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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
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الملكيةهيكل2.
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بالنظراءمقارنةالتقييم5.

الكلياالقتصادمستوىعلىالمستجدات6.

(2021ديسمبر31فيالمنتهيةللسنة)الشركةنتائج7.

(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

49: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

2021ديسمبر31ًبياناتًالمساهمينًكماًفيً: مالحظة

بموافقةًالمساهمينًفيًاجتماعً%100أوصىًمجلسًاإلدارةًبرفعًحدًتملكًاألجانبًإلىً*  ً ،ًرهنا

.للجمعيةًالعامةًغيرًالعاديةًوالحصولًعلىًالموافقاتًالتنظيميةًاألخرى

اللخمنللشركةالرئيسيالمكتبوظائفجميعللطاقةقطرتقدم•

.للخدماتشاملةاتفاقية

فريقوإدارتهامجلسقِبَلمنُمستقلةبصورةقطلومعملياتتدار•

.العليااإلدارة

51.0%

10.4%

6.4%

31.2%

1.0% 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
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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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25%

26%

30%

34%

34%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

قامكو

النظير األول

2021البياناتًحتىًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً: مالحظة

28%

30%

34%

36%

43%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

النظير األول

قامكو

18%

23%

25%

26%

37%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

قامكو

يالنظير الثان

النظير األول

الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين

تحتل شركة قطر لصناعة 

األلمنيوم المرتبة الثانية

تحتل شركة قطر لصناعة 

األلمنيوم المرتبة األولي

تحتل شركة قطر لصناعة 

األلمنيوم المرتبة الثالثة

2021البياناتًحتىًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً: مالحظة

2021البياناتًحتىًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً: مالحظة

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

)%(هامش صافي األرباح 

.تتضمنًبياناتًالنظراءًكافةًالشركاتًالمدرجةًالرئيسيةًالتيًتعملًفيًإنتاجًاأللومنيومًوسلسلةًالقيمةًذاتًالصلة: مالحظة
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المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي
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المستجدات على مستوى االقتصاد الكلي

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

2020ينايرً 2020ديسمبرً 2021ديسمبرً

أسعار التسليم الفوري لأللومنيوم حسب بورصة لندن

(طن متري/دوالر أمريكي)للمعادن 
الر دو)أسعار التسليم الفوري لأللومينا 

(طن متري/أمريكي

2020ينايرً 2020ديسمبرً

علىا ًنموالسيارات،وصناعةاإلنشاءاتقطاعيمثلقطاعات،تشهدحيثالعالمي،الطلبتجددظلفيارتفاعهااأللومنيومأسعارواصلت•

.سريعةبوتيرةالمحليالناتجإجماليونمواألسواقفتحإعادةظلفيالعالميةلالقتصاداتالتدريجيالتعافيمعاألداءمستوى

علىاألجلطويلطلبالازدادفقدالشمسية،والطاقةالرياحوتوربيناتالكهربائيةالمركباتصناعةفيالرئيسيةالمدخالتأحداأللومنيومباعتبار•

.األولياأللومنيوم

اإلنتاجيةاتالطاقتأثرتفقدالكربون،بإزالةالمعنيةالسياساتتشددجراءاإلنتاجوخفضرئيسيةأسواقفيالكهرباءأزمةحدةتفاقممع•

.المخزوناستنفادمنسارعالذياألمرلأللومنيوم،

أسهماموهوسنوات،عدةمنذلهامستوىأعلىإلىاألولياأللومنيومأسعاروصولعنالمعروضونقصالطلبزيادةأثمرتفقدعامة،بصفة•

.المنخفضةالتكلفةذويالمنتجينهوامشارتفاعفي

كوتمًالحصولًعلىًأسعارًالسوقًمنًبلومبرجًوقدًالًتعكسًاألسعارًالتيًحققهاًالمشروعًالمشتركًلقام: مالحظة

2021ديسمبرً
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يفللسنة المنتهية )نتائج الشركة 
(2021ديسمبر 31
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2021نظرة سريعة على نتائج عام 

مليار لاير قطري3.12
42%

اإليرادات

مليار لاير قطري1.37

106%

األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك مليون لاير قطري835
781%

حصافي األربا

هوامشًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدً
%44.1: والضرائبًواإلهالكًواالستهالك

لايرًقطري0.15: العائدًعلىًالسهم

:%12.6العائدًعلىًمتوسطًحقوقًالملكية

2020النموًمقارنةًبعامً

الماضيةً: العائدًعلىًمتوسطًحقوقًالملكية يةمتوسطًحقوقًالملك/ صافيًأرباحًاالثنيًعشرًشهراً 

منذلكيفمستفيدةتأسيسها،منذاإلطالقعلىسنويأرباحصافيألعلىقياسيا ًرقما ًالشركةسجلت

المعروضونقصالطلبتجددظلفياأللومنيومأسعارتشهدهالذيالكبيراالرتفاع

المضافةلقيمةاذاتالمنتجاتمنمبيعاتهلزيادةاستراتيجيبشكلمنتجاتهمزيجالمشتركالمشروعَغيَّر

