
 

  1                                          2021مارس  31النتائج المالية لشركة قطر لصناعة األلمنيوم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 للنشر الفوري

 
 مليون لاير قطري 124شركة قطر لصناعة األلمنيوم تحقق صافي أرباح يبلغ 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
  أسعار األلومنيوم العالمية مع تحسن األوضاع على مستوى الشركة تحقق أفضل أرباح ربع سنوية منذ تأسيسها في ظل ارتفاع

 االقتصاد الكلي

 

  2021مارس  31مليون لاير قطري من إيرادات المشروع المشترك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  639حصة تبلغ 

 

  مليون لاير قطري بهامش  252حصة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع

 2021% للربع األول من عام 39تصل نسبته إلى 

 

  2021مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.022عائد على السهم بواقع 

 

 )مليون لاير قطري 669بواقع  الشركة تحقق أرصدة نقدية )تشمل حصتها من األرصدة النقدية في مشروعها المشترك 

 

 124أعلنت اليوم شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق. )قامكو( أنها قد حققت صافي أرباح بواقع  :2021أبريل  28• قطر  الدوحة،

 لاير قطري. 0.022، بعائد على السهم يبلغ 2021مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

في  قطاع األلومنيومأيضاً ، بدأ 2020لذي بدأت فيه األسواق العالمية تبدي إشارات على تعافيها خالل الفترة األخيرة من عام في الوقت ا

تجدد الطلب العالمي عن  فضالً ، على مستوى األداء والسيارات، نمواً التحسن بوتيرة سريعة، حيث شهدت قطاعات، مثل قطاعي اإلنشاءات 

كل ذلك عن زيادة متتابعة في أسعار األلومنيوم األولي وارتفاع  . وقد أثمرهمستوياتعلى  حافظ المعروضبينما ، األوليعلى األلومنيوم 

 الهوامش. 

 

 آخر مستجدات األداء المالي

الربع األول   المؤشرات المالية الرئيسية

من عام 

2021 

الربع األول من 

 2020عام 

 التباين )%(

 %13 565 639 المشروع المشترك )مليون لاير قطري(الحصة من إيرادات 

الحصة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

252 166 52% 

 %1,053 11 124 صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 -- %29 %39 واالستهالك )%(هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

 

مقارنة بصافي أرباح بلغ  2021مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  124حققت الشركة صافي أرباح بواقع 

مقارنة بعائد  2021لاير قطري للربع األول مع عام  0.022. وبلغ العائد على السهم 2020مليون لاير قطري للربع األول من عام  11

% 13. وقد ارتفعت الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة تبلغ 2020 قطري للربع األول من عام لاير 0.002على السهم بلغ 

. وارتفعت األرباح قبل 2020مليون لاير قطري للربع األول من عام  565مليون لاير قطري، مقارنة بحصة بلغت  639لتصل إلى 
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مقارنة  2021مليون لاير قطري للربع األول من عام  252% لتصل إلى 52احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 

 .2020مليون لاير قطري للربع األول من عام  166بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلغت 

 

إنما يُعزى بصورة  2020مقارنة بالربع األول من عام  2021تحسن النتائج المالية للشركة للربع األول من عام أن  وتجدر اإلشارة إلى

مقارنة بالربع األول  2021% خالل الربع األول من عام 15بنسبة  ارتفعكبيرة إلى االرتفاع العام في متوسط أسعار البيع المحققة والذي 

 2021مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  83 يصل إلى ي األرباح بمبلغوأسهم في زيادة صاف 2020من عام 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

%، مما أسفر عن تراجع 1ومن ناحية أخرى، وفي ظل عدم تغير مستويات اإلنتاج، فقد انخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 

. وبرغم أن أحجام المبيعات 2020مقارنة بالربع األول من عام  2021ماليين لاير قطري للربع األول من عام  9بمبلغ صافي األرباح 

افة قد انخفضت انخفاضاً هامشياً مقارنة بالعام الماضي، إال أن المشروع المشترك قد نجح في بيع كامل إنتاجه من المنتجات ذات القيمة المض

ومما ال شك فيه أن التحول من بيع السبائك القياسية إلى بيع المنتجات ذات  سبائك القياسية خالل هذه الفترة.ن المدون إجراء أي مبيعات 

 القيمة المضافة قد أسهم في االرتفاع العام لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك.

 

، األمر الذي يعود بصورة أساسية 2020مقارنة بالربع األول من عام  2021ول من عام البضائع الُمباعة للربع األ اليفوقد انخفضت تك

 إلى تراجع تكاليف المواد الخام ومبادرات ترشيد التكاليف التي أثمرت عن تحقيق وفورات في تكاليف القوى العاملة. وبشكل عام، فقد أسهم

مقارنة بالربع  2021مليون لاير قطري في صافي أرباح الربع األول من عام  20 انخفاض تكاليف البضائع الُمباعة إسهاماً إيجابياً بمبلغ

. عالوة على ذلك، وفي ظل التراجع العام ألسعار الفائدة، فقد انخفضت أيضاً تكاليف التمويل التي تكبدها المشروع 2020األول من عام 

