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 2018فبراير  8 – خبر صحفي للنشر

 

 

 % على أساس سنوي91بنسبة  2017البا لعام  أرباحصافي طفرة في 

 مليون دوالر أمريكي 246ليبلغ 

 2017:  طن متري 981,016 –تحقيق رقم قياسي في اإلنتاج 
  مليون دوالر أمريكي  97.9مجلس اإلدارة يقترح حصة أرباح بقيمة 
 مع مشروع خط الصهر السادس للتوسعةبا ال نقلة نوعية في 

 

  :2017أبرز أحداث الصناعة خالل العام 

  وقد ارتفع % على أساس سنوي6ارتفع بنسبة و مليون طن متري 63.6بلغ االستهالك العالمي .

على أساس %  8+) االستهالك في الصين بقيادة % على أساس سنوي7الطلب اآلسيوي بنسبة 

 % على أساس سنوي( 4)+. وال زال الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قوياً سنوي(

. ساس سنوي(% على أ 12)+المملكة العربية السعودية بالبنية التحتية الكبرى في نفقات المدفوعاً ب

 للنشر الفوري

 (ALBHالمنامة )

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

القوائم المالية  (. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع علىIFRSالدولية إلعداد التقارير المالية )

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2017لعام للسنة الكاملة المختصرة المرحلية الموحدة 

 :2017لعام  السنة الكاملةوفيما يلي ملخص نتائج 

 

 

 :2016الربع األول من العام وفيما يلي ملخص لنتائج 

 

http://www.albasmelter.com/
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مدفوعاً بتزايد النمو في قطاعات  % على أساس سنوي3بنسبة فقد ارتفع االستهالك األوروبي أما 

المواصالت )صفائح جسم السيارات( والبناء واإلنشاء، في حين واصل الطلب في أمريكا الشمالية 

 لسيارات.اإنتاج  فيبزيادة  متمثالً  % على أساس سنوي(2)+بنفس الزخم 

  اإلنتاج  لسج. وقد مليون طن متري( 63.5% على أساس سنوي )8ارتفع اإلنتاج العالمي بنسبة

% على أساس  13)اً باإلنتاج في الصين وممدع % على أساس سنوي12بنسبة زيادة اآلسيوي 

ومدفوعاً جزئياً بإعادة تشغيل بعض  ،على الرغم من إغالق المصانع خالل فصل الشتاء سنوي(

 سنوي% على أساس 2المصاهر الجديدة. أما اإلنتاج في أمريكا الشمالية وأوروبا فقد انخفض بنسبة 

 على التوالي. % على أساس سنوي1و

  مليون طن متري( 1.9-)الصين و احتسابمع  ألف طن( 43-)سجلت األسواق العالمية عجزاً بقيمة 

 الصين. احتسابدون 

 50في ديسمبر الماضي )بانخفاض بلغ  طن متري مليون 1.1 بلغ مخزون بورصة لندن للمعادن %

 .(على أساس سنوي

  األعلى الفعلية شبه مستقرة )دوالر لكل طن(.كانت أسعار العائدات 

 

  :2017أبرز أحداث الشركة خالل العام 

 "التحسين المستمر ألداء السالمة مع انطالق حملة "السالمة في كل المواسم 

  في حين طن متري 978,195ليصل إلى  % على أساس سنوي0.4ارتفع حجم المبيعات بنسبة ،

 .% على أساس سنوي( 1)+طن متري  981,016تجاوز اإلنتاج 

  2016% في عام 56مقابل  %57عند  2017تراوحت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة لعام. 

  مع األخذ في  دوالر أمريكي لكل طن متري 79 قيمةالمرحلة الثانية: تحقيق وفورات ب –مشروع تايتن

دوالر  100تحقيق وفورات بقيمة مقابل هدف المشروع بوذلك  االعتبار فوائد تعويضات التأمين،

 .2017مع نهاية  أمريكي لكل طن متري

 :إنجازات مشروع خط الصهر السادس للتوسعة 



 

 

 

 

 

3 

o  ماليين ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت، التطورات  5مصهر الخط السادس ]تحقيق

 [%40اإلجمالية للمشروع بلغت 

o  ماليين ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت، التطورات  3مشروع توسعة الطاقة ]تحقيق

 [%65وفي نظام التوزيع الكهربائي بلغت  %47بلغت  5اإلجمالية في محطة الطاقة 

 5في محطة الطاقة مذكرة تفاهم مع جي إي إلضافة مجمع توربين غازي رابع  توقع البا. 

 م لبحث مزيد من فرص التعاون المشترك.البا وبكتل توقعان مذكرة تافه 

 

 :2017للسنة الكاملة والربع الرابع لعام النتائج المالية 

حيث جاء األداء المالي الجيد انعكاساً لمرونة الشركة في تحقيق  –بتحقيق األداء القوي  2017اختتمت البا العام 

 الرقم القياسي في استعادة العمليات بخط الصهر الخامس ومدفوعاً باألداء اإلداري الجيد.

في عام  مليار دوالر أمريكي( 2.3مليون دينار بحريني ) 857.8وقد أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بلغ 

مليار دوالر أمريكي( في عام  1.8مليون دينار بحريني ) 669.8مقابل  %28اعاً بنسبة ، مسجالً ارتف2017

مليون دينار بحريني  252.7 عند 2017إجمالي المبيعات للربع الرابع من العام  استقر، في حين 2016

مليون  483.0مليون دينار بحريني ) 181.6وذلك مقابل  %39، بارتفاع بلغ مليون دوالر أمريكي( 672.2)

والسبب في ذلك يعود الرتفاع األسعار في بورصة لندن  – 2016دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام 

 للمعادن. 

