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 2020 يناير 13 – خبر صحفي للنشر

 (ALBHالمنامة )

 

رئيس البا التنفيذي باإلنابة علي البقالي يفتتح المجلس السنوي لعام 

2020 

يناير  13البقالي، اليوم اإلثنين الموافق  عقد الرئيس التنفيذي باإلنابة لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( علي

وجلسة اليوم هي  .2019منذ تعيينه رئيساً تنفيذياً باإلنابة في عام  2020، أولى جلسات المجلس السنوي لعام 2020

األولى ضمن سلسلة من الجلسات التي سوف تُعقد على مدى أسبوع ألعضاء اإلدارة التنفيذية، والمدراء اإلداريين، 

 ائر، والموظفين من مختلف الدوائر واألقسام وذلك في قاعة الواحة بالشركة.والدومديري 

الشركة وهدفهم المشترك  للتواصل المتبادل بشكل مباشر مع موظفيالمناسبة فرصة ال المجلس السنوي ويتيح

 .بتعزيز أهمية قطاع األلمنيوم وإسهاماته تجاه مملكة البحرين

 ، صرح البقالي قائالً:2020لعام  المجلس السنويفي للموظفين وخالل حديثه 

علينا أن نتحلى باالستعداد والجاهزية يجب ، هو الحقيقة الثابتة الوحيدة"في وقتنا الحالي الذي يعتبر التغيير فيه 

 .المصاحبة لتقلبات السوقللتكيف مع التغيرات الالزمة 

لتحقيق  نسعىفإننا  –تايتن الخط السادس، وإرث  بعدكوكب السالمة، ما  – 2020 لعام توقعاتنا وضعخالل ومن 

طن  1,540,000وتعزيز إنتاجنا لنحقق مع استكمال تشغيل خط الصهر السادس بالكامل، المزيد من النجاحات 

والتركيز المستمر على مبادرات االستدامة المتماشية وأهداف التنمية االقتصادية لمملكة ، 2020متري خالل العام 

 ".2030البحرين 

أكثر  لتسجيلواالستمرار بنفس الزخم  البقالي على أهمية تعزيز ثقافة السالمة في البا شددوخالل المجلس السنوي، 

 ، والمضي في مصنع معالجة بقاياالتي تحققت حتى اآلن مليون ساعة عمل دون إصابات مضيعة للوقت 16من 

، عاماً( 25البا عقد إيجار لمدة  وقعت) 2021 بطانة خاليا الصهر من أجل تشغيله مع حلول الربع األول لعام

 تعاونتكثيف الو تطوير وتنمية الموظفينباإلضافة إلى ودراسة مشروع الخط السابع كمشروع توسعي مستقبلي، 

 بشركة البا المشترك مع أفراد ومؤسسات المجتمع. كما أعرب البقالي عن شكره للهيئة اإلدارية والموظفين

 .2019لإلنجازات التي تحققت خالل العام 

لموظفين والمحاضرين الذي يتيح لالتواصل المتبادل على  2020جلسات المجلس السنوي لعام  تعتمدهذا وسوف 

 اتعوالعديد من الموض بحث ومناقشةمن أجل  في جلسة تفاعلية، وذلك ابة عنهاطرح األسئلة واإلجالمجال ل

 .2020والعمل على تحقيق أهداف الشركة لعام 
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 انتهى

 

 تعليق الصور

، 2020يناير  13لشركة ألمنيوم البحرين ش.مزب. )البا( اليوم اإلثنين الموافق  2020علي البقالي يفتتح أولى جلسات المجلس السنوي لعام 

 .2019وهي أول جلسة منذ تعيينه رئيساً تنفيذياً باإلنابة لشركة البا في عام 

 

 نبذة عن شركة البا 

كمصهر ذي طاقة إنتاجية تبلغ  1971تعتبر البحرين أول دولة عربية تنشي مصهراً لأللمنيوم في المنطقة. منذ بدء عملياتها في عام 

طن متري سنوياً، أصبحت البا اليوم مصهراً ينتج أكثر من مليون طن متري سنوياً. تتألف مجموعة منتجات الشركة من  120,000

، قضبان السحب، قوالب الدرفلة، سبائك Tنتجات القيمة المضافة التي تضم السبائك المعيارية وسبائك حرف األلمنيوم عالي الجودة وم

 بروبرزي، والمعدن السائل.

المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة  لألوراقبورصة البحرين وسوق لندن  كل من مدرجة فيالبا شركة 

 %(. 10%(، والجمهور العام  )20.62%(، شركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38)

الل مع دخول الشركة عقدها الخامس من العمليات التشغيلية، تعتبر البا شركة رائدة في في تاريخ الصناعة في البحرين والخليج، من خ

 تمتعها بالمكانة العالية على صعيد السالمة، وتطوير الموظفين والعمليات المستدامة.

 

 نبذة عن مشروع خط الصهر السادس للتوسعة

تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه هللا ورعاه بافتتاح مشروع خط الصهر السادس 

، ليجعل بذلك شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين. وسوف يعزز خط 2019نوفمبر  24يخ للتوسعة في البا بتار

 1.54طن متري، ليصبح إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة  540,000الصهر السادس من الطاقة اإلنتاجية السنوية لشركة البا بإضافة 

 مليون طن متري سنوياً.

، أمريكي دوالر اتمليار 3 بلغت حوالينفقات رأسمالية صهر السادس للتوسعة أكبر مشروع توسعة في المنطقة، بيعتبر مشروع خط ال

( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية DX+ Ultraحيث شمل المشروع: إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )

 الخدمات الصناعية األخرى. (، باإلضافة إلى 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

(، 5ة لمحطة الطاقة )شركة بكتل هي المقاول المسؤول عن أعمال الهندس والمشتريات وإدارة اإلنشاء لخط الصهر السادس. أما بالنسب

فمجموعة جي إي وجاما هي المقاول المسؤول عن أعمال الهندسة والمشتريات واإلدارة، بينما شركة سيمنز هي المقاول المسؤول عن 

 نظام التوزيع الكهربائي.

أبريل  18بتاريخ  خلية صهر أخرى 106، تلتها 2019مارس  26خاليا صهر بخط الصهر السادس بتاريخ  106بدأت شركة البا تشغيل 

، وإنتاج أول معدن منصهر قبل الموعد المحدد. كما أعلنت شركة البا 2018ديسمبر  13. تم تشغيل خط الصهر السادس بتاريخ 2019

% من 16مليون دوالر أمريكي في تنفيذ خط الصهر السادس، أي ما يعادل وفورات بنسبة  370عن تحقيق وفورات بلغت أكثر من 

 صصة إلنشائه.الميزانية المخ

 .2019نوفمبر  21ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ  60,893,000حقق مشروع خط الصهر السادس للتوسعة 

يعتبر المشروع من أكبر المشاريع الحيوية بمملكة البحرين، حيث أنه نقطة تحول بالنسبة للمملكة وشعبها. وسوف تواصل البا سعيها 

التحويلية المحلية وتلك التي في المنطقة، باإلضافة إلى بحث الفرص المتاحة للمساهمة في تعزيز التنوع للتركيز على الصناعات 

 االقتصادي لمملكة البحرين.
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 آلية التظلم الخارجي

آليتها للتظلم الخارجي مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا  –تماشياً مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية 

 لتلقي وحل المشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتأثرة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا.

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

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

 

 لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ:

 لين هالليإ

 ركةمدير أول عالقات المستثمرين وشؤون الش

                                                +(973) 1783 5100 هاتف:

 +(973) 1783 3822 فاكس:

   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.linkdin.com/company/aluminium 

http://www.youtube.com/Alba4World   
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