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بيان إخالء المسؤولية
شركةإلىأحيانا ًيُشارحفي،الصالبيانهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتإحدىمباشرا ًاستثمارا ً(.ق.ع.م.ش)األلمنيوملصناعةقطرشركةفيهاتمتلكالتيالشركةتُعد

.المالئمةلدواعي"الشركة"أو"قامكو"بكلمةاأللمنيوملصناعةقطر

باستثناءالبيانات،جميعوتُعد.األلمنيوملصناعةقطرشركةتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميالعرضهذايحتويقد

يؤديقدماوشكوك،مجهولةومعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديراتتتضمنتطلعيةبياناتالتاريخية،الحقائقبيانات

.التطلعيةالبياناتهذهمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملياألداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلى

(ج)المجموعةنتجاتبميتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

األسواقظروفرتغي(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسةوشدةالسوقمنالحصةفقدان

فيالواردةوالبيانات.الواردةلعيةالتطالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا ًاختالفا ًالنتائجتختلفقدوبالتالي،.السياسيةالمخاطر(ز)واالقتصاديةالمالية

.الوثيقةهذهتاريخفيتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالتقديميالعرضهذا

ضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهااأللمنيوملصناعةقطرشركةتتحملال

حالبأيانُملزمالمشتركومشروعهااأللمنيوملصناعةقطرشركةتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلىجهةأياعتمادأواستخدامعنتنشأقدأخرى

معلوماتودلورنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديثاألحوالمن

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةاأللمنيوملصناعةقطرشركةتضمنالكما.آخرسببأيأومستقبلية،أحداثأوجديدة

عامـةمالحظـات

.2019ديسمبر31فيوتنتهيشهرا 13ًمنتتكونللشركةاألولىالماليةالسنةفإنذلك،وبرغم.الميالديالتقويماأللمنيوملصناعةقطرشركةلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

الرياالتبماليينعنهاالتعبيرويتماأللمنيوم،لصناعةقطرشركةحصةإلىتشيرالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال

:التاليالسعرإلىياألمريكبالدوالرعنهاالُمعبرالقيموتستند.صحيحعددأقربإلىتجبراألخرىالقيمكلأنكما.واحدعشريكسرإلىالمئويةالنسبوتجبرالقطرية،

.قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر

تعاريف

•Adjusted Free Cash Flow:األسهمأرباح–ماليالرأساإلنفاقإجمالي–العملياتمننقديتدفقمعدل،حرنقديتدفق•CAGR:الُمركبالسنويالنمومعدل

Cash•أعواملخمسة Realisation Ratio:الربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبةx100Debt to Equity•:حقوقإلىالديننسبة

•x100Dividendالمساهمينحقوق(/األجلطويلالدين+الحاليالدين)المساهمين، Yield:عندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائد

لكلالربح:EPS•(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح:x100•EBITDAاإلغالق

Free•(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي)سهم Cash Flow:اإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق

MT•للمعادنلندنبورصة:LME•الرأسمالي PA:عام/متريطن•Payout Ratio:األرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألرباح،توزيعنسبةx100•نسبة

.x100الُمقدرةالطاقة/اإلنتاجحجمالتشغيلية،الطاقة:Utilisation•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة)األرباحإلىالسعر
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نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم
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منبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيو

يف(قامكو).ق.ع.م.شاأللمنيوملصناعةقطرشركةتأسست•

16فيقطربورصةفيإدراجهاوتم،2018عامديسمبر3

.العامنفسمنديسمبر

مقسمقطريلاير5,580,120,000بهالُمصرحالمالرأسيبلغ•

وتبلغ.خاص(1)واحدوسهمعاديا ًسهما 5,580,119,999ًإلى

تملكحديبلغكما،%49للتداولالمتاحةالحرةاألسهمنسبة

فرداللملكيةاألقصىالحديبلغفيما،%49المالرأسفياألجانب

.الُمصدرالمالرأسمن2%

التيالمحدودة،لأللومنيومقطرشركةمن٪50الشركةتمتلك•

ةالجودعالياأللومنيوممنسنويا ًطن650.000حواليتنتج

آتهامنشوتتضمنالشمالية،وأمريكاوأوروباآسيافيلعمالء

محطةإلىباإلضافةتخزينومرافقوميناءللكربونمصنعا ً

.بالغازتعملالطاقةلتوليد

بموجبةللشركوالتنفيذيةاإلداريةالخدماتكلللبترولقطرتقدم•

.شاملةخدماتاتفاقية

رولللبتقطرمنكلالشركةفيالمساهمينكباريتضمن•

.(%5)االجتماعيةوالتأميناتللتقاعدالعامةوالهيئة(51%)

