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  2018ینایر  24 –  خبر صحفي للنشر

  )ALBHالمنامة (

  
  
  

  البا تعلن انطالق المرحلة الثالثة من مشروع تایتن

أعلنت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، مقر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة، عن انطالق 

مشروع تایتن، والذي یھدف لخفض التكلفة النقدیة  – المرحلة الثالثة من برنامج الشركة لخفض التكلفة 

دوالر أمریكي للطن المتري من األلمنیوم، وتعزیز طاقتھا اإلنتاجیة السنویة إلى ملیون طن  60بقیمة 

  .2018متري سنویاً مع نھایة العام 

غیلیة تسعى الشركة من خالل المرحلة الثالثة من مشروع تایتن لالستفادة القصوى من التكلفة التشو

المنتجات ذات القیمة المضافة، باإلضافة إلى زیادة اإلنتاج، األمر الذي یعد جزءًا ال  وتعزیز مبیعات

  یتجزأ من استراتیجیة الشركة لتحقیق القیمة للعمالء والعملیات التشغیلیة المستدامة.

  وقال الرئیس التنفیذي لشركة البا تیم موري متحدثًا عن المشروع:

  إذا ما أردنا انتھاز الفرص المؤاتیة مستقبًال.اء مستعدین البق"ال بد من 

المرحلة الثالثة من مشروع تایتن، فإن مرونتنا في التعامل مع  من خاللتحدي إمكانیاتنا وقدراتنا  ومع

 التحدیات سوف تتیح لنا تطویر الكفاءة التشغیلیة والحفاظ على مكانتنا التنافسیة في الصناعة".

  انتھى
  

  
 :ةالصورتعلیق 

  تیم موري. –الرئیس التنفیذي لشركة البا 
  

  

   الباشركة نبذة عن 

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

طن متري  120,000بطاقة إنتاجیة ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . باإلضافة إلى حفاظھا على سجالت عالیة في السالمة
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ة، وتضم منتجاتھا السبائك المعیاریة طن متري سنویًا من األلمنیوم عالي الجود 981,000سنویاً، أما الیوم فإن مصھر البا ینتج أكثر من 
  .، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائلTوسبائك حرف 

شركة ممتلكات البحرین : شركة البا مدرجة في بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون الرئیسیون فیھا ھم كل من
  %).10(، باإلضافة إلى الجمھور العام بنسبة %)20.62(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة بنسبة %)69.38(القابضة بنسبة 

  

  السادس للتوسعةالصھر خط نبذة عن مشروع 

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

 +DXیشمل المشروع إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي إكس بلس ألترا (، أمریكي دوالر اتملیار 3 تبلغوبنفقات رأسمالیة 
Ultra 5میغاوات (محطة الطاقة  1,792) المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة ،(

   من الخدمات الصناعیة األخرى. وغیرھا

. أما لسادس للتوسعةمشروع الخط اء واإلدارة لاإلنشاوالھندسة والمشتریات أعمال شركة بكتل ھي الشركة المقاولة المسؤولة عن 
، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء، في حین شركة سیمنز 5بالنسبة لمحطة الطاقة 

)Siemens ھي الشركة المسؤولة عن نظام التوزیع الكھربائي. كما أن كل من جي بي مورغان لیمتد، وبنك الخلیج الدولي، وبنك (
  طني ھم المستشارون المالیون للمشروع.البحرین الو

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

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

الصادرات االئتمانیة  . وتتطلع الشركة لتأمین القسم الثاني من تمویل وكالة2017ملیون دوالر أمریكي في یولیو  700بقیمة حوالي 
  .2018خالل الربع األول من العام 

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

. بلغت نسبة التقدم في 2018عند اكتمال المشروع في دیسمبر  3م 85,000، حیث سیبلغ حجم األساسات 2017الصھر السادس في مایو 
عقود % من الجانب الھندسي، في حین تجاوزت نسبة ال70% (حیث تم استكمال أكثر من 36المشروع بشكل عام حتى اآلن أكثر من 

  %).80والمشتریات بالمشروع 

مملكة قتصاد ، مما سیعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنیوم سیجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصھر 
  .بالمحلیین واألجاناأللمنیوم ستثماریة المشتركة من خالل مستثمري خلق العدید من الفرص اال عن طریقالبحرین بشكل كبیر، 

 

  :بـمزید من التفاصیل، یرجى االتصال ل

  إلین ھالل
  مدیرة عالقات المستثمرین وشؤون الشركة

  دائرة عالقات المستثمرین

                                                  +)973( 1783 5100 ھاتف:
  +)973( 1783 3822 فاكس:

   eline.hilal@alba.com.bh برید إلكتروني:
  www.albasmelter.com الموقع اإللكتروني:

mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com
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  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  
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