هادي فتوى بتاريخ 10 أكتوبر 2019 بجواز االكتتاب في أسهم الشركة 

بناء على التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية وتشكيل هيئة شرعية لها.
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27. التعريفات
ما لم يقتض النص خالف ذلـك، فإن التعريفات التالية ستنطبق على كافة محتويات هــذه النشـرة:

النظام األساسي للشركة )وتعديالته من حين آلخرالنظام أو النظام األساسي
قبول أسهم الشركة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطرقبول اإلدراج 

نموذج الطلب الذي يمكن للمستثمر بموجبه التقدم لالكتتاب نموذج الطلب
في أسهم الطرح

لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارةلجنة التدقيق
مجلس إدارة الشــركة مجلس اإلدارة

شركة بلدنا لتجارة األغذية ذ.م.م، شركة قطرية ذات مسؤولية بلدنا لتجارة األغذية
محدودة بموجب السجل التجاري رقم 133592 والمملوكة 

بالكامل لبلدنا للصناعات الغذائية
شركة بلدنا للتجارة واألعمال ذ.م.م، شركة عمانية ذات مسؤولية بلدنا ُعمان

محدودة بموجب السجل التجاري رقم 1343623
شركة بلدنا للصناعات الغذائية ذ.م.م )المعروفة سابقًا باسم بلدنا للصناعات الغذائية

بلدنا لإلنتاج الحيواني ذ.م.م( تأسست كشركة ذات مسؤولية 
محدودة في دولة قطر وتحمل السجل التجاري رقم ٦٤٧٥٦ 

وفروعها
البيانات المالية المدققة لشركة بلدنا للصناعات الغذائية عن البيانات المالية لبلدنا للصناعات الغذائية

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والبيانات المالية 
المرحلية الموحدة والموجزة غير المدققة عن الفترة المنتهية 

في 30 يونيو 2019.
رئيس مجلس إدارة الشــركةالرئيس

القانون التجاري رقم 27 لسنة 2006القانون التجاري

قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015قانون الشركات

شركة بلدنا )ش.م.ع.ق( بصفتها شركة مساهمة عامة قطرية الشــركة
تحت التأسيس في دولة قطر، والشركات الفرعية التابعة لها 

حسب األحوال
عقد التأسيس والنظام األساسي الخاص بالشركةالمستندات التأسيسية

 هم من ضمن المستثمرين من األفراد والشركات المؤهلين المستثمرون من الشركات 
لإلكتتاب، وهم الشركات الونظمة والمسجلة في دولة قطر 

في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة 
أي نوع من المشروبات بمحتوى يقل عن 25% من مصادر مشروب

الفواكه والمؤلف في بقيته من المياه والسكر وغيرها من 
المكونات البسيطة

هي جمعية عامة للشركة منعقدة بصورة غير عادية وفقًا الجمعية العامة غير العادية
ألحكام النظام األساسي

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيون في الشــركة وهم أعضاء المديرون التنفيذيون
مجلس اإلدارة الذين يعملون أيضـًا كموظفين في الشــركة أو 

الشــركة الفرعية التابعة لها على أساس متفرغ بدوام كامل 
ألداء المهام التنفيذية
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عدد )475,250,00( سهمًا تشكل نسبة 25% من رأسمال الشركة أسهم المؤسسين
المصدر والتي يملكها المؤسسون

المساهمون الخمسة )5( الذين يملكون أسهم المؤسسينالمؤسسون
أي اجتماع للجمعية العامة في الشــركة ينعقد وفق أحكام الجمعية العامة

النظام
حكومة دولة قطر الحكومة

المواطنون القطريون من األفراد المستثمرون األفراد 
يحمل المعنى الوارد له في الصفحات 2 الى 6 من هذه النشرة سند التنازل

هم من ضمن المستثمرين من األفراد والشركات المؤهلين المستثمرون األفراد
لإلكتتاب، وهم المواطنون القطريون 

أي مستثمر مؤهل لالكتتاب في األسهم من المستثمرون المستثمرون من األفراد والشركات
األفراد أو المستثمرين من الشركات، ممن خصصت لهم بتاريخ 