قِبَلمنةُمستقلبصورة(قطلوم)المشتركالمشروععملياتتدار•

.لهالعلياواإلدارةالمعنياإلدارةمجلس
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هيكل الملكية

%(51)قطر للبترول  %(49)عامةملكية 

قامكو

قطلوم 
%(50)مشروعًمشتركً
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عبدالرحمنًأحمدًالشيبي/ السيد

رئيسًمجلسًاإلدارة

أحمدًسعيدًالعمودي/ السيد

نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة

محمدًعيسىًالمناعي/ السيد

عضو

محمدًجابرًالسليطي/ السيد

عضو

نبيلًمحمدًالبوعينين/ السيد

عضو

خالدًمحمدًلرم/ السيد

عضو

منبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيو

:منكلويضمقامكوإدارةمجلسيتكون•

.للحصولًعلىًالسيرًالذاتيةًالُمفصلةًألعضاءًمجلسًاإلدارة،ًيرجىًالرجوعًإلىًالموقعًاإللكترونيًللشركة
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الميزات التنافسية

ةمصهرًألومنيومًمنخفضًالتكلف
مرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورةأحدثً•

توريدًاللقيمضمانً•

تنافسيةلقيمًبأسعارً•

تآزرًتشغيلي•

ةوالسالمةًوالبيئالجوانبًالمتعلقةًبالصحةًتركيزًكبيرًعلىً•

مستقرمركزًماليً
علىًقطاعًاأللومنيوميركزًاستثمارً•

عهاًحصةًإيجابيةًمنًهوامشًاألرباحًالتشغيليةًالتيًيحققهاًمشرو•
المشترك

وعهاًحصةًجيدةًمنًالتدفقاتًالنقديةًالتشغيليةًالتيًيحققهاًمشر•
المشترك

الكًحصةًإيجابيةًمنًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدًوالضرائبًواإله•
واالستهالكًمنًمشروعهاًالمشتركًحتىًفيًالظروفًالصعبة

شراكةًقوية
مملوكةًلقطرًللبترولالشركةًمنً% 51•

فريقًإدارةًعلياًُمَحنَّك•

ذاًالقطاعًالشريكًفيًالمشروعًالمشتركًيتمتعًبسمعةًمتميزةًفيًه•
(هايدرونورسكً)

دعمًقويًمنًقِبَلًالمساهمين•

كفاءةًفيًالتسويق
أللومنيومًالمشروعًالمشتركًلقامكوًهوًُمنتِجًعالميًمنخفضًالتكلفةًل•

حافلًبالنجاحاتمعًسجلًبالريادةًويتمتعًاألوليً

موقعًاستراتيجيًبالقربًمنًاألسواقًالرئيسية•

هايدروقاعدةًعمالءًمتنوعةًمنًخاللًاتفاقيةًلتوزيعًالمنتجاتًمعً•



9 QAMCO, IR Presentation, Q1-21

نظرة سريعة على النتائج 
فيلفترة الثالثة أشهر المنتهية )

(2021مارس 31
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%100-( ألف طن متري)اإلنتاج 

