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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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(2027–2023)النقديةوالتدفقاتالرأسمالياإلنفاق8.

والتوزيعاتالسوقإحصاءات9.
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والتسويقالمبيعات12.
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نبذة حول شركة قطر لصناعة األلمنيوم



CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED

QAMCO, IR Presentation, YE-225

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

100: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

2022ديسمبر31ًبياناتًالمساهمينًكماًفيً: مالحظة

وأبدىًمجلسً%. 100وافقًمجلسًاإلدارةًعلىًزيادةًحدًالتملكًلغيرًالقطريينًإلىً* 

اتخاذًكافةًاإلجراءاتًالالزمةًفيًهذاًالص  ً ددًمعًالوزراءًموافقتهًفيًهذاًالشأن،ًويجريًحاليا

.الجهاتًالمعنيةًذاتًالصلة

اللخمنللشركةالرئيسيالمكتبوظائفجميعللطاقةقطرتقدم•

.للخدماتشاملةاتفاقية

فريقوإدارتهامجلسقِبَلمنُمستقلةبصورةقطلومعملياتتدار•

.العليااإلدارة

51.0%

9.6%

7.0%

30.5%

1.9% 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•

فيتنافسيةوأكثرهاالطاقةمصادرأكبرأحدإلىالوصول

حقيقتإمكانيةلهايتيحالذياألمراألسعار،حيثمنالعالم

دوتوليالقطاعفيتنافسيةاألرباحهوامشأكثرإحدى

.قويةنقديةتدفقات

(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

االستهالكًمنًحصةًإيجابيةًمنًاألرباحًالتشغيليةًوهوامشًأرباحًتنافسيةًقبلًاحتسابًالفوائدًوالضرائبًواإلهالكًو•
المشروعًالمشترك

حصةًجيدةًمنًالتدفقاتًالنقديةًالتشغيليةًالتيًيحققهاًالمشروعًالمشترك•

ةشراكة قوي

منًالشركةًمملوكًلقطرًللطاقة% 51•

فريقًإدارةًعلياًُمتََمّرس•

(نورسكًهايدرو)شراكةًفيًمشروعًمشتركًمعًرائدةًتتمتعًبسمعةًجيدةًفيًهذاًالقطاعً•

كفاءة في
التسويق

بالقربًمنًاألسواقًالرئيسية،ًأحدًالمنتجي•  ً استراتيجيا  ً نًالعالميينًلأللومنيومًيعتبرًالمشروعًالمشتركًلقامكو،ًالذيًيحتلًموقعا

.األوليًممنًيتمتعونًبالكفاءةًمنًحيثًالتكاليف

قاعدةًعمالءًمتنوعةًمنًخاللًاتفاقيةًللتسويقًوالتوزيعًمعًهايدرو•
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التقييم مقارنة بالنظراء
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26.1%

27.2%

33.4%

33.7%

35.0%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

النظير األول

قامكو

2022البياناتًكماًفيًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً: مالحظة

24.9%

27.6%

27.8%

34.0%

40.0%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

يالنظير الثان

النظير األول

قامكو

20.9%

23.5%

23.7%

26.6%

27.3%

عالنظير الراب

ثالنظير الثال

ي النظير الثان

قامكو

النظير األول

الوضع التنافسي مقارنة بالنظراء العالميين

تحتل الشركة المرتبة األولي يتحتل الشركة المرتبة األول

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

)%(هامش صافي األرباح 

.تتضمنًبياناتًالنظراءًكافةًالشركاتًالمدرجةًالرئيسيةًالتيًتعملًفيًإنتاجًاأللومنيومًوسلسلةًالقيمةًذاتًالصلة: مالحظة

ةتحتل الشركة المرتبة الثاني

2022البياناتًكماًفيًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً: مالحظة

2022البياناتًكماًفيًالتسعةًأشهرًاألولىًمنًعامً: 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 

أسعار التسليم الفوري لأللومنيوم حسب بورصة لندن

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

(طن متري/أمريكي

2020ينايرً 2020ديسمبرً 2021ديسمبرً 2020ينايرً 2020ديسمبرً 2022ديسمبر2021ًديسمبرً

لمشتركًلقامكوتمًالحصولًعلىًأسعارًالسوقًمنًقِبَلًموفرًبياناتًدوليًموثوقًبه،ًوقدًالًتعكسًاألسعارًالتيًحققهاًالمشروعًا: مالحظة

