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 Media Release – Thursday 10 February 2022 

 

Alba Discloses its Financial Results for the Fourth Quarter and Full-Year of 2021 

 

Q4 2021 and Full-Year 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 BD181.2 million (US$481.9 million) for the fourth quarter of 2021, up by 466% Year-over-
Year (YoY) versus a Profit of BD32 million (US$85.1 million) for the same period in 2020. The Company reported 
Basic and Diluted Earnings per Share of fils 128 for Q4 2021 versus Basic and Diluted Earnings per Share of 
fils 23 for the same period in 2020. The Total Comprehensive Income for Q4 2021 stood at BD183 million 
(US$486.7 million) versus Total Comprehensive Income for the fourth quarter of 2020 of BD32.9 million (US$87.8 
million) – up by 455% YoY. Gross Profit for the fourth quarter of 2021 was BD215.5 million (US$573.1 million) 
versus BD60.1 million (US$159.8 million) in Q4 2020 – up by 259% YoY.  

For the Full-Year of 2021, Alba has reported a Profit of BD451.9 million (US$1,202 million), up by 4,532% YoY, 
versus a Profit of BD9.7 million (US$26 million) for 2020. Alba reported Basic and Diluted Earnings per Share 
of fils 319 versus Basic and Diluted Earnings per Share of fils 7 in 2020. Alba’s Total Comprehensive Income for 
the Full-Year of 2021 was BD458.5 million (US$1,219.4 million), up by 30,467% YoY, compared to a Total 
Comprehensive Income of BD1.45 million (US$3.9 million) for 2020. Gross Profit for 2021 was BD577 million 
(US$1,534.6 million) versus BD141 million (US$375 million) in 2020 – up by 309% YoY. 

With regards to the Revenue in Q4 2021, Alba generated BD523.3 million (US$1,391.8 million) versus BD278.8 
million (US$741.5 million) in Q4 2020 - up by 88% YoY. For the Full-Year of 2021, Revenue topped BD1,584.8 
million (US$4,214.9 million), up by 49% YoY, compared to BD1,061.4 million (US$2,822.9 million) for 2020.  

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 asked to read Alba’s 
Full-Year 2021 Audited Consolidated Financial Statements 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 Fourth Quarter and Full Year of 2021 are summarized below: 
  

 

 

                 

              

 

http://www.albasmelter.com/
https://www.bahrainbourse.com/aluminum-bahrain-bsc
http://www.bahrainbourse.com/
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Total Equity as at 31 December 2021 stood at BD1,503 million (US$3,997.3 million), up by 39% YoY, versus 
BD1,079.5 million (US$2,871 million) as at 31 December 2020. Alba’s Total Assets as at 31 December 2021 were 
BD2,624.6 million (US$6,980.3 million) versus BD2,353.7 million (US$6,259.8 million) as at 31 December 2020 
- up by 11%.  

Alba’s Board of Directors have proposed to pay a final dividend of Fils 53.14 per share (excluding the treasury 
shares) totalling BD75.2 million (US$200 million) subject to the approvals of the Company’s shareholders at the 
Annual General Meeting which will be held in March 2022.  
 
Alba’s top-line was driven in by higher LME prices (44% YoY in Q4 2021 and 45% YoY for the Full-Year of 
2021) while the bottom-line for Q4 and Full-Year of 2021 was driven by higher top-line and partially impacted 
by higher Selling and Distribution Expenses. 
 
2021: Industry Highlights  

Strong Market Demand Supported by V-Shape Economic Recovery 

 2021: a golden year for Aluminium being the best performing metal out of major LME base metals  
 Robust rebound in Global Demand supported by strong market recovery and economic activity in key 

markets (+8% YoY) 
 Double-digit increase in World ex-China Consumption (+12% YoY) led by Europe (+13% YoY) and North 

America (+13% YoY) 
 Middle East demand up by 10% YoY fuelled by higher consumption in UAE (+11% YoY), Bahrain (+9% 

YoY) & KSA (+7% YoY) 
 Chinese consumption up by 5% YoY thanks to a good pick-up in industrial activity  

