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  2018 أكتوبر 28 – خبر صحفي للنشر

  

 

  2018البا تعلن نتائجھا المالیة للتسعة أشھر من 

  

 2018من العام  الثالث والتسعة أشھرللربع النتائج المالیة 

مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع  2018جاءت نتائج إیرادات وأرباح الشركة للربع الثالث والتسعة أشھر من العام 

  جزئیاً بارتفاع أسعار األلومینا. اموازنتھلكن تم األلمنیوم، وحجم مبیعات 

خالل الربع الثالث  ملیون دوالر أمریكي) 38ملیون دینار بحریني ( 14.3وقد حققت الشركة صافي أرباح بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  68.5ملیون دینار بحریني ( 25.8وذلك مقابل  2018من العام 

على  %60عن السنة السابقة نظرًا الرتفاع أسعار األلومینا (زیادة بنسبة  %44، مسجلة انخفاضاً بنسبة 2017

ملیون دینار بحریني  234.6اإلیرادات، فقد سجلت الشركة وفیما یتعلق بإجمالي المبیعات و أساس سنوي).
ملیون دینار  235.3، وذلك مقارنة بتسجیلھا 2018خالل الربع الثالث من العام  ملیون دوالر أمریكي) 623.8(

  للنشر الفوري

  )ALBHالمنامة (

تقدم نتائجھا المالیة وفق القوانین المحاسبیة المقررة بموجب ) ALBH(الرمز: شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) 

القوائم  االطالع على). یرجى من جمیع المستثمرین والصحفیین IFRSالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة (

  .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2018 سبتمبر 30 حتى صرةالمختالمرحلیة الموحدة المالیة 

ویمكن االطالع أیضًا على الخبر الصحفي لشركة البا والبیانات المالیة الكاملة على الموقع اإللكتروني لبورصة 

  . www.bahrainbourse.comالبحرین 

  :2018عام من ال الثالث والتسعة أشھرالربع وفیما یلي ملخص نتائج 

http://www.albasmelter.com
http://www.bahrainbourse.com
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. وبلغت أرباح السھم الواحد خالل 2017ملیون دوالر أمریكي) خالل الربع الثالث من العام  625.8بحریني (

  فلساً خالل الربع الثالث من العام الماضي. 18مقابل  فلوس 10ع من العام ھذا الرب

میلون دینار بحریني  77.3، استقر صافي الدخل لشركة البا عند 2018وللتسعة أشھر المنصرمة من العام 
ر ملیون دینا 69على أساس سنوي، وذلك مقارنة بما مقداره  %12بزیادة بلغت  ملیون دوالر أمریكي) 205.6(

. وبلغ إجمالي مبیعات/ إیرادات 2017ملیون دوالر أمریكي) خالل التسعة أشھر األولى لعام  183.5بحریني (

على أساس  %16مسجًال زیادة بنسبة  ملیون دوالر أمریكي) 1,861.2ملیون دینار بحریني ( 699.8الشركة 

ملیون دوالر أمریكي). أما أرباح السھم الواحد  1,609.1ملیون دینار بحریني ( 605بما مقداره مقارنة  سنوي

فلسًا للسھم الواحد وذلك للتسعة أشھر من العام  49مقابل  فلساً  55فقد بلغت  2018للتسعة أشھر من العام 

2017.  

 ملیون دینار بحریني 2,131.3ما قیمتھ  2018سبتمبر  30وقد بلغ إجمالي أصول الشركة حتى تاریخ 

ملیون دوالر أمریكي)  4,484.5ملیون دینار بحریني ( 1,686.1ملیون دوالر أمریكي)، مقابل  5,668.4(

إجمالي حقوق المساھمین حتى على أساس سنوي. وقد بلغ  %26، بزیادة بلغت 2017لنفس الفترة من العام 

ملیون دوالر أمریكي)، بزیادة  2,903.3بحریني ( ملیون دینار 1,091.6ما قیمتھ  2018سبتمبر  30تاریخ 

ملیون دوالر  2,798.9ملیون دینار بحریني ( 1,052.3بما قیمتھ وذلك مقارنة على أساس سنوي  %4بلغت 

  أمریكي).

