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       Media Release – 27 April 2022 

Manama (ALBH) 

 
Alba CEO rolls out the Company’s ESG Roadmap  

 

Ali Al Baqali, the Chief Executive Officer of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) rolled out the Company’s 

approved Environment, Social and Governance (ESG) Roadmap by the Board of Directors, to underline 

the Company’s strong commitment to Bahrain’s objective of ‘Net Zero Emissions by 2060’ under the 

leadership of HRH the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain as well as the United Nations 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

Al Baqali held a presentation on Alba’s ESG Roadmap on 27 April 2022 in a hybrid format -- both in-person 

and via the virtual platform -- which was attended by Company’s Executives, Directors, and Management 

team as well as numerous employees and contractors’ workers. The ESG Roadmap will be further 

cascaded to all departments through a plant-wide Campaign.  

 

Developed in collaboration with a well-known ESG consulting firm, Alba’s ESG Roadmap highlights six 

strategic priorities over the years: (1) Decarbonisation, (2) Green Energy & Aluminium, (3) Circular 

Economy & Secondary Aluminium, (4) Employee Welfare, (5) Collaboration & Partnership and (6) 

Transparency, Communications & Due Diligence.  

 

Speaking on this occasion, Alba’s CEO Ali Al Baqali said:  

“As the world’s largest aluminium smelter ex-China, we have the responsibility to make the Right Choice 

Today for a Better Tomorrow. 

Alba’s ESG Roadmap is an all-inclusive approach that embeds our ambitious targets to address the 

challenges that are and will affect us. The six priority areas outlined in the Roadmap will accelerate our 

pace to further sustainable value for our people and society.”  

 

Led by the CEO, a special ESG Taskforce Committee has also been created to evaluate the ESG-linked 

initiatives for each of the 6 priorities and monitor the Company’s achievements.  

 

ENDS 
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Starting as a 120,000 tonnes per annum smelter in 1971, Alba, today, is the world’s largest aluminium smelter ex-China with a 
production of more than 1.561 million metric tonnes per annum (2021). Its diverse product portfolio of Standard and Value-Added 
Products (VAP)s are exported to more than 240 global customers through its sales offices in Europe (Zurich), Asia (Hong Kong 
& Singapore) and subsidiary office in the U.S. Alba is dual listed on Bahrain Bourse and London Stock Exchange and its 
shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investments Company (SIIC) 
(20.62%) and General Public (10%).  

 Over the last five decades, Alba has been a major contributor to the social, industrial, and economic development of the Kingdom 

of Bahrain. The Company is at the heart of a thriving Bahrain’s aluminium sector, which accounts for approximately 12% of the 

country's GDP. Renowned for being an employer of choice, Alba is a model in Employee Training and Development and employs 

over 3,100 people across its operations (2021), of which 84% are Bahraini nationals. It is noteworthy that in 2021, Alba achieved 

more than 581,000 training- hours despite the challenges of COVID-19. 

Alba is recognised as one of the top industrial companies in the world with high standards in Environment practices, Social 

contribution and Corporate Governance. Over 50 years, the Company has invested into projects that had a positive impact on the 

society in which it operates. More recently, Alba’s US$37.5 million zero-waste Spent Pot Lining Treatment Plant, the upcoming 5-

plus MW Solar Farm Project and strategic role in the future Aluminium Downstream Park are a testimony of Alba’s Sustainability 

Roadmap that will meet the goals of Bahrain’s Economic Vision 2030 as well as the Net Zero Carbon targets led by HRH the 

Crown Prince and Prime Minister of Bahrain in COP26 summit. In addition, globally-recognised certifications such as ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IATF 16949:2016 and ASI Performance Standard Certification and Ecovadis attest to Alba’s 

actions to produce aluminium responsibly and sustainably. 

Safety of its employees and contractors’ workforce remains Alba’s top priority. Over the years, the Company has maintained an 
excellent track record in Safety and Health for which it has won prestigious international awards such as the RoSPA Gold Award  
(9 years in a row) and International Safety Award with Merit from British Safety Council in 2020. Alba stayed strong on its journey 
of Safety Excellence by topping more than 25 million safe working-hours without any Lost Time Injury (LTI) by XX 2022.  

