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قامكو تحقق صافي أرباح بواقع  60.6مليون لاير قطري
لفترة العشرة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2019
 أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك تصل إلى  543.1مليون لاير قطري وعائد
على السهم بواقع  0.011لاير قطري.
 استقرار أحجام المبيعات برغم التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار األلومنيوم العالمية.
 زيادة الكفاءة التشغيلية من خالل شراكات عالمية والحصول على المواد الخام بأسعار تنافسية.
 حصة قامكو في إجمالي أصول مشروعها المشترك تصل إلى  7.8مليار لاير قطري.
الدوحة ،قطر •  23أكتوبر  - 2019أعلنت اليوم شركة قطر لصناعة األلمنيوم ش.م.ع.ق( .يشار إليها بكلمة "قامكو" ،ورمزها في بورصة
قطر ،)QAMC :المالكة لحصة تبلغ  %50في شركة قطر لأللومنيوم المحدودة (قطلوم) ،وهي إحدى الشركات الناجحة في إنتاج األلومنيوم
األولي وواحدة من أكثر مصانع األلومنيوم كفاءة في المنطقة ،أعلنت عن نتائجها المالية لفترة العشرة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2019

وفي تعليق له على األداء المالي والتشغيلي للشركة ،أشار السيد /عبدالرحمن أحمد الشيبي ،رئيس مجلس إدارة الشركة ،قائالً" :ال تزال
بيئة االقتصاد الكلي األوسع نطاقاً تشهد حالة من التقلبات ،غير أن الشركة قد أثبتت مرة أخرى قدرتها على مواصلة األداء ،حيث أسهمت
اإلدارة بدور فاعل في تنفيذ عدد من التدابير المعنية بالمحافظة على التكاليف في محاولة من جانبها لمقاومة الظروف االقتصادية المعاكسة،
فيما تضع هذه التدابير أيضاً الشركة في وضع يؤهلها لتعظيم القيمة لمساهميها.
وتتضمن بعض هذه المبادرات ترشيد التكاليف وتحسين سلسلة التوريد وتعزيز اإليرادات واالرتقاء بالكفاءة وتخصيص رأس المال .وال
شك أن التكيف مع أوضاع السوق سيحقق المزيد من المرونة وسيتيح للشركة إمكانية النمو المستقبلي على المدى الطويل والمحافظة على
مكانتها في السوق ضمن مصانع األلومنيوم األقل التكلفة على مستوى العالم ".

النتائج المالية لشركة قطر لصناعة األلمنيوم (قامكو)  -الربع الثالث من عام  2019وفترة العشرة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  .2019يرجى مالحظة أن السنة
المحاسبية للشركة تتبع التقويم الميالدي .وبرغم ذلك ،فإن السنة المالية األولى للشركة تتكون من  13شهر ًا ،تبدأ من  3ديسمبر  2018وتنتهي في  31ديسمبر .2019

