
 

 
 1 

 2017 أغسطس 6 – خبر صحفي للنشر

 

 2و 1البا تعين مديرًا جديدًا للكربون 

 

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أحد مصاهر األلمنيوم الدولية ومقرها البحرين، عن تعيين 

 .2و 1للكربون مديراً  مسعود توراني

انضم مسعود توراني لشركة البا أثناء مشروع الخط الرابع للتوسعة بالشركة كمشغل أول متدرب في 

، أصبح مسعود مراقباً أول في عمليات الكربون، تال 2012بدائرة الكربون. وفي عام  2مصنع اللدائن 

 .2و 1ذلك تعيينه مؤخراً مديراً للكربون 

 يس التنفيذي لشركة البا تيم موري قائالً:وبهذه المناسبة، صرح الرئ

مر للقوى المستتدريب التنمية وال عن طريقالترقية والتطوير من داخل الشركة أهمية "إننا في البا نؤمن ب

 العاملة.

اثق ومثاالً للمرونة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص. وأنا  حيث كان كفاءته،وقد أثبت مسعود 

 ".بالشركة االعتماد على خبرته، سيتمكن من تطوير كفاءة مصانع الكربونبأنه، من خالل 

مسعود حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الميكانيكية من جدير بالذكر أن 

جامعة هدرزفيلد بالمملكة المتحدة، ويسعى اآلن للحصول على شهادة الماجستير في إدارة األعمال من 

 الواليات المتحدة األمريكية.بشيكاغو في ول جامعة دي ب

 انتهى

 :ةتعليق الصور

 بشركة البا. 2و 1مدير الكربون  –مسعود توراني 

 

 :نبذة عن البا

أحد أكبر وأحدث مصاهر األلمنيوم في العالم، وهي معروفة بمنتجاتها من األلمنيوم عالي ( البا)ب .م.تعتبر شركة ألمنيوم البحرين ش

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

طن متري سنوياً، أما اليوم  120,000بطاقة إنتاجية ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . إلى حفاظها على سجالت عالية في السالمة

طن متري سنوياً من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية وسبائك حرف  971,000ينتج أكثر من فإن مصهر البا 

Tوقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل ،. 
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ن شركة ممتلكات البحري: يسيون فيها هم كل منشركة البا مدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون الرئ

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

 

 نبذة عن مشروع الخط السادس للتوسعة:

، 2019يعتبر مشروع الخط السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في مطلع العام 

مليون طن  1.5طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  540,000حيث سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية بإضافة 

 متري سنوياً. 

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

Ultra من الخدمات  ميغاوات، وغيرها 1,792( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية

 الصناعية األخرى. 

النسبة . أما بمشروع الخط السادس للتوسعةء واإلدارة لاإلنشاوالهندسة والمشتريات أعمال شركة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن 

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

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

 هم المستشارين الماليين للمشروع.

تمكنت الشركة من تأمين إمدادات الغاز التي و، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع الخط السادس للتوسعة، 2015في يونيو 

 .2015في نوفمبر لمشروع ايحتاجها 

مليار دوالر أمريكي، والذي تألف من  1.5من إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة  2016ونجحت الشركة في أكتوبر 

مليون دوالر أمريكي من  700من تأمين تعهدات بقيمة حوالي  2017قسمين: قرض تقليدي وآخر إسالمي. كما تمكنت الشركة في أبريل 

الت المدعومة من قبل وكالة الصادرات االئتمانية. وقد استكملت الشركة دراسة التصميم الهندسي المتكامل للمشروع خالل الربع التسهي

ومن المتوقع استكمالها في  2017، في حين بدأت أعمال الحفر والردم في الموقع خالل الربع الثاني من العام 2017األول من العام 

 .2017سبتمبر 

البحرين  مملكةقتصاد ، مما سيعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنيوم روع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر سيجعل مش

 .بالمحليين واألجاناأللمنيوم ستثمارية المشتركة من خالل مستثمري خلق العديد من الفرص اال عن طريقبشكل كبير، 

 

 :لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ

 الصالح فاطمة

 المستثمرين عالقات دائرة

   ،+(973) 17 837 989 :هاتف

   fatima.alsaleh@alba.com.bh :بريد 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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