2022ديسمبرً

أساسيةبصورةيُعزىالذياألمر،2022عامطوالالكلياالقتصادمستوىعلىمستقرةغيرظروفا ًتشهداأللومنيومأسواقظلت•

:يليماإلى

اإلنتاجية؛الطاقةحيثمناألوروبيةالمصاهرمعظمأمامتحدياتأوروبافيللطاقةالباهظةاألسعارفرضت

باإلضافةية،األساسالسلعأسواقفياليقينعدممنحالةعنجيوسياسيةتوتراتوسطروسيامعالتجارياالرتباطفكأسفر

المخزون؛تكوينبشأنالمخاطرتزايدإلى

فياإلنشاءاتاعقطيشهدهالذيوالتباطؤكورونافيروستفشينتيجةصارمبشكلالعاماإلغالقتدابيربفرضالصينقيام

الصين؛

األساسيةالسلعمعظمعلىالصناعيالطلبعلىأثرالذياألمرعالمي،نطاقعلىالتوقعاتتجاوزالذيالتضخم.

وسطالعاممنتصفمنذللمعادنلندنبورصةأسعارتراجعتذلك،وبرغم.2022عامأوائلفياأللومنيومأسعارارتفعتعام،بشكل•

.الكلياالقتصادتكتنفالتياليقينعدمحالة
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يللسنة المنتهية ف)نتائج الشركة 
(2022ديسمبر 31
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2022نظرة سريعة على نتائج عام 

مليار لاير قطري3.98
28%

اإليرادات

مليار لاير قطري1.46

6%

األرباح قبل احتساب 

الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك مليون لاير قطري919
10%

حصافي األربا

هوامشًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدً
%37: والضرائبًواإلهالكًواالستهالك

لايرًقطري0.165: العائدًعلىًالسهم

%13.9: العائدًعلىًمتوسطًحقوقًالملكية

2021النموًمقارنةًبعامً

الماضيةً: العائدًعلىًمتوسطًحقوقًالملكية يةمتوسطًحقوقًالملك/ صافيًأرباحًاالثنيًعشرًشهراً 

وتقلباتاألسواقفياألوضاعاستقرارعدمبرغمتأسيسهامنذسنويدخلصافيأعلىتحقيقمعقياسيا ًرقما ًالشركةسجلت▪

األسعار

المشتركروعللمشالمحققةاألسعارأنغيرالماضي،بالعاممقارنةارتفاعهاعلىتاريخهحتىالعامبدايةمنذاألسعارحافظت▪

.الكلياالقتصادمستوىعلىاألخيرةالتحدياتجراءالفائتبالربعمقارنةتراجعت

قطريلايرمليار2.06بواقع(المشتركمشروعهافيالنقديةاألرصدةمنالحصةتشمل)نقديةأرصدةالشركةسجلت▪
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استعراض لألداء التشغيلي

%100-( ألف طن متري)اإلنتاج 

%100-( ألف طن متري)أحجام المبيعات 

(طن متري/ دوالر أمريكي )أسعار البيع 

،2021بعاممقارنةطفيفا ًارتفاعا 2022ًلعاماإلنتاجأحجامارتفعت•

اعارتفظلفيالسائلاأللومنيومإنتاجزيادةإلىيعودالذياألمر

.األمبيريةالقدرة

مقارنةيُذكرتغيرا 2022ًعاممنالرابعللربعاإلنتاجأحجامتشهدلم•

.العامنفسمنالثالثبالربع

معتماشيا 2021ًبعاممقارنة2022لعامالمبيعاتأحجامارتفعت•

.اإلنتاجمستوياتارتفاع

بالربعمقارنة2022عاممنالرابعللربعالمبيعاتأحجامارتفعت•

ائكالسبمنالمبيعاتزيادةإلىيعودماوهوالعام،نفسمنالثالث

.الفائتبالربعمقارنة2022عاممنالرابعالربعخاللالقياسية

بفضلالبيعأسعارارتفعت:2021وعام2022عامبينمقارنة•

فياالختالالتنتيجةالعالميةاأللومنيومأسعارفيالعامةالزيادة

.الماضيالعاممنالثانيالنصفمنذوالطلبالعرض

عاممنالثالثوالربع2022عاممنالرابعالربعبينمقارنة•

نفتكتالتياليقينعدمحالةجراءالبيعأسعارتراجعت:2022

.العالميةاأللومنيومأسعارعلىأثرمماالكلي،االقتصاد
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استعراض لألداء المالي

