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Media Release – 10 November 2022 

MANAMA (ALBH) 

 

 
- Alba Reports its Financial Results for the Third Quarter and 9 Months of 

2022 

- Again, Alba’s Profit hit US$1 billion for the 2nd year in a row  

 

Q3 & 9 Months 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 BD48 million (US$127.6 million) for the third quarter of 2022, down by 62% Year-

over-Year (YoY), versus a Profit of BD125.9 million (US$335 million) for the same period in 2021. The 

Company reported Basic and Diluted Earnings per Share of fils 34 for Q3 2022 versus Basic and Diluted 

Earnings per Share of fils 89 for the same period in 2021. The Total Comprehensive Income for Q3 2022 

stood at BD58.2 million (US$154.8 million) versus Total Comprehensive Income for the third quarter of 2021 of 

BD126.4 million (US$336.1 million) – down by 54% YoY. Gross Profit for Q3 2022 was BD79 million (US$210.2 

million) versus BD157.4 million (US$418.5 million) for the same period in 2021 – down by 49.8% YoY. With 

regards to the Revenue in Q3 2022, Alba generated BD403.2 million (US$1,072.3 million) versus BD388.9 

million (US$1,034.2 million) in Q3 2021 - up by 3.7% YoY.  

With regards to the nine months of 2022, Alba has reported a Profit of BD376.7 million (US$1,001.9 million), up 

by 39.2% YoY, versus a Profit of BD270.7 million (US$720 million) for the same period in 2021. The Company 

reported Basic and Diluted Earnings per Share of fils 266 for the nine months of 2022 versus Basic and Diluted 

Earnings per Share of fils 191 for the same period in 2021. Alba’s Total Comprehensive Income for the nine months 

of 2022 was BD416.1 million (US$1,106.6 million), up by 51% YoY, compared to a Total Comprehensive Income 

FOR IMMEDIATE RELEASE  
MANAMA (ALBH) 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH) presents its financial results as per the International Financial 

Reporting Standards (IFRS) accounting rules. All investors and reporters are requested to read Alba’s Condensed 

Consolidated Interim Financial Information as of 30 September 2022 which are posted at www.albasmelter.com. 

 

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

Alba’s Financial Results for the Third Quarter and 9 Months of 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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of BD275.5 million (US$732.7 million) in the same period of 2021. Gross Profit for the nine months of 2022 was 

BD465 million (US$1,236.8 million) versus BD361.5 million (US$961.5 million) in the same period of 2021 – up 

by 28.6% YoY.  Alba generated in the nine months of 2022 Revenue of BD1,378.5 million (US$3,666.2 million) 

versus BD1,061.5 million (US$2,823.1 million) in the same period of 2021 - up by 29.9% YoY.  

Total Equity as of 30 September 2022 stood at BD1,783.7 million (US$4,743.9 million), up by 18.7%, versus 

BD1,503 million (US$3,997.4 million) as of 31 December 2021. Alba’s Total Assets as of 30 September 2022 

were BD2,729.8 million (US$7,260.1 million) versus BD2,624.6 million (US$6,980.3 million) as at 31 December 

2021 - up by 4%.  

Alba’s top-line were driven by LME prices (down by 11% YoY in Q3 2022 and up by 19% YoY for the 9 months 

of 2022) despite flat growth in Sales’ volume in both periods while the bottom-line for Q3 and 9 months of 

2022 were driven by higher top-line and partially impacted by higher Cost and Distribution Expenses. 

