
 

     2021یونیو  30النتائج المالیة لشركة قطر لصناعة األلمنیوم لفترة الستة أشھر المنتھیة في                                                    1
 
 

CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 
 ملیون لایر قطري 288شركة قطر لصناعة األلمنیوم تحقق صافي أرباح بواقع 

 2021یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 

  قامكو تحقق أعلى صافي أرباح نصف سنوي منذ تأسیسھا في ظل ارتفاع أسعار األلومنیوم
 تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي ووجود نقص في المعروض بعد

 
  لیشتمل فقط على  نحو تغییر مزیج منتجاتھ المشروع المشترك تحول بفضلارتفاع الھوامش

  المنتجات ذات القیمة المضافة
 
  ملیون لایر قطري من إیرادات المشروع المشترك لفترة الستة أشھر  1,353بواقع حصة

 2021یونیو  30المنتھیة في 
 
  حصة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك

% للنصف األول من عام 41ملیون لایر قطري مع ھامش تصل نسبتھ إلى  558بواقع 
2021 

 
  2021یونیو  30لایر قطري لفترة الستة أشھر المنتھیة في  0.052عائد على السھم بواقع 

 
  (تتضمن حصتھا من األرصدة النقدیة في مشروعھا المشترك) الشركة تحقق أرصدة نقدیة

 ملیون لایر قطري 812بواقع 
 

.ق. (یشار إلیھا بكلمة أعلنت الیوم شركة قطر لصناعة األلمنیوم ش.م.ع - 2021أغسطس  5• الدوحة، قطر 
% في شركة قطر 50، الشریك بحصة تبلغ )QAMC"قامكو" أو "الشركة"، ورمزھا في بورصة قطر: 

ملیون لایر قطري لفترة الستة أشھر  288لأللومنیوم المحدودة (قطلوم)، أنھا قد حققت صافي أرباح بواقع 
  قطري.لایر 0.052بعائد على السھم یبلغ  2021یونیو  30المنتھیة في 

 
السید/ ، أشار 2021یونیو  30وفي تعلیق لھ على األداء المالي والتشغیلي لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

"أثمر التحسن الكبیر المتواصل لألوضاع على  قائالً: عبدالرحمن أحمد الشیبي، رئیس مجلس إدارة الشركة،
 ،زیادة الطلب على منتجاتنا ذات الجودة العالیة عن مستوى االقتصاد الكلي ووجود نقص في المعروض

ومع تحسن األوضاع الكلیة، فقد واصلنا االعتماد  منذ تأسیسھا. متمیزة لتستفید الشركة بذلك وتحقق نتائج مالیة
على قیمنا األساسیة ألنشطة األعمال ومرونتنا فیما یتعلق بالعملیات التشغیلیة، مدعومین في ذلك بسلسلة تورید 
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. واستشرافاً للمستقبل، فإن الشركة ستواصل مسیرتھا نحو بالكفاءة وجھود دؤوبة نحو ترشید التكالیف تتسم
 ."االستفادة من میزاتھا التنافسیة وتمیزھا التشغیليعبر تحقیق أھدافھا طویلة األجل 

 
 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

الطلب العالمي، حیث شھدت قطاعات، مثل قطاعي اإلنشاءات واصلت أسعار األلومنیوم ارتفاعھا في ظل تجدد 
. 2020والسیارات، نمواً على مستوى األداء مع ظھور بوادر على تعافي االقتصادات العالمیة أواخر عام 

وباعتباره أحد المدخالت الرئیسیة في صناعة المركبات الكھربائیة وتوربینات الریاح والطاقة الشمسیة، فقد 
المبادرات العالمیة المعنیة بالمناخ  عالوة على ذلك، فإنطویل األجل على األلومنیوم األولي.  اد الطلبداز

ً دعمتوفر  في مما أسھم بشكل رئیسي ھیكلیاً ألسواق األلومنیوم نظراً لدورھا الكبیر في عملیة إزالة الكربون  ا
في أسعار األلومنیوم األولي خلق نقص في المعروض. وقد أثمرت كافة ھذه العوامل عن زیادة متتابعة 

  وارتفاع الھوامش.
 

