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Media Release – 27 April 2022 

MANAMA (ALBH) 

 

Alba Becomes First Company in Bahrain to Refinance its 
Existing Syndicated Loan of c.US$1.247 Billion Tied to 
Sustainability Linked Targets  
 

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), the world’s largest smelter ex-China, is the first Bahraini Company to 

have successfully achieved sustainability-linked refinancing for its US$1,247,475,000 Syndicated Loan 

Facility in connection to the Line 6 Expansion Project.  

 

The US$1,247,475,000 senior-unsecured Conventional and Islamic Facility carries an interest margin of 

235 basis points per annum over the sum of Secured Overnight Financing Rate (SOFR) and the Credit 

Adjustment Spread (CAS). This new facility has an 8-year tenor and the principal amount will be repaid in 

16 semi-annual instalments. The margin is subject to an adjustment (upwards or downwards) on an annual 

basis by an aggregate amount of up to 2.5 basis point tied to three sustainability-linked key performance 

indicators: Total Waste Recycled (Solid Waste), Training Hours and Lost Time Injury Frequency’s Incident 

Count. This facility comprises two tranches: a US Dollar-denominated senior unsecured conventional 

term-loan facility (the Conventional Facility) of US$537,475,000 and a US Dollar-denominated senior 

Shari’ah-compliant facility (the Islamic Facility) of US$710,000,000.  

 

Arab Banking Corporation B.S.C. (Bank ABC), Gulf International Bank B.S.C. (GIB) and National Bank of 

Bahrain B.S.C. (NBB) were the Coordinators and Underwriters of this transaction with NBB and Standard 

Chartered Bank serving as joint Environment, Social and Governance (ESG) Coordinators.  

 

Commenting on this occasion, Alba’s Chairman of the Board of Directors Shaikh Daij bin Salman bin Daij 

Al Khalifa said: 

“The oversubscription in the refinancing of our existing syndicated loan facility by 3 times is a vote of trust 

in Alba, its fundamentals as well as the Kingdom of Bahrain. We are also equally pleased with the 

favourable terms of the new syndicated loan facility as we have dropped the interest margin from 300 

basis points over LIBOR to 235 basis points over SOFR and CAS. Locking these new terms will allow us 

to invest in our future growth initiatives all the while giving back to our shareholders.    
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Being the first Company in Bahrain to have tied the refinancing to Sustainability linked targets shows our 

strong commitment to ESG and will be a catalyst to make Alba’s sustainability performance stronger as 

we work collectively to meet Bahrain’s Net Zero Carbon Objectives by 2060. 

I also take the opportunity to thank the coordinators and underwriters for going above and beyond to effect 

the refinancing along with my Management team in Alba.”  

 

Bank ABC’s Group Chief Executive Officer, Dr. Khaled Kawan, stated: 

“Bank ABC is honoured to have been entrusted by Alba to act as Joint Coordinator, IMLAB and Underwriter 

for their debut, sustainability-linked term facility. This high-profile transaction exemplifies our role as a 

catalyst in accelerating the environmental transition in our own home market.  

We are leveraging the power of our size and the capital markets to mobilize the financing Alba needs to 

address these global challenges and opportunities. The positive response this facility has received in terms 

of oversubscription, pricing, and the number and diversity of participants, is indeed a testament to Alba’s 

outstanding credentials and the confidence in Bahrain’s economy.” 

 

The Chief Executive Officer of GIB, Jamal Al Kishi, stated: 

“We are delighted to have had the opportunity to support Alba on this landmark refinancing, which 

underscores the Company’s commitment to sustainable development and growth. Investors who took up 

the offering have indeed expressed a strong vote of confidence in Alba and its future, and just as 

importantly underscored the robust appetite they have for ESG-linked exposures. GIB itself recently 

became the first Bahrain-Headquartered bank and the first majority Saudi-owned bank to issue a 

sustainably-linked syndicated loan.  Helping our clients in the region with solutions aimed at achieving 

world-class sustainability objectives is a core focus of ours.” 