  

  2018لعام من ا الثالثخالل الربع أبرز أحداث الصناعة 

رغم تفاقم التوترات االقتصادیة، إال أن الطلب الفعلي العالمي الزال جیدًأ مع ارتفاع االستھالك العالمي  •

برقم . حقق الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ارتفاعًا على أساس سنوي %4بنسبة 

كة رى في المملمدفوعًا باإلنفاق في مشاریع البنیة التحتیة الكب على أساس سنوي) %10(+مزدوج 

 على أساس سنوي %5. وارتفع الطلب في آسیا بنسبة على أساس سنوي) %25(+العربیة السعودیة 

بفضل  على أساس سنوي %3بسبب االستھالك في الصین، أما االستھالك األوروبي فقد ارتفع بنسبة 

الطلب الجید في قطاع البناء واألعمال اإلنشائیة وكذلك قطاع المواصالت، في حین ارتفع الطلب في 

مدفوعًا باإلنتاج في قطاع السیارات (الشاحنات الثقیلة)  ساس سنويأعلى  %2أمریكا الشمالیة بنسبة 

 وكذلك قطاع اإلنشاء.
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 %3، وارتفع اإلمداد اآلسیوي بنسبة نوي)على أساس س %2(+اإلنتاج العالمي بمعدل بطيء ارتفع  •
على أساس سنوي)، في حین انخفض اإلنتاج في أمریكا  %2(ارتفاع إمداد الصین  على أساس سنوي

بسبب تأخر زیادة اإلنتاج في مصھر نیو مدرید. ویشھد السوق  على أساس سنوي %4الشمالیة بنسبة 

 دون احتسابھا. ألف طن) 445-(و ألف طن) 333-(العالمي عجزًا مع احتساب الصین 

، دوالر أمریكي لكل طن متري 2,056ما قیمتھ  2018بلغ معدل السعر النقدي للربع الثالث من العام  •

 .2018حتى نھایة سبتمبر  ملیون طن متري 1.1وبلغ المخزون في بورصة لندن للمعادن 

دوالر  540عند األلومینا سعر بفضل نقص اإلمدادات، حیث تراوح سعار األلومینا ارتفاعاً حاداً أشھدت  •

 أمریكي للطن المتري الواحد.

 

  2018لعام  الثالثالربع أبرز أحداث الشركة خالل 

 .انطالق حملة السالمة الصیفیة للشركة بعنوان "سلفي السالمة" •

 على التوالي طن متري 251,472و طن متري 248,970بلغ إجمالي حجم المبیعات واإلنتاج  •

 .2018من إجمالي الشحنات للربع الثالث من العام  %60بلغ معدل مبیعات القیمة المضافة  •

دوالر أمریكي للطن المتري  83المرحلة الثالثة ما قیمتھ  –بلغت الوفورات المحققة من مشروع تایتن  •
 الواحد.

 اإلنجاز بمشروع خط الصھر السادس للتوسعة: •

o 70جاز العام بالمشروع > مصھر الخط السادس (اإلن%( 
o  72ونظام التوزیع الكھربائي:  5مشروع توسعة الطاقة (اإلنجاز العام في محطة الطاقة% 

 ).على التوالي %92و

 

  2018أولویات البا لعام 

 .مبادرات السالمة "فكر بالبرتقالي، فكر في التشغیل اآلمن لخط الصھر السادس"التركیز المستمر على  •
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دوالر  60: ملیون طن متري و2018المرحلة الثالثة ( –تجاوز الوفورات المحققة في مشروع تایتن  •
 . أمریكي لكل طن متري)

