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العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين
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بيان إخالء المسؤولية
العرضهذايف.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)األلمنيوملصناعةقطرشركةفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

."المجموعة"كلمةأو"األلمنيوملصناعةقطرشركة"بعبارةاأللمنيوملصناعةقطرشركةإلىأحيانا ًيُشارالتقديمي،

باستثناءالبيانات،ميعجوتُعد.األلمنيوملصناعةقطرشركةتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميالعرضهذايحتويقد

يؤديقدماوشكوك،هولةومجمعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستندمستقبليةتقديراتتتضمنتطلعيةبياناتالتاريخية،الحقائقبيانات

.التطلعيةالبياناتهذهنمتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكوبينالمجموعةعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملياألداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلى

(ج)المجموعةتجاتبمنيتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

الماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر(د)القطاعداخلالمنافسةوشدةالسوقمنالحصةفقدان

هذافيالواردةوالبيانات.اردةالوالتطلعيةالبياناتمنتستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنجوهريا ًاختالفا ًالنتائجتختلفقدوبالتالي،.السياسيةالمخاطر(ز)واالقتصادية

.الوثيقةهذهتاريخفيتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالتقديميالعرض

أخرىضارةثارآأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهااأللمنيوملصناعةقطرشركةتتحملال

منحالبأيُملزمانالمشتركومشروعهااأللمنيوملصناعةقطرشركةتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعيبيانأيعلىجهةأياعتمادأواستخدامعنتنشأقد

أوجديدةعلوماتملورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنهايُعرفالأوويُعرفهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديثاألحوال

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةاأللمنيوملصناعةقطرشركةتضمنالكما.آخرسببأيأومستقبلية،أحداث

عامـةمالحظـات

.2019ديسمبر31فيوتنتهيشهرا 13ًمنتتكونللشركةاألولىالماليةالسنةفإنذلك،وبرغم.الميالديالتقويماأللمنيوملصناعةقطرشركةلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

الرياالتبمالييننهاعالتعبيرويتماأللمنيوم،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•:المساهمين،حقوقإلىالديننسبة

•x100Dividendالمساهمينحقوق(/األجلطويلالدين+الحاليالدين) Yield:اإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائدx100

•EBITDA:(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح•EPS:الربحصافي)سهملكلالربح/

Free•(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد Cash Flow:الرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•LME:بورصة

MT•للمعادنلندن PA:عام/متريطن•Payout Ratio:األرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألرباح،توزيعنسبةx100•القيمة)األرباحإلىالسعرنسبة

.x100الُمقدرةالطاقة/اإلنتاجحجمالتشغيلية،الطاقة:Utilisation•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقية
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جدول المحتويات

األلمنيوملصناعةقطرشركةحولنبذة1.

الملكيةهيكل2.

اإلدارةمجلس3.

التنافسيةالميزات4.

(2020يونيو30فيالمنتهيةللفترة)النتائجعلىسريعةنظرة5.

والتوزيعاتالسوقإحصاءات6.

المشتركالمشروععمليات7.

(2024-2020)النقديةوالتدفقاتالرأسمالياإلنفاق8.

(2019)النتائجعلىسريعةنظرة9.

الحوكمةهيكل10.

والتسويقالمبيعات11.



4 QAMCO, IR Presentation, Q1-20

نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم
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منبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيو

يف(قامكو).ق.ع.م.شاأللمنيوملصناعةقطرشركةتأسست•

16فيقطربورصةفيإدراجهاوتم،2018عامديسمبر3

.العامنفسمنديسمبر

مقسمقطريلاير5,580,120,000بهالُمصرحالمالرأسيبلغ•

وتبلغ.خاص(1)واحدوسهمعاديا ًسهما 5,580,119,999ًإلى

تملكحديبلغكما،%49للتداولالمتاحةالحرةاألسهمنسبة

فرداللملكيةاألقصىالحديبلغفيما،%49المالرأسفياألجانب

.الُمصدرالمالرأسمن2%

التيالمحدودة،لأللومنيومقطرشركةمن٪50الشركةتمتلك•

ةالجودعالياأللومنيوممنسنويا ًطن650.000حواليتنتج

آتهامنشوتتضمنالشمالية،وأمريكاوأوروباآسيافيلعمالء

محطةإلىباإلضافةتخزينومرافقوميناءللكربونمصنعا ً

.بالغازتعملالطاقةلتوليد

بموجبةللشركوالتنفيذيةاإلداريةالخدماتكلللبترولقطرتقدم•

.شاملةخدماتاتفاقية

رولللبتقطرمنكلالشركةفيالمساهمينكباريتضمن•

.(%5)االجتماعيةوالتأميناتللتقاعدالعامةوالهيئة(51%)

