
 
 

 

 2018فبراير  11 – خبر صحفي للنشر

 

 للصيانة والخدمات في المسبك جديدا   مديرا   تعين البا

حسن  تعيين عن أبرز الشركات الوطنية في مملكة البحرين، ىإحد ،(البا. )ب.م.ش البحرين ألمنيوم شركة أعلنت

 .المسبك في والخدمات للصيانة مديرا   قادر

 الدرجات أعلى إلى ترقيته تمت ذلك بعدو بالمسبك، الكهرباء قسم في كمتدرب 1998 عام البا إلى شركة حسن انضم

في وحدات  واألتمتة للكهرباء كمهندس تعيينه تم ،2011 عام فيو. 3و 1 في وحدتي المسبك وكذلك القسم نفسه في

ثم . 3و 2و 1 لكهرباء واألدوات في وحدات المسبكلمشرف  إلى ترقيته تمت ،2014، وفي عام 3و 2و 1 المسبك

 .2017 مايو منذ المسبك في والخدمات بالوكالة الصيانة إدارة مدير منصب حسن شغل

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

 للمواطنين الفرص فيه رفي الوقت الذي توف وتطوير كفاءاتها داخل الشركةبالتطور من الداخل  البا تلتزم " 

خلل مسيرته في الشركة ما يمتلكه من  حسن أثبت وقد .وأكثر أهمية أعلى مناصب تولي من لتمكينهم البحرينيين

 "المسبك. ة الصيانة والخدمات فيإدار وتطوير نمو في سيساهم أنه من تماما   واثق وأنا جيدة إدارية مهارات

/  األعمال إلدارة الفرنسي العربي المعهد من األعمال إدارة في الماجستير حاصل على شهادة يشار إلى أن حسن

 .اآللي الحاسب وعلوم المعلومات تكنولوجيا في البكالوريوس درجة إلى باإلضافة إيسيك

 انتهى

  :الصورة تعليق

 قادر حسن -في المسبك  للصيانة والخدمات المدير الجديد

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  البا:شركة نبذة عن 

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

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

 981,000طن متري سنويا ، أما اليوم فإن مصهر البا ينتج أكثر من  120,000بطاقة إنتاجية ال تتجاوز  1971تأسست شركة البا عام . عالية في السلمة

، وقضبان السحب وقوالب الدرفلة، وسبائك بروبرزي، Tمعيارية وسبائك حرف طن متري سنويا  من األلمنيوم عالي الجودة، وتضم منتجاتها السبائك ال

 .باإلضافة إلى المعدن السائل

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

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

 

 السادس للتوسعة:الصهر خط نبذة عن مشروع 

 2019في مطلع شهر ينايريعتبر مشروع خط الصهر السادس للتوسعة من أكبر مشاريع التطوير التوسعية في المنطقة. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج 

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

ملوكة ( المDX+ Ultraيشمل المشروع إنشاء خط صهر سادس باستخدام تقنية دي إكس بلس ألترا )، أمريكي دوالر اتمليار 3 تبلغوبنفقات رأسمالية 

من الخدمات الصناعية  (، وغيرها5ميغاوات )محطة الطاقة  1,792من قبل شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، ومحطة للطاقة تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

  األخرى.

. أما بالنسبة لمحطة الطاقة سعةمشروع الخط السادس للتوء واإلدارة لاإلنشاوالهندسة والمشتريات أعمال شركة بكتل هي الشركة المقاولة المسؤولة عن 

( هي الشركة المسؤولة عن نظام Siemens، فقد تم منح شركة جي إي ومجموعة جاما أعمال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، في حين شركة سيمنز )5

 ستشارون الماليون للمشروع.التوزيع الكهربائي. كما أن كل من جي بي مورغان ليمتد، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني هم الم

تمكنت الشركة من تأمين إمدادات الغاز التي يحتاجها والسادس للتوسعة، الصهر ، وافق مجلس إدارة شركة البا على مشروع خط 2015في يونيو 

 .2015في نوفمبر المشروع 

مليار دوالر أمريكي، والذي تألف من قسمين: قرض  1.5من إغلق تسهيلت القرض المشروط المشترك بقيمة  2016كما نجحت الشركة في أكتوبر 

مليون دوالر  700تقليدي وآخر إسلمي، باإلضافة إلى تمويل الصادرات االئتمانية )التسهيلت المدعومة من قبل أولر هرمز وسيرف( بقيمة حوالي 

 .2018االئتمانية خلل الربع األول من العام . وتتطلع الشركة لتأمين القسم الثاني من تمويل وكالة الصادرات 2017أمريكي في يوليو 

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

، 2017أعمال الخرسانة في أساسات خط الصهر السادس في مايو . كما بدأت الشركة 2017، ومن المتوقع إنهاؤها في سبتمبر 2017الثاني من العام 

% 36. بلغت نسبة التقدم في المشروع بشكل عام حتى اآلن أكثر من 2018عند اكتمال المشروع في ديسمبر  3م 85,000حيث سيبلغ حجم األساسات 

 %(.80لمشتريات بالمشروع % من الجانب الهندسي، في حين تجاوزت نسبة العقود وا70)حيث تم استكمال أكثر من 

البحرين بشكل كبير، مملكة قتصاد ، مما سيعزز اموقع واحد في العالم يذلأللمنيوم سيجعل مشروع الخط السادس للتوسعة من شركة البا أكبر مصهر 

 .بالمحليين واألجاناأللمنيوم ستثمارية المشتركة من خلل مستثمري خلق العديد من الفرص اال عن طريق

 

 :من التفاصيل، يرجى االتصال بـلمزيد 

 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 

http://www.instagram.com/Alba4World 

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

http://www.youtube.com/Alba4World 
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