 

“The National Bank of Bahrain is pleased to have been appointed as the Joint Sustainability Coordinator, 

Initial Mandate Lead Arranger and Bookrunner on Alba’s sustainability-linked term facility. We are also 

delighted to see that the transaction has achieved all the objectives set by Alba at the beginning of the 

mandate and, at the same time, attracted substantial oversubscription from a wide range of lenders.  The 

fact that this financing brings together Alba, and NBB, respectively Bahrain’s first and second ranked 

Bahrain Bourse companies in terms of ESG (according to rating agency ESG Invest) is a testimony of the 

sustainability drive within the Kingdom. As a national enabler, we are proud to take part in furthering the 

Kingdom’s Economic Vision 2030,” said Hisham Al Kurdi, Chief Executive – Corporate Institutional & 

Investment Banking at National Bank of Bahrain. 

 

The new syndication was oversubscribed by US$2.6 billion and comprises 21 banks.  
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ENDS 
 
 
Photo Caption  
Alba’s Chairman of the Board of Directors, Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa   

 

About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
Ticker: ALBH] 
 
Starting as a 120,000 tonnes per annum smelter in 1971, Alba, today, is the world’s largest aluminium smelter ex-China with a 
production of more than 1.561 million metric tonnes per annum (2021). Its diverse product portfolio of Standard and Value-Added 
Products (VAP)s are exported to more than 240 global customers through its sales offices in Europe (Zurich), Asia (Hong Kong 
& Singapore) and subsidiary office in the U.S. Alba is dual listed on Bahrain Bourse and London Stock Exchange and its 
shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investments Company (SIIC) 
(20.62%) and General Public (10%).  

 Over the last five decades, Alba has been a major contributor to the social, industrial, and economic development of the Kingdom 

of Bahrain. The Company is at the heart of a thriving Bahrain’s aluminium sector, which accounts for approximately 12% of the 

country's GDP. Renowned for being an employer of choice, Alba is a model in Employee Training and Development and employs 

over 3,100 people across its operations (2021), of which 84% are Bahraini nationals. It is noteworthy that in 2021, Alba achieved 

more than 581,000 training- hours despite the challenges of COVID-19. 

Alba is recognised as one of the top industrial companies in the world with high standards in Environment practices, Social 

contribution and Corporate Governance. Over 50 years, the Company has invested into projects that had a positive impact on the 

society in which it operates. More recently, Alba’s US$37.5 million zero-waste Spent Pot Lining Treatment Plant, the upcoming 5-

plus MW Solar Farm Project and strategic role in the future Aluminium Downstream Park are a testimony of Alba’s Sustainability 

Roadmap that will meet the goals of Bahrain’s Economic Vision 2030 as well as the Net Zero Carbon targets led by HRH the 

Crown Prince and Prime Minister of Bahrain in COP26 summit. In addition, globally-recognised certifications such as ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IATF 16949:2016 and ASI Performance Standard Certification and Ecovadis attest to Alba’s 

actions to produce aluminium responsibly and sustainably. 

Safety of its employees and contractors’ workforce remains Alba’s top priority. Over the years, the Company has maintained an 
excellent track record in Safety and Health for which it has won prestigious international awards such as the RoSPA Gold Award  
(9 years in a row) and International Safety Award with Merit from British Safety Council in 2020. Alba stayed strong on its journey 
of Safety Excellence by topping more than 25 million safe working-hours without any Lost Time Injury (LTI) by XX 2022.  

Alba has also been recognised internationally for its strong values and operating excellence, with the most recent ones being top 

ESG performer in Bahrain by ESG Invest; Safeguard Label from Bureau Veritas; and Best Corporate Governance Award by 

Ethical Boardroom. For more information on Alba, please visit www.albasmelter.com 

Alba External Grievance Mechanism  
 
Alba’s External Grievance Mechanism receives and facilitates the resolution of any affected communities’ concerns and 

grievances about Alba’s Environment and Social (E&S) performance. External grievances about Alba’s E&S performance can be 

logged via the Alba Integrity Line - an independently operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a toll-free 

phone system or via the intranet 24 hours a day. 

