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  2020 ینایر 7 – خبر صحفي للنشر

  )ALBHالمنامة (

  
ملیون طن متري  1.36 إنتاجھارقمًا قیاسیًا جدیدًا بتجاوز  تسجلالبا 

  ألول مرة في تاریخھا

لمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین، رقماً قیاسیاً جدیدًا أحققت شركة 

طن متري مقابل  1,365,005، إذ بلغ إنتاج الشركة 2019ملیون طن متري لعام  1.36من خالل تجاوز إنتاجھا 

  .%35بلغت بزیادة سنویة ، 2018طن متري لعام  1,011,101

عامًا استثنائیًا على صعید السالمة في البا، إذ اختتمت الشركة العام دون وقوع أي حوادث  2019ام كما كان الع

  ممیتة أو إصابات مضیعة للوقت.

  آل خلیفة قائًال:بن سلمان بن دعیج الشیخ دعیج  اإلنجاز، صرح رئیس مجلس إدارة شركة البا ھذاوبمناسبة 

بتحقیق األداء الجید ووضع معاییر جدیدة على مستوى صناعة  2019إنني فخور جدًا بتمكننا من إكمال العام "

ملیون طن متري، وتدشین خط الصھر السادس وتسلیمھ للعملیات التشغیلیة  1.36بتجاوز إنتاجنا  بدءاً األلمنیوم، 

  میز في السالمة.تتحقیق إنجاز مب وانتھاءً بنجاح، 

عن طریق التطورات التي سوف تنعكس على االقتصاد  2020لتحقیق مزید من النجاحات خالل العام  ونحن نتطلع

  التي ستنعكس أیضاً على أرباح الشركة".و ،الوطني لمملكة البحرین مع خط الصھر السادس

  ومن جانبھ، أضاف الرئیس التنفیذي باإلنابة لشركة البا علي البقالي قائًال:

كان ملیئًا بالصعوبات والتحدیات بالنسبة لسوق األلمنیوم، إال أن الشركة قد تمكنت من  2019"ال شك أن العام 

  تحقیق األداء االستثنائي من خالل تسجیل اإلنتاج وإنجاز السالمة األعلى في تاریخھا.

تویات لى مسإن ھذه اإلنجازات ھي دلیل على التزامنا الثابت بتحقیق االمتیاز وبذل الجھود الحثیثة لتسجیل أع

  السالمة. 

موظفینا وكذلك عمال المقاولین الذین كان إلسھاماتھم كافة ول للھیئة اإلداریةوأود في ھذا الصدد أن أتقدم بالشكر 

  ".2019وجھودھم المستمرة الفضل في تحقیق ھذه النجاحات خالل العام 

، حضره أعضاء 2020ینایر  7اء الموافق بسیط في قاعة الواحة بالشركة الیوم الثالث فلح أقیموبھذه المناسبة، 

  اإلدارة التنفیذیة بالشركة، والمدراء اإلداریین، ومدیرو الدوائر، والموظفین من مختلف الدوائر واألقسام.
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 انتھى
  

 تعلیق الصور

  رئیس مجلس إدارة شركة البا. –الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة 

  الرئیس التنفیذي باإلنابة لشركة البا. –علي البقالي 

  

  نبذة عن شركة البا 

كمصھر ذي طاقة إنتاجیة تبلغ  1971تعتبر البحرین أول دولة عربیة تنشي مصھرًا لأللمنیوم في المنطقة. منذ بدء عملیاتھا في عام 
اً. تتألف مجموعة منتجات الشركة من طن متري سنویاً، أصبحت البا الیوم مصھرًا ینتج أكثر من ملیون طن متري سنوی 120,000

، قضبان السحب، قوالب الدرفلة، سبائك Tاأللمنیوم عالي الجودة ومنتجات القیمة المضافة التي تضم السبائك المعیاریة وسبائك حرف 
  بروبرزي، والمعدن السائل.

المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات البحرین القابضة  لألوراقبورصة البحرین وسوق لندن  كل من مدرجة فيالبا شركة 
  ). %10)، والجمھور العام  (%20.62)، شركة سابك لالستثمارات الصناعیة (69.38%(

ل المع دخول الشركة عقدھا الخامس من العملیات التشغیلیة، تعتبر البا شركة رائدة في في تاریخ الصناعة في البحرین والخلیج، من خ
  تمتعھا بالمكانة العالیة على صعید السالمة، وتطویر الموظفین والعملیات المستدامة.

  

  نبذة عن مشروع خط الصھر السادس للتوسعة

تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك البالد المفدى حفظھ هللا ورعاه بافتتاح مشروع خط الصھر السادس 
، لیجعل بذلك شركة البا أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین. وسوف یعزز خط 2019نوفمبر  24یخ للتوسعة في البا بتار

 1.54طن متري، لیصبح إجمالي الطاقة اإلنتاجیة للشركة  540,000الصھر السادس من الطاقة اإلنتاجیة السنویة لشركة البا بإضافة 
  ملیون طن متري سنویاً.

، أمریكي دوالر اتملیار 3 بلغت حوالينفقات رأسمالیة صھر السادس للتوسعة أكبر مشروع توسعة في المنطقة، بیعتبر مشروع خط ال
) المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمیة DX+ Ultraحیث شمل المشروع: إنشاء خط صھر سادس باستخدام تقنیة دي إكس بلس ألترا (

  الخدمات الصناعیة األخرى. )، باإلضافة إلى 5میغاوات (محطة الطاقة  1,792لأللمنیوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة 

)، 5بالنسبة لمحطة الطاقة (شركة بكتل ھي المقاول المسؤول عن أعمال الھندس والمشتریات وإدارة اإلنشاء لخط الصھر السادس. أما 
فمجموعة جي إي وجاما ھي المقاول المسؤول عن أعمال الھندسة والمشتریات واإلدارة، بینما شركة سیمنز ھي المقاول المسؤول عن 

  نظام التوزیع الكھربائي.

أبریل  18ر أخرى بتاریخ خلیة صھ 106، تلتھا 2019مارس  26خالیا صھر بخط الصھر السادس بتاریخ  106بدأت شركة البا تشغیل 
، وإنتاج أول معدن منصھر قبل الموعد المحدد. كما أعلنت شركة البا 2018دیسمبر  13. تم تشغیل خط الصھر السادس بتاریخ 2019

من  %16ملیون دوالر أمریكي في تنفیذ خط الصھر السادس، أي ما یعادل وفورات بنسبة  370عن تحقیق وفورات بلغت أكثر من 
  ة المخصصة إلنشائھ.المیزانی

  .2019نوفمبر  21ساعة عمل دون أي إصابات مضیعة للوقت بتاریخ  60,893,000حقق مشروع خط الصھر السادس للتوسعة 

یعتبر المشروع من أكبر المشاریع الحیویة بمملكة البحرین، حیث أنھ نقطة تحول بالنسبة للمملكة وشعبھا. وسوف تواصل البا سعیھا 
ناعات التحویلیة المحلیة وتلك التي في المنطقة، باإلضافة إلى بحث الفرص المتاحة للمساھمة في تعزیز التنوع للتركیز على الص

  االقتصادي لمملكة البحرین.

  



 

 
 3 

  آلیة التظلم الخارجي

لتظلم الخارجي البا آلیتھا لمؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي، أطلقت  –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة 
  لتلقي وحل المشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتأثرة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا.

ي وھو خط إبالغ سر – خط البا للنزاھةویمكن إرسال التظلمات الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا على رابط 
  متعدد اللغات ویدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة یومیاً.

  

  التصال بـ:لمزید من التفاصیل، یرجى ا

  إلین ھالل
  مدیر أول عالقات المستثمرین وشؤون الشركة

                                                  +)973( 1783 5100 ھاتف:
  +)973( 1783 3822 فاكس:

     eline.hilal@alba.com.bh برید 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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