
 

 

 

 

 

1 

 2019 مايو 04 – خبر صحفي للنشر

 

 

 2020للربع األول من العام البا تعلن نتائجها المالية 

 2020األول من العام للربع  النتائج المالية

 ربحا   لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين،أكبر مصهر ، (ALBHشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )الرمز: حققت 

زيادة بنسبة مسجلة  2020خالل الربع األول من العام مليون دوالر أمريكي(  15.3مليون دينار بحريني ) 5.7بقيمة 

مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة  42مليون دينار بحريني ) 15.8خسارة قدرها مقارنة بعلى أساس سنوي،  136%

أساسية مقابل خسارة  سوفل 4 والذي بلغ للسهم ضوالمخف األساسي العائدأعلنت الشركة عن كما . 2019عام المن 

 .2019عام المن  نفسها فترةلل فلسا   11سهم بقيمة للومخفضة 

مليون دوالر  4.3مليون دينار بحريني ) 1.6ما قيمته  2020خالل الربع األول لعام مجموع الخسارة الشاملة وقد بلغ 

مليون دوالر  42مليون دينار بحريني ) 15.8بلغ  2019مقابل مجموع خسارة شاملة خالل الربع األول لعام  أمريكي(

 ك بفضل تغير القيمة العادلة لتحوط التدفقات النقدية.% على أساس سنوي وذل90أي بزيادة بلغت  –أمريكي( 

 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  2020للربع األول من العام والمدققة الموحدة المالية 

 على موقع ا  أيضكاملة من البيانات المالية المجموعة اللبا وشركة البيان الصحفي الرسمي لالرجوع ل كما يمكن

 .بورصة البحرين.

 .2020وفي ما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة البا للربع األول من العام 
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مليون  2,861.1مليون دينار بحريني ) 1,075.8ما قيمته  2020مارس  31 حتى تاريخ حقوق الملكية مجموعبلغ و

 2,868.6مليون دينار بحريني ) 1,078.6، مقابل على أساس سنوي %0.3نسبته  بلغت ، بانخفاضدوالر أمريكي(

 ما قيمته 2020مارس  31 حتى تاريخ موجوداتال مجموع وتجاوز .2019ديسمبر  31 حتىأمريكي(  مليون دوالر

 6,436.8مليون دينار بحريني ) 2,420.2مقابل  مليون دوالر أمريكي( 6,446.5مليون دينار بحريني ) 2,423.9

 على أساس سنوي. %0.2 بلغت بزيادةأي  – 2019ديسمبر  31 حتى تاريخمليون دوالر أمريكي( 

مليون دوالر  733.8مليون دينار بحريني ) 275.9با ال، حققت مع العمالء المبرمة اإليرادات من العقود يخصفيما و

مليون دوالر  541.2مليون دينار بحريني ) 203.5 مقارنة بما مقداره 2020عام الالربع األول من  خالل أمريكي(

 على أساس سنوي.  %36زيادة بنسبة مسجلة  – 2019عام الالربع األول من  خاللأمريكي( 

مدفوعة بارتفاع حجم مبيعات المعدن بفضل خط  2020 إيرادات وأرباح الشركة خالل الربع األول من العاموجاءت 

 1,690)% على أساس سنوي 9بنسبة ]التي شهدت انخفاضا  أسعار بورصة لندن للمعادن  بتراجعالصهر السادس ومتأثرة 

دوالر أمريكي لكل طن خالل  1,859، مقارنة بما مقداره 2020ر أمريكي لكل طن خالل الربع األول من العام دوال

 ([.2019الربع األول من العام 

 

  2020أبرز أحداث الصناعة خالل الربع األول لعام 

  سلسلة  في مفاجئاضطراب النشاط االقتصادي العالمي في حدوث  الذي شهدهلقد تسبب التوقف غير المسبوق

 األلمنيوم صناعاتخفضت  وطأة الحجر المنزلي،ربع سكان العالم تحت  وفيما يقبعتوريد األلمنيوم بأكملها. 

تداعيات جائحة السيارات هو األكثر تضررا  من صناعة قطاع وكان بالفعل.  أغلقتمستويات اإلنتاج أو  التحويلية

 سحب مصانعبفضل إغالق  حادا   انخفاضا   اعات أخرى أيضا  . وشهدت قط(19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 .اإلنشاءومرافق  األلمنيوم درفلةو

 على أساس سنوي8االستهالك العالمي بنسبة  ضاانخف %. 

 :على أساس سنوي في  %10بنسبة  ا  انخفاض الطلب سجل انهار الطلب على األلمنيوم في األسواق الرئيسية

على أساس سنوي  %6و ،فريقياأعلى أساس سنوي في منطقة الشرق األوسط وشمال  %8و ،أوروبا والصين

 في أمريكا الشمالية.