Alba Response to COVID-19 Pandemic 
  
Alba’s response strategy to COVID-19 was initiated back to January 2020 in line with the guidelines of Bahrain National Taskforce 

for Combating Coronavirus (COVID-19). The Company was able to maintain safe operations throughout 2021 thanks to its nimble 

workforce – employees and contractors’ personnel.  

 
LINE 6 EXPANSION PROJECT MILESTONES 

 
POWER EXPANSION PROJECT - 2018 

Energisation of 33KV Substation    30 May 

Energisation of 220 KV Substation   30 September 

Alba Gas Station Handover     15 October 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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Rectifier Energisation     25 October  

First Fire of Gas Turbine – Unit 1    30 October  

Complete Rectifier Short Circuit Test   03 November  

 

POWER EXPANSION PROJECT - 2019 

Commercial Operation Date 1        25 August  

Commercial Operation Date 2        26 October  

 

LINE 6 SMELTER - 2018 

First Cathode Sealing Operation    31 January 

Handover of 1st 36 Pots in Potroom F to operations 25 November  

Handover of 1st 36 Pots in Potroom F to operations 25 November  

Start Short Circuit Test    26 November  

Start Anode Bake Furnace Dry-Out   28 November  

First Pot Energisation    13 December  

First Green Anode      15 December 

First Cold Charge of Furnace 3 in Casthouse 4  26 December 

 

LINE 6 SMELTER - 2019 

Successful testing of 40 pots    16 February  

Started operations of 106 pots   26 March  

Started operations of additional 106 pots  18 April  

Start Short Circuit Test (southern 212 pots)                         31 May 

Safe Start-Up of the last pot (#424)                                       21 July 

Last Hot Metal                                                                        31 July 

 

For further details, please contact: 

Eline Hilal  
Director, Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary  
Investor Relations Department 
Tel: (973) 1783 5100 
E-mail:  eline.hilal@alba.com.bh 
Website: www.albasmelter.com 
 
Follow us on:  

http://www.twitter.com/Alba4World  

http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World  

http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain 

http://www.youtube.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
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World
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Scan the above to access Alba Website  
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 2022 أبريل 27– خبر صحفي للنشر
 (ALBHالمنامة )

 
 

 1.247البا.. أول شركة في البحرين تعيد تمويل قرضها المشترك البالغ حوالي 

 مليار دوالر أمريكي من خالل ربطه بأهداف االستدامة 

باستثناء   العالم  لأللمنيوم في  أكبر مصهر  )البا(،  البحرين ش.م.ب.  ألمنيوم  الصين، أول شركة  أصبحت شركة 

دوالر أمريكي والمتعلق    1,247,475,000بحرينية تتمكن بنجاح من إعادة تمويل قرضها المشترك البالغ قيمته  

 بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة من خالل ربطه بأهداف االستدامة.

سنويًا على مجموع  نقطة أساس    235يبلغ هامش الفائدة في تسهيالت القرض التقليدي واإلسالمي غير المضمون  

( وفرق تعديل االئتمان. وتمتد فترة سداد هذه التسهيالت الجديدة SOFRمعدل التمويل قصير األجل المضمون )

قسًطا نصف سنوي، في حين يخضع هذا الهامش للتعديل   16سنوات، حيث سيتم تسديد المبلغ األولي على  8لمدة 

إجمال بقيمة  أو نزوالً(  أساس سنوي )صعوًدا  إلى  على  أداء   2.5ية تصل  بثالثة مؤشرات  أساس ومرتبط  نقطة 

و التدريب،  وساعات  الصلبة(،  )المخلفات  تدويرها  المعاد  المخلفات  االستدامة: مجموع  في  عدد حاالت رئيسية 

للوقت المضيعة  القرض من قسمين: قرض تقليدي غير مضمون مرتبط بالدوالر  .  اإلصابات  وتتألف تسهيالت 