 

Industry Highlights in Q3 2022 

Falling Demand: Heightened Levels of Volatility and Uncertainty (+0.3% YoY)  

▪ After navigating through COVID-19 pandemic, the global economy has started to face the prospect of a 

recession. Outbreak of Ukraine-Russia war has led to a steep increase in energy prices with global 

inflation rising to unprecedented levels and interest rates up sharply. All of these have taken their toll on 

the Aluminium industry mainly in Europe and US as smelters have cut output against the background of 

high power prices and falling demand growth 

▪ Middle East: Demand up by 8% YoY supported by higher consumption in UAE (+17% YoY) & Bahrain 

(+3% YoY) 

▪ US: Aluminium demand remains under pressure (+2% YoY) 

▪ China: consumption was impacted by COVID-19 lockdowns and logistic challenges (+1% YoY). Sectors 

such as construction, packaging and consumer durables have suffered the most  

▪ Europe: Slowing economic growth and higher inflation have led to a contraction in Aluminium demand           

(- 8% YoY) 

World Market Supply +3% YoY 

▪ China increased production (up by 6% YoY) following 2021 supply cuts and delayed ramp ups 

▪ Europe leading the World ex-China with its output cuts owing to spikes in energy prices (down by 8% 

YoY) 

▪ North America supply impacted due to economic slowdown (down by 5% YoY) 
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▪ Middle East: Supply up by 3% YoY led by higher production in UAE (+5% YoY) 

▪ World Market: In surplus with China (+90Kt) and w/o China (+152Kt) 

LME Prices and Premia 

▪ LME-Cash averaged US$2,354/t in Q3 2022 with LME inventories hitting record low at 330 kt (down by 

73% YoY)  

▪ Premiums down owing to weaker demand and bearish market sentiment 

Alba Major ESG Highlights in Q3 2022 

▪ Recipient of six major National Safety Council (NSC) USA awards for 2021: Safety Leadership Award, 

Significant Improvement Award, Perfect Record Award, Occupational Excellence Achievement Award, 

Milestone Award and Million Work Hours Award 

▪ Alba supported Bahrain's ESG initiative ‘Forever Green’ by sponsoring Ras Sanad Mangrove Nursery 

Project 

▪ To provide equal opportunity to its female workforce, Alba has given a tailor-made leadership course to 

further their leadership skills 

▪ Alba affirms its commitment to Bahraini youth development by supporting 70 students who are undergoing 

On-The-Job training (OJT) programmes across different functions in Alba 

▪ 31 million safe working hours without LTI achieved on 24 September 2022 

▪ To release Alba’s sixth edition of Sustainability Report (w/ quality assurance) 

 

Alba Major Operational Highlights in Q3 2022  

▪ Production [Q3: 404,578 MT, up by 3% YoY; 9 Months: 1,192,171 MT, up by 2% YoY] 

▪ Sales’ volume [Q3: 366,292 metric tonnes (MT); 9 Months: 1,108,950 MT -- flat growth in both periods] 

▪ Value Added Sales [Q3: 67% versus 58% in Q3 2021; 9 Months: 67% versus 62% in 9 Months in 2021] 

▪ Debut of the first foundation concrete for Power Station 5 Block 4 Project as well as kick-off of construction 

activities and other site works 

▪ Mitsubishi Power Awarded Long Term Service Agreement (LTSA) to ensure efficient and reliable power 

supply 

 

Aluminium Short-Term Outlook Clouded With Uncertainty & Weak Market Sentiment  

▪ Global economy has plunged into an extended period of stagflation with high inflation, weak consumer 

demand and slow industrial output growth. This is likely to lead to a sustained period of metal surpluses 

in the market.  
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▪ Fear of recession is rising following the aggressive interest rate hikes in US and Europe while weak 

property sector continues to weigh on China’s economy 

▪ Demand for packaging and renewable energy-related sectors is set to grow  

▪ High energy costs in Europe are likely to boost output cuts while low precipitation in Yunnan limits supply 

growth in China 

▪ Freight rates expected to further decline amid slowing global trade and as global supply-chains show 

signs of improvement 

▪ Regional premia are set to decline given concerns over metal demand 

▪ LME price to range between US$2,000/t – US$2,100/t for the remainder of 2022  

 

2022 Alba Priorities 

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

2060 

▪ Embed ESG in every aspect of our operations and processes as well as deliberate with various 

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

▪ Exceed 2022 Production target of 1,560,000 MT and deliver on AL HASSALAH savings’ target of US$100 

