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  2019مارس  07 – خبر صحفي للنشر

  )ALBHالمنامة (

  

  البا تعقد اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي واجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي لعام

تصبح أكبر مصھر في العالم، اجتماع الجمعیة عقدت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، التي بصدد أن 

في قاعة الدانة  2019مارس  7العمومیة السنوي واجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي یوم األربعاء الموافق 

  بشركة البا، عسكر، مملكة البحرین.

  

ع توزیوالموافقة على ألف دینار بحریني لألرباح المستبقاة،  59,992 لغوشھد االجتماع المصادقة على تحویل مب

 2018دیسمبر  31للسنة المنتھیة في  دینار بحریني 210,000 بمبلغ إجمالي قدره ألعضاء مجلس اإلدارة مكافأة

  .وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة

  

ألعضاء  مكافأةتوزیع الموافقة على  الجمعیة العمومیة حول .ب من جدول أعمال االجتماع6وفیما یخص النقطة  

دینار بحریني، تقدیرًا لجھودھم نظیر نجاح التشغیل اآلمن لمشروع  210,000 بمبلغ إجمالي قدره مجلس اإلدارة

وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة فقد تقرر تأجیل الموضوع لحین  خط الصھر السادس للتوسعة

   .الجھات المعنیةالحصول على المزید من الموافقات الالزمة من 

  

والمصادقة  2018مارس  7السابق الذي عقد بتاریخ  الجمعیة العامة العادیةوتم خالل االجتماع مناقشة محضر 

والمصادقة  2018 المنتھیة للسنة المالیة عن أعمال الشركة . وتم خالل االجتماع مناقشة تقریر مجلس اإلدارةعلیھ

وعالوة على ذلك، اطلع المساھمون  .2018دیسمبر  31علیھ، ومراجعة تقریر المدققین للسنة المالیة المنتھیة في 

للشركة  الجدد كمدققي الحسابات الخارجیین KPMGتعیین شركة  تم كما 2018على تقریر حوكمة الشركات لعام 

  .2019للسنة المالیة 

  

   :رئیس مجلس إدارة شركة البا الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة، قائالً وبھذه المناسبة، صرح 

حیث تمكّنا من صناعة التاریخ من خالل تجاوز سقف إنتاج  –تاریخیًا بالنسبة لشركة البا  2018"لقد كان عام 

 لخط السادسملیون طن متري، باإلضافة إلى تحقیق إنجاز آخر تمثل في إنتاج أول معدن منصھر من مشروع ا

  حققنا أفضل أداء للسالمة في تاریخ الشركة. قدف واألھم من ذلك 2018دیسمبر  13للتوسعة قبل الموعد المحدد في 

 
ملیون دوالر أمریكي ضمن مشروع الخط السادس  200 بقیمة حواليیسرنا أیضًا اإلعالن عن تحقیق وفورات و

  للتوسعة، ونتطلع إلى تحقیق المزید من الوفورات مع تسارع التشغیل الناجح للمشروع."
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وخالل اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادي، تمت الموافقة على محضر اجتماع الجمعیة العامة غیر العادي 

تمت الموافقة على تعدیل وإعادة صیاغة عقد التأسیس والنظام األساسي . كما 2015یونیو  10السابق الذي عقد في 

، 2001لسنة  21التي أجریت على بعض أحكام قانون الشركات التجاریة رقم وذلك وفقًا للتعدیالت  –للشركة 

  .2018) لسنة 1وقانون رقم ( 2014) لسنة 50بموجب قانون رقم (

  

إضافة أنشطة خدمات جدیدة فیما یتعلق بنقل المیاه، وإدارة وتشغیل وباإلضافة إلى ذلك، وافق المساھمون على 

باإلضافة إلى أنشطة الخدمات المتعلقة بالعیادات الطبیة غیر المتخصصة، إلى جانب الموانئ واألرصفة الخاصة، 

ات مصنع، وصنع منتج –الخدمات المتعلقة بصنع المنتجات الكیمیائیة األخرى غیر المصنفة في موضع آخر 

  .مصنع، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة –المعادن الالفلزیة غیر المصنفة في موضع أخر 

  

  انتھى
  

  تعلیق الصورة

عقدت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، التي بصدد أن تصبح أكبر مصھر في العالم، اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي واجتماع 

  في قاعة الدانة بشركة البا، عسكر، مملكة البحرین. 2019مارس  7غیر العادي یوم األربعاء الموافق الجمعیة العمومیة 

  

  نبذة عن شركة البا 

أحد مصاھر األلمنیوم المنتجة لملیون طن متري في العالم، من كبرى الشركات المنتجة شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، تعد 
المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات  لألوراإبورصة البحرین وسوق لندن  كل من مدرجة في لأللمنیوم عالمیاً، وھي

  ). %10)، والجمھور العام  (%20.62)، شركة سابك لالستثمارات الصناعیة (%69.38البحرین القابضة (

 2018، في حین تجاوز إنتاج الشركة لعام 1971 عام طن متري سنویًا في 120,000بدأت البا إنتاجھا كمصھر ذو طاقة إنتاجیة تبلغ 
، Tالملیون طن متري. وتضم منتجات الشركة األلمنیوم عالي الجودة ومنتجات القیمة المضافة، ومن بینھا السبائك المعیاریة وسبائك 

  وقضبان السحب، وقوالب الرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل.