%100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

مؤشرات األداء الرئيسية
2021مارس31ًالثالثةًأشهرًالمنتهيةًفيًلفترةً

عبالربمقارنةتغيردونمستوياتهانفسعلى2021عاممناألولللربعاإلنتاجأحجامحافظت•

.2020عاممناألول

بالربعمقارنة%2بنسبةهامشيا ًانخفاضا 2021ًعاممناألولللربعاإلنتاجأحجامانخفضت•

.2020عاممنالرابع

مناألولبالربعمقارنةهامشيا ًانخفاضا 2021ًعاممناألولللربعالمبيعاتأحجامانخفضت•

.2020عام

بالربعمقارنة%2بنسبةطفيفا ًانخفاضا 2021ًعاممناألولللربعالمبيعاتأحجامانخفضت•

مزيدالنحوالمنتجاتمزيجتغييرإلىأساسيةبصورةيُعزىالذياألمر،2020عاممنالرابع

.البثقبسبائكمقارنةاألولياأللومنيومسبائكمن

أسعارشهدتهاالتيالعامةالزيادةظلفي2021عاممناألولللربعالبيعأسعارارتفعت•

مثلعات،قطاشهدتحيثاأللومنيوم،علىالعالميالطلبتجددبفضلوذلكالعالمية،األلومنيوم

اداتاالقتصتعافيعلىبوادرظهورمعاألداءمستوىعلىنموا ًوالسيارات،اإلنشاءاتقطاعي

.2020عاممنالثانيالنصفمنذالعالمية
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(مليون لاير قطري)الحصة من اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة 

(مليون لاير قطري)صافي الدين 

مؤشرات األداء الرئيسية
حصةًقامكوًمنًالمشروعًالمشترك-2021مارس31ًلفترةًالثالثةًأشهرًالمنتهيةًفيً

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

(طن متري/ دوالر أمريكي )النقدية التكاليفمتوسط   

فيًتكاليفًيعودًانخفاضًمتوسطًالتكاليفًالنقديةًبشكلًأساسيًإلىًالتراجعًالعام

خرىًالموادًالخامًوالقوىًالعاملة،ًوالوفوراتًفيًتكاليفًالتمويل،ًوالوفوراتًاأل

.ةالتيًتحققتًبفضلًالمبادراتًالمعنيةًبترشيدًالتكاليفًالتشغيلي

:2020عاممناألولوالربع2021عاممناألولالربعبينمقارنة•

ىإلأساسيةبصورةيعودالذياألمروهواإليرادات،منالحصةارتفعت

منزيدالمنحوالمنتجاتمزيجوتغييرالبيعألسعاراإليجابيةاالتجاهات

.المضافةالقيمةذاتالمنتجات

:2020عاممنالرابعوالربع2021عاممناألولالربعبينمقارنة•

ارتفاعإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهواإليرادات،منالحصةازدادت

انخفاضالشيءبعضعادلهالذياألمر،(%10)+البيعأسعارمتوسط

.(%2-)المبيعاتأحجام

:2020عاممناألولوالربع2021عاممناألولالربعبينمقارنة•

روقاتفوزيادةاأللومنيومألسعارالمستمراالرتفاعظلفياألرباحازدادت

المباعةائعالبضتكاليفمنوفوراتتحقيقإلىباإلضافةالمحققة،األسعار

.التمويلوتكاليف

:2020عاممنالرابعوالربع2021عاممناألولالربعبينمقارنة•

وذلكللمعادن،لندنبورصةأسعارزيادةبفضلارتفاعهااألرباحواصلت

هوامشوارتفاعالكلياالقتصادمستوىعلىاألوضاعتعافيظلفي

لذيااألمرواالستهالك،واإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح

.المبيعاتأحجامانخفاضالشيءبعضعادله

بمقدارًالحصةًارتفعتً  ً طفيفا %.1منًالدينًارتفاعاً 
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تحليل التباين في صافي األرباح 
(مليونًلايرًقطري)

.2020عاممناألولبالربعمقارنة%1,053نسبتهاتبلغبزيادة،قطريلايرمليون124يبلغأرباحصافيالشركةحققت

:التاليةلألسبابالمشتركالمشروعبأداءالنتائجتأثرت

إيجابيةتغيرات

ارتفاع .األسعارفروقاتزيادةعنأثمرماوهوالمنتجات،مزيجوتحسين(%15)+المحققةالبيعأسعارمتوسط-أ

انخفاض الغيارقطعتكاليفارتفاعالشيءبعضعادلهالذياألمر،(%14-)العاملةوالقوى(%3-)الخامالموادتكاليفتراجعظلفيالُمباعةالبضائعتكاليف-ب

.(%28)+الفنيةالخدماتورسوم(%16)+والمستهلكات

انخفاض .الفائدةأسعارتراجعنتيجة(%57-)التمويلتكاليف-ج

سلبيةتغيرات

انخفاض (%1-)المبيعاتأحجام-أ

ارتفاع .2020عاممناألولبالربعمقارنةاألوعيةقيمةخفضعملياتعدد-ب
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احتساب الفوائدتحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل 

