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Media Release – Thursday 02 February 2023 

MANAMA (ALBH) 

 

 
- Alba Reports its Financial Results for the Fourth Quarter and 12 Months of 

2022 

- 2022: Another Record Performance for 2nd Year in a Row 

 

Q4 2022 and Full-Year 2022 Financial Performance  

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH), one of the world’s largest aluminium smelters, has 

reported a Profit of BD39.4 million (US$104.9 million) for the fourth quarter of 2022, down by 78% Year-

over-Year (YoY) versus a Profit of BD181.2 million (US$481.8 million) for the same period in 2021. The 

Company reported Basic and Diluted Earnings per Share of Fils 28 for Q4 2022 versus Basic and Diluted 

Earnings per Share of Fils 128 for the same period in 2021. The Total Comprehensive Income for Q4 2022 

stood at BD36.6 million (US$97.3 million) versus a Total Comprehensive Income for Q4 of 2021 of BD183 

million (US$486.8 million) – down by 80% YoY. Gross Profit for the fourth quarter of 2022 was BD80.6 

million (US$214.3 million) versus Gross Profit of BD215.5 million (US$573.2 million) in Q4 2021 – a drop 

of 63% YoY., Alba achieved Revenue of BD462.4 million (US$1,229.8 million) in Q4 2022 versus BD523.3 

million (US$1,391.7 million) for the same period in 2021 – a drop of 12% YoY. 

 

For the Full-Year of 2022, Alba has reported a Profit of BD416.2 million (US$1,106.8 million), down by 

8% YoY, versus a Profit of BD451.9 million (US$1,201.8 million) for 2021. Alba reported Basic and Diluted 

Earnings per Share of fils 294 versus Basic and Diluted Earnings per Share of fils 319 in 2021. Alba’s Total 

Comprehensive Income for the Full-Year of 2022 was BD452.7 million (US$1,204 million), a drop of 1% 

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 Full-Year 2022 

Audited Consolidated Financial Statements 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 Fourth Quarter and Full Year of 2022 are summarized below: 

 

 

 

 

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

Alba’s results for the third Quarter & nine months of 2018 are summarised below: 

 

http://www.albasmelter.com/
https://www.bahrainbourse.com/aluminum-bahrain-bsc
http://www.bahrainbourse.com/
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YoY, compared to a Total Comprehensive Income of BD458.5 million (US$1,219.5 million) for 2021. For the 

Full-Year of 2022, the Gross Profit was BD545.6 million (US$1,451.1 million) versus Gross Profit of BD577 

million (US$1,534.7 million) in 2021 – a drop of 5% YoY. The Revenue for 2022 stood at BD1,840.9 million 

(US$4,896.1 million), up by 16% YoY, compared to BD1,584.8 million (US$4,215 million) for 2021. 

 

Total Equity as of 31 December 2022 stood at BD1,822.5 million (US$4,847 million), up by 21% YoY, 

versus BD1,503 million (US$3,997.4 million) as of 31 December 2021. Alba’s Total Assets as of 31 

December 2022 were BD2,617.2 million (US$6,961 million) versus BD2,624.6 million (US$6,980.3 million) 

as of 31 December 2021 – a drop of 0.3%. 

 

Alba’s Board of Directors have proposed to pay a final dividend of Fils 85.7 per share (excluding the treasury 

shares) amounting to BD121,306,000 subject to the approvals of the Company’s shareholders at the Annual 

General Meeting which will be held on 26 February 2023.  

 

Industry Highlights in 2022 

Macroeconomic Uncertainty & Turmoil Hit Aluminium Industry (+1% YoY)  

2022 has been a volatile year: impact of Russia-Ukraine War, ongoing COVID-19 concerns in China, higher 

energy costs in Europe, rising interest rates, fears of recession and continuous supply-chain disruptions have 

taken their toll on the Aluminium market  

▪ Demand in Middle East up by 4% YoY fuelled by higher consumption in UAE (+7% YoY), Bahrain (+1% 
YoY) & KSA (+1% YoY) 
 

▪ Consumption in North America is relatively good (+2% YoY) supported by infrastructure spending as well 
as surge in the auto and packaging sectors 

  
▪ Shy growth in Chinese consumption (+1% YoY) owing to COVID-19 lockdowns and logistic challenges  
 
▪ Lower power availability, higher energy costs and inflation continue to weigh on European demand (-3% 

YoY)  
 
 
World Market Supply +2% YoY 
 
▪ Production in China rose by 4% YoY following 2021 supply cuts and delayed ramp ups 

 
▪ Middle East supply: a modest increase of 3% YoY supported by UAE (+6% YoY) & Bahrain (+2% YoY) 

▪ European smelting industry hit hard by escalating gas/power prices and that have led to curtailment in 
supply (-8% YoY)  
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▪ North America production compressed due to economic slowdown (-3% YoY) 

▪ World market deficit widens by 2022-end with China (420Kt) and w/o China (480Kt)  
 

