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 للنشر الفوري

 
مليون لاير قطري للفترة المالية  80 بواقعشركة قطر لصناعة األلمنيوم تحقق صافي أرباح 

 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 لاير قطري للسهم 0.01بواقع  مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية 

 
 2.7  ماليين لاير قطري  704 بواقع حصةو ،إيرادات المشروع المشترك للفترة المالية حصة قامكو منمليار لاير قطري

  قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك المشروع المشترك أرباحمن 

 

  2019ديسمبر  31 في شهرًا المنتهية ثالثة عشرلاير قطري لفترة ال 0.014عائد على السهم بواقع 

 

  العالمية لأللومنيومسعار األكبير برغم التقلبات الملحوظة في  بشكلمستويات المبيعات واإلنتاج تحافظ على استقرارها 

 

  أسعار األلومنيومفي بورصة لندن للمعادن تحافظ على استقرارها برغم االنخفاض المستمر أسعار ب فروقات األسعار مقارنة 

 العالمية

 

 يثمران عن المحافظة على انخفاض تكاليف األصول التشغيلية  الشراكات العالمية وكفاءة التشغيل 

 

   الشركة يللوقت أو حوادث إجهاد حراري بين موظف ُمضيّعةنجاحات على مستوى الصحة والسالمة والبيئة بال إصابات 

 2019والمقاولين خالل عام 

 
 

مشروع مشترك % في 50حصة تبلغ الشريك ب ،أعلنت اليوم شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق. - 2020فبراير  12• الدوحة، قطر 

ثالثة مليون لاير قطري لفترة ال 80أرباح بواقع صافي ، أعلنت عن تحقيق كفاءة وأقلها تكلفة في العالم ميعتبر أحد أكثر مصانع األلومنيو

 .2019ر ديسمب 31المنتهية في المالية شهراً  عشر

 

 أبرز المالمح المالية والتشغيلية 

حيث أدت بشكل مباشر  ،إلى حد كبير بعوامل اقتصادية كلية خارجية لم تكن ضمن نطاق سيطرة الشركة 2019تأثر األداء المالي خالل عام 

الناتج المحلي العالمي، إلى تراجع أسعار هذه الظروف المناوئة، التي شملت النزاعات التجارية وزيادة الطاقة اإلنتاجية وتباطؤ نمو إجمالي 

 .األلومنيوم، األمر الذي أسفر عن انخفاض أرباح الشركة

 

مليون لاير  80يبلغ  2019ديسمبر  31وقد حققت قامكو صافي أرباح للسنة المالية األولى المكونة من ثالثة عشر شهراً والمنتهية في 

ماليين لاير قطري  704قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى قطري، ووصلت حصتها من أرباح المشروع المشترك 

لاير  0.014وبلغ العائد على السهم  مليار لاير قطري. 2.7، فيما بلغت حصتها من اإليرادات لهذه الفترة المالية ما يصل إلى 2019لعام 

 . 2019ديسمبر  31قطري للفترة المالية األولى المنتهية في 
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 ً خالل العام برغم مجموعة من العوامل التي أثرت على األداء، وكان منها انخفاض اإليرادات  ولقد استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا

وتسجيل خسائر عرضية ناتجة عن انخفاض القيمة وزيادة تكاليف التمويل بسبب تكلفة الفائدة الُمحققة في عقود اإليجار الُمرسملة بموجب 

 ، والتي عوضتها جزئياً عملية بيع استثنائية لمادة األلومينا ومطالبات تأمينية.16ي إلعداد التقرير المالية رقم المعيار الدول

 

، وهو ما يُعزى بشكل كبير إلى تراجع أسعار األلومنيوم في األسواق 2019٪ خالل عام 12وانخفض متوسط أسعار البيع للشركة بنسبة 

هذا مليون لاير قطري مقارنة بالفترة االفتراضية السابقة. وقد عوض  365نخفاض صافي األرباح بواقع العالمية، األمر الذي أدى إلى ا

أثمر عن زيادة صافي  األمر الذي%، 2التي حققت زيادة هامشية تبلغ وبشكل جزئي التباين اإليجابي في أحجام المبيعات، االنخفاض 

 كما أن قيام .قيود والعقوبات البيئية بدور أساسي في التأثير على أسعار األلومنيوممليون لاير قطري. وقد أسهمت ال 45األرباح بواقع 

. وعلى فرض ضغوطاً على األسعارقد  تراكمت لديها على مدار فترة طويلةفي األسواق مخزونات كبيرة  بطرحشركات منتجة لأللومنيوم 

بورصة لندن للمعادن على استقرارها، األمر الذي يعكس قوة المشروع العكس من ذلك، فقد حافظت فروقات أسعار قامكو مقارنة بأسعار 

% من األسعار 12المشترك وسط هذه األجواء السلبية، حيث بلغ متوسط فروقات األسعار مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن حوالي 

 المسجلة في بورصة لندن للمعادن.