مليون1,537بواقع(المشتركمشروعهافيالنقديةاألرصدةمنالحصةتشمل)نقديةأرصدةالشركةحققت

قطريلاير
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استعراض لألداء التشغيلي

الذياألمر،2020بعاممقارنةطفيفا ًارتفاعا 2021ًلعاماإلنتاجأحجامارتفعت•

.افةالمضالقيمةذاتالمنتجاتمنواإلنتاجالطاقةزيادةإلىأساسيةبصورةيعود

بالربعمقارنةهامشيا ًانخفاضا 2021ًعاممنالرابعللربعاإلنتاجأحجامانخفضت•

.العامنفسمنالثالث

بيعتمقدإذ،2020بعاممقارنةهامشيا ًانخفاضا 2021ًلعامالمبيعاتأحجامانخفضت•

متأخرا ًتسجيلهاوجرى2021عامخاللالمضافةالقيمةذاتالمنتجاتمنأكثركميات

العاملقياسيةاالسبائكمنأكثركمياتبمبيعاتمقارنةوذلكالدولية،التجارةلقواعدوفقا ً

.الماضي

عاممنالثالثبالربعمقارنة%16تبلغبنسبةكبيرا ًارتفاعا ًالمبيعاتأحجاموارتفعت•

الرابعلربعاخاللالقياسيةوالسبائكالبثقسبائكمنأكثركمياتبيعتمقدإذ،2021

ا،أيض.الدوليةالتجارةلقواعدأفضلومعالسوقطلبمعيتماشىبما2021عاممن

منالرابعالربعخاللوتسليمها2021عاممنالثالثالربعمنذالشحناتتأخرجراء

.2021عام

أسعارشهدتهاالتيالعامةالزيادةظلفي2021عامخاللالبيعأسعارارتفعت•

هدتشحيثاأللومنيوم،علىالعالميالطلبتجددبفضلوذلكالعالمية،األلومنيوم

األوضاعنتحسمعتدريجيا ًتعافيا ًالسيارات،وصناعةاإلنشاءاتقطاعيمثلقطاعات،

.االقتصادية

بإزالةنيةالمعالمبادراتنتيجةالمعروضنقصظلفياأللومنيومأسعارأيضا ًارتفعت•

.التوريدسلسلةمستوىعلىمعوقاتووجودالطاقةوأزمةالكربون

%100-( ألف طن متري)اإلنتاج 

%100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 
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استعراض لألداء المالي

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

بنسبةًتب  ً طفيفا جراءً% 4لغًارتفعتًالحصةًمنًالدينًارتفاعاً 

تخدامًحلًالحصولًعلىًقرضًإضافيًلترقيةًتوربيناتًالغازًباس
(.(AGPمسارًالغازًالمتقدمً

المشترك،المشروعإيراداتمنالحصةازدادت:2020وعام2021عامبينمقارنة•

إلىاتالمنتجمزيجوتغييرالبيعأسعارارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمر

.المبيعاتأحجامفيالطفيفاالنخفاضبرغمهذاالمضافة،القيمةذاتالمنتجات

منالحصةازدادت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة•

البيععارأسمتوسطارتفاعإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهوالمشترك،المشروعإيرادات

.(%16)+المبيعاتوأحجام(11%)+

ألسعارالمستمراالرتفاعظلفياألرباحازدادت:2020وعام2021عامبينمقارنة•

عادلهذيالاألمرالتمويل،تكاليففيوالوفوراتالمحققةاألسعارفروقاتوزيادةاأللومنيوم

.المبيعاتأحجامفيالطفيفواالنخفاضالُمباعةالبضائعتكلفةارتفاعجزئيا ً

مسارهااألرباحواصلت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة•

مستوىعلىلألوضاعالمستمرالتحسنمعللمعادنلندنبورصةأسعارارتفاعبفضلاإليجابي

.الكلياالقتصاد

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

(مليون لاير قطري)صافي الدين 
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تحليل التباين في صافي األرباح 
(مليونًلايرًقطري)

.2020مقارنةًبعامً% 781،ًبزيادةًتبلغًنسبتهاًمليونًلايرًقطري835حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً

:بأداءًمشروعهاًالمشترك،ًوهوًماًيُعزىًبصورةًأساسيةًإلىًاألسبابًالتالية2021تأثرتًنتائجًالشركةًلعامً

تغيراتًإيجابية

وكفاءةًمزيجًالمنتجات،ًوهوًماًأثمرًعنًزيادةًفروقاتًاألسعار؛%( 42)+ارتفاعًمتوسطًأسعارًالبيعًالمحققةً•

رًفيًظلًتراجعًأسعارًالفائدةًوغيابًعمليةًالشطبًاالستثنائيةًالتيًجرتًالعامًالماضيًلجزءًغي%( 32-)انخفاضًتكاليفًالتمويلً•

