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 للنشر الفوري
 

 مليون لاير قطري 835شركة قطر لصناعة األلمنيوم تحقق صافي أرباح يبلغ 

 2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  

 لاير قطري للسهم، 0.08مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع  

 2021من صافي أرباح عام  %53وبنسبة توزيع تبلغ  
 

  ًتحسن األوضاع على  ، مستفيدة في ذلك منهائعلى صافي دخل سنوي وربع سنوي منذ إنشاألقامكو تسجل رقماً قياسيا
 مستوى االقتصاد الكلي

  2021ديسمبر  31المالية المنتهية في مليار لاير قطري من إيرادات المشروع المشترك للسنة  3.12حصة تبلغ 

  مليار لاير قطري من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  1.37حصة بواقع
 %44.1بهامش متميز تبلغ نسبته  2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

  2021ديسمبر  31ية المنتهية في لاير قطري للسنة المال 0.15عائد على السهم بواقع 

 1.54 مركز نقدي قوي والشركة تحقق أرصدة نقدية )تشمل الحصة من األرصدة النقدية في مشروعها المشترك( بواقع 
 مليار لاير قطري

"الشركة"، ورمزها )يشار إليها بكلمة "قامكو" أو  أعلنت اليوم شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق.: 2022فبراير  3• الدوحة، قطر 

أنها قد حققت  في شركة قطر لأللومنيوم المحدودة )قطلوم أو المشروع المشترك(، %50الشريك بحصة تبلغ  (،QAMC في بورصة قطر:

 لاير قطري. 0.15، بعائد على السهم يبلغ 2021ديسمبر  31مليون لاير قطري للسنة المالية المنتهية في  835صافي أرباح بواقع 

 

السيد/ عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس ، أشار 2021ديسمبر  31يق له على األداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في وفي تعل

التحسن المستمر لألوضاع على مستوى االقتصاد الكلي، األمر الذي أسهم  2021"تضمنت أبرز مالمح عام  قائالً: مجلس إدارة الشركة،

األوضاع التي فرضها في ظل استمرار  نشطة األعمالأل ةاإلدارة الجيدمع تشغيلي التميز تحقيق الو منيوم األولياأللو في ارتفاع أسعار

واصلنا برغم تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي، إال أننا و ، لتحقق الشركة بذلك نتائج مالية متميزة منذ تأسيسها.كورونافيروس 

الصحة والسالمة والبيئة، فقد نجح  تجاهاومع إيماننا الراسخ والتزامنا الثابت التركيز على التميز التشغيلي والسالمة والمرونة واالستدامة. 

مسيرتها نحو واستشرافاً للمستقبل، فإن الشركة ستواصل  ق أهدافنا بشأن الصحة والبيئة والمسؤولية االجتماعية.يع المشترك في تحقوالمشر

 عبر االستفادة من ميزاتها التنافسية وتميزها التشغيلي". تحقيق أهدافها طويلة األجل

 

 استعراض عام لألوضاع على مستوى االقتصاد الكلي

على واصلت أسعار األلومنيوم ارتفاعها في ظل تجدد الطلب العالمي، حيث تشهد قطاعات، مثل قطاعي اإلنشاءات وصناعة السيارات، نمواً 

نمو إجمالي الناتج المحلي. وباعتبار األلومنيوم  زيادةمستوى األداء مع التعافي التدريجي لالقتصادات العالمية في ظل إعادة فتح األسواق و

نيوم أحد المدخالت الرئيسية في صناعة المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية، فقد ازداد الطلب طويل األجل على األلوم

 األولي.

