
مليون لاير قطري  5.2شركة قطر لصناعة األلمنيوم تحقق صافي أرباح بواقع 

 2019يونيو  30لفترة السبعة أشهر المنتهية في 

 

)يشار إليها بكلمة  ش.م.ع.ق. أعلنت شركة قطر لصناعة األلمنيوم - 2019 يوليو 25• الدوحة، قطر 

في شركة قطر لأللومنيوم  %50(، المالكة لحصة تبلغ QAMC"قامكو"، ورمزها في بورصة قطر: 

مصانع  أكثرالمحدودة )قطلوم(، وهي إحدى الشركات الناجحة في إنتاج األلومنيوم األولي وواحدة من 

 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  السبعةفي المنطقة، أعلنت عن نتائجها المالية لفترة  كفاءة األلومنيوم

حصة قامكو من رئيسي  شكلبمليون لاير قطري، علماً بأن هذه النتائج تمثل  5.2بلغ بتحقيق صافي أرباح ي

 .قطلومالمتمثل في صافي أرباح مشروعها المشترك 

 النتائج المالية

، 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  السبعةمليون لاير قطري لفترة  5.2حققت قامكو صافي أرباح بواقع 

من األرباح قبل احتساب  حصتهابلغت  )بعد تجزئة أسهم قامكو(. كما لاير قطري 0.001بعائد على السهم يبلغ 

 375.2ما يصل إلى  2019يونيو  30في قطلوم للفترة المنتهية في  الضرائب واإلهالك واالستهالكوالفوائد 

 .مليون لاير قطري

بالقيود التجارية  كثيراً  تأثر بتقلبات دورية مختلفة، فقد يمر بحكم طبيعتهواأللومنيوم  قطاعجدير بالذكر أن 

خالل وديناميكيات العرض والطلب.  علىبدوره األمر الذي أثر  ،المتقدمةبعض البلدان  التي فرضتها مؤخراً 

انخفاض  أسفرت عن قتصادياالمن التراجع حالة  قطاعال شهد، 2019يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

استمرت و ما أثر بشكل مباشر على أداء الشركة.وهو ، ماضي٪ مقارنة بالعام ال10أسعار البيع المحققة بنسبة 

على  وحافظت ،إيه. إس. إيه. هايدرو نورسك بفضل شراكتها االستراتيجية معمكاسب الإحراز في  قطلوم

أثمر عن  األمر الذي، وردين عالميينم مركزها في تسويق وبيع كل منتجاتها وعززت قدرتها على منافسة

بنفس مقارنة  2019 من عام يناير إلى يونيوالممتدة من لفترة الستة أشهر  ٪2بنسبة  هاأحجام مبيعات اعارتف

ً تراجعاً  قطلوم، شهدت 2019منذ بداية عام و. ومع ذلك، 2018من عام  الفترة في تكاليف التشغيل  تدريجيا

ً بأنالخام والتكاليف الثابتةنخفاض تكاليف المواد مع ا أسعار األلومينا، وهي مادة خام رئيسية، لم  ، علما

 .المنتجات النهائيةأسعار بيع تنخفض بنفس القدر الذي انخفضت به 

 



إصالح صيانة ومع إجراء عملية  خفض قيمةنتجت عن  عرضية خسارة الثاني خالل الربع سجلت قطلوم وقد

األمر الذي مليون لاير قطري،  13 المسجلة لخسارةاحصة قامكو من بلغت وكبيرة لتوربيناتها البخارية. 

أثر بشكل  وهو ما، ماليين لاير قطري 8ترتب عليه أن تكبدت قامكو حصة من تكاليف استيراد الطاقة تبلغ 

 استمرار انخفاض أسعار البيع. بصرف النظر عن أرباح الربع الثانيأساسي على 

، قطري مليارات لاير 8 ما يعادل 2019يونيو  30 كما في قطلوممن إجمالي أصول  قامكوحصة  بلغتو

من صافي  وبلغت حصتها. قطري مليون لاير 348.7 والمصرفيةمن األرصدة النقدية  تهاحصبلغت فيما 

أرصدة نقدية ومصرفية  قطري، وسجلت صافي مليار لاير 4.7ما يعادل  2019يونيو  30األصول كما في 

 قطري مليون لاير 111.6 بواقعمساهميها  مرحلية علىتوزيع أرباح  بعدقطري مليون لاير  78.8 إلىيصل 

 .2019مايو  5في 

 الجهود المعنية بتعزيز األداء

تعمل قامكو عن كثب مع مشروعها المشترك قطلوم  من منطلق هدفها الرامي إلى تعظيم القيمة لمساهميها،

والتي تتضمن خفض التكاليف وتحسين سلسلة اإلمداد وتعزيز  يادة القيمة،في عدد من الجوانب المتعلقة بز

اإليرادات وتحسين الكفاءة وتخصيص رأس المال. ومن شأن هذه الجهود دعم قطلوم في المحافظة على 

 مركزها ضمن مصانع األلومنيوم ذات التكلفة المنخفضة على مستوى العالم.

 -انتهى-

 للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني 

qamco@qp.com.qa أو زيارة الموقع اإللكتروني للشركة www.qamco.com.qa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qamco.com.qa/


 المسؤولية إخالء بيان

استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة قطر لصناعة  ).قع.ش.م.(تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم 

 ".األلمنيوم بعبارة "شركة قطر لصناعة األلمنيوم" أو كلمة "المجموعة

م. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة قطر لصناعة األلمنيود ق

أو األحداث  الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيليتتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في 

 .التي تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية

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

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

 . ثيقةطلعية في تاريخ هذه الوتلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة. والبيانات الواردة في هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات ت

تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد ال تتحمل شركة شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية 

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

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

 .هنا

 عامـة مالحظـات

أية تعديالت على السنوات وال يتم إدخال . 2019ديسمبر  31شهراً وتنتهي في  13وبرغم ذلك، فإن السنة المالية األولى للشركة تتكون من تتبع السنة المحاسبية لشركة شركة قطر لصناعة األلمنيوم التقويم الميالدي. 

بر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى تجبر إلى الكبيسة. وحيثما ينطبق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة قطر لصناعة األلمنيوم، ويتم التعبير عنها بماليين االت القطرية، وتج

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

 تعاريف

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

Ratio نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العمليات /صافي الربح :x100 •Debt to Equity نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، )الدين الحالي + الدين طويل األجل(/ حقوق المساهمين :x100 •Dividend 

Yieldاإلغالق  : عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عندx100 •EBITDA احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك قبل : األرباح

إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –تدفقات النقدية من العمليات : التدفق النقدي الحر، الFree Cash Flow•: الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام( EPS•+ االستهالك( 

•Payout Ratio نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح :x100 • )نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح•Utilisation االستغالل األمثل، حجم اإلنتاج :

 .x100الُمقدرة الطاقة  /

 األلمنيوم لصناعة قطر شركة حول نبذة

شركة الومنيوم في  %50حصة تبلغ قامكو وتمتلك ، الدوحة، قطر. 3212. وعنوانها المسجل هو ص.ب. 2018ديسمبر عام  3تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم )قامكو(، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، في 

النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ  .يڤشركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة بي. من رأس المال الُمصدر للشركة، فيما تمتلك  %50قطر )مشروع مشترك لقامكو(، وهي منتج ومسوق لأللومنيوم األولي. وتمتلك قامكو 

50%. 

 االتصال: بيانات
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