قِبَلمنةُمستقلبصورة(قطلوم)المشتركالمشروععملياتتدار•

.لهالعلياواإلدارةالمعنياإلدارةمجلس
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هيكل الملكية

%(51)قطر للبترول  %(49)عامةملكية 

قامكو

قطلوم 
%(50)مشروعًمشتركً
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عبدالرحمنًأحمدًالشيبي/ السيد

رئيسًمجلسًاإلدارة

أحمدًسعيدًالعمودي/ السيد

نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة

محمدًعيسىًالمناعي/ السيد

عضو

محمدًجابرًالسليطي/ السيد

عضو

نبيلًمحمدًالبوعينين/ السيد

عضو

خالدًمحمدًلرم/ السيد

عضو

منبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيو

:منكلويضمقامكوإدارةمجلسيتكون•

.للحصولًعلىًالسيرًالذاتيةًالُمفصلةًألعضاءًمجلسًاإلدارة،ًيرجىًالرجوعًإلىًالموقعًاإللكترونيًللشركة
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الميزات التنافسية

ةمصهرًألومنيومًمنخفضًالتكلف
مرفقًلإلنتاجًمزودًبتكنولوجياًمتطورةأحدثً•

توريدًاللقيمضمانً•

تنافسيةلقيمًبأسعارً•

تآزرًتشغيلي•

ةوالسالمةًوالبيئالجوانبًالمتعلقةًبالصحةًتركيزًكبيرًعلىً•

مستقرمركزًماليً
علىًقطاعًاأللومنيوميركزًاستثمارً•

عهاًحصةًإيجابيةًمنًهوامشًاألرباحًالتشغيليةًالتيًيحققهاًمشرو•
المشترك

وعهاًحصةًجيدةًمنًالتدفقاتًالنقديةًالتشغيليةًالتيًيحققهاًمشر•
المشترك

الكًحصةًإيجابيةًمنًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدًوالضرائبًواإله•
واالستهالكًمنًمشروعهاًالمشتركًحتىًفيًالظروفًالصعبة

شراكةًقوية
مملوكةًلقطرًللبترولالشركةًمنً% 51•

فريقًإدارةًعلياًُمَحنَّك•

ذاًالقطاعًالشريكًفيًالمشروعًالمشتركًيتمتعًبسمعةًمتميزةًفيًه•
(هايدرونورسكً)

دعمًقويًمنًقِبَلًالمساهمين•

كفاءةًفيًالتسويق
أللومنيومًالمشروعًالمشتركًلقامكوًهوًُمنتِجًعالميًمنخفضًالتكلفةًل•

حافلًبالنجاحاتمعًسجلًبالريادةًويتمتعًاألوليً

موقعًاستراتيجيًبالقربًمنًاألسواقًالرئيسية•

هايدروقاعدةًعمالءًمتنوعةًمنًخاللًاتفاقيةًلتوزيعًالمنتجاتًمعً•
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رة للفت)نظرة سريعة على النتائج 
(2020يونيو 30المنتهية في 
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%100-( ألف طن متري)اإلنتاج 

