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 للنشر الفوري

 

مليون لاير قطري لفترة التسعة  12شركة قطر لصناعة األلمنيوم تحقق صافي أرباح بواقع 

 2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في 

 

 1.6  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في مليار لاير قطري حصة قامكو من إيرادات المشروع المشترك 

مليون لاير قطري من األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب  439، وحصة بواقع 2020سبتمبر 

 واإلهالك واالستهالك

 المشروع المشترك لقامكو يحقق مستويات قوية من المبيعات واإلنتاج برغم التحديات التي تشهدها األسواق 

  بعد انخفاض حاد مع استمرار التباطؤ على مستوى االقتصاد الكليأسعار األلومنيوم تتعافى 

  المشروع المشترك لقامكو يتخذ العديد من التدابير المعنية بترشيد اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي لخفض

 التكاليف في ظل تراجع أسعار البيع

  حصة من األرصدة  مليون لاير قطري مع 174مركز نقدي قوي والشركة تحقق أرصدة نقدية تصل إلى

 مليون لاير قطري 496مشروعها المشترك بواقع في النقدية 

 
أعلنت اليوم شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق. )يشار إليها بكلمة "قامكو"، ورمزها في بورصة  - 2020أكتوبر 22• الدوحة، قطر 

ة ذات جودة عالية في دولة ألومنيوم أوليمنتجات إلنتاج  لمصهر ناجحفي مشروع مشترك  %50، الشريك بحصة تبلغ QAMC)قطر: 

، وبعائد على 2020سبتمبر  30مليون لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  12.3، أعلنت اليوم عن تحقيق صافي أرباح بواقع قطر

 لاير قطري. 0.002السهم يبلغ 

 

 أبرز المالمح المالية والتشغيلية

متأثراً بعوامل خارجية على مستوى االقتصاد الكلي لم تكن ضمن نطاق  2020التسعة أشهر األولى من عام ظل األداء المالي لقامكو خالل 

أدت تأثرت النتائج أيضاً بسبب الجائحة التي وسيطرتها، وهي العوامل التي فرضت ضغوطاً على األداء المالي للشركة منذ العام الماضي. 

 اعات السيارات وطائرات النقل واإلنشاءات.تباطؤ صناعات عالمية رئيسية تشمل قط إلى

لاير قطري. وبلغت  0.002مليون لاير قطري، بعائد على السهم يبلغ  12.3صافي أرباح بواقع  وقد حققت قامكو خالل فترة التسعة أشهر

مقارنة بنفس الفترة من العام  %14مليار لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  1.6حصة الشركة من اإليرادات لهذه الفترة المالية ما يصل إلى 

 1الماضي.

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سرعان ما تحول المشروع 1وارتفعت أحجام المبيعات لفترة التسعة أشهر ارتفاعاً هامشياً بنسبة 

والسبائك ذات الجودة العالية التي تُستخدم في المشترك لقامكو نحو إنتاج السبائك القياسية نتيجة النخفاض الطلب على منتجات األلومنيوم 

 قطاعات مختلفة.

                                                           
 ،2019سبتمبر  30وحتى  2019يناير  1الفترة التي تمتد من تخص  2019ألغراض المقارنة، فإن المعلومات المالية لفترة التسعة أشهر من عام 1

 30( إلى 2018ديسمبر  3قد تضمنت معلومات مالية للفترة الممتدة من تاريخ تأسيس الشركة )أي  2019علماً بأن البيانات المالية التي نشرت لسبتمبر 
 .2019سبتمبر 
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وبرغم بعض  الطلب نتيجة التباطؤ االقتصادي واستمرار وجود فائض في اإلنتاج. مع ضعفسلباً  2020وقد تأثرت أسعار البيع خالل عام 

ال أن االتجاه العام لها ظل سلبياً طوال فترة التسعة أشهر ، إ2020التعافي الذي شهدته األسعار خالل الفترة األخيرة من الربع الثالث من عام 

