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.2019ديسمبر 31سماع كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن الفترة المالية المنتهية في 1.

ديسمبر 31سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة واألداء المالي للفترة المالية المنتهية في 2.

.وخطط الشركة والمصادقة عليه2019

31هية في سماع تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنت3.

.والمصادقة عليه2019ديسمبر 

.والمصادقة عليها2019ديسمبر 31مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 4.

.والمصادقة عليه2019عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 5.

لاير قطري 0.01الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6.

.من القيمة االسمية للسهم% 1للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 

ديسمبر 31إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خالل الفترة المنتهية في 7.

.وتحديد مكافآتهم2019

.وتحديد أتعابه2020ديسمبر 31مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في تعيين 8.

العاديةالعامةالجمعيةاجتماعأعمالجدول
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة عن سماع 1.

ديسمبر 31الفترة المالية المنتهية في 

2019
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تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط سماع 2.

الشركة واألداء المالي للفترة المالية 

وخطط 2019ديسمبر 31المنتهية في 

عليهالشركة والمصادقة 
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العرض والطلب العالمي على األلومنيوم

بلومبيرج/ يوسي آر : المصدر

العالميمعدالت نمو الطلب 

)%(على األلومنيوم 

على أسعار األثر 20182019

األلومنيوم

+3.0%

مستويات العرض معدالت نمو 

؛)%(العالمي على األلومنيوم 

باستثناء الصين

20182019
على أسعاراألثر 

األلومنيوم

+1.5%+3.0%

+1.2%
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2019-2018تطور األسعار العالمية لأللومنيوم 

 1,600

 1,700

 1,800

 1,900

 2,000

 2,100

 2,200

 2,300

 2,400

طن متري/ دوالراً أمريكياً 2,144

طن متري/ دوالراً أمريكياً 1,855

-13%

بلومبيرج/ يوسي آر : المصدر
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(مليون لاير قطري)الحصة من اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة 

بانخفاض،قطريلايرمليون2,669الشركةإيراداتبلغت

الذيمراألالسابقة،االفتراضيةبالفترةمقارنة٪11نسبتهتبلغ

ترةبالفمقارنةاألسعارتراجعإلىأساسيةبصورةيُعزى

.السابقة

بتهنستبلغبانخفاض،قطريلايرمليون80األرباحصافيبلغ

.السابقةاالفتراضيةبالفترةمقارنة77%

األداء المالي

لاير قطري0.014عائد على السهم بواقع 
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البيعأسعار تحليل 

oساسيةأبصورةالبيعأسعارمتوسطانخفاضيُعزى

لندنبورصةفياأللومنيومأسعارتراجعإلى

.الماضيبالعاممقارنة%13بنسبةللمعادن

oالذياألمراستقرارها،علىاألسعارعالوةحافظت

فظةالمحافيالمجموعةقدرةعلىشهادةبمثابةيُعد

الكليةاالقتصاديةالظروفظلفيقوتهاعلى

.الحالية

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

وي، سي آر بلومبيرج: مصدر أسعار األلومنيوم ببورصة لندن للمعادن وأسعار األلومينا باألسواق

متوسط أسعار 

البيع

عالوة 

األسعار
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تحليل التباين في صافي األرباح

:تأثرت النتائج بما يلي•

٪ مقارنة بالفترة 12الكبير في اإليرادات بسبب تراجع متوسط أسعار البيع المحققة بنسبة االنخفاض -

.االفتراضية السابقة

.أثرت بصورة إيجابية على صافي األرباح% 2أحجام المبيعات بنسبة زيادة -

ألمر الذي وانخفاض أسعار األلومينا، الألصول العمراإلنتاجي إجمالي التكلفة نتيجة مراجعة انخفاض -

.إصالحفي ظل إجراء عمليات الطاقة في تكاليف قابله ارتفاع 

المبالغ بالمليون لاير قطري

البيعأسعار  المبيعاتأحجام  -2017ديسمبر ةإجمالي التكلفأخرى

2018ديسمبر 

-2018ديسمبر 

2019ديسمبر 
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%100-( ألف طن متري)اإلنتاج  %100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

االفتراضيةبالفترةمقارنة%1بنسبةاإلنتاجارتفع

.السابقة

بالفترة ارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً هامشياً مقارنة

.االفتراضية السابقة

وأحجام مبيعاتهالمشروع المشترك إنتاج 

وقامكحصةتبلغبينما،مبيعاتهوأحجامالمشتركالمشروعإنتاجمن%100تمثلأعالهالواردةالمبيعاتوأحجاماإلنتاج:مالحظة

.%50المبيعاتوأحجامإلنتاجامن
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إجمالي توزيعات 

