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Media Release – Thursday 12 May 2022 

 

Alba Discloses its Financial Results for the First Quarter of 2022 

Q1 2022 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 BD146.8 million (US$390.4 million) for the first quarter of 2022, up by 181% Year-over-

Year (YoY), versus a Profit of BD52.2 million (US$138.8 million) for the same period in 2021. The Company 

reported Basic and Diluted Earnings Per Share of fils 104 versus fils 37 for the same period in 2021.  

The Total Comprehensive Income for Q1 2022 stood at BD156 million (US$415 million) versus BD58.4 

million (US$155.4 million) for the same period in 2021 -- up by 167% YoY. Gross Profit for Q1 2022 was 

BD178 million (US$473.4 million) versus BD80.5 million (US$214.1 million) for the same period in 2021 -- 

up by 121% YoY.  

With regards to the Revenue in Q1 2022, Alba generated BD455 million (US$1,210 million) versus BD302.7 

million (US$805.1 million) in Q1 2021 -- up by 50% YoY.  

Total Equity as of 31 March 2022 stood at BD1,585.3 million (US$4,216.2 million), up by 5%, versus 

BD1,503 million (US$3,997.4 million) as of 31 December 2021. Total Assets as of 31 March 2022 were 

BD2,690.5 million (US$7,155.6 million) versus BD2,624.6 million (US$6,980.3 million) as of 31 December 

2021 -- up by 3%.  

Alba’s top-line were driven by higher LME prices (56% YoY) and partially offset by lower Sales’ volume                

(-0.3% YoY) while bottom-line for Q1 2022 was driven by higher top-line and partially impacted by higher 

Selling and Distribution Expenses. 

 

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 First Quarter 

2022 Condensed Consolidated Interim Financial Information which are posted at www.albasmelter.com. 

 

Alba’s official press release and full set of Financial Statements are also available on Bahrain Bourse website.  

Alba’s Financial Results for the First Quarter of 2022 are summarized below: 

 

http://www.albasmelter.com/
https://www.bahrainbourse.com/aluminum-bahrain-bsc
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Industry Highlights 

Economics of War & World Consumption Flat (+1% YoY)  

• Having started to recover from COVID-19 pandemic, the Russo-Ukrainian war raised new challenges for 

commodities and created mixed market sentiment. Markets for commodities, foreign exchanges, equities 

and debt are all adjusting to the shock of war and the uncertainty. There will be severe economic 

consequences for Ukraine and Russia and, potentially, the global economy 

• Middle East: Demand up by 5% YoY supported by higher consumption in Bahrain (+7% YoY), UAE (+5% 

YoY) & KSA (+5% YoY)  

• US: Consumption up by 3% YoY supported by a surge in the construction and transport sectors despite 

higher costs and labour shortages  

• Europe: Surging energy prices and prospect of energy supply disruptions have weighed on economic 

activity with auto sector feeling mostly the supply-chain strain (+2% YoY) 

• China: Rising COVID-19 cases and slowdown in the property sector together with global impact of Russia-

Ukraine conflict have prompted the government to loosen the fiscal policy -> flat consumption  

 

World Market Supply Down by 2% 

• The war in Ukraine has flagged strong differences between China and the Rest of the World (ROW) with 

LME and SHFE prices moving in opposite directions 

• Middle East supply up by 4% YoY (Bahrain up by 1% & UAE by 7% YoY) 

• China: COVID lockdowns weighed on growth with supply down by 2% YoY 

• Europe leads World ex-China output with its production down by 5% YoY as a result of higher energy 

prices  

• World market deficit softened on slower global demand growth with China (-0.05 million MT) and w/o 

China (-0.4 million MT) 

 

LME Price & Inventories  

LME-Cash averaged US$3,267/t - up by 56% YoY & LME inventories remain low at ~0.6 million MT as of 31 

March 2022 (down by 66% YoY). 
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Alba Environment, Social and Governance (ESG) Highlights 

▪ Alba inked a MoU with Mitsubishi Heavy Industries to collaborate on opportunities to reduce Alba’s carbon 

footprint  

▪ Spent Pot Lining Treatment Plant in full operational swing to produce HiCal (125 tonnes were shipped to 

Thailand) 

▪ Alba won British Safety Council’s International Safety Award for calendar year of 2021 