 مستجدات األداء المالي
النصف   المؤشرات المالیة الرئیسیة

األول من 
 2021عام 

النصف 
األول من 

 2020عام 

التباین 
(%) 

 %21 1,121 1,353 الحصة من إیرادات المشروع المشترك (ملیون لایر قطري)
قبل احتساب الفوائد الحصة من أرباح المشروع المشترك 

 والضرائب واإلھالك واالستھالك (ملیون لایر قطري)
558 313 78% 

 %1,870 15 288 صافي األرباح (ملیون لایر قطري)
ھامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك 

 واالستھالك (%)
41.2% 27.9% -- 

 
مقارنة بصافي  2021ملیون لایر قطري للنصف األول من عام  288حققت الشركة صافي أرباح بواقع 

لایر قطري  0.052. وبلغ العائد على السھم 2020ملیون لایر قطري للنصف األول من عام  15أرباح بلغ 
من عام  لایر قطري للنصف األول 0.003مقارنة بعائد على السھم بلغ  2021للنصف األول من عام 

ملیون  1,353% لتصل إلى 21. وقد ارتفعت الحصة من إیرادات المشروع المشترك بنسبة تبلغ 2020
. كما ارتفعت 2020ملیون لایر قطري للنصف األول من عام  1,121لایر قطري، مقارنة بحصة بلغت 

ملیون لایر  558% لتصل إلى 78األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بنسبة 
مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك  2021قطري للنصف األول من عام 

 .2020ملیون لایر قطري للنصف األول من عام  313بلغت 
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 2020مقارنة بالنصف األول من عام  2021ویُعزى تحسن النتائج المالیة للشركة للنصف األول من عام 
 المحققة بنسبةارتفع متوسط أسعار البیع  ، حیثأساسیة إلى النمو العام لمتوسط أسعار البیع المحققةبصورة 

، وھو ما أسھم إیجابیاً 2020مقارنة بالنصف األول من عام  2021% خالل النصف األول من عام 26
مقارنة  2021نیو یو 30ملیون لایر قطري في صافي األرباح لفترة الستة أشھر المنتھیة في  292بمبلغ 

 بنفس الفترة من العام الماضي.
 

، بینما انخفضت 2020٪ خالل ھذه الفترة مقارنة بالنصف األول من عام 1وازدادت مستویات اإلنتاج بنسبة 
ملیون لایر قطري في  61٪، األمر الذي أسفر عن انخفاض بواقع 4أحجام المبیعات انخفاضاً طفیفاً بنسبة 

. وبرغم أن أحجام المبیعات قد انخفضت انخفاضاً طفیفاً 2020بالنصف األول من عام صافي األرباح مقارنة 
مقارنة بالعام الماضي، إال أن المشروع المشترك قد نجح في بیع كامل إنتاجھ من المنتجات ذات القیمة 

ائك القیاسیة إلى بیع مبیعات للسبائك القیاسیة، علماً بأن التحول من بیع السبأیة  تشھد ھذه الفترةالمضافة، ولم 
المنتجات ذات القیمة المضافة قد أسھم في ارتفاع ھوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك 

 واالستھالك.
 

، وھو 2020مقارنة بالنصف األول من عام  2021البضائع الُمباعة للنصف األول من عام  تكلفةوانخفضت 
ما یعود بصورة أساسیة إلى انخفاض تكالیف القوى العاملة والحركة اإلیجابیة في المخزون، األمر الذي عادلھ 

لُمباعة إسھاماً إیجابیاً بمبلغ البضائع ا تكلفةجزئیاً ارتفاع تكالیف المواد الخام. وبشكل عام، فقد أسھم انخفاض 
مقارنة بالنصف األول من  2021ملیون لایر قطري في صافي أرباح الشركة للنصف األول من عام  22
 .2020عام 

 
غیر مستھلك من  ة لجزءشطب استثنائیإجراء عملیة عالوة على ذلك، وفي ظل التراجع العام ألسعار الفائدة و

% 44قد انخفضت تكالیف التمویل التي تكبدھا المشروع المشترك بنسبة تكالیف التمویل العام الماضي، ف
ملیون  28، وھو ما أسھم إیجابیاً بمبلغ 2020مقارنة بالنصف األول من عام  2021للنصف األول من عام 

 .2020مقارنة بالنصف األول من عام  2021لایر قطري في صافي أرباح الشركة للنصف األول من عام 
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 لوضع الماليمستجدات ا

 30كما في  مؤشرات األداء الرئیسیة
 2021یونیو 

 كما في 
دیسمبر  31

2020 

 التباین (%)
 

