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 2020 فبراير 13 – خبر صحفي للنشر

 

 

 2019البا تعلن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة الكاملة لعام 

 

 2019لعام  السنة الكاملةو الرابعللربع  النتائج المالية

(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، ALBHأعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )الرمز: 

للربع  مليون دوالر أمريكي( 36.76مليون دينار بحريني ) 13.82ومجموع دخل شامل بلغ  ربحعن تحقيق 

مليون  46.65مليون دينار بحريني ) 17.54بلغت مقابل خسارة ومجموع خسارة شاملة  2019الرابع من العام 

على أساس سنوي. وأبلغت الشركة  %179، مسجلة زيادة بنسبة 2018دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام 

للربع الرابع من العام  مليون دوالر أمريكي( 119.08مليون دينار بحريني ) 44.77عن إجمالي ربح بقيمة 

مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  22.26مليون دينار بحريني ) 8.37مقابل إجمالي خسارة  2019

من العقود والعمالء، أبلغت البا عن تحقيق . وبالنسبة لإليرادات %635، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 2018

، مقابل 2019خالل الربع الرابع لعام  مليون دوالر أمريكي( 781.05مليون دينار بحريني ) 293.67

، بزيادة سنوية 2018مليون دوالر أمريكي( خالل الربع الرابع لعام  562.56مليون دينار بحريني ) 211.52

 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 IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية ) المعايير

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2019للسنة الكاملة لعام الموحدة  المالية

 .موقع بورصة البحرينكما يمكن االطالع على الخبر الصحفي لشركة البا والبيانات المالية الكاملة على 

 لشركة البا: 2019لعام  السنة الكاملة والربع الرابعفيما يلي ملخص نتائج و
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فلس  10. وقد أبلغت الشركة عن قيمة العائد األساسي والمخفض للسهم خالل هذا الربع والتي بلغت %39بلغت 

 .2018لعام فلساً خالل الربع الرابع  13مقابل خسارة مخفضة للسهم الواحد بقيمة 

ً ، حققت الشركة 2019بالنسبة للسنة الكاملة لعام  مليون دينار بحريني  5.38ومجموع دخل شامل بقيمة  ربحا

مليون دينار  59.76على أساس سنوي، وذلك مقابل  %91، أي بانخفاض بلغ مليون دوالر أمريكي( 14.31)

مليون  90.22. وأبلغت الشركة عن إجمالي ربح بقيمة 2018مليون دوالر أمريكي( لعام  158.92بحريني )

مليون دوالر  226.04مليون دينار بحريني ) 84.99مقابل  مليون دوالر أمريكي( 239.95دينار بحريني )

مليون دينار بحريني  1,029.38د والعمالء اإليرادات من العقو ت. وبلغ%6 لغتزيادة سنوية بب أمريكي(

مليون  911.3، وذلك مقابل %13، بزيادة سنوية بلغت 2019خالل العام  مليون دوالر أمريكي( 2,737.7)

وبلغت قيمة العائد األساسي والمخفض . 2018مليون دوالر أمريكي( خالل العام  2,423.7دينار بحريني )

 ةالنتائج المالية للشركة مدفوع جاءتوإجماالً، . 2018فلساً لعام  42مقابل  ،2019للعام  ا  فلس 4للسهم الواحد 

ستكمال تشغيل خط الصهر السادس، في حين تثثرت هذ  النتائج جزئياً ال نظراً بارتفاع حجم مبيعات األلمنيوم 

 على أساس سنوي.  %15بنسبة بانخفاض األسعار في بورصة لندن للمعادن 

دينار بحريني للسهم الواحد )باستثناء أسهم الخزينة(  0.001وقد اقترح مجلس إدارة الشركة دفع أرباح أسهم بقيمة 

، وخاضعاً 2019لعام  دوالر أمريكي( ألف 3,755) ألف دينار بحريني 1,412ليبلغ إجمالي أرباح األسهم 

 .2020مارس  8سيعقد يوم األحد الموافق لموافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي 

 6,436.84مليون دينار بحريني ) 2,420.25، بلغ مجموع موجودات الشركة 2019ديسمبر  31كما في 

 31كما في مليون دوالر أمريكي(  5,874.71مليون دينار بحريني ) 2,208.89، مقابل مليون دوالر أمريكي(

 31على أساس سنوي. وبلغ مجموع حقوق الملكية للمساهمين كما في  %10، أي بزيادة بلغت 2018ديسمبر 

