
كة قطر لصناعة األلمنيوم شر
العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين

2022يونيو 30
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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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جدول المحتويات

األلمنيوملصناعةقطرشركةحولنبذة1.

الملكيةهيكل2.

المشتركالمشروععمليات3.

التنافسيةالقوةنقاط4.

بالنظراءمقارنةالتقييم5.

الكلياالقتصادمستوىعلىالمستجدات6.

(2022يونيو30فيالمنتهيةأشهرالستةلفترة)األلمنيوملصناعةقطرشركةنتائج7.

(2026–2022)النقديةوالتدفقاتالرأسمالياإلنفاق8.

والتوزيعاتالسوقإحصاءات9.

(2021-2019)التاريخياألداء10.

الحوكمةهيكل11.

والتسويقالمبيعات12.
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نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم
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نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

3في(قامكو).ق.ع.م.شاأللمنيوملصناعةقطرشركةتأسست•

ديسمبر16فيقطربورصةفيإدراجهاوتم،2018عامديسمبر

.العامنفسمن

لأللومنيومقطرشركةفي%50بواقعحصةالشركةتمتلك•

.(قطلوم)المحدودة

استعراض عام

يومهيكل المساهمين في شركة قطر لصناعة األلمن

100:لألجانبالتملكحدا%

2:للمساهماألقصىلحد%

القيم األساسية

التميز التشغيلي

ة 
الم

س
وال

ة 
ح
ص

ال

ئة
بي
وال

ترشيد التكاليف

ح
ألربا

ظيم ا
تع

إضافة قيمة إلى 

المساهمين

2022يونيو31ًبياناتًالمساهمينًكماًفيً: مالحظة

٪ًعلىًأنًيخضعًالتنفيذًللموافقات100ًوافقًمجلسًاإلدارةًعلىًرفعًحدًالملكيةًاألجنبيةًإلىً*

.الرقابية

اللخمنللشركةالرئيسيالمكتبوظائفجميعللطاقةقطرتقدم•

.للخدماتشاملةاتفاقية

فريقوإدارتهامجلسقِبَلمنُمستقلةبصورةقطلومعملياتتدار•

.العليااإلدارة

51.0%

9.6%

7.9%

30.3%

1.2% قطرًللطاقة

مؤسساتًوصناديقًقطريةًأخرى

مؤسساتًوصناديقًأجنبية

قطريين-مستثمرينًمنًاألفرادً

أجانب-مستثمرينًمنًاألفرادً

*
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هيكل الملكية
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هيكل الملكية

%(51)قطر للطاقة  %(49)ملكية عامة

قامكو

قطلوم 
%(50)مشروعًمشتركً

الجودةعالياأللومنيوممنسنويا ًطن650,000حواليتنتجالتيالمحدودة،لأللومنيومقطرشركةمن٪50الشركةتمتلك•

محطةإلىفةباإلضاتخزينومرافقوميناءللكربونمصنعا ًمنشآتهاوتتضمنالشمالية،وأمريكاوأوروباآسيافيلعمالء

.بالغازتعملالطاقةلتوليد
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عمليات المشروع المشترك



CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

QAMCO, IR Presentation, 1H-229

المشروع المشترك لقامكو

منتفيدتسحيثقطر،في(قطلوم)قطرالومنيومشركةتقع•

منتنافسيةوأكثرهاالطاقةمصادرأكبرأحدإلىالوصول

لىعالمحافظةمنيُمِكِّنهامماالعالم،فياألسعارحيث

ىأعلتحققوالتيتكلفة،األقلالشركاتضمنمركزها

.القطاعهذافيقويةنقديةتدفقاتوتدرالربحهوامش

(قطلوم)قطرالومنيوملشركةالتصميمةالطاقةتبلغ•

لىعيزيدماحاليا ًتنتجأنهاإالسنويا ،طن575,000

دة،الجوعاليةاأللمنيوممنتجاتمنسنويا ًطن650,000

القيمةذاتالمسبكومنتجاتالقياسيةالسبائكذلكفيبما

ماأللومنيوقواطعأواسطواناتتشتملوالتيالمضافة

وسبائك(سنويا ًطن375,000تبلغإنتاجيةبطاقة)