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

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

(مليون لاير قطري)صافي الدين 

إيراداتمنالحصةارتفعت:2021وعام2022عامبينمقارنة•

عارأسارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودالذياألمرالمشترك،المشروع

.المبيعاتأحجامفيطفيفةوزيادةالبيع

:2022عاممنالثالثوالربع2022عاممنالرابعالربعبينمقارنة•

ةبصوريعودماوهوالمشترك،المشروعإيراداتمنالحصةارتفعت

اضانخفجزئيا ًعادلهالذياألمرالمبيعات،أحجامارتفاعإلىأساسية

.البيعأسعار

ماوهوارتفاعا ،األرباحشهدت:2021وعام2022عامبينمقارنة•

وزيادةوماأللومنيأسعارفيالتدريجياالرتفاعإلىأساسيةبصورةيعود

مأحجافيطفيفارتفاعإلىباإلضافةالمحققة،األسعارفروقات

ماهووالتشغيلي،اإلنفاقارتفاعجزئيا ًعادلهالذياألمرالمبيعات،

.الخامالموادتكاليفارتفاعإلىأساسيةبصورةيُعزى

:2022عاممنالثالثوالربع2022عاممنالرابعالربعبينمقارنة•

شغيلي،التاإلنفاقوارتفاعالبيعأسعارتراجعجراءاألرباحانخفضت

المبيعاتأحجامارتفاعجزئيا ًعادلهالذياألمر

مقارنة2022ًديسمبر31ًانخفضتًالحصةًمنًالدينًكماًفيً  ً هامشيا انخفاضاً 

،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلى2021ًديسمبر31ًبمستواهاًالمسجلًفيً
(AGP)صافيًالتغيرًفيًالقرضًالخاصًبمشروعًمسارًالغازًالمتقدمً
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تحليل التباين في صافي األرباح 
2021وعام2022ًمقارنةًبينًعامً(مليونًلايرًقطري)

.2021مقارنةًبعامً% 10،ًبزيادةًتبلغًنسبتهاًمليون لاير قطري919حققتًالشركةًصافيًأرباحًيبلغً

:بأداءًالمشروعًالمشترك،ًوهوًماًيُعزىًبصورةًأساسيةًإلىًاألسبابًالتالية2022تأثرتًنتائجًالشركةًلعامً

تغيراتًإيجابية

وزيادةًفروقاتًاألسعار؛%( 25)+ارتفاعًمتوسطًاألسعارًالمحققةً-أ

ارتفاعًطفيفًفيًأحجامًالمبيعات؛-ب

.منًالودائعًالثابتةالماليتتضمنًالتغيراتًاألخرىًتحقيقًوفوراتًمنًنفقاتًالمكتبًالرئيسيًوارتفاعًالدخلً-ج

تغيراتًسلبية

المخزون؛ارتفاعًتكلفةًالبضائعًالُمباعة،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلىًزيادةًتكاليفًالموادًالخامًوتغيراتًسلبيةًفي-أ

ارتفاعًرسومًالتسويقًوتكاليفًالشحنًوالتأمين؛-ب

.ارتفاعًتكاليفًالتمويلًنتيجةًزيادةًأسعارًاإلقراضًالمتغيرةًفيًظلًاالرتفاعًالعامًألسعارًالفائدةًالعالمية-ج
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تحليل التباين في صافي األرباح 
(مليونًلايرًقطري)

2022مقارنةًبينًالربعًالرابعًمنًعامً

2022والربعًالثالثًمنًعامً

.2022مقارنةًبالربعًالثالثًمنًعامً% 39،ًبانخفاضًتبلغًنسبتهًمليون لاير قطري116يبلغًحققتًالشركةًصافيًأرباح

:بأداءًالمشروعًالمشترك،ًوهوًماًيُعزىًبصورةًأساسيةًإلىًاألسبابًالتالية2022تأثرتًنتائجًالشركةًللربعًالرابعًمنًعامً