 .2020سبتمبر  30المنتهية في 

مقارنة بنفس الفترة من العام  2020٪ خالل فترة التسعة أشهر من عام 16وانخفض متوسط أسعار البيع للمشروع المشترك لقامكو بنسبة 

مقارنة  2020سبتمبر  30مليون لاير قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في  292الماضي، وهو ما أسفر عن انخفاض صافي األرباح بواقع 

مليون لاير قطري في صافي  20بنفس الفترة من العام الماضي، األمر الذي عوضته جزئياً أحجام المبيعات التي أسهمت إسهاماً إيجابياً بمبلغ 

 لعام الماضي.مقارنة بنفس الفترة من ا 2020أرباح فترة التسعة أشهر من عام 

مليون لاير قطري لفترة  439وبلغت حصة الشركة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

، غير أن هوامش األرباح 1مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %15، بانخفاض تبلغ نسبته 2020سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في 

 حيثتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك قد حافظت على استقرارها في خضم حالة عدم االستقرار التي تشهدها األسواق، قبل اح

 لنفس الفترة من العام الماضي. %27.5بنسبة بلغت مقارنة  %27.3 لهذه الفترة بلغت نسبتها

 

 %12المواد الخام والطاقة والقوى العاملة وغيرها من تكاليف مباشرة بنسبة وقد تمكن المشروع المشترك لقامكو بنجاح من احتواء تكاليف 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أسهم االنخفاض العام في تكاليف البضائع الُمباعة إسهاماً إيجابياً  2020لفترة التسعة أشهر من عام 

 .2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020سبتمبر  30عة أشهر المنتهية في مليون لاير قطري في صافي األرباح لفترة التس 191بمبلغ 

 

 فيما يلي ملخص للمؤشرات المالية الرئيسية للشركة كما وردت في البيانات المالية والمؤشرات المالية المستخدمة لغرض تحليل التباين في

 الفترة الحالية:

)المبالغ المؤشرات المالية الرئيسية 

  قطري(بالمليون لاير
فترة التسعة أشهر من عام 

2020 

فترة التسعة أشهر من عام 
22019 

أشهر  10)كما ورد في البيانات المالية؛ تشمل 

 بدءاً من تاريخ التأسيس(

من عام  فترة التسعة أشهر
32019 

)استخدمت لغرض تحليل التباين في الفترة 

يناير  1الحالية؛ تغطي تسعة أشهر تبدأ من 

2019) 

 لاير قطري 1,877 لاير قطري 2,070 لاير قطري 1,607 من اإليرادات الحصة

الحصة من األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضرائب واإلهالك 

 واالستهالك

 لاير قطري 517 لاير قطري 553 لاير قطري 439

 لاير قطري 76.4 لاير قطري 60.6 لاير قطري 12.3 صافي األرباح

الفوائد هوامش األرباح قبل احتساب 

 والضرائب واإلهالك واالستهالك

27.3% 26.7% 27.5% 

 

مليار لاير قطري  2.2لتصل إلى  2020سبتمبر  30٪ كما في 8وانخفضت حصة الشركة من الدين الخاص بالمشروع المشترك بنسبة 

 عملية سداد لألصل خالل هذه الفترة.، فيما يُعزى هذا االنخفاض بصورة أساسية إلى إجراء 2019ديسمبر  31مقارنة بالرصيد كما في 

 

                                                           
. وبالتالي، فإن المعلومات المالية الواردة في البيانات المالية للفترة المنتهية 2018ديسمبر  3ي بدأت السنة المالية األولى للشركة من تاريخ تأسيسها ف 2

 تغطي عشرة أشهر تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة. 2019سبتمبر  30في 
سبتمبر  30وحتى  2019يناير  1تخص الفترة التي تمتد من  2019ألغراض المقارنة، فإن المعلومات المالية لفترة التسعة أشهر األولى من عام 3