الشرإ األوسط، فھي تقود قطاع صناعة األلمنیوم االستراتیجي الھام في مملكة البحرین، كما تعتبر البا م ن كبرى الشركات الصناعیة في 
من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وتتمثل أولویات شركة البا في تلبیة متطلبات صناعات  %12حیث تصل إسھامات الشركة لما یقارب 

من إنتاجھا لعمالئھا من شركات الصناعات التحویلیة في البحرین،  %45كة، إذ تخصص الشركة حوالي األلمنیوم التحویلیة في الممل
دولة في المنطقة وحول العالم من خالل مكاتب المبیعات والتسویق المنتشرة  25بینما یتم تصدیر اإلنتاج المتبقي لعمالئھا الموزعین على 

  نغ، أوروبا (زیوریخ)، والوالیات المتحدة األمریكیة (أتالنتا).في كل من البحرین (المقر الرئیسي)، ھونغ كو

  
  نبذة عن مشروع خط الصھر السادس للتوسعة

ھو أحد أھم المشاریع التي تفخر بھا مملكة البحرین، حیث سیجعل من البا أكبر مصھر لأللمنیوم مشروع خط الصھر السادس للتوسعة 
  في العالم. 

، أصبحت البا الیوم ضمن مصاھر األلمنیوم المنتجة 2018دیسمبر  13ر من خط الصھر الجدید بتاریخ ومن خالل إنتاج أول معدن منصھ
، سوف یعزز مشروع خط الصھر السادس للتوسعة الطاقة اإلنتاجیة 2019لملیون طن متري في العالم. ومع استكمال التشغیل في عام 

  ملیون طن متري من األلمنیوم سنویاً. 1.5قة اإلنتاجیة للشركة إلى طن متري، مما سیرفع إجمالي الطا 540,000للشركة بإضافة 
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 تبلغرأسمالیة  . وبنفقاتمنطقة الشرق األوسطأكبر مشاریع التطویر التوسعیة في یعتبر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة في البا من 
) المملوكة من قبل DX+ Ultraإكس بلس ألترا ( یشمل المشروع إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي، أمریكي دوالر اتملیار 3

) باستخدام التوربین الغازي 5میغاوات (محطة الطاقة  1,792شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 
9HA  عیة األخرى. الخدمات الصناالتابع لشركة جنرال إلكتریك ویعتبر األول من نوعھ في العالم، باإلضافة إلى  

أما  .السادس للتوسعةالصھر مشروع خط ء واإلدارة لاإلنشاوالھندسة والمشتریات أعمال شركة بكتل ھي الشركة المقاولة المسؤولة عن 
) Siemens، فقد تم منح مجموعة جي إي وجاما أعمال الھندسة والمشتریات واإلنشاء، في حین شركة سیمنز (5بالنسبة لمحطة الطاقة 

ركة المسؤولة عن نظام التوزیع الكھربائي. كما أن كل من جي بي مورغان لیمتد، وبنك الخلیج الدولي، وبنك البحرین الوطني ھي الش
السادس للتوسعة، الصھر على مشروع خط موافقتھ مجلس إدارة شركة البا  منح، 2015ھم المستشارون المالیون للمشروع. وفي یونیو 

  .2015في نوفمبر الزمة للمشروع الغاز ال داتإمداتمكنت الشركة من تأمین و

، والذي تألف من ملیار دوالر أمریكي 1.5في إغالق تسھیالت القرض المشروط المشترك بقیمة  2016في أكتوبر نجحت الشركة وقد 
 لیون دوالر أمریكيم 700الصادرات االئتمانیة بقیمة حوالي وكاالت القسم األول من تمویل  . أماقسمین: قرض تقلیدي وآخر إسالمي

الجزء األول من القسم الثاني للتسھیالت بینما تم إغالق ، 2017في یولیو فقد تم إغالقھ للتسھیالت المدعومة من قبل أولر ھرمز وسیرف 
وأولر ھرمز في أبریل  BpiFrance للتسھیالت المدعومة من قبل وكالةملیون یورو  204.5الصادرات االئتمانیة بقیمة  تااللوكالمالیة 
ملیون  136كما تمكنت البا من إغالق الجزء األخیر من القسم الثاني للتسھیالت المالیة لوكاالت الصادرات االئتمانیة بقیمة حوالي . 2018

  .2018عام في نھایة ال الصادرات االئتمانیةملیون یورو من التسھیالت المالیة المدعومة من قبل وكاالت  90دوالر أمریكي وحوالي 

من الجانب الھندسي  %98(حیث تم استكمال أكثر من  %83.5، بلغت نسبة التقدم في مصھر الخط السادس 2019ینایر  31وحتى تاریخ 
ونظام التوزیع  5كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة  ).%98في حین بلغت نسبة التقدم في العقود والمشتریات بالمشروع 

  على التوالي. %97وأكثر من  %85الكھربائي 

نقطة تحول في تاریخ مملكة البحرین، حیث سیعزز من فرص التوظیف بالنسبة لبا بشركة االسادس للتوسعة الصھر خط  یعد مشروع
األلمنیوم ي تثمرالمشتركة من خالل مسللبحرینیین في شركة البا والصناعات التحویلیة المحلیة. كما سیتیح العدید من الفرص االستثماریة 

 ب في مملكة البحرین.المحلیین واألجان

  آلیة التظلم الخارجي

ي مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آلیتھا للتظلم الخارج –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة 
  داء البیئي واالجتماعي لشركة البا.لتلقي وحل المشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتأثرة باأل

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

  

  لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ:

  إلین ھالل
  مدیر أول عالقات المستثمرین وشؤون الشركة

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

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

  

  تابعونا على:

http://www.twitter.com/Alba4World  
http://www.facebook.com/Alba4World  

http://www.instagram.com/Alba4World  

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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bahrain-http://www.linkdin.com/company/aluminium  
http://www.youtube.com/Alba4World   
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