Strong Aluminium Fundamentals Support Supply Growth by 4% YoY 

 European smelting industry hit hard by escalating gas and power prices. 7 Aluminium producers have 
curtailed their supply since Oct’21 -> meek growth of 1% YoY 

 China: a net importer of Aluminium [supply up by 5% YoY] --> which helped to reduce metal surplus 
outside China 

 Middle East supply: a modest increase of 1% YoY (UAE up by 2% YoY & Bahrain up by 1% YoY) 
 World market deficit widens by 2021-end with China (-1.1 million MT) and w/o China (-1.2 million MT) 
 LME inventories remain low at ~0.9 million MT by end-2021 (versus ~1.3 million MT in 2020) 
 Aluminium prices break higher on supply constraints due to European power market. LME-Cash averaged 

US$2,475/t - up by 45% YoY 
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2021: Alba Environment, Social and Governance (ESG) Highlights 

 Collaborated with a top-class consultant to develop a fully-fledged ESG roadmap in line with Bahrain’s 
Objectives towards ‘Net Zero Emissions’ by 2060.  

 A full fledged ESG Roadmap, approved by Alba’s Board of Directors, comprising 6 major priorities: 
Decarbonisation, Green Energy and Aluminium, Circular Economy and Secondary Aluminium, 
Employee Welfare, Collaboration and Partnership as well as Transparency, Communications and Due 
Diligence  

 Alba CEO received People First Leader Award in Oct’21 during the GCC GOV HR Awarding Ceremony 
2021 

 Launched 2nd plant-wide Environment, Social, and Governance (ESG) Campaign ‘Shaping Our Future’ 
on 24 Oct’21; supported Bahrain’s national initiatives to combat climate change with ‘A Tree for 
Employee’ on 16 Nov’21 

 Appointed a new Acting ESG Manager to drive Alba’s ESG transformation on 05 Dec’21 
 Released 2020 Sustainability Report with independent limited assurance on compliance with the Global 

Reporting Initiative (GRI) Standards on 07 Dec’21 
 Commissioned Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant, an Environmental Conservation Project, first-of-

its-kind in the region on 12 Dec’21 
 Closed 2021 with more than 20 million safe working-hours without LTI 

2021: Alba Major Operational Highlights 

 Closed 2021 with an all-time Production record of 1,561,222 metric tonnes (MT) and higher Sales’ 
volume of 1,550,857 despite logistics’ challenges  

 Value Added Sales averaged 63% of the total shipments vs. 44% in 2020 [VAP in MT: 977,582 up by 
44% YoY] 

 Made in Bahrain & Branching-out to the World: Alba product-portfolio in more than 50 countries  
 Launched new website to offer an up-close and user-friendly experience after unveiling new Vision, 

Mission and Values in Jan’21 
 Promoted 607 employees in 2021, highest ever achieved in Alba’s history, based on Alba’s Master 

Training Plan (initiated back in 2019), Skills Matrix and Training & Development Programme (TDP) and 
Al Jisr Programme (launched in 2020) 
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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 

 Evolve Towards Safety Excellence & Keep Alba’s Human Capital Safe Amidst COVID-19  
 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 & Continue Dialogue 

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

Increase VAP Sales to 70% 
 Progress with PS5 Block 4 to further boost efficiency and Solar Farm  
 Engage with consultant to conduct pre-feasibility study for Line 7 smelter  

Commenting on Alba’s exceptional financial performance for the full year of 2021, the Chairman of Alba’s Board 
of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: 

2021 marked our Golden Jubilee of Operations and Alba’s best financial performance ever recorded in its 5 
decades.  

- Our Production topped 1,561,222 metric tonnes versus 2021 Target of 1,550,000 metric tonnes 
- EBITDA entered US$1.636 billion-Club league for Full Year of 2021  
- EBITDA Margin, the highest ever achieved in Alba’s history, at 43.5% in Q4 2021 and 38.8% for Full Year 

of 2021  
- Net Profit joins the three-comma club by setting an all-time precedent of US$1.2 billion for Full Year of 

2021  

This stellar performance, backed by our operational efficiency thanks to Line 6 Expansion Project, was made 
possible thanks to each and everyone in Alba. I look forward to capitalising on the strong momentum we have 
established in 2021 to navigate 2022 and set new benchmarks in all aspects including ESG.   

