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شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب( .البا) (الرمز )ALBH :تقدم نتائجها المالية وفق القوانين المحاسبية المقررة بموجب المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ( .)IFRSيرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع على المعلومات المالية المرحلية
الموحدة والمختصرة لشركة البا للربع األول من العام  2021على موقع الشركة .www.albasmelter.com
ضا على موقع
كما يمكن االطالع على البيان الصحفي الرسمي لشركة البا والمجموعة الكاملة من المعلومات المالية أي ً
بورصة البحرين .www.bahrainbourse.com
وفيما يلي ملخص النتائج المالية لشركة البا للربع األول لعام :2021
وفي ما يلي ملخص النتائج المالية لشركة البا للربع الثالث والتسعة أشهر من العام :2020

البا تعلن نتائجها المالية للربع األول لعام 2021
النتائج المالية للربع األول لعام 2021
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب( .البا) (رمز التداول ،)ALBH :أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين ،عن تحقيق
ربح بقيمة  52.2مليون دينار بحريني ( 138.8مليون دوالر أمريكي) خالل الربع األول لعام  ،2021بزيادة سنوية بلغت
 ،%807وذلك مقابل ربح بقيمة  5.8مليون دينار بحريني ( 15.3مليون دوالر أمريكي) لنفس الفترة من العام  .2020وقد أعلنت
سا خالل الربع األول لعام  ،2021وذلك مقابل عائد أساسي ومخفض
الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة  37فل ً
سا في نفس الفترة من العام .2020
للسهم الواحد بلغ  4فل ً
وبلغ مجموع الربح الشامل خالل الربع األول لعام  2021ما قيمته  58.4مليون دينار بحريني ( 155.4مليون دوالر أمريكي)
مقابل مجموع خسارة شاملة خالل الربع األول من العام  2020بلغ  1.6مليون دينار بحريني ( 4.3ملييون دوالر أمريكي) – أي
بزيادة سنوية بلغت  .%3,539أما إجمالي الربح للربع األول من العام  2021فقد بلغ  80.5مليون دينار بحريني ( 214مليون
دوالر أمريكي) مقابل  33.5مليون دينار بحريني ( 89.2مليون دوالر أمريكي) لنفس الفترة من العام  – 2020أي بزيادة بلغت
 %140على أساس سنوي.
بالنسبة لإليرادات خالل الربع األول لعام  ،2021سجلت البا ما قيمته  302.7مليون دينار بحريني ( 805.1مليون دوالر أمريكي)
مقابل  275.9مليون دينار بحريني ( 733.8مليون دوالر أمريكي) خالل الربع األول من العام  – 2020بزيادة سنوية بلغت
.%10
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وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ  31مارس  2021ما قيمته  1,137.5مليون دينار بحريني ( 3,025.4مليون دوالر
أمريكي) أي بزيادة بلغت  %5مقابل  1,079.5مليون دينار بحريني ( 2,871.1مليون دوالر أمريكي) حتى تاريخ  31ديسمبر
 .2020أما مجموع الموجودات حتى تاريخ  31مارس  2021فقد بلغ  2,435.5مليون دينار بحريني ( 6,477.4مليون دوالر
أمريكي) مقابل  2,353.7مليون دينار بحريني ( 6,259.8مليون دوالر أمريكي) حتى تاريخ  31ديسمبر  – 2020وهي زيادة
بلغت .%3
جاءت إيرادات البا خالل الربع األول من العام  2021مدفوعة بارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن ( %24+على أساس
سنوي) ،وتأثرت جزئيًا بانخفاض حجم المبيعات (تراجعًا بنسبة  %6على أساس سنوي) ،أما أرباح الشركة فقد جاءت مدفوعة
بارتفاع إيراداتها ،ومتأثرة جزئيًا بارتفاع قيمة االستهالك وكذلك النفقات العامة ونفقات المبيعات.

أبرز أحداث الصناعة :انتعاش اقتصادي عالمي وضعف سوق خردة األلمنيوم
االستهالك


انتعش سوق األلمنيوم خالل الربع األول بعد أن ألقت جائحة كوفيد 19-بظاللها على المشهد العالمي في  ،2020حيث ارتفع
االستهالك العالمي بنسبة  %17على أساس سنوي .وأدى زيادة إنفاق الحكومات وحزماتها التحفيزية في جميع أنحاء العالم
عا بالتحول نحو الطاقة
إلى ارتفاع استهالك المعدن في العديد من األسواق .كما أن الطلب الجيد على األلمنيوم جاء مدفو ً
النظيفة ونقص اإلمدادات اإلنتاجية.