/طن275,000تبلغإنتاجيةبطاقة)األولياأللومنيوم

.(سنة

ةخاصمحطة(قطلوم)قطرالومنيومشركةمرافقتتضمن•

.(ميجاواط1,350تبلغإنتاجيةبطاقة)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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نقاط القوة التنافسية
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نقاط القوة التنافسية

مصهر 

منخفض

التكلفة

أحدثًمرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورة•

ضمانًاإلمدادًباللقيمًوالحصولًعلىًالطاقةًبأسعارًتنافسية•

تركيزًكبيرًعلىًشؤونًالصحةًوالسالمةًوالبيئة•

مركز مالي 
قوي

كًمنًحصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدًوالضرائبًواإلهالكًواالستهال•
.المشروعًالمشترك

حصةًجيدةًمنًالتدفقاتًالنقديةًالتشغيليةًالتيًيحققهاًالمشروعًالمشترك•

ةشراكة قوي

منًالشركةًمملوكًلقطرًللطاقة% 51•

س• فريقًإدارةًعلياًُمتََمرِّ

(نورسكًهايدرو)شراكةًفيًمشروعًمشتركًمعًرائدةًتتمتعًبسمعةًجيدةًفيًهذاًالقطاعً•

كفاءة في
التسويق

بالقربًمنًاألسواقًالرئيسية،ًأحدًالمنتجي•  ً استراتيجيا  ً نًالعالميينًلأللومنيومًيعتبرًالمشروعًالمشتركًلقامكو،ًالذيًيحتلًموقعا

.األوليًممنًيتمتعونًبالكفاءةًمنًحيثًالتكاليف

قاعدةًعمالءًمتنوعةًمنًخاللًاتفاقيةًللتسويقًوالتوزيعًمعًهايدرو•
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التقييم مقارنة بالنظراء
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27.3%

31.0%

33.3%

33.8%

39.0%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

قامكو

يالنظير الثان

النظير األول

2022البياناتًكماًفيًالربعًاألولًمنًعامً: مالحظة

31.7%

34.7%

37.3%

38.0%

39.6%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

قامكو

النظير األول

23.5%

23.6%

24.5%

26.9%

32.3%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

قامكو

يالنظير الثان

النظير األول

الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين

تحتل الشركة المرتبة الثالثة

نيةتحتل الشركة المرتبة الثا

)%(هامش الربح اإلجمالي  %()هوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 

)%(هامش صافي األرباح 

.تتضمنًبياناتًالنظراءًكافةًالشركاتًالمدرجةًالرئيسيةًالتيًتعملًفيًإنتاجًاأللومنيومًوسلسلةًالقيمةًذاتًالصلة: مالحظة

2022البياناتًكماًفيًالربعًاألولًمنًعامً: مالحظة

2022البياناتًكماًفيًالربعًاألولًمنًعامً: مالحظة

تحتل الشركة المرتبة الثالثة
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المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي
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02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022

Alumina spot prices ($/MT)

1000
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2500
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3500

4000

4500

02/01/2020 02/01/2021 02/01/2022

Aluminium LME spot prices ($/MT)

Jan-20 Dec-20 Dec-21

المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

(طن متري/دوالر أمريكي)أسعار األلومنيوم  (طن متري/دوالر أمريكي)أسعار األلومينا 

أسعار التسليم الفوري لأللومنيوم حسب بورصة لندن

(طن متري/دوالر أمريكي)للمعادن 

الر دو)أسعار التسليم الفوري لأللومينا 

(طن متري/أمريكي

2020ينايرً 2020ديسمبرً 2021ديسمبرً 2020ينايرً 2020ديسمبرً 2021يونيو2021ًديسمبرً 2021يونيوً