%100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

مؤشرات األداء الرئيسية
2020يونيو30ًالمنتهيةًفيًللفترةً

طنألف324إلىيصلما2020عاممناألولللنصفاإلنتاجأحجامبلغت•

.2019عاممناألولبالنصفمقارنةهامشيبارتفاعمتري،

هنسبتتبلغهامشيا ًانخفاضا 2020ًعاممنالثانيللربعاإلنتاجأحجامانخفضت•

فييفالطفاالرتفاعإلىيعودالذياألمرالعام،نفسمناألولبالربعمقارنة2%

.2020عاممنالثانيالربعخاللتبطينهاتمالتياألوعيةعدد

.كورونابفيروساإلنتاجيتأثرلم•

طنألف334إلىيصلما2020عاممناألولللنصفالمبيعاتأحجامبلغت•

.2019عاممناألولبالنصفمقارنةبارتفاعمتري،

بالربعمقارنة%7بنسبة2020عاممنالثانيللربعالمبيعاتأحجامارتفعت•

.العامنفسمناألول

.القياسيةبالسبائكالمبيعاتأحجامفياالرتفاعمعظميتعلّق•

ياسية،القالسبائكإلىالمضافةالقيمةذاتالمنتجاتمنالمنتجات،مزيجتغير•

.األلومنيوممنتجاتعلىالعالميالطلبتراجعظلفيالفترةخاللوذلك

.كورونابفيروسعامبشكلالمبيعاتأحجامتتأثرلم•

سبنفمقارنةكبيرا ًانخفاضا 2020ًعاممناألولللنصفالبيعأسعارانخفضت•

تراجعإلىكبيرةبصورةيُعزىالذياألمر،2019عاممناألولبالنصف

.تحدياتتشهدالتياألسواقفيلأللومنيومالعالميةاألسعار

نفسمناألولبالربعمقارنة2020عاممنالثانيللربعالبيعأسعارانخفضت•

معدحالةظلفيالمنتجاتمزيجوتغيرالطلبتراجعإلىيعودماوهوالعام،

.القطاعمنتجاتعلىالطلببشأنالمسبوقةغيراليقين

،2019ًيونيو30ًوحتى2019ًيناير1ًتخصًالفترةًالتيًتمتدًمن2019ًألغراضًالمقارنة،ًفإنًالمعلوماتًالماليةًللنصفًاألولًمنًعامً: مالحظة

بأنًالبياناتًالماليةًالتيًنشرتًبشأنًالنصفًاألولًمنًعامً  ً 3أيً)قدًتضمنتًمعلوماتًماليةًللفترةًالممتدةًمنًتاريخًتأسيسًالشركة2019ًعلما

.2019يونيو30ًإلىً( 2018ديسمبرً
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(مليون لاير قطري)الحصة من اإليرادات 

(مليون لاير قطري)صافي أرباح الشركة 

(مليون لاير قطري)صافي الدين 

مؤشرات األداء الرئيسية
حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك-2020يونيو30ًالمنتهيةًفيًللفترةً

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

جعتراإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمراإليرادات،منالحصةانخفضت•

.البيعأسعار

لألصلسدادعمليةإجراءظلفي%8بنسبةالدينمنالحصةانخفضت•

.قطريلايرمليون222تبلغبقيمة

30وحتى2019ًيناير1ًتخصًالفترةًالتيًتمتدًمن2019ًألغراضًالمقارنة،ًفإنًالمعلوماتًالماليةًللنصفًاألولًمنًعامً: مالحظة

بأنًالبياناتًالماليةًالتيًنشرتًبشأنًالنصفًاألولًمنًعام2019ًيونيوً  ً قدًتضمنتًمعلوماتًماليةًللفترةًالممتدةًمن2019ً،ًعلما

.2019يونيو30ًإلىً( 2018ديسمبر3ًأيً)تاريخًتأسيسًالشركةً

:2019عاممناألولوالنصف2020عاممناألولالنصفبينمقارنة•

وقاتفروتراجعاأللومنيومأسعارفيالمستمرباالنخفاضاألرباحتأثرت

ائضفوجودواستمرارالطلببشأنالتوقعاتضعفظلفيالمحققةاألسعار

كاليفتوانخفاضالمبيعاتأحجامزيادةجزئيا ًاألثرهذاعادلوقد.اإلنتاجفي

.الُمباعةالبضائع

استمرت:2020عاممناألولوالربع2020عاممنالثانيالربعبينمقارنة•

فيروسبأزمةتأثرا ً،2020عاممناألولالربعمنبدءا ًالتراجعفياألسعار

.األرباحإجماليعلىبالتاليأثرالذياألمركورونا،
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تحليل التباين في صافي األرباح 
(مليونًلايرًقطري)

o2019عاممناألولبالنصفمقارنة%30نسبتهتبلغبانخفاضقطري،لايرمليون15يبلغأرباحصافيقامكوحققت.

