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  2018 أبریل 29 –  خبر صحفي للنشر

  

 

% على 32یرتفع بنسبة  2018عام الصافي أرباح البا خالل الربع األول من 
  ملیون دینار بحریني 33.8 لیبلغأساس سنوي 

  

  :2018خالل الربع األول لعام أبرز أحداث الصناعة 

العالمي، والذي حقق ارتفاعًا على الزخم الذي یشھده االستھالك یساھم في الحفاظ الطلب الفعلي العالمي  •

مدفوعًا  % على أساس سنوي5 بنسبةارتفع الطلب اآلسیوي وقد . % على أساس سنوي4 بنسبة

). أما الطلب في منطقة الشرق األوسط % على أساس سنوي5+بشكل أساسي بالطلب في الصین (

وذلك على خلفیة النفقات الكبرى في مشاریع  % على أساس سنوي8 بنسبةوشمال أفریقیا فقد ارتفع 

). والزال نمو الطلب في أمریكا % على أساس سنوي18+بالمملكة العربیة السعودیة (البنیة التحتیة 

) مدفوعًا باإلنتاج في قطاع السیارات. أما االستھالك % على أساس سنوي3الشمالیة مستقرًا (

نظرًا للطلب القوي في قطاعي المواصالت  ي% على أساس سنو3بنسبة األوروبي فقد ارتفع 

 (صفائح ھیاكل السیارات) واإلنشاء.

  للنشر الفوري

  )ALBHالمنامة (

شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) تقدم نتائجھا المالیة وفق القوانین المحاسبیة المقررة بموجب المعاییر 

القوائم المالیة  ). یرجى من جمیع المستثمرین والصحفیین االطالع علىIFRSالدولیة إلعداد التقاریر المالیة (

  .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2018للربع األول لعام المختصرة المرحلیة الموحدة 

  :2018الربع األول لعام وفیما یلي ملخص نتائج 

http://www.albasmelter.com
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لم یشھد اإلنتاج العالمي أي نمو یذكر، مما أدى إلى وجود فائض في السوق العالمي مع احتساب الصین  •

اإلمداد في الصین بنسبة حوالي  وانخفضألف طن).  533-ألف طن) وعجز دون احتسابھا ( 22(+

خالل  إغالقھابسبب تباطؤ زیادة اإلنتاج وإعادة تشغیل المصاھر التي تم  أساس سنوي% على 1.5

 .% على أساس سنوي5الشتاء، في حین انخفض اإلمداد في أمریكا الشمالیة بنسبة فصل 

  .نھایة مارس الماضي مع ملیون طن متري 1.3 حوالي بورصة لندن للمعادن في مخزونالبلغ  •

 2,159ما قیمتھ  2018ي بورصة لندن للمعادن خالل الربع األول من العام بلغ معدل السعر النقدي ف •

 .دوالر أمریكي لكل طن

 

  :2018الربع األول لعام أبرز أحداث الشركة خالل 

المصھر، وذلك مع انطالق حملة السالمة الجدیدة طویر المستمر في مجال السالمة بدفع مبادرات الت •
)Safety ABC.( 

طن متري) وارتفاع اإلنتاج  251,637( % على أساس سنوي3.6ارتفاع حجم المبیعات بنسبة  •
 طن متري). 259,399( % على أساس سنوي4.3بنسبة 

% خالل الربع 56% من إجمالي الشحنات (مقابل 58 عند نسبة مبیعات القیمة المضافةتراوحت  •
 ).2017األول لعام 

دوالر أمریكي للطن المتري  41المرحلة الثالثة ما قیمتھ  – بلغت األرباح المحققة لمشروع تایتن  •
 الواحد. 

 مشروع خط الصھر السادس للتوسعة یسیر وفق الخطة الزمنیة الموضوعة: •

o  49: في المشروع عامالمصھر الخط السادس (اإلنجاز.(% 
o 58ونظام التوزیع الكھربائي:  5اقة مشروع توسعة الطاقة (اإلنجاز العام في محطة الط %

 %).82و
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 :2018للربع األول لعام النتائج المالیة 

، مدفوعًا بشكل أساسي 2018أداًء قویًا من حیث اإلیرادات واألرباح خالل الربع األول لعام حققت الشركة 

األداء الجید إلدارة ، إلى جانب % على أساس سنوي17بالزیادة في أسعار بورصة لندن للمعادن بنسبة 

  الشركة.