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

Our strong finish in 2021 reflect our disciplined approach to go the extra mile and exceed our own expectations 
despite the unprecedented challenges we faced with COVID-19 and logistics. This better-than-anticipated top line 
performance combined with our lean cost mindset allowed us to give back to our shareholders and reduce our 
overall debt position.  

What made 2021 extraordinary is that our Safety performance was behind our all-time productivity – achieving 0 
LTIs and more than 20 million safe working hours.” 
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Alba Management will hold a conference call on Monday 14 February 2022 at 3 PM Bahrain Time to discuss its 
financial and operational performance for Q4 and Full-Year of 2021, outline the Company's priorities for 2022 as 
well as provide an update on the current market conditions and outlook for 2022.  

ENDS 
Photo Caption  
Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Alba’s Chairman of the Board of Directors  
Ali Al Baqali, Alba’s Chief Executive Officer  
 
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 Award 2021 (8 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 20 million safe working-hours without any Lost Time Injury (LTI) by end of 2021. 
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 

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
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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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 2022 فبرایر 10 الخمیس – خبر صحفي للنشر

 

 2021الرابع والسنة الكاملة  للربعالبا تعلن نتائجھا المالیة 

 2021والسنة الكاملة  2021الرابع من العام للربع  المالي األداء

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

% 466بارتفاع بلغ  2021الربع الرابع من العام خالل  ملیون دوالر أمریكي) 481.9ملیون دینار بحریني ( 181.2بلغ 

. وقد 2020ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  85.1ملیون دینار بحریني ( 32على أساس سنوي، مقابل ربح بلغ 

مقابل عائد أساسي  2021للربع الرابع من العام  فلًسا 128بقیمة  عائد أساسي ومخفض للسھم الواحدأعلنت الشركة عن 

خالل الربع الرابع من العام  مجموع الدخل الشامل. وبلغ 2020للسھم الواحد لنفس الفترة من العام  فلًسا 23ومخفض بقیمة 

دینار  ملیون 32.9مقابل مجموع دخل شامل بقیمة  ملیون دوالر أمریكي) 486.7ملیون دینار بحریني ( 183ما قیمتھ  2021

. % على أساس سنوي455بارتفاع بلغ أي  – 2020ملیون دوالر أمریكي) خالل الربع الرابع من العام  87.8بحریني (

مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 573.1ملیون دینار بحریني ( 215.5ما قیمتھ  2021للربع الرابع من العام  إجمالي الربحوبلغ 

% على 259بارتفاع بلغ أي  – 2020ن دوالر أمریكي) للربع الرابع من العام ملیو 159.8ملیون دینار بحریني ( 60.1
 . أساس سنوي

، ملیون دوالر أمریكي) 1,202ملیون دینار بحریني ( 451.9ربح بقیمة ، أعلنت البا عن تحقیق 2021بالنسبة للسنة الكاملة 

ملیون دوالر  26ملیون دینار بحریني ( 9.7ة % على أساس سنوي، وذلك مقارنة بتحقیق ربح بقیم4,532أي بارتفاع بلغ 

 للنشر الفوري

 )ALBHالمنامة (

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

المالیة الموحدة  البیانات). یرجى من جمیع المستثمرین والصحفیین االطالع على IFRSالدولیة إلعداد التقاریر المالیة (

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2021للسنة الكاملة  والمدققة

بورصة ل اإللكتروني موقعالعلى  لكاملةا المالیة المعلوماتوللبیان الصحفي الرسمي لشركة البا أیًضا كما یمكن الرجوع 

 .www.bahrainbourse.comالبحرین 

 :2021للربع الرابع والسنة الكاملة وفي ما یلي ملخص للنتائج المالیة لشركة البا 

 

 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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مقابل عائد أساسي  فلًسا 319بقیمة  عائد أساسي ومخفض للسھم الواحد. وأعلنت الشركة عن 2020أمریكي) خالل العام 