 %2+ 5,797 5,912 إجمالي األصول (ملیون لایر قطري)
 %10+ 740 812 األرصدة النقدیة والمصرفیة (ملیون لایر قطري)
الحصة من دین المشروع المشترك (ملیون لایر 

 قطري)
2,270 2,221 +2% 

 
 812تصل إلى  2021یونیو  30حققت سیولة في نھایة  ، حیثوقد حافظت الشركة على قوة مركزھا المالي

ملیون لایر قطري في شكل أرصدة نقدیة ومصرفیة (بما في ذلك الحصة المتناسبة من األرصدة النقدیة 
حصة من  2021والمصرفیة للمشروع المشترك). وحقق المشروع المشترك خالل النصف األول من عام 

ملیون لایر قطري، ھذا باإلضافة إلى حصة من التدفقات النقدیة الحرة  393التدفقات النقدیة التشغیلیة تبلغ 
 ملیون لایر قطري. 276بواقع 

 
 مستجدات األداء التشغیلي

حافظ المشروع المشترك على كفاءتھ وقدرتھ على المنافسة من حیث تكالیف اإلنتاج والعملیات. وفیما یتعلق 
المشترك تركیزه األساسي على سالمة الموظفین، حیث لم یتم  بالصحة والسالمة والبیئة، فقد واصل المشروع

. كما وقع المشروع المشترك خالل ھذه الفترة 2021اإلبالغ عن أیة حوادث خالل النصف األول من عام 
 ً للمشروع المشترك وتعزیز  المتولدة ، األمر الذي یتوقع معھ زیادة الطاقةاتفاقیة لتولید طاقة أكثر استدامة وأمانا

 اءة المصنع والحد من انبعاثات الكربون.كف
 

ویُنفذ حالیاً المشروع المشترك مشروعاتھ لإلنفاق الرأسمالي وفقاً للجدول الزمني المخطط لھ للعام وبما یتماشى 
مع المتطلبات التشغیلیة، علماً بأن ھذه البرامج المعنیة باإلنفاق الرأسمالي تدعم توجھ المشروع المشترك نحو 

 فاءة التشغیلیة والحد من االنبعاثات الكربونیة.تعزیز الك
 

وحتى  كما واصل المشروع المشترك جھوده نحو إدارة تكالیفھ المتحكم فیھا من خالل برنامج ترشید التكالیف.
 التكالیف التوقعات فيالتي حققھا المشروع المشترك  وفوراتال، فقد فاقت 2021النصف األول من عام  نھایة

، وھو ما تسنى لھ من خالل زیادة اإلنتاج وخفض التكالیف التشغیلیة، األمر الذي انعكس إیجابیاً على بشأنھا
بین الیف التك من حیث انخفاضقاعدة تكالیفھ التشغیلیة، بل ویسھم في ذات الوقت في المحافظة على مركزه 

 النظراء العالمیین.
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 شركةمؤتمر ھاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغیلي لل

تستضیف شركة قطر لصناعة األلمنیوم مؤتمراً ھاتفیاً یدعى إلیھ المستثمرین لمناقشة نتائج الشركة للنصف 
واآلفاق المستقبلیة على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك یوم األربعاء  2021األول من عام 

وسیتم نشر العرض التقدیمي  ظھراً بتوقیت الدوحة. 1:30في تمام الساعة  2021أغسطس  11الموافق 
الخاص بعالقات المستثمرین الذي سیصاحب المؤتمر الھاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات 

 المستثمرین" بالموقع اإللكتروني للشركة.
 -انتھى-

 
 

 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنیوم

الدوحة،  3212. وعنوانھا المسجل ھو ص.ب. 2018دیسمبر عام  3مساھمة عامة قطریة، في تأسست شركة قطر لصناعة األلمنیوم (قامكو)، وھي شركة 
% من 50% في شركة الومنیوم قطر (مشروع مشترك لقامكو)، وھي منتج ومسوق لأللومنیوم األولي. وتمتلك قامكو 50قطر. وتمتلك قامكو حصة تبلغ 

 %.50لومنیوم قطر القابضة بي. ڤي. النسبة األخرى المتبقیة والتي تبلغ رأس المال الُمصدر للشركة، فیما تمتلك شركة ھایدرو أ
 