 588ملیون دینار بحریني ( 221.3لیصل إلى  % على أساس سنوي16وقد ارتفع إجمالي مبیعات البا بنسبة 

خالل الربع األول من ملیون دوالر أمریكي)  506ملیون دینار بحریني ( 190.4مقابل  ملیون دوالر أمریكي)

ملیون دوالر  90ملیون دینار بحریني ( 33.9اح بقیمة . وقد أعلنت الشركة عن صافي أرب2017العام 

، 2017ملیون دوالر أمریكي) خالل الربع األول من العام  68ملیون دینار بحریني ( 25.6مقابل  أمریكي)

  .% على أساس سنوي32بزیادة بلغت 

على  2018مارس  7 قووافقت الشركة خالل اجتماع الجمعیة العامة العادیة الذي عقد یوم األربعاء المواف

مارس  21والتي تم دفعھا بتاریخ  ملیون دوالر أمریكي) 98ملیون دینار بحریني ( 36.8أرباح نقدیة بقیمة 

2018.  

 

  :2018أولویات البا لعام 

 التركیز المتواصل على السالمة من خالل مبادرة "سلفي السالمة"  •

دوالر أمریكي للطن  60وطن متري  ملیون: 2018تحقیق أھداف المرحلة الثالثة من مشروع تایتن ( •
  )الواحد

 مبیعات القیمة المضافةالطلب الفعلي القوي على  االستفادة من •

 في الصناعة التركیز على فرص قطاع المواد الخام •

 الخطة الزمنیة الموضوعة: وفقیسیر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة  •

o  وكالة الصادرات االئتمانیة تمویلمن  آخر قسماستكمال 
o 2018خالل الربع الثاني لعام  إرساء المناقصات المتبقیة 
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دارة الشیخ اإلصرح رئیس مجلس في تعلیقھ على األداء المالي الجید لشركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، 

  دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة، قائًال:

بشكل قوي بفضل األداء التشغیلي الجید. ونحن نعتزم االستفادة من ھذه البدایة  2018"بدأت الشركة العام 

  في األعمال اإلنشائیة لمشروع خط الصھر السادس للتوسعة. إحراز التقدمالموفقة مع 

  من تمویل وكالة الصادرات االئتمانیة".بالكامل القسم الثاني  تأمینلأیضًا نتطلع و

  جانبھ، صرح الرئیس التنفیذي لشركة البا، تیم موري، قائًال:ومن 

من اإلستفادة من ارتفاع األسعار في بورصة لندن "تواصل البا التركیز على المرونة في أدائھا، حیث تمكنت 

المخلصین الذین كان إلسھاماتھم الفضل  اوأود في ھذا الصدد أن أشكر موظفین أرباحھا. تعزیزمن أجل للمعادن 

  في تحقیق ھذا النجاح".

المالي  ء الشركةأدامناقشة ل 2018 أبریل 30اإلثنین الموافق إدارة الشركة عقد اجتماع ھاتفي یوم ا وتعتزم ذھ

 .2018عام ما تبقى من الل الشركة أولویات وضعإلى باإلضافة ، 2018خالل الربع األول لعام 

 انتھى

  الصور: تعلیق

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

  

   البا:شركة نبذة عن 

الجودة، أحد أكبر وأحدث مصاھر األلمنیوم في العالم، وھي معروفة بمنتجاتھا من األلمنیوم عالي ) البا(ب .م.تعتبر شركة ألمنیوم البحرین ش
فاظھا باإلضافة إلى تقدمھا التقني وسیاساتھا اإلبداعیة واالبتكاریة، والتي تحرص على تطبیق أكثر االشتراطات البیئیة صرامة باإلضافة إلى ح