 458.5ما قیمتھ  2021. وبلغ مجموع الدخل الشامل للسنة الكاملة 2020فلوس خالل العام  7ومخفض للسھم الواحد بقیمة 
% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع 30,467، أي بارتفاع بلغ ملیون دوالر أمریكي) 1,219.4ون دینار بحرني (ملی

فقد بلغ  2021لعام  إجمالي الربح. أما 2020ملیون دوالر أمریكي) لعام  3.9ملیون دینار بحریني ( 1.45دخل شامل بقیمة 

ملیون دوالر أمریكي)  375ملیون دینار بحریني ( 141مقابل  أمریكي)ملیون دوالر  1,534.6ملیون دینار بحریني ( 577

  % على أساس سنوي.309أي بارتفاع بلغ  – 2020خالل العام 

ملیون  1,391.8ملیون دینار بحریني ( 523.3، فقد حققت الشركة 2021خالل الربع الرابع لعام  باإلیراداتوفیما یتعلق 
أي  – 2020ملیون دوالر أمریكي) للربع الرابع من العام  741.5دینار بحریني (ملیون  278.8مقابل  دوالر أمریكي)

ملیون دینار بحریني  1,584.8اإلیرادات ، فقد تجاوزت 2021% على أساس سنوي. أما بالنسبة للسنة الكاملة 88بارتفاع بلغ 
ملیون دینار  1,061.4نة بما قیمتھ % على أساس سنوي، وذلك مقار49، أي بارتفاع بلغ ملیون دوالر أمریكي) 4,214.9(

 . 2020ملیون دوالر أمریكي) لعام  2,822.9بحریني (

ملیون دوالر  3,997.3ملیون دینار بحریني ( 1,503ما قیمتھ  2021دیسمبر  31حتى تاریخ  مجموع حقوق الملكیةوبلغ 
 2,871ملیون دینار بحریني ( 1,079.5% على أساس سنوي، وذلك مقارنة بما قیمتھ 39، مسجالً ارتفاًعا بلغ أمریكي)

فقد بلغ  2021دیسمبر  31حتى تاریخ  مجموع الموجودات. أما 2020دیسمبر  31ملیون دوالر أمریكي) حتى تاریخ 

ملیون  6,259.8ملیون دینار بحریني ( 2,353.7مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 6,980.3ملیون دینار بحریني ( 2,624.6

 %.11أي بارتفاع بلغ  – 2020دیسمبر  31دوالر أمریكي) حتى تاریخ 

فلًسا للسھم الواحد (فیما عدا أسھم الخزینة) والتي بلغ مجموعھا  53.14وقد اقترح مجلس اإلدارة دفع أرباح نھائیة بقیمة 

وھي خاضعة لموافقة مساھمي الشركة خالل اجتماع الجمعیة  ن دوالر أمریكي)ملیو 200ملیون دینار بحریني ( 75.2

 . 2022العمومیة السنوي المزمع  انعقاده في مارس 

% على أساس سنوي خالل الربع الرابع من 44وجاءت إیرادات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن (

)، في حین جاءت أرباح الشركة للربع الرابع والسنة الكاملة لعام 2021ملة % على أساس سنوي للسنة الكا45و 2021العام 

 مدفوعة بارتفاع قیمة اإلیرادات، ومتأثرة جزئیًا بارتفاع نفقات عملیات البیع والتوزیع.  2021

 أبرز أحداث الصناعة: 2021

 االنتعاش االقتصاديعودة مدعوًما بارتفاع الطلب في األسواق 

 2021 : حقق أفضل أداء بین المعادن األساسیة في بورصة لندن للمعادن.  بالنسبة لأللمنیوم الذيسنة ذھبیة 
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  واألنشطة االقتصادیة بصورة كبیرة في األسواق  السوقالعالمي مدعوًما بانتعاش العودة القویة النتعاش الطلب

 % على أساس سنوي).8(+ الرئیسیة
 على أساس سنوي)،  حیث جاء في 12حتساب الصین (+العالمي دون ا زیادة برقم مزدوج في االستھالك %

 % على أساس سنوي). 13% على أساس سنوي) وشمال أمریكا (+13المقدمة القارة األوروبیة (+
  على أساس سنوي، مدفوًعا بارتفاع االستھالك في اإلمارات العربیة 10ارتفع الطلب في الشرق األوسط بنسبة %

% 7% على أساس سنوي) والمملكة العربیة السعودیة (+9والبحرین (+% على أساس سنوي) 11المتحدة (+

 على أساس سنوي).
  االنتعاش الجید في األنشطة الصناعیة% على أساس سنوي بفضل 5ارتفاع االستھالك في الصین بنسبة . 