Million by 2022-end  

▪ Continue to 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 despite challenges  

▪ Finalise awarding the Solar Farm Project 

▪ Progress with Bechtel’s Feasibility Study (FS) for Line 7 by Q3 2023 

 
Commenting on Alba’s sound financial performance for the 9 months of 2022, the Chairman of Alba’s Board of 

Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: 

“It didn’t take us 12 months to hit US$1 billion mark in our Profit (US$1.002 billion, up by 39% YoY). With this 

strong performance, we have set a new benchmark amidst the market challenges. We are also committed more 

than ever to move forward with the Proposed Line 7 Project and invest in expanding Alba's production capacity to 

meet future market demand. 

As we cruise towards closing 2022, we remain optimistic to score new precedents in our operational and financial 

performance.”  

Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali, added:  
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“Alba’s strong foundation, thanks to Line 6 Expansion Project, has allowed us not only to address the 

challenges but also open new possibilities in terms of doing more for less. With the increased uncertainty and 

volatility, we remain committed to excel in what we control best: Safety, Production and Cost.” 

Alba Management will hold a conference call on Monday 14 November 2021 at 2 PM Bahrain Time to discuss its 

financial and operational performance for Q3 and 9 months of 2022, outline the Company's priorities for 2022 as 

well as share insights on the current market conditions and outlook for 2022-2023.  

ENDS 

 
Photo Caption  

Group Photo 
 
About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
At plus-1.561 million metric tonnes per annum (2021), 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.  
 
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.  
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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  
 

 
Scan the above to access Alba Website  

 

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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 2022 نوفمبر 10 – خبر صحفي للنشر

 (ALBHالمنامة )

 

 2022 العام الثالث والتسعة أشهر من للربعالبا تعلن نتائجها المالية  -

 أرباح البا تبلغ مليار دوالر أمريكي للعام الثاني على التوالي  -

 2022من العام التسعة أشهر و الثالثللربع  المالي األداء

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

% على 62بلغ    اانخفاض  ، مسجلة 2022عام  من الالربع الثالث  خالل    مليون دوالر أمريكي(  127.6مليون دينار بحريني )

.  2021مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام    335مليون دينار بحريني )  125.9، وذلك مقابل ربح بلغ  أساس سنوي

، وذلك مقابل 2022عام  من الالربع الثالث  في    فلس ا  34عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة  وأعلنت الشركة عن  

الربع خالل    مجموع الربح الشامل اآلخر. وبلغ  2021من العام    فلًسا لنفس الفترة  89ومخفض للسهم الواحد بلغ   عائد أساسي

  مقابل مجموع الربح الشامل   مليون دوالر أمريكي(  154.8مليون دينار بحريني )  58.2ما قيمته    2022لعام  من االثالث  

الثالث   الربع  بلغ  2021لعام  من ااآلخر خالل  دينار بحريني )م  126.4  الذي  أمريكي(    336.1ليون  أي    –مليون دوالر 

مليون دينار   79 قيمتهما  2022 من العام الربع الثالثخالل  إجمالي الربحبلغ و. % على أساس سنوي54بانخفاض بلغ 

من   رةمليون دوالر أمريكي( لنفس الفت 418.5مليون دينار بحريني ) 157.4مقابل  مليون دوالر أمريكي( 210.2بحريني )

، حققت 2022الربع الثالث لعام  في    إليراداتا  وفيما يخص.  % على أساس سنوي49.8بلغ    اانخفاض  مسجالً    –  2021العام  

مليون    1,034.2مليون دينار بحريني )  388.9مقابل    مليون دوالر أمريكي(  1,072.3مليون دينار بحريني )  403.2البا  

 .% على أساس سنوي3.7بارتفاع بلغ أي   – 2021لعام من ادوالر أمريكي( في الربع الثالث  

 للنشر الفوري 

 (ALBHالمنامة )

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

المالية    المعلومات(. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع على  IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