oالتاليةلألسبابالمشتركالمشروعبأداءالنتائجتأثرت:

اإليجابيالتباين

كذلك،2019عاممناألولبالنصفمقارنة%18بنسبةالطاقةاستهالكومستوىالخامالموادتكاليفانخفاضبفضلوذلكالُمباعة،البضائعتكاليفانخفاض•

؛%10بنسبةاإلهالكتكاليفانخفاض

؛%15بنسبةالشحنوتكاليفالتسويقرسومانخفاض•

غيرجزءشطببسببائيةاستثنتمويلتكاليفقابلهالذياألمرلندن،مصارفبينالسائدةالفائدةأسعارتراجعبسببهامشيا ًانخفاضا ًالتمويلتكاليفانخفاض•

؛القديمبالقرضالصلةذاتالتمويلتكاليفمنمستهلك

اإليجابيغيرالتباين

.2019عاممناألولبالنصفمقارنة%15بنسبةالبيعأسعارمتوسطتراجعبسبباإليراداتفيالكبيراالنخفاض•

المحققة؛األسعارفروقاتتراجع•

.الماضيالعامتلقيهاتمالتيالتأمينيةالمطالباتنتيجةالتأمينمناستثنائيدخلتسجيلعدم•

30وحتى2019ًيناير1ًتخصًالفترةًالتيًتمتدًمن2019ًألغراضًالمقارنة،ًفإنًالمعلوماتًالماليةًللنصفًاألولًمنًعامً: مالحظة

بأنًالبياناتًالماليةًالتيًنشرتًبشأنًالنصفًاألولًمنًعام2019ًيونيوً  ً قدًتضمنتًمعلوماتًماليةًللفترةًالممتدةًمن2019ً،ًعلما

.2019يونيو30ًإلىً( 2018ديسمبر3ًأيً)تاريخًتأسيسًالشركةً
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احتساب الفوائدتحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل 

بورصة لندن 

للمعادن
بورصة لندن

للمعادن

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

بورصة لندن 

للمعادن

oاستمرارجةنتيالسابقةبالفتراتمقارنةالبيعأسعارمتوسطانخفض

لىعضغوطمنتفرضهوماالصعبةالكليةاالقتصاديةالظروف

.للمعادنلندنبورصةأسعار

oغيرالتحولإلىأساسيةبصورةاألسعارفروقاتتراجعيعود

إلىةالمضافالقيمةذاتالمنتجاتمنالمنتجات،مزيجفيالمسبوق

فيخفاضا ًانتشهدالتيالحاليةالفترةخاللوذلكالقياسية،السبائك

.األلومنيوممنتجاتعلىالعالميالطلب

بورصة لندن 

للمعادن بورصة لندن 

للمعادن

يًآرًيوبلومبيرج،ًس: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 
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بورصة لندن 

للمعادن

تهالكتحليل لهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالس

الفوائد برغم الضغوط التي تشهدها أسعار األلومنيوم األولي عالمياً، إال أن هوامش األرباح قبل احتساب

والضرائب واإلهالك واالستهالك للمشروع المشترك لقامكو قد حافظت على قوتها واستقرارها

23%
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Primary Aluminium Price (USD/ton) QAMCO's JV EBITDA Margins (%)

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

28.2%

26.4%

27.8%

25.2%

29.4%

25.2%

مبيرجبلو: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن
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أمريكا الشمالية

آسيا

أوروبا

قطر

لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات-جغرافيتحليل

وأوروباالمتحدةالوالياتفيالقويتواجدهواصلالذيلقامكوالمشتركللمشروعسوقأكبرآسياظلت

15%
65%

18%

2%
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إحصاءات السوق والتوزيعات 
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إحصاءات السوق والتوزيعات

.للسهماالسميةالقيمةمن%3نسبتهماقطري،لايرمليون167.4يبلغوالذيالشركة،تأسيسمنذسدادهاتمالتيالتوزيعاتإجمالييمثل•