هذه النشرة نسبة 52% من أسهم الطرح  والذين يكتتبون بهذه 
األسهم وفقًا للشروط واألحكام الواردة في نشرة الطرح هذه

إدراج أسهم الشــركة في بورصة قطراإلدراج 
عقد التأسيس الخاص بالشـركة )وتعديالته من حين آلخر(عقد التأسيس

لجنة الترشيح التابعة لمجلس اإلدارةلجنة الترشيح
أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين في الشــركة وهم أعضاء المديرون غير التنفيذيين

مجلس اإلدارة الذين ال يعملون كموظفين في الشــركة أو 
الشــركة الفرعية التابعة لها على أساس متفرغ بدوام كامل 

ألداء المهام التنفيذية
الطر العام ألسهم الطرح على المستثمرين من األفراد الطرح

والشركات والمستثمرين االستراتيجيين في قطر وفق ما ورد 
وصفه بالبند 3 بعنوان “الطرح”

1.01 ريـال قطري لكل سهم من أسهم الطرح، ويمثل هذا سعر الطرح
السعر قيمة اسمية قدرها 1 ريـال قطري لكل سهم زائد تكاليف 

الطرح التي تبلغ 0.01 ريـال قطري لكل سهم من أسهم الطرح
عدد )1,425,750,000( سهمًا تشكل 75% من رأسمال الشركة أسهم الطرح

المصدر يتم طرحها من قبل الشــركة بسعر الطرح وفقًا 
لعملية الطرح وهذه النشرة

0.01 ريـال قطري لكل سهم من أسهم الطرحتكاليف الطرح 
باور انترناشيونال القابضة ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية باور انترناشيونال

محدودة تأسست في قطر وتحمل السجل التجاري رقم 67274 
والتي يملك 50%  من رأسمالها السيد رامز الخياط ويملك السيد 

محمد معتز الخياط %50
أي مشروبات عصائر أو نكتار منتجة من الفواكه بنسبة 100% العصير

بدون أي إضافات من المياه أو السكر
نوع من العصائر مؤلف من نسبة 25-99% من مصدر فواكه النكتار/نكتار

وبقيته مؤلف من المياه والسكر وغيرها من المكونات البسيطة
هذا المستندالنشرة

دولة قطرقطر
نظام لوائح التعامل في بورصة قطرنظام اللوائح

نظام حوكمة الشركات لهيئة قطر لألسواق الماليةنظام الحوكمة
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البنك األهلي )ش.م.ع.ق(  -–بنك الدوحة )ش.م.ع.ق(  - مصرف بنوك االكتتاب
الريان) ش.م.ع.ق(- مصرف قطر اإلسالمي )ش.م.ع.ق(  -  بنك قطر 

الدولي اإلسالمي )ش.م.ع.ق(  - البنك العربي )ش.م.ع.(  - بنك 
بروة )ش.م.ق.(  - البنك التجاري )ش.م.ع.ق( - بنك الخليج التجاري 

)الخليجي( )ش.م.ع.ق( 
لجنة المكافآت التابعة لمجلس اإلدارةلجنة المكافآت

تحمل المعنى الوارد لها في قسم "الملخص/المقدمة"المستثمرون األفراد
تحمل المعنى الوارد لها في قسم "الملخص/المقدمة"أسهم األفراد

قانون األوراق المالية األمريكي لسنة 1933 بصيغته المعدلة.قانون األوراق المالية 
اإلدارة العليا في الشــركةاإلدارة العليا

حملة األسهم الشــركة من حين آلخر المساهمون
األسهم العادية وقيمة كل منها 1 ريـال قطري في رأس مال األسهم 

الشــركة 
السهم الذي يملكه المساهم الممتاز، ويحمل حقوقًا خاصة السهم الممتاز

محددة وفق ما ورد في هــذه النشـرة 
دولة قطر ممثلة بوزارة التجارة والصناعةالمساهم الممتاز

