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       Media Release – 30 April 2022 

Manama (ALBH) 

 
Alba makes history with its first ever achieved Safety 

Performance   
 

The world’s largest aluminium smelter ex-China, Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) set new records in 

Safety on 30 April 2022 as it surpassed 25 million Safe working-hours without Lost Time Injury (LTI) for 

the first time in the history of its commercial operations.  This milestone came alongside exceeding 25 

million metric tonnes (MT) in overall production since the Company began its operations in 1971.  

Commenting on this highest-ever Safety performance, Alba’s Chief Executive Officer Ali Al Baqali stated:  

“Alba is the author of its own destiny. Achieving 25 million-milestone, in both Safety and Production, 

allowed us to sign up in history books for our Golden Jubilee of Operations.  

Safety and Production are mutually inclusive, and these numbers reflect that our strong Safety culture is 

behind our productivity performance. All our endeavours – Safety Campaigns, Hours, Visits, Lectures, 

etc., embody our belief that Safety comes first, no matter what.  

I thank our people, employees and contractors’ personnel, for going above and beyond to deliver first-

class results amidst the COVID-19 crisis.”  

 

The Company marked this occasion with a small celebration at the Oasis Hall attended by Company’s 

Executives, Management and employees from different departments.  
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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. 
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Alba is recognised as one of the top industrial companies in the world with high standards in Environment practices, Social 

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

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

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

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

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

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

actions to produce aluminium responsibly and sustainably. 

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

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

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

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

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

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

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

phone system or via the intranet 24 hours a day. 

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

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

workforce – employees and contractors’ personnel.  

For further details, please contact: 

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

http://www.twitter.com/Alba4World  

http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World  

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

http://www.youtube.com/Alba4World  
 

 
Scan the above to access Alba Website  
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 2022أبريل   30 – خبر صحفي للنشر
 (ALBHالمنامة )

 
 

 البا تصنع التاريخ وتحقق إنجازاً غير مسبوق على صعيد السالمة 

جديًدا على  إنجاًزا  شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين،    حققت

للمرة األولى في    مضيعة للوقت  اتأي إصابدون  مليون ساعة عمل آمنة    25بتجاوزها حاجز الـ    صعيد السالمة 

مليون طن    25  يفوق  تحقيق البا إلجمالي إنتاجبالتزامن مع    2022أبريل    30تاريخها. وجاء هذا اإلنجاز بتاريخ  

 . 1971عام منذ انطالق عملياتها التجارية في متري 

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

 السالمة واإلنتاج  مليون على صعيدي  25تجاوزنا لحاجز الـ   إن.  باإلنجازات  الحافلا  هر تاريخيالبا تسطتواصل  " 

احتفالنا باليوبيل الذهبي النطالق العمليات  ويأتي هذان اإلنجازان في أعقاب    .هو تتويج لجهود الشركة المستمرة

  التشغيلية بالشركة.

بأن   البعض  واإلنتاجية  السالمةنؤمن  اإلنجازات خير  .  يكمالن بعضهما  هذه  أنومثل  على  السالمة    دليل  ثقافة 

من  و  –  مساعينا وجهودنا  عكما أن جمياإلنتاج.    ئنا المتميز على صعيدداأل  المحرك الرئيسيهي  لدينا    المتأصلة 

 - التوعوية وغيرها  ، والمحاضرات  السالمة الميدانية  اتوزيار،  السالمة  ةساعفعاليات  حمالت السالمة، وبينها  

 .في جميع األوقات والظروفبأن السالمة تأتي أوالً  اعتقادنا الراسخ  تجسد

لتحقيق هذه النتائج االستثنائية   بذلهم الجهود الحثيثةعلى    وعمال المقاولينأشكر موظفينا    ، أود أنوبهذه المناسبة

 . " 19-بالرغم من جائحة كوفيد

الهامين،    واحتفاءً  اإلنجازين  في  بهذين  مصغًرا  احتفاالً  الشركة  الرؤساء  أقامت  بحضور  بالشركة  الواحة  قاعة 

 التنفيذيين والمديرين اإلداريين ومديري الدوائر وعدد من الموظفين من مختلف الدوائر واألقسام. 

 انتهى 

 ة تعليق الصور 

 صورة جماعية 
 

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

 [ ALBH]رمز التداول: 
 

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

(. وتقوم البا بتصدير إنتاجها من المنتجات األساسية  2021مليون طن متري )   1.561في العالم باستثناء الصين مع إنتاج سنوي يتجاوز  
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عميالً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا )زيورخ( وآسيا )هونغ كونغ وسنغافورة(    240لقيمة المضافة إلى أكثر من  ومنتجات ا 

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

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

 .(%10)%(، والجمهور العام 20.62)

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

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

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

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

 . 19- التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة إلنتاج األلمنيوم.  

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

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

مليون ساعة    25كدت البا تميزها في السالمة من خالل تحقيق أكثر من  . وأ2020االستحقاق من مجلس السالمة البريطاني في عام  

 . XX 2022بتاريخ عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت 

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

Invest  ئية واالجتماعية والحوكمة في البحرين، وحصولها على شهادةلتقييم الجوانب البي SafeGuard   ،من شركة بيرو فيريتاس

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

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

 آلية التظلم الخارجي 
 

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

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

 19-استجابة البا لجائحة كوفيد
 

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

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

 لديها من موظفين وعمال المقاولين.العاملة 

 

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هاللي إ

 عالقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة ل إداري مدير 
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                                                 +(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  

p://www.youtube.com/Alba4Worldhtt 
 

 
 يرجى مسح رمز االستجابة السريعة أعاله لزيارة موقع البا اإللكتروني.
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