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 2017 أكتوبر 4 – خبر صحفي للنشر

 

البا تعين علي البقالي نائباً للرئيس التنفيذي ورئيساً تنفيذياً لسلسلة 

 اإلمدادات

 

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، مصهر األلمنيوم الدولي ومقره البحرين، عن تعيين علي 

ماع مجلس إدارة اعتباراً من تاريخ اجتوذلك البقالي نائباً للرئيس التنفيذي ورئيساً تنفيذياً لسلسلة اإلمدادات 

  .7102سبتمبر  72الشركة الموافق 

عقدين، لاتصل إلى حوالي في خدمة الشركة طويلة سنوات يتمتع البقالي، وهو بحريني الجنسية، بخبرة 

شغله للعديد من المناصب. ومن خالل منصبه الجديد  عن طريقالكثير من المسؤوليات خاللها تولى 

ي في تعزيز ساسأكنائب للرئيس التنفيذي ورئيساً تنفيذياً لسلسلة اإلمدادات، سوف يكون للبقالي دور 

 عمال مع مختلف الموردين.األاستراتيجية النمو في الشركة من خالل تطوير 

 وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا تيم موري قائالً:

 البازام لتالخير مثال هي  أصبح أحد أعضاء اإلدارة التنفيذيةمسيرة علي البقالي في الشركة حتى  إن"

 الترقية من داخل الشركة.  وحرصها على ،للموظفين الحقيقيةبتنمية وتطوير اإلمكانيات 

ملية تمويل عدور فعال في  –ابق كرئيس تنفيذي للشؤون المالية خالل منصبه الس من –لقد كان للبقالي و

 هاإعدادونقطة تحول في مسيرة الشركة مشروع الخط السادس للتوسعة. وتعيينه في منصبه الجديد يعد 

 مشروع الخط السادس للتوسعة".للمرحلة القادمة من 

ضابط مشتريات، وتم ترقيته إلى مدير المشتريات والمخازن ك 0991انضم علي البقالي لشركة البا عام 

 من ثمو، تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية واإلمدادات بالوكالة، 7107. وفي أكتوبر 7101في عام 

 .7102تم اإلعالن عن تعيينه رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية في يونيو 

عن طريق الجامعة العربية  جدير بالذكر أن البقالي حاصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة إيسك

 الفرنسية لألعمال في البحرين. كما أنه عضو في معهد تشارترد للمشتريات واإلمدادات بالمملكة المتحدة. 

 انتهى
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 :ةتعليق الصور

 تنفيذي لسلسلة اإلمداداتالرئيس اللرئيس التنفيذي ونائب ا –علي البقالي 

 

 :نبذة عن البا

أحد أكبر وأحدث مصاهر األلمنيوم في العالم، وهي معروفة بمنتجاتها من األلمنيوم عالي ( البا)ب .م.تعتبر شركة ألمنيوم البحرين ش

التقني وسياساتها اإلبداعية واالبتكارية، والتي تحرص على تطبيق أكثر االشتراطات البيئية صرامة باإلضافة الجودة، باإلضافة إلى تقدمها 

طن متري سنوياً، أما اليوم  071,111بطاقة إنتاجية ال تتجاوز  0920تأسست شركة البا عام . إلى حفاظها على سجالت عالية في السالمة

طن متري سنوياً من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية وسبائك حرف  920,111فإن مصهر البا ينتج أكثر من 

Tوقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافة إلى المعدن السائل ،. 

ن شركة ممتلكات البحري: شركة البا مدرجة في بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون الرئيسيون فيها هم كل من

 (.%01)، باإلضافة إلى الجمهور العام بنسبة (%71.87)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية بنسبة (%89.21)القابضة بنسبة 

 

 نبذة عن مشروع الخط السادس للتوسعة:

، 7109يناير  0يعتبر مشروع الخط السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في 

مليون طن  0.0طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  041,111حيث سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية بإضافة 

 متري سنوياً. 

 +DXيشمل المشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )، أمريكي دوالر اتمليار 2 تبلغقات رأسمالية وبنف

Ultra من الخدمات  ميغاوات، وغيرها 0,297( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية

 الصناعية األخرى. 

النسبة . أما بمشروع الخط السادس للتوسعةء واإلدارة لاإلنشاوالهندسة والمشتريات أعمال ة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن شرك

( Siemens، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز )0لمحطة الطاقة 

نظام التوزيع الكهربائي. كما أن كل من جي بي مورغان ليمتد، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني  هي الشركة المسؤولة عن

 هم المستشارين الماليين للمشروع.

تمكنت الشركة من تأمين إمدادات الغاز التي و، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع الخط السادس للتوسعة، 7100في يونيو 

 .7100في نوفمبر روع المشيحتاجها 

مليار دوالر  0.0بقيمة  المؤلف من قسمين: قرض تقليدي وآخر إسالمي نجحت البا في إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك

مليون دوالر أمريكي للتسهيالت  211، باإلضافة إلى القسم األول من تمويل الصادرات االئتمانية بقيمة حوالي 7108أمريكي في أكتوبر 

. وتتطلع الشركة لتأمين القسم الثاني من تمويل الصادرات االئتمانية خالل النصف 7102دعومة من قبل أولر هرمز وسيرف في يوليو الم

 .7102الثاني من العام 

في ، في حين بدأت أعمال اإلنشاء 7102وقد استكملت الشركة دراسة التصميم الهندسي المتكامل للمشروع خالل الربع األول من العام 

. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط 7102، ومن المتوقع استكمالها في سبتمبر 7102الموقع خالل الربع الثاني من العام 

 .7101متر مكعب عند االنتهاء منها في ديسمبر  10,111، حيث من المتوقع أن يصل حجم األساسات إلى 7102الصهر السادس في مايو 

البحرين  مملكةقتصاد ، مما سيعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنيوم ط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر سيجعل مشروع الخ

 .بالمحليين واألجاناأللمنيوم ستثمارية المشتركة من خالل مستثمري خلق العديد من الفرص اال عن طريقبشكل كبير، 

 

 :لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ

 الصالح فاطمة
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 المستثمرين عالقات دائرة

   ،+(983) 78 838 989 :هاتف

   fatima.alsaleh@alba.com.bh :بريد إلكتروني

  www.albasmelter.com :الموقع اإللكتروني

 

 :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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