( 2018ديسمبر  3قد تضمنت معلومات مالية للفترة الممتدة من تاريخ تأسيس الشركة )أي  2019علماً بأن البيانات المالية التي نشرت لسبتمبر  ،2019
 .2019سبتمبر  30إلى 
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مليار دوالر  1.3تمويل قرضه الحالي الذي تبلغ قيمته بإعادة المشترك لقامكو بنجاح المشروع  قام، 2020وخالل الربع األول من عام 

مشروع المشترك فحسب، بل أعوام. ومن المتوقع أال يثمر اتفاق إعادة التمويل عن توفير تدفقات نقدية حرة إلى ال 5أمريكي، وذلك لمدة 

 .سيوفر أيضاً سبالً جديدة لتحقيق المرونة الالزمة للتصدي لتقلبات السوق، األمر الذي سيسهم بدوره في تعظيم القيمة المضافة للمساهمين

 

سبتمبر  30هاية وقد حافظت الشركة على قوة مركزها المالي برغم العديد من التحديات على مستوى االقتصاد الكلي، وحققت سيولة في ن

مليون لاير قطري في شكل أرصدة نقدية ومصرفية )بما في ذلك الحصة المتناسبة من األرصدة النقدية والمصرفية  670تصل إلى  2020

إيجابية حقق المشروع المشترك لقامكو خالل هذه الفترة تدفقات نقدية كما . 2019للمشروع المشترك(، وذلك بعد توزيعات األرباح عن عام 

، مع حصة من التدفقات 2019بنفس الفترة من عام  ٪ مقارنة43قطري، بانخفاض تبلغ نسبته مليون لاير  552التشغيلية تبلغ من العمليات 

 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.34مليون لاير قطري، بزيادة قدرها  346النقدية الحرة تصل إلى 

 

 ، قائالً:السيد/ عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركةمالي والتشغيلي للشركة، أشار وفي تعليق له على أبرز مالمح األداء ال

على نقاط قوتها األساسية، اعتمدت  قد برغم الظروف المناوئة على مستوى االقتصاد الكلي وتأثيرها على األسواق العالمية، إال أن الشركة

في سوق واصلت فيها أسعار األلومنيوم العالمية انخفاضها في ظل تحديات غير مسبوقة لتحقيق أرباح  وهو ما دعم مشروعنا المشترك

وفي خطوة من جانبه للحد من انتشار جائحة فيروس  ُفرضت على مؤسسات األعمال في شتى أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، فقد أجرى شريكنا في  واستمرارية األعمال.كورونا، استمر مشروعنا المشترك في تطبيق عدة تدابير لضمان السالمة 

وبفضل كل  سلسلة التوريد. اختالل يمكن أن تؤدي إلىمخاطر أي للحد من  فاعلة إجراءاتالمبيعات والتسويق رصدًا دقيقاً للسوق، واتخذ 

بسلسلة التوريد، واستمرت فرقنا في التغلب على  هذه الجهود، لم تتوقف عمليات المصنع، ولم تتأثر أنشطة المشروع المشترك فيما يتعلق

 تحديات السوق.
 

مركز أفضل على المدى الطويل، يضعنا في فإن التكيف مع قوى السوق المتغيرة سيحقق لنا المزيد من المرونة وواستشرافاً للمستقبل، 

 .وسيسهم أيضاً في المحافظة على مكانتنا في السوق"

 

 تحليل للمنتجات الرئيسية

 العالميي قتصاداالتباطؤ الاستمر المشروع المشترك لقامكو في مواجهة ضغوط غير مسبوقة فيما يتعلق بأسعار منتجات األلومنيوم في ظل 

وزيادة المعروض في السوق. وحتى يحافظ على نفس مستويات اإلنتاج، فقد اتجه المشروع المشترك إلى تغيير مزيج منتجاته من المنتجات 

، األمر الذي يعكس مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن هلمضافة إلى السبائك القياسية، وهو ما أسفر عن تراجع فروقات أسعارذات القيمة ا

 هذه الظروف.لمدى مرونة اإلدارة فيما يتعلق باإلنتاج والمبيعات ضمن جهودها للتصدي 

 