مليون لاير قطري111.6

لاير قطري للسهم0.02

األرباح المرحلية التي تم توزيعها

مليون لاير قطري 55.8

لاير قطري للسهم0.01

األرباح الختامية

مليون لاير قطري167.4

لاير قطري للسهم0.03

2019إجمالي التوزيعات لعام 

2019توزيعات األرباح لعام 

(مليارًلايرًقطري)رأسًالماليًالسوقيً
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عمليات المشروع المشترك
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المشروع المشترك لقامكو

منتفيدتسحيثقطر،في(قطلوم)قطرالومنيومشركةتقع•

منتنافسيةوأكثرهاالطاقةمصادرأكبرأحدإلىالوصول

لىعالمحافظةمنيُمِكّنهامماالعالم،فياألسعارحيث

ىأعلتحققوالتيتكلفة،األقلالشركاتضمنمركزها

.القطاعهذافيقويةنقديةتدفقاتوتدرالربحهوامش

(قطلوم)قطرالومنيوملشركةالتصميمةالطاقةتبلغ•

ىعليزيدماحاليا ًتنتجأنهاإالسنويا ،طن575000

دة،الجوعاليةاأللمنيوممنتجاتمنسنويا ًطن650،000

القيمةذاتالمسبكومنتجاتالقياسيةالسبائكذلكفيبما

ماأللومنيوقواطعأواسطواناتتشتملوالتيالمضافة

وسبائك(سنويا ًطن375000تبلغإنتاجيةبطاقة)

/طن275000تبلغإنتاجيةبطاقة)األولياأللومنيوم

.(سنة

ةخاصمحطة(قطلوم)قطرالومنيومشركةمرافقتتضمن•

.(ميجاواط1350تبلغإنتاجيةبطاقة)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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(حصة قامكو)-( 2024-2020)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 

:الرأسمالياإلنفاق

oًواستبدالًجدرانالتوربيناتعملياتًروتينية،ًمثلًإعادةًتبطينًاألوعيةًوفحصً( 2024-2020)يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًله

لمتطلباتًالتيًومحولًالتقويمًالتذبذبي،ًهذاًباإلضافةًإلىًخطةًلتعزيزًبروتوكوالتًأمنًاإلنترنت،ًواالمتثالًلاألنوداتمداخنًأفرانًمعالجةً

.حددتهاًوزارةًالبيئةًالقطرية

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

:النقديةالتدفقات

oتتحققًتدفقاتًنقديةًكبيرةًمنًالعملياتًبشرطًأن

أسعارًالمبيعاتًبماًيتماشىًمعًخططًالموازنة

.التقديرية

oالماليةنةالسمنالخارجةالتمويليةالنقديةالتدفقات

.الفائدةبتكاليففقطتتعلق2021

التدفقات النقدية 

(مليون لاير قطري)

201920202021202220232024

نقديةًصافيًالتدفقاتًال

التشغيلية

724525711623677745

نقديةًصافيًالتدفقاتًال

االستثمارية

(95)(237)(239)(241)(217)(101)

نقديةًصافيًالتدفقاتًال

التمويلية

(561)(171)(65)(61)(69)(82)

69117407320392561قديةصافي التدفقات الن

ة الصعبةة الكلياديبدأ المشروع المشترك لقامكو تدابير الترشيد بما يوفر الحماية من تراجع مستوى أنشطة األعمال والمخاطر المالية في خضم الظروف االقتص.

 من اإلنفاق الرأسمالي 23.5)مليون لاير قطري 53.5تبلغ قيمته 2020وفي إطار أنشطة الترشيد األخيرة، فقد تم تأجيل جزء من اإلنفاق الٍرأسمالي لعام ٪

(.2020المخطط له في األصل لعام 

إلىًالموازنةًالتقديريةًالمعتمدةًوخطة2024ًإلىًعام2020ًتستندًأرقامًالتدفقاتًالنقديةًللفترةًالممتدةًمنًعامً: مالحظة
.ةًالعام،ًوذلكًبناء ًعلىًتوقعاتًبشأنًظروفًالسوقًوأسعارًاأللومنيومًالتيًكانتًسائدةًفيًبداي2020العملًلعامً

