البا تتوصل إلغالق تمويل الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي 136

مليون دوالر أمريكي وما يقارب  90مليون يورو
يسر شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب( .البا) ،التي في طريقها ألن تصبح أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم،
اإلعالن عن نجاحها في إغالق الجزء األخير من القسم الثاني للتسهيالت المالية الالزمة لمشروع خط
الصهر السادس للتوسعة وذلك في نهاية عام  ،2018إذ تتألف هذه التسهيالت المؤمنة من قبل وكالة
الصادرات االئتمانية من حوالي  136مليون دوالر أمريكي وما يقارب  90مليون يورو.
وسوف يتم من خالل القروض المباشرة والمضمونة لوكالة الصادرات االئتمانية تمويل شراء المعدات
واألجهزة الالزمة لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة.
وتتألف هذه التسهيالت المالية من :حوالي  136مليون دوالر أمريكي مدعومة من قبل Export
 )EDC( Development Canadaلفترة سداد تبلغ  10سنوات بحيث يتم تسديد مبلغ أصل الدين خالل
 10سنوات؛ وما يقارب  90مليون يورو مدعومة من قبل Japan Bank for International
 )JBIC( Cooperationو ،)NEXI( Nippon Export and Investment Insuranceوالمؤلفة من
قرضين تعاقديين ،تبلغ فترة سداد األول  10سنوات على أن يتم تسديد مبلغ أصل الدين خالل  9.5سنوات،
في حين تبلغ فترة سداد القرض التعاقدي اآلخر  6سنوات على أن يتم تسديد مبلغ أصل الدين على مدى
 5.5سنوات.
وتعليقا ً على هذا اإلنجاز ،صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة
قائالً:
"تعتبر هذه الخطوة إنجازا ً ملموسا ً آخر يقربنا من هدفنا بتحويل رؤية الشركة إلى حقيقة واقعة متمثلة في
التشغيل اآلمن لخط الصهر السادس.
كما أننا ممتنون للدعم المستمر الذي يؤمنه لنا شركاؤنا في المؤسسات المصرفية فيما يتعلق بالتسهيالت
المؤمنة من وكالة الصادرات االئتمانية".
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هذا ويعتبر المصرف المشارك كمنظم رئيسي مفوض للتسهيالت المؤمنة من قبل  EDCهو سيتي بنك إن
أي وهو يقوم بدور وكيل التسهيالت المدعومة من قبل EDC؛ أما التسهيالت المؤمنة من قبل
 ،NEXI/JBICفالمصرف المنظم الرئيسي المفوض هو بنك بي إن پي پاريبا (طوكيو) وهو أيضا ً يقوم
بدور وكيل التسهيالت المدعومة من قبل .NEXI/JBIC
جدير بالذكر أن شركة البا قد تمكنت من إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة  1.5مليار
دوالر أمريكي والمؤلف من قسمين؛ قرض تقليدي وآخر إسالمي وذلك في أكتوبر  ،2016باإلضافة إلى
تأمين القسم األول من تسهيالت وكالة الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي  700مليون دوالر أمريكي
والممنوحة من قبل أولر هرمز وسيرف في يوليو  ،2017وكذلك الجزء األول من القسم الثاني للتسهيالت
المالية المدعومة من قبل وكالة  BpiFranceللصادرات االئتمانية وأولر هرمز بقيمة  204.5مليون يورو
وذلك في أبريل .2018
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