.مستهلكًمنًتكاليفًالتمويل

تغيراتًسلبية

ا•  ً بيةًلتغيراتًاإليجاارتفاعًتكلفةًالبضائعًالُمباعة،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلىًارتفاعًتكاليفًالموادًالخام،ًاألمرًالذيًعادلتهًجزئيا

.فيًالمخزونًوالمبادراتًالمعنيةًبترشيدًالتكاليف

االنخفاضًالطفيفًفيًأحجامًالمبيعات؛•

الجديدة؛ AGPعلىًحسابًاألصولًالقديمةًالتيًتمًاستبدالهاًبتقنيةً,2020ارتفاعًعددًعملياتًخفضًالقيمةًمقارنةًبعامً•

.التوريدعلىًمستوىًسلسلةًمعوقاتًتكاليفًالشحنًبسببوارتفاعًالتسويقًبسببًارتفاعًأسعارًالبيعًارتفاعًرسومً•
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تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد

بورصة لندن

للمعادن

بورصة لندن 

للمعادن

بورصة لندن 

للمعادن

بورصة لندن 

للمعادن

يًآرًيوبلومبيرج،ًس: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن

فارقًأسعارًبورصةً

لندنًللمعادن

فارقًأسعارًبورصةً

لندنًللمعادن

oاستمرارظلفي2021عامخاللالبيعأسعارمتوسطارتفع

عنأثمرماوهوالكلي،االقتصادمستوىعلىاألوضاعتحسن

عالم،الأنحاءمختلففياأللومنيوممنتجاتعلىالطلبتجدد

.المعروضفينقصوجودجانبإلىهذا

oلمعادنللندنبورصةبأسعارمقارنةاألسعارفروقاتارتفعت

إيجادإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهو،2021عامخالل

من%95منأكثراقتصرحيثالمنتجات،منأفضلمزيج

2021عامخاللالمضافةالقيمةذاتالمنتجاتعلىاإلنتاج

اتذاأللومنيوممنتجاتعلىالعالميالطلبارتفاعظلفي

.العاليةالجودة

(  طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 
2020وعام 2021مقارنة بين عام 

(  طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 
2021والربع الثالث من نفس عام 2021مقارنة بين الربع الرابع من عام 

بورصة لندن

للمعادن

بورصة لندن

للمعادن

بورصة لندن

للمعادن

بورصة لندن

للمعادن
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23%

28%

33%

38%

43%

48%
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28.3%
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36.8%

Q1-21

41.0%

Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q2-21

41.4%

Primary Aluminium Price 

(USD/ton)
QAMCO's JV EBITDA 

Margins (%)

Q3-21

46.5%

Q4-21

46.0%

تهالكتحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالس

رائب حافظ المشروع المشترك على قوة واستقرار هوامش أرباحه قبل احتساب الفوائد والض

واإلهالك واالستهالك

ىً
ول
أل
ًا
وم
ني
وم
ألل
ًا
ر
سع

(
ي
يك
ر
أم
رً
ال
دو

/
ن
ط

)

وال
دً
وائ
الف
بً
سا
حت
ًا
ل
قب
كً
ر
شت
لم
ًا
ع
رو
ش
لم
ًا
ح
ربا
أ

بً
رائ
ض

كً
ال
ته
س
ال
وا
كً
ال
إله
وا

 )
%

(
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(طن/أمريكي

أرباحًالمشروعًالمشتركًقبلً

احتسابًالفوائدًوالضرائبً

)%( واإلهالكًواالستهالكً

مبيرجبلو: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن
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18%
58%

20%

4%

أمريكا الشمالية

آسيا

أوروبا

قطر

وأوروباالمتحدةالوالياتفيالقويتواجدهواصلالذيلقامكوالمشتركللمشروعسوقأكبرآسياظلت

لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات-جغرافيتحليل
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-2021أحجام مبيعات المشروع المشترك لعام 

)%(مزيج المنتجات 

(%)المنتجاتمزيج-لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات

للمشروعالرئيسيةالمنتجات(الجودةعاليةالمنتجاتأوالمضافةالقيمةذاتبالمنتجاتمعا ًإليهايشار)األولياأللومنيوموسبائكالبثقسبائكظلت

المشترك

-2020أحجام مبيعات المشروع المشترك لعام 

)%(مزيج المنتجات 

53%
44%

3%

Extrusion Ingots Foundry Alloys Standard Ingots

48%

37%

15%
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إحصاءات السوق والتوزيعات 
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–التوزيعات 

2021
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–التوزيعات 

2019

األرباحتوزيعات 

Market Cap (QR Billion)

*

إحصاءات السوق والتوزيعات

(يمليارًلايرًقطر)رأسًالماليًالسوقيً
قطريلاير مليار 10.0

–التوزيعات 

2020
إجمالي التوزيعات

من%6.5نسبتهماقطري،لايرمليون362.7يبلغوالذيالشركة،تأسيسمنذسدادهاتمالتيالتوزيعاتإجمالييمثل•

للسهماالسميةالقيمة

قرارًاالجتماعًالسنويًالعام *

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 النقديالنفقات الرأسمالية والتدفقات 
(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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