، مقابل مليون دوالر أمريكي( 2,868.54مليون دينار بحريني ) 1,078.57ما قيمته  2019ديسمبر 

 .2018يسمبر د 31مليون دوالر أمريكي( كما في  2,854.97مليون دينار بحريني ) 1,073.47

 

  2019لعام خالل ا أبرز أحداث الصناعة

  بسبب ضعف النمو االقتصادي بشكل عام  2019تقلص الطلب العالمي على األلمنيوم األولي خالل العام

في القارة األوروبية والصين، إلى جانب التوترات التجارية وتباطؤ التصنيع العالمي. وأدى ذلك إلى بلوغ 
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االستهالك  حيث انخفضمليون طن متري[،  65: 2018مليون طن متري ] 64.5االستهالك العالمي 

اطث وتبعلى أساس سنوي لتكون اليابان وكوريا الجنوبية في مقدمة هذا االنخفاض،  %1اآلسيوي بنسبة 

عة على أساس سنوي نظراً لضعف الطلب في قطاع صنا %2الطلب كذلك في القارة األوروبية بنسبة 

على أساس سنوي بسبب تراجع التصنيع،  %4السيارات، أما الطلب في أمريكا الشمالية فقد تراجع بنسبة 

على أساس سنوي بسبب  %5باإلضافة إلى تقلص االستهالك في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 

 التوترات الجيوسياسية. 

 مليون طن  63.8: 2018مليون طن متري ] 63.4حيث بلغ  –لى حد ما كان اإلنتاج العالمي مستقراً إ

على أساس سنوي، والذي عزز  توقف اإلمداد الصيني  %1متري[ مع انخفاض اإلمداد اآلسيوي بنسبة 

على  %4على أساس سنوي[؛ إال أن اإلنتاج في أمريكا الشمالية شهد ارتفاعاً بنسبة  %2]انخفاضاً بنسبة 

إعادة تشغيل المصاهر. وأدى ذلك إلى تسجيل عجز في السوق العالمي أساس سنوي وذلك على خلفية 

 ألف طن( دون احتسابها. 492 -ألف طن( و) 1,028 -بلغ مع احتساب الصين )

 ~ 1.3]~ 2019مليون طن متري في ديسمبر  1.4تراوح المخزون في بورصة لندن للمعادن عند 

 [.2018مليون في عام 

 دوالر أمريكي للطن الواحد، مسجالً انخفاضاً  1,792صة لندن للمعادن بلغ معدل السعر النقدي في بور

 على أساس سنوي. %15بلغ 

 .استمرت العائدات األعلى الفعلية في تراجعها بسبب الركود النسبي عالمياً وضعف الطلب 

 

 2019العام أبرز أحداث الشركة خالل 

  مضيعة للوقت ألول مرة في تاريخ  مليون ساعة عمل دون إصابات 15بثكثر من  2019ختام العام

 الشركة منذ بدء عملياتها التشغيلية.

  على أساس سنوي. %33طن متري، بزيادة بلغت  1,350,326بلغ حجم المبيعات 

  35بلغت سنوية طن متري، بزيادة  1,365,005تجاوز إنتاج الشركة%. 

  ريكي بهامش فائدة أقل.مليار دوالر أم 15نجاح إعادة تمويل تسهيالت القرض المشترك بقيمة 
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  توقيع عقد مع شركةRegain  المسؤولة عن توفير التقنية الالزمة لمصنع معالجة بقايا بطانة خاليا

 –ألف  30أول مصنع من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي ]الطاقة االستيعابية لمعالجة  –الصهر 

 ألف طن سنوياً[. 35

  لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، وذلك بفضل تشغيل خط الصهر السادس تعتبر البا اليوم أكبر مصهر

 بالكامل وبشكل آمن:

 شهراً للمشاريع األخرى المشابهة[. 30شهراً ]مقابل  23تم تشغيل خط الصهر السادس خالل  -

 دوالر أمريكي لكل طن متري. 4,000بلغت النفقات الرأسمالية إلنشاء خط الصهر السادس > -

 

 2020أولويات البا لعام 

  مبادرة "كوكب السالمة"التركيز المستمر على. 

  مليون دوالر أمريكي  100 بقيمةمتوقعة الوفورات الالمرحلة الرابعة ] –تحقيق أهداف مشروع تايتن

 [.2020مع نهاية العام 

  تثمين متطلبات المواد الخامالمستقبلية لالتوريد التركيز على فرص. 