ھر البا ینتج طن متري سنویاً، أما الیوم فإن مص 120,000بطاقة إنتاجیة ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . على سجالت عالیة في السالمة
، وقضبان السحب وقوالب Tطن متري سنویًا من األلمنیوم عالي الجودة، وتضم منتجاتھا السبائك المعیاریة وسبائك حرف  981,000أكثر من 

  .الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل

شركة ممتلكات البحرین القابضة : مون الرئیسیون فیھا ھم كل منشركة البا مدرجة في بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھ
  %).10(، باإلضافة إلى الجمھور العام بنسبة %)20.62(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة بنسبة %)69.38(بنسبة 
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  نبذة عن مشروع الخط السادس للتوسعة

في مطلع شھر یعتبر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة من أكبر مشاریع التطویر التوسعیة في المنطقة. ومن المتوقع أن یبدأ اإلنتاج 
ملیون طن  1.5طن متري، مما سیرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجیة للشركة إلى  540,000حیث سیعزز الطاقة اإلنتاجیة السنویة بإضافة  2019ینایر

  اً. متري سنوی

) DX+ Ultraیشمل المشروع إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي إكس بلس ألترا (، أمریكي دوالر اتملیار 3 تبلغوبنفقات رأسمالیة 
من  )، وغیرھا5میغاوات (محطة الطاقة  1,792المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 

   مات الصناعیة األخرى.الخد

. أما بالنسبة لمحطة مشروع الخط السادس للتوسعةء واإلدارة لاإلنشاوالھندسة والمشتریات أعمال شركة بكتل ھي الشركة المقاولة المسؤولة عن 
) ھي الشركة Siemens، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء، في حین شركة سیمنز (5الطاقة 

المسؤولة عن نظام التوزیع الكھربائي. كما أن كل من جي بي مورغان لیمتد، وبنك الخلیج الدولي، وبنك البحرین الوطني ھم المستشارون 
  المالیون للمشروع.

تمكنت الشركة من تأمین إمدادات الغاز التي یحتاجھا والسادس للتوسعة، الصھر ، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط 2015في یونیو 
  .2015في نوفمبر المشروع 

ملیار دوالر أمریكي، والذي تألف من قسمین:  1.5من إغالق تسھیالت القرض المشروط المشترك بقیمة  2016كما نجحت الشركة في أكتوبر 
 700(التسھیالت المدعومة من قبل أولر ھرمز وسیرف) بقیمة حوالي  قرض تقلیدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى تمویل الصادرات االئتمانیة

. وتتطلع الشركة لتأمین القسم الثاني من تمویل وكالة الصادرات االئتمانیة خالل الربع األول من العام 2017ملیون دوالر أمریكي في یولیو 
2018.  

، في حین بدأت أعمال اإلنشاء في الموقع في 2017ل الربع األول من العام وقد استكملت الشركة دراسة التصمیم الھندسي المتكامل للمشروع خال
. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط الصھر السادس في 2017، ومن المتوقع إنھاؤھا في سبتمبر 2017الربع الثاني من العام 

 .2018في دیسمبر عند اكتمال المشروع  3م 85,000، حیث سیبلغ حجم األساسات 2017مایو 

% من الجانب 83% (حیث تم استكمال أكثر من 49، بلغت نسبة التقدم في مصھر الخط السادس بشكل عام أكثر من 2018 مارس نھایة في
ونظام التوزیع  5كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  %).92الھندسي في حین تجاوزت نسبة العقود والمشتریات بالمشروع 

  % على التوالي.82% و58ھربائي أكثر من الك

البحرین بشكل مملكة قتصاد ، مما سیعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنیوم سیجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصھر 
.بواألجانالمحلیین األلمنیوم ستثماریة المشتركة من خالل مستثمري خلق العدید من الفرص اال عن طریقكبیر،   

  

  

  :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ

  إلین ھالل
  مدیرة عالقات المستثمرین وشؤون الشركة

  دائرة عالقات المستثمرین

                                                  +)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-com/company/aluminiumhttp://www.linkdin.  

http://www.youtube.com/Alba4World 

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
http://www.youtube.com/Alba4World