، 2020تعافي الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة، خاصة في نهاية الربع الثالث من عام  على ربوادومع ظهور ومن ناحية أخرى، 

يثمر عن ارتفاع  األمر الذي قدالمتوقع أن يعود مزيج المنتجات مرة ثانية إلى المنتجات ذات القيمة المضافة، بدالً من السبائك القياسية،  فمن

 ر البيع.الفروقات في األسعار وزيادة متوسط أسعا

 

 أوضاع االقتصاد الكلي وأداء أنشطة األعمال

الحتواء انتشار جائحة كورونا تأثيراً سلبياً على االقتصاد العالمي، وهو ما أسفر  بلدانالعديد من الأثرت التدابير غير المسبوقة التي اتخذتها 

عن تباطؤ صناعات رئيسية تعتمد على منتجات األلومنيوم األولية كمواد خام رئيسية، ومنها قطاعات التصنيع واإلنشاءات والسيارات 

 2018واجه قطاع األلومنيوم ضغوطاً منذ منتصف عام  حيثورونا، الظروف التي سبقت ظهور فيروس ك ويُضاف إلى ذلك وطائرات النقل.

ي نتيجة النزاع التجاري بين الصين والواليات المتحدة األمريكية وزيادة الطاقة اإلنتاجية في الصين والشرق األوسط وتراجع الطلب العالم

 حلي.على األلومنيوم بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي ومستوى نمو إجمالي الناتج الم

 

أسعار  سجلت حيث ،على نحو كبير ضغوطاً على األسعار مما أدى الى انخفاضهاالظروف على مستوى االقتصاد الكلي  وقد فرضت هذه

حيث  ،2020، ثم بدأت في التعافي بدءاً من الربع الثالث من عام 2020األلومنيوم العالمية انخفاضاً حاداً خالل شهري أبريل ومايو من عام 

ز المستمرة غير المسبوقة من قِبَل يحفتاألسواق، وذلك بفضل عملية ال الذي تشهده تعافيالدر إيجابية على عودة التوازن في ظل ظهرت بوا
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مقارنة  2020سلبياً طوال عام اتجاهاً األسعار  اتخذتوبرغم ذلك، وبشكل عام،  الغلق في أسواق رئيسية.معظم الحكومات مع رفع إجراءات 

 .2019٪ في أسعار األلومنيوم العالمية مقارنة بنفس الفترة من عام 12الماضية، وفي المتوسط، فقد لوحظ انخفاضاً بنسبة باألعوام 

 

جيداً لتنفيذ تدابير استباقية بهدف ترشيد تكاليف اإلنتاج تصدياً لتراجع أسعار استعداداً المشروع المشترك لقامكو  واستناداً إلى ذلك، فقد استعد

في تحقيق أرباح، وهو ما يُعد بمثابة شهادة على كفاءة تكاليفه، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع  المشروع المشترك استمروالبيع. 

 وفراالتفاقيات طويلة األجل بشأن المواد الخام، وهي أمور ال شك أنها ت هذا فضالً عنفي ذلك تكاليف الطاقة،  تكاليف مدخالت اإلنتاج، بما

 المرونة على مستوى اإلنتاج وتسهم في زيادته.

 

 

 التدابير الخاصة بترشيد اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي

نفذ المشروع المشترك لقامكو بنجاح العديد من تدابير الترشيد لخفض نفقات التشغيل التي يمكن التحكم فيها وتأجيل بعض عمليات اإلنفاق 

المشروع المشترك  ، وهي تدابير تدعم بالفعلالقدرة على ترشيد إجمالي اإلنفاق واالحتفاظ بأرصدة نقديةالرأسمالي، األمر الذي أتاح للشركة 

 لقامكو في المحافظة على مركزه ضمن مصانع األلومنيوم األقل تكلفة على مستوى العالم.

