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Media Release – 31 October 2021 

MANAMA (ALBH) 

 

 
Alba Reports its Financial Results for the Third Quarter and 9 Months of 2021 
Q3 & 9 Months 2021 Financial Performance  
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH), the world’s largest aluminium smelter w/o China, has 
reported a Profit of BD125.9 million (US$335 million) for the third quarter of 2021, up by 1,184% Year-
over-Year (YoY), versus a Loss of BD11.6 million (US$30.9 million) for the same period in 2020. The 
Company reported Basic and Diluted Earnings per Share of fils 89 for Q3 2021 versus Basic and Diluted 
Loss per Share of fils 8 for the same period in 2020. The Total Comprehensive Income for Q3 2021 stood at 

BD126.4 million (US$336.1 million) versus Total Comprehensive Loss for the third quarter of 2020 of BD11.7 
million (US$31.1 million) – up by 1,181% YoY. Gross Profit for Q3 2021 was BD157.4 million (US$418.5 million) 
versus BD25.7 million (US$68.3 million) for the same period in 2020 – up by 513% YoY. With regards to the 
Revenue in Q3 2021, Alba generated BD388.9 million (US$1,034.2 million) versus BD262.7 million (US$698.6 
million) in Q3 2020 - up by 48% YoY.  

With regards to the nine months of 2021, Alba has reported a Profit of BD270.7 million (US$720 million), up by 
1,320% YoY, versus a Loss of BD22.2 million (US$59.1 million) for the same period in 2020. The Company 
reported Basic and Diluted Earnings per Share of fils 191 for the nine months of 2021versus Basic and Diluted 

Loss per Share of fils 16 for the same period in 2020. Alba’s Total Comprehensive Income for the nine months 
of 2021 was BD275.5 million (US$732.7 million), up by 974% YoY, compared to a Total Comprehensive Loss 
of BD31.5 million (US$83.8 million) in the same period of 2020. Gross Profit for the nine months of 2021 was 
BD361.5 million (US$961.5 million) versus BD80.9 million (US$215.1 million) in the same period of 2020 – up 

FOR IMMEDIATE RELEASE  
MANAMA (ALBH) 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH) presents its financial results as per the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) accounting rules. All investors and reporters are requested to read Alba’s Condensed 
Consolidated Interim Financial Information as of 30 September 2021 which are posted at www.albasmelter.com. 
 
Alba’s official press release and full set of Financial Information are also available on Bahrain Bourse website.  
Alba’s Financial Results for the Third Quarter and 9 Months of 2021 are summarized below: 
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by 347% YoY.  Alba generated in the nine months of 2021 Revenue of BD1,061.5 million (US$2,823.2 million) 
versus BD782.6 million (US$2,081.5 million) in the same period of 2020 - up by 36% YoY.  

Total Equity as of 30 September 2021 stood at BD1,356.1 million (US$3,606.6 million), up by 26%, versus 
BD1,079.5 million (US$2,871.1 million) as of 31 December 2020. Alba’s Total Assets as of 30 September 2021 
were BD2,555.5 million (US$6,796.6 million) versus BD2,353.7 million (US$6,259.8 million) as at 31 December 
2020 - up by 9%.  

Alba’s top-line were driven in by higher LME prices (55% YoY in Q3 2021 and 46% YoY in 9 months of 2021) 
and partially offset by lower Sales’ volume (a drop of 7% YoY in Q3 2021 and 5% YoY in 9 months of 2021) 
while the bottom-line for Q3 and 9 months of 2021 was driven by higher top-line and partially impacted by 
higher Selling and Distribution Expenses. 
 

Industry Highlights in Q3 2021 

Strong Market Demand Supported by V-Shape Economic Recovery (+7% YoY) 

 Market sentiment has been driven by China supply disruptions, a very strong demand, and a tight 
physical market – all of which had led LME price to hit 10-year high > US$2,700/MT. 

 Double-digit increase in World ex-China consumption (+16% YoY), Europe’s (+16% YoY), and North 
America’s (+13% YoY) – owing to strong rebound in market recovery and economic activity.   

 Middle East demand continued to be strong (+18% YoY) supported by higher demand in Bahrain & 
UAE.  

 Chinese consumption almost flat (+1% YoY) due to slow growth in auto and construction market. 

Global Production up by 4% YoY despite being at the Mercy of China’s Power Constraints    
 Power restrictions in China trigger substantial cutbacks in throughput (+3% YoY). In total, 3.1 Mtpa 

capacity were cut, 1.1 million MT greenfield projects were delayed, and 3.9 million MT expansions 
were pushed back [power cuts impacting Chinese smelters - Yunnan, Guangxi & Mongolia]. 

 Aluminium supply in GCC up by 3% YoY due to the 78Kt expansion at Al Taweela smelter while 
North America supply down by 2% YoY owing to supply cuts at Kitimat smelter in Canada.  

