
 

 

 

 

 

1 

  2019 فبرایر 07 – خبر صحفي للنشر

  

 

  2018البا تعلن نتائجھا المالیة للربع الرابع والسنة الكاملة لعام 

  

 2018للربع الرابع والسنة الكاملة لعام  النتائج المالیة

بشكل رئیسي بانخفاض إیرادات المبیعات  2018تأثرت نتائج إیرادات وأرباح الشركة للربع الرابع من العام 

 ع، فقد تحسنت إیرادات وأرباح الشركة بفضل ارتفا2018لسنة الكاملة لعام بالنسبة لوارتفاع أسعار األلومینا. أما 

 اً جزئی على أساس سنوي) مع تأثرھا %7دن للمعادن (+حجم المبیعات، وارتفاع أسعار األلمنیوم في بورصة لن

  على أساس سنوي). %34بارتفاع أسعار األلومینا (+

خالل الربع  ملیون دوالر أمریكي) 47ملیون دینار بحریني ( 17.5وقد سجلت الشركة صافي خسائر بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي) لنفس  62.4ملیون دینار بحریني ( 23.4مقابل صافي دخل بلغ  2018الرابع من العام 

بلغ إجمالي الخسائر التي سجلتھا الشركة . وعلى أساس سنوي %175، بانخفاض بلغ 2017الفترة من العام 

  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  2018والمدققة للسنة الكاملة الموحدة المالیة 

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

  . www.bahrainbourse.comالبحرین 

  :2018عام ل النتائج المالیة للسنة الكاملة والربع الرابعوفیما یلي ملخص 

http://www.albasmelter.com
http://www.bahrainbourse.com
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 ینار بحرینيملیون د 37.3مقارنة بإجمالي أرباح بلغ ملیون دوالر أمریكي)  20ملیون دینار بحریني ( 7.4

على أساس  %120، مسجًال بذلك انخفاضًا بلغ 2017لنفس الربع من العام  ملیون دوالر أمریكي) 99.2(

ملیون  562.6ملیون دینار بحریني ( 211.5فیما یتعلق بإجمالي المبیعات/ اإلیرادات، فقد حققت الشركة سنوي. 
ملیون دوالر  672.2ملیون دینار بحریني ( 252.7، مقابل 2018خالل الربع الرابع من العام  دوالر أمریكي)

السھم الواحد  خسائر. وبلغت على أساس سنوي %16، بانفخاض بلغ 2017أمریكي) خالل الربع الرابع لعام 

  .2017بع الرابع من العام فلساً للر 16أرباح السھم الواحد التي بلغت مقابل فلساً  13الربع ھذا خالل 

ملیون  158.9ملیون دینار بحریني ( 59.8ما مقداره  2018بلغ صافي دخل الشركة للسنة الكاملة لعام  وقد
ملیون  245.9ملیون دینار بحریني ( 92.5بما قیمتھ  مقارنة %35، مسجالً انخفاضاً سنویاً بنسبة دوالر أمریكي)

 228.6ملیون دینار بحریني ( 85.9یمة كما سجلت الشركة إجمالي أرباح بق .2017دوالر أمریكي) خالل العام 
ملیون دوالر أمریكي)، وھو انخفاض بنسبة  358.1ملیون دینار بحریني ( 134.6مقابل  ملیون دوالر أمریكي)

 ملیار 2.4ملیون دینار بحریني ( 911.3أما إجمالي المبیعات/ اإلیرادات فقد بلغ  على أساس سنوي. 36%
ملیار  2.3ملیون دینار بحریني ( 857.8بما قیمتھ  إذا ما قورنت %6زیادة سنویة بلغت ، وھي دوالر أمریكي)

 .2017فلساً لعام  65مقابل  فلساً  42سھم الواحد ل. وبلغت أرباح ا2017دوالر أمریكي) خالل العام 

 5,874.2ي (ملیون دینار بحرین 2,208.7ما قیمتھ  2018دیسمبر  31تاریخ  فيبلغ إجمالي أصول الشركة و
 31تاریخ  فيملیون دوالر أمریكي)  4,484.5ملیون دینار بحریني ( 1,686.1، مقابل ملیون دوالر أمریكي)

 2018دیسمبر  31تاریخ  في. أما إجمالي حقوق المساھمین %31، مسجًال زیادة سنویة بنسبة 2017دیسمبر 

مقابل وذلك  %2، بزیادة سنویة بلغت ملیون دوالر أمریكي) 2,854.9( ملیون دینار بحریني 1,073.5فقد بلغ 