 

 تأثيرات فيروس كورونا

مالية، وفي ظل انتشار جائحة كورونا، فقد اتخذ المشروع المشترك في إطار جهوده للتصدي لتراجع مستوى أنشطة األعمال والمخاطر ال

السالمة لحماية المعنية بتدابير الوتفعيل خطط استمرارية األعمال وتنفيذ جميع لقامكو عدة تدابير، منها إنشاء لجان للصحة والسالمة والبيئة 

 .توعويةصحة موظفيه وموظفي الشركات المتعاقدة من خالل إطالق عدة حمالت 

 

أقل قدر من تأثيرات فيروس كورونا على مع بأقصى مستوياتها  2020وقد أدار المشروع المشترك عملياته خالل فترة التسعة أشهر من عام 

 سلسلة التوريد ومستويات اإلنتاج.

 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

 2020سبتمبر  30هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج الشركة للفترة المنتهية في تستضيف شركة قطر لصناعة األلمنيوم مؤتمراً 

. وسيتم نشر العرض التقديمي 2020أكتوبر  29واآلفاق المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموافق 

 صفحة المطبوعات ضمن الموقع اإللكتروني للشركة.الخاص بعالقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، على 

 

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

وعنوانها المسجل . 2018ديسمبر عام  3، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في (قامكو)تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم 

، وهي منتج (مشروع مشترك لقامكو)في شركة الومنيوم قطر  %50وتمتلك قامكو حصة تبلغ . الدوحة، قطر 3212ب . هو ص

من رأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة  %50وتمتلك قامكو . ومسوق لأللومنيوم األولي

 . %50النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ . ڤي. بي

 
بيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا ال

qamco@qp.com.qa  أو زيارة الموقع اإللكتروني للشركةwww.qamco.com.qa 

 
 بيان إخالء المسؤولية

الكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة قطر لصناعة تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات 

 األلمنيوم بعبارة "شركة قطر لصناعة األلمنيوم" أو كلمة "المجموعة".
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وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية  صناعة األلمنيوم.قد يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة قطر ل

والتشغيلي أو األحداث ف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختال

 التي تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.

 

المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل يما يتعلق بمنتجات ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق ف

قتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً جوهرياً عن القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق المالية واال

 طلعية في تاريخ هذه الوثيقة.تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة. والبيانات الواردة في هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات ت

 

من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة ال تتحمل شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل 

أو مادة أخرى وردت  حديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعيعلى أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومشروعها المشترك ُملزمان بأي حال من األحوال بت

 من شركة قطر لصناعة األلمنيوم دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تض

 

 مالحظـات عامـة

. وال يتم إدخال أية 2019ديسمبر  31وتنتهي في  2018ديسمبر  3شهراً، وتبدأ في  13لصناعة األلمنيوم التقويم الميالدي. وبرغم ذلك، فإن السنة المالية األولى للشركة تتكون من تتبع السنة المحاسبية لشركة قطر 

أللمنيوم في مشروعها المشترك، ويتم التعبير عنها بالمليون و/أو المليار لاير قطري. وتجبر النسب المئوية إلى تعديالت على السنوات الكبيسة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة قطر لصناعة ا

  قطري.لاير 3.64والر أمريكي واحد = أقرب رقم صحيح. كما أن كل القيم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: د

 

 تعاريف

 •Adjusted Free Cash Flow أرباح األسهم  –إجمالي اإلنفاق الرأس مالي  –: تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العمليات•CAGR معدل النمو السنوي الُمركب لخمسة أعوام :•Cash Realisation 

Ratio نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات /صافي الربح :x100 Debt to Equity• نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين :x100 Dividend• 

Yield عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق :x100 •EBITDAك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك : األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهال

•  إجمالي اإلنفاق الرأسمالي –: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات Free Cash Flow•: الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام( EPS•+ االستهالك( 

LMEة لندن للمعادن : بورص• MT PA :عام/مليون طن •Payout Ratio نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح :x100 • نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي

 .x100 : الطاقة اإلنتاجية، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرةUtilisation•األرباح( 

 

 

 

 

 