كوتمًالحصولًعلىًأسعارًالسوقًمنًبلومبرجًوقدًالًتعكسًاألسعارًالتيًحققهاًالمشروعًالمشتركًلقام: مالحظة

.2022عاممناألولالنصفخاللاالستقرارعدممنحالةالكلياالقتصادمستوىعلىاألوضاعشهدت•

خاصة)لسياراتاصناعةقطاعمثللأللومنيوم،المستهلكةالرئيسيةالقطاعاتقِبَلمناألولياأللومنيومعلىالطلبارتفع•

علىأللومنيوماعلىالطلبتأثرفقدذلك،وبرغم.والتغليفوالتعبئةالمتجددةوالطاقةواإلنشاءات،،(الكهربائيةالمركبات

.كورونافيروسجراءاإلغالقإجراءاتبفرضالصينقيامظلفيالقصيراألجل

حيثمنوماأللومنيمصاهرأمامتحدياتفرضالذياألمرالطاقة،أسعارفيالكبيراالرتفاعنتيجةنقصا ًالمعروضشهد•

قدوسياسيةالجيالتوتراتظلفيروسيامعالتجارياالرتباطفكأنكما.المخزوننقصمنأيضا ًوفاقماإلنتاجيةالطاقة

.األساسيةالسلعأسواقفياليقينعدممنحالةخلق

ونقصالطلبفيالمستمرةالزيادةمع2022عاممناألولالربعخاللاأللومنيومأسعارارتفعتفقدعام،بشكل•

المخاوفجراءاليقينعدمحالةبسبب2022عاممنالثانيالربعخاللللمعادلندنبورصةأسعاروتراجعت.المعروض

.الطلبوانخفاضالركودمن
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لفترة الستة أشهر)نتائج الشركة 
(2022يونيو 30المنتهية في 
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2022نظرة سريعة على نتائج النصف األول من عام 

مليار لاير قطري2.11
56%

اإليرادات

مليون لاير قطري883

58%

األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك مليون لاير قطري611
112%

حصافي األربا

هوامشًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدً
%41.9: والضرائبًواإلهالكًواالستهالك

لايرًقطري0.110: العائدًعلىًالسهم

%18.7: العائدًعلىًمتوسطًحقوقًالملكية

لًالنموًمقارنةًبالنصفًاألو
2021منًعامً

الماضيةً: العائدًعلىًمتوسطًحقوقًالملكية يةمتوسطًحقوقًالملك/ صافيًأرباحًاالثنيًعشرًشهراً 

تصاداالقمستوىعلىاألوضاعتحسنظلفيإنشائهامنذسنوينصفأرباحصافيأعلىقامكوسجلت▪

.الكلي

.احاألربهوامشمنيعززبماالمضافةالقيمةذاتالمنتجاتمنمبيعاتهمستوىالمشتركالمشروعرفع▪

لايرمليار1.3بواقع(المشتركمشروعهافيالنقديةاألرصدةمنالحصةتشمل)نقديةأرصدةالشركةسجلت▪

.قطري
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استعراض لألداء التشغيلي

%100-( ألف طن متري)اإلنتاج 

%100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

فبالنصمقارنةطفيفا ًارتفاعا 2022ًعاممناألولللنصفاإلنتاجأحجامارتفعت•

.2021عاممناألول

بالربعمقارنةهامشيا ًارتفاعا 2022ًعاممنالثانيللربعاإلنتاجأحجامارتفعت•

يلالتشغأيامعددزيادةإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمرالعام،نفسمناألول

.المضافةالقيمةذاتالمنتجاتمناإلنتاجمستوياتوارتفاع

مقارنةهامشيا ًارتفاعا 2022ًعاممناألولللنصفالمبيعاتأحجامارتفعت•

.اإلنتاجمستوياتارتفاعمعتماشيا 2021ًعاممناألولبالنصف

بالربعمقارنة%4تبلغبنسبة2022عاممنالثانيللربعالمبيعاتأحجامارتفعت•

.اإلنتاجمستوياتارتفاعمعتماشيا ًالعامنفسمناألول

ارأسعفيالعامةالزيادةبفضلارتفاعهاالبيعأسعارواصلت،2022عامخالل•

.والطلبالعرضفياالختالالتنتيجةالعالميةاأللومنيوم
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استعراض لألداء المالي