 .مبیعات القیمة المضافةعلى  الجیدالطلب  االستفادة من •

 .قطاع المواد الخامفي المستقبلیة فرص الالتركیز على  •

 الصھر السادس للتوسعة:مشروع خط اآلمن لتشغیل الاالستعداد لمرحلة  •

o إغالق الجزء األخیر من القسم الثاني للتسھیالت المؤمنة من وكالة الصادرات االئتمانیة 
o  من أجل التشغیل اآلمن لخط الصھر السادس 5بدء تشغیل محطة الطاقة 

 

ن العام مخالل التسعة أشھر الماضیة  ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)في تعلیقھ على األداء المالي الجید لشركة 

  دارة الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة قائًال:اإلصرح رئیس مجلس ، 2018

سعار األلومینا، إال أن البا تمكنت من تحقیق األداء المالي الجید. ومع تقدمنا في مشروع أعلى الرغم من ارتفاع "

والتشغیل اآلمن لخط  2019ینایر  1أول معدن منصھر بتاریخ  خط الصھر السادس للتوسعة، فإننا نتطلع إلنتاج

  ".الصھر السادس

  الرئیس التنفیذي لشركة البا تیم موري قائًال: أضافومن جانبھ، 

تداعیات ھامة على صناعة األلمنیوم، وعلى شركة البا كجزء منھا.  أسعار األلومیناسبوقة في لزیادة غیر الملإن "

فعلى الرغم من التأثیر السلبي ألسعار األلومینا، تمكنت البا من تحقیق األداء المالي القوي من خالل برنامج الشركة 

  مشروع تایتن.  –لخفض التكلفة 

أقصى درجات مسؤولیة السالمة خالل أشھر بتحلیھم لوأود في ھذا الصدد أن أشكر موظفینا وعمال المقاولین 

  الصیف الصعبة".

 لشركةالمالي لء دااألمناقشة ل 2018 أكتوبر 31الموافق  األربعاءإدارة الشركة عقد اجتماع ھاتفي یوم ا وتعتزم ذھ

 .عامما تبقى من الل الشركة أولویات وكذلك وضع، 2018لعام من ا الثالث والتسعة أشھر األولىخالل الربع 

 انتھى

  تعلیق الصور:
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 رئیس مجلس إدارة شركة البا، الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة. )1
  الرئیس التنفیذي لشركة البا، تیم موري. )2

  

   الباشركة نبذة عن 

األلمنیوم عالي الجودة، أحد أكبر وأحدث مصاھر األلمنیوم في العالم، وھي معروفة بمنتجاتھا من ) البا(ب .م.تعتبر شركة ألمنیوم البحرین ش
اظھا على فباإلضافة إلى تقدمھا التقني وسیاساتھا اإلبداعیة واالبتكاریة، والتي تحرص على تطبیق أكثر االشتراطات البیئیة صرامة باإلضافة إلى ح

ما الیوم فإن مصھر البا ینتج أكثر طن متري سنویاً، أ 120,000بطاقة إنتاجیة ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . سجالت عالیة في السالمة
، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، Tطن متري سنویًا من األلمنیوم عالي الجودة، وتضم منتجاتھا السبائك المعیاریة وسبائك حرف  981,000من 

  .وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل

شركة ممتلكات البحرین القابضة : لمالیة، والمساھمون الرئیسیون فیھا ھم كل منشركة البا مدرجة في بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق ا
  ).%10(، باإلضافة إلى الجمھور العام بنسبة )%20.62(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة بنسبة )%69.38(بنسبة 

  
  السادس للتوسعةالصھر خط نبذة عن مشروع 

حیث  2019ینایر  1كبر مشاریع التطویر التوسعیة في المنطقة. ومن المتوقع أن یبدأ اإلنتاج بتاریخ یعتبر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة من أ
   .ملیون طن متري سنویاً  1.5طن متري، مما سیرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجیة للشركة إلى  540,000سیعزز الطاقة اإلنتاجیة السنویة بإضافة 