  الحصول على شهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم وإيكوفاديس. تثهيل المنتج لمبيعات القيمة المضافة مع 

  البا لشركةطرح الرؤية والمهمة والقيم الجديدة. 

 .تسليم مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر وفق الجدول الزمني للمشروع 

 

خالل  2019أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( عن نتائجها المالية للسنة الكاملة والربع الرابع لعام 

كما وافق مجلس إدارة الشركة  .2020فبراير  13اليوم الخميس الموافق الذي عقد اجتماع مجلس إدارة شركة البا 

 ثثر فوري.على تعيين السيد علي البقالي رئيساً تنفيذياً للشركة ب

صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج ، 2019العام خالل في تعليقه على األداء المالي لشركة البا و

 بن سلمان بن دعيج آل خليفة، قائالً:

على الرغم من  2019النتائج المالية الجيدة خالل العام  تمكن الشركة من تحقيقنشهد إنه ألمر مشجع أن "

 بشكل عام.  الصناعة واجهتهاالتحديات التي 
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لتمكننا من تحقيق العديد من اإلنجازات ألول مرة في تاريخ الشركة: بالنسبة لنا، عاماً مميزاً  2019كان العام قد و

  .فقد حطمنا الرقم القياسي على مستوى السالمة، وحجم اإلنتاج والمبيعات بفضل التزام وجهود موظفينا

ة الشركة لتعزيز مكان نا نتطلعالبا خالل المرحلة القادمة من مسيرة نمو الشركة، فإن ومع تولي البقالي قيادة شركة

 ". تحقيق مزيد من النجاحاتب

 الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً: أضافومن جانبه، 

عاماً استثنائياً من خالل التركيز  2019سوق األلمنيوم، إال أننا تمكنّا من جعل العام  األوضاع في ضعفرغم "

 الجوانب التي يمكننا دائماً التحكم بها، وهي: السالمة، اإلنتاج، والتكلفة.أبرز على 

لس إدارة جمع مللعمل وأتطلع خالل هذا العام فرصة تولي قيادة شركة البا كرئيس تنفيذي، إنه لشرف لي أن أنال 

ً  الشركة   الخط السادس.بعد في مسيرة ما  ُمضيا

، وأتطلع لتحقيق عام آخر 2019مميزاً في وعمال المقاولين لتحقيقهم عاماً  الباأود أن أشكر جميع موظفي كما 

 اإلنجازات".مليء ب

المالية للشركة نتائج المناقشة ل 2020فبراير  17الموافق  اإلثنينإدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم ا وتعتزم ذه

 .2020الشركة لعام  أولوياتتحديد باإلضافة إلى ، 2019للسنة الكاملة لعام 

جدير بالذكر أن البقالي انضم للعمل بشركة البا منذ أكثر من عقدين، حيث يتمتع بخبرة قيادية من خالل عمله 

و الشركة البحرينيين فيها، يؤمن البقالي بثن نجاح ونملسنوات طويلة في الشركة. وبصفته مثاالً لتوجه البا بتطوير 

يعتمد بشكل أساسي على قيم ومبادئ الشركة الثابتة والمتمثلة في السالمة وتطوير العنصر البشري والمسؤولية 

 االجتماعية، إلى جانب تطوير المجتمع.

ً في المعهد المعتمد للشراء والتوريد  بالمملكة المتحدة، يعتبر البقالي عضواً و في  عضو مجلس إدارة وهو أيضا

كل من المعهد الدولي لأللمنيوم، إنجاز، مدرسة سانت كرستوفر، وشركة تنمو التي تعد أول شركة بحرينية تعمل 

جامعة البحرين، وماجستير من ة حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسب كما أنه ،بمفهوم "مالئكة األعمال"

 إيسك. –في إدارة األعمال من الكلية العربية الفرنسية لألعمال 

 انتهى

 تعليق الصور:
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 رئيس مجلس إدارة شركة البا. –الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة  (1

 الرئيس التنفيذي لشركة البا. –علي البقالي  (2

 مجلس إدارة شركة البا. (3

 

 نبذة عن شركة البا 

أحد مصاهر األلمنيوم المنتجة لمليون طن متري في العالم، من كبرى الشركات المنتجة لأللمنيوم عالمياً، شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، تعد 

(، %69.38المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ) لألوراقبورصة البحرين وسوق لندن  كل من مدرجة في وهي

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

المليون طن  2018، في حين تجاوز إنتاج الشركة لعام 1971 طن متري سنوياً في عام 120,000بدأت البا إنتاجها كمصهر ذو طاقة إنتاجية تبلغ 

، وقضبان السحب، وقوالب Tمتري. وتضم منتجات الشركة األلمنيوم عالي الجودة ومنتجات القيمة المضافة، ومن بينها السبائك المعيارية وسبائك 

 الرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل.