▪ Alba collaborates with BAPCO to implement Environment, Social and Governance (ESG) initiatives of 

common interest through signing a MoU 

▪ Board Executive Committee renamed to Board Executive and ESG Committee 

▪ Formation of CEO’s ESG Taskforce Committee to evaluate ESG-linked initiatives associated with each 

of the 6 priorities (Decarbonisation; Green Energy & Aluminium; Circular Economy & Secondary 

Aluminium; Employee Welfare; Collaboration & Partnership; and Transparency, Communications and 

Due Diligence) 

▪ 25 million safe working hours without LTI achieved on 30 April 2022 

 

Alba Major Operational Highlights 

▪ Sales’ volume topped 354,216 metric tonnes (MT), down by 0.3% YoY while Production reached 

391,050 MT, up by 2.4% YoY 

▪ Value Added Sales averaged 65% of the total shipments versus 62% in Q1 2021 [VAP: 230,467 MT up 

by 5.4% YoY] 

▪ Al Hassalah achieved savings of US$89 million (including US$10 million one-off savings from working 

capital) – corresponding to US$45/MT 

▪ Natural gas price at US$4/MMBTU till 31 March 2023 

▪ Alba teamed with EtaPRO to use Digital Industry 4.0 and AI to improve its power stations’ performance 

▪ Alba signed a MoU with Emirates Global Aluminium to explore opportunities to creep Line 6 production 

and potentially deploy EGA technological expertise for the potential brownfield expansion of Potline 7  

▪ Alba inked a MoU with Bahrain Polytechnic to develop higher educational opportunities for Bahraini 

nationals especially in various engineering disciplines 

▪ Alba honoured its national employees who have completed 10, 20 and 30 years in service 
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2022 Alba Priorities 

▪ Deliver on newly-launched ESG roadmap in line with Bahrain’s Objectives for ‘Net Zero Emissions’ 

by 2060 

▪ Embed ESG in the Company’s operations and processes as well as deliberate with various 

stakeholders and partners potential ESG initiatives to further sustainable value across our value-

chain  

▪ Meet 2022 Production Target of 1,560,000 metric tonnes & deliver on AL HASSALAH savings’ target 

of US$100 Million by 2022-end  

▪ Screen potential upstream opportunities to secure 1/3 Alumina requirements  

▪ Capitalise on Aluminium Stewardship Initiative and Ecovadis Certifications to penetrate new markets 

& increase VAP sales to > 70% 

▪ Accelerate the financial closure of PS5 Block 4 and progress with Solar Farm  

▪ Progress with the pre-feasibility study for Line 7 smelter  

Commenting on Alba’s financial performance for the first quarter ended 31 March 2022, the Chairman of 

Alba’s Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: 

“We are off to a strong start in 2022 as we delivered another quarter of great results with a Profit of more than 

US$390 million, exceeding our performance for the first half of 2021 (Profit for H1 2021: US$385 million), 

reflecting the underlying momentum in our business as we capitalise on strong LME prices.” 

Adding further, Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali said:  

“Thanks to our agile operations, we have been able to achieve for the first-time ever in a quarter an excellent 

performance on many fronts amidst the logistics’ challenges.  

I also take the opportunity to thank our workforce for achieving for the first time ever in our history 25 million 

safe working hours without LTI.” 

Alba Management will hold a conference call on Monday 16 May 2022 at 3 PM Bahrain Time to discuss its  

financial and operational performance for Q1 2022 as well as outline the Company's priorities for 2022 as it 

charts its ESG journey. 

 

ENDS 

 
Photo Caption  
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Chairman of Alba’s Board of Directors Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa 
Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali 
 
 
About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
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 30 April 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.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  

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
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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Scan the above to access Alba Website  
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 2022 مايو 12 الخميس – خبر صحفي للنشر

 

 2022عام من الألول ا للربعنتائجها المالية تصرح ب البا 

 2022للربع األول لعام  المالي األداء

  ربح(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن  ALBHأعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )الرمز:  

بلغ    ارتفاًعامسجالً  ،  2022خالل الربع األول من العام    مليون دوالر أمريكي(   390.4)  مليون دينار بحريني   146.8بلغ  

مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام   138.8مليون دينار بحريني )  52.2، مقابل ربح بلغ  على أساس سنوي  181%

  37مقابل عائد أساسي ومخفض بقيمة    للسهم الواحد  فلًسا  104بقيمة  عائد أساسي ومخفض  . وأعلنت الشركة عن  2021