LME Prices and Premiums 

▪ LME-Cash averaged US$2,707/t in 2022 -- up by 9% YoY  

▪ LME inventories remain low at 447Kt by end-2022 (-52% YoY) and are at their lowest level in 22 years 

while Chinese stocks are at 6-year low 

Alba Major ESG Highlights  

▪ Alba emphasised on collective cooperation between GCC Smelters for Sustainable Aluminium Production 
at the Gulf Aluminium Dinner (GAD) 2022 
 

▪ Recipient of ‘Volunteer Service Award’ by INJAZ Bahrain for the 2nd year in a row 

▪ As part of its Decarbonisation initiative, Alba supports the second phase of Bahrain’s national campaign 
for afforestation ‘Forever Green’  
 

▪ Alba Wins prestigious of Gulf Aluminium Council (GAC) Health and Safety Award 2022  

▪ Alba was awarded Two Major Environmental Awards from the Green Organisation 

▪ Alba launches its mini plant-wide Safety & ESG Campaign 'Back to Core Basics’ 

▪ 4 million safe working hours without LTI achieved on 2 January 2023 

▪ Released sixth edition of Sustainability Report (w/ Quality Assurance) in January 2023 

▪ SPL Treatment Plant exceeds its target production by 3% [31,000 tonnes vs. a target of 30,000 tonnes] 

▪ Alba promotes 679 employees in 2022, the highest-ever recorded in Alba’s history 

Alba Major Operational Highlights  

▪ All-time Production of 1,600111 MT, up by 2.5% YoY 

▪ Sales’ volume rose to 1,568,134 MT despite market challenges (+1.1% YoY) 

▪ Value Added Sales averaged 66% of the total shipments vs. 63% in 2021. VAP Sales’ volume exceeds 

1,042,000 MT (+7% YoY) 

▪ Alba exceeded AL HASSALAH savings’ target of US$110 Million by 2022-end (inclusive of US$10 million 

one-off savings) and achieved US$115.34 million  

▪ Alba successfully reaches the financial close for its Power Station 5 Block 4 Project [US$225 million China 

Export and Credit Insurance Corporation (“SINOSURE”) supported-facility with a 15-year tenor including 

a 3-year grace period] 

 

▪ Appointed International Bechtel Co. Ltd Bechtel to conduct Line 7 Project’s Feasibility Study 

▪ Recipient of two major Investor Relations Awards by Middle East Investor Relations Association 
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▪ Mitsubishi Power awarded Long-Term Service Agreement (LTSA) to enhance the reliability, efficiency, 
and availability of power supply 
   

▪ To accelerate its Digital Transformation objectives, Alba awarded certificates to 65 employees from 24 

different departments – following their successful completion of several Industry 4.0 training courses 

 

 

Mixed Macroeconomic Outlook: Uncertain & Inflationary Market Sentiments    

▪ Global demand consumption will be shaped by the aftershocks arising from higher inflation and interest 

rates, supply-chain disruptions coupled with governments’ ability to continue providing stimulus. This 

uncertain macroeconomic outlook will cloud the Aluminium market    

▪ Power shortages and surging energy costs in Europe and US are likely to increase output cuts while 

Chinese smelters’ output will rise at a slow pace 

▪ Global supply-chain pressures are set to ease and freight rates will continue to drop 

▪ Regional premia under pressure owing to concerns over metal demand 

▪ Weak market sentiment and a firm US$ to weigh on LME Price. Prices will range between US$2,200/t – 

US$2,400/t 

 

2023 Alba Priorities 

▪ Continue our Safety journey by adhering to ‘Safety is our Operating License’ 
 

▪ Embed ESG in our operations and processes as well as deliberate with various stakeholders potential 
ESG initiatives to further sustainable value across our value chain and in line with Bahrain’s 
objectives for ‘Net Zero Emissions’ by 2060 

 
▪ Exceed 2022 Net Finished Production of 1,600,111 MT in 2023 and continue with AL HASSALAH 

Top Up   
 

▪ Continue to screen potential Upstream Opportunities to secure 1/3 Alumina requirements 
 

▪ Capitalise on Aluminium Stewardship Initiative (ASI) and Ecovadis Certifications to penetrate new 
markets and amplify VAP Sales 
 

▪ Progress with PS5 Block 4 and Solar Farm to scale up our efficiency  
 

▪ Accelerate Bechtel’s Feasibility Study for Line 7 
 

Commenting on the Company’s performance for the Full Year of 2022, the Chairman of Alba’s Board of Directors, 

Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: 

We, in Alba, are pleased to report another year of strong operational growth and record financial performance 

despite market challenges. 
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- An all-time Production of 1,600,111 metric tonnes while Value Added Sales exceeds for the first time in 

history 1,042,000 metric tonnes 

- For 2nd year in a row, EBITDA at record levels of US$1.502 billion  

- Profit hit the three-comma club again by setting another precedent of US$1.107 billion  

These impressive results wouldn’t have been made possible without the strategic oversight of HRH the Crown 

Prince and Prime Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa. Such performance has allowed us not only to 

accelerate servicing our loans but also increase the dividend pay out to our shareholders.” 