 

ثباتها في ظل انخفاض أسعار المواد الخام، والتي عادلها بشكل أساسي ارتفاع تكلفة وحافظت التكلفة اإلجمالية للبضائع الُمباعة على 

 استهالك الطاقة أثناء عملية إصالح التوربينات البخارية.

 

ً على هوامش القطاع. وفي ذات الوقت، فقد استفاد  وانخفضت أسعار األلومينا بمعدل أبطأ من أسعار األلومنيوم، األمر الذي أثر سلبا

شروع المشترك للشركة من عقوده طويلة األجل لتوريد األلومينا متفوقاً بذلك على السوق، وهو ما أثمر عن تحسين سلسلة التوريد، حيث الم

على المدى الطويل وتدعم المشروع المشترك في المحافظة على مركزة بالسوق ضمن  ّطردمُ تسهم هذه الميزة التنافسية في تحقيق نمو 

 األقل تكلفة في العالم. مصانع األلومنيوم

 

 103مليار لاير قطري، ووصلت األرصدة المصرفية إلى  5.7ما يصل إلى  2019ديسمبر  31وقد بلغ إجمالي أصول الشركة كما في 

 ماليين لاير قطري.

 

 31كما في مليار لاير قطري  1.9لتصل إلى  2019٪ خالل عام 17وانخفضت حصة الشركة من صافي دين المشروع المشترك بنسبة 

 مليون لاير قطري. 497، وذلك بعد األخذ في االعتبار الحصة من األرصدة النقدية والمصرفية التي تبلغ 2019ديسمبر 

 

 : ، قائالً عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة / السيدوفي تعليق له على أبرز مالمح األداء المالي والتشغيلي للشركة، أشار 

، إال أن الشركة قد أثبتت في عامها التشغيلي األول قوتها الفعلية 2019برغم صعوبة األوضاع االقتصادية الكلية التي واجهناها خالل عام "

وعلى مدار العام وفي خضم الظروف المعاكسة في األسواق،  .كمستثمر رئيسي في أحد مصانع األلومنيوم األقل تكلفة واألكثر كفاءة في العالم

، األمر الذي تحقق من خالل تنفيذ عدد د تمكن المشروع المشترك لقامكو من االستمرار في تحقيق أرباح برغم انخفاض أسعار األلومنيومفق

 .من التدابير المعنية بالمحافظة على التكاليف وضمان أن تظل الشركة في وضع جيد يتيح لنا إمكانية تعظيم القيمة المقدمة لمساهميها"

 

 ة األعمال واآلفاق المستقبليةأداء أنشط

 نزاعاتو العالمي االقتصادية الكلية الصعبة في ظل تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الظروفب 2019تأثر أداء أعمال قامكو خالل عام 
وقد تمت تلبية معظم الطلب على األلومنيوم من خالل مستويات  األمر الذي أثر على قطاع األلومنيوم. ،تجارية وزيادة الطاقة اإلنتاجية

المخزون الزائدة التي تراكمت على مدار األعوام السابقة وبيعت في األسواق بأسعار منخفضة وفرضت ضغوطاً أدت إلى تراجع أسعار 
 م الماضي.٪ مقارنة بالعا13انخفضت أسعار األلومنيوم العالمية في المتوسط بنسبة  ، حيثاأللومنيوم

 

وقد تصدت قامكو إلى األوضاع المناوئة في األسواق من خالل زيادة كفاءة مشروعها المشترك والمحافظة على استقرار أحجام المبيعات 

٪ على التوالي. وتُعد هذه الزيادة في 1٪ و2حققت زيادات طفيفة بنسبة تبلغ  حيث، 2018واإلنتاج إلى حد كبير مقارنة بمستويات عام 
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إمكانية الوصول إلى األسواق ذات األهمية االستراتيجية  لهاشراكة التسويق العالمية للشركة والتي أتاحت لبمثابة شهادة أحجام المبيعات 

 لتنافس الشركات الدولية الفاعلة في هذا القطاع.