 % على أساس سنوي4دعم نمو اإلنتاج بنسبة األلمنیوم یسوق العرض والطلب في تحسن ظروف 

  لجأت المتزایدة، فقد  صناعة صھر األلمنیوم في القارة األوروبیة إلى حد كبیر بسبب أسعار الغاز والطاقةتأثرت

 . % على أساس سنوي1> نمو طفیف بنسبة -مصاھر لأللمنیوم إلى خفض إنتاجھا منذ شھر أكتوبر الماضي  7
  ٍاألمر الذي ساھم في تقلیل --ي] % على أساس سنو5لأللمنیوم [ارتفاع اإلنتاج بنسبة  الصین: مستورد صاف <

 فائض األلمنیوم خارج الصین.
  على أساس سنوي (ارتفاع اإلمداد في اإلمارات العربیة 1اإلمداد في الشرق األوسط: زیادة بسیطة بنسبة %

 % على أساس سنوي).1% على أساس سنوي والبحرین بنسبة 2المتحدة بنسبة 
 ملیون طن  1.1-الذي بلغ مع احتساب الصین ( 2021نھایة العام  اتساع فجوة العجز في السوق العالمي مع

 ملیون طن متري) دون احتسابھا. 1.2-متري)، و(
  ملیون طن متري مع  0.9~استمر حجم المخزون في بورصة لندن للمعادن عند مستویات منخفضة حیث بلغ

 .)2020ملیون طن متري في عام  1.3~(مقابل  2021نھایة العام 
  الطاقة في القارة التي یمر بھا سوق ظروف الأسعار األلمنیوم تحقق مستویات مرتفعة مع تراجع اإلمداد بسبب

أي بارتفاع  –دوالر أمریكي/ طن  2,475األوروبیة. وتراوح معدل السعر النقدي في بورصة لندن للمعادن عند 

 % على أساس سنوي. 45بلغ 

  البا فيالجتماعیة والحوكمة ث الجوانب البیئیة واأبرز أحدا: 2021

  التعاون مع شركة استشاریة كبرى لوضع خطة عمل متكاملة في الجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة بما

 .2060یتوافق وأھداف مملكة البحرین نحو تحقیق "الحیاد الكربوني الصفري" بحلول عام 
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 بموافقة مجلس إدارة شركة البا، والتي تتألف للجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة خطة عمل متكاملة  وضع

أولویات رئیسیة: إزالة الكربون، الطاقة النظیفة واأللمنیوم األخضر، االقتصاد الدائري وصناعة األلمنیوم  6من 

 صاالت واستیفاء المتطلبات.، التعاون والشراكات، باإلضافة إلى الشفافیة واالتالتحویلیة، مصلحة الموظفین
  "ً2021في أكتوبر حصول الرئیس التنفیذي لشركة البا على جائزة أفضل قیادي الستراتیجیة "الموظف أوال 

 .2021جوائز الموارد البشریة في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخلیجي لعام توزیع حفل خالل 
  والحوكمة الثانیة على مستوى المصھر تحت عنوان "نرسم مستقبلناحملة الجوانب البیئیة واالجتماعیة إطالق" 

، ودعم المبادرات الوطنیة لمملكة البحرین في مواجھة التغیر المناخي من خالل حملة 2021أكتوبر  24بتاریخ 

 .2021نوفمبر  16"شجرة لكل موظف" بتاریخ 
  أجل دفع جھود الشركة بالتحول نحو الجوانب  منتعیین مدیر باإلنابة للشؤون البیئیة واالجتماعیة والحوكمة