ارتفع االستهالك في الصين إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد %27+( 19-على أساس سنوي).



انتعش االستهالك العالمي دون احتساب الصين %6 :على أساس سنوي في أمريكا الشمالية %4 ،على أساس سنوي في
أوروبا ،وحوالي  %1على أساس سنوي في الشرق األوسط.

اإلنتاج


بعد االنخفاض الحاد في عام  ،2020ساهمت هوامش إنتاج األلمنيوم التي بلغت مستويات عالية قياسية (بفضل تحسن أسعار
صا بالنسبة للصين ،حيث كانت هي السبب
بورصة لندن للمعادن) في تعزيز معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية ،وخصو ً
وراء نمو إنتاج األلمنيوم العالمي.



عزز زيادة واردات األلمنيوم من إنتاج الصين بنسبة  %9على أساس سنوي [بفضل ارتفاع أسعار بورصة شنغهاي].



نظرا لخفض اإلمداد بنسبة
انخفض إمداد األلمنيوم األولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة  %2على أساس سنوي ً
 %4في اإلمارات العربية المتحدة.



انخفض اإلنتاج في أمريكا الشمالية بنسبة  %1على أساس سنوي بسبب خفض اإلمداد بشكل أساسي.



ً
وعجزا دون احتساب الصين ( 110-ألف طن).
شهد السوق العالمي فائضًا مع احتساب الصين ( 396+ألف طن)
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تراوح المخزون في بورصة لندن للمعادن عند ~  1.897مليون طن متري بتاريخ  31مارس ( 2021أي بزيادة بلغت  %63على
أساس سنوي) .وتراوح معدل السعر النقدي في بورصة لندن للمعادن عند  2,092دوالر أمريكي لكل طن متري ( %24+على أساس
سنوي).

أبرز أحداث السالمة في البا


السالمة في المصهر :تطبيق ثقافة التحسين المستمر من خالل حملة "ساعة السالمة االفتراضية" .إطالق حملة السالمة
والصحة والبيئة المصغرة بعنوان "االختيار الصحيح" في بداية أبريل الماضي.



التعاون بشكل وثيق مع الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد )19-من أجل الحفاظ على سالمة العاملين
في الشركة – من الموظفين وعمال المقاولين.



استمرار العمل عن بعد من المنزل للدوائر غير التشغيلية (للرجال والنساء).



الفوز بجائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني.



العودة القوية للشركة من خالل تحقيق  9.6مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة لوقت مع نهاية مارس .2021
وقد سجلت الشركة  10ماليين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت في  12أبريل .2021

أبرز أحداث األداء التشغيلي في البا


التركيز على التنمية البشرية :ترقية  199موظفًا بحرينيًا في جميع أنحاء المصهر في يناير .2021



طرح الرؤية والمهمة وقيم الشركة الجديدة في الجلسة االفتتاحية للمجلس السنوي للرئيس التنفيذي لعام .2021



تجاوز حجم المبيعات  355,450طن متري ،بانخفاض بلغ  %6على أساس سنوي ،في حين بلغ اإلنتاج  381,933طن
متري ،مسجالً انخفاضًا بلغ  %2على أساس سنوي.



تراوحت نسبة مبيعات القيمة المضافة عند  %62من إجمالي الشحنات.



تثبيت سعر الغاز الطبيعي عند  3.75دوالر أمريكي لكل مليون سعرة حرارة بريطانية حتى تاريخ  31مارس .2022



إحراز التقدم في مشروع مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر – حيث تجاوز إجمالي اإلنجاز في المشروع .%75



حققت مبادرة الحصالة وفورات بقيمة  39مليون دوالر أمريكي.

أولويات البا للعام 2021


التطور لتحقيق التميز في السالمة والحفاظ على سالمة األصول الجوهرية للشركة في ظل جائحة كوفيد.19-



أن تكون البا مثاالً يحتذى به وداعمة لمبادرة الحكومة من خالل الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كوفيد .19-والهدف
هو حصول أكثر من  %75من القوى العاملة بالشركة على التطعيم.