بورصة لندن 

للمعادن

بورصة لندن

للمعادن

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

بورصة لندن 

للمعادن

بورصة لندن 

للمعادن بورصة لندن 

للمعادن

يًآرًيوبلومبيرج،ًس: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن

فارقًأسعارًبورصةً

لندنًللمعادن

o2021عاممناألولللربعالبيعأسعارمتوسطارتفع

وذلك،2020عاممنوالرابعاألولبالربعينمقارنة

صاداالقتمستوىعلىاألوضاعتحسناستمراربفضل

.ماأللومنيومنتجاتعلىالعالميالطلبوتجددالكلي

oندنلبورصةبأسعارمقارنةاألسعارفروقاتارتفعت

ألولبالربعمقارنة2021عاممناألولللربعللمعادن

ادإيجإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهو،2020عاممن

من%100إنتاجمعالمنتجاتمنمزيجأفضل

لكوذالجاري،العامخاللالمضافةالقيمةذاتالمنتجات

ذاتوماأللومنيمنتجاتعلىالعالميالطلبزيادةبفضل

.العاليةالجودة

1,920
فارقًأسعارًبورصةً

لندنًللمعادن
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، إال أن هوامش أرباح المشروع 2019برغم التقلبات التي تشهدها أسعار األلومنيوم األولي منذ عام 

هاالمشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك قد حافظت على قوتها واستقرار

تهالكتحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالس

مبيرجبلو: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن
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16%
57%

23%

4%

لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات-جغرافيتحليل

وأوروباالمتحدةالوالياتفيالقويتواجدهواصلالذيلقامكوالمشتركللمشروعسوقأكبرآسياظلت

أمريكا الشمالية

آسيا

أوروبا

قطر
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ول أحجام مبيعات المشروع المشترك للربع األ

)%(مزيج المنتجات -2021من عام 

(%)المنتجاتمزيج-لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات

للمشروعالرئيسيةالمنتجات(الجودةعاليةالمنتجاتأوالمضافةالقيمةذاتبالمنتجاتمعا ًإليهايشار)األولياأللومنيوموسبائكالبثقسبائكظلت

المشترك

ول أحجام مبيعات المشروع المشترك للربع األ

)%(مزيج المنتجات -2020من عام 

52%
48%

Extrusion Ingots Foundry Alloys Standard Ingots

48%

43%

9%
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إحصاءات السوق والتوزيعات 



QAMCO, IR Presentation, Q1-2118

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

 6.00

 7.00

 8.00

إحصاءات السوق والتوزيعات

القيمةمن%6.5نسبتهماقطري،لايرمليون362.7يبلغوالذيالشركة،تأسيسمنذسدادهاتمالتيالتوزيعاتإجمالييمثل•

للسهماالسمية

مليون لاير قطري111.6

لاير قطري للسهم0.02

2019-توزيعها األرباح المرحلية التي تم 

مليون لاير قطري 55.8

لاير قطري للسهم0.01

2019-الختامية األرباح 

مليون لاير قطري362.7

لاير قطري للسهم0.065

التوزيعاتإجمالي 

األرباحتوزيعات 

(مليارًلايرًقطري)رأسًالماليًالسوقيً

مليون لاير قطري 195.3

لاير قطري للسهم0.035

2020-الختامية األرباح 

مليار لاير قطري6.6
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عمليات المشروع المشترك
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المشروع المشترك لقامكو

منتفيدتسحيثقطر،في(قطلوم)قطرالومنيومشركةتقع•

منتنافسيةوأكثرهاالطاقةمصادرأكبرأحدإلىالوصول

لىعالمحافظةمنيُمِكِّنهامماالعالم،فياألسعارحيث

ىأعلتحققوالتيتكلفة،األقلالشركاتضمنمركزها

.القطاعهذافيقويةنقديةتدفقاتوتدرالربحهوامش

(قطلوم)قطرالومنيوملشركةالتصميمةالطاقةتبلغ•

ىعليزيدماحاليا ًتنتجأنهاإالسنويا ،طن575000

دة،الجوعاليةاأللمنيوممنتجاتمنسنويا ًطن650،000

القيمةذاتالمسبكومنتجاتالقياسيةالسبائكذلكفيبما

ماأللومنيوقواطعأواسطواناتتشتملوالتيالمضافة

وسبائك(سنويا ًطن375000تبلغإنتاجيةبطاقة)