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

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

(مليون لاير قطري)صافي الدين 

مقارنة2022ًيونيو30ًانخفضتًالحصةًمنًالدينًكماًفيً  ً هامشيا انخفاضاً 

،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلىًصافي2021ًديسمبر31ًبمستواهاًالمسجلًفيً
(AGP).التغيرًفيًالقرضًالخاصًبمشروعًمسارًالغازًالمتقدمً

:2021عاممناألولوالنصف2022عاممناألولالنصفبينمقارنة•

ورةبصيعودالذياألمرالمشترك،المشروعإيراداتمنالحصةارتفعت

.اتالمبيعأحجامفيطفيفةوزيادةالبيعأسعارارتفاعإلىأساسية

:2022عاممناألولوالربع2022عاممنالثانيالربعبينمقارنة•

بصورةيُعزىماوهوالمشترك،المشروعإيراداتمنالحصةازدادت

.المبيعاتأحجاموزيادةالبيعأسعارارتفاعإلىأساسية

شهدت:2021عاممناألولوالنصف2022عاممناألولالنصفبينمقارنة•

سعارأفيالمستمراالرتفاعإلىأساسيةبصورةيعودماوهوارتفاعا ،األرباح

أحجامفيطفيفارتفاعإلىباإلضافةالمحققة،األسعارفروقاتوزيادةاأللومنيوم

يعودالذي)التشغيلياإلنفاقفيالعاماالرتفاعجزئيا ًعادلهالذياألمرالمبيعات،

.(الخامالموادتكاليفارتفاعإلىأساسيةبصورة

ارتفعت:2022عاممناألولوالربع2022عاممنالثانيالربعبينمقارنة•

ا ًجزئيعادلهالذياألمرالمبيعات،وأحجامالبيعأسعارزيادةظلفياألرباح

.متداولةيرغألصولالقيمةخفضمخصصوزيادةالُمباعةالبضائعتكلفةارتفاع
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تحليل التباين في صافي األرباح 
(مليونًلايرًقطري)

2022مقارنةًبينًالنصفًاألولًمنًعامً

2021والنصفًاألولًمنًعامً

.2021مقارنةًبالنصفًاألولًمنًعامً% 112،ًبزيادةًتبلغًنسبتهاًمليونًلايرًقطري611حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً

:بأداءًمشروعهاًالمشترك،ًوهوًماًيُعزىًبصورةًأساسيةًإلىًاألسبابًالتالية2022تأثرتًنتائجًالشركةًللنصفًاألولًمنًعامً

تغيراتًإيجابية

وزيادةًفروقاتًاألسعار؛%( 56)+ارتفاعًمتوسطًاألسعارًالمحققةًأ-

؛%(1)+ارتفاعًطفيفًفيًأحجامًالمبيعاتً-ب

.ودائعًالثابتةتتضمنًالتغيراتًاألخرىًتحقيقًوفوراتًمنًنفقاتًالمكتبًالرئيسيًوارتفاعًالدخلًالتمويليًمنًال-ج

تغيراتًسلبية

ارتفاعًتكلفةًالبضائعًالُمباعة،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلىًارتفاعًتكاليفًالموادًالخام؛أ-

ارتفاعًتكاليفًالشحنًوالتأمين؛-ب

.لعالميةارتفاعًتكاليفًالتمويلًنتيجةًزيادةًأسعارًاإلقراضًالمتغيرةًفيًظلًاالرتفاعًالعامًألسعارًالفائدةًا-ج
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تحليل التباين في صافي األرباح 
(مليونًلايرًقطري)