 World market swings into deficit with China (-492Kt) and w/o China (-251Kt). 
 LME inventories at ~1,230 Kt as of 30 September 2021 (down by 16% YoY).  
 Aluminium: immune from macro headwinds that affected other base-metals. LME-Cash averaged 

US$2,647/t - up by 55% YoY. 
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Alba Major ESG Highlights in Q3 2021 

 Proud recipients of SafeGuard Hygiene Excellence and Safety Label from Bureau Veritas (BV), and 
Bronze Medal from Brandon Hall Group Excellence in Learning Awards (Alba’s “Al Jisr” Programme 
-- the first initiative of its kind to boost Bahranisation).  

 Recipient of Volunteer Service Award from InJaz Bahrain for contributing 482 volunteer-hours - the 
highest amongst Bahraini companies. 

 Awarded 41 employees who volunteered to participate in InJaz Bahrain. 
 99.7% vaccination rate in c. 3,200 workforce. 
 17 million safe working-hours w/o LTI was achieved on 9 October 2021. 
 Safety measures at Alba’s campus continue with random rapid tests carried out daily at the 

Company’s gates to Alba employees and contractors’ personnel. All guests are to present their 
COVID-19 vaccine certificates to enter Alba.  

Alba Major Operational Highlights in Q3 2021  

 Sales’ volume at 366,151 metric tonnes (MT), down by 7% YoY, owing to logistics’ challenges while 
Production reached 392,959 MT, up by 2% YoY, thanks to operational efficiencies.   

 Value Added Sales averaged 58% of the total shipments [VAP in MT up by 13% YoY]. 
 Inaugurated the New Jetty Extension & Additional Raw Materials Storage Facilities at the Marine 

Terminal. 
 Soon to release of Alba’s Fifth Edition of Sustainability Report (w/ quality assurance).  
 First smelter in GCC to publish its ESG Disclosure (climate change reporting) on Carbon Disclosure 

Project (CDP) - UK.  
 Environmental Conservation Project: construction of Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant is 

completed. 

2021 Alba Priorities 

 Be the ESG Change We Want to See in the World.  
 Evolve Towards Safety Excellence & Keep Alba’s Human Capital Safe Amidst COVID-19. 
 Support the Government’s Initiatives & aim is to have 100% vaccinated workforce.  
 Meet 2021 Production Target of 1,540,000 metric tonnes & deliver on AL HASSALAH Savings’ Target 

of US$70 Million by 2021-end. 
 Screen Potential Upstream Opportunities to Secure 1/3 Alumina Requirements & Continue Dialogue 

with Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd. 
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 Capitalise on Aluminium Stewardship Initiative and Ecovadis Certifications to Penetrate New Markets 
& Increase VAP Sales.  

 Commission Spent Pot Lining Treatment (SPL) Plant. 
 Focus on Green and Sustainable Initiatives [of which Solar Farm].  

Commenting on Alba’s stellar financial performance for the 9 months of 2021, the Chairman of Alba’s Board of 
Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: 

“Thanks to new-all-time high LME prices in recent months coupled with Alba’s production efficiencies and 
economies of scale, we continued to set benchmarks and reach new all-time records in our performance: 

- Our Profit for the third quarter of 2021 has beaten the Profit for the second quarter by US$88.7 million 
while our Profit for nine months jumped by 1,320% to US$720 million. 

- EBITDA margin, for the first time in Alba’s history, tops 42.6% in Q3 2021 and 36.5% for the nine months 
of 2021. 

- Our production has been on a winning streak since the beginning of 2021:  381,933 metric tonnes (MT) 
in Q1, 391,954 MT in Q2 and 392,959 MT in Q3.   

I take the opportunity to thank the Management team as well as Alba’s labor and employees for going above and 
beyond to score another strong set of results despite the logistics’ challenges we are facing and look forward to 
close 2021 stronger with new precedents on all fronts – financial and operational.” 

Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali, added:  

“Alba today joins the US$700 million club for the first time in its history with its Profits topping US$720 million 
for the nine months of 2021. We have reached this all-time record in our profits thanks to the resilience we 
have gained from Line 6 Expansion Project.  

As we accelerate our transformation with a new sense of ESG urgency, we at Alba are open to new 
possibilities ahead to achieve a sustainable growth. I am also pleased to report that since the beginning of 
October, we didn’t have any COVID-19 infection in our c. 3,200 workforce and no employee was quarantined 
till-date.” 

Alba Management will hold a conference call on Monday 01 November 2021 at 3 PM Bahrain Time to discuss its 
financial and operational performance for Q3 and 9 months of 2021, outline the Company's priorities for 2021 as 
well as provide an update on the current market conditions and outlook for 2021-2022.  

