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 2017 سبتمبر 11 – خبر صحفي للنشر

 

 3البالغ تكلفته  سادس للتوسعةال الصهر خطمشروع البا تحرز تقدماً في 

 مليارات دوالر أمريكي

 

منطقة الخليج، عن التقدم بثبات ة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أول مصهر لأللمنيوم في أعلنت شرك

السادس للتوسعة، وذلك وفق تصريح لرئيس مجلس الصهر خط ذ مشروعها الحيوي الهام، مشروع في تنفي

 إدارة الشركة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة.

على قدم وساق  حفر والتنقيب والخرسانة الجاهزة،وال إلنشاء، المتمثلة في إعداد الموقعوتستمر أعمال ا

% من المشروع بشكل عام حتى نهاية يوليو الماضي )والمتضمن أعمال 25حيث تم استكمال حوالي 

%(. ومن المخطط أيضاً تركيب أول هيكل من الصلب 70% والعقود والمشتريات بنسبة 50الهندسة بنسبة 

 .2017في خط الصهر الجديد في سبتمبر 

 وأضاف الشيخ دعيج قائالً:

السادس للتوسعة تسير وفق الخطة الزمنية الصهر خط طورات في مشروع مسرورون برؤية الت"نحن 

 لنكون أكبر مصهر لأللمنيوم ذي موقع واحد في العالم. يعزز مكانتنا سالموضوعة، مما 

وأود في هذا الصدد أن أشكر شركة بكتل الدولية المحدودة )بكتل( المسؤولة عن أعمال الهندسة 

وكذلك فريق العمل في البا المسؤول تيم موري   الرئيس التنفيذي لشركة البا اإلنشاء واإلدارة،والمشتريات و

 ".هعن خط الصهر السادس، اللتزامهم الثابت بتنفيذ المشروع بشكل آمن وفي الوقت المحدد ل

 ومن جانبه، صرح رئيس التنقيب والمعادن بشركة بكتل بيج ويلسون قائالً:

الستمرار "إننا متحمسون لبدء أعمال الحفر في هذا المشروع التاريخي الهام بشركة البا. ونحن نتطلع 

لتحقيق هدفنا المتمثل في إنتاج أول معدن منصهر في مطلع فريق البا المسؤول عن المشروع مع  العمل

 ".يز شراكتنا الطويلة مع شركة الباوتعز 2019شهر يناير 

 1,792ع سيتضمن إنشاء خط صهر سادس ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية ويذكر أن هذا المشرو

في مطلع شهر ميغاوات، إلى جانب الخدمات الصناعية األخرى، حيث من المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
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طن متري،  540,000مما سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية لشركة البا عن طريق إضافة  2019يناير

 مليون طن متري سنوياً. 1.5إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة  ليصبح

 انتهى

 :ةتعليق الصور

 .ن بن دعيج آل خليفةارئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلم (1

 رئيس التنقيب والمعادن بشركة بكتل بيج ويلسون. (2

 

 :نبذة عن البا

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

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

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  971,000فإن مصهر البا ينتج أكثر من 

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

شركة ممتلكات البحرين : شركة البا مدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون الرئيسيون فيها هم كل من

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

 

 للتوسعة:نبذة عن مشروع الخط السادس 

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

 1.5طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  540,000، حيث سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية بإضافة 2019يناير

  ي سنوياً.مليون طن متر

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

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

 الصناعية األخرى. 

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

( Siemensز )، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمن5لمحطة الطاقة 

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

 هم المستشارين الماليين للمشروع.

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

 .2015في نوفمبر المشروع يحتاجها 

، والذي تألف من قسمين: 2016مليار دوالر أمريكي في أكتوبر  1.5نجحت البا في إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة 

ليون دوالر أمريكي من التسهيالت م 700من تأمين تعهدات بقيمة حوالي  2017كما تمكنت الشركة في أبريل قرض تقليدي وآخر إسالمي. 

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

 .2017ها في سبتمبر ومن المتوقع استكمال 2017، في حين بدأت أعمال الحفر والردم في الموقع خالل الربع الثاني من العام 2017العام 

البحرين مملكة قتصاد ، مما سيعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنيوم سيجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر 

 .بالمحليين واألجاناأللمنيوم ستثمارية المشتركة من خالل مستثمري خلق العديد من الفرص اال عن طريقبشكل كبير، 
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 :بـمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال ل

 إلين هالل

 مديرة عالقات المستثمرين وشؤون الشركة

 دائرة عالقات المستثمرين

                                                +(973) 1783 5100 هاتف:

 +(973) 1783 3822 فاكس:

   eline.hilal@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-com/company/aluminiumhttp://www.linkdin. 

http://www.youtube.com/Alba4World 
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