مقارنةًبينًالربعًالثانيًمنًعامً

والربعًاألولًمنًنفسًالعام2022

.2022مقارنةًبالربعًاألولًمنًعامً% 55،ًبزيادةًتبلغًنسبتهاًمليونًلايرًقطري371حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً

:بأداءًمشروعهاًالمشترك،ًوهوًماًيُعزىًبصورةًأساسيةًإلىًاألسبابًالتالية2022تأثرتًنتائجًالشركةًللربعًالثانيًمنًعامً

تغيراتًإيجابية

وزيادةًفروقاتًاألسعار؛%( 17)+ارتفاعًمتوسطًاألسعارًالمحققةًأ-

؛%(4)+ارتفاعًأحجامًالمبيعاتًبنسبةً-ب

تغيراتًسلبية

ارتفاعًتكلفةًالبضائعًالُمباعة،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلىًارتفاعًتكاليفًالموادًالخام؛أ-

الوفوراتًمنًنفق-ب  ً اتًالمكتبًتتضمنًالتغيراتًاألخرىًارتفاعًمخصصاتًخفضًالقيمة،ًاألمرًالذيًعادلتهًجزئيا

.الرئيسي
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تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد

يًآرًيوبلومبيرج،ًس: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن

فارقًأسعار

نًبورصةًلند

للمعادن

(  طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 
2021والنصف األول من عام 2022مقارنة بين النصف األول من عام 

oحسنتاستمرارظلفيالبيعأسعارمتوسطارتفع

يالذاألمرالكلي،االقتصادمستوىعلىاألوضاع

يفاأللومنيوممنتجاتعلىالطلبزيادةعنأثمر

يفنقصوجودإلىباإلضافةالعالم،أنحاءمختلف

.المعروض

oبورصةبأسعارمقارنةاألسعارفروقاتازدادت

إلىأساسيةبصورةيُعزىماوهوللمعادن،لندن

الطلبوارتفاعالمنتجاتمنأفضلمزيجإيجاد

.يةالعالالجودةذاتاأللومنيوممنتجاتعلىالعالمي

(  طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 
والربع األول من نفس العام2022مقارنة بين الربع الثاني من عام 
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22%
50%

24%

4%

أمريكا الشمالية

آسيا

أوروبا

قطر

وأوروباالمتحدةالوالياتفيالقويتواجدهواصلالذيالمشتركللمشروعسوقأكبرآسياظلت

لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات-جغرافيتحليل
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أحجام مبيعات المشروع المشترك للنصف األول من

)%(مزيج المنتجات -2022عام 

(%)المنتجاتمزيج-لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات

للمشروعالرئيسيةالمنتجات(الجودةعاليةالمنتجاتأوالمضافةالقيمةذاتبالمنتجاتمعا ًإليهايشار)األولياأللومنيوموسبائكالبثقسبائكظلت▪

المشترك

ن أحجام مبيعات المشروع المشترك للنصف األول م

)%(مزيج المنتجات -2021عام 

54%
44%

2%

Extrusion Ingots Foundry Alloys Standard Ingots

53%
47%
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إحصاءات السوق والتوزيعات 
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–التوزيعات 

2021
–التوزيعات 

2019

توزيعات األرباح

Market Cap (QR Billion)

إحصاءات السوق والتوزيعات

(يمليارًلايرًقطر)رأسًالماليًالسوقيً
مليار لاير قطري9.5

–التوزيعات 

2020
إجمالي التوزيعات

من%14.5نسبتهماقطري،لايرمليون809.1يبلغوالذيالشركة،تأسيسمنذسدادهاتمالتيالتوزيعاتإجمالييمثل•

للسهماالسميةالقيمة

مليون لاير قطري167.4

لاير قطري للسهم0.03

مليون لاير قطري 195.3

لاير قطري للسهم0.035
مليون لاير قطري809.1

لاير قطري للسهم0.145

مليون لاير قطري 446.4

لاير قطري للسهم0.08
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ة النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدي
(2022-2026)
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(قامكوحصة )-( 2026-2022)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