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

Our resilience as a team has enabled us to generate an outstanding performance across key performance metrics 

as well as set new precedents and I am confident that we will continue to do so in 2023.  

I call upon each employee and contractor’s personnel to act on our 2023 Objectives – Safety: our operating license, 

AL HASSALAH top-up, readiness to take off safely, and don’t limit yourself -- to finish strong against the challenging 

economic backdrop.” 

Alba Management will hold a conference call on Monday 06 February 2023 at 1 PM Bahrain Time to discuss its 

financial and operational performance for the Full Year of 2022, outline the Company's priorities for 2023 as well 

as share insights on the current market conditions and outlook for 2023.  

ENDS 

 
Photo Caption  

Alba’s Board of Directors Meeting  
 
 
About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
At plus-1.6 million metric tonnes per annum (2022), Alba is one of the world’s largest Aluminium smelters with more than 50 years of 
excellence in Operations, Safety, Environment and Socio-Economic Development.  
 
A blue-chip asset of the Kingdom of Bahrain, Alba completed five decades of commercial operations in May 2021. The Company marked 
its Golden Jubilee by breaking all its previous records in Safety and topped 30 million Safe working-hours without Lost Time Injury (LTI) on 
01 September 2022 for the first-time in its history.  
 
Alba produces high-quality Aluminium products in the form of Standard and Value-Added Products (VAP)s, which 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%). Alba holds globally-recognised certifications 
such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IATF 16949:2016, ISO 22301:2012 Business Continuity Management System 
(BCMS) and ASI Performance Standard Certification and Ecovadis Certification.  
 
As the first Aluminium smelter in the Middle East, Alba has been a major contributor to the social, industrial, and economic development of 
the Kingdom of Bahrain. Alba sits at the heart of a thriving Aluminium downstream sector in Bahrain, which accounts for approximately 12% 
of the Kingdom's GDP. As one of the biggest national companies, Alba has ensured not only the employment of Bahrain nationals (84% in 
2021) but also the enhancement of their capabilities through education, training, and development initiatives at every stage of their career.  
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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. Launched in February 2022, the Company’s ESG Roadmap outlines 6 priority areas - (1) Decarbonisation, (2) 
Green Energy & Aluminium, (3) Circular Economy & Secondary Aluminium, (4) Employee Welfare, (5) Collaboration & Partnership and (6) 
Transparency, Communications & Due Diligence. Since its inception, Alba has invested into numerous environment, sustainable and socio-
economic development projects that have had a positive impact on the society. Alba’s recent projects such as the first-of-its-kind US$37.5 
million zero-waste Spent Pot Lining Treatment Plant and the upcoming 5-7 MW Solar Farm Project are tangible efforts to 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. Alba 
will play a crucial role in the upcoming Aluminium Downstream Park, which will increase the contribution of non-oil sectors to the GDP of 
Bahrain. 
 
Alba’s motto ‘Safety First, Safety Always’ has ensured that the Safety and well-being of its employees and contractors’ workforce remain a 
top priority. The Company has been recognised internationally for its excellent Safety and Health track record with awards such as the 
RoSPA Gold Award (9 years in a row) and International Safety Award with Merit from British Safety Council, as well as six major National 
Safety Council (NSC) USA awards for 2021. Alba has also been recognised for its initiatives to produce Aluminium responsibly through 
awards such as Top ESG performer in Bahrain by ESG Invest, Safeguard Label from Bureau Veritas and Best Corporate Governance 
Award by Ethical Boardroom. 
 
Alba Power Station 5 Block 4 Expansion Project 
 
Alba Power Station 5 (PS5) Block 4 is a Combined Cycle Power Plant that is an expansion of the existing PS5.  
 
PS5 Block 4 Project is the addition of a fourth Block of similar 1:1:1 configuration with J-class gas turbine technology and with minimum 
nominal ISO rating of a 680.9 MW and includes tie into the existing 220kV Substation. The efficiency of this combined cycle power plant is 
much higher than the combined cycle power plants of PS3 and PS4. On completion of PS5 Block 4 Expansion Project, the nameplate 
capacity of PS5 will increase from 1,800 MW to 2,481 MW.  
 
Mitsubishi Power & SEPCOIII consortium will be responsible to design, engineer, procure, construct and commission Block 4. PS5 Block 4 
commercial operations are expected to begin in Q4 2024.  
 