/طن275000تبلغإنتاجيةبطاقة)األولياأللومنيوم

.(سنة

ةخاصمحطة(قطلوم)قطرالومنيومشركةمرافقتتضمن•

.(ميجاواط1350تبلغإنتاجيةبطاقة)للطاقة
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المشروع المشترك لقامكو

والتسويقالمبيعات

لومنيوملألهايدروتضطلعوالشراء،للتسويقاتفاقيةخاللمن•

الومنيومشركةإنتاجمن%100وتسويقشراءبمسؤولية

الومنيومةلشركوالشراءالتسويقاتفاقيةوتتيح.(قطلوم)قطر

درولهايالعالميةالتسويقشبكةإلىالوصول(قطلوم)قطر

تيالالمعاملةنفسعنمستواهايقلالوبمعاملةلأللومنيوم

.ملأللومنيولهايدروالتابعةاأللومنيوممصانعبهاتحظى

يفلأللومنيومهايدرو(قطلوم)قطرالومنيومشركةتمثل•

.قطرفياأللومنيوممنتجاتتسويق
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(حصة قامكو)-( 2025-2021)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

:الرأسمالياإلنفاق

عملياتًروتينية،ًمثلًإعادةًتبطينًاألوعيةًوأعمالًصيانةًأخرىًلمحطةًالطاقةًومصنعً( 2025-2021)يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً

.  األنودات

:النقديةالتدفقات

oالمشروععملياتمنكبيرةنقديةتدفقات

بماالمبيعاتأسعارتتحققأنبشرطالمشترك

.التقديريةالموازنةخططمعيتماشى

oنةالسمنالخارجةالتمويليةالنقديةالتدفقات

.الفائدةبتكاليففقطتتعلق2021المالية

وخطةالمعتمدةالتقديريةالموازنةإلى2025إلى2021عاممنالممتدةللفترةالنقديةالتدفقاتأرقامتستند:مالحظة

خطةادإعدوقتسائدةكانتالتياأللومنيوموأسعارالسوقظروفبشأنالتوقعاتعلىبناءً وذلك،2021لعامالعمل

.العمل

علىقُمطلبيقيناالعتماديتعذرفإنهاأللومنيوم،أسعارواتجاهاتاألسواقتشهدهاالتيالحاليةالظروفظلوفي

يختلفقدإذ،2025عامإلى2021عاممنالممتدةللفترةالنقديةالتدفقاتبشأنأعالهالجدولفيالواردةالتوقعات

لظروففقا ًوذلكلعام،اذلكفيسائدةكانتوالتيالتوقعات،تلكعنكبيراً اختالفا ًالنقديةالتدفقاتلهذهالفعليالتحقق

.وغيرهاالمنتجاتوأسعارالسوقوديناميكياتاألعمالبيئةمنهاأخرى،وعواملالكلياالقتصاد

2025 2024 2023 2022 2021
التدفقات النقدية 

(مليون لاير قطري)

691 693 673 530 632
صافيًالتدفقاتًالنقديةً

التشغيلية

(154) (140) (274) (235) (281)
صافيًالتدفقاتًالنقديةً

االستثمارية

(65) (64) (48) 30 56
صافيًالتدفقاتًالنقديةً

التمويلية

471 489 351 325 406 صافي التدفقات النقدية
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(2020-2019)نظرة سريعة على النتائج 
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%100-( ألف طن متري)اإلنتاج  %100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات  (طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

(مليون لاير قطري)الحصة من اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة  (مليون لاير قطري)صافي الدين 

.2019بعاممقارنةتغيردونمستوياتهاعلى2020لعاموالمبيعاتاإلنتاجأحجامحافظت•

.الكلياالقتصادمستوىعلىالمناوئةالظروفجراء2020عامخالللضغوطتتعرضالبيعأسعارظلت•

األداء الرئيسيةمؤشرات 
المشتركقامكوًفيًالمشروعًحصةً

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

.األسعاربتراجعسلبا ًاإليراداتنموتأثر•

وتحقيقالُمباعةالبضائعتكاليفانخفاضعوضهالذياألمرالمحققة،األسعاروفروقاتاإليراداتتراجعإلىأساسيةبصورةاألرباحصافيانخفاضيُعزى•

.واإلداريةالعامةوالمصروفاتالتمويلتكاليففيوفورات

بأنعلما ً،2019ديسمبر31وحتى2019يناير1منالممتدةالفترةتخصهناالواردة2019لعامالماليةالمعلوماتفإنالمقارنة،ألغراض:مالحظة

