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 2020 يوليو 26 – خبر صحفي للنشر

 

 2020من العام  األول والنصف الثاني للربعالبا تعلن نتائجها المالية 

 2020من العام  األول والنصف الثانيللربع  المالية النتائج

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

، أي بزيادة سنوية بلغت  2020للربع الثاني من العام    مليون دوالر أمريكي(  43.6مليون دينار بحريني )  16.4بلغت    خسارة

وقد أبلغت   . 2019مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  8.9ريني )مليون دينار بح 3.3% مقابل خسارة بقيمة 392

  2، مقابل خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة  فلًسا  12خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة  الشركة عن  

مليون دينار بحريني   18.2ما قيمته    2020للربع الثاني من    مجموع الخسارة الشاملةوبلغ    . 2019فلساً لنفس الفترة من العام  

مليون   8.9مليون دينار بحريني )  3.3بلغ    2019مقابل مجموع خسارة شاملة للربع الثاني من    مليون دوالر أمريكي(  48.4)

مليون دينار  21.6ما قيمته  2020الربح للربع الثاني من  إجمالي وبلغ %. 446أي بزيادة سنوية بلغت  –دوالر أمريكي( 

مليون دوالر أمريكي( للربع الثاني من  40.9مليون دينار بحريني ) 15.4مقابل  مليون دوالر أمريكي( 57.6بحريني )

 %. 41أي بزيادة سنوية بلغت   – 2019

 

مليون دوالر  28.3مليون دينار بحريني ) 10.6خسارة بقيمة ، أعلنت الشركة عن 2020وبالنسبة للنصف األول من العام  

مليون دوالر  50.9مليون دينار بحريني ) 19.1% على أساس سنوي مقابل خسارة بقيمة 44، أي بانخفاض بلغ أمريكي(

 للنشر الفوري 

 (ALBHالمنامة )

تقدم نتائجها المالية وفق القوانين المحاسبية المقررة بموجب المعايير (  ALBH)الرمز:  شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(  

المرحلية  (. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع على القوائم المالية IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية ) 

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2020من العام  الثاني والنصف األولللربع الموحدة 

ا على موقع بورصة  الرجوع للبيان الصحفي الرسمي لشركة البا والمجموعة الكاملة من البيانات المالية أيضً  كما يمكن

 .www.bahrainbourse.com البحرين

 :2020من العام   الثاني والنصف األولوفي ما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة البا للربع  

 

 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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قابل مفلًسا  8خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة  وقد أبلغت الشركة عن . 2019أمريكي( لنفس الفترة من 

بلغت مجموع الخسارة الشاملة للنصف  و  .2019فلًسا لنفس الفترة من العام    14خسارة أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة  

%، مقابل 4أي بزيادة سنوية بلغت  مليون دوالر أمريكي( 52.7مليون دينار بحريني ) 19.8ما قيمته  2020األول من 

وبلغ  . 2019في النصف األول من مليون دوالر أمريكي(  50.9مليون دينار بحريني ) 19.1مجموع خسارة شاملة بلغ 

مقابل  مليون دوالر أمريكي( 146.8مليون دينار بحريني ) 55.2ما مقداره  2020الربح ألشهر النصف األول من  إجمالي

% على  241بزيادة بلغت  –  2019مليون دوالر أمريكي( خالل النصف األول لعام  43.2بحريني )مليون دينار  16.2

 أساس سنوي.

 

مليون دوالر   2,811.5مليون دينار بحريني ) 1,057.1ما قيمته  2020يونيو  30حتى تاريخ  مجموع حقوق الملكيةوبلغ 

مليون دوالر أمريكي( حتى تاريخ  2,868.6ينار بحريني )مليون د 1,078.6%، مقابل 2، مسجالً انخفاًضا بنسبة أمريكي(

مليون دينار بحريني  2,380.7ما قيمته  2020يونيو  30حتى تاريخ  مجموع الموجودات. وتجاوز 2019ديسمبر  31

 31مليون دوالر أمريكي( حتى تاريخ  6,436.8مليون دينار بحريني ) 2,420.2مقابل  مليون دوالر أمريكي( 6,331.7)

 %. 2أي بانخفاض بلغ  –  2019ديسمبر 

 