 نبذة عن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة

 هو أحد أهم المشاريع التي تفخر بها مملكة البحرين، حيث سيجعل من البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم. وسعة مشروع خط الصهر السادس للت

 اتمليار 3 بلغت. وبنفقات رأسمالية منطقة الشرق األوسطأكبر مشاريع التطوير التوسعية في يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة في البا من 

( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية DX+ Ultraالمشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )يشمل ، أمريكي دوالر

التابع لشركة جنرال إلكتريك  9HA( باستخدام التوربين الغازي 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

 الخدمات الصناعية األخرى. نوعه في العالم، باإلضافة إلى  ويعتبر األول من

قبل الموعد المحدد من خالل إنتاج أول معدن منصهر. وقد تقدم العمل بمشروع خط الصهر  2018ديسمبر  13تم تشغيل خط الصهر السادس بتاريخ 

من إجمالي الطاقة اإلنتاجية لخط الصهر السادس.  %50دل خلية صهر، أي ما يعا 212السادس للتوسعة بوتيرة متسارعة منذ ذلك الحين بتشغيل 

خلية صهر، واالقتراب من تحقيق الطاقة اإلنتاجية  212وتتطلع البا في الوقت الحالي إلكمال التشغيل اآلمن لخاليا الصهر المتبقية والبالغ عددها 

 .2019الكاملة مع حلول الربع الثالث لعام 

بة . أما بالنسالسادس للتوسعةالصهر مشروع خط ء واإلدارة لاإلنشاوالهندسة والمشتريات أعمال المسؤولة عن شركة بكتل هي الشركة المقاولة 

( هي الشركة المسؤولة Siemens، فقد تم منح مجموعة جي إي وجاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز )5لمحطة الطاقة 

ا أن كل من جي بي مورغان ليمتد، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني هم المستشارون الماليون للمشروع. عن نظام التوزيع الكهربائي. كم

زمة الالغاز ال إمداداتتمكنت الشركة من تثمين والسادس للتوسعة، الصهر على مشروع خط موافقته مجلس إدارة شركة البا  منح، 2015وفي يونيو 

 .2015في نوفمبر للمشروع 

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

للتسهيالت المدعومة  مليون دوالر أمريكي 700الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي وكاالت القسم األول من تمويل  . أماقرض تقليدي وآخر إسالمي

الصادرات  تااللوكالجزء األول من القسم الثاني للتسهيالت المالية بينما تم إغالق ، 2017في يوليو فقد تم إغالقه ل أولر هرمز وسيرف من قب

كما تمكنت البا من إغالق الجزء . 2018وأولر هرمز في أبريل  BpiFrance للتسهيالت المدعومة من قبل وكالةمليون يورو  204.5االئتمانية بقيمة 

مليون يورو من  90مليون دوالر أمريكي وحوالي  136األخير من القسم الثاني للتسهيالت المالية لوكاالت الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي 

 .2018في نهاية العام  الصادرات االئتمانيةالتسهيالت المالية المدعومة من قبل وكاالت 

ونظام التوزيع  5أما نسبة التقدم العام في محطة الطاقة  .%98نسبة التقدم العام في مصهر الخط السادس  تخطت، 2019 تمبرسب 30وحتى تاريخ 

 .على التوالي %99و %97الكهربائي فقد تجازوت 



 

 

 

 

 

7 

لبحرينيين يف بالنسبة لنقطة تحول في تاريخ مملكة البحرين، حيث سيعزز من فرص التوظلبا بشركة االسادس للتوسعة الصهر خط  يعد مشروع

ب محليين واألجانالاأللمنيوم المشتركة من خالل مستثمري في شركة البا والصناعات التحويلية المحلية. كما سيتيح العديد من الفرص االستثمارية 

 في مملكة البحرين.

 

 آلية التظلم الخارجي

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

 المشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتثثرة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا.

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

 ويدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الهاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

 

 بـ:لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال 

 لين هالليإ

 مدير أول عالقات المستثمرين وشؤون الشركة

                                                +(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 

/www.youtube.com/Alba4Worldhttp:/  

 

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

