
 
 

 

 

 

 

 

 علي البقالي 

 الرئيس التنفيذي

  (البا. )ب.م.ألمنيوم البحرين ش 

 

كة ألمنيوم البحرين ش تنفيذيال رئيسمنصب العلي البقالي  تقلد  اير  31بتاري    خ ( البا) .ب.م.لشر البقالي  يتمتعو  .0202فبر

ة من الزمن أكبر من عقدين قبلعائلة البا بالذي التحق  ي اكتسبها من خالل  بسنوات طويلة من الخبر
المناصب القيادية الت 

ي 
كةتبوأها الت  ة عمله بالشر ي تقلدها  .خالل فب 

كة ومن خالل المناصب القيادية الت  ي الشر
 
ي  لبقالي دور فعال ومحوري، كان لف

 
ف

وع البا الحيوي   فيما يتعلق بتأمي   مبلغ تمويل  –تعزيز التقدم بمشر
ً
وع خط الصهر السادس للتوسعة، وخصوصا مشر

وع بقيمة  اتيجيات اإلمدادات للمواد الخام الرئيسية 1المشر ، ووضع اسب   . مليارات دوالر أمريكي

 

 لتطوير وتنمية  وباعتباره
ً
كة يعتمدمن داخل ال الكفاءات البحرينيةمثاال كة، يؤمن البقالي بأن نمو ونجاح الشر

بشكل كبب   انشر

ي السالمة،  لراسخةعل المبادئ ا
 
ي، و فيها والمتمثلة ف  عن  المسؤولية االجتماعيةو تطوير العنرص البشر

ً
تنمية فضال

كات البيئية واالجتماعية وحوكمة الجوانبيضع البقالي و . المجتمع هذه األفكار  تحولتوقد . عل رأس أولوياته الشر

كة والمعتقدات الراسخة إل واقع ملموس مع قيام  وع مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر البا بإنشاء شر األول من  مشر

ي المنطقة بتكلفة بلغت 
 
،  02نوعه ف عل شهادة األداء من منظمة مبادرة استدامة األلمنيوم ها وحصولمليون دوالر أمريكي

(ASI)، ي مصنع التكليس والمرفأ البحريإنشاء  وكذلك
 
ي هذا مزرعة لألسماك ف

 
ها من المبادرات العديدة األخرى ف ، وغب 

 .المجال

 

ق األوسط  البقالي ضمن قائمةوجاء  ق األوسط للعام ألمجلة فوربس الشر ي الشر
 
كان فيما  ، 0203قوى الرسساء التنفيذيي   ف

ي وإسهاماته الفاعلة الفضل مهاراته القيادية العالية ل
 
ي  322البا ضمن قائمة مجلة فوربس ألقوى اختيار  الكبب  ف

 
كة ف شر

ق األوسط لعام   .0203الشر

 

 العضويات والمناصب الدولية



 
 

  0232 - المعهد الدولي لأللمنيوموعضو مجلس اإلدارة بدارة اإل نائب رئيس مجلس 

  ي لأللمنيوم ي مجلس إدارة المجلس الخليجر
 
 0232 -عضو ف

  ي معهد أعضاء مجالس عضو ي دول مجلس التعاون الخليجر
 
 0203 - اإلدارات ف

  ي اإليطالي مجلس رجال األعمال عضو
 البحريت 

 

ي مملكة البحرين
 
 العضويات والمناصب ف

  كة تنمو ي مجلس إدارة شر
 
   0230 -عضو ف

  ي مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرينعضو
 
 0232 - ف

  0203 -( البحرينبوليتكنك )نائب رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية 

  0203-0202  - مجلس ادارة مدارس سانت كريستوفرعضو 

 

 المؤهالت العلمية

 ي إدارة األعمال التنفيذية من كلية داردن التنفيذي  ماجستب  ال
، جامعة إلدارة األعمالف 

جينيا ، الواليات المتحدة األمريكية   0232 -فب 

   0230 - إيسك -إدارة األعمال من الكلية العربية الفرنسية لألعمال  ماجستب 

 ي المحاسبة من جامعة البحرين
 0222 - البكالوريوس ف 

  يات واإلمدادات بالمملكة المتحدة شهادة  3222 -المعهد المعتمد للمشب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 اإلنجازات