ختامية مقترح بواقع 

مليون لاير 55.8

قطري

2019توزيعات األرباح لعام 

أرباح ختامية بواقع 

لاير قطري 0.01

للسهم

األرباح المرحلية التي تم توزيعها

قطريمليون لاير 55.8

لاير قطري للسهم0.01

2019إجمالي األرباح لعام األرباح الختامية

مليون لاير قطري167.4

لاير قطري للسهم0.03
مليون لاير قطري111.6

لاير قطري للسهم0.02
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نقديةالالتدفقاتزيادةالمتوقعمنلقامكو،المشتركبالمشروعالخاصالقرضتمويلإعادةظلفي•

الومنيوماسعارافتراضظلفياألعمالخطةفترةخاللقطريلايرملياربواقعالشركةستتلقاهاالتي

.معينة

األعمال  من المشروع المشترك لقامكو خالل فترة خطة استالمه المتوقع مجموع النقد 

تأثيرات إعادة هيكلة تسهيالت القروض للمشروع المشترك

بالمليون لاير قطري

قبل إعادة الهيكلة  الفارق بعد إعادة الهيكلة  األرباح المتوقعه بعد إعادة الهيكلة

شروعنا ما يجدر االشارة اليه ان االرقام الموضحه بعاليه مبنية على افتراضيات السعار منتجات م

المشترك والتي قد تتغير في ظل تغير المناخ االقتصادي 
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أن تقرير مراقب حسابات الشركة بشسماع 3.

ية القوائم المالية للشركة عن الفترة المال

2019ديسمبر 31المنتهية في 

عليهوالمصادقة 
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ترة القوائم المالية للشركة عن الفمناقشة 4.

2019ديسمبر 31المالية المنتهية في 

عليهاوالمصادقة 
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تقرير حوكمة الشركة عن عام عرض 5.

عليهوالمصادقة 2019
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تقرير حوكمة الشركة

oالواردةالحوكمةمبادئبتطبيقاأللمنيوملصناعةقطرشركةإدارةمجلسيلتزم

يةالرئيسالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمةنظامفي

وبما2016لسنة(5)رقمالقراربموجبالماليةلألسواققطرهيئةعنالصادر

.تأسيسهاأحكاممعيتماشى

oاإلدارةمجلسيحرصذلك،منطلقمن ً للشركةتنظيميإطاروجودعلىدوما

خاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانونياإلطارمعيتوافق

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديثمراجعة

oلشركةاتأسيسلخصوصيةنتيجةغالبيتهافيوهيمحدودة،التقيدعدمنقاط

هموالمساالممتازالسهممالكوالمؤسس،للبترولقطرمعالوثيقوارتباطها

.%51بنسبةالشركةرأسمالفيالرئيسي
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على اقتراح مجلس اإلدارة بشأنالموافقة 6.

قع توزيع أرباح نقدية على المساهمين بوا

لاير قطري للسهم الواحد، وبما 0.01

للسهممن القيمة االسمية % 1يمثل نسبة 
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إجمالي توزيعات 

ختامية بواقع 

مليون 167.4

لاير قطري

2019توزيع األرباح المقترح لعام 

لاير قطري 0.01

للسهم، بما يمثل 

من القيمة % 1

االسمية للسهم

مرحلية أرباح 

لاير 0.02بواقع 

قطري للسهم



20

ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء 7.

عن المسؤولية عن أعمالهم خالل الفترة 

وتحديد 2019ديسمبر 31المنتهية في 

مكافآتهم
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:يليماعلىالمساهمينموافقة

المسؤوليةعنالشركةإدارةمجلسأعضاءذمةإبراء•

2019ديسمبر31فيالمنتهيةللفترةأعمالهمعن

فيشركةللالتابعةالمكافآتلجنةتوصيةإلىاستناداً •

ادرالصالتجاريةالشركاتبقانونالواردةاآلليةظل

صرفبعدمالمجلسيوصى،2015/11رقمبقانون

أعمالهمعنالشركةإدارةمجلسألعضاءمكافآتأية

.2019ديسمبر31فيالمنتهيةالماليةالفترةخالل

2019مكافآت مجلس اإلدارة لعام 
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مراقب حسابات الشركة للسنةتعيين 8.

2020ديسمبر 31المالية المنتهية في 
أتعابهوتحديد 
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ً "كوبرزهاوسووتربرايس"بتعيينيوصياإلدارةمجلسفإنمداوالته،بعد• ً مدققا 2020ماليةالللسنةللشركةخارجيا

:قِبَلهممنقدمالذيالُمنقحالعطاءفيوردتكماأدناهالموضحةباألتعاب

وتحديد أتعابه2020تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية 

2020المالية للسنة القطري المبلغ باللاير "برايس ووتر هاوس كوبرز"أتعاب 

27,300مراجعة نصف سنوية

54,750تدقيق نهاية السنة 

82,050(أ)إجمالي 

58,000ةالضوابط الداخلية إلعداد التقارير المالي

16,881البطاقة الضريبية/ اإلقرار الضريبي

74,881(ب)إجمالي 

156,931(ب+أ)اإلجمالي الكلي 



شكراً لحضوركم
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