ENDS 

 
Photo Caption  
Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Alba’s Chairman of the Board of Directors  
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Ali Al Baqali, Alba’s Chief Executive Officer  
 
About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
Alba is the world’s largest aluminium smelter ex-China with a production of more than 1.548 million metric tonnes per annum 
(mtpa) (2020). With a dual listing on Bahrain Bourse and London Stock Exchange, the Company’s shareholders are Bahrain 
Mumtalakat Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investment Company (SIIC) (20.62%) and General Public 
(10%).  
 
In addition to molten metal, our diverse Value-Added Product (VAP) portfolio includes Foundry grade re-melt products (T-
Ingots, Standard Ingots and Properzi Bars), Rolling Ingots (Slabs), Extrusion Ingots (Billets) and Unalloyed P1020 re-melt 
products. Around 79% of our products - from customised alloys to a variety of surface finishes -- are exported to more than 
150 global customers through our sales offices in Europe, Asia, Singapore, and subsidiary office in the U.S.  
 
Alba Campus comprises six Reduction Lines, three Power Stations, four Casthouses, four Carbon Plants along with other 
ancillary facilities. In addition to primary aluminium production, we also produce 530,000 mtpa of high-quality calcined 
petroleum coke at our own dedicated Coke Calcining Plant. Alba also yields 9.5 million cubic metres of potable water per 
annum from its dedicated seawater desalination plant. 
 
Alba has carved an enviable reputation in Safety, Environment and Health, Sustainability and Quality Management. It is one 
of the few smelters in the world to have achieved Zero Lost Time Injuries (LTI) in 2019. Alba was recognized during 2020 with 
five categories of National Safety Council (NSC) awards - USA and Gold Medal Health and Safety Award from the Royal 
Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) – UK. Alba was also awarded with the International Safety Award from British 
Safety Council (BSC) – UK in March 2021. 

Alba brings value to its customers with the many globally recognised certifications such as ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 
and ISO 27001. Moreover, the Company attained the significant Automotive Quality Management System - IATF 16949 in 
2018 and, Bronze Medal by EcoVadis and Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance Certification in 2020. 

Alba is committed to fostering greater sustainability across all our operations. In line with its CSR initiatives, Alba set-up the 
Region’s first-of-its-kind Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant in cooperation with Bahrain’s Supreme Council for 
Environment in 2019 to create a sustainable solution for the treatment of SPL with zero-waste. In 2020, Alba inaugurated its 
Fish Farm Project in collaboration with the Bahrain National Guard Consumer Association, thus boosting the Kingdom’s 
aquaculture and enriching the biodiversity around Alba’s operations. 

Starting out in 1971 as a 120,000 mtpa smelter, Alba has continually delivered value to its customers, shareholders, and 
stakeholders. As we mark the Golden Jubilee of operations in 2021, we aspire to be more productive, innovative, and 
sustainable. 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’s External Grievance Mechanism is in line with Performance Standards of the International Finance Corporation (IFC), a 
World Bank affiliated lending organisation. 

Alba Response to COVID-19 Pandemic  

2020 was a year like no other and as one of Bahrain’s leading industrial companies, Alba’s response strategy to COVID-19 
was initiated since January 2020 and was based on the guidelines of Bahrain National Taskforce for Combating Coronavirus 
(COVID-19).  

Alba’s Executive team adapted an interactive approach from creating personal video messages, visiting shop-floor areas and 
engaging in virtual daily briefings with its Healthcare Centre team. Alba Management announced work-from-home and reduced 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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working-hours where applicable especially for the female staff, and actioned plant-wide temperature checks for all shifts; social 
distancing protocols in offices, shop-floor areas and transport vehicles; frequent sanitization of all operational and non-
operational areas; distribution of protective kits; installation of hand sanitizer dispensers across the Company and posted 
multilingual posters in various areas. 

Despite COVID-19 outbreak, Alba continued to maintain stable operations thanks to its Business Continuity Plan and 
Emergency Preparedness Plan and sent-out few Letters of Assurance on Safe operations at Alba to all its stakeholders 
(customers, suppliers, and regulators) during 2020.  

Alba, the Safety of our people – employees and contractors’ workers – always comes First. Whilst we continue to follow 
COVID-19 measures at all times, we remain focused on Safety, Efficient Operations and Lean Cost Structure.  