  وعتمويل المكلف بالفريق قيادة ي تم مليارات دوالر،  1البالغ كلفته نحو للتوسعة خط الصهر السادس  مشر
تأمينها عبر والت 

اض من البنوك  .واإلقليمية والعالميةالمحلية  االقب 

  ك البالغ قيمته  البا  إعادة تمويل قرضبلفريق المكلف اقيادة وع خط  3400,40,24222المشب  دوالر أمريكي والمتعلق بمشر

ي ذلك الصهر السادس للتوسعة من خالل ربطه بأهداف االستدامة
 
كة بحرينية تنجح ف ي أن تكون أول شر

 
كة ف ي مكن الشر

 .والت 

  وعموظف  22, توظيف حوالي ي مشر
 
ي ف

كةة تعزيز إنتاجيل للتوسعة وذلكخط الصهر السادس  بحريت   إلباإلضافة  ،الشر

ي 
 
ةالصناعات المحلية التحويلية  خلق آالف فرص العمل ف ي أتت بصورة غب  مباشر

 ، والت 
ً
مع الرسية االقتصادية لمملكة  تماشيا

 .0212البحرين 

 ي منطقة الخليج والبحرين وافتتاح إنشاء
ي  و ، أول مصنع من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر ف 

 همن خاللالبا  تسىعالت 

كةسيمكن  والذي ي مخلفات،إل إيجاد حلول قّيمة ومستدامة لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر دون أ  مواد ن معالجة م الشر

ي صناعات أخرىوابقايا بطانة خاليا الصهر، 
اتيجية الوطنية إلدارة المخلفات ، ستخدامها ف   مع أهداف االسب 

ً
ي تماشيا

ي تأت 
والت 

ي 
ي البحرين والت 

يقود عملية تنفيذها سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة الملك المفدى رئيس ف 

 .المجلس األعل للبيئة

   ي وغب
كة  أكبر من  تحقيق البا إنجاز استثنات  ل آمنة دون أي مليون ساعة عم 13مسبوق عل صعيد السالمة، بتسجيل الشر

كة، وهو إنجاز لم يتإصابة مضيعة للوقت  .حقق طوال تاري    خ الشر

  كةبفضل األداء القوي أرباح   تحقيق أدت الوالتغلب عليها،  األسواق العالمية مكنت البا من التعاطي مع تحدياتت ،للشر

ي عل التوالي  بر منأك تبلغ
كي للعام الثات  كة مليار دوالر أمب  ي تاري    خ الشر

 .وهو إنجاز غب  مسبوق ف 

   ي من  ،مسبوقةبفضل العوائد العالية والغب
ي العام الماض 

مليون دوالر أمريكي   122توزي    ع أرباح  نقدية بقيمة تمكنت البا ف 

 .عل المساهمي   

   ي تاري    خ مملكة البحرين بحيث شكل خط الصهر السادس نقطة تحول
ي العالم خارج الجعلت من  ف 

با أكبر مصهر لأللمنيوم ف 

كة مع بدء عمل ، وساهم النمو الذي شهدته الشر ي تسجيل أرقام غب  مسبوقة عل مستوى الصي  
يات خط الصهر السادس ف 

كة والعمليات التشغيلية األداء المالي   .للشر

 ي التعليم للعام من  البا  اختيار
   .0203ضمن المؤسسات الفائزة بجوائز مجموعة براندون ه ول للتمب   ف 

  ونزية" الجش"فوز برنامج كة بالميدالية البر ي التابع للشر ضمن جوائز  عن فئة أفضل برنامج تعليم وتطوير مبتكر، التدريتر

ي التعليم
نامج  ،مجموعة براندون ه ول للتمب   ف  كة وتطوير  –الفريد من نوعه  –حيث يهدف هذا البر ي الشر

لتعزيز البحرنة ف 

افية لدى الموظفي   البحرينيي   ذوي الكفاءات العالية  .المهارات اإلشر

  
ً
  تلعب البا دورا

ً
ي تنشيط وتعزيز القطاعات االقتصادية حيويا
ي البحرين وخاصة فيما يتعلق بدعم الصناعات التحويلية،  ف 

ف 

كة ومع تشغيل خط الصهر السادس برفع مساهتمها لهذا القطاع إل  ألف طن سنويا من األلمنيوم  022حيث قامت الشر

 .الخام