2020يةًلعامًومعًالظروفًالحاليةًباألسواقًواتجاهاتًأسعارًاأللومنيوم،ًفمنًالمتوقعًأنًينخفضًصافيًالتدفقاتًالنقد

نقديةًللفترةًوبرغمًذلك،ًفإنهًيتعذرًاالعتمادًبيقينًُمطلقًعلىًالتوقعاتًبشأنًالتدفقاتًال. ٪47بنسبةًتصلًإلىًحواليً
دًكماًهوًموضحًفيًالجدولًأعاله،ًإذًأنًالتحققًالفعليًلهذهًالتدفقاتًالنقديةًق2024إلىًعام2021ًالممتدةًمنًعامً

كبيرا ًعنًهذهًالتوقعات،ًوذلكًحسبًظروفًاالقتصادًالكليًالتيًتتضمن،ًمنًبينًعو املًأخرى،ًبيئةًيختلفًاختالفاً 
.األعمالًوديناميكياتًالسوقًوأسعارًالمنتجاتًوغيرها،ًوالتيًستكونًسائدةًفيًذلكًالعامًتحديداً 
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(2019)نظرة سريعة على النتائج 
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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 

.السابقةاالفتراضيةبالفترةمقارنةهامشيا ًارتفاعا ًوالمبيعاتاإلنتاجأحجامارتفعت•

أسفرلذيااألمرعالمية،اقتصاداتبينالتجاريةالنزاعاتذلكفيبماالمناوئة،الكليةاالقتصاديةالظروفنتيجة2019عامطوالضغوطا ًتواجهالبيعأسعارظلت•

.القطاعنمومستوىعلىسلبا ًأثرمماالعالمي،المحليالناتجإجماليتباطؤعن

األداء الرئيسيةمؤشرات 
المنتهيةًفيً) (حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك-2019ديسمبر31ًلفترةًالثالثةًعشرًشهراً 

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

.اإليراداتنموعلىسلبيا ًتأثيرا ًاألسعارتراجعأثر•

القيمةانخفاضعناتجةالنالتقييموخسائرالمباعةالبضائعتكاليففيالنسبيواالرتفاعاإليراداتتراجعإلىأساسيةبصورةالربحصافيانخفاضيُعزى•

.التمويلتكاليفوزيادة

وانتهتًفي13ًالماليةًاألولىًللشركةًتتكونًمنًالسنةً: مالحظة إلىًالبياناتًالمالية2018ًتستندًالمعلوماتًالماليةًلعامً. 2019ديسمبر31ًشهراً 

المنتهيةًفي13ًاالفتراضيةًلفترةًالـً .2018ديسمبر31ًشهراً 
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هيكل الحوكمة
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هيكلًالحوكمة

اإلدارةمجلسهيكل

منجميعا ًتعيينهمتمأعضاء(6)ستةمنقامكوإدارةمجلسيتألف•

علىللبترولقطروتحرص.للبترولقطرالخاص،المساهمقِبَل

ويةعضلشروطوالمستوفينالمؤهليناإلدارةمجلسأعضاءاختيار

تأديةلالتامةوالدرايةالكافيةالخبرةفيهمتتوافرممناإلدارةمجلس

أهدافهاوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورةمهامهم

.وغاياتها

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•

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجبللبترولقطرتوفرهاموارد

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



 لكم
ً
شكرا

خاللًللحصولًعلىًالمزيدًمنًالمعلومات،ًيمكنكًاالتصالًبشركةًقطرًلصناعةًاأللمنيومًمن

:الوسائلًالتالية

2277 4013 (974+): هاتف

9750 4013 (974+): فاكس

qamco@qp.com.qa: اإللكترونيالبريدً

.الدوحة،ًقطر3212بً.ص: العنوان

الصحفيةللحصولًعلىًأحدثًالمعلوماتًوالمنشوراتًوالبياناتwww.qamco.com.qaًيرجىًزيارةً

.شركةًقطرًلصناعةًاأللمنيوموالعروضًالتقديميةًحولً

mailto:qamco@qp.com.qa