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  
 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/18847/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/18847/index.html
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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 2023 فبراير 02 الخميس – خبر صحفي للنشر

 (ALBHالمنامة )

 

 2022 الرابع والسنة الكاملة للربعالبا تعلن نتائجها المالية  -

 أداء قياسي للعام الثاني على التوالي  -

 2022والسنة الكاملة   2022الرابع من العام للربع  المالي األداء

  39.4  بلغ  ربح، عن  مصاهر األلمنيوم في العالمأحد أكبر  (،  ALBHأعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )الرمز:  

% على أساس 78بلغ   بانخفاض   ،2022الربع الرابع من العام  خالل    مليون دوالر أمريكي(  104.9مليون دينار بحريني )

. وقد أعلنت  2021مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام    481.8مليون دينار بحريني )  181.2، مقابل ربح بلغ  سنوي

مقابل عائد أساسي ومخفض   2022للربع الرابع من العام    فلًسا   28بقيمة    للسهم الواحد  عائد أساسي و مخفضالشركة عن  

  2022 الربع الرابع من العامخالل  الشامل الدخلمجموع  وبلغ. 2021لعام فلًسا للسهم الواحد لنفس الفترة من ا 128بقيمة 

دينار بحريني   مليون   183 مقابل مجموع دخل شامل بقيمة  مليون دوالر أمريكي(  97.3مليون دينار بحريني )  36.6ما قيمته  

إجمالي  . وبلغ  % على أساس سنوي80بلغ    بانخفاض  2021مليون دوالر أمريكي( خالل الربع الرابع من العام    486.8)

مليون    215.5مقابل    مليون دوالر أمريكي(  214.3مليون دينار بحريني )  80.6ما قيمته    2022للربع الرابع من العام     الربح

. % على أساس سنوي63بلغ  بانخفاضأي  –  2021مليون دوالر أمريكي( للربع الرابع من العام  573.2دينار بحريني )

  مليون دوالر أمريكي(   1,229.8مليون دينار بحريني )  462.4، حققت البا  2022لعام    الرابعالربع  في    إليراداتا  وفيما يخص

 للنشر الفوري 

 (ALBHالمنامة )

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

المالية ) التقارير  المستثمرين والصحفيين االطالع على  IFRSالدولية إلعداد  الموحدة    البيانات(. يرجى من جميع  المالية 

 . www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2022 للسنة الكاملة  والمدققة لشركة البا

بورصة ل  اإللكتروني  موقعالعلى    الكاملة  المالية  والمعلوماتللبيان الصحفي الرسمي لشركة البا  أيًضا  كما يمكن الرجوع  

 :  2022لعام وفيما يلي ملخص النتائج المالية للربع الرابع والسنة الكاملة  .www.bahrainbourse.comالبحرين 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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%  12بلغ    بانخفاض  2021لعام  من ا  الرابعمليون دوالر أمريكي( في الربع    1,391.7مليون دينار بحريني )  523.3مقابل  

 . على أساس سنوي

،  مليون دوالر أمريكي(  1,106.8مليون دينار بحريني )  416.2بقيمة    ربح، أعلنت البا عن تحقيق  2022بالنسبة للسنة الكاملة  

مليون    1,201.8مليون دينار بحريني )  451.9، وذلك مقارنة بتحقيق ربح بقيمة  سنوي% على أساس  8بلغ    بانخفاضأي  

مقابل عائد   فلًسا 294بقيمة  للسهم الواحد عائد أساسي و مخفض. وأعلنت الشركة عن 2021دوالر أمريكي( خالل العام 

ما قيمته   2022للسنة الكاملة    الشامل  الدخلمجموع  . وبلغ  2021خالل العام  فلًسا    319أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة  

، وذلك مقارنة على أساس سنوي  %1بلغ    بانخفاض، أي  مليون دوالر أمريكي(  1,204ني )يمليون دينار بحر  452.7

لعام   الربحإجمالي  . أما  2021مليون دوالر أمريكي( لعام    1,219.5مليون دينار بحريني )  458.5بمجموع دخل شامل بقيمة  

مليون دينار   577  إجمالي ربح بقيمة مقابل  مليون دوالر أمريكي(  1,451.1مليون دينار بحريني )  545.6فقد بلغ    2022

وفيما يتعلق   .سنوي  أساس  على  %5  مسجالً انخفاضاً بلغ  –  2021مليون دوالر أمريكي( خالل العام    1,534.7بحريني )

، أي  مليون دوالر أمريكي(  4,896.1مليون دينار بحريني ) 1,840.9 اإليرادات، فقد بلغت  2022للسنة الكاملة    باإليرادات

مليون دوالر أمريكي(   4,215مليون دينار بحريني ) 1,584.8 ، وذلك مقارنة بما قيمته% على أساس سنوي16  تبلغ  بزيادة

 .  2021لعام 

مليون دوالر   4,847مليون دينار بحريني )  1,822.5ما قيمته    2022ديسمبر    31حتى تاريخ    مجموع حقوق الملكيةوبلغ  

ً ، مسجالً  أمريكي(   3,997.4مليون دينار بحريني ) 1,503 ، وذلك مقارنة بما قيمتهسنوي  أساس  % على21بلغ    ارتفاعا

