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 2018 يوليو 23 – خبر صحفي للنشر

 

 

  2018البا تعلن نتائجها المالية للنصف األول من العام 

 2018خالل النصف األول لعام  %46بنسبة  سنوية في صافي أرباح الشركةزيادة 

 مليون دينار بحريني 62.9بلغ لي

 

 2018للربع الثاني والنصف األول من العام النتائج المالية 

مدفوعة بشكل أساسي  2018جاءت نتائج إيرادات وأرباح شركة البا للربع الثاني والنصف األول من العام 

 ،(على أساس سنوي %18)زيادة بنسبة بارتفاع حجم المبيعات، وارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن 

 .2017وكذلك تأثير استعادة خط الصهر الخامس خالل الربع الثاني لعام 

 للنشر الفوري

 (ALBHالمنامة )

تقدم نتائجها المالية وفق القوانين المحاسبية المقررة بموجب ( ALBH)الرمز: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( 

القوائم  االطالع على(. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  ،2018 يونيو 30، في صرةالمختالمرحلية الموحدة المالية 

ويمكن االطالع أيضاً على الخبر الصحفي لشركة البا والبيانات المالية الكاملة على الموقع اإللكتروني لبورصة 

 . www.bahrainbourse.comالبحرين 

 :2018عام والنصف األول من ال الثانيالربع وفيما يلي ملخص نتائج 

 

 

 :2016الربع األول من العام وفيما يلي ملخص لنتائج 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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خالل الربع  مليون دوالر أمريكي( 77.4مليون دينار بحريني ) 29.1حققت الشركة صافي أرباح بقيمة وقد 

مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  46.9مليون دينار بحريني ) 17.7، مقابل 2018الثاني لعام 

 244.0ت، فقد حققت البا على أساس سنوي. وبالنسبة إلجمالي المبيعات/اإليرادا %65 بلغت ، بزيادة2017

مسجلة زيادة سنوية بنسبة  2018خالل الربع الثاني لعام  مليون دوالر أمريكي( 648.9مليون دينار بحريني )

مليون دوالر  476.9مليون دينار بحريني ) 179.3الذي حقق  2017مقارنة بالربع الثاني لعام وذلك ، 36%

فلساً خالل الربع الثاني من العام  12مقابل  فلسا   21ربع من العام رباح السهم الواحد لهذا الأوبلغت أمريكي(. 

2017 . 

مليون  167.5مليون دينار بحريني ) 63.0 الدخلصافي  غبل، فقد 2018بالنسبة للنصف األول من العام و

مليون دينار بحريني  43.3مقارنة بما قيمته وذلك ، على أساس سنوي %46 مسجالً زيادة بنسبة دوالر أمريكي(

أما إجمالي المبيعات/اإليرادات فقد بلغ . 2017مليون دوالر أمريكي( خالل النصف األول من العام  115.0)

مقارنة بما قيمته  %26، بزيادة سنوية بلغت مليون دوالر أمريكي( 1,237.4مليون دينار بحريني ) 465.2

 31مقابل  فلسا   44مليون دوالر أمريكي(. وبلغت أرباح السهم الواحد  983.3) مليون دينار بحريني 369.7

 . 2017فلساً خالل النصف األول من العام 

 

  2018لعام الثاني والنصف األول من اخالل الربع أبرز أحداث الصناعة 

  وضع األسواق، إال أن الطلب الفعلي ال في زعزعة الخالفات التجارية  المستمرة حولاألخبار ساهمت

. وسجل االستهالك في منطقة على أساس سنوي %5زال جيداً مع ارتفاع االستهالك العالمي بنسبة 

مشاريع مدفوعاً بزيادة النفقات في  على أساس سنوي %9+الشرق األوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بنسبة 

. أما الطلب في آسيا فقد على أساس سنوي( %20)+سعودية المملكة العربية البالبنية التحتية الكبرى 

على  على أساس سنوي( %6)+مدعوماً باالستهالك في الصين  على أساس سنوي %6ارتفع بنسبة 

نظراً  على أساس سنوي %3بنسبة  زيادةخلفية مشاريع التطوير العقارية. وسجل االستهالك األوروبي 

نسبة ب أمريكا الشماليةنشاء والمواصالت. وارتفع الطلب كذلك في للطلب الجيد في قطاعات المباني واإل

 مدفوعاً باإلنتاج في قطاع السيارات )الشاحنات الثقيلة(.  على أساس سنوي 3%

  على أساس سنوي. وبقي اإلنتاج اآلسيوي ثابتاً تقريباً، في حين  %0.5 ˜انخفض اإلنتاج العالمي بنسبة

اإلنتاج المصاهر فيها. أما  تشغيل نظراً لتأخر على أساس سنوي %2انخفض اإلنتاج في الصين بنسبة 
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بسبب توقف اإلنتاج في مصاهر واريك  على أساس سنوي %5في أمريكا الشمالية فقد انخفض بنسبة 

دون  ألف طن( 959-)و ألف طن( 1,425-)وسيبري. وشهد السوق العالمي عجزاً مع احتساب الصين 

 احتساب الصين.