 . www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2022سبتمبر  30حتى تاريخ المختصرة المرحلية الموحدة 

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

 .www.bahrainbourse.comالبحرين 

 :2021من العام التسعة أشهر األولى و الثالثوفي ما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة البا للربع  

 

 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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  1,001.9مليون دينار بحريني )  376.7ربح بقيمة  ، فقد أعلنت البا عن تحقيق  2022أما بالنسبة للتسعة أشهر األولى من العام  

  720مليون دينار بحريني )  270.7، مقابل ربح بلغ  % على أساس سنوي39.2بارتفاع بلغ  ، أي  ريكي(مليون دوالر أم

  266بلغ    عائد أساسي ومخفض للسهم الواحد. وأعلنت الشركة عن  2021مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  

فلًسا لنفس الفترة من العام   191هم الواحد بقيمة  مقابل عائد أساسي ومخفض للس  2022  العام  من  لألشهر التسعة األولى  فلس ا

اآلخربلغ  و.  2021 الشامل  الربح  أشهر   مجموع  العام    للتسعة  من  قيمته  2022األولى  بحريني   416.1  ما  دينار  مليون 

بلغ  ، مسجالً  مليون دوالر أمريكي(  1,106.6) الشامل  % على أساس سنوي51ارتفاع ا  الربح  ، وذلك مقارنة بمجموع 

  إجمالي الربح. وبلغ  2021نفس الفترة من العام  لمليون دوالر أمريكي(    732.7مليون دينار بحريني )  275.5بقيمة    اآلخر

  361.5مقابل    مليون دوالر أمريكي(  1,236.8مليون دينار بحريني )  465ما قيمته    2022للتسعة أشهر األولى من العام  

% على أساس  28.6بارتفاع بلغ  أي    –   1202مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام    961.5مليون دينار بحريني )

  3,666.2مليون دينار بحريني )  1,378.5بقيمة    إيرادات  2202. وحققت الشركة خالل التسعة أشهر األولى من العام  سنوي

  1202الر أمريكي( لنفس الفترة من العام  مليون دو  2,823.1ليون دينار بحريني )م  1,061.5مقابل    مليون دوالر أمريكي(

 . % على أساس سنوي29.9بزيادة بلغت أي  –

 

مليون دوالر    4,743.9مليون دينار بحريني )  1,783.7ما قيمته    2022سبتمبر    30تاريخ  حتى    مجموع حقوق الملكيةوبلغ  

حتى تاريخ    مليون دوالر أمريكي(  3,997.4مليون دينار بحريني )  1,503مقابل    %،18.7ارتفاع ا بلغ  ، مسجالً  أمريكي(

مليون دينار بحريني    2,729.8ما قيمته    2022سبتمبر    30حتى تاريخ    مجموع الموجودات. في حين بلغ  2021ديسمبر    31

دوالر أمريكي( حتى تاريخ    مليون   6,980.3مليون دينار بحريني )  2,624.6وذلك مقابل    مليون دوالر أمريكي(   7,260.1)

 %. 4بارتفاع بلغ أي  –  2021ديسمبر  31

 

% على أساس سنوي خالل الربع الثالث  11جاءت إيرادات الشركة متأثرة بأسعار بورصة لندن للمعادن )انخفضت بنسبة  

وذلك بالرغم من  (  2022% على أساس سنوي خالل األشهر التسعة األولى من العام  19، وارتفعت بنسبة  2022من العام  

األشهر و  الثالثجاءت أرباح الشركة خالل الربع  معدل النمو الثابت في حجم المبيعات خالل الفترتين المذكورتين، في حين  

  مدفوعة بارتفاع إيرادات الشركة، فيما تأثرت جزئيًا بارتفاع نفقات التكلفة والتوزيع. 2022التسعة األولى من العام 

 

 2022خالل الربع الثالث من العام أبرز أحداث الصناعة 

 (على أساس سنوي  %0.3)+ ارتفاع مستوى التقلبات وعدم اليقين :الطلب في األسواق انخفاض

أعقاب ▪ احتمال19-كوفيدجائحة    في  العالمي في مواجهة  بدأ االقتصاد  اندالع و.  اقتصادي  حدوث ركود  ية،  أدى 

التضخم العالمي إلى مستويات   زيادة معدالتحاد في أسعار الطاقة مع    ارتفاعإلى    األوكرانية الروسيةالحرب  
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على صناعة األلمنيوم بشكل رئيسي في   جميع هذه العواملوأثرت  غير مسبوقة وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد.  