 .2021دیسمبر  5البیئیة واالجتماعیة والحوكمة وذلك بتاریخ 
  بضمان محدود ومستقل على توافق التقریر مع معاییر المبادرة الدولیة  2020إطالق تقریر االستدامة لعام

 .2021دیسمبر  7) بتاریخ GRIإلعداد التقاریر (
  الذي یعتبر األول من نوعھ في ومشاریع البیئیة التشغیل مصنع معالجة بقایا بطانة خالیا الصھر، وھو أحد

 .2021دیسمبر  12المنطقة، وذلك بتاریخ 
  ملیون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضیعة للوقت.  20بأكثر من  2021اختتام العام 

 في البا التشغیلي األداءأبرز أحداث : 2021

  طن متري وارتفاع  1,561,222والذي بلغ  الشركة بتحقیق أعلى رقم قیاسي لإلنتاج في تاریخ 2021اختتام العام

 اللوجستیة. رغم التحدیاتطن متري  1,550,857حجم المبیعات حیث بلغ 
  خالل العام 44% من إجمالي الشحنات وذلك مقابل 63تراوح معدل مبیعات منتجات القیمة المضافة عند %

 % على أساس سنوي].44مسجلة ارتفاًعا بلغ  977,582[منتجات القیمة المضافة بالطن المتري:  2020
 دولة. 50توزیع منتجات البا المختلفة في أكثر من للعالم:  الوصولصنع في البحرین و 
 بعد اإلعالن  إطالق الموقع اإللكتروني الجدید للشركة والذي یقدم تجربة فریدة وشاملة لمستخدمي الموقع، وذلك

 . 2021 عن رؤیة ومھمة وقیم الشركة في ینایر
  وھو أعلى رقم تم تحقیقھ في تاریخ الشركة، وذلك وفق الخطة التدریبیة 2021موظفین في عام  607ترقیة ،

وبرنامج التدریب ) Skill Matrix)، وبرنامج قیاس المھارات (2019الشاملة للشركة (التي أطلقت في عام 

 ).2020ج الجسر (الذي أطلق في عام موكذلك برنا والتطویر
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 2022 لعام أولویات البا

  بما یتوافق وأھداف مملكة البحرین التي أطلقت مؤخًرا تنفیذ خطة العمل للجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة

 .2060بتحقیق "الحیاد الكربوني الصفري" بحلول عام 
 المة والحفاظ على صحة وسالمة العنصر البشري في خضم جائحة التطویر المستمر لتحقیق التمیز في الس

 .19-كوفید
  طن متري، وتحقیق أھداف الوفورات من مشروع  1,560,000بما مقداره  2022تحقیق األھداف اإلنتاجیة لعام

 .2022ملیون دوالر أمریكي مع نھایة العام  100"الحصالة" بقیمة 
  دراسة فرص االستثمار المتاحة في مجال تورید المواد الخام من أجل تأمین ثلث متطلبات األلومینا واستمرار

 مع مجموعة شركات ھانغزو جینجیانغ المحدودة.المحادثات 
 مبادرة استدامة األلمنیوم ( تياالستفادة من شھادASIوإیكوفادیس ( )EcoVadis(  أسواق  الدخول فيمن أجل

 %.70ادة مبیعات منتجات القیمة المضافة إلى جدیدة وزی
  طاقة با للحدیقة الو، من أجل تعزیز الكفاءة التشغیلیة 5المضي قدًما في مشروع المجمع الرابع بمحطة الطاقة

 الشمسیة. 
  إلجراء دراسة الجدوى األولیة لخط الصھر السابع شركة استشاریةالتعاون مع. 