 حيث أمريكي لكل طندوالر  2,259ما قيمته  2018عر النقدي للربع الثاني من العام بلغ معدل الس ،

أبريل  6دوالر أمريكي للطن الواحد بتاريخ  1,967تراوحت األسعار في بورصة لندن للمعادن بين 

 أبريل. 19دوالر أمريكي للطن الواحد بتاريخ  2,602و

  2018في يونيو  مليون طن متري 1.1 بورصة لندن للمعادن في مخزونالبلغ. 

 

  2018لعام  الثانيالربع أبرز أحداث الشركة خالل 

 "انطالق حملة السالمة الصيفية للشركة بعنوان "سلفي السالمة. 

  طن متري( في حين ارتفع حجم المبيعات  252,081) على أساس سنوي %23ارتفع اإلنتاج بنسبة

مبيعات القيمة المضافة  وبلغ معدل نسبةطن متري(.  249,595) على أساس سنوي %19بنسبة 

 . 2018من إجمالي المبيعات خالل الربع الثاني لعام  %60للشركة 

 تأثير ارتفاع أسعار األلومينا 

  دوالر أمريكي لكل طن متري. 81 الثالثةالمرحلة  –مشروع تايتن  من الفوائد المحققةبلغت 

 السادس للتوسعةشروع خط الصهر م التقدم في: 

o  إغالق الجزء األول من القسم الثاني للتسهيالت المؤمنة من وكالة الصادرات االئتمانية )بقيمة

 مليون يورو( 204.5

o  (.%61< في المشروع عامالمصهر الخط السادس )اإلنجاز 

o  63ونظام التوزيع الكهربائي:  5مشروع توسعة الطاقة )اإلنجاز العام في محطة الطاقة% 

 (.%91و
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 2018أولويات البا لعام 

  السالمة على مبادرات التركيز استمرار 

 دوالر  60توفير وطن متري  مليونإنتاج : 2018) المرحلة الثالثة – تحقيق أهداف مشروع تايتن

 (الواحدأمريكي للطن 

 مبيعات القيمة المضافةعلى  الجيدالطلب  االستفادة من 

  قطاع المواد الخامفي المستقبلية فرص الالتركيز على 

  مشروع خط الصهر السادس للتوسعة:االستعداد لمرحلة تشغيل 

o إغالق الجزء األخير من القسم الثاني للتسهيالت المؤمنة من وكالة الصادرات االئتمانية 

o 2018لعام من االثاني  نصفخالل ال إرساء المناقصات المتبقية 

 

دارة اإلصرح رئيس مجلس ، 2018من العام النصف األول في  البافي تعليقه على األداء المالي الجيد لشركة 

 الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائالً:

العام، فإننا ملتزمون تمام االلتزام  هذا . ومع بلوغنا نصف2018حققت البا أداًء قوياً خالل النصف األول من العام "

 ".وسعةمشروع خط الصهر السادس للتعلى صعيد بتحقيق أهدافنا 

 ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا تيم موري قائالً:

 تستمر السالمة بكونها األولوية األولى لدينا مع دخول أشهر الصيف الصعبة. "

وفي الوقت الذي نواجه فيه العديد من التحديات في سوق األلمنيوم، وخصوصاً تأثير ارتفاع أسعار األلومينا، فإننا 

ركيزنا على مشروع تايتن مع زيادة اإلنتاج حتى نتمكن من موازنة هذه التحديات خالل النصف سنحافظ على ت

 .الثاني من العام

 ."موظفينا لتعاونهم من أجل تحقيق النتائج الجيدة من خالل تضافر الجهودلشكر بهذا الخصوص أن أتقدم بالوأود 
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 لشركةالمالي لء دااألمناقشة ل 2018 يوليو 25الموافق  األربعاءإدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم ا وتعتزم ذه

 .عامما تبقى من الل الشركة أولويات وكذلك وضع، 2018لعام من االنصف األول والثاني خالل الربع 

 انتهى

 تعليق الصور:

 رئيس مجلس إدارة شركة البا، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة. (1