أبرز المالمح المالية والتشغيلية  -منذ بداية السنة المالية  2019وحتى تاريخه والربع الثالث من عام 2019
حققت قامكو خالل فترة العشرة أشهر صافي أرباح بواقع  60.6مليون لاير قطري ،بعائد على السهم يبلغ  0.011لاير قطري (أخذا ً في
االعتبار عملية تجزئة األسهم) .وتعد هذه النتائج بمثابة شهادة على الجهود المستمرة للمشروع المشترك إزاء تحسين كفاءة العمليات
والحصول على المواد الخام بأسعار تنافسية ،مستفيدا ً في ذلك بقربه من األسواق االستراتيجية الرئيسية.
وفي ظل هذا األداء التشغيلي المتميز خالل فترة العشرة أشهر ،استطاعت قامكو أن تحقق أرباحا ً قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك
واالستهالك بواقع  543.1مليون لاير قطري ،وذلك برغم الظروف االقتصادية الكلية الصعبة والتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار
األلومنيوم العالمية.
ونظرا ً ألن المنتجات والمواد الخام المستخدمة في عملية اإلنتاج ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأسعار األلومنيوم العالمية ،كان للتراجع الذي يشهده
قطاع األلومنيوم أثره على حصة قامكو من األرباح ،فقد أسفرت التقلبات الدورية التي يشهدها قطاع األلومنيوم بحكم طبيعته ،باإلضافة إلى
حالة عدم التوازن بين العرض والطلب ،عن انخفاض أسعار البيع المحققة.
وبرغم التباطؤ الذي تشهده البيئة التشغيلية نتيجة انخفاض أسعار األلومنيوم ،إال أن أحجام المبيعات ظلت مستقرة مع زيادة طفيفة ،األمر
الذي يعود بصورة أساسية إلى الشراكة التسويقية العالمية للشركة والتي توفر لها إمكانية الوصول إلى األسواق ذات األهمية االستراتيجية
وتتيح لها في نفس الوقت القدرة على منافسة الشركات العالمية .وقد حقق المشروع المشترك خالل الربع الثالث من العام زيادة في أحجام
المبيعات برغم التراجع المستمر في أسعار البيع ،والذي عادله انخفاض أسعار المواد الخام وتكاليف االستيراد.
وقد بلغت حصة قامكو من إجمالي أصول قطلوم كما في  30سبتمبر  2019ما قيمته  7.8مليار لاير قطري ،فيما بلغت حصتها من
األرصدة النقدية والمصرفية  280.3مليون لاير قطري .وبلغت حصة الشركة من صافي األصول في  30سبتمبر  2019ما يعادل 4.8
مليار لاير قطري.
وسجلت الشركة أرصدة نقدية ومصرفية غير مقيدة تصل إلى  79مليون لاير قطري كما في  30سبتمبر  ،2019وذلك بعد توزيع أرباح
مرحلية على مساهميها بواقع  111.6مليون لاير قطري ( 0.02لاير قطري للسهم) في  5مايو .2019
مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة
تستضيف قامكو مؤتمرا ً هاتفيا ً يدعى إليه مستثمرين لمناقشة أرباح الشركة للربع الثالث من عام  2019واآلفاق المستقبلية ألعمالها ومسائل
أخرى ،وذلك يوم األربعاء الموافق  30أكتوبر  2019في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا ً بتوقيت الدوحة .وسوف يتم نشر العرض
التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين ،الذي سيصاحب المؤتمر ،على صفحة المطبوعات بالموقع اإللكتروني للشركة.
—انتهى—
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نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم
تأسست شركة قطر لصناعة األلمنيوم (قامكو) ،وهي شركة مساهمة عامة قطرية ،في  3ديسمبر عام  .2018وعنوانها المسجل هو ص.ب  3212الدوحة،
قطر .وتمتلك قامكو حصة تبلغ  %50في شركة الومنيوم قطر (مشروع مشترك) ،وهي منتج ومسوق لأللومنيوم األولي .وتمتلك قامكو  %50من رأس
المال ال ُمصدر لقطلوم ،فيما تمتلك شركة هايدرو ألومنيوم قطر القابضة بي .ڤي .النسبة األخرى المتبقية والتي تبلغ .%50
للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي ،يرجى التواصل من خالل البريد اإللكتروني  qamco@qp.com.qaأو زيارة الموقع
اإللكتروني للشركة www.qamco.com.qa
بيان إخالء المسؤولية
تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة قطر لصناعة األلمنيوم (ش.م.ع.ق ).استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة .في هذا البيان الصحفي ،يُشار أحيانا ً إلى شركة قطر لصناعة
األلمنيوم بعبارة "شركة قطر لصناعة األلمنيوم" أو كلمة "المجموعة".
قد يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها شركة قطر لصناعة األلمنيوم .وتُعد جميع البيانات ،باستثناء بيانات الحقائق التاريخية ،بيانات تطلعية
تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر ،وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك ،ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث
التي تؤثر على المجموعة وبين تلك ال ُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.
ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل ،منها( :أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي (ب) تغي ر الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل
القطاع (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية (و) تغير ظروف األسواق المالية واالقتصادية (ز) المخاطر السياسية .وبالتالي ،قد تختلف النتائج اختالفا ً جوهريا ً عن
تلك ال ُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة .والبيانات الواردة في هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة.
ال تتحمل شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومديريها وموظفيها وم سؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة
على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا .وال تعتبر شركة قطر لصناعة األلمنيوم ومشروعها المشترك ُملزمان بأي حال من األحوا ل بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة 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 .كما ال تضمن شركة قطر لصناعة األلمنيوم دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.
مالحظـات عامـة
تتبع السنة المحاسبية لشركة قطر لصناعة األلمنيوم التقويم الميالدي .وبرغم ذلك ،فإن السنة المالية األولى للشركة تتكون من  13شهراً ،وتبدأ في  3ديسمبر  2018وتنتهي في  31ديسمبر  .2019وال يتم إدخال أية
تعديالت على السنوات الكبيسة .وحيثما ينطبق ذلك ،فإن جميع القيم تشير إلى حصة شركة قطر لصناعة األلمنيوم في مشروعها المشترك ،ويتم التعبير عنها بالمليار لاير قطري ،وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري
واحد .كما أن كل القيم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح .وتستند القيم ال ُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي :دوالر أمريكي واحد =  3.64لاير قطري.
تعاريف
 :Adjusted Free Cash Flowتدفق نقدي حر معدل ،تدفق نقدي من العمليات – إجمالي اإلنفاق الرأس مالي – أرباح األسهم • :CAGRمعدل النمو السنوي ال ُمركب لخمسة أعوام • Cash Realisation
 :Ratioنسبة التحقق النقدي ،التدفق النقدي من العمليات /صافي الربح  :Debt to Equity • 100 xنسبة الدين إلى حقوق المساهمين( ،الدين الحالي  +الدين طويل األجل) /حقوق المساهمين Dividend • 100 x
 :Yieldعائد أرباح األسهم ،إجمالي أرباح األسهم النقدية  /القيمة السوقية عند اإلغالق  :EBITDA • 100 xاألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك (صافي الربح  +الفوائد المدينة  +اإلهالك
 +االستهالك) •  : EPSالربح لكل سهم (صافي الربح  /عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام) • : Free Cash Flowالتدفق النقدي الحر ،التدفقات النقدية من العمليات – إجمالي اإلنفاق الرأسمالي
•  : Payout Ratioنسبة توزيع األرباح ،إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح  :P/E • 100 xنسبة السعر إلى األرباح (القيمة السوقية عند اإلغالق  /صافي األرباح) •  :Utilisationالطاقة اإلنتاجية ،حجم
اإلنتاج  /الطاقة ال ُمقدرة .100 x
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