 . 2021فلًسا للسهم الواحد لنفس الفترة من العام  

الربع    الشامل  الربحمجموع  وبلغ   مليون دوالر    415مليون دينار بحريني )  156ما قيمته    2022األول من العام  خالل 

بارتفاع بلغ  أي    –  2021نفس الفترة من العام  لمليون دوالر أمريكي(    155.4دينار بحريني )  مليون  58.4مقابل    أمريكي(

  473.4مليون دينار بحريني )  178ما قيمته    2022ح للربع األول من العام  إجمالي الرب. وبلغ  % على أساس سنوي167

أي   –  2021من العام  لنفس الفترةمليون دوالر أمريكي(  214.1مليون دينار بحريني ) 80.5مقابل  مليون دوالر أمريكي(

 . % على أساس سنوي121بارتفاع بلغ 

 للنشر الفوري 

 (ALBHالمنامة )

تقدم نتائجها المالية وفق القوانين المحاسبية المقررة بموجب المعايير (  ALBHشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )الرمز:  

المرحلية  المالية    المعلومات(. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع على  IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية )

 . www.albasmelter.comعلى موقع الشركة   2022لشركة البا للربع األول من العام   المختصرة الموحدة 

بورصة  ل  اإللكتروني  موقعالعلى    الكاملة  المالية  المعلوماتوالصحفي الرسمي لشركة البا    للخبرأيًضا  كما يمكن الرجوع  

 .www.bahrainbourse.comالبحرين 

 2022األول من العام لربع خالل اوفي ما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة البا 

 

 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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مليون دوالر    1,210مليون دينار بحريني )  455، حققت البا ما قيمته  2022للربع األول من العام    اإليرادات وعلى صعيد  

بارتفاع  أي    –  2021مليون دوالر أمريكي( خالل الربع األول لعام    805.1مليون دينار بحريني )  302.7مقابل    أمريكي(

 . % على أساس سنوي50بلغ 

مليون دوالر   4,216.2مليون دينار بحريني ) 1,585.3ما قيمته  2022مارس   31حتى تاريخ  مجموع حقوق الملكيةوبلغ 

مليون دوالر أمريكي( حتى تاريخ   3,997.4مليون دينار بحريني )  1,503، وذلك مقابل  %5ارتفاًعا بلغ  ، مسجالً  أمريكي(

  7,155.6مليون دينار بحريني )  2,690.5فقد بلغ    2022مارس    31حتى تاريخ    مجموع الموجودات. أما  2021ديسمبر    31

  2021ديسمبر    31مليون دوالر أمريكي( حتى تاريخ    6,980.3مليون دينار بحريني )  2,624.6مقابل    مليون دوالر أمريكي(

 .%3بارتفاع بلغ أي  –

% على أساس سنوي( ومتأثرة جزئيًا  56وقد جاءت إيرادات الشركة مدفوعة بارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن )

مدفوعة   2022األول من العام  في حين جاءت أرباح الشركة للربع  % على أساس سنوي(، 0.3-انخفاض حجم المبيعات )ب

 نفقات عمليات البيع والتوزيع.  زيادةبارتفاع قيمة اإليرادات، ومتأثرة جزئيًا ب

 أبرز أحداث الصناعة

 % على أساس سنوي( 1الحرب وثبات االستهالك العالمي )+ الوضع االقتصادي خالل

تحديات جديدة بالنسبة ، اندلعت الحرب الروسية األوكرانية لتفرض  19-فيدبدء مسيرة التعافي من جائحة كو  مع ▪

أسواق السلع األساسية والبورصات األجنبية   .حول ظروف السوق  متضاربة  وخلقت آراءألسواق السلع األساسية،  

وعدم  والديون  واألسهم   الحرب  آثار  مع  التكيف  تحاول  االقتصادية  جميعها  العواقب  تكون  االستقرار. وسوف 

 بالنسبة لالقتصاد العالمي ككل.أيًضا كذلك أن تكون وخيمة بالنسبة للدولتين، أوكرانيا وروسيا، ومن المحتمل 

% 7االستهالك في البحرين )+% على أساس سنوي، مدعوم بارتفاع  5الطلب بنسبة  الشرق األوسط: ارتفاع   ▪

% على  5% على أساس سنوي(، المملكة العربية السعودية )+5، اإلمارات العربية المتحدة )+على أساس سنوي(

 أساس سنوي(. 