تاريخ   أمريكي( حتى  أما  2021ديسمبر    31مليون دوالر  الموجودات.  ت  مجموع  بلغ  2022ديسمبر    31اريخ  حتى   فقد 

مليون دوالر    6,980.3مليون دينار بحريني )  2,624.6مقابل    مليون دوالر أمريكي(  6,961مليون دينار بحريني )  2,617.2

 . % على أساس سنوي0.3بانخفاض بلغ  –  2021ديسمبر  31أمريكي( حتى تاريخ 

 )باستثناء أسهم الخزينة( بما يعادل  فلًسا للسهم الواحد  85.7  بقيمة أرباح نهائية وأوصى مجلس إدارة شركة البا بتوزيع

الحصول على موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي   بعددينار بحريني، وذلك   121,306,000

 . 2023فبراير  26 بتاريخسيعقد 
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 2022خالل العام  أبرز أحداث الصناعة

 على أساس سنوي(  %1صناعة األلمنيوم )+تعصف بعدم اليقين على مستوى االقتصاد الكلي واضطرابات حالة من 

في   19-كوفيدفيروس  جراء تفشي، والمخاوف المستمرة وكرانيةالروسية األالحرب تأثير : مليئًا بالتقلباتعاًما كان  2022

  االقتصادي، ارتفاع أسعار الفائدة، والمخاوف من الركودفضالً عن الصين، وارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، 

  سوق األلمنيوم هذه العوامل ألقت بظاللها علىواالضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، كل 

بارتفاع االستهالك في اإلمارات    على أساس سنوي مدعوًما  %4الشرق األوسط بنسبة    منطقة  الطلب في  ارتفاع ▪

على أساس سنوي( والمملكة العربية السعودية    %1البحرين )+مملكة  على أساس سنوي( و  %7العربية المتحدة )+

 على أساس سنوي(  1%)+

على أساس سنوي( مدعوًما باإلنفاق على البنية التحتية  %2في أمريكا الشمالية )+ الجيد نسبيًا االستهالك ▪

  التغليفالتعبئة والسيارات و صناعة في قطاعيالطلب لى ارتفاع باإلضافة إ

والتحديات  الكامل اإلغالق حاالت على أساس سنوي( بسبب %1االستهالك الصيني )+ في تباطؤ النمو ▪

 19-كوفيدفيروس  تفشي فرضهاالتي اللوجستية 

   الضغط على الطلب األوروبيأدت جميعها إلى استمرار والتضخم  هاالطاقة وارتفاع تكاليف إمداداتانخفاض  ▪

 % على أساس سنوي( 3-)

  % على أساس سنوي2+بنسبة العالمي  األلمنيومسوق  ارتفاع إمدادات

% على أساس سنوي في أعقاب خفض اإلنتاج وتأجيل خطط رفع اإلنتاج خالل  4إنتاج الصين بنسبة  ارتفاع ▪

 2021العام 

بزيادة اإلنتاج في    امدفوعً على أساس سنوي    %3بنسبة    طفيفةالشرق األوسط زيادة  العرض في منطقة  شهد   ▪

 % على أساس سنوي(2ومملكة البحرين )+ على أساس سنوي( %6اإلمارات العربية المتحدة )+

على    %8-)  اإلمداد  تراجعالطاقة مما أدى إلى    أسعار الغاز/  تزايد  بشدة جراءأوروبا  تضرر صناعة األلمنيوم في   ▪

  أساس سنوي(

 على أساس سنوي(  %3-في أمريكا الشمالية بسبب التباطؤ االقتصادي ) اإلمدادأثر ت ▪

ألف    480)  احتسابهاألف طن( ودون    420الصين )  باحتساب  2022بنهاية العام    السوق العالميفي    زالعج  زيادة ▪

 (طن

 للمعادن والعائدات األعلىسعر بورصة لندن 

% 9بارتفاع بلغ  ،2022عام الدوالر أمريكي للطن في   2,707 ما قيمته النقد في بورصة لندن للمعادن معدلبلغ  ▪

 على أساس سنوي 



 

 

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

 

 

4 

على   %52-) 2022ألف طن مع نهاية العام  447بورصة لندن للمعادن عند  في مخزون استمر انخفاض ال ▪

 سنوات 6 خاللاألسهم الصينية أدنى مستوى لها عاًما، فيما سجلت  22منذ  مستوياتهليشهد أدنى  أساس سنوي(

  البا فيث الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة أبرز أحدا

مستدام النتاج اإلالبا على أهمية التعاون المشترك بين مصاهر دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أكدت  ▪

 2022لعام  العشاء السنوي الذي نظمه المجلس الخليجي لأللمنيومخالل حفل وذلك  لأللمنيوم

 فوز بجائزة "الخدمة التطوعية" من إنجاز البحرين للسنة الثانية على التوالي ال ▪

 خضراء"  البا تدعم جهود المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير "ُدمت  ضمن مبادرتها إلزالة الكربون،   ▪