المستثمرون المختارون مسبقًا في الشــركة والذين ُحجز لهم المستثمرون اإلستراتيجيون
تعاقديًا نسبة 23% من األسهم في الشركة والذين يشتملون 

على بعص المؤسسات المختارة وقد يشتملون على أشخاص 
طبيعيين

األسهم التي يملكها المستثمرون اإلستراتيجيوناألسهم اإلستراتيجية 
أي طلب مقدم من قبل أي مستثمر على نموذج طلب االكتتابطلب االكتتاب

بلدنا للصناعات الغذائية الشركة التابعة

كامل الحصص المؤلفة لرأسمال شركة بلدنا للصناعات الغذائية حصص التنازل
US الواليات المتحدة األمريكية ويشمل ذلك أراضيها ومستعمراتها الواليات المتحدة

وأية والية من والياتها وكذلك مقاطعة كولومبيا
أورباكون للتجارة والمقاوالت ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية أورباكون

محدودة تأسست في قطر وتحمل السجل التجاري رقم 50788
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الملحق األول
أهداف بلدنا للصناعات الغذائية بالسجل التجاري

إنتاج اللحوم المجمدة )لحم 1
بقري/لحم غنم(

إنتاج اللحوم الطازجة واللحم 2
المفروم

إنتاج وتعبئة الخضروات 3
الطازجة والمقطعة، حمص 
بالطحينة والباذنجان المتبل، 
الفواكه الطازجة المقطعة، 

عصير الفواكه الطازج، 
السندوتشات الطازجة 

ذات الجبن، اللحم، الدجاج 
والخضروات

تعبئة اللحوم والدجاج4

إنتاج اللحوم المقطعة 5
والمفرومة والكفتة

إنتاج منتجات اللحوم 6
)هامبورجر، سجق، مورتدال

إنتاج فرانكفورتز أو السجق 8صناعة منتجات اللحوم7
من لحوم الماشية والطيور 

)الدجاج وغيرها(

تجارة اللحوم ومنتجات 9
اللحوم

حفظ وتهيئة اللحوم في 10
منتجات بالتجفيف والتدخين 

والتمليح والغمس في محاليل 
ملحية أو التعليب

إنتاج المورتدال واللحوم 11
المصنعة على هية باسترامي 

وسجق ووجبات مصنعة 
معلبة

إنتاج وتصنيع وحفظ اللحوم 12
ومنتجاتها

إنتاج اللحم البقري المفروم 13
ولحم الغنم الطازج والمبرد 
المخلي من العظام، ولحم 

الغنم المبرد والمفروم

إنتاج السجق وهوت دوغ، 14
ولجم البرجر المفروم والمبرد 

واللحم المتبل

إعداد مختلف أنواع الحلويات 15
العربية

صناعة الكعك والحلويات16

إنتاج الكعك والحلويات 17
الطازجة

إنتاج الحلويات الغربية18

إنتاج الحلويات والغاتوه والعك 19
الصغير بمختلف أنواعه

إنتاج الحلويات الشرقية20

إنتاج العك والبسكويت 22تجارة علف الحيوانات21
والفطائر المحالة الشرقية 

والحلويات الشرقية وغيرها من 
المخبوزات بالتمر وبدونه
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تخزين البضاع المجمدة 23
والمبردة )مخازن برادات( 

تجارة األغذية24

إنتاج الحليب والزبادي 25
ومنتجاتها

تجارة ماكينات الغسيل، 26
البرادات، األجهزة الكهربية 

وقطع غيارها

إنتاج وتعبئة وتغليف الحليب 27
الروب المبستر والزبادي 

إنتاج مختلف أنواع الجبن28

إنتاج القشطة والزبدة 29
الطبيعية والسمن والجبن

إنتاج وتعبئة وتغليف الجبن 30
الجاف والمش

المطاعم32إدارة الحدائق31

أنشطة حدائق الترفيه ومرافق 34تجارة األلبان ومنتجات األلبان 33
التسلية )المدن الترفيهية 

