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 2022 نوفمبر 20 – للنشرخبر صحفي 
 (ALBHالمنامة )

 

لتعزيز التوافق والعمل المشترك البا تعقد ورشة عمل ألعضاء الهيئة اإلدارية 

   الفعّال

البقالي،   التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، علي  ورشة عمل لتعزيز التوافق والعمل  عقد الرئيس 

  2022نوفمبر    17حضرها أعضاء اإلدارة التنفيذية والمديرون اإلداريون ومديرو الدوائر بتاريخ    الالمشترك الفع  

 بفندق ويندهام جراند المنامة.  

السوق    وهدفت أوضاع وظروف  مناقشة  إلى  العمل بشكل رئيسي  المختلفةورشة  وبتقلباته  كيفية،  تحقيق    بحث 

في ظل التحديات    2023هداف الشركة لعام  أل  االستعداد، إلى جانب  للعام الحالي األهداف اإلنتاجية وأهداف السالمة  

 التي يشهدها السوق.   المتزايدة وحالة عدم اليقين

 الرئيس التنفيذي علي البقالي قائالً:  ه، صرحوخالل حديث

 نظرة المستثمرين للسوق التأقلم مع  وحالية  توجهات الاليجب علينا مواكبة  السوق،    الذي يشهده  الدائم"في ظل التغير  

 خدم مصلحة الشركة.  ي ماب

للسوقال يمكننا   المتغيراتأللت، ولكننا نستطيع تغيير نمط تفكيرنا  التحكم في نظرة المستثمرين  ،  قلم مع مختلف 

 اإلداري للشركة".   الفريق  أعضاء  بين  الالفع    المشتركوالعمل  الفريق الواحد  بناء روح  وذلك لن يتحقق إال من خالل  

بين وحدات    ستراتيجياالعلى أهمية تحقيق التوافق  التي ألقاها خالل الورشة    كلمته الرئيسيةالبقالي خالل    وقد ركز

قام أعضاء اإلدارة التنفيذية، وهم كما  التحديات.    في ظل النجاح في العام المقبل  تحقيق  األعمال بالشركة لضمان  

الرئيس  كل من الرئيس التنفيذي للعمليات اإلنتاجية د.عبدهللا حبيب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية براين هاريس،  

يذي للطاقة أمين سلطان، والرئيس التنفيذي لإلمدادات وليد التميمي،  فالتنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف، الرئيس التن

مجموعاتهم المختلفة، وتوقعاتهم للعام الدوائر التابعة لفي  التي تحققت خالل هذا العام  نجازات  أهم اإلباستعراض  

 .  2023المقبل 

مدير األكاديمية و  المعروف"علم النفس التطبيقي" قدمها الرياضي    في محاضرة خاصة    كذلكورشة العمل    شملتو

  دكتوراة في علم النفس اإليجابي شهادة ال حاصل على  ال  –نبيل طه آل شهاب    اللجنة األولمبية البحرينية د.باألولمبية  

عمل، ومنها العوامل اإلدراكية والتحفيزية ال  مكانتناول خاللها العوامل النفسية المختلفة التي تلعب دوًرا هاًما في    –

 والعاطفية والسلوكية. 

 انتهى 
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 التعليق على الصورة:  

عقد الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، علي البقالي، ورشة عمل لتعزيز التوافق والعمل المشترك الفع ال حضرها  

 بفندق ويندهام جراند المنامة.   2022نوفمبر  17أعضاء اإلدارة التنفيذية والمديرون اإلداريون ومديرو الدوائر بتاريخ 

 

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

 
، وتفخر  (2021مليون طن متري )  1.561يتجاوز  الذي  سنوي  ال  هاإنتاجوذلك من خالل  أللمنيوم في العالم  اهر  اأكبر مصأحد  عد البا  ت  

 والبيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية. عاًما في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسالمة    50الشركة بسجل حافل من التميز على مدى  

بمرور خمسة عقود على انطالق عملياتها التجارية،    2021واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو  

مليون    30ة، حيث تمكنت من تحقيق  وشهد احتفالها باليوبيل الذهبي تحطيمها لجميع األرقام القياسية السابقة المسجلة على مستوى السالم 

 ، وذلك للمرة األولى في تاريخها. 2022سبتمبر   01ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 

  240إلى أكثر من    ، وتصديرهاقيمة مضافة ذات    أخرىو   معياريةمنتجات  بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل  وتقوم البا  

م عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا )زيورخ( وآسيا )هونغ كونغ وسنغافورة( والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة  عميالً حول العال

األمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات  

كما    .(%10)%(، والجمهور العام  20.62%(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( )

، وشهادة  45001، وآيزو  27001، وآيزو  14001، وآيزو  9001آيزو  تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد  

 (، وإيكوفاديس. ASIالخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم )  IATF 16949:2016معيار  

، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية االجتماعية والصناعية واالقتصادية بمملكة  وباعتبارها أول مصهر لأللمنيوم في الشرق األوسط

% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.  12يوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي  البحرين، وتعتبر القلب النابض لقطاع األلمن

( بل تتخطى  %84بحرنة تبلغ  النسبة  وكونها إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية )

لتعليمية والتدريبية والتطويرية خالل جميع مراحل مسيرتهم  ذلك من خالل ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات ا 

 المهنية لدى الشركة. 