 الطلب  حيث خفضت المصاهر اإلنتاج على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض نمو  ،أوروبا والواليات المتحدة

اإلمارات العربية دولة  على أساس سنوي مدعوًما بارتفاع االستهالك في    % 8الشرق األوسط: ارتفاع الطلب بنسبة   ▪

 على أساس سنوي( %3البحرين )+مملكة على أساس سنوي( و %17المتحدة )+

 على أساس سنوي(% 2)+ اتيتعرض للضغوطالطلب على األلمنيوم  ما زالالواليات المتحدة:  ▪

%  1( )+19-كورونا )كوفيد  جائحةالصين: تأثر االستهالك بحاالت اإلغالق والتحديات اللوجستية الناجمة عن   ▪

 والسلع االستهالكية المعمرة أكثر من غيرها والتغليف عانت قطاعات مثل البناء والتعبئةو(. على أساس سنوي

  على أساس سنوي(  %8-الطلب على األلمنيوم )  تراجعأوروبا: أدى تباطؤ النمو االقتصادي وارتفاع التضخم إلى   ▪

 % على أساس سنوي 3العالمي بنسبة  السوق إمدادات ارتفاع

خطط رفع   وتأجيل% على أساس سنوي( في أعقاب خفض اإلنتاج 6 بزيادة بلغترفعت الصين من إنتاجها ) ▪

 2021خالل العام اإلنتاج 

مقدمة  أوروبا   ▪ في  الصين من  تأتي  باستثناء  اإلنتاج    حيثالعالم  الطاقة    بسببخفض  أسعار  في  الحاد  االرتفاع 

 على أساس سنوي(  %8)انخفاض بنسبة 

 على أساس سنوي( %5في أمريكا الشمالية بسبب التباطؤ االقتصادي )انخفض بنسبة  اإلمدادأثر ت ▪

اإلمارات العربية دولة  بزيادة اإلنتاج في    امدفوعً على أساس سنوي    %3ألوسط: زيادة العرض بنسبة  الشرق ا ▪

 على أساس سنوي( %5المتحدة )+

 (ألف طن  152)+ احتسابهاألف طن( ودون  90الصين )+ باحتسابفائض تسجيل السوق العالمي:  ▪

 

 أسعار بورصة لندن للمعادن والعوائد األعلى

مع   2022عام  الدوالر أمريكي للطن في الربع الثالث من   2,354النقد في بورصة لندن للمعادن  بلغ متوسط  ▪

  % 73 بلغ)بانخفاض  لف طن أ  330بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى قياسي له عند في مخزون الوصول 

 على أساس سنوي( 

 السلبية للسوقونظرة المستثمرين بسبب ضعف الطلب  العوائد األعلىانخفاض  ▪

 

 2022 العام للربع الثالث من البا فيث الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة أبرز أحدا
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جائزة القيادة في السالمة، وجائزة :  2021للعام    ست جوائز دولية من مجلس السالمة الوطني األمريكيب  الفوز •

التميز المهني، وجائزة اإلنجاز الهام، فضالً عن جائزة التحسن الكبير، وجائزة السجل المثالي، وجائزة تحقيق  

 المليون ساعة عمل 

الدعم لمبادرة   • البيئية واالجتماعية والحوكمة من خالل الوطنية    "دمِت خضراء" تقديم  الجوانب  لتعزيز  الرامية 

