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 2020 يونيو 10 – خبر صحفي للنشر

 (ALBHالمنامة )

 
 2020البا تعقد اجتماع مجلس اإلدارة للربع الثاني من العام 

 تهاملياالصين، عن سير عأعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء 

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس إدارة شركة البا، و، 19-التشغيلية بكامل طاقتها اإلنتاجية رغم جائحة كوفيد

بر عالشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، خالل االجتماع الفصلي الثاني ألعضاء مجلس اإلدارة والذي عقد 

 .2020يونيو  10موافق يوم األربعاء ال المنصة اإللكترونية

 وأضاف الشيخ دعيج آل خليفة قائالً:

المواكبة السريعة للتعايش بشكل متوازن مع الوضع  كان علينا أن نتمكن من، 19-"في ظل انتشار جائحة كوفيد

 الطبيعي الجديد. 

الحترازية التدابير واإلجراءات ابكامل طاقتها اإلنتاجية، مع اتخاذنا لكافة في العمل مرافقنا التشغيلية  فقد استمرت

 الجديدة في كافة أرجاء المصهر بما يضمن سالمة وصحة القوى العاملة بالشركة في جميع األوقات.

مليون ساعة عمل دون أي  22أهنئ جميع العاملين، من موظفي الشركة وعمال المقاولين، بمناسبة تجاوز  نوأود أ

الشركة، ولحفاظهم على مبادئ الصحة والسالمة في البا أثناء سعينا ألول مرة في تاريخ  إصابات مضيعة للوقت

 لتلبية متطلبات عمالئنا".

ية، اللجنة التنفيذ قبلوخالل االجتماع، وافق المجلس على محضر االجتماع السابق، وراجع التقارير المقدمة من 

ة كما اطلع مجلس اإلدار حوكمة الشركة.ولجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة، وكذلك لجنة الترشيح والمكافآت و

الراهنة ظروف السوق  مناقشةباإلضافة الى  ، 19-في ظل جائحة كوفيد أداء المصنععلى آخر تطورات السالمة و

 حتى اآلن.لشركة لواألداء المالي 

وهم  )مقفلة(،هذا ويتألف مجلس اإلدارة من ستة أعضاء معيّنين من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب 

باإلضافة إلى رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، كل من السيد يوسف عبدهللا تقي، 

السيدة سهى كارزون، الشيخ عيسى بن خالد آل خليفة، السيد تيم موري، والسيدة رشا سبكار. والثالثة أعضاء 

هم كل من السيد أحمد الدريعان، والسيد إياد القرعاوي، والسيد  المعينين من قبل شركة سابك لالستثمارات الصناعية

 عمر العمودي، باإلضافة إلى العضو المنتخب السيد مطلق المريشد.

 انتهى
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 تعليق الصور

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

 

 نبذة عن شركة البا 

"البا" أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين. وهي مدرجة في كل من بورصة البحرين تعد شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. 

(، وشركة سابك %69.38وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( )

 .(%10)  (، والجمهور العام%20.62لالستثمارات الصناعية )

كمصهر لأللمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ  1971ثم بدأت عملياتها التشغيلية في عام  1968تأسست شركة البا بموجب براءة أميرية في عام 

  .مليون طن متري سنوياً  1.365، بلغ إنتاجها أكثر من 2019طن متري سنوياً. وفي عام  120,000

، وقضبان السحب، وقوالب الدرفلة، T السبائك المعيارية وسبائك حرف --مة المضافة تضم منتجات الشركة األلمنيوم السائل ومنتجات القي

عميالً حول العالم من خالل مكتبها الرئيسي في البحرين ومكاتب المبيعات التابعة للشركة  150وسبائك بروبرزي، والتي تباع ألكثر من 

 .في أوروبا وآسيا والواليات المتحدة األمريكية

ً لتكليس فحم الكوك بسعة تتكون البا م ن ستة خطوط صهر، وخمس محطات طاقة، وثالثة مسابك، وأربعة مصانع كربون، ومصنعا

 .طن متري في السنة، إلى جاتب العديد من المرافق التكميلية األخرى 530,000إنتاجية تبلغ 

ة ن فيها على حد سواء، حيث تعد من المصاهر القليلوتتمتع البا بسمعة مرموقة في ما يتعلق بسالمة وصحة موظفيها والمقاولين العاملي

مليون ساعة عمل بدون أي إصابة مضيعة  21مسجلة أكثر من  2019في العالم التي خال سجلها من أي إصابة مضيعة للوقت خالل العام 

مة والصحة والبيئة والمسؤولية (. كما نالت الشركة العديد من الجوائز اإلقليمية والدولية في مجال ممارسات السال2020 مايوللوقت )

إذ حصلت على  جوائز  مرموقة من مجلس السالمة البريطاني ومجلس الخليج لأللمنيوم والجمعية الملكية للوقاية  االجتماعية للشركات،

 .من الحوادث )روسبا( وغيرها

لنظام إدارة الجودة  IATF 16949:2016وعالوة على ذلك، فإن البا عضو  في مبادرة استدامة األلمنيوم، وهي حاصلة شهادة معيار  

 باإلضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة التصنيف والتقييم الدولية إيكوفاديس.

 آلية التظلم الخارجي

ي مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آليتها للتظلم الخارج –لشركة المالية الدولية تماشياً مع معايير األداء المبينة من قبل ا

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

ي وهو خط إبالغ سر – خط البا للنزاهةا على رابط ويمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة الب

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

 اصيل، يرجى االتصال بـ:لمزيد من التف

 إيلين هالل

 مدير أول عالقات المستثمرين وشؤون الشركة

                                                +(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 

https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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
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bahrain-http://www.linkdin.com/company/aluminium 

http://www.youtube.com/Alba4World   

http://www.linkdin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World