 

ية ومع تفاقم حدة أزمة الكهرباء في أسواق رئيسية وخفض اإلنتاج جراء تشدد السياسات المعنية بإزالة الكربون، فقد تأثرت الطاقات اإلنتاج

عامة، فقد أثمرت زيادة الطلب ونقص المعروض عن وصول أسعار األلومنيوم  وبصفة المخزون. دفاالذي سارع من استنلأللومنيوم، األمر 

 منتجين ذوي التكلفة المنخفضة.الارتفاع هوامش  أسهم فياألولي إلى أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات، وهو ما 
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  2020وعام  2021 مقارنة بين عام - مستجدات األداء المالي

 التباين )%( 2020عام  2021عام   المؤشرات المالية الرئيسية

 %42+ 2,197 3,118 الحصة من إيرادات المشروع المشترك )مليون لاير قطري(

الحصة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

1,374 667 +106% 

 %781+ 95 835 صافي األرباح )مليون لاير قطري(

 -- %30.4 %44.1 هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(

  0.017 0.15 العائد على السهم )لاير قطري للسهم الواحد(

 

مليون  95بلغ ، مقارنة بصافي أرباح 2021ديسمبر  31مليون لاير قطري للسنة المالية المنتهية في  835حققت الشركة صافي أرباح بواقع 

 لاير قطري للسنة الماضية. 0.017لاير قطري مقارنة بعائد على السهم بلغ  0.15لاير قطري للسنة الماضية. وبلغ العائد على السهم 

 

 2,197مليون لاير قطري، مقارنة بحصة بلغت  3,118، لتصل إلى %42الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة تبلغ وقد ارتفعت 

، لتصل إلى %106 قطري للعام الماضي. كما ارتفعت األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة تبلغ مليون لاير

 مليون لاير قطري للعام الماضي. 667مليون لاير قطري، مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بلغت  1,374

 

خالل  %42ارتفاع النتائج المالية للشركة مقارنة بالعام الماضي إلى النمو العام لمتوسط أسعار البيع المحققة بنسبة تبلغ  يرةويُعزى بصورة كب

مليون لاير قطري مقارنة بالعام  932بواقع  2021مقارنة بالعام الماضي، ليسهم بذلك في زيادة صافي أرباح الشركة لعام  2021عام 

 الماضي.

 

. وانخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً 2021خالل عام  %1اط اإلنتاجي على استقراره مع زيادة هامشية في األحجام تبلغ نسبتها وحافظ النش

 ً مستويات  رفعالمشروع المشترك في  ونجح .وجهاتال العديد من إلى  جراء مواعيد الشحن مقارنة بالعام الماضي %0.4بنسبة تبلغ  هامشيا

اإلنتاج منذ  على مستوى الذي تم علماً بأن هذا التحول االستراتيجي المنتجات ذات القيمة المضافة مقارنة بالعام الماضي، ه ومبيعاته منإنتاج

 أواخر العام الماضي قد أسهم في ارتفاع هوامش أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك.

 

مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة تكاليف  2021المشترك للبضائع الُمباعة لعام ارتفعت تكلفة المشروع قد و

تكلفة المواد الخام، األمر الذي عادلته التغيرات اإليجابية في المخزون والمبادرات المعنية بترشيد التكاليف. وبشكل عام، فقد أسفر ارتفاع 

 مليون لاير قطري مقارنة بالعام الماضي. 179ض صافي أرباح الشركة بواقع البضائع الُمباعة عن انخفا

 

مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعود إلى انخفاض أسعار الفائدة وغياب عملية  %32تراجعاً تبلغ نسبته  2021وشهدت تكلفة التمويل لعام 

تكاليف التمويل. وقد أسهم تراجع تكلفة التمويل في زيادة صافي أرباح الشطب االستثنائية التي جرت العام الماضي لجزء غير مستهلك من 

 مقارنة بالعام الماضي. 2021مليون لاير قطري لعام  33الشركة بواقع 
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  2021والربع الثالث من عام  2021مقارنة بين الربع الرابع من عام  - مستجدات األداء المالي