 من المجلس الخليجي لأللمنيوم 2022والسالمة لعام البا تفوز بجائزة الصحة  ▪

 جائزتين رئيسيتين في مجال البيئة من المنظمة الخضراءبالبا فازت  ▪

على   البا حملة "العودة إلى األساسيات الجوهرية" للسالمة والجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمةنظمت  ▪

 مستوى الشركة

 2023يناير  2صابة مضيعة للوقت بتاريخ ماليين ساعة عمل آمنة دون أي إ 4تحقيق  ▪

 2023إطالق اإلصدار السادس من تقرير االستدامة )مع ضمان الجودة( في يناير  ▪

بل هدف طن مقا 31,000% )محققًا 3بنسبة  األهداف اإلنتاجيةيتجاوز  مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر ▪

 طن(  30,000 اإلنتاج البالغ

 (  في تاريخ الشركة على للترقيات)العدد األ 2022عام  ال وموظفة خاللموظف  679 ترقية ▪

 في البا  التشغيلي  األداءأبرز أحداث 

% على  2.5بارتفاع بلغ ، طن متري 1,600,111اإلنتاج بلغ  على مستوىفي تاريخ الشركة رقم قياسي تحقيق  ▪

  أساس سنوي

 على أساس سنوي(  %1.1بالرغم من تحديات السوق )+طن متري  1,568,134ارتفع حجم المبيعات إلى  ▪

 .2021% خالل العام 63% من إجمالي الشحنات وذلك مقابل 66معدل مبيعات منتجات القيمة المضافة  بلغ ▪

 .(% على أساس سنوي7+) طن متري 1,042,000منتجات القيمة المضافة   حجم مبيعات وتجاوز

مليون دوالر أمريكي   110 ةوالبالغلخفض التكاليف الحصالة  برنامجضمن المستهدفة لوفورات اتجاوزت البا  ▪

إجمالي  واحدة( محققة لمرةمليون دوالر أمريكي من الوفورات  10)بما يشمل  2022بحلول نهاية العام 

 مليون دوالر أمريكي.  115.34 وفورات بقيمة
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  225 بقيمةتسهيالت مالية ] الرابع بمحطة الطاقة الخامسة البا تعلن اإلغالق الناجح لتمويل مشروع مجمع الطاقة ▪

مليون دوالر أمريكي مدعومة من قبل شركة الصين لتأمين الصادرات واالئتمان )سينوشور( بفترة سداد تصل  

 [سنوات 3 تبلغعاًما مع فترة سماح  15إلى 

 الصهر السابع بإجراء دراسة الجدوى لمشروع خط الدولية المحدودة ف شركة بكتل يتكل ▪

 جائزتين رئيسيتين من جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطالحصول على  ▪

 رفع اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة واستقرارها لميتسوبيشي باور اتفاقية خدمات طويلة األمد منح  ▪

مختلفة دائرة  24من  ةموظفًا وموظف 65  ، تكريمبتحقيق أهدافها في مجال التحول الرقمي الباتأكيًدا اللتزام  ▪

 (  4.0الصناعة الثورة الصناعية الرابعة ) تدريبية في مجالالدورات  عدًدا من الالستكمالهم 

 نظرة المستثمرين للسوق   حالة من عدم اليقين والخوف من التضخم تسود  القتصاد الكلي:ل متباينةتوقعات 

ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة  عوامل  المترتبة علىبالعواقب استهالك الطلب العالمي  يتأثرسوف  ▪

ومن المتوقع  . حزم الدعم االقتصاديبقدرة الحكومات على مواصلة تقديم  المرتبطةسلسلة التوريد واضطرابات 

  بظاللها على سوق األلمنيومتقلبات األسعار  يقأن تل

 خفض تعزيزفي أوروبا والواليات المتحدة إلى  هاالطاقة وارتفاع تكاليف  إمدادات من المرجح أن يؤدي نقص ▪

 بينما سيرتفع إنتاج المصاهر الصينية بوتيرة بطيئة ،اإلنتاج

   أسعار الشحنانخفاض  استمرارمع من المقرر أن تتراجع ضغوط سلسلة التوريد العالمية  ▪

 تحت الضغط بسبب المخاوف بشأن الطلب على المعادن  ستكون  اإلقليمية  العائدات األعلى ▪

، من  وضغط الدوالر األمريكي القوي على سعر بورصة لندن للمعادن للسوق الضعيفةنظرة المستثمرين بسبب  ▪

   طن دوالر أمريكي/  2,400و دوالر أمريكي/ طن 2,200األسعار بين المتوقع أن تتراوح 

 2023 عاملل  أولويات البا

 السالمة بالشركة من خالل االلتزام بمبدأ "السالمة هي رخصتنا للعمل" مسيرة مواصلة  ▪

عملياتنا التشغيلية وإطالع مختلف األطراف  جميع جوانبدمج الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في  ▪