ديسمبر3أي)الشركةتأسيستاريخمنالممتدةللفترةماليةمعلوماتتضمنتقد2019ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةنشرتالتيالماليةالبيانات

.2019ديسمبر31إلى(2018
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هيكل الحوكمة
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هيكلًالحوكمة

اإلدارةمجلسهيكل

منجميعا ًتعيينهمتمأعضاء(6)ستةمنقامكوإدارةمجلسيتألف•

علىللبترولقطروتحرص.للبترولقطرالخاص،المساهمقِبَل

ويةعضلشروطوالمستوفينالمؤهليناإلدارةمجلسأعضاءاختيار

تأديةلالتامةوالدرايةالكافيةالخبرةفيهمتتوافرممناإلدارةمجلس

أهدافهاوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورةمهامهم

.وغاياتها

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

بعضوكذلكعنه،المنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام•

نعمسؤوال ًالمجلسبقاءمعمحددةعملياتإلجراءالخاصةاللجان

مجلسلجانومن.فوضهاالتيالسلطاتأوالصالحياتجميع

.المكافآتولجنةالتدقيقلجنةهناكحاليا ًاإلدارة

واالمتثالالحوكمة

الواردةالحوكمةمبادئبتطبيقاأللمنيوملصناعةقطرشركةتلتزم•

وقالسفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمةنظامفي

معيتماشىوبماالماليةلألسواققطرهيئةعنالصادرالرئيسية

.تأسيسهاأحكام

معيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما ًاإلدارةمجلسيحرص•

خاللمنالمدرجة،المساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانونياإلطار

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديثمراجعة

الصالحيات

ارات،القرالتخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس•

الشركةاءاتوإجرصالحياتلدليلوفقا ًدائما ًتتمالقراراتخاذفعملية

.الصلةذاتواللوائح
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هيكلًالحوكمة

المكافآت

اإلدارةمجلس

وتقوماإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت•

ابتا ًثجزءا ًاعتبارهافيالسياسةهذهوتأخذ.دوريبشكلبمراجعتها

وجزءا ًاإلدارة،مجلسجلساتوحضوراإلدارةمجلسعضويةمقابل

مقترحةالالمكافآتاعتمادويتم.للشركةالعامباألداءيرتبطمتغيرا ً

.للشركةالعامةالجمعيةقبلمنالشركةإدارةمجلسألعضاء

التنفيذيةاإلدارة

خاللنمالرئيسيوالمكتبواإلداريةالماليةالخدماتجميعتوفيريتم•

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجبللبترولقطرتوفرهاموارد

المساهمينحقوق

حقخاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص•

الجمعيةحضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيبعلىالحصول

قحقووممارسةقراراتهاعلىوالتصويتمداوالتهافيواالشتراكالعامة

مصالحبيضرالبماوطلبهاالمعلوماتإلىالوصولوحقبالبيعاالرتباط

.الشركة

والشفافيةاإلفصاح

جميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص•

لصلة،اذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا ًاإلفصاحعمليات

يفوالكبالكمودقيقةمضللةوغيرصحيحةمعلوماتتوفيركذلك

منصفبشكلبهاالعلممنالشركةمساهميكافةيمكنوبماالمناسبين،

.صحيحبشكلقرارهمواتخاذ

بالشركةالرقابةنظام

ليةالتشغيواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت•

الشركةالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارةالمتعلقة

ذاتيةالللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذاتواللوائحبالضوابط

.كلهاالشركةأقسامفيوالمساءلةوالمسؤولية

جنةولالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم•

.اإلدارةومجلسالتدقيق
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خاللًللحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات،ًيمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمن

:الوسائلًالتالية

2277 4013 (974+): هاتف

9750 4013 (974+): فاكس

qamco@qp.com.qa: اإللكترونيالبريدً

.الدوحة،ًقطر3212بً.ص: العنوان

الصحفيةللحصولًعلىًأحدثًالمعلوماتًوالمنشوراتًوالبياناتwww.qamco.com.qaًيرجىًزيارةً

.شركةًقطرًلصناعةًاأللمنيوموالعروضًالتقديميةًحولً

mailto:qamco@qp.com.qa