، صرح رئیس مجلس إدارة شركة البا الشیخ 2021االستثنائي للشركة خالل السنة الكاملة المالي وفي تعلیقھ على األداء 

 دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة قائالً: 

تاریخھا  طوالألفضل أداء مالي  ھامع احتفال شركة البا بالیوبیل الذھبي لعملیاتھا التشغیلیة، وتحقیق 2021"تزامن العام 

 الممتد لخمسة عقود: 

 نفس العاممقارنة باألھداف الموضوعة لوذلك  2021خالل العام طن متري  1,561,222ز اإلنتاج تجاو -

 .)طن متري 1,550,000(
ملیار دوالر أمریكي في اإلیرادات قبل احتساب الفوائد  1.636احتساب البا ضمن فئة الشركات المحققة لما قیمتھ  -

 2021لسنة الكاملة لوالضرائب واإلطفاء واالستھالك 
أعلى نسبة في تاریخ الشركة والذي  بلغ ھامش اإلیرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستھالك واإلطفاء -

 .2021% للسنة الكاملة 38.8و 2021% خالل الربع الرابع من العام 43.5بلغ 
ملیار دوالر  1.2من خالل تحقیق رقم قیاسي للمرة األولى بلغ وصول صافي ربح الشركة إلى فئة الملیارات  -

 .2021أمریكي عن السنة الكاملة 
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خط الصھر السادس مشروع الكفاءة التشغیلیة للشركة مع زیادة لقد تمكنّا من تحقیق ھذا األداء المتمیز واالستثنائي، المدعوم ب

حققناه في عام من ھذا الزخم القوي الذي الشركة ستفادة للتوسعة، بفضل تضافر الجھود من قبل الجمیع في البا. وأتطلع ال

، وعلى رأسھا الجوانب 2022خالل العام  نحو مزید من اإلنجازات واألھداف على جمیع األصعدة ھامن أجل توجیھ 2021

 البیئیة واالجتماعیة والحوكمة.

 الرئیس التنفیذي لشركة البا علي البقالي قائالً:  أضافومن جانبھ، 

، بل وتجاوز التوقعات رغم التحدیات الجھودكس نھجنا المنضبط ببذل أقصى بتحقیق األداء الجید یع 2021"إن اختتام العام 

الخدمات اللوجستیة. وأتاح تحقیق اإلیرادات العالیة التي تجاوزت التوقعات مع أزمة و 19-جائحة كوفید واجھتنا جراءالتي 

 شركة. الفرصة لتحقیق العوائد لمساھمینا وخفض الدین العام للتبني منھج التكلفة المبسطة 

األداء الجید في السالمة، مدعوًما بعاًما استثنائیًا ھو تمكننا من تحقیق رقم قیاسي في اإلنتاج  2021إن أھم ما یجعل عام 

 ملیون ساعة عمل آمنة". 20حیث لم تسجل الشركة أي إصابات مضیعة للوقت خالل العام، وحققت أكثر من 

بتوقیت  مساءً في تمام الساعة الثالثة  2022فبرایر  14الموافق  اإلثنینھذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع ھاتفي یوم 

، باإلضافة إلى تحدید 2021 الرابع والسنة الكاملة لعامللشركة خالل الربع  األداء المالي والتشغیليمناقشة لمملكة البحرین 

 .2022 ظروف السوق الحالیة والتوقعات لعامحث آخر مستجدات وب، 2022لعام أولویات الشركة 

 انتھى

 تعلیق الصور:

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

 

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

ألف طن متري سنویًا، وتُعد الیوم البا أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم  120بطاقة إنتاجیة بلغت  1971بدأت شركة البا عملیاتھا التشغیلیة في عام 
لقیمة ). وتقوم البا بتصدیر إنتاجھا من المنتجات األساسیة ومنتجات ا2021ملیون طن متري ( 1.561باستثناء الصین مع إنتاج سنوي یتجاوز 

عمیالً حول العالم عبر مكاتب مبیعاتھا في أوروبا (زیورخ) وآسیا (ھونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لھا في  240المضافة إلى أكثر من 
شركة  الوالیات المتحدة األمریكیة. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من

 .(%10)%)، والجمھور العام 20.62%)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة (69.38ممتلكات البحرین القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (

النابض  على مدى العقود الخمسة الماضیة، ساھمت البا بشكل رئیسي في التنمیة االجتماعیة والصناعیة واالقتصادیة بمملكة البحرین، وتعتبر القلب
% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظیف 12ع األلمنیوم المزدھر في البحرین، والذي یمثل حوالي لقطا

