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 2018فبراير  19 – خبر صحفي للنشر

 

 

 

 يات اإلنتاجيةلن رئيساً تنفيذياً بالوكالة للعمالبا تعي  

عن تعيين د.عبدهللا حبيب أحمد رئيساً تنفيذياً بالوكالة  ة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(أعلنت شرك

للعمليات اإلنتاجية بشكل فوري، وذلك إثر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد يوم الخميس الموافق 

 .2018فبراير  8

 22كمهندس متدرب، وخالل فترة عمله في الشركة التي تبلغ  1995عبدهللا لشركة البا عام وقد انضم د.

(، ومديراً لدائرة 2002ماً شغل العديد من المناصب اإلشرافية والقيادية. فكان مراقباً لخطوط الصهر )عا

(، 2013(، ومديراً للدعم التقني للعمالء )2011(، ومديراً لخطوط الصهر )2009البحث والتطوير )

 (.2017ر السادس )(، ومديراً إدارياً لتشغيل خط الصه2015ومديراً إدارياً لخطوط وخدمات الصهر )

 وفي تعليقه على تعيين د. عبدهللا حبيب، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا تيم موري قائالً:

إننا في البا نؤمن بأن العامل األساسي لنجاح الشركة هو من خالل تطوير وتنمية العنصر البشري "

 وقدرات الموظفين. والترقية من داخل الشركة، وتحقيق أقصى درجات االستفادة من إمكانيات

لجوانب التشغيلية بالشركة، كما أعطى مثاالً سنة من الخبرة في مختلف ا 20يتمتع عبدهللا بأكثر من 

للمثابرة والعمل الجاد خالل عملية استعادة العمليات التشغيلية بخط الصهر الخامس. وإن تعيينه كرئيس 

العمليات اإلنشائية سير  معهمية في هذا الوقت تنفيذي بالوكالة للعمليات اإلنتاجية لهو أمر بالغ األ

. وأنا كلي ثقة من استفادة الفريق التنفيذي من على قدم وساق بمشروع خط الصهر السادس للتوسعة

 خبرة عبدهللا من خالل منصبه الجديد".

صهر األلمنيوم من  –جدير بالذكر أن د.عبدهللا حاصل على شهادة الدكتوراة في الهندسة الكيميائية 

. وهو أيضاً حاصل على شهادة ماجستير إدارة األعمال 2016جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا في يونيو 

 إيسك، إلى جانب بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.العربية الفرنسية/من كلية األعمال 

 انتهى
 

 

 :ةتعليق الصور
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 عبدهللا حبيب أحمد.د. –الرئيس التنفيذي بالوكالة للعمليات اإلنتاجية بشركة البا 

 

 

  البا:شركة نبذة عن 

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

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

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

ي سنوياً من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية طن متر 981,000سنوياً، أما اليوم فإن مصهر البا ينتج أكثر من 

 .، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائلTوسبائك حرف 

متلكات البحرين شركة م: 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 

 

 السادس للتوسعة:الصهر خط نبذة عن مشروع 

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

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

 اً. مليون طن متري سنوي 1.5

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

Ultra (، 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية

  مات الصناعية األخرى.من الخد وغيرها

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

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

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

 البحرين الوطني هم المستشارون الماليون للمشروع.

دادات الغاز تمكنت الشركة من تأمين إموالسادس للتوسعة، الصهر ، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط 2015في يونيو 

 .2015في نوفمبر المشروع التي يحتاجها 

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

قبل أولر هرمز وسيرف( قسمين: قرض تقليدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى تمويل الصادرات االئتمانية )التسهيالت المدعومة من 

. وتتطلع الشركة لتأمين القسم الثاني من تمويل وكالة الصادرات االئتمانية 2017مليون دوالر أمريكي في يوليو  700بقيمة حوالي 

 .2018خالل الربع األول من العام 

، في حين بدأت أعمال اإلنشاء في 2017وقد استكملت الشركة دراسة التصميم الهندسي المتكامل للمشروع خالل الربع األول من العام 

. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط 2017، ومن المتوقع إنهاؤها في سبتمبر 2017الموقع في الربع الثاني من العام 

ة التقدم في . بلغت نسب2018عند اكتمال المشروع في ديسمبر  3م 85,000، حيث سيبلغ حجم األساسات 2017الصهر السادس في مايو 

% من الجانب الهندسي، في حين تجاوزت نسبة العقود 70% )حيث تم استكمال أكثر من 36المشروع بشكل عام حتى اآلن أكثر من 

 %(.80والمشتريات بالمشروع 

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 طريقالبحرين بشكل كبير، 

 

 :لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ
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 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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