وبما المعنية والشركاء بشأن المبادرات المحتملة في هذه الجوانب لتعزيز القيمة المستدامة عبر سلسلة القيمة 

 2060للحياد الكربوني الصفري بحلول عام   للوصوليتماشى مع أهداف مملكة البحرين 

 وزيادة وفورات برنامج الحصالةطن متري،  1,600,111 البالغو 2022لعام  إجمالي اإلنتاجتجاوز  ▪

 األلومينا   الشركة من خام مواصلة بحث فرص االستثمار في توريد المواد الخام لتأمين ثلث متطلبات ▪

االستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم وإيكوفاديس من أجل دخول أسواق جديدة  ▪

 القيمة المضافة  وزيادة مبيعات منتجات
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 إحراز التقدم في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ▪

 بواسطة شركة بكتلدراسة الجدوى لخط الصهر السابع  اإلسراع في االنتهاء من ▪

البا الشيخ دعيج بن  2022للشركة خالل السنة الكاملة  المالي  وفي تعليقه على األداء   ، صرح رئيس مجلس إدارة شركة 

 سلمان بن دعيج آل خليفة قائالً:  

 النمو التشغيلي واألداء المالي القويين رغم التحديات التي يشهدها السوق.ب يسرنا اإلعالن عن عام آخر اتسم" 

قياسي - رقم  بلغ    تحقيق  اإلنتاج  مستوى  متري  1,600,111على  مبيعاتطن  تجاوزت  فيما  المضافة   ،    القيمة 

 للمرة األولى في تاريخ الشركة  طن متري 1,042,000

مستويات    اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءللعام الثاني على التوالي، بلغت قيمة   -

 مليار دوالر أمريكي.  1.502قياسية عند 

 مليار دوالر أمريكي  1.107 بواقعاألرباح المليار دوالر مرة أخرى تجاوزت  -

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ل   ةاالستراتيجي   التوجيهاتهذه النتائج الرائعة لم تكن لتتحقق لوال  إن  

زيادة توزيعات    فضالً عنقروضنا    تسديداإلسراع في  لنا هذا األداء    أتاحلقد    .ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

 ".األرباح لمساهمينا

 الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً:  أضافومن جانبه، 

األداء الرئيسية باإلضافة إلى    عبر جميع مؤشراتواحد من تحقيق أداء متميز  الفريق  وعملنا بروح اللقد مكنتنا مرونتنا  " 

 . 2023عام ال  خالل هذا الزخموأنا واثق من أننا سنواصل  ،جديدة تحقيق إنجازات غير مسبوقة

وهي: السالمة هي رخصتنا للعمل، زيادة وفورات   -  2023أدعو جميع الموظفين وعمال المقاولين لاللتزام بأهدافنا للعام  

في    بتحقيق أداء قوي الجاري    وذلك لكي ننهي العام   – الحصالة، كن مستعًدا لالنطالق بأمان، ال تضع حدوًدا لطموحاتك  

 ".االقتصادي الصعب المناخمواجهة 

بتوقيت   ظهًرا  الواحدةفي تمام الساعة    2023  فبراير  6الموافق    اإلثنينهذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم  

،  2023لعام  تحديد أولويات الشركة  و،  2022السنة الكاملة  للشركة خالل    األداء المالي والتشغيليمناقشة  لمملكة البحرين  

   .2023 ظروف السوق الحالية والتوقعات لعاموبحث آخر مستجدات 

 انتهى 
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 تعليق الصور: 

 جانب من اجتماع مجلس اإلدارة 
 

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

 [ ALBH]رمز التداول: 

(، وتفخر الشركة بسجل  2022مليون طن متري ) 1.6أكبر مصاهر األلمنيوم في العالم وذلك من خالل إنتاجها السنوي الذي يتجاوز  تُعد البا أحد  

 عاًما في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسالمة والبيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية.  50حافل من التميز على مدى  

بمرور خمسة عقود على انطالق عملياتها التجارية، وشهد    2021تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو  واحتفلت البا التي  

مليون ساعة عمل آمنة  30احتفالها باليوبيل الذهبي تحطيمها لجميع األرقام القياسية السابقة المسجلة على مستوى السالمة، حيث تمكنت من تحقيق 

 ، وذلك للمرة األولى في تاريخها. 2022سبتمبر  01مضيعة للوقت بتاريخ دون أي إصابات 

عميالً حول   240وتقوم البا بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من  

غافورة( والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية. كما أن البا  العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا )زيورخ( وآسيا )هونغ كونغ وسن

مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة(  

. كما تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة  (%10)العام  %(، والجمهور20.62%(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38)

الخاص بنظام إدارة الجودة    IATF 16949:2016، وشهادة معيار  45001، وآيزو 27001، وآيزو  14001، وآيزو  9001مثل اعتماد آيزو  

 (، وإيكوفاديس. ASIلصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم )

ول مصهر لأللمنيوم في الشرق األوسط، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية االجتماعية والصناعية واالقتصادية بمملكة البحرين،  وباعتبارها أ

% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. وكونها إحدى كبرى  12وتعتبر القلب النابض لقطاع األلمنيوم المزدهر في البحرين، والذي يمثل حوالي  

تبلغ    الشركات في البحرنة  الوطنية )نسبة  الكفاءات  البا على توظيف  البحرين، تحرص  ذلك من خالل ضمان تعزيز  84مملكة  %( بل تتخطى 

 كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خالل جميع مراحل مسيرتهم المهنية لدى الشركة.

