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العاديةالعامةالجمعيةاجتماعأعمالجدول
.2020ديسمبر 31سماع كلمة رئيس مجلس اإلدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 1.

ديسمبر 31سماع تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط الشركة واألداء المالي للسنة المالية المنتهية في 2.

.والمصادقة عليهوالخطة المستقبلية للشركة 2020

ة المنتهية فيسماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية الُموحدة للشركة للسنة المالي3.

.والمصادقة عليه2020ديسمبر 31

.والمصادقة عليها2020ديسمبر 31البيانات المالية الُموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في مناقشة 4.

.والمصادقة عليه2020تقرير حوكمة الشركة لسنة عرض 5.

بواقع 2020الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 6.

.سمية للسهمالمن القيمة ا% 3.5للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة لاير قطري 0.035

31إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خالل السنة المالية المنتهية في 7.

.  2020ديسمبر

.أتعابهموتحديد2021ديسمبر 31تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 8.
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سماع كلمة رئيس مجلس اإلدارة بشأن1.

ديسمبر 31السنة المالية المنتهية في 

2020
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سماع تقرير مجلس اإلدارة حول نشاط 2.

الشركة واألداء المالي للسنة المالية 

والخطة 2020ديسمبر 31المنتهية في 

هوالمصادقة عليالمستقبلية للشركة 
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(مليون لاير قطري)الحصة من اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة 

بانخفاض،قطريلايرمليون2,197الشركةإيراداتبلغت

يُعزىالذياألمرالسابقة،بالفترةمقارنة٪11نسبتهتبلغ

ابقةالسبالفترةمقارنةاألسعارتراجعإلىأساسيةبصورة

تبلغبانخفاض،قطريلايرمليون95األرباحصافيبلغ

السابقةبالفترةمقارنة%1نسبته

األداء المالي

لاير قطري0.017عائد على السهم بواقع 

التيالماليةالبياناتبأنعلما  ،2019ديسمبر31وحتى2019يناير1منتمتدالتيالفترةتخص2019لعامالماليةالمعلوماتفإنالمقارنة،ألغراض:مالحظة

.2019ديسمبر31إلى(2018ديسمبر3أي)الشركةتأسيستاريخمنالممتدةللفترةماليةمعلوماتتضمنتقد2019ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةنشرت
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تحليل أسعار البيع

o مقارنة 2020انخفض متوسط أسعار البيع لعام

مع استمرار الظروف الصعبة على 2019بعام 

رضها مستوى االقتصاد الكلي والضغوط التي تف

.على أسعار بورصة لندن للمعادن

o انخفضت فروقات : 2019و2020مقارنة بين

وهو األسعار مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن،

ما يعود بصورة أساسية إلى إجراء تغيير غير

من مسبوق في مزيج المنتجات، حيث تم التحول

لقياسية المنتجات ذات القيمة المضافة إلى السبائك ا

في ظل تراجع الطلب العالمي 2020خالل عام 

.على منتجات األلومنيوم

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

متوسط أسعار 

البيع

عالوة 

األسعار

فارق أسعار 

بورصة لندن 

للمعادن
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%100-( ألف طن متري)اإلنتاج  %100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

إنتاج المشروع المشترك وأحجام مبيعاته

مستوياتهانفسعلى2020لعاماإلنتاجأحجامحافظت

2019بعاممقارنةتغيردون

رتغيدونمستوياتهانفسعلى2020لعاممبيعاتأحجام

2019بعاممقارنة

التيالماليةالبياناتبأنعلما  ،2019ديسمبر31وحتى2019يناير1منتمتدالتيالفترةتخص2019لعامالماليةالمعلوماتفإنالمقارنة،ألغراض:مالحظة

.2019ديسمبر31إلى(2018ديسمبر3أي)الشركةتأسيستاريخمنالممتدةللفترةماليةمعلوماتتضمنتقد2019ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةنشرت
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تحليل التباين في صافي األرباح

إيجابيةتغيرات

انخفاض ومستوىتبوالرواوالصيانةالخامالموادتكاليفتراجعنتيجةالُمباعةالبضائعتكاليف-أ

بنسبةاإلهالكتكاليفانخفاضكذلك،2019بعاممقارنة%12بنسبةعامبشكلالطاقةاستهالك

الماضي؛بالعاممقارنة1%

سلبيةتغيرات

انخفاض .2019بعاممقارنة%12بنسبةالبيعأسعارمتوسطتراجعبسبباإليرادات-أ

تراجع المحققة؛األسعارفروقات-ب

عدم .الماضيامالعتلقيهاتمالتيالتأمينيةالمطالباتنتيجةالتأمينمناستثنائيدخلتسجيل-ج

المبالغ بالمليون لاير قطري

أسعار البيع أحجام المبيعات 2019إجمالي التكلفةأخرى 2020
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لغ نسبة توزيع تب

206%

2020توزيع األرباح المقترح لعام 

إجمالي توزيعات 

195.3بواقع 

مليون لاير قطري

لاير 0.035

قطري للسهم 

الواحد
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أن سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بش3.

نة البيانات المالية الُموحدة للشركة للس

2020ديسمبر 31المالية المنتهية في

والمصادقة عليه
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كة البيانات المالية الُموحدة للشرمناقشة 4.

ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

والمصادقة عليها2020
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2020تقرير حوكمة الشركة لسنة عرض 5.

والمصادقة عليه
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تقرير حوكمة الشركة

oالواردةمةالحوكمبادئبتطبيقاأللمنيوملصناعةقطرشركةإدارةمجلسيلتزم

سيةالرئيالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمةنظامفي

2016لسنة(5)رقمالقراربموجبالماليةلألسواققطرهيئةعنالصادر

.تأسيسهاأحكاممعيتماشىوبما

oكةللشرتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرصذلك،منطلقمن

لخالمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانونياإلطارمعيتوافق

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديثمراجعة

oالشركةتأسيسلخصوصيةنتيجةغالبيتهافيوهيمحدودة،التقيدعدمنقاط

اهموالمسالممتازالسهممالكوالمؤسس،للبترولقطرمعالوثيقوارتباطها

.%51بنسبةالشركةرأسمالفيالرئيسي
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الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن 6.

نة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن س

للسهم لاير قطري 0.035بواقع 2020

من القيمة % 3.5الواحد، وبما يمثل نسبة 

سمية للسهمالا
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لغ نسبة توزيع تب

206%

2020توزيع األرباح المقترح لعام 

إجمالي توزيعات 

195.3بواقع 

مليون لاير قطري

لاير 0.035

قطري للسهم 

الواحد
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إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة 7.

من المسؤولية عن أعمالهم خالل السنة 

2020ديسمبر31المالية المنتهية في 
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مالية تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة ال8.

وتحديد2021ديسمبر 31المنتهية في 

أتعابهم



شكراً لحضوركم
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