 
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.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 
 

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
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 2021 أكتوبر 31األحد  – خبر صحفي للنشر

 )ALBHالمنامة (

 

 2021العام  الثالث والتسعة أشھر األولى من للربعالبا تعلن نتائجھا المالیة 

 2021من العام التسعة أشھر األولى و الثالثللربع  المالي األداء

)، أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین، عن ربح ALBHأعلنت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) (الرمز: 

% 1,184بارتفاع بلغ ، أي 2021الربع الثالث لعام خالل  ملیون دوالر أمریكي) 335ملیون دینار بحریني ( 125.9بلغ 
ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من  30.9ملیون دینار بحریني ( 11.6، وذلك مقابل خسارة بلغت على أساس سنوي

، وذلك 2021الربع الثالث لعام في  فلًسا 89بقیمة عائد أساسي ومخفض للسھم الواحد . وأعلنت الشركة عن 2020العام 

 آلخرا مجموع الربح الشاملوبلغ . 2020فلًسا لنفس الفترة من العام  8مقابل خسارة أساسیة ومخفضة للسھم الواحد بلغت 

خسارة  مقابل مجموع ملیون دوالر أمریكي) 336.1ملیون دینار بحریني ( 126.4ما قیمتھ  2021الربع الثالث لعام خالل 

بارتفاع بلغ أي  –ملیون دوالر أمریكي)  31.1ملیون دینار بحریني ( 11.7بلغ  2020خالل الربع الثالث لعام أخرى  شاملة
 418.5ملیون دینار بحریني ( 157.4ما قیمتھ  2021الربع الثالث خالل  إجمالي الربحبلغ  .% على أساس سنوي1,181

مسجالً  – 2020ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  68.3ملیون دینار بحریني ( 25.7مقابل  ملیون دوالر أمریكي)

ملیون دینار  388.9، حققت البا 2021الربع الثالث لعام في  لإلیراداتوبالنسبة . % على أساس سنوي513ارتفاًعا بلغ 

 للنشر الفوري

 )ALBHالمنامة (

تقدم نتائجھا المالیة وفق القوانین المحاسبیة المقررة بموجب المعاییر ) ALBHشركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) (الرمز: 

المالیة المرحلیة  المعلومات). یرجى من جمیع المستثمرین والصحفیین االطالع على IFRSالدولیة إلعداد التقاریر المالیة (

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2021سبتمبر  30حتى تاریخ المختصرة الموحدة 

بورصة ل اإللكتروني موقعالعلى  الكاملة المالیة علوماتالموللبیان الصحفي الرسمي لشركة البا أیًضا كما یمكن الرجوع 

 .www.bahrainbourse.comالبحرین 

 :2021من العام التسعة أشھر األولى و الثالثوفي ما یلي ملخص للنتائج المالیة لشركة البا للربع 
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ملیون دوالر أمریكي) في الربع  698.6ار بحریني (ملیون دین 262.7مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 1,034.2بحریني (

 .على أساس سنوي %48بارتفاع بلغ أي  – 2020الثالث لعام 

 720ملیون دینار بحریني ( 270.7 بقیمةربح ، فقد أعلنت البا عن تحقیق 2021تسعة أشھر األولى من العام لل أما بالنسبة
ملیون دینار بحریني  22.2، مقابل خسارة بلغت سنوي أساس% على 1,320بلغ بارتفاع ، أي ملیون دوالر أمریكي)

بلغ  عائد أساسي ومخفض للسھم الواحد. وأعلنت الشركة عن 2020ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  59.1(

رة من العام فلًسا لنفس الفت 16مقابل خسارة أساسیة ومخفضة للسھم الواحد بقیمة  2021للتسعة أشھر األولى من  فلًسا 191

 732.7ملیون دینار بحریني ( 275.5ما قیمتھ  2021للتسعة أشھر األولى من العام  اآلخر مجموع الربح الشامل. بلغ 2020
بقیمة  أخرى مجموع خسارة شاملةمقارنة ب، وذلك % على أساس سنوي974ارتفاًعا بلغ ، مسجالً ملیون دوالر أمریكي)

للتسعة  إجمالي الربح. وبلغ 2020نفس الفترة من العام خالل ملیون دوالر أمریكي)  83.8ملیون دینار بحریني ( 31.5

ملیون دینار  80.9مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 961.5ملیون دینار بحریني ( 361.5ما قیمتھ  2021أشھر األولى من العام 

. وحققت % على أساس سنوي347بارتفاع بلغ أي  – 2020ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  215.1بحریني (

ملیون دوالر  2,823.2ملیون دینار بحریني (  1,061.5بقیمة  إیرادات 2021الشركة خالل التسعة أشھر األولى من العام 
 بزیادةأي  – 2020ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  2,081.5لیون دینار بحریني (م 782.6مقابل  أمریكي)

 . % على أساس سنوي36 تبلغ

ملیون  3,606.6ملیون دینار بحریني ( 1,356.1ما قیمتھ  20021سبتمبر  30 تاریخحتى  مجموع حقوق الملكیةوبلغ 
حتى  ملیون دوالر أمریكي) 2,871.1ملیون دینار بحریني ( 1,079.5مقابل  %،26 بلغمسجالً ارتفاًعا ، دوالر أمریكي)

ملیون دینار  2,555.5ما قیمتھ  2021سبتمبر  30حتى تاریخ  مجموع الموجودات في حین بلغ. 2020دیسمبر  31تاریخ 
ملیون دوالر أمریكي) حتى  6,259.8ملیون دینار بحریني ( 2,353.7مقابل وذلك  ملیون دوالر أمریكي) 6,796.6بحریني (

