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  2018 أكتوبر 29 – خبر صحفي للنشر

  
 

  البا توقع اتفاقیة طویلة األجل مع فلورسید

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

إنتاج  دة فيالرائ اإلیطالیة األجل مع شركة فلورسید إس بي أي، إحدى الشركاتتفاقیة طویلة تأمینھا ال

  ، وذلك بھدف إمداد شركة البا بفلورید األلمنیوم بالجودة المالئمة لعملیات المصھر.مركبات الفلوراین

للتوسعة الذي سیجعل من البا أكبر موقع لمصھر وجاءت ھذه االتفاقیة ضمن خطة خط الصھر السادس 

  .زیادة اإلنتاج في خط الصھر السادسملیون طن متري سنویاً مع  1.5منیوم في العالم بإنتاج أل

  قائًال: ،تیم موري ،وفي تعلیقھ على ھذه االتفاقیة، صرح الرئیس التنفیذي لشركة البا

باتخاذ شركة ونحن سعداء لقیام العقود، ل تمتدشراكة استراتیجیة طویلة البا وفلورسید شركتي "تربط بین 

یة . وال شك أن ھذه االتفاقحتى یكون قریبًا من مصھر الباالخاص بھا اإلقلیمي مستودع لل اً البحرین مقر

  ا".المنتجات لعمالئنوأجود تقدیم أفضل مشترك وستمكننا من مواصلة سعینا لسوف تعزز تعاوننا ال

  لشركة فلورسید إس بي أي، لیو میتزینغر، قائًال: العاموأضاف المدیر 

"نحن في مجموعة فلورسید نؤمن بأھمیة الشراكات طویلة األجل والتحسین المستمر لجودة منتجاتنا 

حرین بإنشاء المركز اللوجستي الخاص بنا في ال المتزامن مع ،توقیع ھذه االتفاقیة مع الباو. ئناعمال ةوخدم

ركتي لسنوات بین شدى اإنجاز ھام في التعاون المشترك على ملھو  ،من خالل شركة سیمبلیس لوجستكس

  ".البا وفلورسید

  ومن جانبھ، صرح رئیس مجلس إدارة سیمبلیس لوجستكس، ثیري بیترسون، قائًال:

"في إطار العالقة االستراتیجیة الطویلة األمد بین شركتي البا وفلورسید، أقامت شركة سیمبلیس لوجستكس 

قة الصناعیة في البحرین، وذلك لضمان في المنطالخاصة بھا  عملیات المخازن والخدمات اللوجستیة

، وكذلك بالنسبة للمصاھر األخرى في منطقة د الخام في الباالمستمر والموثوق للمواالسریع واإلمداد 

  الخلیج".

ل العالم، وھي حو لفلورید األلمنیوم والكریوالیت االصطناعيالشركات المنتجة  كبرىتعتبر فلورسید من 

 نیوم.لمنیوم الالزم إلنتاج الشركة السنوي من األلمتلبي احتیاجات ومتطلبات شركة البا سنویاً من فلورید األ
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  انتھى
  

 ةتعلیق الصور

(الیسار) المدیر العام لشركة فلورسید إس بي أي، لیور میتزینغر، و(الیمین) الرئیس التنفیذي لشركة البا، تیم  )1
  موري.

  جماعیة لالتفاقیة الموقعة بین شركتي البا وفلورسید.صورة  )2

  

   الباشركة نبذة عن 

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

طن متري سنویاً، أما الیوم  120,000بطاقة إنتاجیة ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . إلى حفاظھا على سجالت عالیة في السالمة
طن متري سنویًا من األلمنیوم عالي الجودة، وتضم منتجاتھا السبائك المعیاریة وسبائك حرف  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  1خ المتوقع أن یبدأ اإلنتاج بتارییعتبر مشروع خط الصھر السادس للتوسعة من أكبر مشاریع التطویر التوسعیة في المنطقة. ومن 
ملیون  1.5طن متري، مما سیرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجیة للشركة إلى  540,000حیث سیعزز الطاقة اإلنتاجیة السنویة بإضافة  2019

   .طن متري سنویاً 

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

   .وغیرھا من الخدمات الصناعیة األخرى

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

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

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

، والجزء األول من القسم الثاني للتسھیالت المالیة من وكالة الصادرات 2017للتسھیالت 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 

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

، في حین بدأت أعمال اإلنشاء في 2017وقد استكملت الشركة دراسة التصمیم الھندسي المتكامل للمشروع خالل الربع األول من العام 
ي أساسات خط . كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة ف2017، ومن المتوقع إنھاؤھا في سبتمبر 2017الموقع في الربع الثاني من العام 

  .2018عند اكتمال المشروع في دیسمبر  3م 85,000، حیث سیبلغ حجم األساسات 2017الصھر السادس في مایو 
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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 

حد في العالم، مما سیعزز اقتصاد مملكة البحرین سیجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصھر لأللمنیوم ذي موقع وا
 بشكل كبیر، عن طریق خلق العدید من الفرص االستثماریة المشتركة من خالل مستثمري األلمنیوم المحلیین واألجانب.

 

  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.تملتلقي وحل المشاكل والتظلمات لدى المج

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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