المملوكة ) DX+ Ultra( أمریكي، یشمل المشروع إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي إكس بلس ألترا ملیارات دوالر 3وبنفقات رأسمالیة تبلغ 
)، وغیرھا من الخدمات الصناعیة 5میغاوات (محطة الطاقة  1,792من قبل شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 

   .األخرى

المقاولة المسؤولة عن أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء واإلدارة لمشروع الخط السادس للتوسعة. أما بالنسبة لمحطة شركة بكتل ھي الشركة 
ھي الشركة المسؤولة  (Siemens) ، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء، في حین شركة سیمنز5الطاقة 

  .ھربائي. كما أن كل من جي بي مورغان لیمتد، وبنك الخلیج الدولي، وبنك البحرین الوطني ھم المستشارون المالیون للمشروععن نظام التوزیع الك

، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط الصھر السادس للتوسعة، وتمكنت الشركة من تأمین إمدادات الغاز التي یحتاجھا 2015في یونیو 
  .2015 المشروع في نوفمبر

، والذي تألف من قسمین: 2016ملیار دوالر أمریكي في أكتوبر  1.5كما نجحت الشركة في إغالق تسھیالت القرض المشروط المشترك بقیمة 
ومة ملیون دوالر أمریكي للتسھیالت المدع 700قرض تقلیدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى القسم األول من تمویل الصادرات االئتمانیة بقیمة حوالي 

ملیون  204.5، والجزء األول من القسم الثاني للتسھیالت المالیة من وكالة الصادرات االئتمانیة بقیمة 2017من قبل أولر ھرمز وسیرف في یولیو 
اني لتمویل . وتتطلع الشركة لتأمین الجزء األخیر من القسم الث2018وأولر ھرمز في أبریل  BpiFrance یورو لللتسھیالت المدعومة من قبل وكالة

  .2018وكالة الصادرات االئتمانیة خالل الربع االثالث من العام 

، في حین بدأت أعمال اإلنشاء في الموقع في 2017وقد استكملت الشركة دراسة التصمیم الھندسي المتكامل للمشروع خالل الربع األول من العام 
. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط الصھر السادس في مایو 2017ر ، ومن المتوقع إنھاؤھا في سبتمب2017الربع الثاني من العام 

  .2018عند اكتمال المشروع في دیسمبر  3م 85,000، حیث سیبلغ حجم األساسات 2017

من الجانب الھندسي في حین بلغت  %93(حیث تم استكمال أكثر من  %70، بلغت نسبة التقدم في مصھر الخط السادس 2018سبتمبر نھایة في
 %72ونظام التوزیع الكھربائي أكثر من  5كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  ).%99نسبة التقدم في العقود والمشتریات بالمشروع 

  .على التوالي %94و
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حد في العالم، مما سیعزز اقتصاد مملكة البحرین بشكل سیجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصھر لأللمنیوم ذي موقع وا
 كبیر، عن طریق خلق العدید من الفرص االستثماریة المشتركة من خالل مستثمري األلمنیوم المحلیین واألجانب.

 

  آلیة التظلم الخارجي

ي وحل التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آلیتھا للتظلم الخارجي لتلقاإلقراض مؤسسة  –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة 
  عات المتأثرة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا.تمالمشاكل والتظلمات لدى المج

ات وھو خط إبالغ سري متعدد اللغ – خط البا للنزاھةویمكن إرسال التظلمات الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا على رابط 
 سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة یومیاً. ،ویدار بشكل مستقل

  

  :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ

  إلین ھالل
  عالقات المستثمرین وشؤون الشركة أول مدیر

                                                 +)973( 1783 5100 ھاتف:
  +)973( 1783 3822 فاكس:

     eline.hilal@alba.com.bh برید 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  

/www.youtube.com/Alba4Worldhttp:/   
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