 %.9بارتفاع بلغ أي  – 2020دیسمبر  31تاریخ 
 

الربع  خالل% على أساس سنوي 55بنسبة (جاءت إیرادات الشركة مدفوعة بارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن 

التي تأثرت جزئیًا و ،)2021 العام من التسعة أشھر األولى% على أساس سنوي خالل 46، وبنسبة 2021العام من الثالث 

% على أساس 5بنسبة و ،2021من  الثالث% على أساس سنوي خالل الربع 7بنسبة انخفاض حجم المبیعات (بانخفاض 

خالل الربع الثالث والتسعة رباح األفي ارتفاًعا  الشركةسجلت  في حین)، 2021من العام  التسعة أشھر األولىسنوي خالل 

 عملیات البیع والتوزیع. بارتفاع نفقاتمدفوعة باإلیرادات المرتفعة، فیما تأثرت جزئیًا  2021أشھر األولى من العام 
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 2021خالل الربع الثالث من العام أبرز أحداث الصناعة 

 )على أساس سنوي %7االنتعاش االقتصادي (+عودة مدعوًما بارتفاع الطلب في األسواق 

  وارتفاع الطلب بشكل كبیر، ومحدودیة العرض في الصینياإلمداد  بسبب تأثر  -- سوقظروف ال تحسنأدى ،

                           إذ منذ عشر سنوات،لھا إلى ارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن لتصل إلى أعلى مستوى  -- األسواق

 .لكل طن متريدوالر أمریكي  2,700بلغت >
  في أوروبا و% على أساس سنوي)، 16الصین (+ دون احتسابفي االستھالك العالمي  بخانتین رقمیتینزیادة

بسبب عودة انتعاش وذلك  –% على أساس سنوي) 13% على أساس سنوي)، وفي أمریكا الشمالیة (+16(+

 األسواق والنشاط االقتصادي بشكل كبیر. 
  على أساس سنوي)، مدفوًعا بارتفاع الطلب في البحرین 18الشرق األوسط (+استمرار الطلب الجید في %

 واإلمارات العربیة المتحدة.
 +) على أساس سنوي) وذلك بسبب تباطؤ النمو في 1استقرار االستھالك في الصین عند نفس المستوى تقریبًا %

 قطاعي السیارات واإلنشاء. 

 في الصینالمفروضة على الطاقة  تأثره بالقیودس سنوي رغم % على أسا4ارتفاع اإلنتاج العالمي بنسبة 

 على أساس 3خفض إنتاج األلمنیوم إلى حد كبیر (+ إلىالقیود المفروضة على الطاقة في الصین  أدت %

ملیون طن سنویًا، في حین تم تأجیل  3.1 بما مقدارهالطاقة اإلنتاجیة السنویة  تم خفضسنوي). وبشكل إجمالي، 

بعض المشاریع  تم كذلك إیقافملیون طن متري، و 1.1تبلغ طاقتھا اإلنتاجیة والتي عدد من المشاریع الجدیدة 

 –خفض إنتاج الطاقة یؤثر على المصاھر في الصین [ ملیون طن متري 3.9طاقة إنتاجیة تبلغ ذات التوسعیة 

 ولیا].في یونان، غوانغشي، ومونغ
  على أساس سنوي بسبب مشروع التوسعة 3ارتفاع إمداد األلمنیوم في منطقة مجلس التعاون الخلیجي بنسبة %

ألف طن، في حین انخفض اإلمداد في أمریكا الشمالیة بنسبة  78في مصھر الطویلة والذي تبلغ طاقتھ اإلنتاجیة 

 بكندا.% على أساس سنوي نظًرا لخفض اإلمداد من مصھر كیتیمات 2
 ) ألف طن). 251-ألف طن) ودون احتسابھا ( 492-السوق العالمي یشھد عجًزا مع احتساب الصین 
  16 بلغ(بانخفاض  2021 سبتمبر 30 حتى تاریخ ألف طن 1,230~بلغ المخزون في بورصة لندن للمعادن% 

 .على أساس سنوي)
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  وأثرت على المعادن األساسیة كل عام سواق بشاأل واجھتاأللمنیوم: في مأمن من الظروف المعاكسة التي

بارتفاع  –دوالر أمریكي لكل طن  2,647األخرى. تراوح معدل السعر النقدي في بورصة لندن للمعادن عند 

 % على أساس سنوي. 55بلغ 
 

 2021 العام للربع الثالث من البا فيث الجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة أبرز أحدا

الصحة العامة والسالمة من شركة بیروفیریتاس، النظافة وللتمیز في  SafeGuardعلى شھادة بحصولھا البا  تفخر •

 –برنامج "الجسر" في البا عن الجائزة البرونزیة من مجموعة براندون ھول لجوائز التمیز في التعلیم ( كذلكو

 أول مبادرة من نوعھا لتعزیز البحرنة).

