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 2018 ديسمبر 4 – خبر صحفي للنشر

 

 

البا تعلن عن تعيين براين هاريس رئيساً تنفيذياً بالوكالة للشؤون 

 المالية

في العالم، عن أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، والتي ستصبح قريباً أكبر مصهر لأللمنيوم 

 تعيين براين هاريس رئيساً تنفيذياً بالوكالة للشؤون المالية بأثر فوري.

كرئيس التدقيق الداخلي والمخاطر المسؤول عن مهام التدقيق  2009انضم براين لشركة البا عام 

فيذ عملية وضع وتنفي مسؤولية الالداخلي للشركة وإدارة المخاطر المتعلقة بها. وتولى براين كذلك 

برنامج النزاهة واألخالقيات الخاص بالشركة، بما في ذلك دليل سلوك العمل ونظام خط النزاهة 

 لإلبالغ.

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

"يسعدنا أن نرحب ببراين ضمن فريق اإلدارة التنفيذية، وخصوصاً في هذه المرحلة الهامة من تاريخ 

 الشركة والتي ستصبح فيها البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم. 

ونظراً لما يتمتع به براين من خبرة دولية متنوعة، حيث كان له دور رئيسي في تعزيز بيئة التحكم 

ووضع هيكل التقيد بالقوانين وإدارة المخاطر في الشركة. وأنا واثق من الدور الهام  الداخلي في البا

 الذي سيقوم به براين في مسيرة نمو الشركة".

 25براين محاسب معتمد ومؤهل، حيث بدأ مسيرته المهنية بشركة البا بخبرة تزيد عن جدير بالذكر أن 

في بدأ مشواره المهني تنوعة. فقد مدولية شركات في  عامأً تولى خاللها العديد من المناصب اإلدارية

، وانتقل فيما بعد إلى خمس من كبرى 1993جنوب أفريقيا عام بشركة برايس واتر هاوس كوبرز 

، وتم تعيينه مديراً للشؤن المالية في إحدى شركات االتصاالت المالي فيهاشركات المحاسبة والتدقيق 

 جنوب أفريقيا.بالكبرى 

لمملكة البحرين، شغل براين لمدة عشر سنوات مختلف المناصب القيادية بشركة بريتيش  قبل قدومه

 ( بالمملكة المتحدة.BPبتروليوم )

 انتهى
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 ةتعليق الصور

 تعلن عن تعيين براين هاريس رئيسًا تنفيذيا بالوكالة للشؤون المالية.البا 

 

  الباشركة نبذة عن 

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

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

طن متري  120,000بطاقة إنتاجية ال تتجاوز  1971سست شركة البا عام تأ. باإلضافة إلى حفاظها على سجالت عالية في السالمة

طن متري سنوياً من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك المعيارية  981,000سنوياً، أما اليوم فإن مصهر البا ينتج أكثر من 

 .إلى المعدن السائل ، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، باإلضافةTوسبائك حرف 

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

 %(.10)، باإلضافة إلى الجمهور العام بنسبة %(20.62)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية بنسبة %(69.38)القابضة بنسبة 

 

 السادس للتوسعةالصهر خط ن مشروع نبذة ع

يناير  1يعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج بتاريخ 

مليون  1.5طن متري، مما سيرفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة إلى  540,000حيث سيعزز الطاقة اإلنتاجية السنوية بإضافة  2019

 . طن متري سنوياً 

 +DXمليارات دوالر أمريكي، يشمل المشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا ) 3وبنفقات رأسمالية تبلغ 

Ultra (، 5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792( المملوكة من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية

 ت الصناعية األخرى. وغيرها من الخدما

شركة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء واإلدارة لمشروع الخط السادس للتوسعة. أما 

، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز 5بالنسبة لمحطة الطاقة 

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

 البحرين الوطني هم المستشارون الماليون للمشروع.

دات الغاز ، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، وتمكنت الشركة من تأمين إمدا2015في يونيو 

 .2015التي يحتاجها المشروع في نوفمبر 

، والذي تألف من 2016مليار دوالر أمريكي في أكتوبر  1.5كما نجحت الشركة في إغالق تسهيالت القرض المشروط المشترك بقيمة 

مليون دوالر أمريكي  700ي قسمين: قرض تقليدي وآخر إسالمي، باإلضافة إلى القسم األول من تمويل الصادرات االئتمانية بقيمة حوال

، والجزء األول من القسم الثاني للتسهيالت المالية من وكالة 2017للتسهيالت المدعومة من قبل أولر هرمز وسيرف في يوليو 

 . وتتطلع2018وأولر هرمز في أبريل  BpiFranceمليون يورو لللتسهيالت المدعومة من قبل وكالة  204.5الصادرات االئتمانية بقيمة 

 .2018الشركة لتأمين الجزء األخير من القسم الثاني لتمويل وكالة الصادرات االئتمانية خالل الربع االثالث من العام 

، في حين بدأت أعمال اإلنشاء في 2017وقد استكملت الشركة دراسة التصميم الهندسي المتكامل للمشروع خالل الربع األول من العام 

. كما بدأت الشركة أعمال الخرسانة في أساسات خط 2017، ومن المتوقع إنهاؤها في سبتمبر 2017العام الموقع في الربع الثاني من 

 .2018عند اكتمال المشروع في ديسمبر  3م 85,000، حيث سيبلغ حجم األساسات 2017الصهر السادس في مايو 

% من الجانب الهندسي 95حيث تم استكمال أكثر من % )77، بلغت نسبة التقدم في مصهر الخط السادس أكثر 2018في نهاية أكتوبر 

ونظام  5%(. كما بلغت نسبة التقدم بشكل عام في محطة الطاقة 97في حين بلغت نسبة التقدم في العقود والمشتريات بالمشروع 

 % على التوالي.95% و76التوزيع الكهربائي أكثر من 
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مصهر لأللمنيوم ذي موقع واحد في العالم، مما سيعزز اقتصاد مملكة سيجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر 

 البحرين بشكل كبير، عن طريق خلق العديد من الفرص االستثمارية المشتركة من خالل مستثمري األلمنيوم المحليين واألجانب.

 

 آلية التظلم الخارجي

التابعة للبنك الدولي، أطلقت البا آليتها للتظلم اإلقراض مؤسسة  –ية تماشياً مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدول

 عات المتأثرة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا.تمالخارجي لتلقي وحل المشاكل والتظلمات لدى المج

وهو خط إبالغ سري  – خط البا للنزاهةويمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا على رابط 

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

 

 :التصال بـلمزيد من التفاصيل، يرجى ا

 الصالح فاطمة

 المستثمرين عالقات دائرة

   ،+(973) 17 837 989 :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 

com/Alba4Worldhttp://www.instagram. 

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

http://www.youtube.com/Alba4World  
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