 تيم موري.الرئيس التنفيذي لشركة البا،  (2

 

  الباشركة نبذة عن 

أحد أكبر وأحدث مصاهر األلمنيوم في العالم، وهي معروفة بمنتجاتها من األلمنيوم عالي الجودة، ( البا)ب .م.تعتبر شركة ألمنيوم البحرين ش

لى حفاظها على البيئية صرامة باإلضافة إباإلضافة إلى تقدمها التقني وسياساتها اإلبداعية واالبتكارية، والتي تحرص على تطبيق أكثر االشتراطات 

طن متري سنوياً، أما اليوم فإن مصهر البا ينتج أكثر  120,000بطاقة إنتاجية ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . سجالت عالية في السالمة

، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، Tائك حرف طن متري سنوياً من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية وسب 981,000من 

 .وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل

شركة ممتلكات البحرين القابضة : شركة البا مدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون الرئيسيون فيها هم كل من

 (.%10)، باإلضافة إلى الجمهور العام بنسبة (%20.62)بنسبة  ، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية(%69.38)بنسبة 

 

 

 نبذة عن مشروع الخط السادس للتوسعة

حيث  2019يناير  1يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج بتاريخ 

  .مليون طن متري سنوياً  1.5طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  540,000بإضافة سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية 

المملوكة  (DX+ Ultra) مليارات دوالر أمريكي، يشمل المشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا 3وبنفقات رأسمالية تبلغ 

(، وغيرها من الخدمات الصناعية 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية من قبل شركة اإلمارات العالمية 

  .األخرى

حطة مشركة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء واإلدارة لمشروع الخط السادس للتوسعة. أما بالنسبة ل

هي الشركة المسؤولة  (Siemens) تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز ، فقد5الطاقة 

 .شروعمعن نظام التوزيع الكهربائي. كما أن كل من جي بي مورغان ليمتد، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني هم المستشارون الماليون لل

، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، وتمكنت الشركة من تأمين إمدادات الغاز التي يحتاجها 2015في يونيو 

 .2015المشروع في نوفمبر 

مين: ، والذي تألف من قس2016مليار دوالر أمريكي في أكتوبر  1.5كما نجحت الشركة في إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة 

مليون دوالر أمريكي للتسهيالت المدعومة  700قرض تقليدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى القسم األول من تمويل الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي 

مليون  204.5 ، والجزء األول من القسم الثاني للتسهيالت المالية من وكالة الصادرات االئتمانية بقيمة2017من قبل أولر هرمز وسيرف في يوليو 
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. وتتطلع الشركة لتأمين الجزء األخير من القسم الثاني لتمويل 2018وأولر هرمز في أبريل  BpiFrance يورو لللتسهيالت المدعومة من قبل وكالة

 .2018وكالة الصادرات االئتمانية خالل الربع االثالث من العام 

، في حين بدأت أعمال اإلنشاء في الموقع في 2017مشروع خالل الربع األول من العام وقد استكملت الشركة دراسة التصميم الهندسي المتكامل لل

. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط الصهر السادس في مايو 2017، ومن المتوقع إنهاؤها في سبتمبر 2017الربع الثاني من العام 

 .2018المشروع في ديسمبر عند اكتمال  3م 85,000، حيث سيبلغ حجم األساسات 2017

من الجانب الهندسي  %90)حيث تم استكمال أكثر من  %61، بلغت نسبة التقدم في مصهر الخط السادس بشكل عام أكثر من 2018 يونيو نهاية في

ونظام التوزيع الكهربائي  5كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  (.%95في حين بلغت نسبة التقدم في العقود والمشتريات بالمشروع 

 على التوالي. %91و %63أكثر من 

سيجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم ذي موقع واحد في العالم، مما سيعزز اقتصاد مملكة البحرين بشكل 

 فرص االستثمارية المشتركة من خالل مستثمري األلمنيوم المحليين واألجانب.كبير، عن طريق خلق العديد من ال

 

 :لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ

 إلين هالل

 مديرة عالقات المستثمرين وشؤون الشركة

 دائرة عالقات المستثمرين

                                                +(973) 1783 5100 هاتف:

 +(973) 1783 3822 فاكس:

   eline.hilal@alba.com.bh بريد إلكتروني:

 www.albasmelter.com اإللكتروني: الموقع

 

 :تابعونا على

http://www.twitter.com/Alba4World 

http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World 

bahrain-http://www.linkdin.com/company/aluminium 

http://www.youtube.com/Alba4World 

mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
http://www.twitter.com/Alba4World
http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkdin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World