–ساعة تطوعیة  482الفوز بجائزة الخدمة التطوعیة من إنجاز البحرین نظیر مساھمة الشركة بما مجموعھ  •

 األعلى بین الشركات في المملكة. 

 موظفًا وموظفة ممن تطوعوا للمشاركة في برامج إنجاز البحرین. 41م یتكر •

 موظف. 3,200 حوالي تبلغ% من إجمالي القوى العاملة في البا والتي 99.7بلغت نسبة التطعیم  •

 . 2021أكتوبر  9ملیون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضیعة للوقت بتاریخ  17تحقیق  •

استمرار إجراءات السالمة االحترازیة في الشركة من خالل إجراء الفحص السریع العشوائي بشكل یومي عند  •

وار بإبراز شھادات التطعیم ضد فیروس وإلزام جمیع الز ،بوابات الشركة لموظفي الشركة وعمال المقاولین

 لدخول الشركة.  19-كوفید
 

 2021 العام من الثالثللربع  في البا التشغیلي األداءأبرز أحداث 

% وذلك نظًرا للتحدیات اللوجستیة، في حین 7طن متري مسجالً انخفاًضا سنویًا بلغ  366,151بلغ حجم المبیعات  •

 % وذلك بفضل تحسن الكفاءة التشغیلیة.2بزیادة سنویة بلغت طن متري، أي  392,959بلغ اإلنتاج 

[زیادة منتجات القیمة المضافة بالطن % من إجمالي الشحنات 58 عندمبیعات منتجات القیمة المضافة  تراوحت •

 .]% على أساس سنوي13بنسبة المتري 

 لخام في مرفأ البا البحري.تدشین مشروع توسعة الرصیف البحري ومرافق التخزین اإلضافیة األخرى للمواد ا •

 قریبًا (بعد إجراء تدقیق ضمان الجودة).من تقریر االستدامة للشركة  اإلصدار الخامسإطالق  •

الجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة (تقریر  اتإفصاحأول مصھر في منطقة مجلس التعاون الخلیجي ینشر  •

 المتحدة. في المملكة )CDP( لدى مشروع اإلفصاح عن الكربونتغیر المناخ) 
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 مشروع مصنع معالجة بقایا بطانة خالیا الصھر. استكمالمشروع الحمایة البیئیة:  •

 2021 لعام أولویات البا

 التغییر اإلیجابي الذي نطمح لرؤیتھ في العالم على صعید الجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة. نكونأن  •

 .19-في ظل جائحة كوفیدبالشركة  العاملینسالمة على التمیز في السالمة والحفاظ المزید من  تحقیقلالتطور  •

 .القوى العاملة بالشركة بین %100 نسبةوتحقیق التطعیم بة یمبادرات الحكومالدعم  •

لوفورات من مبادرة الحصالة بقیمة اوأھداف  ،طن متري 1,540,000بإنتاج  2021تحقیق األھداف اإلنتاجیة لعام  •

  .2021ملیون دوالر أمریكي مع نھایة العام  70

متطلبات األلومینا واستمرار المحادثات مع مجموعة ثلث المواد الخام لتأمین  توریدبحث فرص االستثمار في  •

 .المحدودةشركات ھانغزو جینجیانغ 

اسواق جدیدة  دخولاالستفادة من حصول الشركة على شھادتي مبادرة استدامة األلمنیوم وإیكوفادیس من أجل  •

 وزیادة مبیعات منتجات القیمة المضافة.

 تشغیل مصنع معالجة بقایا بطانة خالیا الصھر. •

 التركیز على المبادرات الخضراء والمستدامة [مثل حقل الطاقة الشمسیة في البا]. •

 ً رئیس مجلس إدارة شركة البا، الشیخ ، صرح 2021شھر المنصرمة من أللتسعة  للشركةالقوي  على األداء المالي وتعلیقا

 دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة، قائالً: 

"بفضل وصول األسعار في بورصة لندن للمعادن لمستویات قیاسیة خالل األشھر الماضیة، إلى جانب تعزیز الكفاءة 

 تاریخھا: عبرالتشغیلیة في البا، فقد واصلنا بلوغ اإلنجازات وتحقیق المستویات القیاسیة في أداء الشركة 

ملیون دوالر  88.7ي الربع الثاني بما قیمتھ ما حققناه من ربح ف 2021تجاوز ربح الشركة للربع الثالث من  -

 ملیون دوالر أمریكي. 720% إلى 1,320للتسعة أشھر بحوالي  الربح ارتفعي حین أمریكي، ف
 –وألول مرة في تاریخ الشركة  –ھامش اإلیرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء  بلغ -