 مشروع تطوير مشتل رأس سند الستزراع نبات القرم تمويل

 القيادية   هن، قدمت البا برنامًجا تدريبيًا معد خصيًصا لتطوير مهاراتالشركة لموظفاتتعزيًزا لمبدأ تكافؤ الفرص  •

تحت مظلة برامج  طالبًا وطالبة    70امها بتطوير الشباب البحريني من خالل توفير التدريب العملي لـ  زالبا تؤكد الت •

 التدريب العملي في مختلف دوائر وأقسام الشركة 

 2022سبتمبر  24عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ   مليون ساعة 31حققت الشركة  •

 من تقريرها الخاص باالستدامة )مع ضمان الجودة(  ةالسادس  النسخةالشركة  من المتوقع أن تصدر  •

 

 2022 العام من الثالثللربع  في البا التشغيلي  األداءأبرز أحداث 

طن    1,192,171أشهر:    التسعةعلى أساس سنوي؛  %  3بلغت  طن متري، بزيادة    404,578اإلنتاج ]الربع الثالث:   •

 [على أساس سنوي %2بلغت متري، بزيادة 

نمو ثابت في  بمعدل    –طن متري    1,108,950أشهر:    التسعةطن متري؛    366,292الربع الثالث:  حجم المبيعات ] •

 كال الفترتين[

  % 67أشهر:    التسعة؛  2021 من العام  في الربع الثالث  %58مقابل    %67الثالث:  مبيعات القيمة المضافة ]الربع   •

 [ 2021 من العامأشهر  9في   %62مقابل 

وبدء األعمال اإلنشائية   ة في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسةيخرسانأولى القواعد الصب   •

 المشروع موقع المصاحبة في  واألنشطة

 اعتماديةالطاقة بكفاءة و إمدادلضمان طويل األمد للخدمات والصيانة ميتسوبيشي باور على عقد حصلت شركة  •

 

 لسوق ل ونظرة المستثمرين السلبيةاأللمنيوم على المدى القصير يكتنفها عدم اليقين  توقعات

من التضخم المصحوب بركود مع ارتفاع التضخم وضعف طلب المستهلك مطولة فترة باالقتصاد العالمي  يمر ▪

في  من معدن األلمنيوموجود فائض  إلى استمرار ذلكمن المحتمل أن يؤدي والصناعي.  اإلنتاجوتباطؤ نمو 

 .السوق
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ينما  يتزايد الخوف من الركود في أعقاب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في الواليات المتحدة وأوروبا ب ▪

 ثقله على االقتصاد الصينيبلقاء اإلقطاع العقارات ضعف يواصل 

 من المتوقع أن ينمو الطلب على القطاعات المتعلقة بالتعبئة والتغليف والطاقة المتجددة  ▪

من المرجح أن تؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة في أوروبا إلى زيادة خفض اإلنتاج بينما يحد انخفاض هطول   ▪

 في الصين  اإلمداديونان من نمو مقاطعة األمطار في 

من المتوقع أن تشهد أسعار الشحن مزيًدا من االنخفاض وسط تباطؤ التجارة العالمية ومع ظهور عالمات  ▪

 ريد العالميةالتحسن في سالسل التو

 اإلقليمية في ظل المخاوف بشأن الطلب على المعادن  العائدات األعلىمن المقرر أن تنخفض  ▪

 للطندوالر أمريكي    2,100و  للطندوالر أمريكي    2,000يتراوح سعر بورصة لندن للمعادن بين  من المتوقع أن   ▪

 2022ترة المتبقية من عام خالل الف

 2022 لعام  أولويات البا

االلتزام بتحقيق أهداف خارطة طريق البا للجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة بما يتماشى مع أهداف مملكة   •

 . 2060بحلول العام   لحياد الكربوني الصفريبتحقيق االبحرين 

األطراف مختلف    وإطالعالتشغيلية  لجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتنا  ادمج   •

 القيمة المستدامة عبر سلسلة القيمة  تعزيزلفي هذه الجوانب مبادرات المحتملة ال بشأنوالشركاء  المعنية