دوالر أمريكي، وقرض متوافق مع الشريعة اإلسالمية أولي    537,475,000لتقليدي( بقيمة  األمريكي )القرض ا

 دوالر أمريكي.  710,000,000مرتبط بالدوالر األمريكي )القرض اإلسالمي( بقيمة 

كل من الشركة العربية المصرفية ش.م.ب.، بنك الخليج الدولي ش.م.ب. وبنك البحرين الوطني ش.م.ب.    كانتو

ا التسهيالت،  البنوك  لهذه  والضامنة  المنسقولمنسقة  تشارترد  وبنك ستاندرد  الوطني  البحرين   ينالمشترك  ينبنك 

 للجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة. 

 وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائالً:

المقدمة لعملية إعادة تمويل تسهيالت القرض المشترك الحالي بثالثة أضعاف هو  "إن زيادة اإلقبال في العروض  

دليل على الثقة التي توليها هذه المصارف لشركة البا وعملياتها التجارية وكذلك لمملكة البحرين. ونحن مسرورون  

نقطة   300دة من بحصولنا على شروط إيجابية لتسهيالت القرض المشترك الجديد، حيث خفضنا سعر هامش الفائ

نقطة أساس سنويًا على مجموع معدل   235( إلى  LIBORأساس على سعر فائدة اإلقراض بين مصارف لندن )

. وحصولنا على هذه الشروط الجديدة سوف يمّكننا  ( وفرق تعديل االئتمانSOFRالتمويل قصير األجل المضمون ) 

 ئد لمساهمينا.  من االستثمار في مبادرات النمو المستقبلية مع خلق العوا
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وكوننا أول شركة في البحرين تقوم بربط عملية إعادة التمويل باألهداف المتعلقة باالستدامة، فإن ذلك يدل على  

التزامنا الثابت بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة، حيث سيعمل كمحفز لتعزيز أداء شركة البا على صعيد 

 . 2060الحياد الكربوني الصفري للبحرين بحلول االستدامة، والعمل معًا لتلبية أهداف 

وأنتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر للبنوك المنسقة والضامنة لجهودهم الحثيثة في تنفيذ عملية إعادة التمويل إلى 

 جانب أعضاء اإلدارة التنفيذية في البا".

 عوان قائالً: وبدوره، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العربية المصرفية د. خالد ك

له كمنسق مشترك، ومنظم رئيسي مفوض ومدير الطرح وكمتعهد تغطية   البابتكليف شركة     ABC  يفتخر بنك" 

اإلصدار من أجل أولى تمويالت الشركة المتعلقة باالستدامة. تجسد هذه الصفقة الهامة دورنا كمحفز رئيسي في  

شد التمويل تسريع وتيرة التحول البيئي في سوقنا المحلية، مستفيدين من َمقدراتنا وشبكة أسواق رأس المال لدينا لح

لمواجهة هذه التحديات والفرص العالمية. إن الصدى اإليجابي الذي نالته هذه التسهيالت من   الباالذي تحتاج اليه  

المتميزة   البا حيث زيادة االكتتاب، والتسعير، وعدد وتنوع المشاركين، هو في الواقع شهادة على قدرات شركة  

 ." وعلى الثقة في اقتصاد مملكة البحرين

 قائالً: جمال الكيشيومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي 

في عملية إعادة التمويل هذا، التي تُبرهن على التزام الشركة بالتنمية  البايسعدنا أن اتيحت لنا فرصة دعم شركة " 

المستدامة والنمو. كما أن العدد الكبير للمستثمرين الذين شاركوا في هذا الطرح يُعد برهانًا على الثقة العالية بشركة  

المرتبطة    البا المستقبل، ويعكس اهتماًما متزايًدا بأدوات االستثمار  البيئية واالجتماعية، وأدائها في  باالعتبارات 

  .وتلك المتصلة بالحوكمة

لقد أصبح بنك الخليج الدولي مؤخًرا أول بنك في البحرين، وأول بنك مملوك ألغلبية سعودية يُصدر قرًضا مشترًكا 