:النقديةالتدفقات

مشتركالالمشروععملياتمنكبيرةنقديةتدفقات•

معىيتماشبماالمبيعاتأسعارتتحققأنبشرط

.التقديريةالموازنةخطط

بتكاليفقطفالخارجةالنقديةالتدفقاتتمويليتعلق•

سداديتضمنوالذي،2025عامباستثناءالفائدة،

تناسبيأساسعلىالقرض

وخطةالمعتمدةالتقديريةالموازنةإلى2026إلى2022عاممنالممتدةللفترةالنقديةالتدفقاتمبالغتستند:مالحظة

خطةادإعدوقتسائدةكانتالتياأللومنيوموأسعارالسوقظروفبشأنالتوقعاتعلىبناءً وذلك،2022لعامالعمل

.العمل

علىقُمطلبيقيناالعتماديتعذرفإنهاأللومنيوم،أسعارواتجاهاتاألسواقتشهدهاالتيالحاليةالظروفظلوفي

يختلفقدإذ،2026عامإلى2022عاممنالممتدةللفترةالنقديةالتدفقاتبشأنأعالهالجدولفيالواردةالتوقعات

لظروففقا ًوذلكلعام،اذلكفيسائدةكانتوالتيالتوقعات،تلكعنكبيراً اختالفا ًالنقديةالتدفقاتلهذهالفعليالتحقق

فيائدةسكانتوالتيوغيرها،المنتجاتوأسعارالسوقوديناميكياتاألعمالبيئةمنهاأخرى،وعواملالكلياالقتصاد

.العامذلك

2026 2025 2024 2023 2022
التدفقات النقدية 

(مليون لاير قطري)

988 993 1,086 1,158 1,270
صافيًالتدفقاتًالنقديةً

التشغيلية

(146) (123) (138) (300) (237)
صافيًالتدفقاتًالنقديةً

االستثمارية

(46) (607) (60) 10 (38)
صافيًالتدفقاتًالنقديةً

التمويلية

795 263 887 869 995 صافي التدفقات النقدية

:الرأسمالياإلنفاق

عملياتًروتينية،ًمثلًإعادةًتبطينًاألوعيةًوأعمالًصيانةًأخرىًلمحطةًالطاقةًومصنعً( 2026-2022)يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً

.  األنودات
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(2021-2019)األداء التاريخي 
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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 

.2020و2019بعاميمقارنةمستوياتهأعلى2021عامإنتاجحقق•

.الكلياالقتصادمستوىعلىاألوضاعتحسنظلفيلهامستوىأعلى2021لعامالبيعأسعارأبدت•

مؤشرات األداء الرئيسية
حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

.البيعأسعارباتجاهاتمرتبطا ًاإليراداتنموظل•

.األسعارمستوياتارتفاعمنأساسيةبصورةذلكفيمستفيدةتأسست،أنمنذلهاأرباحصافيأعلى2021لعامالشركةحققت•

بأنعلما ً،2019ديسمبر31وحتى2019يناير1منالممتدةالفترةتخصهناالواردة2019لعامالماليةالمعلوماتفإنالمقارنة،ألغراض:مالحظة

ديسمبر3أي)الشركةتأسيستاريخمنالممتدةللفترةماليةمعلوماتتضمنتقد2019ديسمبر31فيالمنتهيةللسنةنشرتالتيالماليةالبيانات

.2019ديسمبر31إلى(2018
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هيكلًالحوكمة

اإلدارةمجلسهيكل

منجميعا ًتعيينهمتمأعضاء(6)ستةمنقامكوإدارةمجلسيتألف•

ختياراعلىللطاقةقطروتحرص.للطاقةقطرالخاص،المساهمقِبَل

سمجلعضويةلشروطوالمستوفينالمؤهليناإلدارةمجلسأعضاء

مهامهملتأديةالتامةوالدرايةالكافيةالخبرةفيهمتتوافرممناإلدارة

.اوغاياتهأهدافهاوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورة

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•

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجبللطاقةقطرتوفرهاموارد

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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