المتحدة: ارتفاع االستهالك بنسبة   ▪ % على أساس سنوي بدعم من زيادة الطلب في قطاعي اإلنشاء 3الواليات 

 والمواصالت، على الرغم من ارتفاع التكلفة ونقص األيدي العاملة.  

قطاع السيارات و،  األنشطة االقتصادية  احتمال توقف إمداداتها يلقيان بثقلهما علىوارتفاع أسعار الطاقة  أوروبا:   ▪

 (. على أساس سنوي %2)+ التوريدفي سلسلة  تي يواجههاال ضغوطاتتضرًرا نظًرا للهو األكثر 

 إلى جانب التأثير العالمي للصراع الروسي األوكراني العقاراتوتراجع قطاع  19-الصين: ارتفاع حاالت كوفيد ▪

  .االستهالك استقرارو ،سياستها الماليةبالحكومة لتخفيف  دفع
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 % 2انخفاض اإلمداد في السوق العالمي بنسبة  

األسعار في بورصة  تغير  العالم، مع  دول  قد أوضحت الحرب في أوكرانيا اختالفات عميقة بين الصين وبقية  ل ▪

 بورصة شنغهاي للمعادن في اتجاهين متعاكسين. لندن للمعادن و

% واإلمارات 1% على أساس سنوي )ارتفاع إمداد البحرين بنسبة  4ارتفاع اإلمداد في الشرق األوسط بنسبة   ▪

 %(. 7بنسبة العربية المتحدة 

 % على أساس سنوي. 2على النمو مع انخفاض اإلمداد بنسبة  19-الصين: أثر اإلغالق المرتبط بكوفيد ▪

٪ على أساس سنوي  5إنتاجها بنسبة  حيث انخفض  رج الصين  اإلنتاج العالمي خا  اإلنخفاض في   تتصدر أوروبا ▪

 .  ةنتيجة الرتفاع أسعار الطاق

مليون طن متري(   0.05-تباطؤ نمو الطلب العالمي مع احتساب الصين )  معالسوق العالمي ينخفض    في  عجزال ▪

 مليون طن متري(.  0.4-ودون احتسابها )

 بورصة لندن للمعادن والمخزون في سعار األ

% على أساس  56أي بارتفاع بلغ  –طن /دالر أمريكي 3,267ي في بورصة لندن للمعادن عند  دتراوح معدل السعر النق

حتى تاريخ  مليون طن متري  0.6~سنوي، واستمر المخزون في بورصة لندن للمعادن عند مستويات منخفضة حيث بلغ 

 .  % على أساس سنوي(66)بانخفاض بلغ  2022مارس  31

  البا فيث الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة أبرز أحدا

وقعت البا مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بهدف التعاون حول فرص خفض البصمة   ▪

 الكربونية لشركة البا.  

)تم العمليات التشغيلية في مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر تسير بكامل طاقتها إلنتاج مادة الهايكال  ▪

 طنًا من هذه المادة إلى تايالند(.  125تصدير 

 .  2021حصول البا على جائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني عن السنة التقويمية  ▪

تعاون البا وبابكو من خالل توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات في الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة التي   ▪

تحت مسمى اللجنة التنفيذية ، وذلك اإلدارةإعادة تسمية اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس تخدم مصلحة الطرفين.  

 المعنية بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة التابعة لمجلس اإلدارة و

مختص بالجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة تحت قيادة الرئيس التنفيذي من أجل  تأسيس لجنة فريق عمل  ▪

المحاور الستة )إزالة الكربون، الطاقة النظيفة  محور من تقييم مبادرات الشركة في هذه الجوانب والمرتبطة بكل 

واأللمنيوم األخضر، االقتصاد الدائري وصناعة األلمنيوم التحويلية، تعزيز رفاهية الموظفين، التعاون 

 والشراكات، الشفافية واالتصاالت واستيفاء المتطلبات(. 
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 .  2022أبريل  30مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ  25تحقيق  ▪

 في البا  التشغيلي األداء أبرز أحداث : 2021

% على أساس سنوي، في حين بلغ 0.3طن متري بانخفاض بلغ  354,216تجاوز حجم المبيعات ما قيمته  ▪

 % على أساس سنوي.2.4طن متري، مسجالً ارتفاًعا بنسبة  391,050اإلنتاج 

% خالل الربع األول من  62% من إجمالي الشحنات، وذلك مقابل 65تراوح معدل مبيعات القيمة المضافة عند  ▪

