
مليون لاير قطري  13.3شركة قطر لصناعة األلمنيوم تحقق صافي أرباح بواقع 

2019مارس  31لفترة األربعة أشهر المنتهية في   

 

، ورمزها "قامكوإليها بكلمة "يشار قطر لصناعة األلمنيوم )شركة  أعلنت - 2019أبريل  28 •الدوحة، قطر 

وهي  وم(،ل)قطشركة قطر لأللومنيوم المحدودة في  %50 المالكة لحصة تبلغ(، QAMCفي بورصة قطر: 

األلومنيوم األولي وواحدة من أكبر مصانع األلومنيوم في المنطقة، أعلنت  الشركات الناجحة في إنتاجإحدى 

مليون  13.3ق صافي أرباح يبلغ يتحقب 2019مارس  31تهية في نتائجها المالية لفترة األربعة أشهر المن عن

 حصة قامكو من صافي أرباح مشروعها المشترك قطلوم.تمثل هذه النتائج  ، علماً بأنلاير قطري

 النتائج المالية

، 2019مارس  31لفترة األربعة أشهر المنتهية في  مليون لاير قطري 13.3حققت قامكو صافي أرباح بواقع 

 لاير قطري. 0.02بعائد على السهم يبلغ 

 هاأن ، حيثأدائها أثرت على سوقية صعبةوسط ظروف ة خالل هذه الفترة يالتشغيلأدارت قطلوم عملياتها قد و

 بصورةفقد ازدادت التكاليف المباشرة . أوالً، تعمل في أسواق المعادن، وهي أسواق متقلبة األسعار بطبيعتها

تكاليف الأسفر عن ارتفاع  وهو ما ،ملحوظة نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام، وتحديداً أسعار مادة األلومينا

فقد تأثر استهالك  . ثانياً،2018شهر ديسمبر خالل بصورة كبيرة التشغيلية  الهوامشالتشغيلية وتراجع 

ما أسفر عن حدوث  ،فرض قيود بيئية صارمةمع  القطاعات الصناعية بصورة سلبيةاأللومنيوم في بعض 

العقوبات المفروضة من قِبَل الواليات  تأدعالوة على ذلك، فقد وتراجع تدريجي في الطلب خالل هذه الفترة. 

. وهكذا، الرئيسيةزيادة المعروض في بعض األسواق إلى المتحدة األمريكية على أحد كبار منتجي األلومنيوم 

  انخفاض الطلب الناتج عن فرض قيود بيئية والحظر إلى تراجع أسعار األلومنيوم بصورة كبيرة. سفرفقد أ

ً في تكاليفها التشغيلية في ظل  2019فقد شهدت قطلوم منذ بداية عام  ذلك، وإضافة إلى ً تدريجيا انخفاضا

 سعار األلومنيوم.  تراجع تكاليف المواد الخام، هذا فضالً عن ارتفاع أ

 ستراتيجي هايدرو على مركزها في تسويق وبيع كل منتجاتهااالقطلوم بالتعاون مع شريكها  حافظتكما 

 موردين عالميين.  قدرتها على منافسةعززت و

، فيما وصلت  2019مارس  31كما في  مليار لاير قطري 5.7 يبلغ قويأصول سجلت قامكو إجمالي قد و

 مليون لاير قطري. 191.9والمصرفية إلى النقدية تها أرصد



 الجهود المعنية بتعزيز األداء

تعمل قامكو عن كثب مع مشروعها المشترك قطلوم  ة لمساهميها،يممن منطلق هدفها الرامي إلى تعظيم الق

تعزيز خفض التكاليف وتحسين سلسلة اإلمداد و والتي تتضمن في عدد من الجوانب المتعلقة بزيادة القيمة،

على في المحافظة  قطلومومن شأن هذه الجهود دعم  تخصيص رأس المال.وتحسين الكفاءة ويرادات اإل

 مركزها ضمن مصانع األلومنيوم ذات التكلفة المنخفضة على مستوى العالم.

 

 توزيع األرباح المقترح

بالتزامن مع اإلفصاح وزيع أرباح مرحلية شأن تب 2019مارس  13وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للشركة في 

لاير  0.20توزيع أرباح مرحلية بواقع  الشركة ، فقد قرر مجلس إدارة2019ائج الربع األول من عام عن نت

 %2.0بما يمثل ، %110غ تبلبنسبة توزيع و، يلاير قطر نمليو 111.6 إلى بإجمالي يصلقطري للسهم، 

 .2018 يسمبرد 31المنتهية في عن فترة الستة أشهر وذلك مة االسمية للسهم، يمن الق

)عن خمسة أشهر( وحصة قامكو  من صافي األرباح وخالل فترة الستة أشهر، بلغت حصة المساهم المؤسس

مليون لاير  189.3مليون لاير قطري. وقد تلقت قامكو من قطلوم أرباحاً بواقع  101لشهر واحد ما يقارب 

نشرة في  ورد إعماالً لما مليون لاير قطري 111.6 إجماليةويأتي القرار بتوزيع ما  .قطري لهذه الفترة

المؤسس )قطر للبترول( عن حقوقه االقتصادية إلى مساهمي المساهم الطرح العام األولي للشركة وتنازل 

  قامكو عن هذه الفترة.

. 2019مايو  5قائمة المساهمين كما في إغالق يوم استناداً إلى  2019مايو  5وسيتم توزيع األرباح في 

 وسوف يتولى بنك قطر الوطني )كيو إن بي( توزيع األرباح.

-انتهى-  

 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  

 

 

 

 

 

http://www.qamco.com.qa/


 المسؤولية إخالء بيان

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

 ".األلمنيوم بعبارة "شركة قطر لصناعة األلمنيوم" أو كلمة "المجموعة

طلعية ائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة قطر لصناعة األلمنيوم. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تيحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونت

ف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث 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

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

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

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

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

شقيقة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت كاتها الأي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة قطر لصناعة األلمنيوم وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة وشر

ث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة قطر لصناعة األلمنيوم على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحدا

 .بيانات التاريخية الواردة هنادقة ال

 عامـة مالحظـات

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

إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى تجبر إلى  ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة قطر لصناعة األلمنيوم، ويتم التعبير عنها بماليين االت القطرية، وتجبر النسب المئوية الكبيسة. وحيثما

 .لاير قطري 3.64والر أمريكي واحد = 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 

Ratioمن العمليات /صافي الربح  : نسبة التحقق النقدي، التدفق النقديx100 •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 احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك قبل : األرباح

اإلنفاق الرأسمالي  إجمالي –: 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( 

•Payout Ratio نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح :x100 • )نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح•Utilisation االستغالل األمثل، حجم اإلنتاج :

 .x100الطاقة الُمقدرة  /

 األلمنيوم ناعةلص قطر شركة حول نبذة

شركة الومنيوم  في  %50حصة تبلغ قامكو وتمتلك ، الدوحة، قطر. 3212. وعنوانها المسجل هو ص.ب. 2018ديسمبر عام  3تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 

. النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ يڤبي.  من رأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة %50تلك قامكو قطر )مشروع مشترك لقامكو(، وهي منتج ومسوق لأللومنيوم األولي. وتم

50%. 
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