مليون دينار بحريني   244، سجلت البا  2020خالل الربع الثاني من    اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالءوفيما يخص  

  –   2019مليون دوالر أمريكي( في الربع الثاني من    651.8بحريني )  مليون دينار  245مقابل    مليون دوالر أمريكي(  649)

بلغ مجموع اإليرادات من العقود المبرمة مع ، 2020% على أساس سنوي. وفي النصف األول من 0.4أي بانخفاض بلغ 

أساس سنوي،   % على16، أي بزيادة بلغت  مليون دوالر أمريكي(  1,382.9مليون دينار بحريني )  519.9العمالء ما قيمته  

 .  2019مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من  1,193مليون دينار بحريني ) 448.6وذلك مقارنة بما قيمته 

 

بارتفاع حجم مبيعات األلمنيوم وذلك بفضل إنتاج خط الصهر    2020وجاءت إيرادات الشركة مدفوعة خالل الربع الثاني من  

دوالر أمريكي  1,494% )17األسعار في بورصة لندن للمعادن ]انخفاض سنوي بنسبة السادس، إال أنها تاثرت بانخفاض 

([، فيما تأثرت أرباح 2019دوالر أمريكي لكل طن في الربع الثاني من   1,793، مقابل  2020لكل طن في الربع الثاني من  

 الشركة بارتفاع قيمة االستهالك والرسوم المالية. 

 

   2020لعام  الثانيبع أبرز أحداث الصناعة خالل الر

 الخطط تمركزت حيث. العالم في االقتصادي النشاط توقف إلى 19-كوفيد لفيروس العالمي االنتشار أدى ▪

تم تعليق حركة الطيران والخدمات  إذ، 19-كوفيد فيروس انتشار على السيطرة حول للحكومات االستراتيجية
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. وكانت السلع األساسية هي األكثر تضرًرا، كما طال الضرر أيًضا سلسلة  ةالعامة والحد من األنشطة الصناعي

 توريد األلمنيوم. 

o على أساس سنوي.  9االستهالك العالمي بنسبة  انخفاض % 

o على أساس 28العالم أجمع باستثناء الصين أكبر تراجع في استهالك األلمنيوم ]بانخفاض بنسبة    شهد %

 سنوي[. 

o في% 35العالمي يلقي بتبعاته على طلب األلمنيوم في األسواق العالمية: تراجع بنسبة  19-كوفيد وباء  

 .أفريقيا وشمال  األوسط الشرق  في% 22و أوروبا،  في% 30 المتحدة، الواليات

o وذلك بفضل اإلجراءات   الوباءاإلغالقات الناجمة عن انتشار    آثار  من  باالنتعاشاالقتصاد في الصين    بدأ

% على أساس سنوي في  5التحفيزية التي قامت بها الحكومة الصينية، ما أدى إلى تسجيل نمو بنسبة 

 والسيارات[. ءاإلنشا قطاعيعودة العمل في  بسببرئيسي  بشكلالطلب على األلمنيوم ]

  الشرق  منطقة في  األولي األلمنيوم إنتاج يستمر. سنوي أساس على% 1 بنسبة طفيفًا نمًوا العالمي اإلنتاج شهد •

  البا بشركة السادس الصهر خط إنتاج خلفية ]على  سنوي أساس على % 25 بنسبة بالنمو أفريقيا وشمال األوسط

% على  5اإلنتاج في أمريكا الشمالية بنسبة  ارتفع حيث ،المتحدة الواليات في التصنيع يستمر[. بشكل رئيسي

% على  2الصيني بنسبة  اإلنتاجنمو  إلى شنغهاي للمعادن  بورصة فيأساس سنوي. كما أدى تحسن األسعار 

صناعات األلمنيوم   في% على أساس سنوي بسبب االنقطاعات  3األوروبي بنسبة    اإلنتاجأساس سنوي. وانخفض  

ألف طن( مع  445. وقد أدى ذلك إلى وجود فائض في السوق العالمي بلغ )+19-التحويلية نتيجة لفيروس كوفيد

 ألف طن( دون احتسابها. 1,622احتساب الصين و)+

% على أساس  66  بلغ  عاارتفب)  يونيوحتى نهاية شهر    مليون طن متري  1.6~بلغ مخزون بورصة لندن للمعادن   •