 .2017دیسمبر  31تاریخ  فيملیون دوالر أمریكي)  2,798.9ملیون دینار بحریني ( 1,052.4

  

  2018لعام اخالل أبرز أحداث الصناعة 

. وقد على أساس سنوي %3وارتفاعًا بنسبة  ملیون طن متري 66حوالي سجل االستھالك العالمي  •

) على أساس سنوي %13+حقق الطلب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا زیادة برقم مزدوج (

). على أساس سنوي %28+بمشاریع البنیة التحتیة الكبرى في المملكة العربیة السعودیة ( مدفوعاً 

 على %4+االستھالك في الصین ( تباطؤنظرًا ل على أساس سنوي %4ارتفع الطلب اآلسیوي بنسبة و
مدعوماً بالطلب الجید  على أساس سنوي %3بنسبة فقد ارتفع االستھالك األوروبي أما ). أساس سنوي
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على أساس  %2في قطاعي اإلنشاء والمواصالت، في حین ارتفع الطلب في أمریكا الشمالیة بنسبة 
 مدفوعاً بشكل رئیسي بقطاعي السیارات والفضاء. سنوي

، لیقود ملیون طن متري) 64على أساس سنوي (حوالي  %1عند  حقق اإلنتاج العالمي ثباتًا نسبیاً  •

ملیون طن متري) وعجز دون احتساب  1.8-عجز مع احتساب الصین ( نحوالسوق العالمي لأللمنیوم 

 الطاقة بمصاھر الصینأسعار األلومینا وتكلفة في رتفاع االملیون طن متري). وقد دفع  2.2-الصین (

للجوء إلى اإلغالق، مما أدى لعدم تغیر نمو اإلنتاج، في حین انخفض اإلنتاج في أمریكا الشمالیة بنسبة 

 في كندا. ABIعلى أساس سنوي نظرًا لخفض اإلنتاج في مصھر  4%

مسجًال زیادة بنسبة  ،دیسمبر في ملیون طن متري 1.3 حوالي بلغ المخزون في بورصة لندن للمعادن •

 .على أساس سنوي) 16%(+

استمرت العائدات األعلى الفعلیة في التحسن مع قرار الوالیات المتحدة األمریكیة برفع العقوبات التي  •

 كانت مفروضة على شركة یو سي روسال الروسیة.

 

  2018عام الأبرز أحداث الشركة خالل 

تحسنًا ملحوظًا في مستوى أداء السالمة من خالل انخفاض عدد اإلصابات المضیعة للوقت  البا حققت •
وكذلك، أطلقت الشركة حملة "فكر بالبرتقالي، فكر في التشغیل اآلمن  .على أساس سنوي %50بنسبة 

 لخط الصھر السادس" التي تزامنت مع تشغیل خط الصھر السادس.

طن متري  1,011,101الشركة  تجاوز إنتاجة لملیون طن متري، بعد انضمامھا لفئة المصاھر المنتج •
على أساس  %3.5طن متري (+ 1,012,548 المبیعاتفي حین بلغ حجم  على أساس سنوي) 3%(+

 .سنوي)

 2017لعام عن نسبتھا (مسجلة ارتفاعًا  2018خالل العام  %60ت نسبة مبیعات القیمة المضافة بلغ •
 ).%57 حیث بلغت

دوالر أمریكي للطن المتري  101المرحلة الثالثة ما قیمتھ  –بلغت الوفورات المحققة من مشروع تایتن  •
  دوالر أمریكي للطن المتري الواحد. 60بقیمة   2018مقابل األھداف الموضوعة لعام  الواحد
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 مشروع خط الصھر السادس للتوسعة: إنجازات •

o  قةمشروع توسعة الطاإشعال بإنجاز أول 
o تشغیل خط الصھر السادس قبل الموعد المحدد 
o  أكبر فرن سبك في تاریخ الشركة – 4تشغیل المسبك 
o  < 80مصھر الخط السادس (اإلنجاز العام بالمشروع%( 
o  83ونظام التوزیع الكھربائي:  5مشروع توسعة الطاقة (اإلنجاز العام في محطة الطاقة% 

 ).على التوالي %96و

 

  2019أولویات البا لعام 

 التركیز المستمر على السالمة مع مبادرة الشركة الجدیدة بعنوان "بوابة السالمة" •

ملیون دوالر أمریكي  100النقدیة بقیمة  التكالیفالمرحلة الرابعة: خفض  –تحقیق أھداف مشروع تایتن  •
 ملیون دوالر أمریكي) 60: 2020ملیون دوالر أمریكي، و 40: 2019( 2020مع نھایة العام 