  في منطقة الشرق  األولييستمر إنتاج األلمنيوم و. % على أساس سنوي2نموا  متواضعا  بلغ  اإلنتاج العالميسجل

إلى في ذلك رئيسي يعود السبب العلى أساس سنوي ] %12بنسبة مسجال  ارتفاعا   – األوسط وشمال إفريقيا
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على أساس  %5ارتفع اإلنتاج في أمريكا الشمالية بنسبة كما [. الذي أنتجه خط الصهر السادس في البامعدن ال

على أساس سنوي ]قللت  %2ارتفع إنتاج الصين بنسبة فيما المصاهر الكندية.  إنتاجيةارتفاع  بسببسنوي 

إلى ذلك أدى  وقد [.(SHFEبورصة شنغهاي فيوتشر ) انخفاض سعر إثر علىالمصاهر عالية التكلفة إنتاجها 

 دونطن(  ألف 299و)+ الصيناحتساب مع  طن( ألف 1,923)+بمقدار  تحقيق فائض في السوق العالمي

 .الصين احتساب

  على 4 بلغ عاارتفب)حتى نهاية شهر مارس  مليون طن متري 1.164~بلغ مخزون بورصة لندن للمعادن %

% 9انخفاض بلغ بطن ) لكل دوالر أمريكي 1,690. وبلغ معدل النقد في بورصة لندن للمعادن سنوي(أساس 

 .باالنخفاض أسعار العائدات األعلى الفعلية ضغوطات تواجهفيما على أساس سنوي(، 

 

 19-السالمة في ظل جائحة كوفيدأبرز أحداث 

  لضمان سالمة موظفينا ( 19-كوفيد)كورونا فيروس لفريق الوطني البحريني للتصدي لاالعمل بشكل وثيق مع- 

 موظفي المقاولين.و

  نساء(.الرجال والمن ) والمهام اإلداريةتب االعمل عن بعد من المنزل لمعظم موظفي المكإتاحة 

 اإلصابة بفيروس كوروناطر خ بما يقلل من وتغيير جدول نوبات العمل االجتماعي التباعد اتباع تدابير. 

 مليون دينار بحريني لمبادرة "فينا خير" وكذلك المشاركة في العديد من  3.5بما مقداره تبرع ال: يالمجتمعدعم ال

 .ات المسؤولية االجتماعيةمبادر

 

 2020أبرز أحداث الشركة خالل الربع األول لعام 

 في وذلك للمرة األولى  2020أبريل  07مضيعة للوقت بتاريخ  اتأي إصابمليون ساعة عمل دون  20 تحقيق

 لبا.اتاريخ 

  إلى اإلنتاج وصلعلى أساس سنوي بينما  %48 بلغت بزيادة – ا  متري ا  طن 379,274تجاوز حجم المبيعات 

 على أساس سنوي. %43 بلغت بزيادة – ا  متري ا  طن 388,637

  من إجمالي الشحنات. %41مبيعات القيمة المضافة  معدلبلغ 

  معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر مصنعتقدم أعمال إنشاء (SPL). 
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 2020أولويات البا لعام 

 " في ظل والمقاولين(  البا )موظفي سالمة موظفينا، والحفاظ على سالمة"كوكب الاستمرار التركيز على مبادرة

 .(19-جائحة فيروس كورونا )كوفيد

  طن متري. 1,540,000البالغ و 2020تحقيق هدف اإلنتاج لعام 

  مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية  100 بقيمةمتوقعة  وفورواتالمرحلة الرابعة ] - تايتنمشروع  أهدافتحقيق

2020.] 

  (األلومينا) المواد الخام لتأمين متطلبات االستثماريةالتركيز على الفرص. 

  استدامة مبادرة على اعتماداتمبيعات القيمة المضافة  اتمنتج حصولتسريع ( األلمنيومASI )إيكوفاديس  وشهادة

(Ecovadis). 

 معالجة  مصنع تسليم( بقايا بطانة خاليا الصهرSPL) حسب الجدول الزمني للمشروعين. المرفأ البحري وتوسعة 

 

صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج ، 2020وتعليقا  على األداء المالي للشركة خالل الربع األول من العام 

  خليفة قائال :بن سلمان بن دعيج آل 

 إنهاء في نجحنا، (19-)كوفيد تفشي جائحة فيروس كوروناغير مسبوقة مع  تداعيات العالم هفي الوقت الذي يواجه في"

 الربع األول من هذا العام بأداء جيد بشكل عام على الرغم من انخفاض أسعار بورصة لندن للمعادن.

متمثلة في التركيز على  زالت الوالدائمة كانت  أولويتنا ، فإنالجميع ظاللها علىبلقاء اإلهذه الجائحة في مع استمرار و

 ."على حد سواء مقاولينالومن عمال الشركة  – موظفيناوصحة سالمة 

 قائال : علي البقاليالرئيس التنفيذي لشركة البا من جهته صرح و

للتغلب على التحديات  االستجابة التي انتهجناهافريق سلسلة التوريد لدينا واستراتيجية ل القدرات المرنةبفضل ا مكن  تلقد "

في الوقت مع التركيز  ،التزاماتنا تجاه عمالئنا في جميع أنحاء العالم تلبيةمن  (19-يدفجائحة فيروس كورونا )كوالمرتبطة ب

