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 2018 مايو 28 – خبر صحفي للنشر

 

 

 

استكمال تصنيع بمصهر الخط السادس في البا يحقق إنجازًا هاماً 

 كل خاليا الصهراهي

قام الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، تيم موري، بزيارة لمجموعة أحمد منصور 

وذلك بمناسبة مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، المقاولين البحرينيين الرئيسيين بالعالي، وهو أحد 

 .2018في بداية شهر مايو لخليا الصهر  هيكلا  427استكمال تصنيع 

ئيس التنفيذي خلل الزيارة المدير اإلداري لمشروع خط الصهر السادس شوقي الهاشمي، ورافق الر

 شركة بكتل.بووفد من فريق العمل المسؤول عن المشروع والمدراء 

 وبمناسبة هذا اإلنجاز، صرح موري قائلا:

"ال شك أن الخبرة التي تتمتع بها مجموعة أحمد منصور العالي كانت عاملا أساسياا في استكمال تصنيع 

هياكل خليا الصهر بشكل آمن وقبل الموعد المحدد. ويعتبر هذا اإلنجاز خطوة هامة على طريق 

 ".مع اقتراب االنتهاء من إنشاء وتسليم مشروع خط الصهر السادس للتوسعةالمشروع 

طن  44صهر )يزن كل منها ال  لخلياهيكلا  427د ُمنحت مجموعة أحمد منصور العالي عقد تصنيع وق

الموضوع بحسب الجدول الزمني  تم تسليمهاسيمتري( لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة، حيث 

 لألعمال اإلنشائية بالمشروع.

 انتهى

 

 :ةتعليق الصور

البحرين ش.م.ب. )البا(، تيم موري، بزيارة لمجموعة أحمد منصور العالي، وهو أحد قام الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم 

هيكلا لخليا  427المقاولين البحرينيين الرئيسيين لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة، وذلك بمناسبة استكمال تصنيع 

 .2018الصهر في بداية شهر مايو 

 

  الباشركة نبذة عن 
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أحد أكبر وأحدث مصاهر األلمنيوم في العالم، وهي معروفة بمنتجاتها من األلمنيوم عالي ( البا)ب .م.البحرين شتعتبر شركة ألمنيوم 

الجودة، باإلضافة إلى تقدمها التقني وسياساتها اإلبداعية واالبتكارية، والتي تحرص على تطبيق أكثر االشتراطات البيئية صرامة 

طن متري  120,000بطاقة إنتاجية ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . في السلمة باإلضافة إلى حفاظها على سجلت عالية

طن متري سنوياا من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية  981,000سنوياا، أما اليوم فإن مصهر البا ينتج أكثر من 

 .وبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك برTوسبائك حرف 

شركة ممتلكات البحرين : شركة البا مدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون الرئيسيون فيها هم كل من

 %(.10) ، باإلضافة إلى الجمهور العام بنسبة%(20.62)، وشركة سابك للستثمارات الصناعية بنسبة %(69.38)القابضة بنسبة 

 

 نبذة عن مشروع الخط السادس للتوسعة

في مطلع يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 

طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  540,000حيث سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية بإضافة  2019شهر يناير

 مليون طن متري سنوياا.  1.5

 +DXيشمل المشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )، أمريكي دوالر اتمليار 3 تبلغوبنفقات رأسمالية 

Ultra(، 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792ملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية ( الم

  من الخدمات الصناعية األخرى. وغيرها

. أما سعةمشروع الخط السادس للتوء واإلدارة لاإلنشاوالهندسة والمشتريات أعمال شركة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن 

، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز 5بالنسبة لمحطة الطاقة 

(Siemens هي الشركة المسؤولة عن نظام التوزيع الكهربائي. كما أن كل من جي بي مورغان ليمتد، وبنك الخليج الدولي، وبنك )

 ستشارون الماليون للمشروع.البحرين الوطني هم الم

تمكنت الشركة من تأمين إمدادات الغاز والسادس للتوسعة، الصهر ، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط 2015في يونيو 

 .2015في نوفمبر المشروع التي يحتاجها 

، والذي تألف من مليار دوالر أمريكي 1.5من إغلق تسهيلت القرض المشروط المشترك بقيمة  2016كما نجحت الشركة في أكتوبر 

قسمين: قرض تقليدي وآخر إسلمي، باإلضافة إلى تمويل الصادرات االئتمانية )التسهيلت المدعومة من قبل أولر هرمز وسيرف( 

الجزء األول من القسم الثاني للتسهيلت المالية من قبل وكالة الصادرات و ،2017 في يوليو مليون دوالر أمريكي 700بقيمة حوالي 

. وتتطلع الشركة 2018أبريل في ( وأولر هرمز BpiFranceمن قبل وكالة  التسهيلت المدعومة) مليون يورو 204.5االئتمانية بقيمة 

 .2018من العام  الثالثمن تمويل وكالة الصادرات االئتمانية خلل الربع ا األخيرلتأمين القسم 

، في حين بدأت أعمال اإلنشاء في 2017وقد استكملت الشركة دراسة التصميم الهندسي المتكامل للمشروع خلل الربع األول من العام 

. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط 2017، ومن المتوقع إنهاؤها في سبتمبر 2017الموقع في الربع الثاني من العام 

 .2018عند اكتمال المشروع في ديسمبر  3م 85,000، حيث سيبلغ حجم األساسات 2017الصهر السادس في مايو 

% من 86% )حيث تم استكمال أكثر من 54، بلغت نسبة التقدم في مصهر الخط السادس بشكل عام أكثر من 2018 بريلأ نهاية في

كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  %(.92الجانب الهندسي في حين بلغت نسبة التقدم في العقود والمشتريات بالمشروع 

 % على التوالي.87% و59ونظام التوزيع الكهربائي أكثر من  5

مملكة قتصاد ، مما سيعزز احد في العالمموقع وا يذلأللمنيوم سيجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر 

.بالمحليين واألجاناأللمنيوم ستثمارية المشتركة من خلل مستثمري خلق العديد من الفرص اال عن طريقالبحرين بشكل كبير،   

 

 :لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ

 إلين هالل

 مديرة عالقات المستثمرين وشؤون الشركة

 المستثمريندائرة عالقات 
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                                                +(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 
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