
 
 

Media Release – 16 October 2018 

 
Alba Chairman visits Line 6 Smelter Project 
 
 
Alba’s Line 6 Expansion Project (Line 6 Smelter and Power Expansion Project) is brimming with 
all kinds of activities as we progress towards achieving the First Hot Metal on 01 January 2019, 
said the Chairman of Alba’s Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa during 
a meeting with Bechtel Group Inc.’s delegation held today at Alba, Tuesday 16 October 2018.  
 
The Bechtel delegation comprised the President and Chief Operating Officer of Bechtel Group 
Inc.-Jack Futcher, Regional President of Europe and Middle East - Stuart Jones, Bechtel’s Line 
6 Director - Denis Garrity and other officials from Bechtel leadership team.  
 
Alba’s Chief Executive Officer Tim Murray, Deputy Chief Executive Officer Ali Al Baqali, Chief 
Admin Officer Waleed Tamimi, Shawqi Al Hashimi Director Line 6 Smelter Project and 
Engineering accompanied Alba Chairman during this meeting. 
 
Adding further, Shaikh Daij said: 

“We are excited at the progress of the Line 6 Expansion Project, which will transform us into the 
world’s largest smelter upon completion.  
To date, Line 6 Smelter progress has advanced by more than 70% while Power Station 5 
exceeded 72% and Power Distribution System is over 94%.” 
 
Shaikh Daij was given a guided tour of the Line 6 site to check the progress in different areas. 

ENDS 
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Chairman of Alba’s Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa during his meeting today, Tuesday 

16 October 2018 with the Chief Operating Officer of Bechtel Group Inc.-Jack Futcher. 

 

 

 

About Alba 



 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) - one of the largest and modern aluminium smelters in the world - is renowned for 
its premium grade aluminium products, technological strength and innovative policies, strict environmental guidelines 
and high track record for safety. Established in 1971 as a 120,000 tonnes per annum smelter, Alba today produces 
more than 981,000 metric tonnes per annum of the highest grade aluminium, with products including standard and 
T-ingots, extrusion billets, rolling slab, properzi ingots, and molten aluminium.  
 
Alba is listed on both the Bahrain Bourse and London Stock Exchange, and the Company’s shareholders are Bahrain 
Mumtalakat Holding Company (69.38%), SABIC Industrial Investment Company (20.62%) and the General Public 
(10%). 
 
 
About Line 6 Expansion Project 
 
Alba’s Line 6 Expansion Project is one of the largest brownfield developments in the region. Expected to begin 
production by January 1st 2019, this Project will boost the smelter’s per-annum production by 540,000 metric tonnes, 
bringing its total production capacity to 1.5 million metric tonnes per year.  
 
With a CAPEX of approximately US$ 3 billion, the Line 6 Expansion Project involves the construction of a sixth pot 
line utilising EGA’s proprietary DX+ Ultra Technology, a 1,792 MW Power Station (Power Station 5) and other 
industrial services.  
 
Bechtel is the EPCM contractor for the Line 6 Expansion Project smelter. For Power Station 5 (PS 5), GE and GAMA 
Consortium was awarded the EPC contract, while Siemens is the Power Distribution System contractor.  J.P. Morgan, 
Gulf International Bank (GIB) and National Bank of Bahrain (NBB) are the Financial Advisors for this Project. 
In June 2015, Alba Board approved the Line 6 Expansion Project and in November 2015, Alba secured the natural 
gas supply for this Project.  
 
Alba successfully closed a US$ 1.5 Billion syndicated term-loan facility comprising two tranches: Conventional 
Facility & and Islamic Facility in October 2016, the 1st tranche of the Export Credit Financing of c. US$ 700 million 
for Euler Hermes and SERV-covered facilities in July 2017 and the first part of 2nd ECA-tranche of EUR 204.5 million 
for Bpifrance Assurance Export (“BpiAE”) and Euler Hermes-covered facilities in April 2018. The Company is looking 
to secure the final part of 2nd ECA-tranche by Q3 2018. 
 
The Front End Engineering Design (FEED) study for the Project was completed in the first quarter of 2017. The 
construction site-works have started in the second quarter of 2017 while the mass earthworks was completed by the 
end of the third quarter of 2017 as per schedule. Alba has also laid the First Concrete in Potline 6 Foundation in May 
2017 wherein the concrete foundations will reach 85,000 m3 upon completion by December 2018. As of September 
30, 2018, Line 6 Smelter’s Overall Progress advanced by 70% (Engineering progressed by more than 93% while 
Contracts and Procurement advanced by 99%); Power Station 5 & Power Distribution System Overall Progress 
exceeded 72% and 94% respectively. 
 
The Line 6 Expansion Project will make Alba the world’s largest single-site aluminium smelter and be a significant 
economic boost for the Kingdom of Bahrain due to the many co-investment opportunities through local and foreign 
aluminium investments. 
 
Alba External Grievance Mechanism  
 
Alba, in line with the Performance Standards of the International Finance Corporation (IFC), a World Bank affiliated 
lending organisation, has launched its External Grievance Mechanism to receive and facilitate the resolution of the 
affected communities’ concerns and grievances about Alba’s Environment and Social (E&S) performance.  
External grievances about Alba’s E&S performance can be logged via the Alba Integrity Line - an independently 
operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a toll-free phone system or via the intranet 24 hours 
a day, every day.  
 
 
For further details, please contact: 
Shreedevi Menon 
Corporate Communication Officer 



 
 
Investor Relations Department 
Tel: (973) 1783 7357  
E-mail:  shreedevi@alba.com.bh 
Website: www.albasmelter.com 
 
 
Follow us on:  
http://www.twitter.com/Alba4World  
http://www.facebook.com/Alba4World 
http://www.instagram.com/Alba4World  
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain 
http://www.youtube.com/Alba4World 
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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

 

 

 



 

 
 3 

  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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 +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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