 .2021% خالل التسعة أشھر األولى من 36.5، و2021% خالل الربع الثالث من العام 42.6
طن متري في الربع األول،  381,933: 2021حققنا سلسلة من النجاحات على صعید اإلنتاج منذ بدایة العام  -

 طن متري في الربع الثالث. 392,959طن متري في الربع الثاني، و 391,954

التي حققت وجمیع الموظفین والعاملین في البا للجھود الحثیثة المبذولة  ،اسبة أن أشكر فریق اإلدارة التنفیذیةوأود بھذه المن

اإلنجازات  تحقیق المزید من النتائج الجیدة رغم وجود التحدیات اللوجستیة، وأتطلع إلنھاء ھذا العام بأداء أقوى من خالل

 المالیة والتشغیلیة". –على مختلف األصعدة 
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 ومن جانبھ، صرح الرئیس التنفیذي لشركة البا علي البقالي قائالً: 

ملیون  720، حیث تجاوز ربح الشركة من األرباح ملیون دوالر أمریكي 700 التي حققت"تنضم البا الیوم لفئة المصاھر 

 معز االستثنائي بفضل ما اكتسبناه من مرونة حققنا ھذا اإلنجا لقد. 2021دوالر أمریكي للتسعة أشھر األولى من عام 

 مشروع خط الصھر السادس للتوسعة. 

فإننا مستعدون حوكمة، الالبیئیة واالجتماعیة و تطبیق الجوانبلتحول السریع نحو من أجل ا ناتكثیف جھودسعینا لومع 

أي  –منذ بدایة شھر أكتوبر  –لم نسجل أنني سعید بأننا لخوض احتماالت جدیدة حتى نتمكن من تحقیق النمو المستدام. كما 

موظف، ولم یتم حجر أي موظف  3,200والتي تبلغ حوالي  في الشركةضمن القوى العاملة  19-بفیروس كوفیدحالة إصابة 

 حتى تاریخھ".

في تمام الساعة الثالثة ظھًرا بتوقیت  2021 نوفمبر 01الموافق  اإلثنینھذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع ھاتفي یوم 

، باإلضافة 2021من العام  الثالث والتسعة أشھر األولىللشركة خالل الربع  األداء المالي والتشغیليمناقشة لمملكة البحرین 

 – 2021 يظروف السوق الحالیة والتوقعات لعاموبحث آخر مستجدات ، إلى تحدید أولویات الشركة لما تبقى من العام

2022. 

 انتھى

 تعلیق الصور:

 .الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة –رئیس مجلس إدارة شركة البا 
 .علي البقالي –الرئیس التنفیذي لشركة البا 

 

ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)نبذة عن   
 ]ALBH: رمز التداول[

). وھي مدرجة 2020ملیون طن متري سنویًا ( 1.548حیث یبلغ إنتاجھا أكثر من تُعد شركة البا أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین، 
في كل من بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات البحرین القابضة ش.م.ب. (مقفلة) 

 .(%10) %)، والجمھور العام20.62%)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة (69.38(

السبائك  ،T سبائك حرف( إلى جانب األلمنیوم السائل، تنتج الشركة العدید من منتجات القیمة المضافة كسبائك المزیج األساسي إلعادة الصھر
نتجات تتفاوت م .P1020 ، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات األلمنیوم غیر الممزوج إلعادة الصھرمن فئة)المعیاریة، سبائك بروبرزي

عمیالً حول العالم من خالل  150% ألكثر من 79الشركة في أنوعھا من حیث المزیج الداخل في تصنیعھا وأسطحھا النھائیة، حیث یتم تصدیر 
 .مكاتب المبیعات التابعة للشركة في أوروبا وآسیا وسنغافورة والشركة التابعة لھا في الوالیات المتحدة األمریكیة

خطوط للصھر، وثالث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، باإلضافة إلى المرافق الصناعیة األخرى. یضم موقع البا ستة 
طن متري سنویًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكلیس التابع لھا.  530,000وإلى جانب إنتاجھا من األلمنیوم األولي، تنتج البا 

 .ملیون متر مكعب سنویًا من میاه الشرب من خالل محطة تحلیة میاه البحر الخاصة بھا 9.5كما تنتج الشركة 
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لعالم التي لم حققت البا سمعة متمیزة في مجاالت السالمة والبیئة والصحة واالستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البا من مصاھر األلمنیوم القلیلة حول ا
مختلفة من مجلس  عن خمس فئات خمس جوائز 2020. كما حصدت الشركة خالل عام 2019 تشھد وقوع أي إصابات مضیعة للوقت في عام

المملكة  –الوالیات المتحدة، وجائزة المیدالیة الذھبیة للصحة والسالمة من الجمعیة الملكیة لمكافحة الحوادث (روسبا)  –) NSCالسالمة الوطني (
 . 2021في مارس  المملكة المتحدة  –) BSCیة من مجلس السالمة البریطاني (جائزة السالمة الدولكما حصلت الشركة على المتحدة. 