معايير في الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية وحوكمة  أعلى التعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم ب

واالجتماعية  وتركزالشركات.   البيئية  الجوانب  طريق  فبراير  والحوكمة    خارطة  في  الشركة  أطلقتها  أولويات    6على    2022التي 

(  4( االقتصاد الدائري وصناعة األلمنيوم التحويلية،  3( الطاقة النظيفة واأللمنيوم األخضر،  2( إزالة الكربون،  1استراتيجية، وهي:  

في العديد    البا، استثمرت  ومنذ تأسيسها   اء المتطلبات.( الشفافية واالتصاالت واستيف6( التعاون والشراكات،  5تعزيز رفاهية الموظفين،  

ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر )دون أي مخلفات( البالغة تكلفته    ، من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع

بعًضا من جهود الشركة    من الطاقة النظيفة  تاواميغ  7إلى    5  بينلتوليد ما    المرتقبمليون دوالر ومشروع حديقة الطاقة الشمسية    37.5

ولي  الملكي  سمو  صاحب الوأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة    2030الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين    الملموسة لتحقيق أهداف

األلمنيوم    ي في منطقة صناعات االستراتيج  هادوروعالوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا ب.  حفظه هللاالعهد رئيس مجلس الوزراء  

 لبحرين. مملكة ا مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي ل والتي من شأنها تعزيز التحويلية

.  تها القصوىأولوي  ن وعمال المقاولين هي منموظفيالأن سالمة ورفاهية  على  دائًما"  .. السالمة  "السالمة أوالً  الدائم    الباشعار    ويؤكد

مثل جائزة    حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة  ، السالمة والصحة  مجاالت  فيتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي  و

جائزة السالمة الدولية مع االستحقاق  و   (للسنة التاسعة على التوالي)(  RoSPAالميدالية الذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث )

  البا . كما تم تكريم  2021لعام    من مجلس السالمة الوطني األمريكي  هامةست جوائز  فضالً عن    السالمة البريطاني من قبل مجلس  

الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في  في مجال شركة  المسؤولة خالل عملية إنتاج األلمنيوم بحصولها على جائزة أفضل  لمبادراتها  

من شركة بيرو فيريتاس، فضالً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات    SafeGuardشهادة  و  ،ESG Investمن    البحرين

 . Ethical Boardroomمن 

 5الرابع بمحطة الطاقة  الطاقة مشروع مجمع 
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بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خالل تقنية الدورة    5محطة الطاقة  يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع ب

 المركبة.  

الحد  بو  Jمن الفئة   يةتوربينات الغازالتقنية  من خالل وجود    (1:1:1)  ويماثل هذا المجمع اإلضافي إعدادات المجمعات األخرى بالمحطة

  كيلوفولت.   220  ذات سعة  ربًطا بالمحطة الفرعية الحالية حيث يضم المشروع    ميغاوات،   680.9االسمي البالغ    آيزواألدنى من تصنيف  

عند االنتهاء  بالشركة. و 4و  3توليد الطاقة ذات الدورة المركبة    تي أعلى بكثير من محطبكفاءة  محطة الطاقة ذات الدورة المركبة    وتتمتع 

  2,481إلى    ميغاوات  1,800من    5لمحطة الطاقة    قة اإلنتاجيةالطا ، ستزداد  5الرابع في محطة الطاقة  الطاقة  من مشروع توسعة مجمع  

 . ميغاوات

مجمع  ب  تشغيلوال  والبناء   والمشترياتالتصميم والهندسة  مسؤولية أعمال    3  وسيبكوباور  ميتسوبيشي  ومن المقرر أن تتولي مجموعة  

 . 2024الربع الرابع من عام    خالللتجارية ا ه التشغيلية من المتوقع أن تبدأ عملياتالذي و، 5الطاقة الرابع في محطة الطاقة  

 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-استجابة البا لجائحة كوفيد
 

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 

 

 :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  

p://www.youtube.com/Alba4Worldhtt 
 

 
 يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أعاله لزيارة موقع البا اإللكتروني.

https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
mailto:eline.hilal@alba.com.bh
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