 % على أساس سنوي[.5.4بارتفاع بلغ  –طن متري  230,467ات القيمة المضافة: ج]منت  2021العام 

مليون دوالر أمريكي )ومن ضمنها وفورات لمرة واحدة من رأس   89حقق مشروع الحصالة وفورات بقيمة  ▪

 دوالر أمريكي/طن متري.  45أي ما يعادل  –ماليين دوالر أمريكي(  10المال العامل بقيمة 

مارس  31وحدة حرارة بريطانية حتى تاريخ مليون دوالر أمريكي/  4 عند سعر الغاز الطبيعي سوف يستمر  ▪

2023 . 

والذكاء االصطناعي من  4.0شراكة بين البا وشركة إيتابرو لتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرقمية الرابعة   ▪

 محطات الطاقة. أجل تحسين أداء 

توقيع البا مذكرة تفاهم مع شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم لبحث فرص زيادة اإلنتاج في خط الصهر السادس   ▪

الخبرة التقنية التي تتمتع بها الشركة اإلماراتية مع إمكانية المضي في مشروع التوسعة لخط  واالستفادة من 

 الصهر السابع. 

وقعت البا مذكرة تفاهم مع جامعة بوليتكنك البحرين من أجل تطوير فرص التعليم العالي للكوارد الوطنية  ▪

 وخصوًصا في المجاالت الهندسية المتعددة.  

 عاًما في خدمة الشركة.   30، و20،  10 كفاءاتها الوطنية من الموظفين الذين أمضواالبا كرمت  ▪

 2022 لعام  أولويات البا

بما يتوافق وأهداف  التي أطلقت مؤخًرا جوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة تحقيق أهداف خارطة طريق ال ▪

 . 2060مملكة البحرين بتحقيق "الحياد الكربوني الصفري" بحلول عام 

األطراف   مختلفمع  التفاوضدمج الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في عمليات الشركة التشغيلية و ▪

من أجل تعزيز القيمة  والشركاء حول إمكانية تطبيق مبادرات الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةالمعنية 

 المستدامة في مختلف مراحل سلسلة التوريد.

طن متري، وتحقيق هدف الوفورات ضمن مشروع  1,560,000والبالغ   2022ج لعام تحقيق هدف اإلنتا  ▪

 .  2022مليون دوالر أمريكي مع حلول نهاية العام  100الحصالة بما قيمته 

 فرص االستثمار المتاحة في مجال توريد المواد الخام من أجل تأمين ثلث متطلبات األلومينا.بحث  ▪
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أسواق جديدة  دخول من أجل   (EcoVadis) ( وإيكوفاديسASIمبادرة استدامة األلمنيوم ) تياالستفادة من شهاد ▪

 %. 70ثر من أك  وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة إلى

با حديقة ال ، والمضي في مشروع5مشروع المجمع الرابع بمحطة الطاقة اإلسراع في إجراءات تأمين التمويل ل ▪

 طاقة الشمسية.  لل

 .األولية لخط الصهر السابعالمضي في دراسة الجدوى  ▪

، صرح رئيس مجلس إدارة شركة  2022مارس  31خالل الربع األول المنتهي بتاريخ  الماليالشركة  وفي تعليقه على أداء 

 البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائالً:  

مليون دوالر   390ربح بلغ أكثر من    مع تسجيل  جيدةفصلية  تحقيقنا لنتائج  ب  2022عام  خالل الانطالقة قوية    شهدنا"لقد  

  2021بلغ الربح خالل النصف األول لعام إذ ) 2021لعام بالكامل أمريكي، متجاوًزا ما حققته الشركة خالل النصف األول 

مع استفادتنا من ارتفاع األسعار   ،أللمنيوممليون دوالر أمريكي(، األمر الذي يعكس الزخم القوي لصناعة ا  385ما قيمته  

 في بورصة لندن للمعادن".

 الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً:  صرحومن جانبه، 

تحقيق العديد من اإلنجازات ألول مرة في نتائجنا الفصلية على العديد من األصعدة، على الرغم من وجود  "لقد تمكنّا من  

  .عملياتنا التشغيليةالتي تتميز بها مرونة البفضل التحديات اللوجستية، وذلك 

آمنة دون أي إصابات  مليون ساعة عمل    25وأنتهز هذه الفرصة ألتقدم بجزيل الشكر للقوى العاملة بالشركة على تحقيق  

 مضيعة للوقت ألول مرة في تاريخ الشركة". 