 خفض التكاليف.تايتن لعلى مشروع نفسه 

ارمة لحماية القوى ص سالمةإجراءات  باتخاذقمنا فقد  ،للمصهر واآلمن التشغيل السلس نحرص على تأمين وفي حين

 ."هذه األزمة، حيث نعمل معا  يدا  بيد لتجاوز العاملة لدينا
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والتشغيلية لتقديم ومناقشة النتائج المالية  2020مايو  5الموافق  الثالثاءهذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم 

 ، باإلضافة إلى تحديد أولويات الشركة لما تبقى من العام.2020للشركة خالل الربع األول من العام 

 انتهى

 تعليق الصور:

 .الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة –رئيس مجلس إدارة شركة البا 
 .علي البقالي –الرئيس التنفيذي لشركة البا 

 

 نبذة عن شركة البا 

طن  120,000كمصهر ذي طاقة إنتاجية تبلغ  1971تعتبر البحرين أول دولة عربية تنشي مصهرا  لأللمنيوم في المنطقة. منذ بدء عملياتها في عام 

تجات طن متري سنويا . تتألف مجموعة منتجات الشركة من األلمنيوم عالي الجودة ومن 1.36متري سنويا ، أصبحت البا اليوم مصهرا  ينتج أكثر من 

 ، قضبان السحب، قوالب الدرفلة، سبائك بروبرزي، والمعدن السائل.Tالقيمة المضافة التي تضم السبائك المعيارية وسبائك حرف 

المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة  لألوراقبورصة البحرين وسوق لندن  كل من مدرجة فيالبا شركة 

 %(. 10%(، والجمهور العام  )20.62%(، شركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38)

الل تمتعها مع دخول الشركة عقدها الخامس من العمليات التشغيلية، تعتبر البا شركة رائدة في في تاريخ الصناعة في البحرين والخليج، من خ

 بالمكانة العالية على صعيد السالمة، وتطوير الموظفين والعمليات المستدامة.

 

 نبذة عن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة

تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه بافتتاح مشروع خط الصهر السادس للتوسعة في 

، ليجعل بذلك شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين. وسوف يعزز خط الصهر السادس من الطاقة 2019نوفمبر  24يخ البا بتار

 مليون طن متري سنويا . 1.54طن متري، ليصبح إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة  540,000اإلنتاجية السنوية لشركة البا بإضافة 

حيث شمل ، أمريكي دوالر اتمليار 3 بلغت حوالينفقات رأسمالية صهر السادس للتوسعة أكبر مشروع توسعة في المنطقة، بيعتبر مشروع خط ال

( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة DX+ Ultraالمشروع: إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )

 الخدمات الصناعية األخرى. (، باإلضافة إلى 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792نتاجية للطاقة تبلغ طاقتها اإل

(، فمجموعة 5شركة بكتل هي المقاول المسؤول عن أعمال الهندس والمشتريات وإدارة اإلنشاء لخط الصهر السادس. أما بالنسبة لمحطة الطاقة )

 شتريات واإلدارة، بينما شركة سيمنز هي المقاول المسؤول عن نظام التوزيع الكهربائي.جي إي وجاما هي المقاول المسؤول عن أعمال الهندسة والم

. تم 2019أبريل  18خلية صهر أخرى بتاريخ  106، تلتها 2019مارس  26خاليا صهر بخط الصهر السادس بتاريخ  106بدأت شركة البا تشغيل 

ل معدن منصهر قبل الموعد المحدد. كما أعلنت شركة البا عن تحقيق وفورات ، وإنتاج أو2018ديسمبر  13تشغيل خط الصهر السادس بتاريخ 

 % من الميزانية المخصصة إلنشائه.16مليون دوالر أمريكي في تنفيذ خط الصهر السادس، أي ما يعادل وفورات بنسبة  370بلغت أكثر من 

 .2019نوفمبر  21مضيعة للوقت بتاريخ  ساعة عمل دون أي إصابات 60,893,000حقق مشروع خط الصهر السادس للتوسعة 

ز على يعتبر المشروع من أكبر المشاريع الحيوية بمملكة البحرين، حيث أنه نقطة تحول بالنسبة للمملكة وشعبها. وسوف تواصل البا سعيها للتركي

 في تعزيز التنوع االقتصادي لمملكة البحرين.الصناعات التحويلية المحلية وتلك التي في المنطقة، باإلضافة إلى بحث الفرص المتاحة للمساهمة 
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 آلية التظلم الخارجي

مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آليتها للتظلم الخارجي لتلقي وحل  –تماشيا  مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية 

 البيئي واالجتماعي لشركة البا.المشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتأثرة باألداء 

وهو خط إبالغ سري متعدد اللغات  – خط البا للنزاهةويمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا على رابط 

 ويدار بشكل مستقل، سواء  باستخدام خط الهاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يوميا .

 

 لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ:

 لين هالليإ

 الشركة والتأمين وسكرتارية عالقات المستثمرينل إداريمدير 

                                                +(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   

https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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