الصناعية في العالم، حيث تلتزم بأعلى المعايير في الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية وحوكمة الشركات.    تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات

( إزالة  1أولويات استراتيجية، وهي:  6على  2022وتركز خارطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة التي أطلقتها الشركة في فبراير 

الن 2الكربون،   التحويلية،  3ظيفة واأللمنيوم األخضر،  ( الطاقة  الدائري وصناعة األلمنيوم  التعاون  5( تعزيز رفاهية الموظفين،  4( االقتصاد   )

( الشفافية واالتصاالت واستيفاء المتطلبات. ومنذ تأسيسها، استثمرت البا في العديد من المشاريع التي كان لها أثر إيجابي بالغ على  6والشراكات،  

مليون دوالر ومشروع حديقة الطاقة الشمسية    37.5مثل مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر )دون أي مخلفات( البالغة تكلفته  المجتمع، وي

ميغاوات من الطاقة النظيفة بعًضا من جهود الشركة الملموسة لتحقيق أهداف الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين    7إلى    5المرتقب لتوليد ما بين  

داف الحياد الكربوني الصفري بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا. وعالوة على ذلك، فمن المقرر وأه 2030

تج المحلي  أن تضطلع البا بدورها االستراتيجي في منطقة صناعات األلمنيوم التحويلية والتي من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النا

 جمالي لمملكة البحرين. اإل

وتتمتع الشركة    ويؤكد شعار البا الدائم "السالمة أوالً .. السالمة دائًما" على أن سالمة ورفاهية الموظفين وعمال المقاولين هي من أولويتها القصوى. 

زة الميدالية الذهبية من الجمعية  بسجل حافل على المستوى الدولي في مجاالت السالمة والصحة، حيث حصلت على جوائز مرموقة عديدة مثل جائ

( )للسنة التاسعة على التوالي( وجائزة السالمة الدولية مع االستحقاق من قبل مجلس السالمة البريطاني فضالً  RoSPAالملكية لمكافحة الحوادث )

سؤولة خالل عملية إنتاج األلمنيوم بحصولها  . كما تم تكريم البا لمبادراتها الم2021عن ست جوائز هامة من مجلس السالمة الوطني األمريكي لعام  

من شركة   SafeGuard، وشهادة  ESG Investعلى جائزة أفضل شركة في مجال الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في البحرين من  

 . Ethical Boardroomبيرو فيريتاس، فضالً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من 

 5رابع بمحطة الطاقة  مشروع مجمع الطاقة ال
 

 بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خالل تقنية الدورة المركبة.    5يهدف مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 



 

 

اإلعالم فقط: المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل إخالء المسؤولية  
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وبالحد األدنى من    Jالفئة    ( من خالل وجود تقنية التوربينات الغازية من1:1:1ويماثل هذا المجمع اإلضافي إعدادات المجمعات األخرى بالمحطة )

كيلوفولت. وتتمتع محطة الطاقة    220ميغاوات، حيث يضم المشروع ربًطا بالمحطة الفرعية الحالية ذات سعة    680.9تصنيف آيزو االسمي البالغ  

اء من مشروع توسعة مجمع الطاقة  بالشركة. وعند االنته  4و  3ذات الدورة المركبة بكفاءة أعلى بكثير من محطتي توليد الطاقة ذات الدورة المركبة  

 ميغاوات.  2,481ميغاوات إلى  1,800من  5، ستزداد الطاقة اإلنتاجية لمحطة الطاقة 5الرابع في محطة الطاقة 

ابع  مسؤولية أعمال التصميم والهندسة والمشتريات والبناء والتشغيل بمجمع الطاقة الر  3ومن المقرر أن تتولي مجموعة ميتسوبيشي باور وسيبكو  

 . 2024، والذي من المتوقع أن تبدأ عملياته التشغيلية التجارية خالل الربع الرابع من عام  5في محطة الطاقة  

 آلية التظلم الخارجي 
 

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

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

 19-استجابة البا لجائحة كوفيد
 

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

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

 موظفين وعمال المقاولين. 

 

 لمزيد من التفاصيل، يرجى االتصال بـ:

 إيلين هالل

 والتأمين وسكرتارية الشركة مدير إداري لعالقات المستثمرين 

                                                 +(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

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