في عام  مليون دوالر أمريكي( 245.9مليون دينار بحريني ) 92.5بقيمة  أرباحولقد حققت الشركة صافي 

مليون دوالر أمريكي(. أما بالنسبة  128.7مليون دينار بحريني ) 48.4مقابل  %91، بارتفاع بلغ 2017

 62.4مليون دينار بحريني ) 23.5بقيمة  أرباح، فقد أعلنت الشركة عن صافي 2017للربع الرابع من العام 

والر مليون د 36.5مليون دينار بحريني ) 13.7مقابل  %72، مسجالً ارتفاعاً بنسبة مليون دوالر أمريكي(

 .2016أمريكي( لنفس الفترة من العام 

مليون دوالر  97.9مليون دينار بحريني ) 36.8 واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع حصة أرباح بقيمة

 .2018مارس  21والتي سيتم دفعها ابتداءاً من  2017عن السنة المالية  أمريكي(

 



 

 

 

 

 

4 

 :2018أولويات البا لعام 

  "التركيز المتواصل على السالمة من خالل مبادرة "سلفي السالمة 

 ( دوالر  60وطن متري  1,000,000: 2018تحقيق أهداف المرحلة الثالثة من مشروع تايتن

 أمريكي للطن المتري(

 مبيعات القيمة المضافةالطلب الفعلي القوي على  االستفادة من 

 الخطة الزمنية الموضوعة: تنفيذ مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بحسب 

o  2018خالل الربع األول من العام  وكالة الصادرات االئتمانية تمويلالقسم الثاني من استكمال 

o إرساء المناقصات المتبقية 

 

وذلك  2017للسنة الكاملة والربع الرابع من العام  أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، عن نتائجها

وعالوة على ذلك، وافق  .2018فبراير  8يوم الخميس الموافق الخالل اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد 

 .رئيساً تنفيذياً بالوكالة للعمليات اإلنتاجية بشكل فوري عبدهللا حبيب.د المجلس على تعيين 

 ء الشركةأدامناقشة ل 2018فبراير  12اإلثنين الموافق تقوم إدارة الشركة بعقد اجتماع هاتفي يوم سوف و

 .2018لعام أولوياتها  وضعإلى باإلضافة ، 2017للسنة الكاملة لعام المالي 

 انتهى

 تعليق الصور:

 صورة جوية لمصهر البا.

 

  البا:شركة نبذة عن 

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

فاظها باإلضافة إلى تقدمها التقني وسياساتها اإلبداعية واالبتكارية، والتي تحرص على تطبيق أكثر االشتراطات البيئية صرامة باإلضافة إلى ح

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

، وقضبان السحب وقوالب Tطن متري سنوياً من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية وسبائك حرف  981,000أكثر من 

 .باإلضافة إلى المعدن السائلالدرفلة، وسبائك بروبرزي، 
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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)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية بنسبة %(69.38)بنسبة 

 

 السادس للتوسعة:الصهر خط نبذة عن مشروع 

في مطلع شهر يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 

مليون طن  1.5طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  540,000حيث سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية بإضافة  2019يناير

 متري سنوياً. 

( DX+ Ultraيشمل المشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )، أمريكي دوالر اتمليار 3 تبلغوبنفقات رأسمالية 

من  (، وغيرها5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792ملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية الم

  الخدمات الصناعية األخرى.

. أما بالنسبة لمحطة للتوسعةمشروع الخط السادس ء واإلدارة لاإلنشاوالهندسة والمشتريات أعمال شركة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن 

( هي الشركة Siemens، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز )5الطاقة 

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

 الماليون للمشروع.

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

 .2015في نوفمبر المشروع 

مليار دوالر أمريكي، والذي تألف من قسمين:  1.5من إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة  2016كما نجحت الشركة في أكتوبر 

 700قرض تقليدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى تمويل الصادرات االئتمانية )التسهيالت المدعومة من قبل أولر هرمز وسيرف( بقيمة حوالي 

رات االئتمانية خالل الربع األول من العام . وتتطلع الشركة لتأمين القسم الثاني من تمويل وكالة الصاد2017مليون دوالر أمريكي في يوليو 

2018. 

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

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

. بلغت نسبة التقدم في المشروع بشكل عام حتى اآلن 2018عند اكتمال المشروع في ديسمبر  3م 85,000، حيث سيبلغ حجم األساسات 2017مايو 

 %(.80لمشتريات بالمشروع % من الجانب الهندسي، في حين تجاوزت نسبة العقود وا70% )حيث تم استكمال أكثر من 36أكثر من 

البحرين بشكل مملكة قتصاد ، مما سيعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنيوم سيجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر 

 .بالمحليين واألجاناأللمنيوم ستثمارية المشتركة من خالل مستثمري خلق العديد من الفرص اال عن طريقكبير، 

 

 

 :بـمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال ل

 إلين هالل

 مديرة عالقات المستثمرين وشؤون الشركة

 دائرة عالقات المستثمرين

                                                +(973) 1783 5100 هاتف:

 +(973) 1783 3822 فاكس:
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   eline.hilal@alba.com.bh بريد إلكتروني:

  www.albasmelter.com الموقع اإللكتروني:

 

 تابعونا على:

http://www.twitter.com/Alba4World 

http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World 

bahrain-com/company/aluminiumhttp://www.linkdin. 

http://www.youtube.com/Alba4World 
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