تحقيق األهداف اإلنتاجية لعام  2021بإنتاج  1,540,000طن متري وتحقيق األهداف الموضوعة للوفورات من مبادرة
الحصالة بقيمة  70مليون دوالر أمريكي مع نهاية العام .2021

إخالء مسؤولية :المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل اإلعالم فقط.

3



بحث فرص االستثمار في إمدادات المواد الخام لتأمين  1/3متطلبات األلومينا واستمرار المحادثات مع مجموعة شركات
هانغزو جينجيانغ المتحدة.



االستفادة من حصول البا على شهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم وإيكوفاديس لدخول أسواق جديدة وزيادة مبيعات المنتجات
ذات القيمة المضافة.



استكمال مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر بحسب الجدول الزمني للمشروع.



التركيز على المبادرات الخضراء والمستدامة.



إطالق النسخة الخامسة من تقرير االستدامة السنوي للشركة مع نهاية الربع الثاني لعام .2021

وفي تعليقه على األداء المالي لشركة البا خالل الربع األول لعام  ،2021صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان
بن دعيج آل خليفة قائالً" :أفضل طريقة لرؤية مستقبل مستدام هي من خالل التخطيط له .وتدين البا بما تتمتع به من مكانة مرموقة
لتوجيهات وإرشادات قيادة مملكة البحرين الرشيدة ورؤيتهم المستقبلية ودعمهم الالمحدود لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة –
الذي أصبح حقيقة واقعة – ولثقتهم البالغة بتمكننا من تحقيق هذا اإلنجاز الوطني الهام.
وأود بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر واالمتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا
لقراره السديد بتجميد سعر الغاز الطبيعي عند  3.75دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارة بريطانية .إن هذه التوجيهات الحكيمة تؤكد
دعم سموه الالمتناهي لضمان نمو وتطور الشركة ،مما سوف يساهم في خلق قيمة عالية لمساهمي شركة البا ،مع األخذ بعين االعتبار
تحسن الطلب على األلمنيوم وارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن والتحسين المستمر للكفاءة التشغيلية.
ومن ناحية أداء األعمال التجارية للشركة ،فقد سجلنا عودة قوية وحققنا أدا ًء جيدًا خالل الربع األول على العديد من األصعدة:
-

تواصل العمليات التشغيلية سيرها بأقصى طاقة إنتاجية ،حيث تمكنّا من رفع اإلنتاج بسبب خط الصهر السادس.

-

سجل حجم مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة أعلى المستويات في تاريخ الشركة ( 218,767طن متري).

-

تسجيل أعلى معدالت لهامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء خالل خمسين عا ًما من العمليات
التشغيلية للشركة – .%29.8

-

أعلى ربح تم تسجيله في ربع من السنة كان خالل الربع األول من  ،2021إذ بلغ ما قيمته  52.2مليون دينار بحريني (139
مليون دوالر أمريكي) ،أي بزيادة بلغت  %807على أساس سنوي".

ومن جانبه ،أكد الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً:
"إذا واصلنا القيام بما اعتدنا على القيام به ،فإننا سوف نحصل على نفس النتائج التي حصلنا عليها سابقًأ.
من الجوانب اإليجابية لجائحة كوفيد 19-أنه كان علينا أن نفكر بطريقة مختلفة من أجل دفع األداء العام للشركة سواء من الناحية
التشغيلية أو الربحية .وبفضل تمتع القوى العاملة بالمرونة والسرعة الكافية ،فقد استطعنا أن نعود من جديد لنبدأ العام  2021بتحقيق
األداء الجيد .كما أننا نعتز بإنجازنا في السالمة ،إذ تجاوزنا معًا  10ماليين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت.
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وإني متفائل بما سنحققه على مستوى األعمال ،وواثق بأننا سنتجاوز أهدافنا الطموحة الموضوعة في أدائنا – التميز في السالمة ،زيادة
اإلنتاجية ،العمليات التشغيلية المبسطة – مع مضينا في العام ."2021
جدير بالذكر أن إدارة الشركة تعتزم عقد اجتماع هاتفي يوم الثالثاء الموافق  4مايو  2021لبحث ومناقشة األداء المالي والتشغيلي
للشركة خالل الربع األول لعام  ،2021وتحديد أولويات الشركة لهذا العام.
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