نبذة عن رشكة ألمنيوم البحرين ش.م.ب( .البا)
]رمز التداول[ ALBH :

تُعد شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين ،حيث يبلغ إنتاجها أكثر من  1.548مليون طن متري سنويًا ( .)2020وهي
مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية ،والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب.
(مقفلة) ( ،)%69.38وشركة سابك لالستثمارات الصناعية ( ،)%20.62والجمهور العام (.)%10
إلى جانب األلمنيوم السائل ،تنتج الشركة العديد من منتجات القيمة المضافة كسبائك المزيج األساسي إلعادة الصهر (سبائك حرف ،T
السبائك المعيارية ،سبائك بروبرزي) ،وقوالب الدرفلة ،وقضبان السحب ،ومنتجات األلمنيوم غير الممزوج إلعادة الصهرمن فئة .P1020
تتفاوت منتجات الشركة في أنوعها من حيث المزيج الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية ،حيث يتم تصدير  %79ألكثر من  150عميالً
حول العالم من خالل مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية.
يضم موقع البا ستة خطوط للصهر ،وثالث محطات للطاقة ،وأربعة مسابك ،وأربعة مصانع كربون ،باإلضافة إلى المرافق الصناعية
األخرى .وإلى جانب إنتاجها من األلمنيوم األولي ،تنتج البا  530,000طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع
التكليس التابع لها .كما تنتج الشركة  9.5مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خالل محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها.
حققت البا سمعة متميزة في مجاالت السالمة والبيئة والصحة واالستدامة وإدارة الجودة .وتعتبر البا من مصاهر األلمنيوم القليلة حول العالم
التي لم تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام  .2019كما حصدت الشركة خالل عام  2020خمس جوائز مختلفة من مجلس
السالمة الوطني (– )NSCالواليات المتحدة ،وجائزة السالمة الدولية مع االستحقاق من مجلس السالمة البريطاني ( – )BSCالمملكة
المتحدة ،وجائزة الميدالية الذهبية للصحة والسالمة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) – المملكة المتحدة .واختتمت الشركة
العام  2020بتحقيق أكثر من  6ماليين ساعة عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت.
تحرص البا على تحقيق القيمة لعمالئها من خالل العديد من الشهادات المعترف بها عالميًا مثل اآليزو  ،9001وآيزو  ،45001وآيزو
 ،14001وآيزو  .27001كما حصلت البا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات  IATF 16949في عام  ،2018باإلضافة إلى
الميدالية البرونزية من منظمة التصنيف والتقييم الدولية إيكوفاديس وشهادة مبادرة استدامة األلمنيوم في عام .2020
تلتزم البا بتعزيز االستدامة في جميع عملياتها التشغيلية .وفي إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية ،شرعت البا في عام  2019في إنشاء
أول مصنع من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة
لمعالجة هذه المادة دون أي مخلفات .وفي عام  ،2020دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية االستهالكية للحرس
الوطني ،ويهدف لتعزيز الثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحيوي بالقرب من مواقع الشركة.
بدأت البا عملياتها التشغيلية في عام  1971كمصهر ال تتجاوز طاقته اإلنتاجية  120,000طن متري سنو ًيا .وتواصل البا حرصها على
تحقيق الفائدة والقيمة لعمالئها ومساهميها وجميع األطراف المعنية بها .ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية في العام
 ،2021فإننا نتطلع لتعزيز اإلنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية.للمزيد من المعلومات عن البا ،يرجى زيارة
موقع الشركة على شبكة اإلنترنت www.albasmelter.com

آلية التظلم الخارج

يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا على رابط خط البا للنزاهة – وهو خط إبالغ سري متعدد
اللغات ويدار بشكل مستقل ،سوا ًء باستخدام خط الهاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.
وتأتي آلية التظلم الخارجي في شركة البا تماشيا ً مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية – مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك
الدولي.

استجابة البا لجائحة كوفيد19-

كان العام  2020استثنائيًا وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين ،جاءت استراتيجية االستجابة لشركة البا في وقت مبكر
منذ يناير  2020مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد.)19-
عمل فريق اإلدارة التنفيذ ية في البا على تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خالل مقاطع الفيديو ،زيارة مواقع
العمليات التشغيلية ،وعقد االجتماعات االفتراضية اليومية مع فريق مركز البا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة .وقد
صا بالنسبة للموظفات ،كما طبقت الشركة
أتاحت إدارة الشركة لموظفيها العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصو ً
فحص درجات الحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخالل جميع المناوبات ،إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي في
المكاتب ومواقع العمليات التشغيلية ومركبات الشركة .وتقوم الشركة كذلك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية،
باإلضافة إلى توزيع أدوات الوقاية على الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة.
وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد ،19-استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية األعمال
وخطة الجاهزية للطوارئ .كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العمليات اآلمنة في البا لجميع األطراف المعنية بالشركة (من عمالء
وموردين وجهات تنظيمية) خالل عام .2020
تأتي سالمة العاملين في البا ،من موظفين وعمال المقاولين ،على رأس قائمة أولوياتها .وفيما نحن مستمرون في اتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة للوقاية من جائحة كوفيد ،19-فإننا ال زلنا ملتزمين بالسالمة والكفاءة التشغيلية وهيكلة التكلفة المبسطة.