% على  17انخفاض بلغ بطن ) لكل دوالر أمريكي 1,494. وبلغ معدل النقد في بورصة لندن للمعادن سنوي(

 .االنخفاض نحو لتدفعهاأسعار العائدات األعلى الفعلية  على الضغوطات تستمر فيماأساس سنوي(، 

 19-كوفيد جائحة ظل في السالمةأبرز أحداث 

  العاملينضمان سالمة  أجل    من(  19-كورونا )كوفيد  فيروسالوطني للتصدي ل  البحرين  فريق  مع  المستمر  التعاون •

 المقاولين.سواء من الموظفين أو  – في البا 

 نساء(.الرجال وال من) اإلدارية والمهامتب االعمل عن بعد من المنزل لمعظم موظفي المك إتاحة •

 .كورونا بفيروس اإلصابة طر خ من يقلل بما وتغيير جدول نوبات العمل االجتماعي التباعد تدابير اتباع •

 .وخارجها الشركة داخل االفتراضية المنصة  على االجتماعات وتطبيقالسفر  حظر •
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 2020لعام  الثانيأبرز أحداث الشركة خالل الربع 

 منذ للمرة األولى    وذلك  2020  يونيو  29مضيعة للوقت بتاريخ    اتإصاب  أيدون    آمنةمليون ساعة عمل    23  تحقيق •

 .البا في التشغيلية العمليات بدء

  الحوادث   لمكافحة  الملكية  الجمعية  من  التوالي  على  السابعة  للسنة  والسالمة  الصحة  في  الذهبية  الميدالية  جائزة  نيل •

 )روسبا(.

 من مجلس السالمة البريطاني.  2020البا على جائزة السالمة الدولية مع االستحقاق لعام  حصول •

 . شركةلل التابع  البحري والمرفأ التكليس مصنع في لألسماك مزرعة إنشاء •

 إلى اإلنتاج وصلبينما  ،على أساس سنوي %25 بلغت بزيادة –ا متريً  اطنً  390,750تجاوز حجم المبيعات  •

 على أساس سنوي.  %24 بلغت بزيادة – امتريً  اطنً  378,558

 من إجمالي الشحنات. %34مبيعات القيمة المضافة  معدلبلغ  •

مليون دوالر أمريكي مقارنة بهدف الشركة   74حققت المرحلة الرابعة من مشروع تايتن وفورات بلغت حوالي  •

 مليون دوالر أمريكي. 100بتوفير  2020لعام 

 .(الرابعة)النسخة  2019 لعام االستدامة تقرير إصدار  •

 . %21 للمشروع العام اإلنجاز تجاوز حيث ،( SPL) معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر مصنعأعمال إنشاء  تقدم •

 2020 لعام ولويات الباأ

  ظل في والمقاولين(  )موظفي البا والحفاظ على سالمة موظفينا ،سالمة" ال كوكباستمرار التركيز على مبادرة "  •

 .19-كوفيد فيروس جائحة

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

مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية   100 بقيمةمتوقعة  وفوراتالمرحلة الرابعة ] - تايتنمشروع  أهداف تحقيق •

2020 .] 

 .(األلومينا) امالمواد الخ لتأمين متطلبات االستثماريةالتركيز على الفرص  •

 إيكوفاديس وشهادة( ASIاأللمنيوم ) استدامة مبادرة اعتمادات علىمبيعات القيمة المضافة  اتمنتج حصول •

(Ecovadis) . 

 . للمشروعين  الزمني  الجدول  حسب  البحري  المرفأ  وتوسعة(  SPLبقايا بطانة خاليا الصهر )معالجة    مصنع  تسليم •
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صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن  ،  2020من العام    الثانيعلى األداء المالي للشركة خالل الربع    وتعليقاً 

 سلمان بن دعيج آل خليفة قائالً:  

 موظفيناعلى التأقلم مع الوضع الجديد والحفاظ على سالمة وصحة  نركز، فإننا ما زلنا 19-"مع انتشار فيروس كوفيد

 في خضم هذه األزمة. وعمال المقاولين

  2020إلنهاء العام  نسعىالرغم من األوضاع الصعبة التي يمر بها السوق، إال أننا نعتمد على إطالق طاقاتنا حيث  وعلى