 االستفادة من مبیعات القیمة المضافة •

 التركیز على الفرص المستقبلیة في قطاع المواد الخام •

 في الموعد المحددالتشغیل اآلمن لخط الصھر السادس استكمال  •

 

وذلك خالل  2018أعلنت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) نتائجھا المالیة للسنة الكاملة والربع الرابع لعام 

  .2019فبرایر  7اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد یوم الخمیس الموافق 

دارة الشیخ دعیج بن اإلصرح رئیس مجلس ، 2018لعام  للسنة الكاملة الباعلى األداء المالي لشركة وفي تعلیقھ 

  سلمان بن دعیج آل خلیفة قائًال:

رغم التفاوت الكبیر الذي شھدتھ أسواق األلمنیوم، إال أن البا تمكنت من تحقیق األداء القوي على مستوى السالمة "

وع ذلك، تم تشغیل مشر عالوة علىواإلنتاج، حیث تجاوز إنتاج الشركة الملیون طن متري ألول مرة في تاریخھا. 

  ".2018دیسمبر  13قبل الموعد المحدد وذلك بتاریخ  –مشروع خط الصھر السادس للتوسعة  –الشركة الحیوي 

  الرئیس التنفیذي لشركة البا تیم موري قائًال: أضافومن جانبھ، 
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یر مینا والتي كان لھا تاثحافًال بالتحدیات من خالل االرتفاع غیر المسبوق في أسعار األلو 2018لقد كان العام "

كبیر على أرباح الشركة. وعلى الرغم من تأثیر ارتفاع أسعار األلومینا، إال أننا تمكنا من تحقیق النتائج الجیدة 

مشروع تایتن. وأود بھذا الخصوص أن أشكر جمیع موظفي البا  –خفض التكلفة الشركة لعلى خلفیة برنامج 

  .2018ة نحو السالمة خالل العام وعمال المقاولین إلسھاماتھم القیم

 والتكلفة، إلى جانب التزامنا الثابت جفي تركیزنا على تحسین السالمة واإلنتا 2019وسوف نواصل خالل العام 

  بالتشغیل اآلمن لخط الصھر السادس".

من  لشركةا ءلمناقشة أدا 2019فبرایر  11اإلثنین الموافق إدارة الشركة عقد اجتماع ھاتفي یوم ا وتعتزم ذھ

 .2019 لعام الشركة أولویات وضعباإلضافة إلى ، 2018عام نتائج السنة الكاملة لخالل 

 انتھى

  تعلیق الصور:

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

  

  نبذة عن شركة البا 

أحد مصاھر األلمنیوم المنتجة لملیون طن متري في العالم، من كبرى الشركات المنتجة لأللمنیوم عالمیًا، شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، تعد 
 )،%69.38المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات البحرین القابضة ( لألوراقبورصة البحرین وسوق لندن  كل من مدرجة في وھي

  ). %10)، والجمھور العام  (%20.62شركة سابك لالستثمارات الصناعیة (

الملیون طن  2018، في حین تجاوز إنتاج الشركة لعام 1971 طن متري سنویًا في عام 120,000بدأت البا إنتاجھا كمصھر ذو طاقة إنتاجیة تبلغ 
، وقضبان السحب، وقوالب Tمتري. وتضم منتجات الشركة األلمنیوم عالي الجودة ومنتجات القیمة المضافة، ومن بینھا السبائك المعیاریة وسبائك 

  الرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل.

ى الشركات الصناعیة في الشرق األوسط، فھي تقود قطاع صناعة األلمنیوم االستراتیجي الھام في مملكة البحرین، حیث كما تعتبر البا من كبر
من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وتتمثل أولویات شركة البا في تلبیة متطلبات صناعات األلمنیوم  %12تصل إسھامات الشركة لما یقارب 

من إنتاجھا لعمالئھا من شركات الصناعات التحویلیة في البحرین، بینما یتم تصدیر اإلنتاج  %45ذ تخصص الشركة حوالي التحویلیة في المملكة، إ
دولة في المنطقة وحول العالم من خالل مكاتب المبیعات والتسویق المنتشرة في كل من البحرین (المقر  25المتبقي لعمالئھا الموزعین على 