Alba has also been recognised internationally for its strong values and operating excellence, with the most recent ones being top 

ESG performer in Bahrain by ESG Invest; Safeguard Label from Bureau Veritas; and Best Corporate Governance Award by 

Ethical Boardroom. For more information on Alba, please visit www.albasmelter.com 

Alba External Grievance Mechanism  
 
Alba’s External Grievance Mechanism receives and facilitates the resolution of any affected communities’ concerns and 

grievances about Alba’s Environment and Social (E&S) performance. External grievances about Alba’s E&S performance can be 

logged via the Alba Integrity Line - an independently operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a toll-free 

phone system or via the intranet 24 hours a day. 

Alba Response to COVID-19 Pandemic 
  
Alba’s response strategy to COVID-19 was initiated back to January 2020 in line with the guidelines of Bahrain National Taskforce 

for Combating Coronavirus (COVID-19). The Company was able to maintain safe operations throughout 2021 thanks to its nimble 

workforce – employees and contractors’ personnel.  

For further details, please contact: 

Eline Hilal  
Director, Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary  
Investor Relations Department 
Tel: (973) 1783 5100 
E-mail:  eline.hilal@alba.com.bh 
Website: www.albasmelter.com 
 
Follow us on:  

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
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http://www.twitter.com/Alba4World  

http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World  

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

http://www.youtube.com/Alba4World  
 

 
Scan the above to access Alba Website  

 
 

http://www.twitter.com/Alba4World
http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World
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 2022  أبريل 27 – خبر صحفي للنشر
 (ALBHالمنامة )

 
 

رئيس البا التنفيذي يدّشن خارطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة  

 للشركة 

البيئية  الجوانب  طريق  خارطة  البقالي  علي  )البا(  ش.م.ب.  البحرين  ألمنيوم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  دّشن 

التي وضعتها  الثابت باألهداف  البا  التزام  الشركة، والتي تؤكد  إدارة  أقرها مجلس  التي  واالجتماعية والحوكمة 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين تحت قيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن  

 إلى جانب أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.   2060حفظه هللا بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 

البيئية واالجتماعية والحوكمة بتاريخ   الجوانب  التنفيذي محاضرة تعريفية حول خارطة طريق  الرئيس    27عقد 

وعلى المنصة االفتراضية، بحضور أعضاء الهيئة التنفيذية والمديرين اإلداريين ومديري   حضوريًا  2022أبريل  

الدوائر بالشركة، إلى جانب عدد كبير من الموظفين وعمال المقاولين، كما وسيتم تعميم خارطة الطريق هذه من 

 خالل حملة تستهدف جميع الدوائر واألقسام بالشركة. 

بالتعاو الطريق  خارطة  وضع  واالجتماعية تم  البيئية  الجوانب  في  متخصصة  عالمية  استشارية  شركة  مع  ن 

على   ستركز  استراتيجية، وهي:    6والحوكمة، حيث  الكربون،  1أولويات  إزالة  واأللمنيوم 2(  النظيفة  الطاقة   )

الشراكات،  ( التعاون و5( تعزيز رفاهية الموظفين،  4( االقتصاد الدائري وصناعة األلمنيوم التحويلية،  3األخضر،  

 ( الشفافية واالتصاالت واستيفاء المتطلبات. 6باإلضافة إلى 

 وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً: 

"بصفتنا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، فإننا ندرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقنا التخاذ 

 اليوم من أجل تحقيق غٍد أفضل.  االختيار الصحيح 

تضع خارطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في البا منهًجا متكامالً يأخذ في االعتبار جميع الجوانب 

ذات العالقة، حيث تجسد أهدافنا الطموحة بإيجاد الحلول للتحديات التي تؤثر حاليًا أو ستؤثر مستقبالً على الشركة.  