 طن متري". 1,540,000بتحقيق هدفنا لإلنتاج والبالغ 

 قائالً:  البقالي علي الرئيس التنفيذي لشركة البا جهته صرح  منو

"يمر العالم اليوم بتغيرات جذرية، األمر الذي لم يستثِن صناعة األلمنيوم. ورغم التحديات التي واجهناها إال أننا تمكنا من 

 من خالل تلبية التزاماتنا تجاه العمالء.  المستقر األداءالحفاظ على 

، األمر الذي مكننا في الشركة لالعتماد على ثقافة السالمة ومرونة العمليات التشغيلية األزمة هذه مواجهة فينسعى  نحنو

 ".مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت حتى تاريخه 24من تحقيق 

 والتشغيليةلتقديم ومناقشة النتائج المالية  2020 يوليو 27الموافق  اإلثنينهذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم 

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

 انتهى

 تعليق الصور: 

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

 

   البا شركة عن نبذة 

 لندن وسوق البحرين بورصة من كل في مدرجة وهي. الصين باستثناء العالم في لأللمنيوم مصهر أكبر" البا. " ب.م.ش البحرين ألمنيوم شركة تعد

 الصناعية  لالستثمارات  سابك  وشركة  ، %(69.38( )مقفلة. )ب.م.ش  القابضة  البحرين  ممتلكات  شركة  من  كل  هم  فيها  والمساهمون  المالية،   لألوراق

 %(.10) العام والجمهور ، %(20.62)

 120,000 تبلغ إنتاجية بطاقة لأللمنيوم كمصهر 1971 عام في التشغيلية عملياتها بدأت ثم 1968 عام في أميرية براءة بموجب البا شركة تأسست

ً  متري طن  ا.سنويً  متري طن مليون 1.365 من أكثر إنتاجها بلغ ،2019 عام وفي. سنويا

 وسبائك الدرفلة،  وقوالب السحب،  وقضبان ،T حرف وسبائك المعيارية السبائك -- المضافة القيمة ومنتجات السائل األلمنيوم الشركة منتجات تضم

 وآسيا أوروبا في للشركة التابعة المبيعات ومكاتب البحرين في الرئيسي مكتبها خالل من العالم حول عميالً  150 من ألكثر تباع والتي بروبرزي، 

 .األمريكية المتحدة والواليات
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ً  كربون،  مصانع وأربعة مسابك،  وثالثة طاقة،  محطات وخمس صهر،  خطوط ستة من البا تتكون  تبلغ إنتاجية بسعة الكوك فحم لتكليس ومصنعا

 .ب العديد من المرافق التكميلية األخرىجان إلى السنة،  في متري طن 530,000

 العالم في القليلة المصاهر من تعد حيث سواء،  حد على فيها العاملين والمقاولين موظفيها وصحة بسالمة يتعلق ما في مرموقة بسمعة البا وتتمتع

 يونيومليون ساعة عمل دون أي إصابة مضيعة للوقت ) 23مسجلة أكثر من و 2019 العام خالل للوقت مضيعة إصابة أي من سجلها خال التي

 إذ للشركات،  االجتماعية والمسؤولية والبيئة والصحة السالمة ممارسات مجال في والدولية اإلقليمية الجوائز من العديد الشركة نالت كما(. 2020

 .وغيرها( روسبا) الحوادث من للوقاية الملكية والجمعية لأللمنيوم الخليج ومجلس البريطاني السالمة مجلس من مرموقة جوائز على حصلت

 الميدالية إلى باإلضافة الجودة إدارة لنظام IATF 16949:2016 شهادة حاصلة وهي األلمنيوم،  استدامة مبادرة في عضو البا فإن ذلك،  على وعالوة

 .إيكوفاديس الدولية والتقييم التصنيف منظمة من البرونزية

 الخارجي  التظلم آلية

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

 البيئي باألداء المتعلقة الخارجية تظلماتويمكن إرسال ال. البا لشركة واالجتماعي البيئي باألداء المتأثرة المجتمعات لدى والتظلمات المشاكل

وهو خط إبالغ سري متعدد اللغات ويدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الهاتف المجاني  – للنزاهة البا خط رابط على البا لشركة واالجتماعي

 أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

 :بـ تصالاال  يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هاللي إ

 الشركة  والتأمين وسكرتارية عالقات المستثمرينل إداري مدير 

                                                 +(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
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
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