)، بنسبة بحرنة 2021موظٍف ( 3,100الكفاءات البحرینیة، وتمثل نموذًجا یُحتذى بھ في تدریب وتطویر مواردھا البشریة. وتضم الشركة أكثر من 
 .19-ألف ساعة تدریبیة بالرغم من التحدیات التي فرضتھا جائحة كوفید  581تسجیل الشركة ألكثر من  2021%. وشھد العام 84بلغ ت
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ة الشركات. تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعیة في العالم، حیث تلتزم بمعاییر عالیة في الممارسات البیئیة والمسؤولیة االجتماعیة وحوكم
عاًما، استثمرت الشركة في العدید من المشاریع التي كان لھا أثر إیجابي بالغ على المجتمع. ویمثل مصنع معالجة بقایا بطانة خالیا  50مدار  وعلى

ط من میغا وا 5ملیون دوالر والمشروع القادم إلنشاء حدیقة الطاقة الشمسیة لتولید ما یزید عن  37.5الصھر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفتھ 
الستدامة الطاقة النظیفة، إلى جانب دور الشركة االستراتیجي في المنطقة المستقبلیة للصناعات التحویلیة خیر دلیل على مضي البا قدًما في خطة ا

مملكة البحرین  وأھداف الحیاد الكربوني الصفري التي تبنتھا حكومة 2030التي وضعتھا بما یتماشى مع أھداف الرؤیة االقتصادیة لمملكة البحرین 
بقیادة سمو ولي العھد رئیس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرین لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 

)COP26 27001، وآیزو 14001، وآیزو 9001). وباإلضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشھادات الدولیة التي حصلت علیھا الشركة مثل آیزو ،
 )،ASIالخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السیارات، وشھادتي مبادرة استدامة األلمنیوم ( IATF 16949:2016، وشھادة معیار 45001وآیزو 

 خیر شاھد على التزام البا بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة إلنتاج األلمنیوم.  وإیكوفادیس،

على رأس أولویات البا. فمع مرور السنین، حافظت الشركة على سجل متمیز في مجال السالمة والصحة وتبقى سالمة الموظفین وعمال المقاولین 
(للسنة الثامنة على التوالي) وجائزة السالمة الدولیة مع االستحقاق من مجلس  2021وفازت بجوائز دولیة مرموقة مثل المیدالیة الذھبیة من روسبا 

ملیون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضیعة  20كدت البا تمیزھا في السالمة من خالل تحقیق أكثر من . وأ2020السالمة البریطاني في عام 
 .2021وذلك مع نھایة عام  ---وسنة خالیة تماماً من ھذا النوع من اإلصابات  --للوقت 

لتقییم  ESG Investكما حظیت البا بالتقدیر الدولي نظیر قیمھا وتمیزھا التشغیلي، وكان أحدث إنجازاتھا في ھذا المجال تصدرھا لقائمة شركة 
من شركة بیرو فیریتاس، فضالً عن حصولھا على  SafeGuard الجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة في البحرین، وحصولھا على شھادة

 .Ethical Boardroomفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من جائزة أ

   .www.albasmelter.comللمزید من المعلومات عن البا، یرجى زیارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت 

 آلیة التظلم الخارجي

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

 19-استجابة البا لجائحة كوفید

مع بدء انتشار الجائحة بما یتماشى وإرشادات الفریق الوطني للتصدي  2020جاءت استراتیجیة االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ ینایر 
بفضل مرونة القوى العاملة لدیھا من  2021من الحفاظ على سیر عملیاتھا التشغیلیة خالل العام  ). وتمكنت الشركة19-لفیروس كورونا (كوفید

 موظفین وعمال المقاولین.

 

 لمزید من التفاصیل، یرجى االتصال بـ:

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


 

 

: المعلومات الواردة في ھذا البیان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل اإلعالم فقطإخالء المسؤولیة  
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http://www.facebook.com/Alba4World 
http://www.instagram.com/Alba4World 

bahrain-http://www.linkdin.com/company/aluminium 
http://www.youtube.com/Alba4World 

http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkdin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World