بتوقيت مملكة    مساءً في تمام الساعة الثالثة    2022  مايو  16الموافق    اإلثنينهذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم  

مع    2022لعام  تحديد أولويات الشركة  و،  2022األول لعام  للشركة خالل الربع    األداء المالي والتشغيليمناقشة  لالبحرين  

 الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة.   مضيها في مسيرة

 انتهى 

 تعليق الصور: 

 . الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة –رئيس مجلس إدارة شركة البا 
 .علي البقالي – الرئيس التنفيذي لشركة البا 

 

 ش.م.ب. )البا( نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين 
 [ ALBH]رمز التداول: 
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ألف طن متري سنويًا، وتُعد اليوم البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم   120بطاقة إنتاجية بلغت  1971بدأت شركة البا عملياتها التشغيلية في عام 

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

ي أوروبا )زيورخ( وآسيا )هونغ كونغ وسنغافورة( والشركة التابعة لها في  عميالً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها ف  240المضافة إلى أكثر من  

المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة لندن لألوراق  البحرين وسوق  البا مدرجة في كل من بورصة  المتحدة األمريكية. كما أن    الواليات 

 . (%10)%(، والجمهور العام 20.62ستثمارات الصناعية )%(، وشركة سابك لال69.38ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( )

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

ي اإلجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظيف  % من الناتج المحل12لقطاع األلمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي  

(، بنسبة بحرنة  2021موظٍف )   3,100الكفاءات البحرينية، وتمثل نموذًجا يُحتذى به في تدريب وتطوير مواردها البشرية. وتضم الشركة أكثر من  

 . 19-بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيدألف ساعة تدريبية    581تسجيل الشركة ألكثر من   2021%. وشهد العام 84تبلغ 

ة الشركات.  تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بمعايير عالية في الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية وحوكم

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

ميغا واط من    5مليون دوالر والمشروع القادم إلنشاء حديقة الطاقة الشمسية لتوليد ما يزيد عن    37.5الصهر )دون أي مخلفات( البالغة تكلفته  

قبلية للصناعات التحويلية خير دليل على مضي البا قدًما في خطة االستدامة  الطاقة النظيفة، إلى جانب دور الشركة االستراتيجي في المنطقة المست

وأهداف الحياد الكربوني الصفري التي تبنتها حكومة مملكة البحرين    2030التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين  

السا المؤتمر  في  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  المناخ  بقيادة  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  لألطراف  والعشرين  دس 

(COP26 وباإلضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشهادات الدولية التي حصلت عليها الشركة مثل آيزو .)27001، وآيزو 14001، وآيزو 9001  ،

 (،ASIلصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم )  الخاص بنظام إدارة الجودة  IATF 16949:2016، وشهادة معيار  45001وآيزو  

 خير شاهد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة إلنتاج األلمنيوم.   وإيكوفاديس،

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

على التوالي( وجائزة السالمة الدولية مع االستحقاق من مجلس    التاسعة)للسنة    2022وفازت بجوائز دولية مرموقة مثل الميدالية الذهبية من روسبا  

نة دون أي إصابات مضيعة  مليون ساعة عمل آم 25. وأكدت البا تميزها في السالمة من خالل تحقيق أكثر من 2020السالمة البريطاني في عام 

 . 2022أبريل   30بتاريخ  للوقت  

لتقييم    ESG Investكما حظيت البا بالتقدير الدولي نظير قيمها وتميزها التشغيلي، وكان أحدث إنجازاتها في هذا المجال تصدرها لقائمة شركة  

من شركة بيرو فيريتاس، فضالً عن حصولها على   SafeGuard الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادة

 . Ethical Boardroomجائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من 

    .www.albasmelter.comللمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت  

 الخارجي آلية التظلم 
 

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

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

 19-استجابة البا لجائحة كوفيد
 

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

بفضل مرونة القوى العاملة لديها من   2021كنت الشركة من الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية خالل العام  (. وتم19-لفيروس كورونا )كوفيد

 موظفين وعمال المقاولين. 

 

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

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


 

 

هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل اإلعالم فقط: المعلومات الواردة في إخالء المسؤولية  

 

 

7 

 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 
 

 
 يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أعاله لزيارة موقع البا اإللكتروني.

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