تغيراتًسلبية

منًعامًواالرتفاعًالنسبيًفيًمبيعاتًالسبائكًالقياسيةًخاللًالربعًالرابع%( 18-)انخفاضًمتوسطًاألسعارًالمحققةًأ-

مقارنةًبالربعًالثالثًمنًنفسًالعام؛2022

ارتفاعًتكلفةًالبضائعًالُمباعة،ًوهوًماًيعودًبصورةًأساسيةًإلىًتغيراتًسلبيةًفيًالمخزون؛-ب

.ارتفاعًتكاليفًالبيعًوالمصروفاتًالعامةًواإلدارية-ج

تغيراتًإيجابية

؛%(29)+ارتفاعًأحجامًالمبيعاتًبنسبةًأ-
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تحليل ألسعار البيع وهوامش األرباح قبل احتساب الفوائد

يًآرًيوبلومبيرج،ًس: مصدرًأسعارًاأللومنيومًببورصةًلندنًللمعادن

(  طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 
2021وعام 2022مقارنة بين عام 

(  طن متري/دوالر أمريكي)أسعار البيع 
2022والربع الثالث من عام 2022مقارنة بين الربع الرابع من عام 

فارقًأسعار

نًبورصةًلند

للمعادن

فارقًأسعار

نًبورصةًلند

للمعادن

oالعاممنرةالفتبنفسمقارنةالبيعأسعارمتوسطارتفع

اعلألوضالمستمرالتحسنإلىيعودماوهوالماضي،

منالثانيالنصفمنذالكلياالقتصادمستوىعلى

.الماضيالعام

oدنلنبورصةبأسعارمقارنةاألسعارفروقاتازدادت

اعاالرتفإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهوللمعادن،

يوماأللومنمنتجاتعلىالعالميالطلبفيالنسبي

.العاليةالجودةذات

oائت،الفبالربعمقارنةالبيعأسعارمتوسطانخفض

التوتراتنتيجةالعالميةالتقلباتأدتحيث

ة،الطاقأسعارفيالكبيرةوالزيادةالجيوسياسية،

بشأنالتوقعاتوتراجعالفائدة،أسعاروارتفاع

رتوأثالركود،منمخاوفإلىالرئيسيةاالقتصادات

.العالميةاأللومنيومأسواقعلىسلبا ً

oةبورصبأسعارمقارنةاألسعارفروقاتتأثرتكما

ارتفاعةنتيجالفائتبالربعمقارنةوذلكللمعادن،لندن

.القياسيةالسبائكمنالمبيعات
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(

دوالر)سعرًاأللومنيومًاألولىً

(طن/أمريكي

أرباحًالمشروعًالمشتركًقبلً

احتسابًالفوائدًوالضرائبً

)%( واإلهالكًواالستهالكً

قرار برغم تقلبات األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي، حافظ المشروع المشترك على قوة واست

هوامش أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

سعارًالبيع،ًيعودًاالنخفاضًاألخيرًفيًهوامشًاألرباحًقبلًاحتسابًالفوائدًوالضرائبًواإلهالكًواالستهالكًبصورةًأساسيةًإلىًتراجعًأ
بينماًظلتًأسعارًالموادًالخامًمرتفعةًبرغمًاالنخفاضًالذيًشهدتهًفيًاآلونةًاألخيرةً

بورصةًلندنًللمعادن: مصدرًأسعارًاأللومنيومًاألولي
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22%
51%

23%

4%

أمريكا الشمالية

آسيا

أوروبا

قطر

المتحدةوالوالياتأوروبافيالقويتواجدهواصلالذيالمشتركللمشروعسوقأكبرآسياظلت

لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات-جغرافيتحليل
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أحجام مبيعات المشروع المشترك

)%(مزيج المنتجات -2022لعام 

(%)المنتجاتمزيج-لقامكوالمشتركالمشروعإيرادات

للمشروعالرئيسيةالمنتجات(الجودةعاليةالمنتجاتأوالمضافةالقيمةذاتبالمنتجاتمعا ًإليهايشار)األولياأللومنيوموسبائكالبثقسبائكظلت▪

المشترك

أحجام مبيعات المشروع المشترك 

)%(مزيج المنتجات -2021لعام 

52%42%

6%

Extrusion Ingots Foundry Alloys Standard Ingots

53%
44%

3%
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إحصاءات السوق والتوزيعات 
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–التوزيعات 