مليون لاير قطري  24أسهم إسهاماً إيجابياً بمبلغ  وهو ما، 2020ام مقارنة بالربع األول من ع 2021ربع األول من عام خالل الالمشترك 

 . 2020مقارنة بالربع األول من عام  2021في صافي أرباح الشركة للربع األول من عام 

 

 آخر مستجدات الوضع المالي

  كما في مؤشرات األداء الرئيسية

 2021مارس  31

 كما في 

ديسمبر  31

2020 

 التباين )%(

 

 %1- 5,797 5,755 األصول )مليون لاير قطري(إجمالي 

 %10- 740 669 أرصدة نقدية وشبه نقدية )مليون لاير قطري(

 %1+ 2,221 2,239 الحصة من دين المشروع المشترك )مليون لاير قطري(

 

لاير قطري في شكل مليون  669تصل إلى  2021مارس  31وقد حافظت الشركة على قوة مركزها المالي وحققت سيولة في نهاية 

أرصدة نقدية ومصرفية )بما في ذلك الحصة المتناسبة من األرصدة النقدية والمصرفية للمشروع المشترك(. وحقق المشروع المشترك 

مليون لاير قطري، هذا باإلضافة إلى حصة من  180حصة إيجابية من التدفقات النقدية التشغيلية تبلغ  2021خالل الربع األول من عام 

 مليون لاير قطري. 133تدفقات النقدية الحرة بواقع ال

 

 آخر مستجدات أداء أنشطة األعمال

ً مشروعات  ذُ ف  ويُنَ ،حافظ المشروع المشترك على كفاءته وقدرته على المنافسة من حيث التكاليف على مستوى اإلنتاج والعمليات حاليا

لتكاليف لإلنفاق الرأسمالي وفقاً للجدول الزمني المخطط له للعام وبما يتماشى مع المتطلبات التشغيلية. وقد انعكست الجهود المستمرة إلدارة ا

لعالميين من ذوي بصورة إيجابية على هياكل التكاليف التشغيلية للمشروع المشترك الذي يسعى حثيثاً للمحافظة على مركزه بين نظراءه ا

 التكلفة المنخفضة.
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 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

واآلفاق  2021تستضيف شركة قطر لصناعة األلمنيوم مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج الشركة للربع األول من عام 

ظهراً بتوقيت  12:30في تمام الساعة  2021مايو  5ى، وذلك يوم األربعاء الموافق المستقبلية على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخر

الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم 

 "عالقات المستثمرين" بالموقع اإللكتروني للشركة.

 

 -انتهى- 

 

 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

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

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

 %.50رأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة بي. ڤي. النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ 

 
أو  qamco@qp.com.qa للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني

qamco.investorrelations@qp.com.qa  الموقع اإللكتروني زيارةتفضل بأو www.qamco.com.qa 
 

 المسؤوليةبيان إخالء 

" أو قامكو" بكلمةالكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحيانا  إلى شركة قطر لصناعة األلمنيوم  إحدى الشركات ذات ا  مباشر ا  التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم )ش.م.ع.ق.( استثمار ةالشرك تُعد

 .لدواعي المالئمة "الشركة"

 

شركة. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات العلى بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات وأنشطة األعمال التي تديرها قد يحتوي هذا البيان الصحفي 

داث التي تؤثر لى مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو أداء األعمال أو األداء التشغيلي أو األحمستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي ع

 .وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات الشركةعلى 

 

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

ق المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفا  كبيرا  عن تلك القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسوا

 .البيان الصحفيعية في تاريخ هذا الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة في هذا التقرير تهدف إلى استعراض نظرات تطل

 

خدام أو اعتماد ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن است مسؤوليهاتتحمل شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومديريها وال 

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

 شركة قطر لصناعة األلمنيوم دقة البيانات التاريخية الواردة هنا. ال تضمنوردت 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 2019ديسمبر  31وانتهت في  2018ديسمبر  3شهراً بدأت في  13تتبع السنة المحاسبية لشركة قطر لصناعة األلمنيوم التقويم الميالدي. وبرغم ذلك، فقد كانت السنة المالية األولى للشركة تتكون من 

يتم التعبير عنها بالمليون و/أو المليار لاير قطري. كما أن كل القيم أي تعديالت على السنوات الكبيسة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة قطر لصناعة األلمنيوم في مشروعها المشترك، و

 لاير قطري. 3.64عبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم المُ 

 

 تعاريف

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

عائد أرباح   • x  100 :Dividend Yieldنسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين• x 100  :Debt to Equityالنقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح 

 EPS: •األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك(  • x  100  :EBITDAقية عند اإلغالقاألسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السو

 :  • ألف طن متري KMT: •إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –قدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات التدفق الن Free Cash Flow: •الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام( 

LME  بورصة لندن للمعادن• MT PA  :طن متري في العام • :Payout Ratio  نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباحx  100  • P/E : :القيمة السوقية عند نسبة السعر إلى األرباح(

 .دوالر أمريكي :$ •  x  100، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرةالتشغيليةالطاقة   Utilization:•اإلغالق / صافي األرباح( 
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