ة أكثر  مرتبًطا باالستدامة، ونحن فخورون بدعم عمالئنا، وهم يتطلعون إلى إدارة أعمالهم، وتمويل نموهم بطريق

 ." استدامة

للمجموعة   تنفيذي  الكردي، رئيس  السيد هشام  والمؤسسات    -وقال  للشركات  واالستثمارية  المصرفية  الخدمات 

المشتركة  االستدامة  تعيينه كمنسق  يُعلن عن  أن  الوطني  البحرين  بنك  "يسر  الوطني:  البحرين  بنك  لدى  المالية 

المستدامة. ويسعدنا أيًضا أن نؤكد أن الصفقة من    البامنشأة  ومنسق رئيسي أول لالنتداب ومدير اكتتاب لصالح  

. كما سينجم عنها جذب زيادة كبيرة في االكتتاب  الباشأنها أن تُساهم بتحقيق جميع األهداف الُمحددة آنفًا من قبل  

ُمدرجتان  ال  – وبنك البحرين الوطني    البا من مجموعة واسعة من المقرضين. ومما الشك فيه، أن هذا التمويل بين  

البيئية  الحوكمة  تقارير  ضمن  التوالي  على  والثاني  األول  المركزين  في  والمصنفتان  البحرين  بورصة  ضمن 

يقف شاهًدا على التوجه المستدام    –(  ESG Invest( )وفقًا لوكالة التصنيف  ESGواالجتماعية وحوكمة الشركات ) 
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نفتخر فإننا  عريقة،  وطنية  مؤسسة  لكوننا  ونظًرا  الرؤية    للمملكة.  لتعزيز  وحيوي  بارز  دور  ولعب  بالمشاركة 

 ."  2030االقتصادية 

 21مليار دوالر أمريكي وشمل    2.6جدير بالذكر أن القرض المشترك قد شهد زيادة في العروض المقدمة بقيمة  

 مصرفًا. 

 انتهى 

 ة تعليق الصور 

 الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة  ،رئيس مجلس إدارة شركة البا
 

 
 نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( 

 [ ALBH]رمز التداول: 
 

ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر لأللمنيوم    120بطاقة إنتاجية بلغت    1971بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام  

(. وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات األساسية  2021مليون طن متري )   1.561في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز  

ي أوروبا )زيورخ( وآسيا )هونغ كونغ وسنغافورة(  عميالً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها ف  240ومنتجات القيمة المضافة إلى أكثر من  

المالية،   لألوراق  لندن  وسوق  البحرين  بورصة  من  كل  في  مدرجة  البا  أن  كما  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  لها  التابعة  والشركة 

البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( ) ستثمارات الصناعية  %(، وشركة سابك لال69.38والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات 

 .(%10)%(، والجمهور العام 20.62)

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية االجتماعية والصناعية واالقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر  

ي اإلجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة  % من الناتج المحل12القلب النابض لقطاع األلمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي  

مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذًجا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 

ألف ساعة تدريبية بالرغم من    581تسجيل الشركة ألكثر من   2021%. وشهد العام  84(، بنسبة بحرنة تبلغ  2021موظٍف )  3,100

 . 19- التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 

جتماعية وحوكمة  تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية اال 

عاًما، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع    50الشركات. وعلى مدار  

  مليون دوالر والمشروع القادم إلنشاء حديقة الطاقة الشمسية   37.5معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر )دون أي مخلفات( البالغة تكلفته  

ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة االستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير   5لتوليد ما يزيد عن  

وأهداف    2030دليل على مضي البا قدًما في خطة االستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين  

وني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين  الحياد الكرب

المناخ ) التي  COP26لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  الدولية  (. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات 

  IATF 16949:2016، وشهادة معيار  45001، وآيزو  27001، وآيزو  14001، وآيزو  9001حصلت عليها الشركة مثل آيزو  

( األلمنيوم  استدامة  مبادرة  السيارات، وشهادتي  الجودة لصناعة  إدارة  بنظام  البا   وإيكوفاديس،  (، ASIالخاص  التزام  خير شاهد على 

 بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة إلنتاج األلمنيوم.  