الربع الرابع   المؤشرات المالية الرئيسية

من عام 

2021 

الربع الثالث من 

 2021عام 

 التباين )%(

 %28+ 774 991 الحصة من إيرادات المشروع المشترك )مليون لاير قطري(

الحصة من أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

456 360 +27% 

 %34+ 233 313 )مليون لاير قطري(صافي األرباح 

 %34+ 0.042 0.056 العائد على السهم )لاير قطري للسهم الواحد(

 -- %46.5 %46.0 هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )%(

 

وازداد صافي أرباح الشركة  %28، فقد ارتفعت الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة تبلغ 2021مقارنة بالربع الثالث من عام 

، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى االرتفاع المستمر في متوسط أسعار البيع في ظل تحسن األوضاع على مستوى %34بنسبة تبلغ 

خالل الربع  %11بدأت تتجلى مظاهره خالل الفترات المالية السابقة. وارتفع متوسط أسعار البيع المحققة بنسبة تبلغ الذي واالقتصاد الكلي 

مقارنة بالربع الثالث من  %16مقارنة بالربع الثالث من نفس العام. وارتفعت أحجام المبيعات ارتفاعاً كبيراً بنسبة تبلغ  2021الرابع من عام 

 بما يتماشى مع طلب السوق. 2021البثق والسبائك القياسية خالل الربع الرابع من عام  سبائك منأكثر كميات م بيع إذ قد ت، 2021عام 

 

 مستجدات الوضع المالي

 كما في  مؤشرات األداء الرئيسية

 2021ديسمبر  31

 كما في 

 2020ديسمبر  31

 التباين )%(

 

 %11+ 5,797 6,446 إجمالي األصول )مليون لاير قطري(

 %108+ 740 1,537 األرصدة النقدية والمصرفية )مليون لاير قطري(حصة 

 %4+ 2,221 2,299 الحصة من دين المشروع المشترك )مليون لاير قطري(
 النقدية المقيدة.مالحظة: تتضمن األرصدة النقدية والمصرفية الحصة المتناسية من األرصدة النقدية والمصرفية للمشروع المشترك باستثناء األرصدة 

 

مليار  1.5تصل إلى  2021ديسمبر  31نهاية  كما فيأرصدة نقدية ومصرفية حصة حافظت الشركة على قوة مركزها المالي، حيث سجلت 

مليون لاير قطري، هذا باإلضافة إلى حصة من التدفقات  917لاير قطري. وحقق المشروع المشترك حصة من التدفقات النقدية التشغيلية تبلغ 

 مليون لاير قطري. 693النقدية الحرة بواقع 

 

 مستجدات األداء التشغيلي

وقد تم تنفيذ المشاريع الرأسمالية  .كفاءته وقدرته على المنافسة من حيث تكاليف اإلنتاج والعمليات التشغيليةحافظ المشروع المشترك على 

وبما يتماشى مع المتطلبات التشغيلية، علماً بأن هذه البرامج المعنية باإلنفاق الرأسمالي تدعم توجه المشروع المشترك  2021وفقاً لخطط عام 

 غيلية والحد من االنبعاثات الكربونية.نحو تعزيز الكفاءة التش

 

 توزيع األرباح المقترح

ووضع السيولة الحالي والمتوقع، وأخذاً في االعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى  2021لعام  المتميزالمالي بعد مراجعة األداء 

، يوصي مجلس اإلدارة بإجمالي لمدى لسداد القرضوالخطة طويلة اأنشطة األعمال واإلنفاق الرأسمالي على مستوى االقتصاد الكلي واآلفاق 

من صافي أرباح  %53مليون لاير قطري، بنسبة توزيع تبلغ  446يبلغ  2021ديسمبر  31سنوية للسنة المالية المنتهية في  توزيعات أرباح

توزيعات أرباح بنسبة تبلغ  االسمية للسهم، وعائدمن القيمة  %8لاير قطري، وهو ما يمثل  0.08، وبعائد على السهم بواقع 2021عام 

 .2021ديسمبر  31كما في  وفقاً لسعر إغالق السهم٪ 4.4
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 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة

مستوى أنشطة األعمال  واآلفاق على 2021تستضيف شركة قطر لصناعة األلمنيوم مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج عام 

ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي  1:30في تمام الساعة  2022فبراير  9ومسائل أخرى، وذلك يوم األربعاء الموافق 

الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" بالموقع 

 لكتروني للشركة.اإل

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم

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

)مشروع مشترك لقامكو(، وهي منتج ومسوق لأللومنيوم األولي. وتمتلك قامكو شركة قطر لأللومنيوم المحدودة في  %50قطر. وتمتلك قامكو حصة تبلغ 

، فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة بي. ڤي. النسبة األخرى المتبقية والتي شركة قطر لأللومنيوم المحدودةلمن رأس المال الُمصدر  50%

 .%50تبلغ 

 
أو  qamco@qp.com.qa البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكترونيللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا 

qamco.investorrelations@qp.com.qa  الموقع اإللكتروني زيارةتفضل بأو www.qamco.com.qa 
 

 بيان إخالء المسؤولية

" أو قامكو" بكلمةالكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة قطر لصناعة األلمنيوم  إحدى الشركات ذات اً مباشر اً التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم )ش.م.ع.ق.( استثمار ةالشرك تُعد

 .لدواعي المالئمة "الشركة"

 

يع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات شركة. وتُعد جمالعلى بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات وأنشطة األعمال التي تديرها قد يحتوي هذا البيان الصحفي 

داث التي تؤثر تائج الفعلية أو أداء األعمال أو األداء التشغيلي أو األحمستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين الن

 .وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات الشركةعلى 

 

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

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

 .البيان الصحفيلبيانات التطلعية الواردة هنا. وكافة البيانات الواردة في هذا التقرير تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذا الُمعلنة أو التي قد تستنتج من ا

 

خدام أو اعتماد ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن است مسؤوليهاال تتحمل شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومديريها و

حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومشروعها المشترك ُملزمان بأي 

 الواردة هنا.ال تضمن شركة قطر لصناعة األلمنيوم دقة البيانات التاريخية وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما 

 

 مالحظـات عامـة

. وال يتم إدخال 2019ديسمبر  31وانتهت في  2018ديسمبر  3شهراً بدأت في  13تتبع السنة المحاسبية لشركة قطر لصناعة األلمنيوم التقويم الميالدي. وبرغم ذلك، فقد كانت السنة المالية األولى للشركة تتكون من 

مليار لاير قطري. كما أن كل القيم حيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة قطر لصناعة األلمنيوم في مشروعها المشترك، ويتم التعبير عنها بالمليون و/أو الأي تعديالت على السنوات الكبيسة. و

 لاير قطري. 3.64أمريكي واحد =  األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر

 

 تعاريف

•:Adjusted Free Cash Flow  أرباح األسهم  –إجمالي اإلنفاق الرأس مالي  –تدفق نقدي حر معدل، تدفق نقدي من العمليات•CAGR  معدل النمو السنوي الُمركب :•:Cash Realisation Ratio  نسبة التحقق

عائد أرباح   • x  100 :Dividend Yieldنسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين• x 100  :Debt to Equityالنقدي، التدفق النقدي من العمليات / صافي الربح 

 EPS: •األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك(  • x  100  :EBITDAد اإلغالقاألسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عن

 :  • ألف طن متري KMT: •إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –حر، التدفقات النقدية من العمليات التدفق النقدي ال Free Cash Flow: •الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام( 

LME  بورصة لندن للمعادن• MT PA  :طن متري في العام • :Payout Ratio  نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباحx  100  • P/E : :القيمة السوقية عند نسبة السعر إلى األرباح(

 .دوالر أمريكي :$ •  x  100، حجم اإلنتاج / الطاقة الُمقدرةالتشغيليةالطاقة   Utilization:•اإلغالق / صافي األرباح( 
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