 لمجتمع ككل".لذه المحاور الستة لخارطة الطريق في خلق قيمة مستدامة لنا ووسوف تساهم ه

تحت قيادة الرئيس   –جدير بالذكر أن شركة البا أسست فريق عمل مختص بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة  

المحاور    –التنفيذي   من  بكل محور  والخاصة  الجوانب  هذه  في  المبادرات  بتقييم  إنجازات  يقوم  ومراقبة  الستة 

 الشركة في هذا الصدد. 
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 انتهى 

 ة تعليق الصور 

 بقاليعلي ال  البا،  الرئيس التنفيذي لشركة
 

 
 نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( 

 [ ALBH]رمز التداول: 
 

ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر لأللمنيوم    120بطاقة إنتاجية بلغت    1971بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام  

(. وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات األساسية  2021مليون طن متري )   1.561في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز  

عميالً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا )زيورخ( وآسيا )هونغ كونغ وسنغافورة(    240لقيمة المضافة إلى أكثر من  ومنتجات ا 

المالية،   لألوراق  لندن  وسوق  البحرين  بورصة  من  كل  في  مدرجة  البا  أن  كما  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  لها  التابعة  والشركة 

البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( )  والمساهمون فيها هم كل من %(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية  69.38شركة ممتلكات 

 .(%10)%(، والجمهور العام 20.62)

على مدى العقود الخمسة الماضية، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية االجتماعية والصناعية واالقتصادية بمملكة البحرين، وتعتبر  

% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة  12ع األلمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي  القلب النابض لقطا

مرموقة في مجال توظيف الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذًجا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من 

ألف ساعة تدريبية بالرغم من    581تسجيل الشركة ألكثر من   2021%. وشهد العام  84(، بنسبة بحرنة تبلغ  2021موظٍف )  3,100

 . 19- التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 

جتماعية وحوكمة  تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية اال 

عاًما، استثمرت الشركة في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على المجتمع. ويمثل مصنع    50الشركات. وعلى مدار  

  مليون دوالر والمشروع القادم إلنشاء حديقة الطاقة الشمسية   37.5معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر )دون أي مخلفات( البالغة تكلفته  

ميغا واط من الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة االستراتيجي في المنطقة المستقبلية للصناعات التحويلية خير   5لتوليد ما يزيد عن  

وأهداف    2030دليل على مضي البا قدًما في خطة االستدامة التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين  

وني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين  الحياد الكرب

المناخ ) التي  COP26لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  الدولية  (. وباإلضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات 

  IATF 16949:2016، وشهادة معيار  45001، وآيزو  27001، وآيزو  14001، وآيزو  9001حصلت عليها الشركة مثل آيزو  

( األلمنيوم  استدامة  مبادرة  السيارات، وشهادتي  الجودة لصناعة  إدارة  بنظام  البا   وإيكوفاديس،  (، ASIالخاص  التزام  خير شاهد على 

 بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة إلنتاج األلمنيوم.  

مة الموظفين وعمال المقاولين على رأس أولويات البا. فمع مرور السنين، حافظت الشركة على سجل متميز في مجال السالمة  وتبقى سال

)للسنة الثامنة على التوالي( وجائزة السالمة الدولية مع    2021والصحة وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا  

مليون ساعة    20. وأكدت البا تميزها في السالمة من خالل تحقيق أكثر من  2020مة البريطاني في عام  االستحقاق من مجلس السال

 . 2021وذلك مع نهاية عام   ---وسنة خالية تماماً من هذا النوع من اإلصابات  --عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت 

التشغيل الدولي نظير قيمها وتميزها  بالتقدير  البا  لقائمة شركة  كما حظيت  المجال تصدرها  إنجازاتها في هذا   ESGي، وكان أحدث 

Invest  لتقييم الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة SafeGuard   ،من شركة بيرو فيريتاس

 . Ethical Boardroomفضالً عن حصولها على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من 

    .www.albasmelter.comمن المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت  للمزيد 

 آلية التظلم الخارجي 
 

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

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

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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 19-استجابة البا لجائحة كوفيد
 

مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني    2020استراتيجية االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ يناير  جاءت  

بفضل مرونة القوى    2021(. وتمكنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خالل العام  19-للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد

 وعمال المقاولين.العاملة لديها من موظفين 

 

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هاللي إ

 عالقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة ل إداري مدير 

                                                 +(973) 1783  5100 هاتف:

    eline.hilal@alba.com.bh بريد 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.linkedin.com/company/aluminium  

http://www.youtube.com/Alba4World 
 

 
 البا اإللكتروني.يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أعاله لزيارة موقع 

 

mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
http://www.twitter.com/Alba4World
http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World