والترويحية(

تربية الماشية الحلوب والخيول 35
والحمير والبغال والجمال 

والخراف والماعز

تجارة اللحوم ومنتجات 36
اللحوم

أنشطة الجزارة والذبح وتصنيع 37
لحوم الماشية والغنم والماعز 

وغيرها

تجارة الماشية والطيور الحية 38
والسمك ومتطلباتها

تجارة علف وأطعمة الحيوانات 39
الداجنة

تجارة األدوية البيطرية )بما 40
فيها المعدات البيطرية(

إنتاج زجاجات البولي كربونات 41
البالستيكية وأغطيتها

إنتاج وتغليف مياه الشرب 42
المحالة بأحجام مختلفة

إنتاج األكياس متكررة 43
االستعمال ورقائق التغليف 

األلمنيوم 

الحاويات البالستيكية للمياه 44
المعبأة والتغليف البالستيكي 

للحاويات متكررة االستعمال

إنتاج أكياس النايلون بمختلف 45
األحجام 

إنتاج أغطية الزجاجات 46
البالستيكية بمختلف األحجام

إنتاج زجاجات المرطبات 47
وزجاجات المشروبات غير 

الكحولية وزجاجات العصير 
وأكواب الشرب

إنتاج الزجاجات والكبسوالت 48
واألغطية وسدادات الغلق 

وألواح التغليف البالستيكية

مختلف أحجام األكياس 50إنتاج الحاويات البالستيكية49
البالستيكية 

إنتاج وتعبئة مياه الشرب 51
بمختلف أحجام العبوات

إنتاج الحاويات البالستيكية 52
)بولي إيثيلين تيرفثاالت( القابلة 

للنفخ "زجاجات"

إنتاج مياه الشرب بمختلف 53
األحجام )من 11 ملل حتى 191 

ملل(

إنتاج الزجاجات البالستيكية 54
متكررة االستعمال

تجارة الحاويات بمختلف 56إنتاج األكياس البالستيكية55
أنواعها

إنتاج وتعبئة المياه بمختلف 57
األحجام

إنتاج اغطية/سدادات الزجاجات58
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إنتاج الغرانيول البالستيكية 59
الدقيقة واألكياس ورقائق 

اللف البالستيكية سهلة 
التحلل

إنتاج العلب البالستيكية60

إنتاج مياه الشرب وتعبئتها في 61
عبوات سعة 5 غالون

تصنيع الحاويات البالستيكية 62
لتعبئة منتجات الحليب

إنتاج ونقل زجاجات المياه 63
المعدنية بمختلف األحجام

إنتاج زجاجات المياه متكررة 64
التعبئة بمختلف األحجام

إنتاج األكياس البالستيكية 65
ورقائق اللف والحاويات 

البالستيكية وإعادة تصنيع 
البالستيك

إنتاج الحاويات البالستيكية 66
وأغطيتها

إنتاج )مياه الشرب في حاويات 67
بأحجام مختلفة(

إنتاج الكراتين لمختلف 68
أغراض التغليف "مطبوعة 

ومضغوطة"

إنتاج األكياس واألكواب 69
البالستيكية 

صناعة الحاويات والزجاجات 70
البالستيكية 

تصنيع العلب والصناديق 71
والقارورات والزجاجات 
واألكياس البالستيكية

إنتاج وتعبئة )مياه الشرب في 72
زجاجات وحاويات بأحجام 

مختلفة(

إنتاج أغطية/سدادات القارورات 73
البالستيكية )بولي إيثيلين 

تيرفثاالت(

إنتاج األكياس البالستيكية 74

تجارة المواد واألدوات 75
البالستيكية )بما فيها 

األكياس(

إنتاج رقائق اللف واألكياس 76
البالستيكية، األجهزة المنزلية، 

الزجاجات والحاويات متكررة 
التعبئة، مختلف أنواع األنابيب

إنتاج الزجاجات والحاويات 77
البالستيكية من اإليثيلين عالي 

الكثافة 

إنتاج الحاويات البالستيكية 78

تحلية ونقل المياه المحالة 79
والصحية في حاويات بأحجام 

مختلفة

تعبئة المياه في حاويات 80
بأحجام مختلفة
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