  وروبا (زیوریخ)، والوالیات المتحدة األمریكیة (أتالنتا).الرئیسي)، ھونغ كونغ، أ

  
  نبذة عن مشروع خط الصھر السادس للتوسعة

  ھو أحد أھم المشاریع التي تفخر بھا مملكة البحرین، حیث سیجعل من البا أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم. مشروع خط الصھر السادس للتوسعة 
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، أصبحت البا الیوم ضمن مصاھر األلمنیوم المنتجة لملیون 2018دیسمبر  13خط الصھر الجدید بتاریخ ومن خالل إنتاج أول معدن منصھر من 
، سوف یعزز مشروع خط الصھر السادس للتوسعة الطاقة اإلنتاجیة للشركة بإضافة 2019طن متري في العالم. ومع استكمال التشغیل في عام 

  ملیون طن متري من األلمنیوم سنویاً. 1.5نتاجیة للشركة إلى طن متري، مما سیرفع إجمالي الطاقة اإل 00,(540

 اتملیار 3 بلغتوبنفقات رأسمالیة . منطقة الشرق األوسطأكبر مشاریع التطویر التوسعیة في یعتبر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة في البا من 
) المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمیة DX+ Ultraبلس ألترا (یشمل المشروع إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي إكس ، أمریكي دوالر

التابع لشركة جنرال إلكتریك  9HAباستخدام التوربین الغازي  )5میغاوات (محطة الطاقة  1,792لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 
   ألخرى.الخدمات الصناعیة اباإلضافة إلى ، ویعتبر األول من نوعھ في العالم

بة . أما بالنسالسادس للتوسعةالصھر خط مشروع ء واإلدارة لاإلنشاوالھندسة والمشتریات أعمال شركة بكتل ھي الشركة المقاولة المسؤولة عن 
المسؤولة ) ھي الشركة Siemensجي إي وجاما أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء، في حین شركة سیمنز (مجموعة ، فقد تم منح 5لمحطة الطاقة 

 شروع.معن نظام التوزیع الكھربائي. كما أن كل من جي بي مورغان لیمتد، وبنك الخلیج الدولي، وبنك البحرین الوطني ھم المستشارون المالیون لل
زمة الالغاز ال إمداداتتمكنت الشركة من تأمین والسادس للتوسعة، الصھر على مشروع خط موافقتھ مجلس إدارة شركة البا  منح، 2015وفي یونیو 

  .2015في نوفمبر لمشروع ل

، والذي تألف من قسمین: ملیار دوالر أمریكي 1.5في إغالق تسھیالت القرض المشروط المشترك بقیمة  2016في أكتوبر نجحت الشركة وقد 
للتسھیالت المدعومة  دوالر أمریكي ملیون 700الصادرات االئتمانیة بقیمة حوالي وكاالت القسم األول من تمویل  . أماقرض تقلیدي وآخر إسالمي

الصادرات  تااللوكلقسم الثاني للتسھیالت المالیة الجزء األول من ابینما تم إغالق ، 2017في یولیو فقد تم إغالقھ من قبل أولر ھرمز وسیرف 
كما تمكنت البا من إغالق الجزء . 2018وأولر ھرمز في أبریل  BpiFrance لتسھیالت المدعومة من قبل وكالةلملیون یورو  204.5االئتمانیة بقیمة 

ملیون یورو من  90ملیون دوالر أمریكي وحوالي  136األخیر من القسم الثاني للتسھیالت المالیة لوكاالت الصادرات االئتمانیة بقیمة حوالي 
  .2018عام في نھایة ال الصادرات االئتمانیةالتسھیالت المالیة المدعومة من قبل وكاالت 

من الجانب  %97(حیث تم استكمال أكثر من  %80 من أكثر بشكل عام ، بلغت نسبة التقدم في مصھر الخط السادس2018دیسمبر  31وحتى تاریخ 
توزیع ونظام ال 5كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  ).%98الھندسي في حین بلغت نسبة التقدم في العقود والمشتریات بالمشروع 

  .على التوالي %96أكثر من و %83الكھربائي 

نقطة تحول في تاریخ مملكة البحرین، حیث سیعزز من فرص التوظیف بالنسبة للبحرینیین لبا بشركة االسادس للتوسعة الصھر خط  یعد مشروع
 بمحلیین واألجانالاأللمنیوم المشتركة من خالل مستثمري في شركة البا والصناعات التحویلیة المحلیة. كما سیتیح العدید من الفرص االستثماریة 

  .في مملكة البحرین

 

  آلیة التظلم الخارجي

ل مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آلیتھا للتظلم الخارجي لتلقي وح –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة 
  لدى المجتمعات المتأثرة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا.المشاكل والتظلمات 

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

  

  لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ:

  إلین ھالل
  مدیر أول عالقات المستثمرین وشؤون الشركة

                                                 +)973( 1783 5100 ھاتف:
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  +)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  

http://www.youtube.com/Alba4World   
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