مة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السالمة  وتبقى سال

على التوالي( وجائزة السالمة الدولية مع   التاسعة)للسنة  2022والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا  

مليون ساعة    20. وأكدت البا تميزها في السالمة من خالل تحقيق أكثر من  2020مة البريطاني في عام  االستحقاق من مجلس السال

 . 2021وذلك مع نهاية عام   ---وسنة خالية تماماً من هذا النوع من اإلصابات  --عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت 
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التشغيل الدولي نظير قيمها وتميزها  بالتقدير  البا  لقائمة شركة  كما حظيت  المجال تصدرها  إنجازاتها في هذا   ESGي، وكان أحدث 

Invest  لتقييم الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard   ،من شركة بيرو فيريتاس

 . Ethical Boardroomفضالً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من 

    .www.albasmelter.comمن المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت  للمزيد 

 آلية التظلم الخارجي 
 

وهو خط إبالغ سري متعدد    –   خط البا للنزاهة يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا على رابط  

  اللغات ويدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الهاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.

 

 19-داستجابة البا لجائحة كوفي
 

مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني    2020جاءت استراتيجية االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير  

بفضل مرونة القوى    2021(. وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خالل العام  19-للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد

 من موظفين وعمال المقاولين. العاملة لديها

 

   2018  –مشروع توسعة الطاقة 

 مايو 30   كيلوفولت  33توصيل الطاقة إلى المحطة الفرعية بجهد 

 سبتمبر  30   كيلوفولت  220توصيل الطاقة إلى المحطة الفرعية بجهد 

 أكتوبر  15     تسليم محطة الوقود في البا 

 أكتوبر  25    توصيل الطاقة إلى جهاز معدل التيار

 أكتوبر  30    1الوحدة رقم  –أول إشعال للتوربين الغازي  

 نوفمبر  3    استكمال فحص الدائرة القصيرة لمعدل التيار 

 

   2019  –مشروع توسعة الطاقة 

 أغسطس  25     إكمال التشغيل األول للعمليات 

 أكتوبر  26     إكمال التشغيل الثاني للعمليات 

 

   2018 –مصهر الخط السادس  

 يناير  31      عملية ختم أول أنود 

 نوفمبر  25  للعمليات التشغيلية  Fخلية صهر في عنبر الصهر  36تسليم أول 

 نوفمبر  26     بدء فحص الدائرة القصيرة 

 نوفمبر  28     بدء تجفيف فرن تجفيف األنود 

 ديسمبر  13     توصيل الطاقة إلى أول خلية صهر 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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 ديسمبر  15      قالب أنود رطب أول 

 ديسمبر  26     3أول شحنة باردة لفرن السبك 

 

   2019 –مصهر الخط السادس  

 فبراير  16     خلية صهر 40نجاح فحص 

 مارس 26     خلية صهر  106بدء تشغيل 

 أبريل  18     خلية صهر أخرى  106بدء تشغيل 

 مايو 31  ( 212الصهرالجنوبية البالغ عددها بدء فحص الدائرة القصيرة )خاليا 

 يوليو  21   (424بدء التشغيل اآلمن آلخر خلية صهر )رقم 

 يوليو   31    إنتاج آخر معدن منصهر لمرحلة التشغيل

 

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هاللي إ

 عالقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة ل إداري مدير 

                                                 +(973) 1783  5100 هاتف:

    eline.hilal@alba.com.bh بريد إلكتروني: 

 www.albasmelter.com اإللكتروني: الموقع 

 تابعونا على:

http://www.twitter.com/Alba4World 

http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World 

bahrain-http://www.linkedin.com/company/aluminium  

http://www.youtube.com/Alba4World 
 

 
 يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أعاله لزيارة موقع البا اإللكتروني.

 

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
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
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