 

للمحافظة على مركزه  ، وذلكن حيث التكاليفحاجة إلى الكفاءة والقدرة التنافسية مأهمية كبيرة لليولي المشروع المشترك لقامكو كما 

، حيث انعكست هذه الجهود بصورة إيجابية على تكاليف التشغيل هياكل التكلفةلمواصلة ترشيد كمشغل يتمتع بالكفاءة. وأطلق مبادرات 

إجراء يضاً في اقتناص فرص لديه. واستشرافاً للمستقبل، سيواصل المشروع المشترك العمل على أن يصبح أكثر قوة واتساقاً، وسيستمر أ

 في أسواق جديدة بما يضيف قيمة إلى المساهمين. معامالت تجارية

 

دون المساس بمعايير الجودة أو  2019اإلنتاجية خالل عام  تهمن طاق المشترك المشروع رفع، فقد كفاءتهوباعتباره مقياساً من مقاييس 

 السالمة، حيث سجل أدنى المستويات من المطالبات والشكاوى، وكانت التعليقات التقييمية من قِبَل العمالء ممتازة.

 

والبيئة والمتمثل في ضمان سالمة وقد أحرز المشروع المشترك لقامكو أيضاً تقدماً خالل العام نحو تحقيق هدفه بشأن الصحة والسالمة 

 جميع أماكن العمل وعدم وقوع إصابات ُمضيّعة للوقت أو حوادث إجهاد حراري كبيرة.

 

 توزيع األرباح

هذه الفترة، األمر الذي فرض ضغوطاً  خاللبالظروف االقتصادية الكلية  إلى حد كبيراألداء المالي للشركة الذي تأثر أخذاً في االعتبار 
مليون لاير قطري،  55.8 بواقع 2019ديسمبر  31أرباحها، فإن مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح للفترة المنتهية في لي على إجما

 .لاير قطري للسهم 0.01وهو ما يعادل 
 

، لاير قطري للسهم 0.02يعادل  ماأي مليون لاير قطري،  111.6تبلغ قيمتها  2019مايو  5في  تم توزيع أرباح مرحليةعلماً بأنه قد 
 167.4 يصل إلىخالل هذه الفترة  تم إقرارهاإجمالي أرباح ، وهو ما يمثل 2018ديسمبر  31وذلك عن فترة الستة أشهر المنتهية في 

 % من القيمة االسمية للسهم.  3 وبنسبةمليون لاير قطري، 
  

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

والفترة المالية المنتهية في  2019الشركة للربع الرابع من عام مستثمرين لمناقشة أرباح ونتائج التستضيف قامكو مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه 

في تمام  2020فبراير  18واآلفاق المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الثالثاء الموافق  2019ديسمبر  31

تم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين، الذي سيصاحب المؤتمر، ي سوفو ة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة.الساع

 على صفحة المطبوعات ضمن الموقع اإللكتروني للشركة.

 -انتهى- 
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 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

الدوحة،  3212ب . وعنوانها المسجل هو ص. 2018ديسمبر عام  3، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في (قامكو)تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم 

من  %50وتمتلك قامكو . ، وهي منتج ومسوق لأللومنيوم األولي(مشروع مشترك لقامكو)في شركة الومنيوم قطر % 50وتمتلك قامكو حصة تبلغ . قطر

 %. 50النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ . ڤي. ة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة بيرأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك شرك

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

qamco@qp.com.qa أو زيارة الموقع اإللكتروني للشركة www.qamco.com.qa 

 
 المسؤوليةبيان إخالء 

ُمستقلة. 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 الكيانات ال

 مجموعة".األلمنيوم بعبارة "شركة قطر لصناعة األلمنيوم" أو كلمة "ال

 

وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية  نيوم.قد يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة قطر لصناعة األلم

التشغيلي أو األحداث قعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي وتتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتو

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

 

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

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

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

 

ف 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 من األشكال عن أية تكالي

ة أخرى وردت بر شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومشروعها المشترك ُملزمان بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادعلى أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعت

 ال تضمن 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

 

 مالحظـات عامـة

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

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 األلمنيوم في مشروعها المشترك، ويتم

 لاير قطري. 3.64خرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = كما أن كل القيم األ أقرب رقم صحيح.
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 •Adjusted Free Cash Flow أرباح األسهم  –إجمالي اإلنفاق الرأس مالي  –: تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العمليات•CAGRالنمو السنوي الُمركب لخمسة أعوام  : معدل•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 •EBITDA األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك :

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

LME بورصة لندن للمعادن :• MT PAطن متري/عام : •Payout Ratio نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح :x100 •السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي  نسبة

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