2021

بموافقةًالجمعيةًالعامةًفيًاجتماعهاًالسنوي*   ً رهنا

–التوزيعات 

2019

توزيعات األرباح

Market Cap (QR Billion)

إحصاءات السوق والتوزيعات

(يمليارًلايرًقطر)رأسًالماليًالسوقيً

مليار لاير قطري8.5

–التوزيعات 

2020
إجمالي التوزيعات

توزيعاتباستثناء)قطريلايرمليون809.1يبلغوالذيالشركة،تأسيسمنذسدادهاتمالتيالتوزيعاتإجمالييمثل•

للسهماالسميةالقيمةمن%14.5نسبتهما،(2022

مليون لاير قطري167.4

لاير قطري للسهم0.03
مليون لاير قطري 195.3

لاير قطري للسهم0.035

مليون لاير قطري1,311.3

لاير قطري للسهم0.235
مليون لاير قطري 446.4

لاير قطري للسهم0.08

مليون لاير قطري502.2

لاير قطري للسهم0.09

–التوزيعات 

2022*
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ة النفقات الرأسمالية والتدفقات النقدي
(2023-2027)
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(قامكوحصة )-( 2027-2023)اإلنفاق الرأسمالي والتدفقات النقدية 

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

الر

بعً

الثان

ي

وأسعارالسوقظروفبشأنالتوقعاتعلىبناءً وذلك،2023لعامالعملوخطةالمعتمدةالتقديريةالموازنةإلى2027إلى2023عاممنالممتدةللفترةالرأسمالياإلنفاقمبالغتستند:مالحظة

.العملخطةإعدادوقتسائدةكانتالتياأللومنيوم

عامإلى2023عاممنالممتدةللفترةأعالهالجدولفيالواردةالتوقعاتعلىُمطلقبيقيناالعتماديتعذرفإنهاأللومنيوم،أسعارواتجاهاتاألسواقتشهدهاالتيالحاليةالظروفظلوفي

األعمالبيئةمنهاأخرى،واملوعالكلياالقتصادلظروففقا ًوذلكالعام،ذلكفيسائدةكانتوالتيالتوقعات،تلكعنكبيراً اختالفا ًالنقديةالتدفقاتلهذهالفعليالتحققيختلفقدإذ،2027

.وغيرهاالمنتجاتوأسعارالسوقوديناميكيات

:الرأسمالياإلنفاق

عملياتًروتينية،ًمثلًإعادةًتبطينًالخالياًوغيرهاًمنًأعمالًصيانةًمحطةًالطاقةًومصنع( 2027-2023)يتضمنًاإلنفاقًالرأسماليًالمخططًلهً
.األنودات

استعراض عام لإلنفاق الرأسمالي 

(مليون لاير قطري)

20232024202520262027

72193179133إعادةًتبطينًالخاليا

---2517اإلنفاقًالرأسماليًالتشغيلي-ماليينًدوالرًأمريكي5ً>اإلنفاقًالرأسماليً

4196857562مشاريعًأخرىفيًماليينًدوالرًأمريكي5ً>-اإلنفاقًالرأسماليً

---10730ماليينًدوالرًأمريكي5<اإلنفاقًالرأسماليً

تجديدًدواراتًالتوربيناتً/ HRSG LP Tube harps/ جدرانًالمداخنً/ التوربيناتً

الشبكاتًوغيرها/ 12و11الغازيةً
4749514831

292211167202226(قامكوحصة )إجمالي التدفقات النقدية لإلنفاق الرأسمالي 
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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 

.الشركةتأسستأنمنذاألعلى2022لعاماإلنتاجمستوياتتعد•

.الكلياالقتصادمستوىعلىاألوضاعتحسنظلفيلهامستوىأعلى2022لعامالبيعأسعارأبدت•

مؤشرات األداء الرئيسية
حصةًقامكوًفيًالمشروعًالمشترك

31المعيارًالمحاسبيًالدوليً

.البيعأسعارباتجاهاتمرتبطا ًاإليراداتنموظل•

.البيعأسعارارتفاعإلىأساسيةبصورةيعودماوهو،قامكوتأسستأنمنذاألعلى2022لعامالشركةأرباحصافييعد•

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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