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  2018 أكتوبر 16 – خبر صحفي للنشر

  
 

  مشروع خط الصھر السادس رئیس مجلس إدارة البا یزور

) یعج بمختلف 5مشروع خط الصھر السادس للتوسعة في البا (مصھر الخط السادس ومحطة الطاقة  إن

، ذلك ما صرح 2019ینایر  1نحو ھدفنا بإنتاج أول معدن منصھر بتاریخ  تقدمنامع  واألعمالاألنشطة 

بھ رئیس مجلس إدارة شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة 

  .2018أكتوبر  16أثناء اجتماعھ مع وفد مجموعة بكتل الیوم الثالثاء الموافق 

والشرق  جاك فتشر، والرئیس اإلقلیمي في أوروبا للعملیاتن كل من الرئیس التنفیذي وفد بكتل م وقد تألف

یق ن من فرین آخریمسؤول، واألوسط ستوارت جونز، ومدیر مشروع خط الصھر السادس دینیس جاریتي

  . قیادة بكتل

با تیم لشركة الومن جانب شركة البا، رافق رئیس مجلس اإلدارة خالل االجتماع كل من الرئیس التنفیذي 

 ،میميتنفیذي للشؤون اإلداریة ولید التالرئیس وال موري، ونائب الرئیس التنفیذي للشركة علي البقالي،

  والمدیر اإلداري لمشروع خط الصھر السادس والھندسة شوقي الھاشمي. 

  وأضاف الشیخ دعیج آل خلیفة قائًال:

ر یجعل البا أكبر مصھمما سس للتوسعة من تقدم، "إننا متحمسون جداً لما یشھده مشروع خط الصھر الساد

  . عند استكمالھ لأللمنیوم حول العالم

، في حین بلغت نسبة اإلنجاز في %70وحتى اآلن، بلغت نسبة التقدم في مصھر الخط السادس أكثر من 

  ".%94، وفي نظام التوزیع الكھربائي أكثر من %72أكثر من  5محطة الطاقة 

 مصھرالموقع ء اكافة أنحلتفقدیة مجلس اإلدارة الشیخ دعیج آل خلیفة في جولة  ھذا وتم مرافقة رئیس

   .السادس

  انتھى
  

 ةتعلیق الصور

الرئیس برئیس مجلس إدارة شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة أثناء اجتماعھ 
  .2018أكتوبر  16الیوم الثالثاء الموافق  مجموعة بكتل جاك فتشر في للعملیات التنفیذي
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   الباشركة نبذة عن 

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

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

Tوقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل ،.  

ن شركة ممتلكات البحری: 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 

ینایر  1یعتبر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة من أكبر مشاریع التطویر التوسعیة في المنطقة. ومن المتوقع أن یبدأ اإلنتاج بتاریخ 
ملیون  1.5طن متري، مما سیرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجیة للشركة إلى  540,000حیث سیعزز الطاقة اإلنتاجیة السنویة بإضافة  2019

   .طن متري سنویاً 

 +DX( ملیارات دوالر أمریكي، یشمل المشروع إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي إكس بلس ألترا 3وبنفقات رأسمالیة تبلغ 
Ultra (محطة الطاقة  1,792لوكة من قبل شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة المم) 5میغاوات ،(

   .وغیرھا من الخدمات الصناعیة األخرى

النسبة عة. أما بشركة بكتل ھي الشركة المقاولة المسؤولة عن أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء واإلدارة لمشروع الخط السادس للتوس
 (Siemens) ، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء، في حین شركة سیمنز5لمحطة الطاقة 

ھي الشركة المسؤولة عن نظام التوزیع الكھربائي. كما أن كل من جي بي مورغان لیمتد، وبنك الخلیج الدولي، وبنك البحرین الوطني 
  .تشارون المالیون للمشروعھم المس

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

، والذي تألف من 2016كي في أكتوبر ملیار دوالر أمری 1.5كما نجحت الشركة في إغالق تسھیالت القرض المشروط المشترك بقیمة 
ملیون دوالر أمریكي  700قسمین: قرض تقلیدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى القسم األول من تمویل الصادرات االئتمانیة بقیمة حوالي 

من وكالة الصادرات  ، والجزء األول من القسم الثاني للتسھیالت المالیة2017للتسھیالت المدعومة من قبل أولر ھرمز وسیرف في یولیو 
. وتتطلع الشركة 2018وأولر ھرمز في أبریل  BpiFrance ملیون یورو لللتسھیالت المدعومة من قبل وكالة 204.5االئتمانیة بقیمة 

  .2018لتأمین الجزء األخیر من القسم الثاني لتمویل وكالة الصادرات االئتمانیة خالل الربع االثالث من العام 

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

  .2018عند اكتمال المشروع في دیسمبر  3م 85,000حجم األساسات  ، حیث سیبلغ2017الصھر السادس في مایو 

من الجانب الھندسي في حین  %93(حیث تم استكمال أكثر من  %70، بلغت نسبة التقدم في مصھر الخط السادس 2018سبتمبر نھایة في
ونظام التوزیع الكھربائي  5كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  ).%99بلغت نسبة التقدم في العقود والمشتریات بالمشروع 

  .على التوالي %94و %72أكثر من 

سیجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصھر لأللمنیوم ذي موقع واحد في العالم، مما سیعزز اقتصاد مملكة البحرین 
 فرص االستثماریة المشتركة من خالل مستثمري األلمنیوم المحلیین واألجانب.بشكل كبیر، عن طریق خلق العدید من ال
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  آلیة التظلم الخارجي

خارجي التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آلیتھا للتظلم الاإلقراض مؤسسة  –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة 
  عات المتأثرة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا.تملدى المجلتلقي وحل المشاكل والتظلمات 

ي وھو خط إبالغ سر – خط البا للنزاھةویمكن إرسال التظلمات الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا على رابط 
 سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة یومیاً. ،متعدد اللغات ویدار بشكل مستقل

  

  :لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ

  الصالح فاطمة
  المستثمرین عالقات دائرة

      ،+)973( 17 837 989 :ھاتف
    fatima.alsaleh@alba.com.bh :برید إلكتروني

   www.albasmelter.com :الموقع اإللكتروني

  

  :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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