، وآیزو 14001، وآیزو 45001، وآیزو 9001تحرص البا على تحقیق القیمة لعمالئھا من خالل العدید من الشھادات المعترف بھا عالمیًا مثل اآلیزو 
، باإلضافة إلى المیدالیة البرونزیة من منظمة 2018في عام  IATF 16949 السیارات . كما حصلت البا على شھادة نظام إدارة الجودة لصناعة27001

 .2020التصنیف والتقییم الدولیة إیكوفادیس وشھادة مبادرة استدامة األلمنیوم في عام 

في إنشاء أول مصنع  2019البا في عام تلتزم البا بتعزیز االستدامة في جمیع عملیاتھا التشغیلیة. وفي إطار مبادرات المسؤولیة االجتماعیة، شرعت 
ه المادة من نوعھ لمعالجة بقایا بطانة خالیا الصھر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى للبیئة من أجل إیجاد حلول مستدامة لمعالجة ھذ

االستھالكیة للحرس الوطني، ویھدف لتعزیز ، دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعیة 2020دون أي مخلفات. وفي عام 
 .الثروة البحریة في المملكة وإثراء التنوع الحیوي بالقرب من مواقع الشركة

طن متري سنویًا. وتواصل البا حرصھا على تحقیق الفائدة  120,000كمصھر ال تتجاوز طاقتھ اإلنتاجیة  1971بدأت البا عملیاتھا التشغیلیة في عام 
، فإننا نتطلع 2021ئھا ومساھمیھا وجمیع األطراف المعنیة بھا. ومع احتفال الشركة بالیوبیل الذھبي لبدء عملیاتھا التشغیلیة في العام والقیمة لعمال

  .لتعزیز اإلنتاجیة وتقدیم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملیاتنا التشغیلیة

  . www.albasmelter.com على شبكة اإلنترنتللمزید من المعلومات عن البا، یرجى زیارة موقع الشركة 

 آلیة التظلم الخارجي

وھو خط إبالغ سري متعدد اللغات  – خط البا للنزاھةرابط  یمكن إرسال التظلمات الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا على
 ویدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة یومیاً.

 .مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة في شركة البا وتأتي آلیة التظلم الخارجي 

 19-استجابة البا لجائحة كوفید

البا في وقت مبكر منذ استثنائیًا وباعتبارھا إحدى الشركات الصناعیة الرائدة في البحرین، جاءت استراتیجیة االستجابة لشركة  2020كان العام 
 .)19-مع بدء انتشار الجائحة بما یتماشى وإرشادات الفریق الوطني للتصدي لفیروس كورونا (كوفید 2020ینایر 

العملیات عمل فریق اإلدارة التنفیذیة في البا على تبني النھج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصیة الموجھة من خالل مقاطع الفیدیو، زیارة مواقع 
إدارة التشغیلیة، وعقد االجتماعات االفتراضیة الیومیة مع فریق مركز البا للرعایة الصحیة حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت 

الشركة لموظفیھا العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصوًصا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات 
للموظفین في جمیع أنحاء المصھر وخالل جمیع المناوبات، إلى جانب تطبیق إجراءات التباعد االجتماعي في المكاتب ومواقع العملیات الحرارة 

ى الوقایة عل التشغیلیة ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقیم المستمر لجمیع المواقع التشغیلیة وغیر التشغیلیة، باإلضافة إلى توزیع أدوات
 .الموظفین وتثبیت المعقمات والملصقات التوعویة بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة

، استمرت الشركة في الحفاظ على سیر عملیاتھا التشغیلیة بفضل التزامھا بخطة استمراریة األعمال وخطة 19-وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفید
ن حول العملیات اآلمنة في البا لجمیع األطراف المعنیة بالشركة (من عمالء وموردین وجھات الجاھزیة للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضما

  .2020تنظیمیة) خالل عام 

الزمة تأتي سالمة العاملین في البا، من موظفین وعمال المقاولین، على رأس قائمة أولویاتھا. وفیما نحن مستمرون في اتخاذ جمیع اإلجراءات ال
 ، فإننا ال زلنا ملتزمین بالسالمة والكفاءة التشغیلیة وھیكلة التكلفة المبسطة.19-كوفید للوقایة من جائحة

 لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ:

http://www.albasmelter.com/
http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx


 

 

: المعلومات الواردة في ھذا البیان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل اإلعالم فقطإخالء المسؤولیة  
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 إیلین ھالل
 مدیر إداري لعالقات المستثمرین والتأمین وسكرتاریة الشركة

                                                +)973( 1783 5100 ھاتف:
   eline.hilal@alba.com.bh برید 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.linkdin.com/company/aluminium 

http://www.youtube.com/Alba4World 

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