أو  U34T qamco@qp.com.qaللحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني
qamco.investorrelations@qp.com.qa  الموقع اإللكتروني زیارةتفضل بأو www.qamco.com.qa 

 
 بیان إخالء المسؤولیة

" أو قامكو" بكلمةالكیانات الُمستقلة. في ھذا البیان الصحفي، یُشار أحیاناً إلى شركة قطر لصناعة األلمنیوم  إحدى الشركات ذات اً مباشر اً التي تمتلك فیھا شركة قطر لصناعة األلمنیوم (ش.م.ع.ق.) استثمار ةالشرك تُعد

 لدواعي المالئمة. "الشركة"

 

شركة. وتُعد جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن تقدیرات التطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات وأنشطة األعمال التي تدیرھا  قد یحتوي ھذا البیان الصحفي على بیانات

یؤدي إلى حدوث اختالف كبیر بین النتائج الفعلیة أو أداء األعمال أو األداء التشغیلي أو األحداث التي تؤثر مستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد 

 وبین تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من ھذه البیانات. الشركةعلى 

 

یما یتعلق بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل ویرتبط تحقق ھذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق ف

تالفاً كبیراً عن تلك ف التشریعیة والمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اخالقطاع (د) المخاطر البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظرو

 .البیان الصحفيتعراض نظرات تطلعیة في تاریخ ھذا الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة ھنا. وكافة البیانات الواردة في ھذا التقریر تھدف إلى اس

 

خدام أو اعتماد ومستشاریھا والشركات المتعاقدة معھا ووكالئھا أي مسؤولیة بأي شكل من األشكال عن أیة تكالیف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن است مسؤولیھاال تتحمل شركة قطر لصناعة األلمنیوم ومدیریھا و

نشر تعدیالت أدخلت على أي بیان تطلعي أو مادة أخرى  بیان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال تعتبر شركة قطر لصناعة األلمنیوم ومشروعھا المشترك ُملزمان بأي حال من األحوال بتحدیث أوأي جھة على أي 

 جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة قطر لصناعة األلمنیوم دقة البیانات التاریخیة الواردة ھنا.وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقیقة نتیجة لورود معلومات 

 
 مالحظـات عامـة

. وال یتم إدخال 2019دیسمبر  31وانتھت في  2018دیسمبر  3شھراً بدأت في  13تتبع السنة المحاسبیة لشركة قطر لصناعة األلمنیوم التقویم المیالدي. وبرغم ذلك، فقد كانت السنة المالیة األولى للشركة تتكون من 

قیم یم تشیر إلى حصة شركة قطر لصناعة األلمنیوم في مشروعھا المشترك، ویتم التعبیر عنھا بالملیون و/أو الملیار لایر قطري. كما أن كل الأي تعدیالت على السنوات الكبیسة. وحیثما ینطبق ذلك، فإن جمیع الق

 .لایر قطري 3.64األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحیح. وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلى السعر التالي: دوالر أمریكي واحد = 

 
 تعاریف

•:Adjusted Free Cash Flow  أرباح األسھم  –إجمالي اإلنفاق الرأس مالي  –تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العملیات•CAGR  معدل النمو السنوي الُمركب :•:Cash Realisation Ratio  نسبة التحقق

عائد أرباح   • x  100 :Dividend Yieldنسبة الدین إلى حقوق المساھمین، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمین• x 100  :Debt to Equityالنقدي، التدفق النقدي من العملیات / صافي الربح 
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CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 EPS: •ھالك (صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك) األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالست • x  100  :EBITDAاألسھم، إجمالي أرباح األسھم النقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالق

 :  • ألف طن متري KMT: •إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدیة من العملیات  Free Cash Flow: •الربح لكل سھم (صافي الربح / عدد األسھم العادیة المستحقة السداد في نھایة العام) 
LME  بورصة لندن للمعادن• MT PA  :طن متري في العام • :Payout Ratio  نسبة توزیع األرباح، إجمالي أرباح األسھم النقدیة/صافي األرباحx  100  • P/E : نسبة السعر إلى األرباح: (القیمة السوقیة عند

 دوالر أمریكي. :$ •  x  100نتاج / الطاقة الُمقدرة، حجم اإلالتشغیلیةالطاقة   Utilization:•اإلغالق / صافي األرباح) 

 