 مشروع  فيالمستهدفة  لوفورات  اتحقيق  و  ،يطن متر  1,560,000  المتمثلة في  2022األهداف اإلنتاجية لعام    تجاوز •

   مليون دوالر أمريكي مع نهاية العام. 100الحصالة بقيمة 

 متطلبات األلومينا  ثلث المواد الخام لتأمين  توريدبحث فرص االستثمار في مواصلة  •

سواق جديدة  أ  دخولاالستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم وإيكوفاديس من أجل   •

 .رغم التحديات وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة

 االنتهاء من منح عقد مشروع حديقة الطاقة الشمسية  •

 2023لخط الصهر السابع بحلول الربع الثالث من العام الخاصة بشركة بكتل في دراسة الجدوى   إحراز التقدم •

 ً رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ  ، صرح  2022شهر المنصرمة من  أللتسعة    للشركة  الجيد  على األداء المالي  وتعليقا

 :  دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة قائالً 

% على أساس  39مليار دوالر أمريكي بزيادة بلغت  1.002قبل بلوغ نهاية العام )كي يحققنا أرباًحا بقيمة مليار دوالر أمر" 

ونحن حريصون    سنوي(. ومع هذا األداء القوي فإننا نرسي معايير جديدة في خضم التحديات العديدة التي يشهدها السوق.
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الطاقة اإلنتاجية للشركة لتلبية  كل الحرص على المضي قدًما في مشروع خط الصهر السابع واالستثمار في مشاريع زيادة 

 الطلب المستقبلي للسوق.   

 . ، فإننا متفائلون بتحقيق نتائج غير مسبوقة على صعيدي العمليات التشغيلية واألداء المالي" 2022ومع بلوغنا نهاية العام 

 ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً: 

  ، والتغلب عليهابل  مكنتنا من التعاطي مع التحديات  أصبحت لدينا أسس متينة  لسادس للتوسعة،  بفضل مشروع خط الصهر ا" 

فإننا نواصل  ،  ات التي يشهدها السوقعدم اليقين والتقلب  حالة   فتحت لنا إمكانات جديدة لتحقيق المزيد بتكلفة أقل. ومع  كما

 .  واإلنتاج والتكلفة" : السالمة بهتحكم بالتميز فيما يمكننا ال التزامنا

ظهًرا بتوقيت  الثانية  في تمام الساعة    2022  نوفمبر  14الموافق    اإلثنينهذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم  

، باإلضافة  2022من العام    الثالث والتسعة أشهر األولىللشركة خالل الربع    األداء المالي والتشغيليمناقشة  لمملكة البحرين  

  –   2022  يظروف السوق الحالية والتوقعات لعاموبحث آخر مستجدات  ،  تحديد أولويات الشركة لما تبقى من العامإلى  

2023 . 

 انتهى 

 تعليق الصور: 

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

 

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

 [ ALBH: رمز التداول ]

(. وهي مدرجة  2020مليون طن متري سنويًا )  1.548تُعد شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من  

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

 .(%10) %(، والجمهور العام20.62%(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38)

القيمة المضافة كسبائك المزيج األساسي إلعادة الصهر العديد من منتجات  السائل، تنتج الشركة  األلمنيوم  السبائك    ، T  سبائك حرف)  إلى جانب 

تتفاوت منتجات   .P1020  ، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات األلمنيوم غير الممزوج إلعادة الصهرمن فئة(المعيارية، سبائك بروبرزي

الل  عميالً حول العالم من خ  150% ألكثر من  79الشركة في أنوعها من حيث المزيج الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدير  

 .مكاتب المبيعات التابعة للشركة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية

يضم موقع البا ستة خطوط للصهر، وثالث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، باإلضافة إلى المرافق الصناعية األخرى.  

طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكليس التابع لها.    530,000لمنيوم األولي، تنتج البا  وإلى جانب إنتاجها من األ

 .مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خالل محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها 9.5كما تنتج الشركة 
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والصحة واالستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البا من مصاهر األلمنيوم القليلة حول العالم التي لم  حققت البا سمعة متميزة في مجاالت السالمة والبيئة  

مختلفة من مجلس    عن خمس فئات   خمس جوائز   2020. كما حصدت الشركة خالل عام  2019تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام  

المملكة    – الية الذهبية للصحة والسالمة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث )روسبا(  الواليات المتحدة، وجائزة الميد  –(  NSCالسالمة الوطني )

 .  2021في مارس   المملكة المتحدة  –(  BSCجائزة السالمة الدولية من مجلس السالمة البريطاني ) كما حصلت الشركة على المتحدة. 

، وآيزو  14001، وآيزو  45001، وآيزو  9001ادات المعترف بها عالميًا مثل اآليزو  تحرص البا على تحقيق القيمة لعمالئها من خالل العديد من الشه

، باإلضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة  2018في عام   IATF 16949 . كما حصلت البا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات27001

 .2020مبادرة استدامة األلمنيوم في عام التصنيف والتقييم الدولية إيكوفاديس وشهادة 

في إنشاء أول مصنع    2019تلتزم البا بتعزيز االستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وفي إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية، شرعت البا في عام  

لبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة لمعالجة هذه المادة  من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى ل

، دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية االستهالكية للحرس الوطني، ويهدف لتعزيز 2020دون أي مخلفات. وفي عام 

 .الثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحيوي بالقرب من مواقع الشركة

طن متري سنويًا. وتواصل البا حرصها على تحقيق الفائدة    120,000كمصهر ال تتجاوز طاقته اإلنتاجية   1971ا عملياتها التشغيلية في عام  بدأت الب

ا نتطلع  ، فإنن 2021والقيمة لعمالئها ومساهميها وجميع األطراف المعنية بها. ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية في العام  

  .لتعزيز اإلنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية

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

 آلية التظلم الخارجي 

وهو خط إبالغ سري متعدد اللغات    –  خط البا للنزاهةرابط    إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا علىيمكن  

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

 . الدولي مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك –تماشياً مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية  وتأتي آلية التظلم الخارجي في شركة البا 

 19-استجابة البا لجائحة كوفيد 

استثنائيًا وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين، جاءت استراتيجية االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ   2020كان العام  

 .(19-ا )كوفيدمع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورون 2020يناير 

العمليات  عمل فريق اإلدارة التنفيذية في البا على تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خالل مقاطع الفيديو، زيارة مواقع  

بال جائحة. وقد أتاحت إدارة  التشغيلية، وعقد االجتماعات االفتراضية اليومية مع فريق مركز البا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة 

العمل خصوًصا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات   الشركة لموظفيها العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات 

قع العمليات  الحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخالل جميع المناوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي في المكاتب وموا

الوقاية على   التشغيلية ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية، باإلضافة إلى توزيع أدوات

 .الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة

، استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية األعمال وخطة  19-ة كوفيدوعلى الرغم من انتشار جائح

ت  الجاهزية للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العمليات اآلمنة في البا لجميع األطراف المعنية بالشركة )من عمالء وموردين وجها 

  .2020تنظيمية( خالل عام 

الزمة  تأتي سالمة العاملين في البا، من موظفين وعمال المقاولين، على رأس قائمة أولوياتها. وفيما نحن مستمرون في اتخاذ جميع اإلجراءات ال

 ، فإننا ال زلنا ملتزمين بالسالمة والكفاءة التشغيلية وهيكلة التكلفة المبسطة. 19-للوقاية من جائحة كوفيد

 االتصال بـ: لمزيد من التفاصيل، يرجى

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


 

 

: المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل اإلعالم فقطإخالء المسؤولية  
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 إيلين هالل

 مدير إداري لعالقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة 

                                                 +(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.linkdin.com/company/aluminium 

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

